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LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE EUROPESE REGELGEVING 

A. ALGEMEEN 

Algemeen Programma Vestigingsrecht 

Algemeen programma voor de opheffmg van de beperkingen van de vrijheid van vestiging, 
vastgesteld door de Raad, 18 december 1961 (PB, 1962, 36). 

Algemeen Programma Dienstenverkeer 

B. VENNOOTSCHAPSRECHT 

1. Harmonisatie 

Eerste Richtlijn 

Tweede Richtlijn 

Derde Richtlijn 

Vierde Richtlijn 

Zesde Richtlijn 

Zevende Richtlijn 

Achtste Richtlijn 

Elfde Richtlijn 

Twaalfde Richtlijn 

Algemeen programma voor de opheffmg van de beperkingen van het vrij verrichten van 
diensten, vastgesteld door de Raad, 18 december 1961 (PB, 1962, 32). 

Eerste richtlijn 68/151/EEG van de Raad van 9 maart 1968 strekkende tot het coördineren van 
de waarborgen, welke in de Lid-Staten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van 
de tweede alinea van artikel 58 van het Verdrag, om de belangen te hesehennen zowel van 
de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks ten einde die waarborgen 
gelijkwaardig te maken (PB, 1968, L 65, 8). 

Tweede richtlijn 77/91/EEG van de Raad van 13 december 1976 strekkende tot het 
coördineren van de waarborgen welke in de Lid-Staten worden verlangd van vennootschappen 
in de zin van artikel58, tweede alinea, van het Verdrag om de belangen te hesehennen zowel 
van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de oprichting 
van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks 
ten einde die waarborgen gelijkwaardig te maken (PB, 1977, L 26, 1). 

Derde richtlijn 78/855/EEG van de Raad van 9 oktober 1978 op de grondslag van artikel54, 
lid 3, sub g), van het Verdrag betreffende fusies van naamloze vennootschappen (PB, 1978, 
L 295, 36). 

Vierde richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel54, lid 
3, sub g), van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvonnen 
(PB, 1978, L 222, 11). 

Zesde richtlijn 82/891/EEG van de Raad van 17 december 1982 op de grondslag van artikel 
54, lid 3, sub g), van het Verdrag betreffende splitsingen van naamloze vennootschappen (PB, 
1982, L 378, 47). 

Zevende richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel54, 
lid 3, sub g), van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening (PB, 1983, L 193, 
1). 

Achtste richtlijn 84/253/EEG van de Raad van 10 april 1984 op de grondslag van artikel 54, 
lid 3, sub g), van het Verdrag inzake de toelating van personen, belast met de wettelijke 
controle van boekhoudbescheiden (PB, 1984, L 126, 20). 

Elfde richtlijn 89/666/EEG van de Raad van 21 december 1989 betreffende de openbaarma
kingsplicht voor in een Lid-Staat opgerichte bijkantoren van vennootschappen die onder het 
recht van een andere Staat vallen (PB, 1989, L 395, 36). 

Twaalfde richtlijn 89/667/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake het 
vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 
(PB, 1989, L 395, 40). 
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2. Overige (voorstellen van) regelgeving 

Erkenningsverdrag 

E.E.S. V.-Verordening 

Gewijzigd voorstel ECV 

Gewijzigd voorstel EOM 

Gewijzigd voorstel EV 

Gewijzigd voorstel SE 

Gewijzigd voorstel 
Vijfde Richtlijn 

Voorstel Dertiende 
Richtlijn 

C. FINANCIEEL RECHT 

1. Kapitaalverkeer 

Eerste Kapitaalverkeers
richtlijn 

Kapitaalverkeersrichtlijn 
1988 

Verdrag van 28 februari 1968 betreffende de onderlinge erkenning van vennootschappen en 
rechtspersonen (Bull. EG, suppl. 2/1969). 

Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese 
economische samenwerkingsverbanden (E.E.S.V.) (PB, 1989, L 199, 1). 

Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese 
coöperatieve vennootschap (PB, 1993, C 236, 17). 

Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese 
onderlinge maatschappij (PB, 1993, C 236, 40). 

Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese 
vereniging (PB, 1993, C 236, 1). 

Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Statuut van de Europese 
Vennootschap (PB, 1991, C 176, 1). 

Gewijzigd voorstel voor een vijfde richtlijn, gebaseerd op artikel 54, lid 3, sub go, van het 
EEG-Verdrag, met betrekking tot de structuur van de naamloze vennootschap alsmede de 
bevoegdheden en verplichtingen van haar organen (PB, 1983, C 240, 2; amendementen in PB, 
1991, C 7, 4 en PB, 1991, C 321, 9). 

Voorstel voor een dertiende richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het 
vennootschapsrecht betreffende overnamebiedingen (PB, 1996, C 162, 5). 

Eerste richtlijn van de Raad van 11 mei 1960 voor de uitvoering van artikel 67 van het 
Verdrag (PB, 1060, 921; opgeheven bij Kapitaalverkeersrichtlijn 1988). 

Richtlijn 88/361/EEG van de Raad van 24 juni 1988 voor de uitvoering van artikel67 van het 
Verdrag (PB, 1988, L 178, 5). 

2. Banken en beleggingsondernemingen 

Eerste Bankrichtlijn 

Tweede Bankrichtlijn 

Eerste richtlijn 771780/EEG van de Raad van 12 december 1977 tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van 
de werkzaamheden van kredietinstellingen (PB, 1977, L 322, 30, als herhaaldelijk gewijzigd). 

Tweede richtlijn 89/646/EEG van de Raad van 15 december 1989 tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van 
de werkzaamheden van kredietinstellingen, alsmede tot wijziging van Richtlijn 77178/EEG 
(PB, 1989, L 386, 1). 

Beleggingsdienstenrichtlijn Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op 
het gebied van beleggingen in effecten (PB, 1993, L 141, 27). 

Kap itaaltoere ikendheids
richtlijn Richtlijn 93/6/EEG van de Raad van 15 maart 1993 inzake de kapitaaltoereikendheid van 

beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (PB, 1993, L 141, 1). 
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Richtlijn 95/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 1995 tot wijziging van 
de Richtlijnen 77 /780/EEG en 89/646/EEG op het gebied van kredietinstellingen, de 
Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG op het gebied van het schadeverzekeringsbedrijf, de 
Richtlijnen 79/267/EEG en 92/96/EEG op het gebied van het levensverzekeringsbedrijf, 
Richtlijn 93/22/EEG op het gebied van beleggingsondememingen en Richtlijn 85/611/EEG op 
het gebied van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's), teneinde het 
bedrijfseconomische toezicht te versterken (PB, 1995, L 168, 7). 

Ontwerpmededeling van de Commissie "Vrij verrichten van diensten en algemeen belang in 
de Tweede Richtlijn coördinatie bankrecht" (PB, 1995, C 291, 7). 

Richtlijn 79/279/EEG van de Raad van 5 maart 1979 tot coördinatie van de voorwaarden voor 
de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs (PB, 1979, L 66, 21). 

Richtlijn 80/390/EEG van de Raad van 17 maart 1980 tot coördinatie van de eisen gesteld aan 
de opstelling van, het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat gepubliceerd moet 
worden voor de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs (PB, 
1980, L 100, 1, als gewijzigd). 

Richtlijn 88/627/EEG van de Raad van 12 december 1988 betreffende de gegevens die moeten 
worden gepubliceerd bij verwerving en overdracht van een belangrijke deelneming in een ter 
beurze genoteerde vennootschap (PB, 1988, L 348, 62). 

Eerste richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met 
uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan (PB, 1973, L 228, 
3). 

Eerste Levensverzekeringsrichtlijn 

Eerste richtlijn 79/267/EEG van de Raad van 5 maart 1979 tot coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe 
levensverzekeringsbedrijf, en de uitoefening daarvan (PB, 1979, L 63, 1). 

Tweede Schadeverzekerings-
richtlijn Tweede richtlijn 88/357/EEG van de Raad van 22 juni 1988 tot coördinatie van de wettelijke 

en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf, met 
uitzondering van de levensverzekeringsbranche, tot vaststelling van bepalingen ter bevordering 
van de daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van diensten en houdende wijziging 
van Richtlijn 73/239/EEG (PB, 1988, L 172, 1). 

Tweede Levensverzekeringsrichtlijn 

Tweede richtlijn 90/619/EEG van de Raad van 8 november 1990 tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf, 
tot vaststelling van de bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het 
vrij verrichten van diensten en houdende wijziging van Richtlijn 79/276/EEG (PB, 1990, L 
330, 50). 

Derde Schadeverzekeringsrichtlijn 

Richtlijn 92/49/EEG van de Raad van 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering 
van de levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 



Derde Levensverzekerings
richtlijn 

D. FISCAAL RECHT 

Fiscale Bijstandsrichtlijn 

Fiscale Fusierichtlijn 

Kapitaalrechtrichtlijn 

Moeder-dochterrichtlijn 

Zesde BTW -richtlijn 

E. SOCIAAL RECHT 

Richtlijn Behoud 
Werknemersrechten 

xxiii 

88/357/EEG (derde richtlijn schadeverzekering)(PB, 1992, L 228, 1). 

Richtlijn 92/96/EEG van de Raad van 10 november 1992 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf en tot wijziging 
van de Richtlijnen 79/267/EEG en 90/619/EEG (Derde levensrichtlijn) (PB, 1992, L 360, 1). 

Richtlijn 771799/EEG van de Raad van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand 
van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten op het gebied van de directe en de indirecte 
belastingen (PB, 1977, L 336, 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 92/12/EEG, PB, 
1992, L 76, 1). 

Richtlijn 90/434/EEG van de Raad betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor 
fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit 
verschillende Lid-Staten (PB, 1990, L 225, 1). 

Richtlijn 69/335/EEG van de Raad van 17 juli 1969 betreffende de indirecte belastingen op 
het bijeenbrengen van kapitaal (PB, 1969, L 249, 25, als herhaaldelijk gewijzigd). 

Richtlijn 90/435/EEG van de Raad betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor 
moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende Lid-Staten (PB, 1990, L 
225, 6). 

Zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de 
wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting 
over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB, 1977, L 145, 1, zoals herhaaldelijk 
gewijzigd). 

Richtlijn 77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977 inzake de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der Lid-Staten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij 
overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan (PB, 1977, L 61, 26). 

Richtlijn Collectief Ontslag Richtlijn 75/129/EEG van de Raad van 17 februari 1975 betreffende de aanpassing van de 
wetgevingen van de Lid-Staten inzake collectief ontslag (PB, 1975, L 48, 29, als gewijzigd 
bij richtlijn 92/56/EEG van de Raad van 24 juni 1992, PB, 1992, L 245, 3). 

Richtlijn Europese 
Ondernemingsraden 

Verordening Wegvervoer 

F. MEDEDINGINGSRECHT 

Concentratieverordening 

Transparantierichtlijn 

Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese 
ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire 
dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (PB, 1994, L 254, 64). 

Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van 
bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (PB, 1985, L 370, 1). 

Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van 21 december 1989 betreffende de controle 
op concentraties van ondernemingen (PB, 1989, L 395, 1, vervangen door gerectificeerde 
versie PB, 1990, L 257, 13). 

Richtlijn 80/723/EEG van de Commissie van 25 juni 1980 betreffende de doorzichtigheid in 
de financiële betrekkingen tussen Lid-Staten en openbare bedrijven (PB, 1980, L 195, 35, als 
herhaaldelijk gewijzigd). 



xxiv 

G. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 

EEX-Verdrag 

EVO-Verdrag 

Insolventieverdrag 

Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB, 1978, L 304, 1, als 
herhaaldelijk gewijzigd). 

Verdrag van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing i:; op verbintenissen uit 
overeenkomst (PB, 1980, L 266, 1). 

Verdrag betreffende insolventieprocedures, op 23 november 1995 te Brussel ter ondertekening 
opengesteld (nog niet gepubliceerd in het PB). 
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PROLOOG. ONDERNEMINGEN EN VRIJE VESTIGING: 
ECONOMISCHE BETEKENIS VERSUS JURIDISCHE VORMGEVING 

I. · Functies van het vestigingsrecht. Economisch belang voor ondernemingen 

A. FUNCTIES VAN HET VESTIGINGSRECHT 

1. Eén der voornaamste doelstellingen van de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap is de "bevordering van een evenwichtige en duurzame economische en 
sociale vooruitgang" 1 en met name van een "harmonische en evenwichtige ontwikkeling 
van de economische activiteit" en "een duurzame en niet-inflatoire groei" .2 Te dien 
einde rust op de Gemeenschap de taak "een ruimte zonder binnengrenzen"3 tot stand te 
brengen, dit wil zeggen, "een interne markt, gekenmerkt door de afschaffmg tussen de 
Lid-Staten van hinderpalen voor het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en 
kapitaal". 4 Versmelting van de nationale markten tot één thuismarkt was ook reeds de 
betrachting van het oorspronkelijke EEG-Verdrag, dat daartoe in de instelling van een 
gemeenschappelijke markt heeft voorzien. 5 Beide begrippen dekken, wat voornoemde vier 
vrijheden aangaat, dezelfde lading. 6 

Art. B, eerste alinea, eerste streepje, Verdrag betreffende de Europese Unie, ondertekend te 
Maastricht op 7 februari 1992 (PB, 1992, C 191; voor een geconsolideerde versie, met inbegrip 
van de bijgewerkte tekst van het EG-Verdrag, zie PB, 1992, C 224) (hierna: "VEU" of "Uniever
drag"). 

De laatste twee citaten komen uit art. 2 EG. Vgl. de formulering, vóór de inwerkingtreding van het 
Unieverdrag, van het oorspronkelijke art. 2 EEG: "de harmonische ontwikkeling van de economi
sche activiteit binnen de gehele Gemeenschap" en "een gestadige en evenwichtige expansie, een 
grotere stabiliteit". Over de betekenis van de wijzigingen, zie DEVROE, W. en WOUTERS, J., De 
Europese Unie. Het Verdrag van Maastricht en zijn uitvoering: analyse en perspectieven, Leuven, 
Peeters, 1996, nr. 124, p. 111-112 (hierna: "De Europese Unie"). 

Art. B, eerste alinea, eerste streepje, VEU. 

Art. 3, sub c, EG, ingelast door art. G, B, punt 3, VEU (eigen cursivering). Vgl. de defmitie in 
art. 7 A, tweede alinea, EG, ingelast als art. 8A EEG door de Europese Akte, gedaan te Luxem
burg op 17 februari 1986 en te 's-Gravenhage op 28 februari 1986 (PB, 1987, L 169, 1) en 
vervolgens hernummerd door het Unieverdrag: "De interne markt omvat een ruimte zonder binnen
grenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd 
volgens de bepalingen van dit Verdrag". Dat de bepalingen van het EG-Verdrag betreffende het 
vrije verkeer "geenszins een doel op zichzelf vertegenwoordigen, doch slechts middelen zijn ter 
verwezenlijking" van de inzonderheid in de artt. 2 en 7 A EG neergelegde doelstellingen, bevestigde 
het Hof in zijn advies 1191 van 14 december 1991, EER I, Jur., 1991, I -6079, r. o. 17-18. 

Zie de vaste rechtspraak van het Hof m.b.t. het begrip "gemeenschappelijke markt", infra, nr. 434. 

Op het onderscheid tussen beide begrippen wordt hier niet ingegaan. Toen de Europese Akte met 
art. 8A EEG het begrip "interne markt" invoerde, ontstond in de doctrine controverse over het al 
of niet samenvallen van deze notie met het concept "gemeenschappelijke markt". Met name werd 
de opvatting verdedigd dat de interne markt, anders dan de gemeenschappelijke markt, geen 
betrekking had op het mededingingsregime en op de gemeenschappelijke handelspolitiek. Zie voor 
de onderscheiden standpunten o.m. Bosco, G. , "Commentaire de 1 'Ac te unique européen des 17-18 
février 1987", Cah. Dr. Eur., 1987, (355), 371-372; EHLERMANN, C.-D., "The Internal Market 
following the Single European Act", C.M.L. Rev., 1987, (362), 364-366; PESCATORE, P., "Some 
critica! remarks on the 'Single European Act'", C.M.L. Rev., 1987, (9), 11; VERLoREN VAN 
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2. Als onderdeel van dit interne- resp. gemeenschappelijke-marktproject streeft de EG 
ernaar dat ondernemingen zich "transnationaliseren", d.w.z. hun economische activiteiten 
uitbreiden tot andere Lid-Staten via grensoverschrijdende vestiging, concentratie en 
samenwerking met ondernemingen uit een andere Lid-Staat. 7 Precies met dit oogmerk 
kent het EG ... Verdrag8 in zijn artt. 52 juncto 58 aan vennootschappen de vrijheid van 
vestiging toe. 

Het vestigingsrecht heeft derhalve een uitgesproken economische functie. Het vormt één 
van de voornaamste middelen ter bereiking van een maximale mobiliteit van de produktie
factoren, zulks teneinde bij te dragen tot de optimalisatie van de economische groei. 9 

Vrije vestiging draagt bij tot de door het Verdrag gewilde doelmatige allocatie van 
produktiefactoren10 omdat zij economische operatoren - natuurlijke personen en onderne
mingen - de mogelijkheid biedt de plaats te kiezen voor de uitoefening van hun beroep of 
bedrijf die hen het gunstigst voorkomt, gelet op de relevante produktiefactoren (beschik
baarheid van kapitaal, arbeid, know-how), infrastructuur, nabijheid van consumenten, 
afnemers en toeleveranciers (waarbij onder meer transportkosten meespelen), natuurlijke 
voorwaarden (met het oog op specifieke produkties) en/of het gunstiger algemene sociaal-

JO 

THEMAA T, P., "De Europese Akte", S. E. W. , 1986, ( 464), 4 73. Sedert de inwerkingtreding van het 
Unieverdrag gebruikt het EG-Verdrag beide noties door elkaar: zie, met nadere verwijzingen, 
DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, nr. 136, p. 116-117 en nr. 356, p. 336-337. 
Praktisch zijn beide concepten onderling verwisselbaar geworden, zeker nu het Hof m Titaandi
oxyde oordeelde dat ook de interne markt niet-vervalste concurrentievoorwaarden veronderstelt: 
arrest van 11 juni 1991, zaak C-300/89, Commissie/Raad, Jur., 1991, 1-2867, r.o. 14. Zie, in de
zelfde zin, BARENTS, R., "The internal market unlimited: some observations on the legal basis of 
Community legislation", C.M.L.Rev., 1993, (85), 105; Id., "Milieu en interne markt. Enkele 
opmerkingen over de betekenis en de gevolgen van het rechtsbasisvereiste in het communautaire 
recht", S.E. W., 1993, (5), 20-22. 

I 

q. negende considerans preambule Richtlijn Europese ondernemingsraden (richtlijn 94/45/EG van 
de Raad van 22 september 1994 inzake de instellmg van een Europese ondernemingsraad of van 
een procedure in ondernemingen of concerns met een communautarre dimensie ter informatie en 
raadpleging van de werknemers, PB, 1994, L 254, 64): "Overwegende dat de werking van de 
interne markt gepaard gaat met een proces van concentraties van ondernemingen, grensoverschrij
dende fusies, overnames en samenwerkingsovereenkomsten ("joint ventures") en derhalve met een 
'transnationalisering' van ondernemingen en concerns". 

"EG-Verdrag" of "EG" slaat op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, als 
gewijzigd door het Unieverdrag; "EG" slaat ook op de Europese Gemeenschap, d.w.z. de Europese 
Economische Gemeenschap zoals hernoemd door het Unieverdrag. Wanneer in de tekst "EEG
Verdrag" of "EEG" wordt gehanteerd, duidt zulks op het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap, in een versie van vóór de inwerkingtreding van het Unieverdrag; 
"EEG" slaat tevens op de Europese Economische Gemeenschap zoals deze vóór de inwerkingtre
ding van het Unieverdrag bestond. 

KRAFT, J., "De mobiliteit van de ondernemingen in de Gemeenschappelijke Markt: De praktische 
problemen van de industrievestiging", in COMMISSIE EG, De economische aspecten van de vrijheid 
van vestiging en van het vrij verrichten van diensten in de Europese Economische Gemeenschap, 
Internationale Conferentie georganiseerd door de faculteit van de rechtsgeleerdheid en de economi
sche wetenschappen van de universiteit te Nancy in samenwerking met de Commissie van de 
Europese Economische Gemeenschap, Pont-à-Mousson, Frankrijk, 9 en 10 juni 1967, (44), 45. 

Zie CoMMISSIE EG, Eerste algemeen verslag over de werkzaamheden van de Gemeenschap, 
Brussel, 1958, p. 69, nr. 76; MaLLE, W., The Economics of European lntegration (Fheory, 
Practice, Policy), Aldershot, Dartmouth, 1990, 10; VAN NUFFEL, nr. 2, p. 7-8. Het Unieverdrag 
laste "een doelmatige allocatie van middelen" expliciet in het EG-Verdrag in als beginsel voor het 
economisch beleid van de Lid-Staten en de Gemeenschap: art. 102A EG. Zie ook, als handelings
beginsel voor het Europees Stelsel van Centrale Banken, art. 2 derde protocol bij het EG-Verdrag 
"betreffende de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale 
Bank". Deze bepaling geldt ook voor het Europees Monetair Instituut, krachtens art. 3.2 vierde 
protocol bij het EG-Verdrag "betreffende de statuten van het Europees Monetair Instituut". 
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economische, fiscale en financiële klimaat en investeringsbeleid van de overheid. 11 

Vrijheid van vestiging stelt ondernemingen in staat hun produktieëenheden optimaal in te 
planten, hun distributienetwerken uit te breiden en de interne groepsbanden te organise
ren. 12 Vanuit economisch oogpunt stelt het vestigingsrecht, in samenhang met het vrij 
kapitaalverkeer (infra, nrs. 251 e.v.), een essentieel instrument ter beschikking voor 
buitenlandse directe investeringen ("BDI")13 van bedrijven. 

3. Aan de verdragsbepalingen inzake vestiging ligt bijgevolg het beginsel van de vrije 
keuze van vestigingsplaats ("freie" of "ökonomische Standortwahl")14 ten grondslag. 
Reeds in het rapport Spaak weerklonk de invloed van de theorie van het comparatieve 
voordeel15 in dit verband 16, zij het dat dit rapport ook reeds temperingen hierop aanbe
val.17 Voornoemd beginsel toont meteen de nauwe band aan tussen het vestigingsrecht en 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

KRAFr, J., o.c., in De economische aspecten van de vrijheid van vestiging, 45. Zie ook GROEBEN
TROBERG, "Vorbemerkung zu den Artikeln 52 bis 58", p. 914-915, nr. 4; KAPTEYN, P.J.G. en 
VERLoREN VAN THEMAAT, P., Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen, Deventer, 
Kluwer, 1987, 4e ed., 280; RENAULD, p. 2.05-2.06, nr. 4; STEIN, E., HAY, P. en WAELBROECK, 
M., European Community Law and Institutions in Perspective. Text, Cases and Readin~s, 
Charlottesville, Michie, 1976, 489; TEMPLE LANG, J., "The right of establishment of oomparnes 
and free movement of capita! in the European Economie Community", in International Trade, 
Investment, and Organization, LAFAVE, W.R. en HAY, P. (eds.), Urbana, University of lllinois 
Press, 1967, (288), 294. 

SCHAPIRA, J., Le droit européen des affaires, Parijs, PUF, 1994, 3e ed., 71-72. 

We vatten BOl op in de zin van de definitie in de bijlage bij de Europese kapitaalverkeerrichtlijnen: 
infra, nr. 18. 

DAUSES-ROTH, p. 3, nr. 2; GROEBEN-TROBERG, p. 914-915, nr. 4; WOHLFARTH-EVERLING, 
"Vorb. vor Art. 58", nr. 1, p. 165. Zie ook BEHRENS, P., "Die Umstrukturierung von Unter
nehmen durch Sitzverlegung oder Fusion über die Grenze im Licht der Niederlassungsfreiheit im 
Europäischen Binnenmarkt (Art. 52 und 58 EWGV)", Z.G.R., 1994, (1), 3. 

De leer van het comparatieve voordeel, geïntroduceerd door de econoom D. RICARDO, vormt een 
klassiek onderdeel van de theorie van de internationale handel. Zij komt er, kort geschetst, op neer 
dat een land zich specialiseert in industrieën die intensief gebruik maken van de produktiefactoren 
waarmee het relatief goed is uitgerust; het zal nog steeds goederen importeren, zelfs indien het die 
zelf tegen een lagere kost zou kunnen produceren, indien het nog produktiever is bij de vervaardi
ging van andere goederen. Zie o.m. JAIN, S.C., International Marketing Management, Boston, 
PWS-Kent, 1990, 3e ed., 50-56; PORTER, M., The Competitive Advantage of Nations, New York, 
Pree Press, 1990, 11-12 en de aldaar geciteerde literatuur. PoRTER kritiseert deze klassieke leer 
overigens (zie met name 12-13) en ontwikkelt in voornoemd boek een fascinerend nieuw paradig
ma, nl. dit van het competitieve voordeel van naties. 

COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL CRÉÉ PAR LA CONFÉRENCE DE MESSINE, Rapport des Chefs de 
Délégation aux Ministres des Affaires Etrangères, Brussel, 21 april 1956, (hierna: "Rapport 
Spaak"), in het bijzonder 60-61: "il est de l'intérêt commun que les industries qui exigent beaucoup 
de main-d'oeuvre, se développent principalement là ou la main-d'oeuvre est abondante, celles qui 
reposent sur les matières premières pondéreuses, à proximité des lieux de production ou de 
livraison de ces matières, celles qui camportent de lourds investissements, dans les pays ou les 
capitaux sont plus abondants et les charges financières moins élevées. Progressivement d'ailleurs les 
taux de salaires et les charges d'intérêt tendent à s'égaliser à mesure que la demande de main
d'oeuvre ou la demande de capitaux s'accroissent là ou l'une ou les autres sont Ie meilleur marché. 
La libre circulation progressivement établie pour ces facteurs de production tend en outre à faciliter 
cette égalisation, qui, loin d'être une condition préalable du fonctionnement du marché commun, en 
est au contraire une conséquence". Ofschoon het vrij verkeer van produktiefactoren volgens het 
rapport Spaak derhalve mede concurrentiedistorsies helpt opheffen en harmoniserend werkt, erkent 
dit rapport het tevens de nood, onder bepaalde voorwaarden, van harmonisatie van wetgeving: o.c., 
64-66. 

Met name op landbouwgebied: Rapport Spaak, 44-52. Ook KRAFT, J., o.c., in De economische 
aspecten van de vrijheid van vestiging, 45, wijst op de tegenstrijdigheden tussen het doel van 
maximale mobilisatie van produktiefactoren en de imperatieven van sociaal, regionaal en sectoraal 
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de andere fundamentele vrijheden, alsmede het Europese mededingingsbeleid: vrij 
werknemers- en kapitaalverkeer vormen noodzakelijke voorwaarden voor vrije vestiging 
aangezien zij mede de beschikbaarheid van de produktiefactoren arbeid en kapitaal 
bepalen; vrij goederen- en dienstenverkeer stellen de zich vestigende ondernemer/ onderne
ming in staat om vanuit zijn of haar nieuwe vestigingsplaats produkten of diensten over de 
grenzen aan te bieden. 18 Van BDI kan tenslotte een tweeërlei effect uitgaan op de 
mededinging: enerzijds leiden zij tot een grotere concurrentie, aangezien zich vestigende 
ondernemingen marktaandeel wensen te veroveren ten opzichte van reeds gevestigde 
bedrijven; anderzijds kunnen zij, doordat buitenlandse bedrijven lokale ondernemingen 
verwerven of ermee fuseren - of doordat binnenlandse bedrijven hetzelfde doen als wapen 
tegen buitenlandse concurrenten - leiden tot een te grote concentratie van economische 
macht. Een communautair mededingingsbeleid vervult een noodzakelijke complementaire 
functie, enerzijds om reeds gevestigde ondernemingen te beletten de toegang tot de markt 
van "nieuwkomers" via concurrentiebeperkende afspraken of gedragingen te bemoeilij
ken19, anderzijds om - via een stelsel van fusiecontrole - een te grote concentratie van 
economische zeggenschap tegen te gaan. 

4. De juridische relevantie van het economische beginsel van vrije keuze van vesti
gingsplaats is zonder meer essentieel. Terecht betoogt TROBERG dat bij de uitlegging van 
de verdragsbepalingen inzake vestiging, de vrije keuze van vestigingsplaats als uitgangs
punt en interpretatiebeginsel moet gelden. 20 In wezen gaat het daarbij om een teleologi
sche interpretatie, waarbij de artt. 52 e.v. in verband worden gebracht met de in de artt. 
2 en 3, sub c, EG (supra, nr. 1) aan de Gemeenschap opgedragen doelstellingen. Met 
BLECKMANN kan men daaruit meer in het bijzonder afleiden dat het vestigingsrecht niet 
enkel mag worden gezien als omvattend de in art. 52, tweede alinea, EG uitdrukkelijk 
genoemde rechten, maar dat art. 52, eerste alinea, EG veeleer zo moet worden uitgelegd, 
dat het doel van art. 3, sub c, -d.w.z. een interne markt, met afschaffmg van hinderpalen 
voor het vrije verkeer - volledig, althans zo goed mogelijk, wordt bereikt. 21 Uit deze 
economisch-teleologische benadering, die wij in onderhavige studie onderschrijven, volgt 
dat inherent aan het vestigingsrecht een recht van markttoetreding en, meer algemeen, van 
marktmobiliteit moet zijn. Zowel de toegang van een onderneming tot de markt van een 
andere Lid-Staat als haar vertrek uit de Lid-Staat van oorsprong of het gastland (negatieve 

18 

19 

20 

21 

beleid. Volgens S. LoMBARDINI ("De mobiliteit van de ondernemingen in de Europese Gemeen
schappelijke Markt: het industriële vestigingsbeleid", in De economische aspecten van de vrijheid 
van vestiqing, 35) begunstigt de uitbreiding van de vestigingsmogelijkheden voor industriële 
onderoeiDingen de sterke industriegebieden van Europa, wat moet worden opgevangen door een 
gericht regionaal ontwikkelingsbeleid. 

De samenhang tussen de verschillende vormen van vrij verkeer beklemtoont ook GAUDET, M., 
"Aspects juridiques de la liberté d'établissement dans le marché commun", S.E. W., 1961, (52), 53-
54; in Duitse versie verschenen als "Rechtliche Aspekte der Niederlassungsfreiheit im Gemeinsa
men Markt", Z.H.R., 1961, (66), 68-69, die o.m. wijst op de door art. 48, lid 3, sub d, EG aan 
werknemers toegekende mogelijkheid om op het grondgebied van een Lid-Staat te blijven na er een 
betrekking te hebben vervuld, en er een werkzaamheid anders dan in loondienst krachtens art. 54, 
lid 3, sub d, EG op te nemen. 

Over dergelijke "behavioural barriers to entry", zie o.m. GEROSKI, P.A. en JACQUEMIN, A., 
"Industrial change, barriers to mobility, and European industrial policy", Economie Policy, 1985, 
(170), 182-187. 

GROEI;JEN-TROBERG, p. 915, nr. 4. 

BLECKMANN, A., "Zur Dogmatik des Niederlassungsrechts im EWG-Vertrag", WiVerw, 1987, 119. 
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vestigingshandelingen) dienen erdoor gewaarborgd te zijn; zowel 11 entry harriers 11 als 11 exit 
harriers 11 moeten in beginsel bevraagbaar zijn. 22 

Het voorgaande impliceert dat niet enkel de structurele ondernemingsbeslissing waar zich in de interne markt te 
vestigen, maar ook hoe zulks te doen, vanuit het door het EG-Verdrag gewaarborgde vestigingsrecht kan worden 
onderzocht. Het vestigingsrecht strekt zich met andere woorden uit tot de modaliteiten van grensoverschrijdende 
vestiging: zo komen b.v. het samengaan van voorheen zelfstandige ondernemingen (b.v. door fusie of 
horizontale groepsvorming), maar ook de desintegratie van een onderneming in zelfstandige onderdelen (b.v. 
door splitsing), neer op het oprichten of verplaatsen van vestigingen. Hetzelfde geldt voor ondernemingsbeslissin
gen tot organisatorische decentralisatie via het oprichten van bijkantoren of dochterondernemingen dan wel tot 
(her)centralisatie door de stopzetting of afstoting daarvan. 23 Gelet op de betekenis van het vestigingsrecht als 
markttoegangsrecht zal ook moeten worden onderzocht vanaf wanneer een bepaalde techniek van markttoetreding 
als 'vestiging' in de zin van het Verdrag moet worden beschouwd (infra, deel I, titel 11). 

5. Traditioneel worden aan het vestigingsrecht nog andere functies toegeschreven. Zo 
gaat men er van uit dat de vrije vestiging tevens een verspreiding van know-how24

, een 
rationele economische taakverdeling en de mededinging ten goede komt. 25 De vestigings
vrijheid zou ook een sociale en politieke functie vervullen. Sociaal speelt vrije vestiging 
inzoverre een rol dat zij ondernemers, ten minste in arbeidsintensieve sectoren, ertoe 
brengt om werkgelegenheid te creëren op plaatsen waar vele arbeidskrachten beschikbaar 
zijn en daardoor tot op zekere hoogte bijdraagt tot een gelijkschakeling van arbeidsvoor
waarden in de Gemeenschap. 26 Daarnaast is het vestigingsrecht, voor zover dit natuurlij
ke personen betreft, gezien als een stap in de richting van politieke integratie: door het 
erin vervatte discriminatieverbod draagt dit recht bij tot een gevoel van gemeenschappelijk 
burgerschap en overstijgt het de louter economische sfeer, daar het ook de vrije beroepen 
begunstigt. 27 

Uit het voorgaande blijkt, dat het vestigingsrecht, naast zijn economische functies, 
gesitueerd moet worden in het kader van de ruimere sociale en politieke integratiedoelstel
lingen van het EG- en Unieverdrag. 28 Politiek behoort het vestigingsrecht in ieder geval 
tot één van de meest verregaande - en daarom in zijn tenuitvoerlegging meest delicate -

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Over het economische onderscheid tussen "barriers to entry" en "exit barriers" en hun belemmeren
de werking ten aanzien van industriële vernieuwing en marktselectie op de Europese markt, zie 
GEROSKI, P.A. en JACQUEMIN, A., o.c., Economie Policy, 1985, 178 e.v. 

BEHRENS, P., o.c., Z.G.R., 1994, 3. 

De redenering luidt, dat know-how via het opzetten van agentschappen, filialen en dochteronderne
mingen over de Gemeenschap wordt verspreid: SUNDBERG-WEITMAN, 181. 

GRABITZ-RANDELZHOFER, "vor Art. 52", p. 1, nr. 5. 

Zie SUNDBERG-WEITMAN, 182. In deze ruime zin schrijft ook het rapport Spaak een sociale functie 
aan het vestigingsrecht toe (zie het supra, voetnoot 16, aangehaalde citaat). Men vindt dezelfde 
zienswijze terug in art. 117, tweede alinea, EG, waar de Lid-Staten als hun mening te kennen 
geven dat de progressieve aanpassing van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers, naast 
harmonisatie van wetgeving, zal voortvloeien "uit de werking van de gemeenschappelijke markt 
waardoor de harmonisatie der sociale stelsels zal worden bevorderd". 

Zie vooral EVERLING, 3-4; SCHNICHELS, 27. Dat meer in het algemeen de verdragsbepalingen 
inzake vrij personenverkeer, met inbegrip van het werknemersverkeer, een eerste stap naar een 
Europees burgerschap vormen, betoogde in 1968 de toenmalige vice-voorzitter van de Commissie, 
L. LEVI-SANDRI: "Het vrije verkeer van werknemers in de Europese Gemeenschap", Bull. EG, 11-
1968, (5), 6. Zie ook KAPTEYN, P.J.G. en VERLOREN VAN THEMAAT, P., Inleiding tot het recht 
van de Europese Gemeenschappen, Deventer, Kluwer, 1987, 4e ed., 272. 

Zie ook GAUDET, M., o.c., S.E.W., 1961, 53; Id., Z.H.R., 1961,68. 
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aspecten van de door de gemeenschappelijke of interne markt voorziene economische 
integratie: de verwerving van zeggenschap van ondernemingen uit een andere Lid-Staat 
over binnenlandse bedrijven of bedrijfstakken lag, en ligt, een stuk gevoeliger dan het 
vrije verkeer van in andere Lid-Staten vervaardigde goederen of van daaruit aangeboden 
diensten (zie deel 11, titel 111, hoofdstuk V). 29 

B. ECONOMISCH BELANG VOOR (GROTE EN KLEINERE) ONDERNEMINGEN 

1. Het interne markt-project en de fusiegolf 1985-1995 

6. Het economisch belang van het vestigingsrecht voor ondernemingen is nog 
toegenomen met het "interne markt"-project, in juni 1985 gelanceerd door de Commissie 
in haar befaamde Witboek30 en bekrachtigd door de Europese Akte. 31 Zoals bekend, 
resulteerde de opzet van dit project - hernieuwd elan van de economische integratie met 
het oog op een competitievere Europese economie - in een ambitieus regelgevend 
programma voor de opheffmg van materiële, technische en fiscale barrières tussen de Lid
Staten. Ofschoon dit programma slechts in zeer beperkte mate regelgevende initiatieven 
bevatte voor grensoverschrijdende vestiging van en samenwerking tussen ondernemin
gen32 - de nadruk lag op opening van markten door de opheffmg van materiële, techni
sche en/of fiscale barrières voor het goederen-, (fmanciële) diensten- en kapitaalverkeer 
en voor overheidsopdrachten -, heeft het samen met andere factoren33 een enorme 

29 

30 

31 

32 

33 

Zulks werd terecht opgemerkt door TEMPLE LANG, J., o.c. , in International Trade, Investment, 
and Organization, 294. 

COMMISSIE EG, De voltooiing van de interne markt. Witboek van de Europese Commissie voor de 
Europese Raad (Milaan, 28-29 juni 1985), Brussel, 14 juni 1985, COM(85) 310 (hierna: COMMIS
SIE EG, Witboek interne markt). 

De Europese Akte (supra, voetnoot 4) laste, naast andere belangrijke amendementen, in het EEG
Verdrag de artt. 8A-8C (na de inwerkingtreding van het Unieverdrag 7A-7C) en 100A-100B in, die 
de kernbepalingen vormen voor de totstandbrengin~ van de interne markt. Art. 8A (thans 7A), 
eerste alinea, erkent het streefdoel van verwezenlijking van de interne markt per 31 december 
1992; art. 100A voorziet in de bevoegdheid voor de Raad om met gekwalificeerde meerderheid 
harmonisatiemaatregelen te treffen m.b.t. de instelling en de werking van de interne markt. 

Zie het beperkte gamma maatregelen aangekondigd in COMMISSIE EG, Vdtboek interne markt, p. 
35-37, nrs. 136-144, onder de hoofding "Schepping van een rechtskader ter bevorderin~ van de 
samenwerking tussen ondernemingen". Naast een opsomming van haar reeds bestaande initiatieven 
inzake het E.E.S. V., de Europese naamloze vennootschap en de Tiende Richtlijn, kondigt de 
Commissie enkel expliciet een ontwerp-richtlijn aan over procedures "voor het aanbieden van 
aandelen aan het publiek" (nr. 139; in het tijdschema in bijlage is sprake van een "richtlijn inzake 
overnemingen", waarmee vermoedelijk het voorstel voor een Dertiende Richtlijn inzake openbaar 
bod wordt bedoeld) en over bijkantoren (wat de Elfde Richtlijn is geworden). In het tijdschema in 
bijlage bij het Witboek wordt daarnaast melding gemaakt van het - sedert 1973 aanhangige -
voorstel voor een Vijfde Richtlijn en, interessanter, een voor 1987 resp. 1988 gepland voorstel voor 
een richtlijn inzake de liquidatie van vennootschappen en voor een richtlijn inzake de betrekkingen 
tussen ondernemingen in een groep (zulks terwijl het Witboek in nr. 144 de uitwerking van een 
voorstel nog afhankelijk stelt van de uitkomst van lopende raadplegingen). Beide materies 
resulteerden in voorontwerpen, die echter nooit het stadium van een formeel Commissievoorstel 
haalden: zie de teksten bij LUITER, M., Europäisches Unternehmensrecht. Grundlagen, Stand und 
Entwicklung nebst Texten und Materiatien zur Rechtsangleichung, Berlijn, De Gruyter, 1996, 4e 
ed., 299 en 244. 

Aan te stippen vallen o.a. het snelle tempo van technologische veranderingen, de toenemende 
concurrentie van Japan en de opkomende industrielanden in Zuidoost-Azië, deregulering, privatise
ring en liberalisering in de binnenlandse economie en wereldwijde integratie onder invloed van de 
onderhandelingen over handel en investeringen in GATT- en OESO-verband: THOMPSON, S. en 
WooLCOCK, S., Direct fnvestment and European lntegration: Competition among Firms and 
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dynamiek van ondememingsherstructurering op gang gebracht. Vooral in de tweede helft 
van de jaren tachtig hebben talloze ondernemingen in het vooruitzicht van "1992" niet 
alleen interne reorganisaties doorgevoerd, maar ook door middel van grensoverschrijden
de acquisities en fusies een lokale aanwezigheid gezocht op nationale markten die tot dan 
toe voor hen relatief gesloten bleven. 34 

Economisten duiden de herstructureringsgolf die de EG de afgelopen tien jaren (medio tachtiger - medio 
negentiger jaren) doormaakte vaak als deel van de "supply-side effects"35 van het interne-marktproject: de 
creatie van een grote eengemaakte markt (i) spoort ondernemingen aan tot een meer efficiënte allocatie van 
middelen en een grotere mobiliteit van produktiefactoren (opnieuw de wet van de comparatieve voordelen)36, 

(ii) stelt ondernemingen in staat om gebruik te maken van schaalvoordelen, wat onder meer leidt tot herstructure
ringen (intern via rationalisaties, extern via samenwerking, fusies en acquisities) met het oog op produktivi
teitstoename en vergroting van marktaandeee7

, en (iii) resulteert uiteindelijk in meer concurrentie en een 
grotere dynamisering van het marktgedrag van ondernemingen. 38 

Enkele - onvolledige39 
- cijfergegevens mogen het belang van de herstructureringsgolf illustreren. Fusies en 

acquisities binnen de EG kenden een piek in 1990 (bijna 2.000 operaties), om in 1991 terug te vallen (1.350 
operaties) en in 1992 en 1993 stabiel te blijven. In 1994 vond een heropleving plaats met bijna 1.400 operaties. 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Govemments, Londen, Pinter, 1993, 2. 

WOOLCOCK, S. en WALLACE, H., "European Community Regulation and National Enterprise", in 
Industrial Enterprise and European Integration. From National to International Champions in 
Western Europe, HAYWARD, J. (ed.), Oxford, Oxford University Press, 1995, (273), 274. 

CATINAT, M., "The Large Intemal Market under the Microscope: Problems and Challenges", in 
The European Intemal Market. Trade and Competition, JACQUEMIN, A. en SAPIR, A. (eds.), 
Oxford, Oxford University Press, 1989, (334), 344-349. 

Nochtans ontmoet de werking van deze economische wet in EG-verband heel wat skepsis in 
hedendaagse publicaties. Zo besluit M. CATINAT (o.c., in The European lntemal Market. Trade 
and Competition, 344-345): "On the whole, and leaving aside the southem Community countries, 
the effects which can be expected from the better exploitation of comparative advantages could be 
small and, in any event, distinctly smaller than the consequences of factor mobility. If this is the 
case, the cause of the more efficient allocation of resources would be the mobility of workers and 
capita! toward more productive utilization, rather than the shift of production from one country to 
another in res:ponse of the principle of comparative advantages". Zie, in dezelfde zin, KRUGSMAN, 
P., "Econmruc Integration in Europe: Some Conceptual Issues", in PADOA-SCHIOPPA, T., 
Efficiency, Stability and Equity. A Strategy for the Evolution of the Economie System of the 
European Community, Oxford, Oxford University Press, 1987, annex A, 117-140, tevens 
opgenomen in The European Intemal Market. Trade and Competition, (357), 359; TSOUKALIS, L., 
The New European Economy. The Politics and Economics of lntegration, Oxford, Oxford 
University Press, 1993, 2e ed., 93-94. 

Zie, voor een empirische analyse van de gelijkaardige mechanismen naar aanleiding van de 
totstandbrenging van de gemeenschappelijke markt eind jaren zestig - begin jaren zeventig in drie 
industrieën (nl. auto-, vrachtwagen- en grote huishoudmachines), OWEN, N., Economies of Scale, 
Competitiveness and Trade Pattems within the European Community, Oxford, Ciarendon Press, 
1983. Daarover ook, meer teoretisch, Y ANNOPOULOS, G. N., "Foreign Direct In vestment and 
European Integration: The Evidence from the Formative Years of the European Community", J. 
Comm. Mkt. Stud., 1990, 235-259, die op basis van een combinatie van de theorieën van regionale 
economische integratie en internationale produktie voor de jaren zestig-zeventig een viertal types 
BDI onderscheidt, nl. "reorganization investment", "rationalized investment", "defensive import
substituting investment" en "offensive import-substituting investment". 

Daarover vooral GEROSKI, P. en JACQUEMIN, A., o.c., Economie Policy, 1985, 170-217. 

De hierna vermelde data berusten grotendeels op de gegevensbanken AMDA TA (verschaft door het 
Britse Acquisitions Monthly), DOME (de eigen databank van de Commissie die de periode 1971-
1992 omvat, maar in 1992 werd stopgezet) en KPMG, waarop ook de Commissie steunt voor haar 
economische studies en jaarverslagen inzake het mededingingsbeleid. Voor een overzicht van de 
inhoud van deze databanken en hun sterke en zwakke punten, zie COMMISSIE EG, "Mergers and 
Acquisitions", European Economy, Supplement A, 1994/2, 3; Id., "Competition and integration. 
Community merger control policy", European Economy, 1994, nr. 57, 14-15. 
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De gezamenlijke waarde van de transacties vertoonde een stijgende tendens tussen 1986 en 1989 (met in dat 
laatste jaar een piek van 50 miljard ECU)40

, om in 1990-91 te dalen. In 1994 vond een stijging plaats· tot 30 
miljard ECU, die deels te verklaren valt door een aantal grote transacties. 41 Kenmerkend voor de fusiegolf is 
het hoge aantal intracommunautaire transacties (d.w.z. tussen ondernemingen uit verschillende Lid-Staten): het 
aantal daarvan was in 1990 4,5 keer zo groot als in 1986-88. Daartegenover staat de blijvende groei in 1990-94 
van het aantal internationale transacties (overname Europese onderneming door onderneming van buiten EU), 
terwijl het aar.tal communauraire operaties - mede door de recessie - constant bleef. Hieruit blijkt dat onderne
mingen uit derde landen fusies en acquisities als een belangrijk middel van toegang tot de interne markt blijven 
zien. Belangrijkste derde-landen kopers in de periode 1986-1994 bleken de Verenigde Staten (met een scherpe 
stijging in 199442

), Zwitserland4
\ Zweden, Canada en Japan.44 

7. De Europese herstructureringsgolf van de laatste tien jaren vertoont een aantal 
karakteristieken die haar onderscheiden van vroegere BDI-patronen in de EG. Zij 
verdienen nadere aandacht omwille van hun belang voor de analyse en beoordeling van de 
verdragsregels inzake het vestigingsrecht van ondernemingen. 

Als eerste frappant kenmerk geldt dat de belangrijkste herstructureringen plaatsvin
den in de vorm van fusies en acquisities. Ondernemingen richten wel degelijk nog 
dochterondernemingen en bijkantoren op (zgn. interne groei of "greenfield invest
ment" )45

, maar zulks geschiedt vooral in de perifere zones van de U nie46 en niet zelden 
onder invloed van nationale en EG-subsidies. 47 Aangezien het verkrijgen van markttoe-

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

In 1989 werden vele belangrijke transacties gesloten: b.v., in de farmaceutische sector, de 
overname van Beecham (VK) door SmithKline (VS) voor 6,9 miljard ECU, en in de automobielsec
tor de overname van Jaguar (VK) door Ford Motor Company (US) voor 2,2 miljard ECU: 
COMMISSIE EG, "Mergers and acquisitions", European Economy, Supplement A, 1995/3, 4. 

B.v. de aankoop door BMW (D) van Rover (VK) voor meer dan 2 miljard ECU en de aankoop 
door Commercial Union (VK) van Compagnie Financière du Groupe Victoire (F) voor 1,9 miljard 
ECU: COMMISSIE EG, "Mergers and acquisitions", European Economy, Supplement A, 1995/3, 5. 

Nl. van gemiddeld 118 operaties in 1986-90 en 245 transacties in 1991-93, naar 336 operaties in 
1994. Zie tabel 4 in European Economy, Supplement A, 1995/3, 9. 

Zwitserland bleek vooral actief in de periode 1991-93, met gemiddeld 99 operaties per jaar, en 
hield ook in 1994 (87 operaties) stand. 

Daarna volgen Finland, Oostenrijk, Noorwegen, Australië en HongKong. 

Traditioneel hebben zowel Duitse als Japanse ondernemingen een voorkeur voor interne groei, wat 
mede verklaard wordt doordat deze ondernemingen zich in de eerste plaats op de binnenlandse 
markt richten. Zie, voor Duitsland, COMMISSIE EG, "Mergers and Acquisitions", European 
Economy, Supplement A, 1995/3, 6. Een indringende analysevan de oorzaken van het buitenlandse 
investeringsgedrag van Japanse ondernemingen bieden ABEGGLEN, J.C. en STALK, G., JR., Kaisha. 
The Japanese Corporation, New York, Basic Books, 1985, 254 e.v. Zij stippen met name aan dat 
het acquisitieklimaat in het thuisland maakt dat Japanse bedrijfsleiders geen ervaring hebben met, 
en derhalve onwennig staan tegenover, acquisities van buitenlandse ondernemingen. De auteurs 
noteerden toen al echter tekenen van verandering, die zich inmiddels vooral hebben verdergezet 
inzake acquisities van Amerikaanse ondernemingen door Japanse bedrijven: zie de cijfergegevens 
bij NICOLAS, F., "Les Japonais dans la course à la globalisation", in Les entreprises japonaises en 
Europe. Motivations et stratégies, SACHWALD, F. (ed.), Parijs, Masson, 1993, (13), 31. Daarente
gen blijven greenfield operaties voor Japanse ondernemingen de regel in Europa: 50 % van de 
investeringen geschiedt op die wijze, in vergelijking met 25 % via joint ventures en nauwelijks 20 
% via acquisities: Ibid.; zie ook schema 19 opp. 44 van bedoelde bijdrage. 

Zie b.v. Ierland, waar inzake BDI vooral "greenfield" operaties plaatsvinden en slechts weinig 
fusies en overnames, wat te maken heeft met de beperkt ontwikkelde industriële basis van Ierland 
en de belangrijke groeimogelijkheden in de produktie-, industrie- en dienstensector: OESO, OECD 
Reviews of Foreign Direct lnvestment. lreland, Parijs, OESO, 1994, 13-14. 

Zie b.v., in de automobielsector, de oprichting door Ford en Volkswagen van dochternemingen in 
Portugal voor de produktie van auto-onderdelen, waaronder een joint venture te Setubal voor een 
waarde van 3 miljard USD, mede aanlokkelijk gemaakt door een stimuleringspakket van directe 
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gang en het zich consolideren op een bepaalde markt tot de voornaamste beweegredenen 
van ondernemingen behoren (infra, nr. 8), gelden acquisities van bestaande lokale 
ondernemingen als meest doeltreffende techniek. 48 Niet alleen vormt dit een snelle weg 
om een positie op de markt te verwerven of te consolideren, het geeft ook toegang tot 
technologieën en produkten die de onderneming anders, met de nodige kosten en risico's, 
zelf moet ontwikkelen. 49 Bovendien is het in ontwikkelde economieën - tenzij in markt
niches met een groot groeipotentieel - minder interessant om een geheel nieuwe onderne
ming op te starten, gelet op het risico van excessieve capaciteit. 50 In deze context doen 
zich ook steeds meer strategische allianties voor (daarover infra, nr. 154). 

Ofschoon ook de empirische gegevens betreffende de gehanteerde technieken onvolledig zijn, bevat volgende 
tabel voor 1992-93 revelerende cijfersY Het blijkt dat particuliere verwervingen, met 2.705 van de in totaal 
3.638 intracommunautaire operaties (meer dan 74 %), verreweg het meest voorkomen. 147 intracommunautaire 
openbare overnamebiedingen worden gemeld, wat neerkomt op 4 % van het totale aantal transacties. Opmerke
lijk is de verhoudingsgewijs sterke vertegenwoordiging van management-buyouts (MBO's, d.w.z. operaties 
waarbij de koper, geheel of gedeeltelijk, in handen is van de bestuursleden van het bedrijf dat wordt verworven: 
infra, nr. 226): met 445 komen zij op meer dan 12 % van het totaal uitY De tabel verschaft ook nuttige 
inzichten over de in de verschillende sectoren gehanteerde technieken. Ofschoon particuliere verwervingen overal 
het quod plerumque fit zijn, valt het vrij hoge aantal openbare overnamebiedingen (60, d.i. bijna 41 %) in de 
financiële sector op, terwijl in de sector metaal/machinebouw/automobielen het proportioneel hoge aantal MBO's 
in het oog springt ( 117 of meer dan 26 %) . 

48 

49 

50 

51 

52 

steun uit de staatskas en - vooral - de EG-structuurfondsen, subsidies voor beroepsopleiding en 
fiscale vrijstellingen: THOMSEN, S. en WOOLCOCK, S., Direct fnvestment and European lntegrati
on, 54-55. Voornoemde joint venture vormt het grootste project voor een auto-onderdelenfabriek in 
de EG sinds jaren. Eens op kruissnelheid zal het 20 % van Portugal's export voor zijn rekening 
nemen: OESO, OECD Reviews on Foreign Direct Investment. Portugal, Parijs, OESO, 1994, 19-
21. 

THOMSEN, S. en WOOLCOCK, S., Direct fnvestment and European lntegration, 22. 

OESO, International Direct lnvestment. Policies and Trends in the 1980s, Parijs, OESO, 1992, 21. 

Zie THOMSEN, S. en WOOLCOCK, S., Direct fnvestment and European lntegration, 22. 

De tabel is gebaseerd op de intracommunautaire operaties vermeld in tabel 8, "Verdeling van 
transacties naar type overnamebod en industriesector - 1992/1993", in COMMISSIE EG, XX!Ile 
verslag over het mededingingsbeleid 1993, Brussel-Luxemburg, 1994, 573. De gegevens zijn 
afkomstig uit de AM DAT A-databank, die de Commissie gebruikt sedert de stopzetting van haar 
databank DOME in 1992. Zoals de Commissie zelf aangeeft (XXllle verslag over het 
mededingingsbeleid 1993, 575), kan AMDATA een veel gedetailleerder classificatie naar type 
overnamebod geven dan DOME. Laatstgenoemde databank onderscheidde slechts drie soorten 
operaties, nl. fusies en verwervingen van een meerderheidsbelang, verwerving van een minder
heidsbelang, en gemeenschappelijke ondernemingen (joint ventures). Ook voor de AMDATA
gegevens -gelden echter caveats: zo voorziet deze databank niet in een afzonderlijke categorie voor 
fusies, zelfs wanneer twee bedrijven tot een nieuwe onderneming fuseren en de oorspronkelijke 
onderdelen worden ontbonden: de databank behandelt zulks als een geval van verwerving van een 
meerderheidsbelang, zodat steeds sprake is van (ten minste) één overnemend en één overgenomen 
bedrijf. De Commissie geeft echter toe dat het aantal "zuivere" fusies verhoudingsgewijs zeer klein 
is (ibid., voetnoot 2). 

We maken hier geen specifieke vermelding van de in de tabel voorkomende categorie "divest
ments", aangezien deze verwervingen betreft met een "divesting company" die haar zetel in het 
Verenigd Koninkrijk heeft. Met 340 operaties gaat het nochtans om een niet geringe categorie. Dat 
ook "divestments" vanuit het oogpunt van het vestigingsrecht relevant kunnen zijn, blijkt uit het 
verder (infra, nrs. 409 e.v.) besproken arrest Halliburton Services van het Hof van Justitie van 12 
april 1994, zaak C-1193, Jur., 1994, 1-1137. 
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Tabel 1: Verdeling van intracommunautaire transacties naar type overname en industriesector- 19921199~3 

Type overnamebod Openbaar Particuliere Management Divestments Totaal doelwit SIC overnamebod verwervingen buy-outs 

Landbouw 1 9 1 3 14 

Energie en water 5 38 0 4 47 

Mijnbouw /Chemie 12 209 30 37 288 

Metaal/Machinebouw I 17 492 117 61 687 Automobielen 

Verwerkende industrie 29 617 97 80 823 

Bouwnijverheid 1 94 19 7 121 

Distributie/Hotels 17 467 65 63 612 

Vervoer/Communicatie 2 140 20 9 171 

Banken/Financiële instellin- 60 532 80 55 728 gen/Verzekeringen 

Overige diensten 3 107 16 21 147 

Totaal 147 2 705 445 340 3 638 

Bron: Amdata 

8. Belangwekkend is eveneens de evolutie die tabel 2 laat zien met betrekking tot de 
motieven van de kopende ondernemingen. Waar in 1985-86 rationalisatie en synergieën 
nog voor bijna de helft der fusies en acquisities als beweegredenen golden, wordt vanaf 
1988-89 in bijna de helft van de gevallen de versterking van marktaandeel opgegeven. Di
versificatie, in 1985-86 nog goed voor 17,6 %, glijdt weg naar 2,1 %in 1991-92, terwijl 
het zoeken van expansie van 17,1 % oploopt tot 32,4 %. Expansie en versterking van 
marktaandeel, samen met een drang naar afslanking (verdwijning van het diversificatiemo
tiet), domineren. 

De versterking van marktaandeel als motief staat in regelrecht verband met een tendens inzake BDI in de EG, 
opgemerkt door THOMSEN en WOOLCOCK, nl. het naar het voorplan treden van de drang tot marktnabijheid 
("market proximity"). In vele industrieën, zo blijkt uit hun onderzoek, is het exporteren van goederen of diensten 
een "second best" -optie geworden. Door de concurrentiedruk en de groeiende sofisticatie van produkten en 
verbruikers willen ondernemingen in de eerste plaats via BDI aanwezig zijn op de lokale markt. Terecht merken 
deze auteurs op dat dit aspect van de interne-marktdynamiek geen adequate weerspiegeling heeft gevonden in het 
1992-programma, dat weinig of geen moeite ondernam om structurele barrières tegen BDI aan te pakken. 54 Op 
dit probleem van de structurele barrières wordt verder nog teruggekomen (infra, nrs. 482 e.v.). 

53 Van deze tabel werd het gedeelte "omgekeerde overnemingen" weggelaten. Voor de gerapporteerde 
periode kwam er overigens slechts 1 dergelijke intracommunautaire overneming voor. 

54 THOMSEN, S. en WOOLCOCK, S., Direct fnvestment and European Integration, 6. 
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Tabel 2: Motieven van ondernemingen'' 

(%) 

1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 

Expansie 17.1 22.1 19.6 31.3 26.9 27.7 32.4 

Diversificatie 17.6 5.8 8.3 7.1 3.0 2.8 2.1 

Versterking marktpositie 10.6 11.5 25.4 42.2 45.3 48.2 44.4 

Rationalisering en synergieën 46.5 42.0 34.4 14.4 17.7 13.3 16.2 

R&D 2.4 5.3 0.7 0.0 0.6 0.0 0.0 

Overig 5.9 13.3 11.6 4.9 6.4 8.0 5.0 

100 100 100 100 100 100 100 

Bron: DOME-databank 

9. Tenslotte tekenen zich in de periode 1986-94, zoals blijkt uit tabel 3, een aantal 
opvallende patronen af inzake bieder- en doelwitlanden in de EG. 

Als grootste biederlanden onderscheiden zich het Verenigd Koninkrijk (29,41 %) en Frankrijk (23,18 %), op 
afstand gevolgd door Duitsland (12,43 %)56 en Nederland (9,76 %), dat op de vierde plaats komt. België komt 
als biederland slechts op de zevende plaats met 3,95 %. Opmerkelijk is de sterke overnameactiviteit van de 
Britten en de Fransen: de eerstgenoemden treden in de periode 1986-94 op in zo'n 1.800, de laatstgenoemden in 
meer dan 1.400 transacties. Beiden hebben uitgesproken voorkeuren inzake doelwitlanden: Britse ondernemingen 
Duitsland (26 %), Frankrijk (23 %) en Nederland (17 %); Franse ondernemingen Duitsland (25 %), Spanje en 
het Verenigd koninkrijk (beide 18 %), Italië (14 %) en België (11 %).57 Het belangrijkste doelwitland blijkt 
Duitsland (bijna 1.300 transacties), wat te verklaren valt door de industriële structuur (veel kleine, met name 
familiale, bedrijven), maar vooral door de privatiseringen die na de eenmaking onder leiding van de Treuhand
anstalt in het voormalige Oost-Duitsland werden uitgevoerd.58 Frankrijk is het tweede belangrijkste doelwitland, 

55 

56 

57 

58 

Onderhavige tabel is tabel 1 in CoMMISSIE EG, "Competition and integration. Community merger 
control policy", European Economy, 1994, nr. 57, 20-21 (zie ook grafiek 6 aldaar); zie tevens Id., 

w"Mergers and Acquis1tions", European Economy, Supplement A, 1994/2, 5. 

De relatieve achterstand van Duitsland wordt deels verklaard vanuit de traditionele Duitse 
voorliefde voor interne groei (supra, voetnoot 45), deels vanuit het feit dat de Duitse economie 
grotendeels geschraagd wordt door kleine, meestal familie-, bedrijven die vooral op de binnenland
se markt georiëntieerd zijn. Nochtans trad een zichtbare verandering op, aangezien in 1986-90 het 
Duitse aandeel slechts 9,1 % was: COMMISSIE EG, "Mergers and Acquisitions", European 
Economy, Supplement A, 1995/3, 6 en 9. 

COMMISSIE EG, "Mergers and Acquisitions", European Economy, Supplement A, 1995/3, 8. 

Zie in het bijzonder de cijfergegevens in tabel 2, COMMISSIE EG, "Mergers and Acquisitions", 
European Economy, Supplement A, 1994/2, 8. De Treuhandanstalt droeg, zoals bekend, in de 
periode 1990-1994 verantwoordelijkheid voor de privatisering van 8.000 individuele bedrijven in de 
vroegere DDR. Deze privatiseringsgolf had een belangrijke impact op het intern-Duitse, maar ook 
op het intracommunautaire, overnamepatroon. Zo verdubbelde van 1990 naar 1991 het aantal 
intern-Duitse overnamen bijna (van 669 naar 1.241), wat tevens het aandeel van overnamen door 
Duitse ondernemingen in het totale aantal overnamen in de EG deed stijgen van 20 % in 1990 tot 
39 % in 1991 (in 1992 liep dit terug tot 29 %, in 1993 tot 25 %). Intracommunautaire operaties in 
Duitsland namen gevoelig toe: in 1991 was 34 % van alle intracommunautaire operaties in de EG 
gericht op Duitsland (vergelijk: 24 % in 1990, in 1992 en 1993 terug gedaald tot 28 %). Britse 
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met in 1986-94 meer dan 1.000 overgenomen ondernemingen.59 Beschouwt men België als doelwitland, dan 
blijken de belangrijkste kopers Frankrijk (35,15 %), Duitsland (20,92 %), Nederland (16,32 %) en het Verenigd 
Koninkrijk (10,46 %). In Nederland zijn de belangrijkste kopers Duitsland (36,21 %), het Verenigd Koninkrijk 
(15,57 %), België (15,40 %), Frankrijk (12,18 %) en Spanje (8,63 %). Opmerkelijk is de negatieve balans van 
de mediterrane Lid-Staten, met name Griekenland, Portugal en Spanje: zowel het gebrek aan middelen om 
overnameactiviteiten te financieren als de hoge binnenlandse groei (vooral in Spanje) lijken dit te verklaren. 60 

Tabel 3: Uitsplitsing intracommunautaire operaties per land (1986-94)61 

Doel: 

Bieder: 

B 

DK 

D 

GR 

E 

F 

IRL 

L 

NL 

p 

UK 

EUR 12 

59 

60 

61 

UiUplilliD& biedcrlallden per doelwitland 

B DK D GR E F IRL L NL p UK EUR12 

0.68 3.86 3.13 1.76 8.22 1.05 2.18 25.00 6.22 0.90 2.84 3.95 

1.88 3.55 3.13 1.90 2.64 1.05 0.99 2.08 3.67 5.41 9.22 3.53 

8.54 31.29 9.38 10.98 20.16 4.21 17.82 20.83 17.86 8.11 15.59 12.43 

0.00 0.00 0.00 0.15 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.11 0.07 

2.71 0.00 1.00 3.13 2.45 0.00 2.18 0.00 0.00 26.13 1.25 1.75 

32.92 14.97 27.45 25.00 36.60 14.74 39.60 27.08 12.12 28.83 28.56 23.18 

1.67 0.68 0.93 0.00 1.32 1.17 0.79 0.00 4.94 0.00 23.32 4.74 

2.92 2.72 4.78 15.63 8.49 11.35 0.00 6.25 1.91 4.50 3.41 5.15 

2.08 0.00 1.39 0.00 0.88 2.15 2.11 2.18 0.96 0.90 1.37 1.47 

18.96 14.97 16.50 9.38 7.47 7.05 7.37 5.15 4.17 1.80 10.47 9.76 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.29 0.00 0.20 0.00 0.00 0.23 0.20 

25.00 28.57 35.54 21.88 25.92 39.73 68.42 23.76 14.58 47.21 16.22 29.41 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(14,6 %) en Franse (13,7 %) ondernemingen waren het meest actief vanuit de EG (van buiten de 
EG ontpopten de Verenigde Staten met 18,6 % en Zwitserland met 13,4 % zich als actiefste 
kopers). Nederland nam een eervolle 8,4 % voor zijn rekening, België slechts 2,1 %. 

De voornaamste koper is andermaal het Verenigd Koninkrijk (40 %), gevolgd door Duitsland (20 
%) en Italië (11 %): COMMISSIE EG, "Mergers and Acquisitions", European Economy, Supplement 
A, 1995/3, 8. 

COMMISSIE EG, "Mergers and Acquisitions", European Economy, Supplement A, 1995/3, 6; zie 
ook Id., "Competition and integration. Cornmunity merger control policy", European Economy, 
1994, nr. 57, 25-26. 

Tabel 1 in COMMISSIE EG, "Mergers and Acquisitions", European Economy, Supplement A, 
1995/3, 6. 
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Uitsplitsing doelwitlmlcn per biedcrimi 

Doel: B DK D GR E F lRL L NL p UK EURI2 

Bieder: 

B 0.42 20.92 0.42 5.02 35.15 0.42 4.60 5.02 16.32 0.42 10.46 100 

DK 4.21 21.50 0.47 6.07 12.62 0.47 2.34 0.47 10.75 2.80 37.85 100 

D 5.44 6.11 0.40 9.96 27.36 0.53 11.95 1.33 14.87 1.20 18.19 100 

GR 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 100 

E 12.26 0.00 12.26 0.94 23.58 0.00 10.38 0.00 0.00 27.36 10.38 100 

F 11.25 1.57 25.36 0.57 17.81 1.00 14.25 0.93 5.41 2.28 17.88 100 

IRL 2.79 0.35 4.18 0.00 3.14 4.18 1.39 0.00 10.80 0.00 71.43 100 

4.49 1.28 19.87 1.60 18.59 37.18 0.00 0.96 3.85 1.60 9.62 100 

L 11.24 0.00 20.22 0.00 6.74 24.72 2.25 12.36 6.74 1.12 13.48 100 

NL 15.40 3.72 36.21 0.51 8.63 12.18 1.18 4.40 0.34 0.34 15.57 100 

0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 25.00 0.00 8.33 0.00 0.00 16.67 100 

UK 6.74 2.36 25.88 0.39 9.94 22.80 3.65 6.74 0.39 16.62 1.01 100 

EUR 12 7.93 2.43 21.42 0.53 11.28 16.88 1.57 8.34 0.79 10.35 1.83 14.51 100 

Bron: Amdata 

2. De heropbloei van kleine en middelgrote ondernemingen 

10. Ten onrechte gaat de aandacht vaak uitsluitend uit naar het belang van het vesti-
gin~srecht voor grotere ondernemingen in de EG. Ofschoon de herstructurerin~ynamiek 
m et kader van het interne-marktproces in belangrijke mate is toe te sc 'jven aan 
grotere ondernemingen62

, moet gewezen worden op het toenemende belang van kleine en 
middelgrote ondernemingen (hierna: "KMO's") voor de interne markt en vice versa.63 

62 

63 

Het waren vooral grote Europese industriële actoren als Philips en Olivetti die in de jaren tachtig 
op de interne markt aandrongen om schaalvoordelen te creëren vergelijkbaar met hun Amerikaanse 
en Japanse producenten: RUIGROK, W. en JONGENEELEN, D., "Internationalisering van het 
Nederlandse midden- en kleinbedrijf in Europa: omgaan met afhankelijkheden", in Samenwerken 
met bedrijven in Europa. Visies, feiten en ervaringen, PUYLAERT, M.G.F. en STOELINGA, A.H.M. 
(eds.), Alphen aan den Rijn, Samson Bedrijfsinformatie, 1995, (35), 37. 

Het begrip "kleine en middelgrote ondernemingen" krijgt veel verschillende invullingen naar 
nationaal en communautair recht. Toe te juichen valt daarom de poging tot uniformisering van de 
definities in de aanbeveling van de Commissie van 3 april 1996 betreffende de defmitie van de 
kleine en middelgrote ondernemingen (PB, 1996, L 107, 4), waarvan we de in bijlage opgegeven 
definitie vanKMO'shier overnemen: ondernemingen met minder dan 250 werknemers, waarvan de 
jaaromzet 40 miljoen ECU niet overschrijdt of het jaarlijks balanstotaal 27 miljoen ECU niet 
overschrijdt en die niet voor 25 % of meer in handen zijn van ondernemingen die niet aan de 
definitie van KMO of van kleine onderneming voldoen. De Commissie onderscheidt tussen de 
KMO's voorts (i) kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers, jaaromzet niet hoger dan 7 
miljoen ECU of balanstotaal niet hoger dan 5 miljoen ECU, zelfstandigheid) en (ii) micro
ondernemingen (minder dan 10 werknemers). Die onderverdeling komt niet geheel overeen met 
deze gehanteerd in de jaarverslagen van het EUROPEAN OasERVATORY FOR SMEs, wat met het oog 
op de betekenis van de hierna aangehaalde empirische gegevens te betreuren valt. In deze 
jaarverslagen wordt als KMO beschouwd, elke onderneming die minder dan 500 werknemers 
tewerkstelt in de niet-primaire sector, en wordt verder een onderscheid gemaakt tussen (i) micro
ondernemingen, die minder dan 10 werknemers tewerkstellen en waarbinnen ook ondernemingen 
met uitsluitend zelfstandigen vallen, (ii) kleine ondernemingen, met tussen 10 en 99 werknemers, 
en (iii) middelgrote ondernemingen, met tussen 100 en 499 werknemers. Voor toelichting en 
motivering, zie EUROPEAN OSSERVATORY FOR SMEs, Third Annual Report, Report submitted to 
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KMO's zijn binnen de Gemeenschap sedert de tweede helft van de jaren zeventig opnieuw 
sterk opgekomen. 64 De EEG zag het daglicht in een periode - die loopt van het einde 
van de tweede wereldoorlog tot halverwege de jaren zeventig - waarin schaalvergroting, 
marktconcentratie en massaproduktie vooropstonden. 65 Eind jaren zeventig, begin jaren 
tachtig - niet toevallig een periode van tragere economische groei en stijgende werkloos
heid - trad in vele Lid-Staten een keerpunt op en kwamen KMO's op als belan~rijke 
factoren van economische groei en werkcreatie. 66 Bovendien deed zich in verscheldene 
Lid-Staten een tende11S voor tot decentralisering van beslissingsbevoegdheden naar het 
regionale of lokale niveau teneinde nieuwe vestigingen van buitenlandse ondernemingen 
aan te trekken en beter in te spelen op de wensen van lokale KMO's. 67 

Blijkens het derde jaarverslag van de Europese Waarnemingspost voor het MKB telde de EG samen met de 
EER-landen (behalve IJsland) in 1993 bijna 16,7 miljoen ondernemingen. 99,9 % daarvan stelden minder dan 
500 werknemers te werk. Van het totale aantal KM O's zijn 93 % micro-ondernemingen (d.w.z. minder dan 10 
werknemers; zij tellen voor 31 % van de privé-werkgelegenheid), 6 % kleine ondernemingen68 (25 % van de 
privé-werkgelegenheid) en slechts 1 % middelgrote ondernemingen (tussen 100 en 499 werknemers69

: 15 % van 
de privé-werkgelegenheid). Grote ondernemingen (d.w.z. met meer dan 500 werknemers7~ tellen voor 29 % 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

Directorate-General XXIII of the Commission of the European Communities by European Network 
for SME Research (ENSR) and co-ordinated by Small Business Research and Consultancy (EIM), 
Zoetermeer, februari 1995, 43-44. 

DUDLEY, J.W. en MARTENS, H., 1993 and Beyond. New Strategies for the Enlarged Single 
Market, Londen, Kogan Page, 1993, 98 weerle~gen terecht de mythe als zou de interne markt de 
doodsteek voor KMO's betekenen. De ervaring m de V.S. wijst volgens de auteurs integendeel uit 
dat kleinere ondernemingen niet enkel overleven maar ook met grote ondernemingen kunnen 
concurreren. 

KMO's misten de noodzakelijke technologie, toegang tot kapitaal en schaal om te voldoen aan de 
snel groeiende behoefte van verbruikers aan gestandaardiseerde, goedkope produkten. Zij misten 
m.a.w. de middelen om een optimale bedrijfsgrootte te ontwikkelen: EUROPEAN OBSERVATORY POR 
SMEs, Second Annual Report, Report submitted to Directorale-General XXIII of the Commission 
of the European Communities by European Network for SME Research (ENSR) and co-ordinated 
by Small Business Research and Consultancy (EIM), Zoetermeer, april 1994, 36. Het creëren van 
de mogelijkheid van schaalvergroting voor ondernemingen stond ook voor de Commissie als 
beleidsdoelstelling centraal: zie o.m. COMMISSIE EG, Het vraagstuk van de concentratie in de 
gemeenschappelijke markt, Serie concurrentie nr. 3, Brussel, 1966, 5. 

Zie EUROPEAN OSSERVATORY FOR SMEs, Second Annual Report, april 1994, 36-38. Als oorzaken 
voor de opkomst van de KMO's geeft dit rapport o.m. op, de introductie van nieuwe, gespeciali
seerde produkten en produktieprocessen, dalende computerkosten en opkomende computertechnolo
gie die het bereiken van een optimale schaal vergemakkelijken, veranderingen in de voorkeuren van 
verbruikers resulterend in kortere levenscycli van produkten (KMO's spelen daar soepeler op in dan 
kapitaalintensieve ondernemingen) ~neen wijziging in het ondernemersperspectief van integratie en 
diversificatie naar specialisatie. Zie ook LoVEMAN, G. en SENGENBERGER, W., "Introduetion -
Economie and social reorganisation in the small and medium-sized enterprise sector" , in The re
emergence of small enterprises. Intlustrial restructuring in industrialised countries, SENGENBERGER, 
W., LOVEMAN, G.W. en PIORE, M.J. (eds.), Genève, International lnstitute for Labour Studies, 
1990, (1), 46-48. Men kan daaraan toevoegen (i) de economische hoogconjunctuur in de tweede 
helft van de jaren tachtig, die sneller doorwerkte in de KMO's, en (ii) meer structureel, het 
strategisch handelen van grote ondernemingen. Deze laatsten trachten meer activiteiten uit te 
besteden via decentralisatie of filialisering, "contracting-out" en/of onderaanneming, met als gevolg 
een verzelfstandiging van eenheden die tevoren deel uitmaakten van een grotere onderneming. Zie 
voor deze tendens in Duitsland, WEIMER, S., "Federal Republic of Germany", in The re-emergence 
of small enterprises, (98), 126-131; voor Frankrijk, AMADIEU, J.-F., "France", in The re
emergence of small enterprises, (62), 67; meer globaal, RUIGROK, W. en JONGENEELEN, D., o.c., 
in Samenwerken met bedrijven in Europa. Visies, feiten en ervaringen, 38. 

RUIGROK, W. en JONGENEELEN, D., o.c., in Samenwerken met bedrijven in Europa. Visies, feiten 
en ervaringen, 37. 

In de definitie van de Waarnemingpost, d.w.z. ondernemingen met tussen 10 en 99 werknemers, 
welke verschilt van deze thans voorgesteld door de Commissie: supra, voetnoot 63. 

Zelfde opmerking als in vorige voetnoot. 

Idem. 
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van de privé-werkgelegenheid. Het gemiddeld aantal werknemers in KMO's verschilt sterk per land, met een 
overwicht van de kleinere ondernemingen in de zuidelijke Lid-Staten en grotere ondernemingen in Duitsland, 
Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en de Skandinavische landen. 71 

11. De interne markt, meer bepaald het vestigingsrecht, is in dubbel opzicht relevant 
voor KMO's. Enerzijds kiezen buitenlandse ondernemingen vaak voor overname van een 
bestaande, of oprichting van een nieuwe, kleinere lokale onderneming: KMO's vormen 
daarom een belangrijk instrument voor BDI van bedrijven. 72 Anderzijds nee.i'lt onder 
invloed van het interne-marktproces de tendens toe bij KMO's om grensoverschrijdend te 
gaan samenwerken resp. aan BDI te gaan doen. Mede omwille van het toenemend belang 
van dit verschijnsel wordt verder (infra, nrs. 147 e.v.) ruime aandacht besteed aan de 
diverse etappes in het proces van toetreding tot andere nationale markten en de vraag 
vanaf wanneer dergelijke stappen neerkomen op 'vestiging' in de zin van het EG-Verdrag. 

Empirisch onderzoek wijst uit dat BDI door Europese KMO's een recent verschijnsel vormt: twee derde van de 
investeringen dateert van na 1980 en een vijfde situeert zich zelfs meteen vóór en na 1990.73 Ofschoon vele 
KMO's voornamelijk op de binnenlandse markt gericht blijven'\ neemt de graad van internationalisering -
samen met de export van KMO's binnen de EG -toe in de vorm van het verlenen van licenties aan buitenlandse 
ondernemingen (" licensing" : daarover infra, nrs. 150-151 )'5 , samenwerking met ondernemingen uit een andere 

71 

72 

73 

74 

75 

In Nederland heeft ruim 98 % van de ondernemingen minder dan 100 werknemers: zie de 
referenties bij RUIGROK, W. en JONGENEELEN, D., o.c., in Samenwerken met bedrijven in Europa, 
37. 

Zo zijn in Ierland vele van de KMO's in de kennisintensieve sectoren (chemie, elektronica, 
elektriciteit) in handen van buitenlandse ondernemingen: EUROPEAN OSSERVATORY FOR SMEs, 
First Annual Report, Report submitted to Directorate-General XXIII of the Commission of the 
European Communities by European Network for SME Research (ENSR) and co-ordinated by 
Small Business Research and Consultancy (EIM), Zoetermeer, mei 1993, 314. Voor een overzicht 
van de belangrijkste OBI-landen in Ierland, zie OESO, OECD Reviews 'of Foreign Direct Invest
ment. Ireland, Parijs, 1994, 15. Overname van lokale KMO's kan ook interessant zijn voor een 
grotere onderneming die de markt voor overheidsopdrachten voor werken in een bepaalde Lid-Staat 
wil betreden; maar het is ook mogelijk dat die onderneming ervoor opteert lokale KMO's enkel in 
te schakelen als onderaannemers. Zie EUROPEAN OSSERVATORY FOR SMES, First Annual Report, 
90. 

FUJITA, M., "Small and Medium-Sized Transnational Corporations: Trends and Pattemsof Foreign 
Direct Investment", Small Bus. Econ., 1995, (183), 186 en tabel 11. 

Dit varieert weliswaar sterk van Lid-Staat tot Lid-Staat. In Zweden bestaat drie vierde van de 
transnationale vennootschapP.en uit KMO's. Omwille van de kleine thuismarkt kiezen zelfs kleine 
ondernemingen voor een bijkomende vestiging in het buitenland, in hoofdzaak de buurlanden: zie 
FUJITA, M., o.c., Small Bus. Econ., 1995, 197. In Duitsland zijn de meesteKMO'svooral op de 
(grote) binnenlandse markt gericht: studies wijzen uit dat slechts 20 tot 27 % van de Duitse 
ondernemingen met BDI KMO's zijn. Ibid. Zie tevens, bij dezelfde auteur (o:p p. 199) de 
interessante gegevens over Italiaanse KMO's van tussen 200 en 499 werknemers, wter BDI in het 
midden van de jaren tachtig sneller groeiden dan in andere Lid-Staten omwille van (i) het 
competitieve voordeel dat zij haalden uit het ontwikkelen van niche-produkten en (ii) hun relatieve 
schaal, die hen toeliet gemakkelijker te groeien dan kleinere bedrijven (die met tekort aan middelen 
kampen) én dan grotere bedrijven (die onder een zwaardere managementstructuur gebukt gaan). 
Over de - vrij binnenlands gerichte - houding van Belgische KMO's, zie DoNCKELS, R., "De 
Belgische KM O's tegenover de uitdaging van de Europese markt", in Europortuniteit. België aan 
de vooravond van 1992, VAN OssEL, G. en VERBIEST, P. (eds.), Antwerpen, Maklu, 1988, (27), 
28. 

Zie de {onvolledige) gegevens van KMO-tendensen in EUROPEAN OSSERVATORY FOR SMEs, First 
Annual Report, mei 1993, 313-314. Uit deze gegevens blijkt o.m. dat de Belgische export van 
licenties dalende is, terwijl die van Nederland naar de andere EG- en EVA-landen van 1984 tot 
1990 met 70 % gestegen is. In de Nederlandse dienstensector (die gekenmerkt wordt door 
kleinschaligheid: circa 98 % van de ondernemingen heeft minder dan 50 werknemers) blijkt vooral 
het geven van licenties de meest verspreide vorm van internationale samenwerking: MANCINI, C., 
PRINCE, Y. en VAN DER HORST, R., "Feiten over samenwerking door Nederlandse bedrijven", in 
Samenwerken met bedrijven in Europa, (287}, 297, figuur 1. Over de economische afweging tussen 
licensing en BDI voor ondernemingen, zie DUNNING, J.H., Multinational Enterprises and the 
Global Economy, Wokingham, Addison-Wesley Publishing Company, 1993, 145-146. 



16 

Lid-Staat, met name in de vorm van een Joint venture (infra, nrs. 152 en 203)76 of een franchising-relatie 
(infra, nr. 150)77

, en BDI (infra, nr. 153). 8 In het geval van BDI gaat het bij KMO's doorgaans om sterk 
gespecialiseerde produkten of diensten die aan andere bedri~ven worden aangeboden, en eerder zelden om 
rechtstreeks aan verbruikers aangeboden produkten of diensten. 9 

. 

11. Juridische vormgeving: een per analogie opererend en fragmentarisch verdragska
der 

12. Titels I en 111 van het derde deel van het EG-Verdrag geven nader juridisch vorm 
aan het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. 80 Ofschoon onderne
mingen, inzonderheid vennootschappen, uiteraard al ten tijde van de ondertekenin~ van 
het EEG-Verdrag de belangrijkste dragers van economische activiteit waren m de 
verdragsluitende staten81

, gewaagt het Verdrag nergens van een vrij verkeer van ven
nootschappen of ondernemingen als zodanig. De juridische vormgeving van het vesti
gingsrecht van ondernemingen geschiedt per analogie met het regime dat geldt voor de 
vestiging van natuurlijke personen (A). Opvallend is bovendien de eerder fragmentarische 
wijze waarop het Verdrag de technieken voor intracommunautaire vestiging regelt (B). 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

Zie b.v. de gevallen van grensoverschrijdende samenwerking tussen KMO's, met name op 
technologisch vlak, geciteerd in EUROPEAN OSSERVATORY FOR SMEs, First Annual Repon, mei 
1993, 310-313. 

D.w.z. lokaleKMO'sworden franchisenemer van een buitenlandse onderneming. Over die tendens, 
zie o.m. FELSTEAD, A., "Shifting the Frontier of Control: Smal! Firm Autonomy Within a 
Franchise", 12 Int. Small Bus. J., 1994, 50-62. 

Het gaat om klassieke stappen in de toetreding tot een buitenlandse markt: RUIGROK, W. en 
JONGENEELEN, D., o.c., in Samenwerken met bedrijven in Europa. Visies, feiten en ervaringen, 45, 
die op p. 47 een nuttige vergelijkende tabel geven met de mogelijke voor- en nadelen van de 
onderscheiden internationaliseringsstrategieën. Zie verder over deze onderscheiden stappen infra, 
nrs. 147 e.v. 

Het gaat m.a.w. vooral om "producer goods" i.p.v. "consumer goods": BucKLEY, P.J., "Foreign 
Direct Investment by Smal! and Medium Sized Enterprises: The Theoretica! Background", Small 
Bus. Econ., 1989, (89), 96-97. DUDLEY, J.W. en MARTENS, H., 1993 and Beyond, 98, waarschu
wen in dit verband voor het gevaar dat kleine ondernemingen hun capaciteit zouden overstijgen 
door hun operaties over de EG te versnipperen; zij concentreren zich volgens hen beter op kleine 
niches of regio's. 

Titel I betreft "Het vrije verkeer van goederen", titel 111 "Het vrije verkeer van personen, diensten 
en kapitaal". Laatstgenoemde titel is onderverdeeld in vier hoofdstukken, nl. "De werknemers", 
"Het recht van vestiging", "De diensten" en "Kapitaal en betalingsverkeer". Vóór de inwerkingtre
ding van het Unieverdrag maakten deze titels deel uit van het tweede deel van het EG-Verdrag, 
"De grondslagen van de Gemeenschap". Het Unieverdrag wijzigde dit, om zonder veel verschui
vingen het nieuwe tweede deel over het burgerschap van de Unie te kunnen inlassen in het EG
Verdrag. Juridisch heeft de wijziging weinig of geen impact: zij verhindert geenszins dat, zoals het 
Hof talloze malen onderstreept heeft, het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal 
de grondslagen en de fundamentele vrijheden van de Gemeenschap blijven vormen. Zie o.m., 
inzake personenverkeer, arrest van 4 april 1974, zaak 167/73, Commissie/Frankrijk ("Franse 
zeelieden"), Jur., 1974, 359, r.o. 43; inzake kapitaalverkeer, arrest van 11 november 1981, zaak 
203/80, Casati, Jur., 1981, 2595, r.o. 8; voor de vier vrijheden samen, arrest van 13 december 
1989, zaak C-49/89, Corsica Ferries France, Jur., 1989, 4441, r.o. 8. Merkwaardig is wel dat 
deze essentiële componenten van de gemeenschappelijke resp. interne markt plotseling als commu
nautair beleid worden voorgesteld: heeft men daarmee bewust willen inspelen op de afloop van de 
termijn van 31 december 1992 vooropgesteld in art. 7A EG, om aan te geven dat de interne markt 
een dynamisch gegeven is? Cf DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, p. 337, nr. 357. 

Cf LoussoUARN, Y., "Le rapprochement du droit des sociétés dans le cadre de la Communauté 
économique européenne", in L 'harmonisation dans les Communautés, Brussel, Ed. de l'Institut de 
sociologie, 1968, 9. MONACO, R., "Le régime des sociétés dans Ie Marché Commun Européen", in 
Mélanges of!ens à Jacques Maury, I, Parijs, Dalloz, 1960, 321, merkte terecht op dat "les 
entreprises, les sociétés de tout genre, qui agissent dans le Marché Commun européen, sont les 
véritables protagonistes du système économique créé par Ie Traité de Rome." 
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A. ANALOGISCHE BEHANDELING VAN VENNOOTSCHAPPEN 

13. Op enkele uitzonderingen na viseert het verdragshoofdstuk betreffende het 
vestigingsrecht - zoals ook het hoofdstuk betreffende het dienstenverkeer - het vrije 
verkeer van natuurlijke personen. 

Zo gewagen b~ide hoofdstukken voortdurend van "onderdanen" van de Lid-Staten. 82 De definitie zelf van de 
vrijheid van vestiging in art. 52, tweede alinea, EG is, door haar benadrukking van het niet in loondienst 
verrichten van werkzaamheden (voor de reden daarvan, infra, nr. 14), afgestemd op natuurlijke personen: 

"De vrijheid van vestiging omvat, behoudens de bepalingen van het hoofdstuk betreffende het kapitaal, de 
toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan alsmede de oprichting en het 
beheer van ondernemingen, en met name van vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 58, 
overeenkomstig de bepalingen welke door de wetgeving van het land van vestiging voor de eigen onderdanen 
zijn vastgesteld". 83 

Ook de exceptie van art. 56, lid 1, EG betreffende op grond van de openbare orde, openbare veiligheid en 
volksgezondheid gerechtvaardigde "bijzondere regeling[ en] [ ... ] voor vreemdelingen"84 is toegespitst op 
natuurlijke personen. Uitzonderingen vormen, behoudens art. 58 EG (zie infra, nr. 15), de bepalingen van art. 
54, lid 3, sub f en g, EG. Sub f gaat uit van de hypothese van een zich middels een agentschap, bijkantoor of 
dochteronderneming vestigende onderneming door de geleidelijke opheffing voor te schrijven van de beperkingen 
"op de toelatingsvoorwaarden voor het personeel van de hoofdvestiging tot de organen van beheer of toezicht 
van deze agentschappen, filialen of dochterondernemingen". Sub g is de 'klassiek' geworden rechtsgrondslag van 
richtlijnen ter harmonisatie van het vennootschapsrecht: het draagt Raad en Commissie op om de vrijheid van 
vestiging te realiseren door "voor zover nodig, de waarborgen te coördineren welke in de Lid-Staten worden 
verlangd van de rechtspersonen in de zin van de tweede alinea van artikel 58, om de belangen te beschermen 
zowel van de deelnemers in die rechtspersonen als van derden, ten einde die waarborgen gelijkwaardig te 
maken". 

14. De voortdurende85 beklemtoning in het verdragshoofdstuk over vestigingsrecht 
dat het hier "werkzaamheden anders dan in loondienst"86 betreft, hangt samen met de 
verdragssystematiek. In hoofdstuk 1 van de betrokken verdragstitel komt eerst het vrije 
verkeer van werknemers - d.w.z., zij die werkzaamheden in loondienst vervullen - aan 
bod. Het tussen werknemers en zelfstandigen gemaakte onderscheid valt te verklaren 
vanuit een aantal omstandigheden die zich ten tijde van de sluiting van het EEG-Verdrag 
voordeden. 

De nationale regeringen gingen ervan uit dat verwezenlijking van het vrije werknemersverkeer een eenvoudiger 
opgave vormde dan het vrije verkeer van zelfstandigen en ondernemingen. Bij werknemers, zo verliep de 
gedachtengang, volstond doorgaans dat ze hun werk beheersten en het gevraagde werk uitvoerden; bovendien liet 

82 

83 

84 

85 

86 

Zie resp. artt. 52, eerste en tweede alinea, 53, 54, lid 3, sub e, 58, eerste alinea, EG (vestiging) en 
artt. 59, eerste alinea (de tweede alinea spreekt van "onderdanen van een derde staat") en 60, derde 
alinea, EG (diensten). Ook de andere taalversies van deze bepalingen duiden op een toespitsing op 
natuurlijke personen: zie vooral de Duitse ("Angehörige"; in art. 52, eerste alinea, "Staatsangehöri
gen"), Italiaanse ("cittadini") en Deense ("statsborgere") tekst. De overige teksten zijn iets minder 
expliciet op natuurlijke personen toegespitst: zie b.v. de Franse ("ressortissants") en Engelse 
("nationals ") verdragstekst. 

Eigen cursivering. 

In het Duits: "Ausländer"; in het Frans "ressortissants étrangers"; in het Italiaans "cittadini 
stranieri"; in het Engels "foreign nationals". Het Deens is nog explicieter: "fremmede statsborge
re". 

Zie, naast art. 52, eerste alinea, de artt. 54, lid 3, sub d, en 57, leden 1 en 2, EG. 

In het Duits "selbständige[ ... ] Erwerbstätigkeiten"; Frans "activités non salariées"; Italiaans 
"attività non salariate"; Engels "activities as self-employed persons". 

l· .•.• 
• •• 
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zich het bestaan van specifieke vaardigheden relatief gemakkelijk vaststellen. Anders lag dit bij de beroepsuit
oefening door zelfstandigen: daar golden veelal specifieke kwalificatievereisten, die eind jaren vijftig sterk van 
land tot land verschilden. Daarenboven werd werknemersmigratie geacht beter "stuurbaar" te zijn van 
overheidswege en bestond in die periode van economische groei de. behoefte om het gebrek aan arbeidskrachten 
in bepaalde regio's te lenigen. Een en ander resulteerde in een bereidheid om het werknemersverkeer meer en 
sneller te liberaliseren dan het verkeer van zelfstandige beroepsbeoefenaren. 87 

15. Pas op het eind van het hoofdstuk over het vestigingsrecht, in art. 58 EG, besteedt 
de communautaire grondwetgever nadere aandacht aan ondernemingen, "vennootschap
pen" in de verdragsterminologie. Dezelfde bepaling geldt krachtens art. 66 EG ook voor 
de vrijheid van dienstverrichting: 

"De vennootschappen welke in overeenstemming met de wetgeving van een Lid-Staat zijn opgericht en welke 
hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Gemeenschap hebben, worden voor de 
toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk gelijkgesteld met de natuurlijke personen die onderdaan zijn van 
de Lid-Staten. 

Onder vennootschappen worden verstaan maatschappen naar burgerlijk recht of handelsrecht, de coöperatieve 
verenigingen of vennootschappen daaronder begrepen, en de overige rechtspersonen naar publiek- of privaat
recht, met uitzondering van vennootschappen welke geen winst beogen." 

Art. 58 EG - de 'kapstok' van deze studie - doet heel wat vragen rijzen, die verder aan 
bod komen (deel I, titel 1). Hier volstaat de vaststelling, tevens het uitgangspunt van deze 
studie, dat het EG-Verdrag, voor wat betreft het vestigingsrecht (en het recht op vrije 
dienstverrichting) van ondernemingen, niet in een bijzonder geheel van regelen voorziet 
maar per analogie opereert: zij worden, voor zover zij voldoen aan de definitie van art. 
58, met het oog op de toepassing van de vestigingsbepalingen formeel gelijkgesteltf8 met 
natuurlijke personen, onderdanen van de Lid-Staten. 

16. Deze methode was op het gebied van het vestigingsrecht geen onbeproefde 
techniek. 89 Men vindt haar terug in verscheidene bilaterale verdragen, waaronder het 

87 

88 

89 

GRABITZ-RANDELZHOFER, "vor Art. 52", p. 2, nrs. 8-10. Men vindt inderdaad in de 
verdrag~teksten sporen van de grotere haast waarmee de verdragsopstellers het werknemersverkeer 
wilden vrijmaken: vergelijk b.v. art. 48, eerste lid, EG, dat krachtig stipuleert dat het "vrije 
verkeer van werknemers [ ... ] binnen de Gemeenschap uiterlijk aan het einde van de 
overgangsperiode tot stand [wordt] gebracht", met het voorzichtiger geformuleerde art. 52, eerste 
alinea, krachtens welk "in het kader van de volgende bepalingen" (waarmee met name het algemeen 
programma en richtlijnen op grond van de artt. 54 en 57 werden bedoeld) de beperkingen op. de 
vrijheid van vestiging tijdens de overgangsperiode "geleidelijk" moesten worden opgeheven. Men 
merke ook op dat de artt. 54 en 57 de verwezenlijking van het vestigingsrecht via richtlijnen 
opdragen, terwijl art. 49 de Raad richtlijnen of verordeningen als instrument aanreikt. Inzake 
vestiging bestond de eerste taak van Raad en Commissie er derhalve in "de feitelijke toepassing van 
de in het Verdrag uitgedrukte doeleinden door een serie richtlijnen voor te bereiden": PRATE, A., 
"De vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten. Algemene inleiding", in De 
economische aspecten van de vrijheid van vestiging, 16. Een en ander helpt ook verklaren waarom 
in het kader van het vestigingsrecht een "stand-still" clausule nodig was (art. 53), clausule die niet 
in het hoofdstuk over de werknemers voorkomt. 

Duits "stellen [ ... ] gleich"; Frans "sont assimilées"; Italiaans "sono equiparate"; Engels "shall [ ... ] 
be treated in the same way". 

RIGAUX, F., "Le critère de nationalité et la notion de personne morale dans l'article 58 du traité 
CEE et dans les dispositions d'application", in Europees vennootschapsrecht. Le régime juridique 
des sociétés dans la C. E. E., postdoctorale leergang 1966-1967 K. U. L., Antwerpen, Standaard, 
1968, 9-10, gewaagt zelfs van een "klassieke techniek". 
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Duits-Italiaanse vriendschaps-, handels- en scheepvaartsverdrag van 21 november 195790 

en, tot op zekere hoogte, in het Frans-Duitse vestigingsverdrag van 27 oktober 1956.91 

Daartegenover staat dat in vele andere bilaterale en multilaterale vestigingsverdragen wel 
specifieke bepalingen voor de vestiging van vennootschappen voorkomen. 

Wat bilaterale verdragen betreft, kan men onder meer wijzen op de specifieke bepalingen in het Vestigingsver
drag tussen België en Frankrijk van 6 oktober 192792

, het Vestigingsverdrag tussen België en Nederland van 20 
februari 193393 en het Vestigingsverdrag tussen Frankrijk en Italië van 23 augustus 1951.94 Het meest explicie
te multilaterale verdrag in dit verband is het Europese Verdrag betreffende de vestiging van vennootschappen, 
dat in het kader van de Raad van Europa werd uitgewerkt en ondertekend op 20 januari 196695 , meer dan tien 
jaar na het Europese Vestigingsverdrag dat in de schoot van dezelfde organisatie tot stand kwam en enkel 
natuurlijke personen betreft. 96 Dit verdrag is echter nooit in werking getreden. 97 Een ander voorbeeld biedt het 
Benelux-Verdrag van 3 februari 195898

, dat in zijn artt. 58 en 59 een specifieke regeling inhoudt voor de werk
zaamheden van vennootschappen op het grondgebied van een andere verdragstaat, hetzij rechtstreeks, hetzij door 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

QUADRI-CAPOTORTI, "Art. 58", p. 449, nr. 1. 

Convention d' établissement et de navigation entre la République française et la République fédérale 
d' Allemagne signée le 27 octobre 1956 (l.O., 10 september 1959, 8850; voor de Duitse versie, zie 
BGBl., 1957, 11, 1661). Zie met name art. VI, lid 3, van dit verdrag, dat het recht om vennoot
schappen op te richten, deelnemingen in bestaande vennootschappen te nemen of een bestuurs- of 
toezichthoudende functie in een vennootschap uit te oefenen, atbankelijk stelt van de in art. V, 
leden 1 en · 2, opgegeven voorwaarden voor beroepsuitoefening door natuurlijke personen. Cf. 
GOLDMAN, B. en LYON-CAEN, A., Droit commercial européen, Parijs, Dalloz, 1983, 4e ed., nr. 
91, p. 148. 

Vestigingsverdrag tussen België en Frankrijk, gedaan te Parijs op 6 oktober 1927, B.S., 5 
november 1927 (B.S., 5 november 1927). Zie de artt. 5, 6, 7 en 8, leden 4 en 5. Zie ook het meer 
beperkte art. 4 van het "Traité de commerce et de navigation entre la Belgique et l'ltalie, conclu à 
Rome, Ie 11 décembre 1882", goedgekeurd bij Wet van 30 december 1882 (B.S., 31 december 
1882). 

Vestigings- en Arbeidsverdrag tusschen België en Nederland, gedaan te Genève op 20 februari 
1933 (B.S., 22 januari 1936). 

Convention d'établissement entre la France et l'Italie, signé à Paris Ie 23 août 1951 (l.O., 16 
januari 1958, 620). Cf GOLDMAN, B. en LYON-CAEN, A., Droit commercial européen, 4e ed., nr. 
91, p. 147. 

European Convention on Establishment of Companies/Convention européenne d' établissement des 
sociétés, ondertekend te Straatsburg op 20 januari 1966, E.T.S., nr. 57. 

European Convention on Establishment and Annexed Protocol/Convention européenne d 'établisse
ment et Protocole annexe, ondertekend te Parijs op 13 december 1955, E.T.S., nr. 19. Dit Verdrag 
trad in werking op 23 februari 1965. Het werd door België goedgekeurd bij Wet van 24 maart 1961 
(B.S., 24 augustus 1965); Nederland voerde het verdrag uit bij Wet van 28 oktober 1959 (Stb., 
396), doch deze wet trad pas in werking door het Koninklijk besluit van 31 maart 1970 (Stb., 140). 
Terecht werd gesteld dat dit Verdrag, door zijn uitsluiting van vennootschappen, veel aan 
praktische betekenis verloor voor het economisch verkeer tussen de Lid-Staten: SAMKALDEN, I., 
"Opheffing van de beperkingen tot vestiging en dienstvet:lening in de Gemeenschappelijke Markt", 
in Vrijheid van vestiging en dienstverlening in de EEG, Europese Monografieën nr. 4, Kluwer, 
Deventer, 1965, (9), 14. Gelet op de talrijke voorbehoudsclausules in het Verdrag werd het 
gekwalificeerd als "min vooruitstrevend": VAN GERVEN, W., "Het recht van vrije vestiging en het 
vrije dienstenverkeer in de E.E.G.", in Juridische aspecten van de Europese intesratie, Leuven, 
Acco, 1964, (173), 182. Voor een bespreking, zie RIGAUD, L., "La conventton européenne 
d'établissement", Rev. Gén. Dr. Int. Publ., 1957, 5-50. 

Krachtens art. 21, lid 2, zou het verdrag in werking treden de maand na de vijfde bekrachtiging. 
Alleen Luxemburg blijkt te hebben bekrachtigd: ÜSCHINSKY, S. en JENARD, P., L'espace juridique 
et judiciaire européen. Examen de 250 conventions, Brussel, Bruylant, 1993, 530. België heeft 
slechts, zoals Duitsland en Italië, ondertekend. 

Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, ondertekend op 3 februari 1958 te 's 
Gravenhage, door België goedgekeurd bij Wet van 20 juni 1960 (B.S., 27 oktober 1960); door 
Nederland goedgekeurd bij Wet van 23 juni 1960 (Stb., 246). 
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tussenkomst van bijkantoren of agentschappen. 99 Art. 58, lid 4, Benelux-Verdrag bevat trouwens een definitie 
van "vennootschappen" die sterk gelijkt op deze van art. 58, tweede alinea, EG100

, al omvat zij niet de 
rechtspersonen naar publiekrecht. 101 

Anders dan de meeste van deze verdragen102 houdt het EG-Verdrag geen enkele rege
ling in met betrekking tot de (i) erkenning103

, (ii) fiscale behandeling104
, (iii) toegang 

tot het gerecht105
, en (iv) behandeling bij onteigening van vennootschappen. 106 Daar

mee wil niet gezegd zijn dat het in dit Verdrag neergelegde vestigingsrecht een achteruit
gang inhoudt ten opzichte van de vroegere vestigingsverdragen. Inhoudelijk gesproken 
vormt art. 52 een duidelijke vooruitgang, aangezien het als algemeen beginsel de 
nationale behandeling van EG-onderdanen en EG-vennootschappen poneert (infra, nr. 
279). Vele van de oudere vestigingsverdragen daarentegen beperkten zich tot bekrachti
ging van het beginsel van de meest begunstigde natie. 107 Doch qua uitwerking van dit 
beginsel ten aanzien van vennootschappen, laat het EG-Verdrag te wensen over. 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

Art. 58, lid 1, onderwerpt de werkzaamheden van de betrokken vennootschappen die worden 
uitgeoefend op het grondgebied van een andere verdragstaat aan het recht van deze laatste, zonder 
daarbij onderscheid te maken tussen rechtstreeks optreden (in EG-termen: dienstverrichting) en 
optreden middels bijkantoren en a~entschappen (van dochterondernemingen is geen sprake). Lid 2 
legt een plicht tot gelijke behandelmg op, maar voegt daaraan toe dat de vennootschappen van een 
verdragstaat op het grondgebied van een andere verdragstaat niet meer rechten kunnen hebben dan 
soortgelijke nationale vennootschappen. Lid 3 voorziet in de mogelijkheid om bij overeenkomst van 
lid 2 af te wijken op het gebied van verzekeringen, spaarkassen en bouwkassen. Art. 59 bevat een 
fiscaal discriminatieverbod: krachtens lid 1 mogen vennootschappen opgericht conform de 
wetgeving van een verdragstaat en die hun fiscaal domicilie hebben binnen het grondgebied van een 
van de verdragstaten, niet onderworpen worden "aan hogere fiscale lasten dan die welke worden 
gedragen door soortgelijke nationale vennootschappen". 

"Onder vennootschappen in de zin van dit artikel worden verstaan vennootschappen van burgerlijk 
en handelsrecht met inbegrip van coöperatieve verenigingen en andere privaatrechtelijke rechtsper
sonen. Voor de toepassing van dit artikel worden evenwel de privaatrechtelijke rechtspersonen wier 
doel niet op winst is gericht slechts als vennootschappen beschouwd voor wat betreft hun werk
zaamheid op het gebied van het bankwezen, verzekeringen, spaarkassen en bouwkassen. De 
Luxemburgse landbouwverenigingen worden ook als vennootschappen beschouwd. " 

Cf GOLDMAN, B. en LYON-CAEN, A., Droit commercial européen, 4e ed., p. 151, nr. 93. Op 
grond van art. 233 EG kan men stellen dat de doelstellingen van de Benelux als regionale unie op 
dit punt bereikt zijn door toepassing van het EG-Verdrag, zodat de regeling in de artt. 52-58 EG -
ook al is het Benelux-Verdrag van recentere signatuur dan het EEG-Verdrag - voorrang heeft: zie 
ook SAMKALDEN, 1., o.c., in Vrijheid van vestiging en dienstverlening in de EEG, 15. 

Zie ook HAY, P., "Four lectures on the common market: trade provisions - German and French 
company law -establishment", 24 U. Pitt. L. Rev., 1963, (685), 752-753. 

Vgl. artt. VI Frans-Duits vestigingsverdrag; 7 Frans-Italiaans vestigingsverdrag; 10, § 1, Belgisch
Nederlands vestigingsverdrag. Zie ook art. 3, lid 1, Convention d'établissement entre laFrance et 
le Luxembourg du 31 mars 1930 (1. 0. , 22 augustus 1931). 

Vgl. artt. 8 Belgisch-Frans vestigingsverdrag; 10, § 6, Belgisch-Nederlands vestigingsverdrag; 8 
Frans-Italiaans vestigingsverdrag; IX Frans-Duits vestigingsverdrag; 59 Benelux-Verdrag. 

Vgl. artt. A Belgisch-Italiaans handelsverdrag; VIII Frans-Duits vestigingsverdrag; 3 Frans-Italiaans 
vestigingsverdrag. Zie ook art. 15 traité de commerce et de navigation conclu, le 18 juin 1895, 
entre la Belgique et le Danemark (B.S., 27 juni 1895). 

Vgl. artt. XI Frans-Duits vestigingsverdrag; 4 Frans-Italiaans vestigingsverdrag; 

Zie artt. 6 Belgisch-Frans vestigingsverdrag (merk op dat art. 5 de oprichting van dochteronderne
mingen, bijkantoren en agentschappen onderwerpt aan het beginsel van nationale behandeling, 
terwijl art. 6 voor de uitoefening van hun activiteiten voorziet in het beginsel van de meestbegun
stigde natie); 10, § 7, Belgisch-Nederlands vestigingsverdrag; 2 Frans-Italiaans vestigingsverdrag; 
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17. Zoals de communautaire grondwetgever pas aan het eind van het vestigingshoofd
stuk aan vennootschappen dacht, zo heeft hij zich blijkbaar pas aan het eind van de 
onderhandelingen over het EEG-Verdrag gerealiseerd dat de specifieke situatie van 
vennootschappen een aantal problemen opriep. Deze werden niet in het kader van het 
Verdrag opgelost, maar door art. 220, derde streepje, EG doorgeschoven naar de Lid
Staten, die hierover "voor zover nodig" met elkaar in onderhandeling moesten treden. Het 
betreft de "verzekering, voor hun onderdanen, van": 

"de onderlinge erkenning van vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 58, de handhaving van 
de rechtspersoonlijkheid in geval van verplaatsing van de zetel van het ene land naar het andere en de 
mogelijkheid tot fusie van vennootschappen die onder verschillende nationale wetgevingen ressorteren." 

B. FRAGMENT ARISCHE REGELING VAN VESTIGINGSTECHNIEKEN 

18. Het EG-Verdrag bevat een eerder fragmentarische regeling van de instrumenten 
voor intracommunautaire vestiging van vennootschappen. Slechts drie klassieke technieken 
worden opgesomd in art. 52, eerste alinea, EG, nl. de oprichting van agentschappen, 
filialen (hierna hanteren we de term "bijkantoren" 108

) of dochterondernemingen. 109 

Naar luid van art. 52, tweede alinea, EG omvat het vestigingsrecht "de oprichting 
en het beheer van ondernemingen, en met name van vennootschappen in de zin van de 
tweede alinea van artikel 58". Dit roept echter meteen vragen op: in hoeverre overlapt 
deze bepaling met de eerste alinea? Vallen ook minderheidsdeelnemingen in een op te 
richten vennootschap of controleparticipaties in bestaande vennootschappen eronder? 

In de algemene en slotbepalingen van het Verdrag liggen nog twee relevante 
bepalingen verspreid. Hiervoor (supra, nr. 16) bleek reeds dat art. 220, derde streepje, 
EG twee andere technieken van grensoverschrijdende vestiging van vennootschappen 
aanstipt, nl. "verplaatsing van de zetel van het ene land naar het andere" en "fusie van 
vennootschappen die onder verschillende nationale wetgevingen ressorteren", om er 
meteen aan toe te voegen dat de Lid-Staten dienaangaande "voor zover nodig" met elkaar 
in onderhandeling moeten treden. 

Tenslotte is er art. 221 EG, dat de Lid-Staten verplicht om binnen drie jaar na de 
inwerkingtreding van het Verdrag - d.i. vanaf 1 januari 1961 - "nationale behandeling [te 
verlenen] wat betreft financiële deelneming door de onderdanen van de andere Lid-Staten 
in het kapitaal van rechtspersonen in de zin van artikel 58, onverminderd de toepassing 
der overige bepalingen van dit Verdrag" . 

19. Verder ( infra, deel I, titel 11) zullen wij nader ingaan op de diverse technieken van 
markttoetreding en BDI die ondernemingen in praktijk aanwenden en de hogergenoemde 
verdragsbepalingen hieraan toetsen. Hier kan worden volstaan met de vaststelling dat het 
EG-Verdrag op dit punt slechts fragmentarische, en zo te zien ook verouderde, bepalingen 
bevat. Afgezien van art. 221 (infra, nrs. 267 e.v.) voorzag het Verdrag niet eens in een 
onmiddellijke vrijmaking van BDI binnen de Gemeenschap. Art. 52, tweede alinea, EG 

108 

109 

Zulks om verwarring met het Franse "filiale", dat dochteronderneming betekent, te vermijden. 

De beperkingen inzake oprichtingsvoorwaarden die de Lid-Staten dienaangaande kenden, en inzake 
de toelatingsvoorwaarden voor het personeel van de hoofdvestiging tot de organen van beheer of 
toezicht van deze secundaire vestigingen, moesten krachtens art. 54, lid 3, sub f, EG geleidelijk 
door de Raad worden opgeheven. Cf supra, nr. 13. 
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verwij st van oudsher naar "de bepalingen van het hoofdstuk betreffende het kapitaal" als 
voorbehoud ("behoudens") voor de invulling van het vestigingsrecht. Het hoofdstuk over 
kapitaalverkeer, oorspronkelijk uiterst behoedzaam geformuleerd maar door het Uniever
drag ingrijpend gewijzigd ( infra, nrs. 251 e.v.), schreef in art. 67 slechts een geleidelijke 
opheffmg van beperkingen voor "in de mate waarin zulks voor de goede werking van de 
gemeenschappelijke markt nodig is", een taak die krachtens art. 69 aan de Raad toekwam. 
De directe investeringen werden door de Raad geliberaliseerd met de Eerste Kapitaalver
keersrichtlijn van 11 mei 1960110

, althans wat betreft het aspect deviezenvergun
ningen.lll 

Als vormen van directe investeringen noemt de nomenclatuur in bijlage 11 bij de richtlijn - thans bijlage I bij de 
Kapitaalverkeersrichtlijn 1988112 

- met name (i) "oprichting van nieuwe en uitbreiding van bestaande filialen of 
ondernemingen, welke uitsluitend aan de kapitaalverschaffer toebehoren; algehele verwerving van bestaande 
ondernemingen"; en (ii) "deelneming in nieuwe of bestaande ondernemingen teneinde duurzame economische 
betrekkingen te vestigen of te handhaven" .113 Het begrip "directe investeringen" definieert de bijlage - op dit 
punt eveneens ongewijzigd overgenomen in de daarop volgende kapitaalverkeerrichtlijnen, 63/21/EEG114 en de 
Kapitaalverkeersrichtlijn 1988 -, als "alle investeringen welke door natuurlijke personen of door commerciële, 
industriële of financiële ondernemingen worden verricht en welke gericht zijn op de vestiging of de handhaving 
van duurzame en directe betrekkingen tussen de kapitaalverschaffer enerzijds en de ondernemer of de onderne
ming anderzijds, voor wie de desbetreffende middelen bestemd zijn met het oog op de uitoefening van een 
economische activiteit. Dit begrip dient derhalve in de ruimste zin te worden opgevat". m 

IlO 

lil 

112 

113 

114 

115 

Eerste richtlijn van de Raad van 11 mei 1960 voor de uitvoering van artikel 67 van het Verdra~, 
PB, 1960, 921. Deze richtlijn werd per 1 juli 1990 ingetrokken krachtens art. 9 van richtlijn 
88/361/EEG (zie de referentie infra, voetnoot 112). "Directe investeringen" prijkt helemaal 
bovenaan in lijst A van bijlage I van de richtlijn, met als toevoeging "met uitzondering van zuiver 
fmanciële beleggingen, die slechts plaatsvinden teneinde de kapitaalverschaffer door de oprichting 
van of deelneming in een ondernemmg, gevestigd in een ander land, indirect toegang te verschaffen 
tot de geld- of kapitaalmarkt van dat land". "Liquidatie van directe investeringen" wordt meteen 
daarna genoemd. 

Voor overeenkomsten of handelingen m.b.t. de in lijst A van bijlage I van de richtlijn genoemde 
categorieën kapitaalverkeer moesten de Lid-Staten krachtens art. 1, lid 1, van de richtlijn alle 
deviezenvergunningen verstrekken. 

Richtlijn 88/361/EEG van de Raad van 24 juni 1988 voor de uitvoering van artikel 67 van het 
Verdrag, PB, 1988, L 178, 5. 

Daarnaast worden nog twee andere categorieën opgegeven, nl. "verstrekking van langlopende 
leningen, teneinde duurzame economische betrekkingen te vestigen of te handhaven" en "hermves
tering van revenuen teneinde duurzame economische betrekkingen te handhaven". In de bepalingen 
in bijlage 11 wordt verduidelijkt dat "onder de in punt 3 bedoelde langlopende leningen, die het 
karakter van een deelneming hebben, dienen te worden verstaan leningen met een looptijd van meer 
dan vijf jaar welke gericht zijn op het vestigen of handhaven van duurzame economische betrekkin
gen". Als voornaamste voorbeelden worden genoemd, leningen door een vennootschap verstrekt 
aan haar dochterondernemingen of aan andere vennootschappen waarin zij heeft deelgenomen, 
leningen waaraan een aandeel in de winst verbonden is, en door financiële instellingen verstrekte 
leningen die gericht zijn op het vestigen of handhaven van duurzame economische betrekkingen. 

Tweede richtlijn 63/21/EEG van de Raad van 18 december 1962 ter aanvulling en wijziging van de 
eerste richtlijn voor de uitvoering van artikel 67 van het Verdrag, PB, 1963, 62. 

De definitie voegt toe: "Tot de in punt 1 genoemde ondernemingen behoren juridisch zelfstandige 
ondernemingen (100 % dochterondernemingen) en filialen. Bij in punt 2 genoemde ondernemingen, 
die de rechtsvorm hebben van een vennootschap, waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld, is 
sprake van een directe investering, indien het aandelenpakket dat in het bezit is van een natuurlijke 
persoon, een andere onderneming of enigerlei andere houder, aan deze aandeelhouders hetzij 
ingevolge de bepalingen van de nationale wetgeving op de vennootschappen, hetzij uit anderen 
hoofde de mogelijkheid biedt daadwerkelijk deel te hebben in het bestuur van, of de controle over 
de betrokken vennootschap". Zie ook infra, nr. 181. 
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m. Opzet van onderhavig onderzoek 

A. PLAN 

20. In onderhavige studie nemen wij ons voor het Europese vestigingsrecht voor 
ondernemingen na nagenoeg veertig jaar verdragspraktijk te 11herbekijken11

• [):;el is een 
diepgaand en kritisch onderzoek door te voeren naar de grondslagen, werkingssfeer, 
inhoud, draagwijdte en begrenzingen van de vrijheid van vestiging van ondernemingen 
binnen de Europese Unie, zoals deze voortvloeien uit het EG-Verdrag, de rechtspraak van 
het Hof van Justitie en het afgeleide gemeenschapsrecht. Onderliggende vraagstelling is, 
in hoeverre het EG-Verdrag vandaag de dag (nog) een adequaat kader biedt voor de 
grensoverschrijdende vestiging van ondernemingen, mede gelet op de uitlegging die de 
verdragsbepalingen hebben gekregen in de jurisprudentie van het Hof van Justitie, het 
'acquis communautaire' inzake harmonisatie van nationaal recht (inzonderheid het 
vennootschapsrecht), de evoluties die de rechtsstelsels van de Lid-Staten de laatste veertig 
jaren hebben ondergaan en, niet in het minst, de markttoetredingspraktijk van onderne
mingen. De centrale thesis die wij in dit verband willen ontwikkelen en adstrueren, is dat 
ondanks een verouderd, fragmentarisch en deels voorbijgestreefd verdragskader, de 
vrijheid van vestiging voor ondernemingen in EG-verband doorheen de jurisprudentie van 
het Hof - zij het op Echternachse wijze - aan diepgang en betekenis heeft gewonnen, en 
thans alle componenten bevat die een coherente invulling van deze vrijheid in interne
marktperspectief mogelijk maken. Die coherente invulling, waartoe wij in dit werk willen 
bijdragen, is naar ons oordeel vandaag de dag tevens dringend nodig teneinde een 
f~deralistisch-constitutioneel evenwicht te bereiken tussen de eisen van het vrije verkeer in 
gemeenschapsverband en de regelgevende bevoegdheden van de Lid-Staten. Voorkomen 
moet worden dat de communautaire jurisprudentie ofwel terugklapt in een star discrimina
tieverbod, ofwel zich vergaloppeert in een op hol geslagen casuïstiek met rechtsonze
kerheid en politieke distantiëring als gevolg. De impact van het vestigingsrecht moet 
daarbij worden geanalyseerd, niet in de juridische termen van 11 discriminatie- 11 of 11 alge
meen beperkingsverbod 11

, maar in een economisch perspectief van permanente markttoe
treding en -participatie door ondernemingen. 

20a. In deel I wordt het vigerende verdragskader voor de vestiging van vennootschap
pen en andere rechtspersonen op kritische wijze ontleed. Daartoe verrichten we in de 
eerste plaats een grondige analyse van de personele werkingssfeer van het vestigingsrecht 
(titel 1). Voorop staat een ontleding van het vennootschapsbegrip van art. 58, tweede 
alinea, EG en de vraag of het niet wenselijk is dit begrip te vervangen door een meer 
economisch geïnspireerd ondernemingsbegrip. Met het oog op dit laatste onderzoeken we 
het ondernemingsbegrip in het Europees mededingings- en sociaal recht. Vervolgens gaat 
de aandacht uit naar de 'nationaliteitscriteria' van art. 58, eerste alinea, EG. De volgende 
titel staat uitgebreid stil bij de modaliteiten van vestiging van ondernemingen en de wijze 
waarop het Verdrag aan de praktijk tegemoetkomt (titel 11). Na een economische 
benadering van diverse modi van markttoetreding, onderzoeken we de betekenis van het 
begrip "zich vestigen" in de zin van art. 52 EG, specifieke aspecten daarvan bij zijn 
invulling naar ondernemingen toe, en het veelvoud aan technieken van vestiging die al of 
niet door het EG-Verdrag uitdrukkelijk worden genoemd. Als laatste onderdeel van het 
eerste deel wordt ingegaan op de relatie tussen het vestigingsrecht van ondernemingen en 
een aantal 'flankerende' verdragsbepalingen, meerbepaald de artt. 54, lid 3, sub g 
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(harmonisatie van vennootschapsrecht), 73B-73G (kapitaalverkeer) en 221 EG (fmanciële 
deelnemingen). 

Deel IJ onderzoekt, aan de hand van een uitvoerige analyse van de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie, de inhoud en draagwijdte van het vestigingsrecht voor onderne
mingen. Daartoe bestuderen we in de eerste plaats het proces van 'constitutionalisering' 
van het ·.restigingsrecht, waarbij het Hof in een rechtspraak van ruim twintig (telt men 
Costa/E.N.E.L. 116 mee, dertig) jaar deze verdragsvrijheid zowel voor natuurlijke perso
nen als ondernemingen nader heeft ingevuld en ontwikkeld (titel I). De casuïstische 
benadering, nodig om de geleidelijke verruiming en radicalisering van het vestigingsrecht 
te begrijpen en de spanningspoten in de jurisprudentie bloot te leggen, wordt vervolgens 
verwisseld voor een analytische aanpak (titel 11). Hierin pogen we, uitgaand van de 
interne markt als grondbeginsel van de communautaire economische constitutie, de 
voorheen ontlede jurisprudentie onder te brengen in een analytisch referentiekader dat de 
essentiële componenten van het vestigingsrecht, maar ook zijn intrinsieke limieten, 
aanschouwelijk moet maken. Die essentiële componenten omvatten, zoals zal blijken, een 
recht van vertrek, van markttoegang en van marktparticipatie. De draagwijdte van deze 
componenten illustreren we aan de hand van geselecteerde vraagstukken, waarbij de 
aandacht met name uitgaat naar de fiscale behandeling van vennootschappen. De grenzen 
van de rechterlijke toetsbaarbeid van belemmeringen van de vestigingsvrijheid worden 
tenslotte afgetast aan de hand van de problematiek van anti-overnamewetgeving en 
beschermingsconstructies en van 'soevereine' overheidshandelingen als nationalisering en 
privatisering. Het analytisch gedeelte wordt afgesloten met een onderzoek naar de ten 
aanzien van belemmerende regels uit te voeren rechtvaardigings- en evenredigheidstoet
sing, alsmede naar de draagwijdte van art. 5 EG als aanvullende bron van verplichtingen 
in het kader van de communautaire loyauteits- en samenwerkingsplicht van nationale 
overheden. 

In deel /// keren we terug naar het verdragskader om de 11 open vraagstukken 11 van 
art. 220 EG te herbezoeken: erkenning, grensoverschrijdende zetelverplaatsing en 
grensoverschrijdende juridische fusie (supra, nr. 17). Zoals bij de analyse van deel I 
wordt onderzocht in hoeverre de genoemde problemen reeds op grond van het vestigings
recht zelf, inachtgenomen de rechtspraak van het Hof en het legislatieve 'acquis', geheel 
of ten dele kunnen worden opgelost, dan wel in hoeverre regelgevend ingrijpen gewenst 
blijft met het oog op een zo ongehinderd mogelijke mobiliteit van ondernemingen binnen 
de Europese Unie. Naast de erkenningsproblematiek zal specifiek aandacht worden 
besteed aan het - veel pertinenter - vraagstuk betreffende de verhouding tussen de vrijheid 
van vestiging en het internationaal vennootschapsrecht van de Lid-Staten, inzonderheid de 
'siège réel'- en incorporatiestelsels en de door deze stelsels in de loop van de laatste 
decennia ondergane ontwikkelingen. 

Deel IV tenslotte gaat nader in op de in het EG-Verdrag voorziene uitzonderingen 
op het vestigingsrecht en op de problematiek van oneigenlijk gebruik, of misbruik, van dit 
recht. Wat dit laatste aangaat, zal zowel aandacht worden besteed aan de ruimte voor mis
bruikbeteugeling die het Hof van Justitie aan nationale overheden laat, als aan de 
misbruikvoorbehouden in de communautaire wetgeving. 

In de algemene besluiten worden de eindbevindingen van deze studie samengebun-
deld. 

116 H.v.J., arrest van 15 juli 1964, zaak 6/64, Jur., 1964, 1199. 
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B. BEPERKINGEN 

21. Bij onderhavig onderzoek dringen zich noodzakelijkerwijs een aantal beperkingen 
op. In de eerste plaats dienden de onderzochte rechtsstelsels te worden afgebakend. Deze 
studie betreft de draagwijdte van het Europese vestigingsrecht, zodat de algemene 
invalshoek niet nationaal, maar communautair is. Het spreekt echter vanzelf dat, 
aangezien vennootschappen tot op heden enkel naar nationaal recht kunnen worden 
opgericht117 en voor het overgrote deel door nationaal recht worden beheerst, een 
essentiële wisselwerking plaatsvindt tussen het vestigingsrecht en het internationaal 
privaat-, vennootschaps- en fiscaal recht van de Lid-Staten. Bij de analyse van de 
interactie tussen vestigingsrecht en nationaal recht gaat deze studie vooral in op het Belgi
sche, Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse recht. Een zekere klemtoon ligt op het 
eerstgenoemde rechtsstelsel als "thuisrecht" van de auteur, maar getracht werd op zo 
evenwichtig mogelijke wijze het recht van de belangrijkste omliggende landen aan bod te 
laten komen. De keuze voor deze Lid-Staten laat zich niet moeilijk verantwoorden. De 
rechtsstelsels van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk behoren - zoals hun 
economieën en ondernemingen - tot de belangrijkste en invloedrijkste van de Unie. 
Nederland neemt, vooral inzake vennootschapsrecht, een eigen, invloed- en leerrijke 
plaats in dit geheel in. Waar nuttig, worden overigens ook andere nationale rechtsstelsels 
van de EU in de beschouwing betrokken, zoals op het punt van de verhouding vestigings
recht - internationaal vennootschapsrecht (deel 111, titel I) en de problematiek van 
grensoverschrijdende zetelverplaatsing (deel 111, titel 11). Bij de bestudering van de 
grenzen van rechterlijke toetsbaarbeid wordt tenslotte ook aandacht besteed aan het recht 
van de Verenigde Staten van Amerika. 

22. Als tweede belangrijke begrenzing geldt dat deze studie enkel onderzoek verricht 
naar de situatie van intracommunautaire vestiging, d.w.z. het zich in een Lid-Staat 
vestigen van vennootschappen of ondernemingen die zijn opgericht overeenkomstig het 
recht van een andere Lid-Staat van de Unie en daar minstens hun statutaire zetel, hoofd
kantoor of hoofdvestiging hebben (hierna doorgaans aangeduid als "EG-vennootschap" of 
"EG-onderneming"). Hoe interessant en nuttig dit ook ware, het onderzoek gaat in 
algemene regel niet in op de vestiging, in de Unie, vari ondernemingen uit derde landen, 
daaronder begrepen de EVA-landen die deel uitmaken van de Europese Economische 
Ruimte, en de bescherming die zij ontlenen aan tussen hun oorsprongland en een Lid
Staat en/ of de EG gesloten handels-, vestigings- of andere verdragen. 

De kring van ondernemingen uit derde landen die in de EU krachtens met de EG en de Lid-Staten gesloten ver
dragen in min of meerdere mate vestigingsgerechtigd zijn, is medio jaren negentig zeer aanzienlijk. De sterkste 
positie in dit verband wordt ingenomen door vennootschappen van EVA-landen die deel uitmaken van de 
Europese Economische Ruimte (Noorwegen, IJstand en sedert 1 mei 1995 ook Liechtenstein). 118 Art. 34 EER 

117 

118 

Cf. H.v.J., arrest van 27 september 1988, zaak 81/87, Daily Mail, Jur., 1988, 5483, r.o. 19. 

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, op 2 mei 1992 in Porto ondertekend 
tussen de Europese Gemeenschappen, hun Lid-Staten en de Republiek Oostenrijk, de Republiek 
Finland, de Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein, het Koninkrijk Zweden en de 
Zwitserse Bondsstaat, PB, 1994, L 1, 3. Het EER-Verdrag is op 1 januari 1994 in werking 
getreden tussen de Europese Gemeenschappen, Oostenrijk, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden 
(zie de mededeling in PB, 1994, L 1, 606). Zwitserland stemde bij referendum van 6 december 
1992 tegen deelname, wat noopte tot een aanpassingsprotocol (PB, 1994, L 1, 572). Tussen 
voornoemde partijen en Liechtenstein trad het EER-Verdrag in werking op 1 mei 1995: zie art. 7 
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neemt de tekst van art. 58 EG integraal over en maakt derhalve, onder identieke voorwaarden, EVA-vennoot
schappen begunstigden van het (in art. 31 EER neergelegde 11 ~ vestigingsrecht. Het vestigingsrecht heeft 
bijgevolg voor EVA-vennootschappen in beginsel dezelfde inhoud als voor EG-vennootschappen, met dien 
verstande dat (i) voor de uitlegging van de betrokken EER-Verdragsbepalingen enkel de rechtspraak van het Hof 
van Justitie geldt die dateert van vóór de ondertekening van het EER-Verdrag, d.i. 2 mei 1992120, en (ii) voor 
EVA-vennootschappen de rechtstreekse werking van de betrokken EER-Verdragsbepalingen geen onbetwiste 
zekerheid vormt. 121 

Daarnaast gelden tal van min of meer specifieke multi- en bilaterale verdragen waarin vestigingsclausules zijn 
opgenomen. 122 Vooral de Europa-overeenkomsten met een aantal centraal- en Oost-Europese landen vallen hier 
te vermelden. 123 Deze overeenkomsten kennen een recht van vestiging toe aan vennootschappen uit Hongarije, 
Polen, Roemenië, Bulgarije, Slowakije en Tsjechië in de EG (en, asymmetrisch12

\ aan EG-vennootschappen in 
de betrokken landen), waarbij inhoudelijk aan deze vennootschappen nagenoeg identieke voorwaarden worden 
gesteld als deze van art. 58, eerste alinea, EG. 125 Als beginsel geldt het recht op "een niet minder gunstige 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

besluit nr. 1195 van de EER-Raad van 10 maart 1995 (PB, 1995, L 86, 58). 

Inhoudelijk identiek aan art. 52 EG. 

Art. 6 EER. Er is evenwel voorzien in een mechanisme om een zo eenvormig mogelijke uitlegging 
van het EER-Verdrag en de overeenkomstige bepalingen van het gemeenschapsrecht te verzekeren: 
zie de artt. 105, lid 2, en 111 EER. Zie ook art. 107 en protocol 34, volgens welke de EVA-staten 
hun rechterlijke instanties kunnen machtigen het Hof van Justitie te verzoeken om een beslissing 
over de uitlegging van een bepaling van het EER-Verdrag die inhoudelijk identiek is met een 
bepaling van het gemeenschapsrecht. Over de verenigbaarheid van deze mechanismen met het 
gemeenschapsrecht, zie H. v.J., advies 1192 van 10 april 1992, EER 11, Jur. , 1992, I -2821. 

Slechts twee - invloedrijke - stemmen in de discussie: enerzijds het overtuigend betoog van W. vAN 
OERVEN dat de beginselen van primauteit en directe werking reeds deel uitmaken van het EER
Verdrag: "The Genesis of EEA Law and the Principles of Primacy and Direct Effect", in The 
European Economie Area EC-EFI'A, STUYCK, J. en LoOUESTIJN-CLEARIE, A. (eds.), Deventer, 
Kluwer Law and Taxation, European Monographs nr. 7, 1994, 33-56; anderzijds de genuanceerde 
doch in andere zin uitvallende analyse van SEVÓN, L., "Primacy and Direct Effect in the EEA. 
Some Reflections", in Festskrift til Ole Due, Kopenhagen, Gads Forlag, 1994, 339-354. 

Voor een (verouderd) overzicht, zie RAux, I., "La mobilité des personnes et des entreprises dans 
Ie cadre des accords extemes de la C.E.E.-", Rev. Trim. Dr. Eur., 1979, 466-479. I.v.m. de 
draagwijdte van de regeling inzake vestigingsrecht als neergelegd in art. 62 Lomé I-Conventie (zie 
infra, voetnoot 147), zie H.v.J., arrest van 24 november 1977, zaak 65177, Razanatsimba, Jur., 
1977, 2229; zie ook de noot hierbij van DE DORLODOT, F.-X., "Le régime applicable en matière 
d'établissement dans Ie cadre de la convention de Lomé", Cah. Dr. Eur., 1978, 250-259. 

In elk van de gevallen heet het betrokken verdrag 11 Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot 
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en 11 

Hongarije (PB, 1993, L 347, 2), Polen (PB, 1993, L 348, 2), Roemenië (PB, 1994, L 357, 2), 
Bulgarije (PB, 1994, L 358, 3), Slowakije (PB, 1994, L 359, 2) en Tsjechië (PB, 1994, L 360, 2). 
De eerste twee Europa-overeenkomsten zijn op 1 februari 1994 in werking getreden, de overige op 
1 februari 1995. De vestigingsbepalingen in deze overeenkomsten zijn uniek in die zin dat geen 
enkel associatieakkoord tevoren dergelijke bepalingen bevatte: MARESCEAU, M., "Les accords 
européens: analyse générale", R.M.C., 1993, (507), 513; Id., "Europe Agreements: a New Form 
of Cooperation between the European Community and Central and Bastem Europe", in East 
Ce!,ltral European Stat es and the European Communities: Leg al Adaptation to the Market Economy 
MULLER-GRAFF, P.-C. (ed.), Baden-Baden, Nomos, 1993, (209), nr. 22, p. 229-230. 

Over deze "esprit d'asymétrie" van de overeenkomsten op vestigingsvlak, zie BENYON, F.S., "Les 
'accords européens' avec la Hongrie, la Pologne et la Tchéchoslovaquie", Rev. Marché Unique 
Eur., 1992/2, (25), 43-44. 

Met dien verstande evenwel dat, indien een EG-vennootschap resp. een overeenkomstig het recht 
van het betrokken Centraal- of Oost-Europese land opgerichte vennootschap enkel haar statutaire 
zetel op het grondgebied van de EG resp. dat land heeft, "er een reële en voortdurende band tussen 
haar activiteiten en de economie van een van de Lid-Staten respectievelijk [het betrokken Centraal
of Oost-Europese land][ moet] bestaan": zie de identieke definities in art. 48, lid 1, van de 
Overeenkomsten met Hongarije en Polen en art. 49, lid 1, van de Overeenkomsten met Roemenië, 
Bulgarije, Slowakije en Tsjechië. Voor een nadere bespreking van het vestigingsrecht als geregeld 
in deze verdragen, zie KUSCHEL, H.-D., "Die Niederlassungsfreiheit für Untemehmen der 



27 

behandeling" dan de eigen vennootschappen van een Lid-Staat. 126 Verscheidene beperkingen gelden echter, 
naast de klassieke, aan de artt. 55 en 56 EG ontleende excepties127

: zo (i) wordt "vestiging" voor vennoot
schappen restrictief omschreven als "het recht op toegang tot en uitoefening van economische activiteiten door 
middel van de oprichting en het beheer van dochterondernemingen, filialen en agentschappen" 128 , wat noodde 
tot een specifieke clausule om joint ventures tussen eigen en EG-vennootschappen eveneens beneficiaris te 
maken129; (ii) zijn bepaalde gebieden resp. aangelegenheden expliciet uitgesloten130

; (iii) hebben de zich 
vestigende vennootschappen enkel recht op indienstneming van werknemers-eigen onderdanen mits deze 
"personeel met een sleutelpositie" zijn131

; en (iv) mogen de verdragspartijen "bijzondere regels" tuepassen met 
betrekking tot de vestiging en exploitatie op hun grondgebied van filialen en agentschappen van vennootschappen 
van een andere partij die niet op haar grondgebied als rechtspersoon zijn opgericht. 132 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

Europäischen Gemeinschaft in den Europa-abkommen der EG mit der CSFR, Polen und Ungarn", 
EuZW, 1992, 571-575; Id., "Die Niederlassun~sfreiheit für Untemehmen der Europäischen 
Gemeinschaft in den Europa-Abkommen der EG IDit Bulgarien und Rumänien", EuZW, 1993, 442-
444. 

Art. 44, lid 3, Hongarije-Overeenkomst, met een uitzondeoog in art. 44, lid 4; art. 44, lid 3, 
Polen-Overeenkomst; art. 45, lid 1, Roemenië-Overeenkomst, met uitzondering van het in bijlage 
XVI vermelde, nl. "wettelijke besluiten aangaande onroerend goed in grensgebieden in overeen
stemming met de in bepaalde Lid-Staten geldende wetgeving"; art. 45, lid 1, Bulgarije-Overeen
komst, met uitzondering van het in bijlage XVa vermelde, nl. "rechtshandelingen betreffende 
onroerend goed in grensgebieden in overeenstemming met de in bepaalde Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschap geldende wetgeving"; art. 45, lid 3, Slowakije-Overeenkomst; art. 45, lid 
3, Tsjechië-Overeenkomst. 

D.w.z. de beperkingen gerechtvaardigd uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en 
de volksgezondheid (art. 56) en de werkzaamheden die verband houden met de uitoefening van het 
openbaar gezag (art. 55): art. 53 Hongarije- en Polen-Overeenkomst; art. 54 Roemenië-, Bulgarije
' Slowakije- en Tsjechië-Overeenkomst. 

Art. 44, lid 5, sub a, ii, Overeenkomst met Hongarije; art. 44, lid 4, sub a, ii, Overeenkomst met 
Polen; art. 45, lid 4, sub a, ii, Overeenkomsten met Roemenië en Bulgarije; art. 45, lid 4, sub a, 
ii, Overeenkomsten met Slowakije en Tsjechië. Vgl. de veel ruimere defmitie van het vestigings
recht van natuurlijke personen-onderdanen in het daaraan voorafgaande punt i. 

Art. 54 Hongarije- en Polen-Overeenkomst en art. 55 Roemenië-, Bulgarije-, Slowakije- en 
Tsjechië-Overeenkomst. Een ietwat eigenaardige variante in formulering bestaat: in de Hongarije-, 
Polen-, Slowakije- en Tsjechië-Overeenkomsten worden deze joint ventures aangeduid als 
"vennootschappen die worden beheerst door en waarvan de uitsluitende eigendom berust bij [eigen] 
vennootschappen of onderdanen [ ... ] en EG-vennootschappen of EG-onderdanen", terwijl in de 
Roemenië- en Bulgarije-Overeenkomsten sprake is van "vennootschappen die gezamenlijk door 
[eigen] vennootschappen of onderdanen en communautaire vennootschappen of onderdanen worden 
bestuurd en hun exclusieve eigendom zijn" (eigen cursivering). 

Het betreft een tweetal bepalingen. Enerzijds stipuleren al deze Overeenkomsten onveranderlijk dat 
de bepalingen van het vestigingshoofdstuk niet van toepassing zijn op "diensten in het kader van het 
luchtverkeer, het vervoer over de binnenwateren en cabotage in het zeevervoer" (art. 51, lid 1, 
Hongarije- en Polen-Overeenkomst, art. 52, lid 1, Roemenië-, Bulgarije-, Slowakije- en Tsjechië
Overeenkomst). Anderzijds bevat elke Overeenkomst een aantal in bijlage opgesomde, van land tot 
land geïndividualiseerde, "uitgesloten sectoren". Vooral in het geval van Hongarije gaat het om een 
vrij lange lijst: landbouw, bosbouw en visserij en verwerking van de betrokken produkten en 
diensten in verband met deze sectoren; eigendom, verkoop, langlopende huur of gebruiksrecht van 
vastgoed, grond en nationale hulpbronnen; juridische diensten; en organisatie van kansspelen, 
weddenschappen, loterijen en soortgelijke activiteiten (art. 44, lid 7, juncto bijlage Xllc). Voor 
Polen betreft het aan- en verkoop van natuurlijke hulpbronnen en van landbouwgrond en bossen 
(art. 44, lid 6, juncto bijlage Xlle). Uitgesloten in de Slowakije- en Tsjechië-Overeenkomst (art. 
45, lid 7 juncto bijlage XVIc) zijn "aankoop en verkoop van natuurlijke hulpbronnen, aankoop en 
verkoop van landbouwgrond en bossen, monumenten en gebouwen met een culturele en historische 
waarde". 

Zie art. 52 Hongarije- en Polen-Overeenkomst en art. 53 Roemenië-, Bulgarije-, Slowakije- en 
Tsjechië-Overeenkomst. Lid 2 van deze artikelen definieert in detail de notie "personeel met een 
sleutelpositie". 

Art. 47 Hongarije- en Polen-Overeenkomst; art. 48 Roemenië-, Bulgarije-, Slowakije- en Tsjechië
Overeenkomst. Art. 48 Roemenië-Overeenkomst hanteert als enige de uitdrukking "die op het 
grondgebied van de eerste partij niet als rechtspersoon zijn erkend". 



28 

Voor Zwitserland dient melding gemaakt van een sectorieet verdrag, nl. de Overeenkomst die dit land op 10 
oktober 1989 met de Gemeenschap heeft gesloten betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering 
van de levensverzekeringsbranche. IJJ Deze overeenkomst verleent verzekeringsondernemingen waarvan het 
hoofdkantoor gevestigd is op het grondgebied van een partij, het recht van toegang tot c.q. uitoefening van 
voornoemde werkzaamheden via agentschappen en bijkantoren. Hieraan ligt het non-discriminatiebeginsel ten 
grondslag. 134 

23. Tenslotte betreft het onderzoek enkel de rechten die uit het door het EG-Verdrag 
gewaarborgde vestigingsrecht voor EG-ondernemingen voortvloeien. Op de impact van 
het gestaag toenemende bestel van internationale normen met betrekking tot buitenlandse 
directe investeringen, wordt niet ingegaan. 

Hiermee wordt met name gedoeld op de regels die voortvloeien uit de GA TT1Js, de - qua werkingssfeer nog 
beperkte1J6 

- Overeenkomst inzake de met de handel verband houdende investeringsmaatregelen 
("TRIMS")137 , die onderdeel uitmaakt van de Uruguay-akkoorden, de "Guidelines on the Treatment of Foreign 
Direct Investment" die de Wereldbank in 1992 uitbracht1

J
8 en de bindende en niet-bindende maatregelen die 

inzake BDI in OESO-verband zijn genomen, inzonderheid de OESO-Code voor de liberalisatie van het 
kapitaalverkeer en het zgn. Instrument betreffende nationale behandeling. 1J9 

IJJ 

134 

IJS 

136 

IJ7 

138 

139 

PB, 1991, L 205, 3. Daarover BLANKART, F.A., "Das niederlassungsrechtliche Abkommen 
Schweiz/EWG im Bereich der direkten Nicht-Lebensversicherung, in Rechtsvergleichung, 
Europarecht und Staatenintegration. Gedächtnisschrift für Léontin-Jean Constantinesco, LüKE, G., 
REss, G. en WILL, M.R. (eds.), Keulen, Heymann, 1983, 49-59. 

Art. 5. 

Inzonderheid de impact van het beginsel van behandeling als de meest begunstigde natie, neergelegd 
in art. I Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel. Daarover o.m. VAN HOUTTE, 
H., The Law of International Trade, Londen, Sweet & Maxwell, 1995, p. 59, nrs. 3.09 e.v. 

De Overeenkomst is immers krachtens zijn art. 1 enkel van toepassing op investeringsmaatregelen 
die betrekking hebben op de handel in goederen ("trade related investment measures" of "TRIMS"). 

O.m. gepubliceerd in PB, 1994, L 336, 100. Voor een nadere analyse, zie TANKOANO, A., "Le 
projet d'accord relatif aux mesures concernant les investissements et liées au commerce (TRIM)", 
D.P. C.l., 1993, 264-289. 

I.L.M., 1992, 1363. 

De OESO-Code voor de liberalisatie van het kapitaalverkeer heeft de rang van een beslissing van 
de OESO-Raad en is derhalve verbindend voor de OESO-leden, die wel de mogelijkheid hebben om 
voorbehouden aan de Code te hechten. Dit is niet het geval met het Instrument betreffende 
nationale behandeling, dat een integraal onderdeel uitmaakt van de Verklaring inzake internationale 
investeringen en multinationale ondernemingen, gedaan te Parijs op 21 juni 1976 (OESO publikatie 
41387, Parijs, 1979). Het Instrument vormt een beleidsverklaring door de OESO-leden om vanuit 
het buitenland gecontroleerde ondernemingen niet minder gunstig te behandelen dan binnenlandse 
ondernemingen in gelijkaardige omstandigheden. Ofschoon niet bindend, moeten alle maatregelen 
die uitzonderingen op dit beginsel inhouden en daarmee verbonden maatregelen aan de. OESO 
worden gerapporteerd. Thans geldt het Instrument in een derde, herziene versie van december 
1991: zie bijlage 11 in OESO, National treatment for foreign-controlled enterprises, Parijs, OESO, 
1993, 57-61. Over de bevoegdheid van de EG om toe te treden tot de derde versie van het 
Instrument gaat het advies 2/92 van het Hof van 24 maart 1995, Jur., 1995, 1-521. 
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DEEL I. KRITISCHE ANALYSE VAN HET VIGERENDE VERDRAGSSTELSEL 
VOOR DE VESTIGING VAN VENNOOTSCHAPPEN 

24. Het verdragsstelsel inzake het vestigingsrecht van vennootschappen is, gelet op de 
analogische behandeling van deze laatste, in wezen eenvoudig. In een letterlijke lezing 
kan men de artt. 52 en 58 EG als een syllogisme aanzien (art. 52 als major, art. 58 als 
minor) met als conclusie: vennootschappen die conform het recht van een Lid-Staat zijn 
opgericht en hun statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de Gemeenschap 
hebben, genieten de vrijheid van vestiging, welke omvat (i) de toegang tot en uitoefening 
van werkzaamheden anders dan in loondienst, alsmede de oprichting en het beheer van 
ondernemingen, met name vennootschappen in de zin van art. 58, tweede alinea en (ii), 
althans voor vennootschappen die gevestigd zijn op het grondgebied van een Lid-Staat, de 
oprichting van agentschappen, filialen of dochterondernemingen. 140 

25. Zo eenvoudig als dit stelsel lijkt, zo talrijk en complex zijn de vragen en proble
men die het oproept. In titel I wordt de vraag naar het personele toepassingsgebied van de 
vestigingsvrijheid onderzocht: welke vennootschappen en andere juridische entiteiten 
kunnen hierop aanspraak maken? Gelet op het primaire belang van deze vraag wordt een 
grondige analyse verricht van het vennootschapsbegrip van art. 58, tweede alinea, EG en 
van de 'nationaliteitscriteria' van art. 58, eerste alinea, EG. 

In titel 11 gaan we in op de problematiek van de werkingssfeer van de verdragsbe
palingen inzake vestigingsrecht ten aanzien van de modaliteiten van vestiging: wat 
betekent, in de zin van het EG-Verdrag, "zich vestigen" voor ondernemingen? Welke 
technieken staan hen hiertoe krachtens het EG-Verdrag ter beschikking en zijn deze, in 
het licht van de in praktijk door ondernemingen gehanteerde markttoetredingstechnieken, 
adequaat? 

Een analyse van het vigerende verdragsstelsel inzake de vestiging van ondernemin
gen vereist tenslotte dat aandacht wordt besteed aan een aantal 'flankerende' verdragsbe
palingen en de verhouding waarin zij tot het vestigingsrecht staan, nl. de artt. 54, lid 3, 
sub g (harmonisatie van het vennootschapsrecht), 73B-73G (vrij kapitaalverkeer) en 221 
EG (financiële deelnemingen). Dit vormt het voorwerp van titel III. 

140 WOUTERS, J., "Over vennootschappen, verwijzingsregels en vrijheid van vestiging", T.R. V., 1991, 
(456), nr. 8, p. 464-465. 
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TITEL I. PERSONELE WERKINGSSFEER VAN HET VESTIGINGSRECHT: ART. 58 
EG ONTLEED 

Hoofdstuk I. Het vennootschapsbegrip van art. 58, tweede alinea, EG 

INLEIDING 

26. Zoals gezegd, vormt art. 58 EG de kernbepaling voor het vestigingsrecht van 
vennootschappen. De eerste alinea van dit artikel stelt vennootschappen, mits zij aan 
bepaalde voorwaarden voldoen, voor de toepassing van het hoofdstuk betreffende het 
vestigingsrecht gelijk met de natuurlijke personen die onderdanen zijn van de Lid-Staten. 
Op die voorwaarden wordt teruggekomen in hoofdstuk 111. Hier gaan we nader in op de 
tweede alinea van art. 58 EG, die omschrijft wat onder "vennootschappen" moet worden 
begrepen: 

"Onder vennootschappen worden verstaan maatschappen naar burgerlijk recht of handelsrecht, de coöperatieve 
verenigingen of vennootschappen daaronder begrepen, en de overige rechtspersonen naar publiek- of privaat
recht, met uitzondering van venootschappen welke geen winst beogen." 141 

27. Deze definitie - terecht bekritiseerd om haar "manque[ ... ] de rigueur terminologi
que" 142 

- vormt een compromis tussen de opvattingen van de oorspronkelijke partijen bij 
het EEG-Verdrag inzake het vennootschaps- en rechtspersonenrecht 143 Gelet op haar 
fundamenteel belang voor de toepassing van de verdragsbepalingen inzake vestigingsrecht 
en vrije dienstverrichting (supra, nr. 15), gaan we uitgebreid in op haar onderscheiden 
componenten. Het bijzonder ruime, maar tevens zeer ambigue, karakter van de defmitie 
zal ons ertoe brengen de vraag te onderzoeken welke de verschillen zijn met het begrip 
"onderneming" zoals dit in het Europees mededingings- en sociaal recht door het Hof van 
Justitie is ingevuld, en of het niet wenselijk ware het vennootschapsbegrip van art. 58 de 
lege ferenda door een op de jurisprudentie van het Hof gebaseerd ondememingsbegrip te 
vervangen dan wel de lege lata een daaraan zo conform mogelijke inhoud te geven 
(hoofdstuk 11). 

141 

142 

143 

Vgl. de definitie van "sociétés et autres organismes d'une Partie Contractante" in art. 1, lid 1, van 
het Europees Verdrag betreffende de vestiging van vennootschappen (supra, nr. 16): "toute société 
ou [ ... ] tout autre organisme qui, poursuivant un but lucratif et possédant la personnalité juridique 
ou, à défaut, la capacité d'ester en justice et d'avoir des rapports juridiques avec des tiers, a été 
constitué sur Ie territoire d 'une des Parties Contractantes en conformité de la législation de celie-ei 
et a son siège statutaire sur Ie territoire de ladite Partie." 

AUDINET, p. 1012, nr. 14; zie ook QUADRI-CAPOTORTI, p. 449, nr. 2. 

AUDINET, p. 1012, nr. 14. Ook U. EVERLING (Das Niederlassungsrecht im Gemeinsamen Markt, 
32-33) meent dat de definitie "nicht eindeutig formuliert ist, offensichtlich weil die Vorstellungen 
versebiedener Vertragspartner in ihr ohne wirkliche logische Verknüpfung aneinandergereiht sein". 
Eerder had deze auteur al opgemerkt dat het onnauwkeurige karakter van de defmitie (met name de 
toevoeging van de uitdrukking "en de overige rechtspersonen", die de foutieve indruk wekt dat de 
daarvoor genoemde "maatschappen naar burgerlijk recht of handelsrecht" allen rechtspersoon
lijkheid bezitten) "darauf zurückzuführen [ist], daB angesichts der unterschiedlichen Rechtssysteme 
der Mitgliedstaaten keine Definition gefunden werden konnte, die für jeden Mitgliedstaat frei von 
logischen Mängeln gewesen wäre": EVERLING, U., "Einzelheiten der Regelung der selbständigen 
beruflichen Tätigkeit im Gemeinsamen Markt", B.B., 1958, (857), 864. · 



Het essentiële karakter van hogergenoemde vennootschapsdefinitie blijkt niet alleen uit de talrijke verwijzingen 
ernaar in (voorgestelde) communautaire wetgeving144

, maar tevens uit haar extrapolatie in verscheidene 
internationale akkoorden van de Gemeenschap waarin bepalingen betreffende vestiging en diensten voorkomen. 
Het meest sprekende voorbeeld biedt art. 34 EER, waar de definitie letterlijk wordt overgenomen voor het recht , 
van vestiging en (krachtens art. 39 EER) de vrije dienstverrichting van vennootschappen in EER-verband. Maar 
de definitie geldt ook van oudsher in de akkoorden van de EG met de ACS-landen, achtereenvolgens de 
conventies van Jaoende 1145

, Jaoende W46
, Lomé 1147

, W48 en 111. 149 Opmerkelijk is dat Lomé IV150 

het begrippenapparaat uitbreidt tot "vennootschappen of ondememingen" 151
, gedefinieerd als "vennootschappen 

of ondernemingen naar burgerlijk recht of handelsrecht - met inbegrip van overheids- of andere bedrijven, 
coöperatieve verenigingen en alle andere rechtspersonen en verenigingen naar publiek of privaat recht, met 
uitzondering van vennootschappen zonder winstoogmerk ( ... )" .152 

28. Het Hof heeft zich tot dusver niet uitgesproken over de definitie van art. 58, 
tweede alinea, EG. 153 Bij gebrek aan rechtspraak moet zij derhalve ontleed worden aan 

144 
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146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

Zie o.m. art. 4, lid 1, sub a, EESV-verordening; art. 2, lid 2, gewijzigd voorstel SE; art. 2, lid 1, 
sub a, richtlijn 86/635/EEG van de Raad van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening en 
geconsolideerde jaarrekening van banken en andere fmanciële instellingen (PB, 1986, L 372, 1); 
art. 1, lid 2, tweede streepje, richtlijn 87/540/EEG van de Raad van 9 november 1987 betreffende 
de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de 
binnenwateren en inzake de onderlinge erkenning van dit beroep betreffende diploma's, certificaten 
en andere titels (PB, 1987, L 322, 20); art. 5, lid 2, richtlijn 77/796/EEG van de Raad van 12 
december 1977 inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels van 
ondernemer van goederen- resp. personenvervoer over de weg (PB, 1977, L 334, 37); art. 2, lid 1, 
richtlijn 911674/EEG van de Raad van 19 december 1991 betreffende de jaarrekening en de 
geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen (PB, 1991, L 374, 7). Naar de 
defmitie van art. 58, tweede alinea, EG wordt ook verwezen in tweede considerans preambule 
Beursadmissierichtlijn en in vijfde considerans preambule Admissieprospectusrichtlijn, ter 
rechtvaardiging van art. 100 EG als bijkomende rechtsgrondslag (naast art. 54, lid 3, sub g, EG) 
voor deze richtlijnen, aangezien zij ook gelden voor effecten uitgegeven door derde staten of hun 
territoriale publiekrechtelijke lichamen dan wel door internationale publiekrechtelijke instellingen, 
die niet binnen voornoemde defmitie vallen. Vreemd genoeg wordt niet naar de defmitie van art. 
58, tweede alinea, verwezen in het Algemeen Programma en het Algemeen Programma Diensten
verkeer: cf. infra, voetnoot 201. 

Art. 33, lid 1, Verdrag van Jaoende (Associatieovereenkomst van 20 juli 1963 tussen de Europese 
Economische Gemeenschap en de met deze Gemeenschap geassocieerde Afrikaanse Staten en 
Madagscar, PB, 1964, 1431). 

Art. 35, eerste alinea, Associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en 
de met deze Gemeenschap geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagaskar gedaan te Jaoende op 29 
juli 1969 (PB, 1970, L 282, 2). 

Art. 63, eerste alinea, A.C.S.-E.E.G.-overeenkomst van Lomé gedaan te Lomé op 28 februari 
1975 (PB, 1976, L 25, 2). 

Art. 161, eerste alinea, Tweede ACS-EEG-Overeenkomst ondertekend op 31 oktober 1979 te Lomé 
(PB, 1980, L 347, 2). 

Art. 253, eerste alinea, Derde ACS-EEG-Overeenkomst ondertekend op 8 december 1984 te Lomé 
(PB, 1986, L 86, 3). 

Vierde ACS-EEG-Overeenkomst ondertekend op 15 december 1989 te Lomé (PB, 1991, L 229, 3). 

Eigen cursivering. 

Art. 274, lid 2, eerste alinea. 

Het heeft zich enkel uitgelaten over de 'nationaliteitscriteria' in art. 58, eerste alinea, EG: arresten 
van 28 januari 1986, zaak 270/83, Commissie/Frankrijk ("avoir fiscal"), Jur., 1986, 273, r.o. 18; 
10 juli 1986, zaak 79/85, Segers, Jur., 1986, 2375, r.o. 16; 27 september 1988, zaak 81187, Daily 
Mail, Jur., 1988, 5483, r.o. 21; 13 juli 1993, zaak C-330/91, Commerzbank, Jur., 1993, 1-4017, 
r.o. 13. In het arrest Gebhard (30 november 1995, zaak C-55/94, nog niet gepubliceerd in de Jur., 
r.o. 23) gewaagt het Hof van "rechtspersonen" als beneficiarissen, naast natuurlijke personen, van 
het vestigingsrecht. De term is klaarblijkelijk niet gekozen als invulling (of inperking) van het 
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de hand van de doctrine en in het licht van haar interactie met nationaalrechtelijke 
organisatievormen. Uitgangspunt voor de hierna verrichte analyse vormen een aantal 
interpretatieregels die het Hof ook op andere domeinen van het vrije verkeer hanteert: (i) 
aangezien het vennootschapsbegrip de werkingssfeer van een fundamentele verdragsvrij
heid 154 bepaalt, mag het niet restrictief155

, maar moet het integendeel ruim worden 
uitgelegd156

; (ii) men mag er geen loutere verwijzing naar de wetgevingen van de Lid-
Staten in lezen: aan het begrip komt e~_!l __ ejg_~Q_, __ g~l!!~~~ch'!~r~cJ"l!~lijke ___ b_ete~~s toe, 
daar de Lid-Staten anders de inhoud ervan eenzijdig zouden kunnen vaststellen en 
bepaalde categorieën vennootschappen naar goeddunken van de toepassing van het 
vestigingsrecht uitsluiten157

; (iii) bij de bepaling van de betekenis van het vennoot
schapsbegrip dient men "zijn toevlucht te nemen tot de ~!gelll.~~n erkenge ~itlegg___i!!~~
ginselen, daarbij ~itg_a.ande van de gewone betekenis die die woorden hebben in hun 
context en in het licht van de doelstellingen vai-liei Verdrag" 158

; en (iv) uitzonderingen 
op het vrije verkeer moeten r~_s_!l"ictief worden uitgelegd. 159 Uitgaan van de- "gewone 
betekenis" impliceert inzonderheid dat het communautaire vennootschapsbegrip gefun
deerd moet zijn op de algemene beginselen van hetvennootschaps-en rechtspersonenrecht 
van de Lid-Staten. 160 Daarom wordt in de - zoektocht naar een gemeenschappelijke 
noemer zo veel mogelijk rekening gehouden met de nationale rechtsstelsels. 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

vennootschapsbegrip van art. 58, tweede alinea (in de volgende rechtsoverweging SJ?.reekt het Hof 
terug van "vennootschappen"), maar om deze categorie te contrasteren met de natuurhjke personen. 

Zie de rechtspraak aangehaald infra, voetnoot 1369. 

Zie, algemeen geformuleerd, arrest van 13 juli 1983, zaak 152/82, Forcheri, Jur., 1983, 2323, r.o. 
11. Cf. , aangaande het begrip "werknemer" voor de toepassing van de artt. 48 e.v. EG inzake 
werknemersverkeer, arresten van 23 maart 1982, zaak 53/81, Levin, Jur., 1982, 1035, r.o. 13; 26 
februari 1992, zaak C-357/89, Raulin, Jur., 1992, 1-1027, r.o. 10 en zaak C-3/90, Bernini, Jur., 
1992, I-1071, r.o. 14. 

Zie eveneens, inzake het begrip "werknemer" voor de toepassing van de artt. 48 e.v. EG, arresten 
van 19 maart 1964, zaak 75/63, Unger, Jur., 1964, 369, 385; 3 juni 1986, zaak 139/85, Kempf, 
Jur., 1986, 1741, r.o. 13; 3 juli 1986, zaak 66/85, Lawrie-Blum, Jur., 1986, 2121, r.o. 16; 31 
mei 1989, zaak 344/87, Bettray, Jur., 1989, 1621, r.o. 11; 27 september 1989, zaak 9/88, Lopes 
da Veiga, Jur., 1989, 2989, r.o. 13; 26 februari 1991, zaak C-292/89, Antonissen, Jur., 1991, 1-
7 45, r. o. 11. M.b.t. het vennootschapsbegrip van art. 58, tweede alinea, EG, zie GR06, W., 
"Niederlassungsrecht (Art. 3 lit. c, Art. 52 ff. EWG-Vertrag) im Gemeinsamen Markt", A.G., 
1990, (530), 532. 

In dezelfde zin heeft het Hof van oudsher geoordeeld met betrekking tot het begrip "werknemer" in 
de zin van art. 48 EG: arresten Unger, 385; Levin, r.o. 11; 11 juli 1985, zaak 105/84, Danmols 
lnventar, Jur., 1985, 2639, r.o. 24; Kempf, r.o. 15; Lawrie-Blum, r.o. 16; 21 juni 1988, zaak 
39/86, Lair, Jur., 1986, 3161, r.o. 41; 21 juni 1988, zaak 197/86, Brown, Jur., 1988, 3205, r.o. 
21; Bettray, r.o. 11; Lopes da Veiga, r.o. 13; Raulin, r.o. 10; Bemini, r.o. 14. 

Arrest Levin, r.o. 9. 

Zie o.m. arresten van 26 februari 1975, zaak 67174, Bonsignore, Jur., 1975, 297, r.o. 6; arrest 
Kempf, r.o. 13; 23 maart 1983, zaak 77/82, Peskeloglou, Jur., 1983, 1085, r.o. 12; 14 december 
1989, zaak C-3/87, Agegate, Jur., 1989, 4459, r.o. 39. 

Terecht merkte MONACO, R., o.c., in Mélanges offerts à Jacques Maury, I, 323, destijds op dat 
"on ne peut concevoir le régime des sociétés dans ce domaine particulier [d.w.z. het gemeenschaps
recht] sans avoir toujours égard au droit national dans lequel elles trouvent leur souree et leur 
réglementation de base". Iets verder, op p. 3 25, antwoordend op de vraag waarom het EG-Verdrag 
geen nadere preciseringen van de elementaire vennootschapsdefinitie in art. 58 bevat: "parce qu'il 
n'a pas créé, au fond, une idée de société propre au Traité, mais, au contraire, i1 a tiré des 
différents types de sociétés existants dans les Etats membres, la conception de la société commu
nautaire." 
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AFDELING I. "MAATSCHAPPEN NAAR BURGERLIJK RECHT OF HANDELSRECHT" 

§ 1. Het onderscheid in het nationale recht 

29. Het prominente onderscheid dat art. 58, tweede alinea, EG maakt tussen "maat
schappen naar burgerlijk recht of handelsrecht" hangt nauw samen met het gegeven dat de 
zes oorspronkelijke Lid-Staten tot dezelfde Romano-Germaanse rechtsfamilie behoren. Het 
gaat om een aloude distinctie in deze rechtsfamilie161 , die evenwel per land nuancever
schillen vertoont, in sommige landen inmiddels is afgeschaft en, waar ze dat niet is, 
minstens in vraag wordt gesteld. Het onderscheid is volkomen vreemd aan de Angelsaksi
sche en Scandinavische rechtsstelsels. 

De dichotomie burgerlijke - handelsvennootschap162 geldt nog steeds naar Belgisch recht, al worden bij het nut 
van die indeling van langsom meer vragen gesteld. 163 De wetgever heeft grotendeels164 nagelaten het statuut 
van de burgerlijke maatschap te vernieuwen. De verklaring ligt mede hierin, dat sedert de Wet van 14 juni 1926 
burgerlijke vennootschappen opgericht kunnen worden onder de vorm van een handelsvennootschap in de zin van 
art. 1 Venn.W. 165 De burgerlijke maatschap komt in praktijk weinig voor omwille van haar gebrek aan 
rechtspersoonlijkheid. 166 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

Zie, voor historische kanttekeningen en een vergelijking met 'common law' -landen, SCHLESINGER, 
R.B., Comparative Law. Cases - Text - Materials, Mineola, Foundation Press, 1980, 4e ed., 752-
756. Zie ook DORRESTEUN, A., KUIPER, I. en MORSE, G., European Corporale Law, Deventer, 
Kluwer Law & Taxation, 1994, nrs. 2.03-2.04, p. 7-8. 

Doorslaggevend is het criterium van het statutaire doel van de vennootschap als in de oprichtings
akte bepaald, nl. burgerrechtelijke handelingen dan wel daden van koophandel. Daarover o.m. 
RONSE, J., Algemeen deel van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 52; WOUTERS, J., 
"Art. 1832", in Overzicht Rechtspraak en Rechtsleer. Bijzondere Overeenkomsten, Antwerpen, 
Kluwer, 1990, nrs. 22-24, p. 16-16a. Zie ook de terecht kritische beschouwingen bij GEENS, K., 
"De grensafbakening tussen vereniging, vennootschap en andere vormen van samenwerking", in La 
coopération entre entreprises/De samenwerking tussen ondernemingen, ABJE/BVBJ, Brussel, 
Bruylant, Antwerpen, Kluwer, 1993, (467), 469-471. Men merke het onderscheid op met het 
Franse recht, dat sinds lang het objectieve criterium "daden van koophandel" vervangen heeft door 
een formeel criterium, nl. de vorm of het doel van de gekozen samenwerking. Zie o.m. VAN DER 
EscH, B., Vergelijkend vennootschapsrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1953, 12. Cf infra, voetnoot 
168. 

Zie, na de meest recente hervorming van het vennootschapsrecht bij Wet van 13 april 1995, 
GEENS, K., "De fundamenten van het vennootschapsrecht dooreengeschud voor de eeuwwende", in 
De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april1995, Kalmthout, Biblo, 1995, (13), p. 51, w. 
54. Zie daarvóór reeds aangaande de gebrekkigheid van de tweedeling burgerijk - handelsrecht, 
VAN GERVEN, W., "Daden van koophandel. De onderneming", Handels- en economisch recht, 1, 
Ondernemingsrecht, A, VAN GERVEN, W., COUSY, H. en STUYCK, J. (eds.), in Beginselen van 
Belgisch Privaatrecht, DILLEMANS, R. en VAN GERVEN, W. (eds.), XIII, Gent, Story, 1989, p. 
63-73, nrs. 49-55 (hierna: "Ondernemingsrecht"). 

Op een aantal min of meer ingrijpende wijzigingen na, zoals de vennootschapsdefinitie van art. 
1832 B.W. (gewijzigd bij Wet van 14 juli 1987 en laatstelijk bij Wet van 13 april 1995) en de artt. 
1862 en 1863 (gewijzigd bij Wet van 13 april 1995). 

Het betreft art. 212 Venn.W. De Wet van 13 april 1995 tot wijziging van de wetten op de 
handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935 (B.S., 17 juni 1995) heeft dit 
onderdeel van art. 212, met ingang van 1 juli 1996, overgebracht naar art. 1 Venn.W. Sprake is nu 
niet meer van een burgerlijke vennootschap met handelsvorm, maar van een burgerlijke vennoot
schap met de rechtsvorm van een handelsvennootschap: GEENS, K., o.c., in De nieuwe Vennoot
schapswetten van 7 en 13 apri/1995, p. 23, nr. 12. 

... tenzij hij (i) de rechtsvorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen of (ii) is opgericht 
als een landbouwvennootschap, welke een burgerlijke vennootschap met rechtspersoonlijkheid is: 
artt. 1 en 3 Wet van 12 juli 1979 tot instelling van de landbouwvennootschap (B.S., 6 september 
1979). De niet-rechtspersoonlijkheid van de burgerlijke maatschap is door de Wet van 13 april 1995 
formeel bevestigd, met de toevoeging in art. 1832, derde lid, B.W. dat een vennootschap slechts 



34 

Het Duitse recht, van oudsher sterk in systematisering, maakt eveneens het onderscheid tussen Zivil- en 
Handelsgesellschaften, doch slechts als "Spiegelbild der positivrechtlichen Einordnung in das Handelsrecht" 167

, 

d.w.z. om uit te maken of een vennootschap al of niet Kaufman is krachtens § 6 HGB. Vennootschapsrechtelijk 
is de distinctie van weinig belang en veel minder essentieel dan het onderscheid tussen nichtwirtschaftliche en 
wirtschaftliche Vereine (daarover infra, nr. 67). Onder de maatschappen naar handelsrecht ressorteren de offene 
Handelsgesellschaft (oHG), Kommanditgesellschaft (KG), Aktiengesellschaft (AG), Geselischaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH) en Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA); onder de maatschappen naar burgerlijk recht, de 
BGB-Gesellschaft (waarbij de vraag rijst naar het belang van de afwezigheid van rechtspersoonlijkheid van deze 
laatste: infra, nrs. 33-37). 

Ook in Frankrijk wordt het onderscheid nog steeds gemaakt168
, maar heeft wetgevend ingrijpen het 

statuut van de burgerlijke vennootschap dicht bij dat van de handelsvennootschappen gebracht. Sedert de Wet 
van 13 juli 1967 zijn burgerlijke vennootschappen die opgehouden hebben te betalen zoals handelsvennootschap
pen onderworpen aan een collectieve procedure. 169 Vooral de Wet van 4 januari 1978 heeft vele regels uit de 
handelsvennootschappenwet van 24 juli 1966 toepasselijk gemaakt op burgerlijke vennootschappen. 170 Boven
dien kent de rechtspraak sedert lange tijd171 rechtspersoonlijkheid toe aan de burgerlijke vennootschap. Een en 

167 

168 

169 

170 

171 

rechtspersoonlijkheid verkrijgt wanneer de wet dat bepaalt. Kennelijk laste de wetgever deze 
bepaling in om te voorkomen dat de rechtspraak vroeg of laat aan de burgerlijke maatschap 
rechtspersoonlijkheid zou toekennen: zie LIEVENS, J., De Reparatiewet Vennootschapsrecht. Een 
commentaar bij de wet van 13 april 1995, Gent, Mys & Breesch, 1995, p. 5, nr. 12. Het gebrek 
aan rechtspersoonlijkheid van de burgerlijke maatschap is vaste rechtspraak van het Hof van 
Cassatie: zie o.m. Cass., 12 november 1935, Pas., 1936, I, 48. De teneur voor die rechtspraak 
werd reeds ~ezet in Cass., 22 juni 1855, Pas., 1955, I, 346. Zie o.m. DE PAGE, H. en DEKKERS, 
R., Traité elémentaire du droit civil belge, V, Brussel, Bruylant 1975, nr. 9, p. 30; PlRET, R., 
"Vers l'unification du droit civil et du droit commercial?", Rev. Banque, 1946, (223, 293), 293-
295. 

SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, Keulen, Heymann, 1991, 2e ed., 41. Zie ook WIEDEMANN, H., 
Gesellschaftsrecht. Ein Lehrbuch des Untemehmens- und Verbandsrechts, I, München, Beek, 1980, 
96-98, die opmerkt dat het Duitse recht (krachtens § 3 AktG en § 13, lid 3, GmbHG) voor de AG, 
KGaA en GmbH de Franse société civile à forme commerciale heeft overgenomen. Hij spreekt in 
dit verband van "Zivilhandelsgesellschaften". Vooral de GmbH wordt vaak voor niet-commerciële 
doeleinden gebruikt: zie de voorbeelden bij KÜBLER, F., Gesellschaftsrecht. Die privatrechtlichen 
Ordnungsstrukturen und Regelungsprobleme von Verbänden und Untemehmen. Ein Lehrbuch, 
Heidelberg, Müller, 1994, 4e ed., 32. 

Criterium voor de afbakening burgerlijke - handelsvennootschap is de vorm of het doel van de 
vennootschap. Handelsvennootschappen omwille van hun vorm en ongeacht hun voorweTP. (de 
Franse versie van burgerlijke vennootschappen met de vorm van een handelsvennootscha{>) z1jn de 
sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés à responsabilité hmitée en 
sociétés par actions: art. 1 Loi no 66-537 du 24 juillet 1966. Over dit criterium van onderscheid zie 
o.m. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, F., "L'unification des sociétés civileset commerciales": vers un droit 
commun? Les sociétés en pa...'ticipation", Rev. Trim. Dr. Comm., 1984, (569), 576-580; MER
CADAL, B., "Le critère de distinct10n des sociétés civiles et commercial es", Rev. Trim. Dr. Comm., 
1982, 511-517. 

Deze oplossing is overgenomen door de Loi n o 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redresserneut 
et à la liquidation judiciaires des entreprises, waarvan art. 2 de procedures inzake "redressement et 
liquidation judiciaires" toepasselijk verklaart "à toute personne morale de droit privé". q. MERLE, 
PH., Droit commercial. Sociétés commerciales, Parijs, Dalloz, 1994, 4e ed., p. 17, nr. 11. 

O.m. het vereiste van inschrijving teneinde rechtspersoonlijkheid te genieten en regels inzake de 
rechtsgevolgen van handelingen verricht tijdens de oprichtingsfase, de niet-automatische ontbinding 
bij vereniging van alle aandelen in één hand, de bevoegdheden van de bestuurder, de nietigheids
en ontbindingsgronden. Zie BELLARGENT, G., "L'unification des sociétés civiles et des sociétés 
commerciales: les règles de constitution des sociétés civiles et des sociétés commerciales", Rev. 
Trim. Dr. Comm., 1983, 189-208; DORAT DES MONTS, R., "L'unification des sociétés civiles et 
commerciales: vers un droit commun?", Rev. Trim. Dr. Comm., 1982, 505-510; GUIGOU, H., 
"L'unification des sociétés civiles et cammerciales vers un droit commun? Gestion et controle", 
Rev. Trim. Dr. Comm., 1983, 525-544; RANDOUX, D., "La spécialisation des sociétés", in Etudes 
dédiées à Alex Weill, Parijs, Dalloz-Litec, 1983, (471), 476-479. 

Cass.fr. (Req.), 23 februari 1891, D.P., 1891, I, 337, opgenomen in CAPITANT, H., Les grands 
arrêts de la jurisprudence civile, WEILL, A., TERRÉ, F. en LEQUETTE, Y. (eds.), Parijs, Dalloz, 
1984, 35, met noot. 
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ander verklaart de grote (en nog stijgende) populariteit van deze rechtsvorm172
, met name voor de gemeen

schappelijke uitoefening van vrije beroepen en particulier vermogensbeheer. 173 Het belang van het onderscheid 
situeert zich vooral nog op processueel en boekhoudkundig vlak: burgerlijke vennootschappen vallen niet onder 
de bevoegdheid van de tribunaux de commerce maar onder deze van de tribunaux de grande instanee en zijn niet 
aan de boekhoudverplichtingen van commerciële ondernemingen onderworpen. 174 

In Nederland maakt men sedert de afschaffing in 1934 van de begrippen "koopman" en "daden van 
koophandel" m geen onderscheid meer op basis van het burgerlijk of handelskarakter van een vennootschap. 
De in het vierde boek B.W. geregelde maatschap wordt weliswaar ook de 'burgerlijke maa~·:hap' genoemd, 
maar de termen 'maatschap' en 'vennootschap' kunnen worden beschouwd als onderling verwisselbaar. 176 

Maatschappen hebben geen rechtspersoonlijkheid, maar wel actieve en passieve procesbekwaamheid. 177 Zij 
worden vooral gebruikt als professioneel samenwerkingsverband. 

Italië schafte het onderscheid burgerlijk - handelsrecht af met de Codice Civile van 1942 en was het 
eerste Europese land om te opteren voor een specifiek statuut, in het kader van het Burgerlijk Wetboek, van de 
onderneming ("l'impresa") resp. de ondernemers ("imprenditori"). 178 Het handelskarakter van de uitgeoefende 
activiteit speelt wel inzoverre een rol, dat vennootschappen met handelsactiviteiten als voorwerp niet de rechts
vorm van een società semplice mogen aannemen. 179 
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Het aantal burgerlijke vennootschappen is in de periode 1981-1993 zelfs meer dan verdrievoudigd, 
nl. van 104.542 tot 459.029. Daarmee is de societé civile de tweede populairste vennootschapsvorm 
in Frankrijk, na de S.A.R.L.: zie de statistische gegevens bij MERLE, PH., Droit commercial. 
Sociétés commerciales, p. 2, nr. 2. 

Voor vrije beroepen, landbouw en immobiliën bestaan er trouwens bijzondere burgerlijke 
vennootschapsvormen: zie CoziAN, M. en VIANDIER, A., Droit des sociétés, Parijs, Litec, 1995, 
Se ed., p. 484-487, nrs. 1522-1524. De burgerlijke vennootschap is ook een geliefde holdingtech
niek voor families of concerns: o.c., p. 475, nr. 1494. Zie ook RIPERT, G. en ROBLOT, R., Traité 
de droit commercial, Parijs, L.G.D.J., 1993, 15e ed. door GERMAIN, M., p. 582-582, nr. 705. 

Zie MERLE, PH., Droit commercial. Sociétés commerciales, nr. 11, p. 17-18. 

Wet van 2 juli 1934 (Stb., 347). Deze wet vormde het eindpunt van een reeds geruime tijd in 
Nederland aan de gang zijnde evolutie en discussie: zie FREDERICQ, S., De eenmaking van het 
burgerlijk recht en het handelsrecht, Antwerpen, Sikkel, 1957, p. 30-38, nrs. 21-27. De wetgever 
introduceerde wel de nieuwe criteria van 'beroep' en 'bedrijf. Over de (controversiële) invulling 
van die begrippen, zie o.m. FREDERICQ, S., o.c., p. 41-50, nrs. 30-39; MOHR, A.L., Van 
maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap, 68-74. Zie ook de 
precisering van H.R., 22 november 1989, N.l., 1990, 674 (Muramatsu): beroepsuitoefening betreft 
bij uitstek persoonsgebonden werkzaamheden zonder dat daarbij omvangrijke investeringen zijn 
gedaan. Zie DE GROOT, H. en STEIN, P.A., Grondtrekken van het handelsrecht, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1994, 6e ed., 54. Het onderscheid is voor vennootschappen inzoverre relevant, dat het 
doel van de V.O.F. steeds het uitoefenen van een bedrijf moet zijn (art. 16 Wetboek van Koo:phan
del). De (door boek 7 A van het B. W. beheerste) maatschap daarentegen kan zowel gericht ziJn op 
het uitoefenen van een beroep (doorgaans een vrij beroep) als van een bedrijf. Tot vóór 1 januari 
1994 speelde krachtens art. 6 (oud) Wetboek van Koophandel het onderscheid een rol bij de 
boekhoudplicht, maar krachtens het nieuwe art. 3:15a B.W. moet zowel degene die een bedrijf 
uitoefent als degene die zelfstandig een beroep uitoefent een behoorlijke administratie bijhouden en 
bewaren. 

Zo ASSER-MAEDER 5-V, nr. 5, p. 11. 

Aldus H.R., 5 november 1976, N.l., 1977, 586 (Moret Gudde Brinkman). Daarover o.m. AssER
MAEDER 5-V, nr. 187, p. 248-249; MOHR, A.L., Van maatschap, vennootschap onder firma en 
commanditaire vennootschaP., 26-27 en 61, die preciseert dat zulks niet betekent dat de maatschap 
als afzonderlijke procespartij kan worden beschouwd: een vonnis zal ten behoeve van, of tegen, de 
gezamenlijke maten zijn, wier namen en woonplaats desgevraagd aan de wederpartij kenbaar 
moeten worden gemaakt. 

Nl. in boek V ("Del Lavoro"), titel 11 ("Del lavoro nell'impresa", artt. 2082-2221). Zie o.m. 
FERRI, G., Manuale di diritto commerciale, Turijn, Unione Tipografico, 1972, 3e ed., p. 15, nrs. 
8 e.v. Voor een beknopt relaas, zie LIMPENS, J., "De l'unification du droit civil et du droit 
commercial", J.T., 1953, (353), p. 356-357, nrs. 21-25. 

Art. 2249, eerste lid, Codice Civile. De vennoten moeten kiezen voor één van de vennootschaps
vormen vanaf hoofdstuk III van de betrokken titel, d.w.z. società in nome collettivo, società in 
accomandita semplice e.v. 
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Het Engelse 180 noch het Ierse recht kennen het onderscheid tussen vennootschappen naar burgerlijk 
recht en naar handelsrecht. 181 In beide landen wordt wel een onderscheid gemaakt tussen 'profit' en 'non-profit 
making organisations'. Een partnership kan enkel worden opgericht "with a view of profit" .182 Voor niet op 
winst gerichte ondernemingen staat in beide landen slechts één vennootschapstype open, de company limited by 
guarantee (daarover infra, nr. 70). Waar in België of Frankrijk advocaten enkel kunnen samengaan als 
burgerlijke vennootschap (eventueel met de rechtsvorm van een handelsvennootschap), kunnen zij in het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland een partnership aangaan. 183 De associatie van personen in een partnership 
wordt e.!n 'firm' genl'emd184

, wat kennelijk ook de reden is waarom de Engelse tt!kst van het EG-Verdrag in 
de artt. 52, 54, lid 3, sub g, 58, 220 en 221 EG gewaagt van "companies or firms" .185 

De Scandinavische landen, wier rechtssysteem eigen kenmerken vertoont ten opzichte van de Romano
Germaanse en common-law families 186 en wier vennootschapswetgeving in belangrijke mate geüniformiseerd is 
door onderlinge samenwerking187

, kennen het dualisme tussen burgerlijke en handelsvennootschap even
min. 188 Het gamma van rechtsvormen voor ondernemingsactiviteiten is er beperkt. 189 

30. In het licht van deze rechtsvergelijkende gegevens kan men het in art. 58, tweede 
alinea, EG gehanteerde onderscheid tussen burgerlijke en handelsmaatschappen bezwaar
lijk nog als representatief beschouwen. De verdragsopstellers zelf waren zich blijkbaar 
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Onderhavige studie verkiest de uitdrukking "Engels recht", aangezien voor wat het vennootschaps
recht aangaat, de uitdrukking "Brits vennootschapsrecht" of "vennootschapsrecht van het Veremgd 
Koninkrijk" niet geheel correct is: zo zijn de Companies Acts zowel toepasselijk op Engeland en 
Wales enerzijds en Schotland anderzijds, maar naast deze wettelijke regels blijven de afzonderlijke 
vennootschapsregels van beide rechtssystemen, die in sommige opzichten sterk verschillen, los van 
elkaar bestaan. 

BANKS, R.C.I., Lindley & Banks on Partnership, Londen, Sweet & Maxwell, 1995, 17e ed., nr. 2-
33, p. 24-25. Het onderscheid burgerlijk - handelsrecht wordt niet gemaakt in de Engelse 
rechtsorde. Het "Law Merchant" werd aan het eind van de zeventiende eeuw opgenomen in het 
"Common Law" en het was de verdienste van Lord Mansfield binnen het Common Law een 
coherent geheel van commerciële rechtsregels uit te bouwen: zie BURIN DES ROSIERS, H., La 
distinction du droit civil et du droit commercial et le droit anglais, Parijs, L.G.D.J., 1959, 27-31. 

S. 1(1) Partnership Act 1890 (die ook nog in Ierland geldt): "Partnership is the relation which 
subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit". . 

DORRESTEUN, A., KUIPER, I. en MORSE, G., European Corporate Law, p. 8, nr. 2.05. 

S. 4(1) Partnership Act 1890. 

Men vindt deze toevoeging ook in communautaire wetgeving terug. Zie b.v. art. 1, lid 1, sub a, 
Achtste Richtlijn. 

Zie SCHLESINGER, R.B., Comparative Law. Cases- Text- Materials, 318-319, met verwijzingen. 

Over die samenwerking, die niet de vorm van bilaterale verdragen aanneemt maar grotendeels 
informeel van aard is en plaatsvindt via nationale commissies vennootschapsrecht, zie MOBERG, K., 
"European Company Law in the N ordic Countries", in Current Issues of Cross-Border Establish
ment of Companies in the European Union, WOUTERS, J. en SCHNEIDER, H. (eds.), Antwerpen, 
Maklu, 1995, (169), 170. 

Dit is allicht de reden waarom art. 58, tweede alinea, EG in de Deense versie niet over "maat
schappen naar burgerlijk of handelsrecht" spreekt, maar algemeen over "privatretlige selskaber". 
De Zweedse versie daarentegen gewaagt van "bolag enligt civil- eller handelslagstiftning". 

Zo kende Zweden tot voor zijn toetreding tot de EU slechts vier soorten vennootschappen, nl. de 
"enkla bolag", een vennootschap zonder handelsactiviteit die geen rechtspersoonlijkheid bezit, de 
"handelsbolag", een handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid doch hoofdelijke aansprakelijk
heid van de vennoten, de "kommanditbolag" of commanditaire vennootschap en de "aktiebolag" of 
vennootschap op aandelen. Met het oog op de omzetting van de richtlijnen vennootschapsrecht heeft 
Zweden binnen laatstgenoemde categorie, naar het Britse voorbeeld; een onderscheid ingevoerd 
tussen besloten en publieke vennootschappen op aandelen. Zie het overzicht bij PEHRSON, L., 
"Companies", in Swedish Law. A Survey, TIDERG, H, CROUHALT, P. EN STERZEL, F. (eds.), 
Stockholm, Juristförlaget, 1994, 289-293. Voor een kritiek op de manier waarop deze wijziging 
werd doorgevoerd, zie MOBERG, K., o.c., in Current Issues of Cross-Border Establishment of 
Companies in the European Union, 175. 
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bewust van de geringe waarde ervan ter afbakening van de personele werkingssfeer van 
het vestigingsrecht van ondernemingen. Daar talrijke economische organisatievormen niet 
binnen deze categorieën passen, voegden zij het generieke zinsdeel "en de overige 
rechtspersonen naar publiek- of privaatrecht" toe (infra, nrs. 53-60). 

§ 2. Alle maatschappen, of enkel diegene met (een. zekere mate van) rechlspersoonlijk
heid? 

31. Controverse is ontstaan over de vraag of aan de uitdrukking "maatschappen naar 
burgerlijk recht of handelsrecht" een autonome betekenis toekomt, dan wel of zij samen 
moet worden gelezen met het element rechtspersoonlijkheid dat de definitie van art. 58, 
tweede alinea, verder opgeeft (infra, nr. 54). Met name RENAULD kleefde, op grond van 
verdragssystematische argumenten, deze laatste stelling aan. 

RENAULD's redenering komt hierop neer. Art. 58 stelt vennootschappen voor de toepassing van het vestigings
recht gelijk met natuurlijke personen die onderdaan zijn van een Lid-Staat. Een dergelijke gelijkstelling is niet 
mogelijk voor vennootschappen die een louter contractueel verband uitmaken zonder enige nieuwe rechtsstruc
tuur te creëren. Bovendien, zo voegt de auteur toe, verbiedt art. 58 elke discriminatie van (de door de definitie 
gevatte) vennootschappen op grond van de nationaliteit van hun vennoten, zelfs indien deze niet de nationaliteit 
van een Lid-Staat hebben. 190 Voor natuurlijke personen daarentegen staat het vestigingsrecht krachtens art. 52 
EG enkel open voor onderdanen van de Lid-Staten. Daaruit concludeert RENAULD dat "l'existence d'une 
structure économique distincte se traduisant à tout Ie moins par une certaine autonomie patrimoniale et financière 
est indispensable pour qu 'un groupement puisse se prévaloir en droit communautaire du régime des so
ciétés. "191 

Uit de stelling van RENAULD volgt dat louter contractuele vennootschapsvormen, zoals de burgerlijke 
vennootschap en de tijdelijke handelsvennootschap naar Belgisch recht, de BGB-Gesellschaft naar Duits recht en 
de maatschap naar Nederlands recht, geen vennootschappen in de zin van art. 58, tweede alinea, zouden zijn 
"car ni les unes, ni les autres, n'ont la moindre individualité patrimoniale" .192 Anders ligt dit voor de vennoot
schappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen naar Duits, Italiaans en Nederlands recht193 , 

die volgens RENAULD wel onder het communautaire vennootschapsbegrip vallen. Voor de hoedanigheid van 
rechtspersoon in de zin van art. 58 - ook voor "de overige rechtspersonen naar publiek- of privaatrecht" (infra, 
nr. 54) - volstaat het volgens de auteur immers dat de essentiële kenmerken van een autonome eenheid 
voorliggen, nl. (i) het bestaan van een afzonderlijk vermogen, dat bij voorkeur bestemd is om het passief te \ 
waarborgen, (ii) de bekwaamheid om in rechte als afzonderlijke entiteit op te treden en (iii) een adequate 
organisatie van vertegenwoordigingsbevoegdheden. 194 Overigens beschouwen de Franse, Belgische en 
Luxemburgse· rechtsorden de gelijknamige vennootschappen naar hun recht wel als rechtspersonen: uitsluiting 
van de Duitse, Italiaanse en Nederlandse naamgenoten zou derhalve, zo nog RENAULD, leiden tot een, gelet op 
hun gelijkaardige structuur en stelsel, ongerechtvaardigde discriminatie. 195 

32. Wij delen deze zienswijze niet. Naar onze mening moet men de zinsnede "maat
schappen naar burgerlijk of handelsrecht" in art. 58, tweede alinea, EG los lezen van de 
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Daarmee zinspeelt RENAULD op het feit dat art. 58 en het Algemeen Programma de zgn. "control
etheorie" afwijzen: infra, nrs. 122-126. 

RENAULD, p. 1.07, nr. 10. 

RENAULD, p. 1.07, nr. 11. 

Met "vennootschappen onder firma" wordt, naar Duits recht, gedoeld op de OHG, naar Italiaans 
recht op de società semplice, naar Nederlands recht op de gelijknamige vennootschapsvorm. 

Zo vat de auteur zijn visie op de "rechtspersoonlijkheid" bedoeld in art. 58 samen: RENAULD, p. 
1.09, nr. 13 en, vooral, p. 1.10, nr. 14. 

RENAULD, p. 1.09, nr. 12. 
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term "rechtspersonen" verder in de defmitie. Met de uitdrukking "naar burgerlijk of 

r 

handelsrecht" hebben de verdragsopstellers willen aangeven dat alle nationaalrechtelijke 
vennootschapsvormen begunstigden zijn van het vestigingsrecht, en zulks los van de vraag 
of hun nationale rechtsorde ze een mindere of meerdere mate van, of helemaal geen, 
rechtspersoonlijkheid toekent. 196 Zelfs een iets minder rigide invulling· ·van het begrip 
"recht;persoonlijklleid" zoals voorgestaan door RENAULD, of de vervanging daarvan door 
het soepeler criterium "zelfstandig drager van rechten en verplichtingen kunnen zijn", 
zoals vervat in het Erkenningsverdrag (infra, nr. 36}, komt ons te restrictief voor. Al 
waar het op aankomt, is dat een "maatschap" voorligt. Vandaar het belang van een nader 
onderzoek naar de betekenis van dit, ons inziens communautaire, begrip (infra, nrs. 40-
51). 

De kwestie is geenszins van louter theoretisch belang. Volgt men RENAULD's zienswijze, dan kunnen 
vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid zich slechts in een andere Lid-Staat vestigen op grond van het 
vestigingsrecht van hun natuurlijke personen-vennoten. Zulks impliceert krachtens art. 52 EG dat alle vennoten 
de nationaliteit van een Lid-Staat moeten hebben197 , wat volgens ons niet het geval is (infra, nr. 38, met de 
precisering aldaar). 

33. Tegen RENAULD's zienswijze pleiten volgende argumenten. Dat de communautaire 
grondwetgever de kring van begunstigde vennootschappen niet heeft willen beperken tot 
degene die (een zekere mate van) rechtspersoonlijkheid hebben, blijkt allereerst uit de 
expliciete opneming in de defmitie van de maatschappen naar burgerlijk recht; zulks 
terwijl toendertijd slechts in één oorspronkelijke Lid-Staat, Frankrijk, de burgerlijke 
vennootschap geacht werd rechtspersoonlijkheid te bezitten198 (supra, nr. 27). Hadden 
de verdragsopstellers de vennootschappelijke niet-rechtspersonen willen uitsluiten, dan 
hadden zij eenvoudig in plaats van "maatschappen" de term "rechtspersonen" kunnen 
gebruiken. 

196 

197 

198 

In dezelfde zin BLECKMANN, A., Europarecht. Das Recht der Europäischen Gemeinschaft, Keulen, 
Heymann, 1990, 5e ed., p. 461, nr. 1112; EVERLING, 33; GEIGER, p. 192, nr. 2; GR06, W., o.c., 
A.G., 1990, 532; HAILBRONNER, "Art. 58", p. 2, nr. 2; MAESTRIPIERI, 135-136; NICOLAYSEN, 
G., Europäisches Gemeinschaftsrecht, Stuttgart, Kohlhammer, 1979, 110; OPPERMANN, T., 
Europarecht. Ein Studienbuch, München, Beek, 1991, p. 575, nr. 1491; GRABITZ-RANDELZHOFER, 
"Art. 58", p. 1-2, nr. 3; SCHNICHELS, 53-54; GROEBEN-TROBERG, "Artikel 58", p. 1025, nr. 2. 
DAUSES-ROTH, p. 17, nr. 55; QUADRI-CAPOTORTI, 450: ''l'art. 58 riguardi tutte le società 
indipendentemente dal possesso o meno della veste formale di persone giuridiche". Zie daarente
gen, voor een vereiste van rechtspersoonlijkheid, VEzzoso, G., "Programma generale per la 
soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento negli Stati membri della Cee", Riv. Soc., 
1961, (708), 719. 

QUADRI-CAPOTORTI, 449-450, die precies daarom deze lezing van art. 58 ten stelligste afwijst. 

Op te merken valt dat de notie "personne morale" in het Franse recht bijwnder gulhartig wordt 
toegepast: alle vennootschapsvormen hebben er de rechtspersoonlijkheid, behalve de société en 
participation (infra,nr. 40) en de société créée de fait (infra, vn. 777): FOYER, J., "Droit français", 
in La personnalité morale et ses limites. Etudes de droit comparé et de droit international public, 
Parijs, L.G.D.J., 1960, p. 113, nr. 1. Ook de groupement d'intérêt économique heeft er rechtsper
soonlijkheid (zie infra, nr. 56). Zelfs de failliete boedel heeft naar Frans recht rechtspersoon
lijkheid: daarover BOUILLOUX, A., "La survie de la personnalité morale pour les besoins de la 
liquidation", Rev. Soc., 1994, 393-413. Voor kritische kanttekeningen bij deze gulhartigheid, zie 
FREYRIA, C., "La personnalité morale à la dérive ... ", in Mélanges en hommage à André Breton et 
Femand Derrida, Parijs, Dalloz, 1991, 121-130. 

:~ 
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In de tweede plaats valt op te merken dat de formulering 11 de overige rechtsperso
nen"199 in art. 58, tweede alinea, al eind jaren vijftig - begin jaren zestig de vraag had 
doen rijzen of zij het begrip 11 maatschappen naar burgerlijk recht of handelsrecht 11 

beperkte tot vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. Voor Duitse auteurs was zulks 
ondenkbaar, aangezien voornoemd begrip voor hen ook vennootschappen zonder rechts
persoonlijkheid omvat, met name de BGB-Gesellschaft. 200 Zij werden gerustgesteld door 
een verklaring van de Raad, in de notulen bij de goedkeuring van het Algemeen Program
ma, dat ook vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid begunstigden van het vesti
gingsrecht zijn. 201 Er bestond derhalve een duidelijke politieke consensus om ook deze 
vennootschapsvormen onder art. 58 te brengen. 202 

34. In de derde plaats loopt de argumentatie van RENAULD op verscheidene punten 
mank. Nemen we eerst het argument van de gelijkstelling met "natuurlijke personen die 
onderdaan zijn van de Lid-Staten" en het verbod om vennootschappen op basis van de 
nationaliteit van hun vennoten te discrimineren. Het is juist dat art. 58 EG de 11Control-

\ 

etheorie" verwerpt - d.i. de theorie waarbij rekening wordt gehouden met de nationaliteit 
van diegene(n) die over de vennootschap zeggenschap uitoefent (uitoefenen) - (infra, nr. 
122), zodat ook vennootschappen waarvan alle of een aantal van de vennoten of aandeel-
houders ingezetenen van derde landen zijn, het vestigingsrecht genieten. De wankelheid 
van het argument ligt hierin, dat bij vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid naar 
de nationaliteit van de vennoot zou mogen worden gekeken, terwijl dit bij vennootschap
pen met rechtspersoonlijkheid niet zou mogen. Een dergelijk onderscheid komt arbitrair 
over, met name gelet op de uiteenlopende mate van toekenning van rechtspersoonlijkheid 
aan vennootschappen in de nationale rechtsstelsels. Als middel ter voorkoming van 
misbruik van vestigingsrecht door onderdanen van derde landen voldoet het voorgehouden 
rechtspersoonlijkheidscriterium evenmin, aangezien deze alleszins voor een vennootschap 
met rechtspersoonlijkheid kunnen opteren. Voornoemd criterium gaat overigens in tegen 
de ratio waarom het EG-Verdrag de controletheorie heeft verworpen (daarover infra, nr. 
123). 
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Duits "die sonstigen juristischen Personen"; Frans "les autres personnes morales"; Italiaans "Ie altre 
persone giuridiche"; Engels "other leg al persons"; Spaans "las demás personas juridicas". 

EVERLING: "Da dieser feststehende Begriff auch Gesellschaften umfaBt, die nicht juristische 
Personen sind, hätte es einer ausdrücklichen Einschränkung bedurft, urn diese auszuschliefien; daB 
die juristischen Personen in der Aufzählung neben die Gesellschaften gesteUt sind, gibt keinen 
Anlafi zu einer restriktiven Auslegung, denn nach dem Sinn der Regelung müssen alle Pormen 
wirtschaftlicher Tätigkeit erfaBt sein." 

Zie EVERLING, U., "Niederlassungsfreiheit und freier Dienstleistungsverkehr in der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. Die Allgemeinen Programme zur Authebung der Beschränkungen", B.B., 
1961, (1257), 1258. Zie het citaat van deze verklaring bij MAESTRIPIERI, C., La libre circulation 
des personnes et des services dans la CEE, Brussel, UGA, 1972, 136, voetnoot 1: "Le Conseil 
convient de préciser que chaque fois qu'il est question de 'sociétés' dans Ie texte du programme, i1 
faut entendre par là 'sociétés au sens de l'article 58 du Traité instituant la Communauté économique 
européenne, y compris éventuellement les sociétés qui n'ont pas la personnalité juridique". 

Het Hof van Justitie laat zich doorgaans niet leiden door verklaringen in Raadsnotulen bij de 
vaststelling van EG-regelgeving, althans wanneer deze geen houvast vinden in de bewoordingen van 
de betrokken regel: zie o.m. arresten van 23 februari 1988, zaak 429/85, Commissie/Italië, Jur., 
1988, 843, r.o. 9; 26 februari 1991, zaak C-292/89, Antonissen, Jur., 1991, 1-745, r.o. 18. Toch 
houdt het Hof met dergelijke verklaringen rekening voor zover zij de strekking van een communau
taire bepaling verduidelijken: zie b.v. arrest van 21 januari 1992, zaak C-310/90, Egle, Jur., 1990, 
I -1 77, r. o. 12. 
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Daarnaast lijkt de wijze waarop RENAULD de Duitse, Nederlandse en Italiaanse 
vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen alsook de 
Italiaanse società semplice wel onder het vennootschapsbegrip brengt, maar de Belgische 
en Duitse burgerlijke vennootschappen en de Nederlandse maatschap niet, betwistbaar. 
Het argument dat de homologen van eerstgenoemde vennootschapsvormen naar Belgisch, 
Frans en Luxemburgs recht wel door hun nationale rechtsorden als rechtspersonen worden 
gekwalificeerd en derhalve uitsluiting van het vestigingsrecht tot een discriminatie zou 
leiden, laat zich net zo goed toepasssen op de Belgische burgerlijke vennootschap, de 
Duitse BGB-Gesellschaft en de Nederlandse maatschap: waarom zouden zij niet titularis 
van het vestigingsrecht zijn, en de Franse société civile en de Italiaanse società semplice 
wel? Het argument geldt evenzeer voor de partnership naar Engels en Iers recht -
expliciet beneficiaris van het vestigingsrecht gemaakt door de opneming van "fmns" in de 
Engelstalige verdragstekst2°3 

-, die evenmin rechtspersoonlijkheid heeft. 204 

35. Een laatste argument tegen een vereiste van rechtspersoonlijkheid situeert zich op 
het vlak van de vrije dienstverrichting. Zoals eerder opgemerkt, geldt krachtens art. 66 
EG de vennootschapsdefmitie van art. 58, tweede alinea, ook ter bepaling van de kring 
van beneficiarissen van de vrijheid van dienstverrichting. Vooral op het gebied van de 
overheidsopdrachten komt het vaak voor dat ondernemingen zich groeperen in het kader 
van een tijdelijke vereniging of vennootschap, die naar nationaal recht veelal geen 
rechtspersoonlijkheid geniet. Gaat het niet kennelijk in tegen de verdragsdoelstellingen -
en de rechtspraak van het Hof: infra, nr. 85 - om dergelijke associatieve verbanden het 
recht op vrije dienstverrichting te ontzeggen? 

Dat een strikt vereiste van rechtspersoonlijkheid op het domein van overheidsopdrachten tot onbillijke gevolgen 
leidt, heeft ook het Hof van Justitie ingezien in het arrest Groupement des agences de voyage/Commissie. 205 De 
zaak betrof een openbare aanbesteding die de Commissie had georganiseerd voor de exploitatie van een 
reisbureau in haar Luxemburgse vestiging. Tien Luxemburgse reisagentschappen, die waren samengegaan in de 
S.A.R.L. in oprichting Société Européenne de Voyages (SEV), spanden een nietigheidsberoep in tegen de 
toewijzing van de opdracht aan een Duitse vennootschap. Aangezien art. 173, vierde alinea, EG als voorwaarde 
voor een nietigheidsberoep o.m. oplegt dat het moet gaan om een "natuurlijke of rechtspersoon", wierp de 
Commissie een exceptie van niet-ontvankelijkheid op ontleend aan het ontbreken van procesbekwaamheid van 
SEV. Het Hof wees de exceptie af: het merkte op dat voornoemd begrip "rechtspersoon" niet noodzakelijk 

203 

204 

205 

Zie BURROWS, F., Free Movement in European Community Law, Oxford, Clarendon, 1987, 184-
185. 

Zie MORSE, G., Partnership Law, Londen, Blackstone, 1991, 2e ed., 1-2; Charlesworth & Morse 
Company Law, MORSE, G. e.a. (eds.), Londen, Sweet & Maxwell, 1995, 15e ed., 33. De 
partnership naar Schots recht daarentegen bezit wel rechtspersoonlijkheid, zij het dat de partners 
geen beperkte aansprakelijkheid genieten: S. 4(2) Partnersbips Act 1890. Over deze eigenheden van 
het Schotse recht, dat partnership als een "quasi-persona" aanziet, zie MILLER, J.B., The Law of 
Partnership in Scotland, BROUGH, G.H. (ed.), Edinburg, Green, 1994, 2e ed., 14-16; WILLETT, C. 
en ODONNELL, A., Scottish Business Law. Text, Cases & Materials, Londen, Blackstone, 1996, 2e 
ed., 19-20. Zie echter BURROWS, F., Free Movement in European Community Law, 184-185, die 
met verwijzing naar de rules van het Supreme Court opmerkt dat voor Engelse rechtbanken 
vorderingen kunnen worden ingesteld door en tegen partners in naam van de partnership en dat een 
vonnis kan worden tenuitvoergelegd ten aanzien van de eigendom van deze laatste, ofschoon in 
bepaalde gevallen daartoe toelating van de rechtbank is vereist. 

Arrest van 28 oktober 1982, zaak 135/81, Jur., 1982, 3799. 
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dezelfde inhoud heeft als in het recht van de verschillende Lid-Staten206
, en dat "SEV - een gelegenheidsvereni

ging van tien reisagentschappen die zich hebben aaneengesloten om samen in te schrijven op een aanbesteding, 
en wier deelneming aan die aanbesteding door de Commissie zelf is geaccepteerd en wier offerte is onderzocht 
en afgewezen - aan de voorwaarden [voldoet] die het communautaire recht stelt aan de erkenning als 'rechtsper
soon' in de zin van artikel 173. "207 Deze oplossing is billijk aangezien, zoals advocaat-generaal ROZÈS in haar 
conclusie in deze zaak opmerkte, het wel vaker gebeurt dat "bepaalde vennootschappen zich aaneensluiten om 
samen in te schrijven op een aanbesteding; om geen onnodige kosten te maken, gaan zij pas daadwerkelijk tot de 
oprichting van een rechtspersoon over nadat hun aanbod is aanvaard. "208 

36. Men kan de tegenwerping maken dat, zo het vestigingsrecht geen rechtspersoon
lijkheid in strikte zin vereist, het maatschapsbegrip van art. 58 intrinsiek toch een 
minimale mate van rechtsbekwaamheid veronderstelt. Impliceert de ratio zelf van de 
vrijheid van vestiging en van dienstverrichting, nl. het op zelfstandige wijze voeren van 
een economische activiteit in een andere Lid-Staat (infra, nrs. 173-174), niet dat een 
vennootschap, ook al is zij geen rechtspersoon, :t;ninstens drager van rechten en plicht~n 
moet kunnen zijn? Deze lezing van art. 58, tweede alinea, EG vindt men terug in art. 1 
van het Verdrag van 28 februari 1968 betreffende de onderlinge erkenning van vennoot
schappen en rechtspersonen (hierna: "Erkenningsverdrag "). 209 Met het oog op de erken
ning van vennootschappen (daarover infra, nrs. 572 e.v.) neemt dit artikel de defmitie van 
art. 58, tweede alinea, EG grotendeels over, maar voegt als erkenningsvoorwaarde toe dat 
de vennootschappen "op grond van dit recht [d.w.z. het recht van de verdragsluitende 

206 

2rr7 

208 

209 

Arrest Groupement des agences de voyages/Commissie, r.o. 10, met verwijzing naar de arresten 
van 8 oktober 1974, zaak 175173, Union Syndicale/Raad, Jur., 1974, 917, r.o. 11, en zaak 18174, 
Algemeen Vakverbond/Commissie, Jur., 1974, 933, r.o. 7, waarin het Hof m.b.t. beroepsvereni
gingen van Europese ambtenaren het voldoende achtte dat een verzoeker "de nodige autonomie [ ... 
heeft ... ] om in rechtsbetrekkingen als een verantwoordelijke eenheid op te treden". Anderzijds 
oordeelde het Hof nog in 1984 - weliswaar in EGKS-verband -dat de vraag naar rechtspersoonlijk
heid aan de hand van het nationale recht moet worden beantwoord: arrest van 27 november 1984, 
zaak 50/84, Bensider/Commissie, Jur., 1984, 3991, r.o. 7. Zie over deze en andere rechtspraak 
inzake het vereiste van rechtspersoonlijkheid onder art. 173 EG, LENAERTS, K. en ARTs, D., 
Europees procesrecht, Antwerpen, Maklu, 1995, nr. 250, p. 149-150. Vermeldenswaard in dit 
verband is nog het arrest van 20 maart 1959, zaak 18/57, Nold/Hoge Autoriteit, Jur., 1958-59, 
(93), 115, waarin het Hof het m.b.t. een KG naar Duits recht in vereffening voldoende achtte dat 
de vennootschap naar nationaal recht een vertegenwoordiger kan machtigen om in rechte op te 
treden. Vgl. deze rechtspraak met de ruime invulling die het Hof aan het begrip "elke andere 
persoon" geeft in de zin van art. 37 Statuut-EG (en art. 38 Statuut-EGA; art. 34 Statuut-EGKS 
gewaagt daarentegen van "rechtspersonen") om na te gaan wie bevoegd is tot tussenkomst in et!r.. 
voor hem aanhangig rechtsgeding. Zie vooral beschikking van de president van 14 november 1963, 
zaak 15/63, Lassalle/Europees Parlement, Jur., 1964, (103), 106-107, waar de :president, veeleer 
dan rechtspersoonlijkheid in strikte zin te vereisen, het voldoende acht "dat zodaruge lichamen - zij 
het ook in beperkte mate - autonoom moeten zijn en verantwoordelijkheid dragen"; en beschikking 
van het Hof van 11 december 1973, Société anonyme Générale sucrière e.a./Commissie, Jur., 
1465, r. o. 3, waar geoordeeld wordt dat ook "lichamen zonder rechtspersoonlijkheid tot interventie 
kunnen worden toegelaten, zodra bij hen de elementen aanwezig zijn, die de grondslag van 
zodanige persoonlijkheid vormen, met name een - zelfs beperkte - autonomie en aansprakelijkheid". 
Zie ook de sterk door het Franse recht beïnvloede beschouwingen van advocaat-generaal LAGRAN
GE over rechtspersoonlijkheid in zijn conclusie in voornoemde zaak 15/63, Jur., 1964, 115-117. 

Arrest Groupement des agences de voyages/Commissie, r.o. 11. 

Jur., 1982, 3815. De advocaat-generaal achtte dit echter enkel een grond om een door de oprichters 
gezamenlijk ingestelde vordering ontvankelijk te verklaren; anders dan het Hof, achtte zij een 
vordering ingesteld door een groepering die geen of nog geen rechtspersoonlijkheid bezit, niet
ontvankelijk: ibid., met verwijzing naar conclusie advocaat-generapl LAGRANGE bij de beschikking 
van het Hof van 14 november 1963 in zaak 15/63, Lassalle/Europees Parlement, Jur., 1964, 115. 

Bull. EG, suppl. 2/1969. Over de betekenis van de aldaar gehanteerde omschrijving voor het 
vennootschapsbegrip van art. 58, tweede alinea, EG, zie o.m. SMITH/HERZOG-VAN GERVEN, nr. 
58.04, p. 2-641. 
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staat in overeenstemming waarmee zij zijn opgericht] de bevoegdheid bezitten om drager 
van rechten en verplichtingen te zijn". 210 Verscheidene auteurs hebben zich ter verdedi
ging van voornoemde stelling op deze bepaling beroepen. 211 

Het Erkenningsverdrag getuigt op dit punt reeds van een grotere openheid en souplesse dan de eraan voorafgaan
de verdragen met betrekking tot de erkenning en vestiging van vennootschappen. Zo eist het Verdrag van 's
Gravenhage van 1 juni 1956212 voor de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van een vennootschap, 
vereniging of stichting, dat deze "behalve de bevoegdheid in rechte op te treden, tenminste inhoudt de 
bevoegdheid goederen te bezitten, overeenkomsten te sluiten en andere rechtshandelingen te verrichten". 213 Het 
Europese Verdrag betreffende de vestiging van vennootschappen214 vereist de bekwaamheid om in rechte op te 
treden en in rechtsverhoudingen met derden te treden. 215 De formulering van het Erkenningsverdrag daarente
gen impliceert dat een vennootschap die krachtens de wetgeving van haar land van oorsprong in rechte kan 
optreden, maar niet eigenaar kan zijn (de aan de maatschappelijke activiteit verbonden goederen zijn in onver
deeldheid tussen de vennoten), moet worden erkend. 216 Hoewel gelet op de formulering van deze voorwaarde 
niet noodzakelijk, preciseert gemeenschappelijke verklaring nr. 1 bij het Verdrag dat de società semplice naar 
Italiaans recht en de V.O.F. naar Nederlands recht onder art. 1 vallen. 217 

37. Ofschoon op het eerste gezicht aanlokkelijk, kan ook deze inperking van het 
maatschapsbegrip van art. 58 EG _niet ov~!!!_J.j~n. De in de stellingname van RENAULD 

reeds bekritiseerde discriminatie tussen nationale rechtsvormen zou hier, zij het in 
mindere mate, nog steeds voortduren. Zo zou de Nederlandse maatschap - die, zoals 
eerder (supra, nr. 29) opgemerkt, actieve en passieve procesbekwaamheid geniet - in deze 
visie wel het vestigingsrecht genieten, terwijl dit niet het geval zou zijn voor de burgerlij-
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216 

217 

Zie ook art. 8 Erkenningsverdrag, luidens welk de rechts- en handelingsbekwaamheid van een op 
grond van dat verdrag erkende vennootschap niet mo~en "worden ontzegd of beperkt op de enkele 
grond dat het recht in overeenstemming waarmede ziJ is opgericht haar geen rechtspersoonlijkheid 
toekent". 

Zie met name CEREXHE, E., "La reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales dans la 
Communauté économique européenne", R.M.C., 1968, (578), p. 583, nr. 18; CEREXHE, nr. 60, p. 
40; GOLDMAN-LYONCAEN-VOGEL, p. 127, nr. 113; SUNDBERG-WEITMANN, 189-190; LASOK, 0., 
The Professions and Services in the EEC, Deventer, Kluwer Law and Taxation, 1986, 12; WYATT, 
D. en DASHWOOD, A., Wyatt's and Dashwood's European Community Law, Londen, Sweet & 
Maxwell, 1993, 3e ed., 1993, 299. 

Verdrag nopens de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van vreemde vennootschappen, 
verenigingen en stichtingen, 's-Gravenhage, 1 juni 1956 (Trb., 1956, 131); door België 
goedgekeurd bij Wet van 14 maart 1962 (B.S., 26 oktober 1966); door Nederland bij Wet van 25 
juli 1959 (Stb., 1959, 256). 

Art. 1, lid 1. Een dergelijke invulling van het vennootschapsbegrip van art. 58, tweede alinea, EG 
wordt voorgestaan door LASOK, D., in Law of the European Communities, 11, LoRD HAlLSHAM OF 
ST. MARYLEBONE en VAUGHAN, D. (eds.), Londen, Butterworths, 1986, nr. 16.15, p. 473. Zie de 
kritische bedenkingen bij GOLDMAN, B., "Le projet de convention entre les Etats membres de la 
Communauté Economique Européenne sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes 
morales" , RabelsZ. , 1967, (20 1), 217, die opmerkt dat "on voit mal [ ... ] ce que la capacité 
générale pourrait comporter au-delà de ce 'minimum', surtout s'il était moins imparfaitement 
exprimé". 

Supra, voetnoot 95. 

Art. 1. 

GOLDMAN, B., o.c., RabelsZ., 1967, 217. 

Terecht merk B. GOLDMAN (o.c., RabelsZ., 1967, 218) op dat verklaring nr. 1 geen a contrario
argument oplevert dat andere vennootschapstypen die bevoegd zijn om drager van rechten en 
verplichtingen te zijn maar niet over de volledige rechtspersoonlijkheid beschikken, erbuiten vallen: 
veeleer levert zij een argument a pari op. 
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ke vennootschap naar Belgisch recht218
, de Duitse BGB-Gesellschaft219 en de Engelse 

en Ierse (unlimited) partnership. Ook dit criterium leidt derhalve tot een arbitraire 
uitsluiting van in praktijk vaak belangrijke maatschapsvormen. 220 Het werd overigens 
niet ontwikkeld ter afbakening van de werkingssfeer van art. 58 EG, maar van deze van 
het Erkenningsverdrag, dat ertoe strekt de rechtsbekwaamheid van EG-vennootschappen
waar bij de hier bedoelde vennootschapstypes, zoals gezegd, geen sprake is - in andere 
Lid-Staten te doen erkennen. 

/>--------"-

38. S~nd, zijn wij de mening toegedaan dat alle vennootschappen of maat
schappen, die naar nationaal recht als zodanig worden gekwalificeerd en aan de overige 
voorwaarden van art. 58, tweede alinea (zie i.v.m. het winstoogmerk infra, nrs. 61-81) 
en eerste alinea (infra, nrs. 130-144), EG voldoen, beneficiarissen zijn van het commu
nautaire vestigingsrecht, zulks ongeacht zij al of niet over (een zekere mate van) rechts
persoonlijkheid of rechtsbekwaamheid beschikken en alle of een gedeelte van de vennoten 
zelf titularissen zijn van het vestigingsrecht. 221 De vraag hoe een vennootschap, indien 
zij op grond van haar nationale recht geen rechtspersoonlijkheid of zelfs geen beperkte 
rechtsbekwaamheid bezit, haar recht van vestiging of van vrije dienstverrichting kan 
uitoefenen, moet conform haar lex societatis (infra, nr. 593) worden beantwoord. Het 
personeel statuut van een vennootschap omvat immers de regels inzake haar externe 
vertegenwoordiging en optreden in rechte. 222 

Het voorgaande belet niet, dat Lid-Staten de daadwerkelijke uitoefening van zelfstandige economische 
activiteiten, zelfs wanneer deze plaatsvindt in het kader van een professionele vennootschap, voorbehouden aan 
EG-onderdanen. Deze nuance laat zich aan de hand van volgend voorbeeld illustreren. In onze visie van art. 58 
EG kan een BGB-Gesellschaft naar Duits recht die een professioneel verband voor advocaten, geneesheren, 
tandartsen of architecten vormt223

, zich rechtstreeks op art. 52 juncto 58 beroepen om een kabinet te openen in 
een andere Lid-Staat. Daartoe is niet vereist dat alle vennoten de nationaliteit van een Lid-Staat hebben. 
Daarentegen waarborgt art. 52 EG het recht om in het kader van dit secundair kabinet in de andere Lid-Staat op 
zelfstandige wijze het betrokken beroep uit te oefenen, enkel voor EG-onderdanen. 
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Over het gebrek aan actieve en passieve procesrechtelijke bekwaamheid van deze vennootschap, zie 
GEENS, K., "Procesrechtelijke en executieproblemen bij vennootschappen zonder rechtspersoonllJ~
heid", T.R.V., 1995, 351-355; Id., o.c., inDe nieuwe Vennootschapswetten van 7en 13 april 
1995, p. 36-38, nrs. 34-35. 

De BGB-Gesellschaft is immers niet rechtsbekwaam: zij heeft noch de bevoegdheid om drager van 
(vermogens-)rechten en -plichten te zijn, noch de actieve of passieve procesbekwaamheid. Zie 
FRIEDRICH, W.J., Vereine und Gesellschaften, München, Beek, 1994, 7e ed., 141. 

Dit geldt vooral voor de BGB-Gesellschaft en de partnership naar Engels en Iers recht. Over de 
talrijke praktische aanwendingsvormen van eerstgenoemde in Duitsland, zie o.m. KÜBLER, F., 
Gesellschaftsrecht. Die privatrechtlichen Ordnungsstrukturen und Regelungsprobleme von Verbänden 
und Untemehmen. Ein Lehrbuch, Heidelberg, Müller, 1994, 4e ed., 41-42; SCHMIDT, K., 
Gesellschaftsrecht, 1416-1435. In 1991-92 telde het Verenigd Koninkrijk 629.000 partnersbips (ter 
vergelijking: slechts 11.600 PLC): DTI, The law applicable to private companies. Consultative 
document seeking views on the Law Commission 's feasibility study on reform of private companies, 
november 1994, appendix C, table 2. 

Zie ook BLECKMANN, p. 461, nr. 1112. 

Zie de referenties infra, voetnoot 2870. 

Deze vrije beroepen vormen geen "Gewerbe", zodat beoefenaars ervan met het oog op de creatie 
van een associatief verband enkel beroep kunnen doen op een vennootschap naar burgerlijk recht: 
SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 86 en 1430. 
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39. Dat bij vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid terzelfdertijd de vennoten op 
grond van art. 52 EG (juncto art. 58, indien zij zelf een vennootschap zijn) zelf titularis
sen van het vestigingsrecht kunnen zijn, doet aan deze vaststelling niets af. 224 Niets 
belet - en het nationale recht mag ons inziens ook niet beletten225 

- dat, wanneer een 
nationale regeling zowel de uitoefening van het vestigingsrecht van een vennootschap als 
dat van de individuele vennoten ervan raakt, art. 52 EG cumulatief zou worden toege
past. 220 Het betreft immers onderscheiden dragers van het vestigingsrecht. 227 Dergelij
ke situaties kunnen zich bij uitstek voordoen in professionele maatschappen in het kader 
waarvan EG-onderdanen van de ene Lid-Staat in een andere Lid-Staat bedrijvig zijn. 

In de rechtspraak van het Hof bieden Wieloclex en Ramrath hiervan een illustratie. 228 Wieloclex betrof een in 
België woonachtige fysiotherapeut met Belgische nationaliteit, die zijn beroep geheel in Nederland uitoefende in 
het kader van een maatschap. Krachtens het Belgisch-Nederlandse dubbelbelastingverdrag was hij - en niet de 
maatschap229 

- in Nederland belastingplichtig. Aldaar verzocht hij de belastingdienst om zijn belastbaar 
inkomen te verminderen met het bedrag dat hij had toegevoegd aan zijn "oudedagsreserve". Na de afwijzing van 
dit verzoek spande hij een geding aan en beriep zich als natuurlijk persoon op art. 52 EG. Het Hof oordeelde 
inderdaad dat de Nederlandse regeling in een geval als dat van Wielockx - die zijn gehele inkomen in Nederland 
verwierf- resulteerde in een met art. 52 EG strijdige belastingdiscriminatie. 

In Ramrath ging het om een uit Duitse bedrijfsrevisor (Wirtschaftsprüfer) die werknemer was van een 
Düsseldorfse Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Treuarbeit AG, en tijdelijk in loondienst werkte van de 
Luxemburgse burgerlijke vennootschap Treuarbeit, een dochter van zijn Duitse werkgever (hierna "Treuarbeit 
Luxemburg"). Tijdens zijn verblijf te Luxemburg had hij van de minister van justitie aldaar vergunning 
verkregen om als bedrijfsrevisor op te treden. Eens teruggekeerd naar Düsseldorf, bleef hij occasioneel 
revisorale taken te Luxemburg verrichten. De minister trok zijn vergunning in, onder meer omdat hij, daar hij 
niet meer tewerkgesteld was bij een persoon met een Luxemburgse vergunning (Treuarbeit Luxemburg), 
krachtens de Luxemburgse wetgeving230 niet meer over de nodige professionele onafhankelijkheid beschikte. 
Ramrath vocht de Luxemburgse regeling aan wegens strijdigheid met het vrije personenverkeer. 231 Strikt 
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In dezelfde zin, EYLES, 90-94; GRABITZ-TROBERG, "Art. 58", p. 1025, nr. 2. 

Anders BLECKMAN, A., "Zur Dogmatik des Niederlassungsrechts im EWG-Vertrag", WiVerw, 
1987, (119), 124, volgens wie het "eine Frage des jeweiligen nationalen Gesellschaftsrechts [ist], 
ob bei der geweiligen gewählten Gesellschaftsform das betreffende europäische Grondrecht nur von 
der Geselischaft selbst oder aber auch von den Gesellschaftem durchgesetzt werden kann." 

In personenverbanden zal een rechtstreekse beperking van het vestigingsrecht van een vennootschap 
trouwens doorgaans ook een indirecte beperking van het vestigingsrecht van een vennoot inhouden 
en vice versa. Zie EYLES, 91. 

Vgl. de analoge problematiek in het Duitse grondwettelijk recht, met name inzake de cumulatieve 
toepassing van art. 12 (1) Grundgesetz ten aanzien van vennootschappen en hun vennoten bij 
optreden van de overheid in de bedrijfsactiviteit van vennootschappen: BADURA, P., Staatrecht. 
Systematische Erläuterung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, München, Beek, 
1986, p. 135-136, nr. 77. 

Resp. arresten van 11 augustus 1995, zaak C-80/94, Wielockx, Jur., 1995, I-2493, en 20 mei 
1992, zaak C-106/91, Ramrath, Jur., 1992, I-3351. 

Krachtens de rechtspraak van de Hoge Raad inzake art. 2 W Wet op de vennootschapsbelasting 
1969 is een burgerlijke maatschap slechts belastingplichtig wanneer haar "aandelen" zonder 
toestemming van de andere vennoten kunnen worden vervreemd: zie VAN SOEST, A.J., Belastin
gen, Arnhem, Gouda Quint, 1995, 18e ed., 442. 

Art. 6 Loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises, 
Mémorial, 1984, 1346. 

De precieze communautaire hoedanigheid van Ramrath, nl. dienstverrichter, werknemer van 
Treuarbeit Düsseldorf resp. Luxemburg of zich vestigend zelfstandig beroepsbeoefenaar, bleek niet 
uit de aan het Hof verstrekte gegevens: r.o. 15. De redenering van het Hof ging deels uit van de 
hypothese van vestiging, deels van deze inzake werknemers- en dienstenverkeer, waarbij het Hof 
beklemtoonde dat dezelfde onderliggende beginselen spelen (r.o. 16). Zie WOUTERS, J., "Vrij 

--
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genomen had Treuarbeit AG ook een vordering kunnen instellen wegens strijdigheid met haar recht om een 
secundaire vestiging te Luxemburg te openen en tijdelijke personeelsoverdrachten daarheen te organiseren. 232 

Op nationaal vlak kan men een illustratie vinden in een arrest dat het Hof van Beroep van Brussel op 3 
november 1987 wees. 233 Het ging om een naar Nederlands recht opgerichte advocatenvennootschap zonder 
rechtspersoonlijkheid (wellicht een maatschap) met hoofdzetel te Nederland, dat er een kantoor in België op 
nahield. De vennootschap werd over de aanslagjaren 1977 en 1978 belast in de vennootschapsbelasting, en 
betoogde voor de rechter dat zij hierdoor gediscrimineerd werd ten opzichte van Belgische aJvocaten, die aan 
dergelijke belasting niet onderworpen worden indien zij hun professionele activiteiten in associatieverband 
uitoefenen. Zij betwistte niet dat haar leden, als rijksinwoners of niet-rijksinwoners al naargelang het geval aan 
de personenbelasting of aan de belasting van niet-verblijfhouders onderworpen waren. Het Hof van Beroep 
oordeelde bij gebrek aan gegevens niet ten gronde over de discriminatieklacht 234 Interessant aan de casusposi
tie is dat een Nederlandse maatschap zich ten opzichte van de Belgische fiscus op de artt. 52 en 58 EG beroept 
wegens fiscale discriminatie, terwijl haar maten ook zelfstandig een beroep op art. 52 EG hadden kunnen doen 
(voor zover zij EG-onderdanen, b.v. Nederlanders, zijn die hun vestigingsrecht uitoefenen door in België 
duurzaam werkzaam te zijn) indien zij door deze fiscale behandeling van hun maatschap als fiscaal ingezetene in 
België een dubbele belasting ondergingen. 235 

;::-
40. Eén belangrijke nvanceting dringt zich hier op. Voor een cumulatieve toepassing 
van art. 52 EG in hoofde -van de vennootschap en haar vennoten is geen plaats wanneer 
de vennootschap niet zelf naar buiten toe optreedt, doch enkel de vennoot-natuurlijke 
persoon zulks doet als ondernemer in eigen naam. 236 Deze precisering laat toe om het 
hoger (supra, nr. 38) ingenomen standpunt te nuanceren ten aanzien van de zgn. occulte 
vennootschap237 of stille maatschap238 (société occultt?-39

, lnnengesellschafr40
, met 

inbegrip van de stille Geselischaft naar Duits recht241
). Ofschoon dergelijke maatschap-

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

verkeer van bedrijfsrevisoren in de Europese Gemeenschap", noot bij H.v.J., arrest van 20 mei 
1992, zaak C-106/91, Ramrath, T.B.H., 1993, (344), p. 350-351, nrs. 9-10. 

Het Hof is op die hypothese niet ingegaan. Zij wordt wel aangestipt door advocaat-generaal JACOBS 
in zijn conclusie in de zaak Ramrath, Jur., 1992, 1?· 1-3370, punt 10. De AG gaat er verder niet op 
in omdat naar zijn mening "het recht van vestigmg van Treuarbeit Düsseldorf [ ... ] in casu niet 
rechtstreeks in geding [is] " . 

Brussel, 3 november 1987, J.D.F., 1988, 159, noot MARLIÈRE, M. 

Het beval een heropening van de debatten en liet het daarvan afhangen of het een prejudiciële vraag 
aan het Hof van Justitie zou voorleggen. Tot een dergelijke prejudiciële vraagstelling is het 
blijkbaar nooit gekomen. 

Met het oog op dit probleem van dubbele belasting had de administratie een verzachting van de 
belasting van de betrokken vennootschappen ingebouwd in een administratieve omzendbrief van 9 
mei 1974: zie MARLIÈRE, M., noot onder voornoemd arrest, J.D.F., 1988, (165), nr. 3, p. 167. 

Zo ook GRABITZ-TROBERG, "Art. 58", p. 1025, nr. 2. 

Zoals, naar Belgisch recht, de vennootschap bij wijze van deelneming: zie art. 176 Venn.W. Over 
dit occulte karakter van deze vennootschap, zie DE PELSMAECKER, P., Des associations en 
participation et des syndicats financiers, Brussel, Polydore Pée, 1934, 3e ed., nr. 12, p. 46-48. 

Zie naar Nederlands recht ASSER-MAEDER 5-V, nr. 15, p. 28-30. 

Zoals de société en participation occulte in Frankrijk: COZIAN, M. en VIANDIER, A., Droit des 
sociétés, nr. 1542, p. 490-491. Sedert de Wet van 4 januari 1978 kent Frankrijk ook de société en 
participation ostensible: ibid. 

Zie GRUNEWALD, B., Gesellschaftsrecht, Tübingen, Mohr, 1994, 50; WIEDEMANN, H., Ge
sellschaftsrecht, I, 83. Vgl. de afwijkende definitie die K. SCHMIDT van Innengesellschaft geeft: 
Gesellschaftsrecht, 1062-1064. 

De stille Gesellschaft, geregeld in de §§ 230-237 HGB, is "eine Personengesellschaft, bei der sich 
der stille Gesellschafter am Handelsgewerbe des tätigen Gesellschafters mit einer Vermögenseinlage 
in der Weise beteiligt, daB die Einlage in das Vermögen des tätigen Gesellschafters übergeht und 
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pen onder het nationaalrechtelijke vennootschapsbegrip kunnen vallen en daarom in 
beginsel (zo aan de overige voorwaarden van art. 58 EG voldaan is) vestigingsgerechtigd 
zijn, kunnen zij dit recht normaliter niet autonoom inroepen aangezien zij uit hun aard 
niet als vennootschap aan het rechtsverkeer deelnemen, maar in de externe verhoudingen 
enkel een vennoot in eigen naam optreedt. 

§ 3. Op zoek naar een gemeenschappelijk vennootschapsbegrip 

41. Gaat men er met ons van uit dat alle nationaalrechtelijke vennootschappen 
vestigingsgerechtigd zijn, voor zover zij aan de overige voorwaarden van art. 58, tweede 
alinea (zie i.v.m. het winstoogmerk infra, nrs. 61-81) en eerste alinea (infra, nrs. 130-
144}, EG voldoen, dan rijst de vraag in hoeverre zich uit de nationale rechtsstelsels een 
gemeenschappelijke noemer laat distilleren waarmee gestalte kan worden gegeven aan een 
communautair begrip van "maatschap" of "vennootschap" in de zin van art. 58, tweede 
alinea, EG. Alvorens het nationale recht te laten spreken, gaan we na of het secundaire 
gemeenschapsrecht dienomtrent aanwijzingen biedt. 

1. Secundair gemeenschapsrecht 

42. Zo komt men als vanzelfsprekend eerst terecht bij de communautaire richtlijnen 
inzake de harmonisatie van het vennootschapsrecht. Op de vraag of zij bouwstenen voor 
een onderliggend communautair maatschapsbegrip aanreiken, moet het antwoord genuan
ceerd luiden. En,~r~ijds is het toepassingsgebieci van al deze richtlijnen - zoals de richtlij
nen inzake vennootschapsbelasting - vq!ledig . gebonden aan voorafg~and in de Lid-Staten 
bestaande vennootschapsvormen. Zij vertrekken steevast vanuit welbepaalde nationale 
rechtsvormen, wier statuut op zekere domeinen in mindere of meerdere mate wordt 
geharmoniseerd. 242 Het gaat daarbij slechts om een beperkte fractie - in grensoverschrij
dend verband weliswaar doorgaans de belangrijkste243 

- nationale vennootschapsvormen, 

242 

243 

der stille Gesellschafter (zumindest) am Gewinn des Untemehmens teilnimmt": KÜBLER, F., 
Gesellschaftsrecht, 99-100. Naar haar aard is de stille Geselischaft "stets Personengeseli schaft und 
stets nur Innengesellschaft": SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 1541. 

Dit is zelfs het geval met de Twaalfde Richtlijn: ofschoon deze de Lid-Staten ertoe verplicht een 
eenpersoonsvennootschap in te voeren - een variant die op dat ogenblik in de wetgeving van een 
aantal Lid-Staten nog niet voorkwam: de toelichting bij de ontwerprichtlijn van de Commissie 
(COM(88) 101, 3 ) vermeldt Spanje, Griekenland, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk -, 
blijft die verplichting beperkt tot de· in art. 1 van de richtlijn opgesomde nationale vennoot
schapsvormen, die allen het equivalent in andere Lid-Staten vormen van de B.V.B.A. en de B.V., 
zoals de S.A.R.L. in Frankrijk en de GmbH in Duitsland. Ook hier wordt derhalve uitgegaan van 
bestaande nationale rechtsvormen van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 

Cf eerste considerans preambule Tweede Richtlijn, die benadrukt dat de vennootschapsharmonisatie 
"van bijzonder belang is voor naamloze vennootschappen, omdat deze vennootschappen in de 
economie van de Lid-Staten een zeer grote rol spelen en hun werkzaamheden zich dikwijls 
uitstrekken tot buiten de grenzen van hun grondgebied". Terecht merkte C. W .A. TIMMERMANS 
dienaangaande op dat in landen als Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk besloten 
vennootschappen veel vaker voorkomen dan naamloze vennootschappen: "Methods and Tools for 
Integration", in European Business Law. Legal and Economie Analyses on lntegration and 
Harmonization, BUXBAUM, R., HERTIG, G., HIRSCH, A. en HOPT, K.J. (eds.), Berlijn, De 
Gruyter, 1991, (129), 131. 
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nl. deze met beperkte aansprakelijkheid244
, en in een aantal gevallen enkel de naamloze 

vennootschap. 245 Anderzijds dragen de vennootschapsrichtlijnen op tweërlei wijze bij tot ' ) de vorming van een communautair vennootschapsbegrip. Eerst en vooral geschiedt dit 
door. het nader tot elkaar brengen van h~J statuut~Y~!l_ _ _Qe_6ed~lQ.~ __ rm_t_ig~.!ç _\T~tm.QQt
scha~~QnneQ, dat daardoor OQ_ heeJ_\Ya! Plll!t~l.l_ y_~~g~!!J.~e_ll§çh_é!~~_llikt - zij het geenszins 
geüniformiseerd - wordt. 246 Daarnaast inspireren de richtlijnen de Lid-Staten geregeld 
indirect tot het introduceren v~~daaraan ontleende regels voor niet door de richtlijn 
bestreken vennootschapsvormen. 247 Toch valt niet te negeren dat deze richtlijnen inzo
verre tevens tot divergenties leiden, doordat niet door hen bestreken vennootschapsvormen 
aan een geheel ander regime onderworpen blijven (systeemincoherenties in het nationale 

244 

245 

246 

247 

Volgende richtlijnen zijn toepasselijk op de nationale rechtsvormen van naamloze vennootschap, 
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) en commanditaire vennootschap op 
aandelen (zo deze rechtsvorm in het betrokken land bestaat): Eerste Richtlijn (art. 1), Vierde 
Richtlijn (art. 1, lid 1), Zevende Richtlijn (art. 4, lid 1) en Elfde Richtlijn (art. 1, lid 1). De 
Twaalfde Richtlijn is, zoals gezegd, enkel toepasselijk op besloten vennootschappen (art. 1). Het 
toepassingsgebied van de Vierde en Zevende RichtliJn is van de harmonisatierichtlijnen thans het 
breedst: bij art. 1 richtlijn 90/605/EEG van de Raad van 8 november 1990 (PB, 1990, L 317, 60) 
werd aan art. 1, lid 1, Vierde Richtlijn de vennootschap onder firma en (gewone) commanditaire 
vennootschap toegevoegd, indien al hun onbeperkt aansprakelijke vennoten vennootschappen zijn in 
de zin van art. 1, lid 1, eerste alinea (d.w.z. de hogergenoemde drie vennootschapsvormen), of in 
de zin van art. 1, lid 1, tweede alinea, of vennootschappen die niet onder het recht van een Lid
Staat vallen maar wier rechtsvorm vergelijkbaar is met diegene die in de Eerste Richtlijn worden 
genoemd. In de preambule (vijfde considerans) wordt aangegeven dat het met geest en doelstellin
gen van de Vierde en Zevende Richtlijn in strijd zou zijn als de toegevoegde vennootschappen niet 
onder de communautaire regels zouden vallen. Belangrijkste toepassingsgeval hiervan biedt de in 
praktijk vaak voorkomende GmbH & Co. KG naar Duits recht: zie infra, nr. 209. 

Zo de Tweede Richtlijn (art. 1, lid 1), de Derde Richtlijn (art. 1, lid 1) en de Zesde Richtlijn (art. 
1, lid 1). Zie ook art. 1, lid 1, gewijzigd voorstel Vijfde Richtlijn. 

Het is hier niet de plaats om die domeinen met alle nuances aan te geven. Bondigheidshalve 
vermelden we: openbaarmaking van essentiële vennootschapsgegevens (Eerste en Tweede 
Richtlijn); externe vertegenwoordiging (Eerste Richtlijn); nietigheid ·(Eerste Richtlijn); vereni~ing 
van alle aandelen in één hand (Tweede Richtlijn); kaP.itaalvorming en -behoud (Tweede Richthjn); 
fusies (Derde Richtlijn); jaarrekening (Vierde Richthjn); splitsingen (Zesde Richtlijn); geconsoli
deerde jaarrekening (Zevende Richtlijn); beroepsstandaarden voor personen belast met controle 
boekhoudbescheiden (Achtste Richtlijn); openbaarmakingsplichten bijkantoren (Elfde Richtlijn); 
eenpersoonsvennootschappen (Twaalfde Richtlijn). 

Men denke, wat België betreft, aan de uitbreiding van (een groot deel van) de 
kapitaalbeschermingsregels van de Tweede Richtlijn tot de B.V.B.A. (Wet van 5 december 1984, 
B. S. , 12 december 1984) en de C. V. (gespreid over voornoemde Wet van 5 december 1984, de 
Wet van 22 december 1989, B.S., 30 december 1989, en vooral, de Wet van 20 juli 1991, B.S., 1 
augustus 1991); of aan de toepasselijkrnaicing van de regels inzake fusies en splitsingen (Derde en 
Zesde Richtlijn) op alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid naar Belgisch recht (Wet van 29 
juni 1993, B.S., 21 juli 1993). Wat Nederland aangaat, kan men eveneens wijzen op de regels 
inzake kapitaalbescherming in de B.V., die in grote lijnen parallel lopen met die van de N.V., al 
zijn er verschillen m.b.t. het minimumkapitaal, de emissiebevoegdheid en de inkoopregeling: zie 
o.m. ASSER-MAEIJER 2, 111, nr. 6, p. 11; VAN SCHILFGAARDE, P., Van de BV en de NV, Arnhem, 
Gouda Quint, 1995, lOe ed., 68. Ook inzake fusie gaat de Nederlandse wetgeving verder dan de 
Derde Richtlijn, en zijn fusies mogelijk voor alle in Boek 2 B. W. geregelde rechtspersonen, 
behoudens voor verenigingen zonder volledige rechtspersoonlijkheid: VAN DER HEIJDEN-VAN DER 
GRINTEN, nr. 404, p. 704. Zie, voor Frankrijk, zie de voorbeelden aangehaald door GUYON, Y., 
"L'influence communautaire sur Ie droit français des sociétés", in Europäische Integration und 
globaler Wettbewerb, HENSSLER, M., KOLBECK, T.M., MORITZ, H.-W. en REHM, H. (eds.), 
Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 1994, (425), 434-436. Zie over deze 'reflexwerking' van 
vennootschapsrichtlijnen ook BoUWES, M. T. , "De voortgang van de harmonisatie van het 
vennootschapsrecht", in Grensoverschrijdend privaatrecht. Een bundel opstellen over privaatrecht in 
internationaal verband. Aangeboden aan Mr. J. van Rijn van Alkemade bij gelegenheid van zijn 
afscheid als raadsadviseur bij het Ministerie van Justitie, Deventer, Kluwer, 1993, (27), 39. 
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vennootschapsrecht)248
, of doordat Lid-Staten nieuwe vennootschapsvormen creëren om 

aan hun toepassingsgebied te ontsnappen (b.v. destijds de B.V. in Nederland249, recent 
de S.A.S. in Frankrijk). 250 

43. Een bijzonder vennootschapsbegrip treft men aan in richtlijn 69/335/EEG van de 
Raad van 17 juli 1969 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van 
kapitaal (hierna: "Kapitaalrechtrichtlijn").251 Deze richtlijn harmoniseert het recht op 
inbreng (kapitaalrecht) in kapitaalvennootschappen en formuleert in art. 3 volgende 
defmitie van het begrip "~P!!a.éllv~~<>~-~-~~p": . 

"1. Onder kapitaalvennootschappen in de zin van deze richtlijn worden verstaan: 
a) [de nationaalrechtelijke rechtsvormen naamloze vennootschap, gecommanditeerde vennootschap 

op aandelen en personenvennootschap met beperkte aansprak.elijkheid252]; 

b) iedere vennootschap, vereniging of rechtspersoon waarvan de aandelen in het kapitaal of in het 
vermogen ter beurze kunnen worden verhandeld; 

c) iedere op het maken van winst gerichte vennootschap, vereniging of rechtspersoon waarvan de 
leden het recht hebben hun aandelen zonder voorafgaande goedkeuring over te dragen aan 
derden en voor de schulden van de vennootschap, vereniging of rechtspersoon slechts 
aansprakelijk zijn tot het bedrag van hun deelneming. 

2. Voor de toepassing van deze richtlijn worden aan kapitaalvennootschappen gelijkgesteld: alle andere op 
het maken van winst gerichte vennootschappen, verenigingen of rechtspersonen. Het staat een Lid-Staat echter 
vrij deze voor de heffing van het kapitaalrecht niet als kapitaalvennootschap aan te merken." 

248 

249 

250 

251 

252 

Gevaar waarop recent nog gewezen werd door VAN GERVEN, W., "Foreword", in The European 
Private Company?, DE KLUNER, H.J. en VAN GERVEN, W. (eds.), lus Commune Reeks nr. 9, 
Antwerpen, Maklu, 1995, 7. Zie reeds, ten tijde van de uitvoering van de Eerste Richtlijn in 
Nederland, de bedenkingen van F.J.W. LöWENSTEYN, volgens wie de betrokken uitvoeringswet "in 
ons vennootschapsrecht een grillige enclave van uitheemse normen [schept], waardoor dat recht aan 
overzichtelijkheid en hanteerbaarheid bepaald heeft ingeboet": "De wet tot aanpassing van het 
Nederlandse vennootschapsrecht aan de 'Eerste Richtlijn'", T.V. V.S., 1971, (335, 379), 385. 

Tot in 1971 kende Nederland enkel de "besloten N.V." als variant op de N.V. Men vindt daar 
sporen van terug in art. 2, lid 1, sub f, en lid 2, Eerste Richtlijn. Het waren o.m. de problemen die 
de door deze bepaling gestelde voorwaarden voor de hoedamgheid van besloten N. V. creëerden, 
die J.M.M. MAEIJER deden pleiten voor de invoering van de B.V. als nieuwe rechtsfiguur: "Naar 
een eigen rechtsvorm voor de besloten vennootschap", N. V., 1968, 25-33. Voor statistische 
gegevens over het praktisch veel groter gebruik van de B.V. dan van de N. V., zie VAN DER 
HEIJDEN-VAN DER GRINTEN, nr. 40, p. 42 (vgl. de oprichtingscijfers: in 1991 88 N.V.'s tegenover 
26.534 B.V. 's). 

Over deze vennootschapsvorm, zie infra, nr. 47. Oorspronkelijk lag het plan voor om een S.A. te 
creëren "à forme simplifiée", doch de vrees voor onderworpenheid aan de vennootschapsrichtlijnen, 
met name de Tweede Richtlijn, heeft de Franse wetgever doen opteren voor een nieuwe vennoot
schapsvorm: zie o.m. GUYON, Y., "Présentation générale de la société par actions simplifiée", Rev. 
Soc., 1994, (207), nr. 4, p. 209. Toch zijn de werkingsregels van de S.A.S. conform aan de 
beginselen van het communautaire vennootschapsrecht: GUYON, Y., "La société par actions 
simplifiée et le droit communautaire", in Société par actions simplifiée, Parijs, GLN-Joly, 1994, 
147-154, die zelfs besluit met de wens dat de communautaire wetgever een "société par actions 
simplifiée européenne" zou creëren, zoals de G.I.E. model stond voor het E.E.S.V. 

PB, 1969, L 249, 25, zoals gewijzigd bij richtlijnen 73179/EEG en 73/80/EEG van 9 april 1973 
(PB, 1973, L 103, 13 en 15), 74/553/EEG van 7 november 1974 (PB, L 303, 9) en richtlijn 
85/303/EEG van 10 juni 1985 (PB, 1985, L 156, 23). Voor de doelstellingen en een bondige 
omschrijving van het stelsel van de richtlijn, zie H. v.J., arrest van 20 april 1993, gevoegde zaken 
C-71191 en C-178/91, Ponente Carni en Cispadanza Costruzioni, Jur., 1993, 1-1915, r.o. 18-24. 

De tekst gewaagt nog van "personen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", een term die in 
België door de Wet van 15 juli 1985 (B.S., 14 augustus 1985) werd vervangen in "besloten 
vennootschap ... ". 
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44. Vooral art. 3, lid 2, van de Kapitaalrechtrichtlijn deed de vraag rijzen of deze 
richtlijn een a!!tQ9-00m begrip "kapitaalv~J!Il()Otschap" aankleeft dan wel naar het recht van 
de Lid-Staten verwijst. Uit het arrest Amro Aandelen FontJil53 blijkt dat het Hof van 
Justitie veeleer de eerste zienswijze is toegedaan. 

Amro Aandelen Fonds ("Fonds") was een beleggingsfonds voor gemeenschappelijke rekening naar Nederlands 
recht, beheerd door Amsterdam Rotterdam Bank N. V., waarin deelnemers in ruil voor participaties via de bank 
betalingen konden inleggen. Op de participaties werd een kapitaalrecht geheven op grond van de Wet belastingen 
rechtsverkeer. 254 De nationale rechter vroeg het Hof in essentie of het Fonds beschouwd moest worden als een 
vennootschap in de zin van art. 3, lid 2. Het antwoord luidde bevestigend: deze bepaling, zo het Hof, is erop 
gericht te voorkomen dat economisch gelijkwaardige activiteiten als gevolg van de gekozen rechtsvorm fiscaal 
verschillend worden behandeld. zss Zij brengt onder de richtlijn tevens "de verzamelingen van kapitaal die 
weliswaar dezelfde functie vervullen als de kapitaalvennootschappen in eigenlijke zin, te weten het streven naar 
winst door kapitaal in een afgescheiden vermogen bijeen te brengen" .256 "Een samenwerking van personen, 
zonder rechtspersoonlijkheid, waarvan de leden kapitaal inbrengen in een afgescheiden vermogen met het oog op 
het behalen van winst" moet derhalve krachtens art. 3, lid 2, met een kapitaalvennootschap worden gelijkge
steld. 257 De nationale rechter, daarin gevolgd door de Hoge Raad, leidde daaruit af dat het begrip "kapitaalven
nootschap" van de richtlijn mede een doelvermogen zoals het Fonds omvat. 258 

Uit deze rechtspraak vallen moeilijk conclusies te trekken met betrekking tot het maat
schapsbegrip van art. 58 EG: het betreft in wezen een voor het Hof typerende 'effet 
utile' -uitlegging van een bepaling die duidelijk als 'catch-all' clausule is bedoeld.259 

Interessant is dat het Hof als fundamentele kenmerken van een kapitaalvennootschap wel 
winststreven en het inbrengen van kapitaal in een afgescheiden vermogen aanziet, maar 
niet het bezit van rechtspersoonlijkheid noch een "affectio societatis" . 260 

2. Nationaal recht 

45. De invulling die in de Lid-Staten aan het begrip "vennootschap" wordt gegeven 
door wetgeving, rechtspraak en/of doctrine, loopt vandaag de dag, zoals ten tijde van de 
redactie van het EEG-Verdrag, sterk uiteen. Van bij de aanvang valt te wijzen op een 
essentieel verschil tussen het Duitse recht en de Latijnse rechtsstelsels. Het Duitse 
vennootschapsbegrip, als gedefinieerd in § 705 BGB, is terzelfdertijd ruimer en enger dan 
zijn Belgische, Franse, Italiaanse en Nederlandse homoniemen: 
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Arrest van 12 november 1987, zaak 112/86, Jur. , 1987, 4453. 

Wet van 24 december 1970 op belastingen van rechtsverkeer (Stb., 611). 

Arrest Amro Aandelen Fonds, r.o. 10. 

Arrest Amro Aandelen Fonds, r.o. 11. 

Arrest Amro Aandelen Fonds, r.o. 13 en dictum. 

Zie Gerechtshof Hertogenbosch, 31 mei 1988, B.N.B., 1988, nr. 92, bevestigd door H.R., 27 
september 1989, B.N.B., 1990, nr. 5. 

TERRA, B.J.M. en WAITEL, P.J., European Tax Law, Deventer, Kluwer Law and Taxation, 1993, 
160. De Commissie had in Amro Aandelen Fonds de bepaling als "vrijwaringsclausule" betiteld: zie 
conclusie advocaat-generaal DARMON in deze zaak, Jur., 1987, p. 4462, punt 8. 

Zulks tegen het betoog van Amro Aandelen Fonds in, dat het geen maatschap was omdat tussen de 
participanten de "affectio societatis" geheel ontbrak: zij zouden niet de bedoeling hebben in 
corporatief verband samen te werken, doch slechts elk voor zichzelf sparen (Jur. , 1987, p. 4455, 
punt 6). 



"Durch den Gesellschaftsvertrag verptlichten sich die Gesellschafter gegenseitig, die Erreichung eines 
gemeinsamen Zweckes in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern, insbesoudere die vereinbarten 
Beiträge zu leisten." 

Het betreft een ruimer begrip, omdat een Geselischaft alle geoorloofde doelstellingen mag 
nastreven en conceptueel derhalve volkomen losstaat van het element winstoogmerk (zie 
ook infra, nr. 67). 261 Basiscomponenten262 van een vennootschap zijn (i) vereniging 
van personen, (ii) gemeenschappelijk doel (gemeinsamer Zweck}, (iii) overeenkomst en 
(iv) bijdragen (Beiträge}, een begrip dat verschilt van inbrengen (Einlagen}. 263 Het 
Duitse vennootschapsbegrip is anderzijds enger, omdat het qua rechtsvormen enkel slaat 
op de BGB-Gesellschaft, OHG, KG, stille Geselischaft en Reederei. 264 De belangrijke 
rechtsvormen AG, Genossenschaft en GmbH (ofschoon deze laatste meer gepersonaliseer
de elementen bevat), zijn geen Geselischaften maar wirtschaftliche Vereine (zie infra, nrs. 
56 en 67). Verenigingen onderscheiden zich naar Duits recht niet van vennootschappen 
door hun doel (winstgevend of niet?65

, maar door hun structuur: de Verein is geconci
pieerd vanuit de veranderlijkheid van de leden en staat los van hun identiteit, terwijl de 
Geselischaft in beginsel intuitu personae wordt aangegaan266

; Vereine moeten een 
organisatorische structuur hebben, terwijl zulks bij Geselischaften niet noodzakelijk 
is. 267 Het onderscheid is inzoverre van belang, dat voor de betroken rechtsvormen de 
bepalingen van het BGB inzake Geselischaften resp. inzake Vereine als gemeen recht 
fungeren. 268 
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Zie o.m. HADDING, W., "§ 705", inSoergel Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Kohlham
mer-Kommentar), IV, lle ed., 1985, nr. 35, p. 40. 

Voor een nadere bespreking, zie KEsSLER, E., "Vorbemerkungen zu § 705", in J. Von Staudingers 
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, 11, Berlijn, De 
Gruyter, 1991, 12e ed., p. 289-293, nrs. 20-34 en, m.b.t. het inbrengvereiste, "§ 706", p. 392-
407, nrs. 1-48. 

Een Geselischaft veronderstelt niet het verrichten van Einlagen (inbrengen), d.w.z. het in gemeen
schap brengen van geldelijke waarden die samen een maatschappelijk fonds of kapitaal vormen. 
Vereist worden enkel Beiträge (bijdragen) vanwege elke vennoot, wat neerkomt op een inbreng in 
zeer ruime zin die op alle mogeliJke prestaties kan slaan, zelfs een verbintenis om niet te doen of 
om in de verliezen te delen. De verplichting van elke vennoot om bij te dragen aan het gemeen
schappelijk doel volstaat (Zweckförderungspflicht). In de GmbH of AG daarentegen zijn Einlagen 
verplicht. Zie MüLLER-GUGENBERGER, C., "De l'organisation de la coopération d'entreprises en 
droit allemand", verslag uitgebracht op de XIVèmes joumées d'études juridiques Jean Dabin, 
Louvain-la-Neuve, U.C.L., 19-20 november 1992, nr. 8. 

Deze laatste rechtsvorm gaat meer naar de Körperschaft toe en vormt derhalve een overgangsvorm: 
HUECK, G. en A., Gesellschaftsrecht, 10. 

Over de nichtwirtschaftliche Verein, zie infra, nr. 67. 

MüLLER-GUGENBERGER, C., o.c., nr. 18. 

HUECK, G. en A., Gesellschaftsrecht. Ein Studienbuch, München, Beek, 1983, 18e ed., 10. 

Zie, inzake OHG, § 105, lid 2, HGB; inzake KG, § 161, lid 2, HGB. Over de eerste bepaling, zie 
SCHMIDT, K., "§ 105", in Schlegelberger Handelsgesetzbuch. Kommentar, Ill/1, München, Vahlen, 
1992, 5e ed., p. 5, nr. 3; ULMER, P., "§ 105", in HGB Staub Grosskommentar, XII, CANARIS, C.
W., SCHILLING, W. en ULMER, P. (eds.), Berlijn, De Gruyter, 1989, 4e ed., nrs. 1-6, p. 29-32. 
Zie aangaande de tweede bepaling MARTENS, K.-P., "§ 161 ", in Schlegelberger Handelsgesetzbuch. 
Kommentar, 111/2, p. 6, nr. 5; SCHILLING, W., "§ 161", in HGB Staub Grosskommentar, IX, 
1987, 4e ed., nrs. 1-2, p. 2-3. 
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Het BGB definieert het begrip "Verein" niet. In de doctrine omschrijft men haar als "ein auf Dauer angelegter, 
körperschaftlich organisierter ZusammenschluB von Personen, die einen gemeinsamen Zweck verfolgen" .269 

Het "körperschaftliche" van -de organisatie van de Verein blijkt uit haar onderscheiden naam, vertegenwoordiging 
door een bestuurder ("Vorstand") en de onafhankelijkheid ten opzichte van de identiteit van haar leden.270 

Als fundamenteel gemeenschappelijk kenmerk van Geselischaft en Verein naar Duits recht 
geldt het "gemeinsames Zweck" resp. "Verbandszweck" .271 De belangrijk<;te componen
ten daarvan vormen "die Übereinstimmung der Interessenrichtung" en "die allseitige Teil
nahme an den Vorteilen", welke veelal als eenheid worden gezien met het in § 705 BGB 
genoemde kenmerk van de Zweckförderungspflicht. 272 De tweede component verklaart 
waarom het volgens de doctrine bij de societas leonina aan een gemeinsames Zweck ont
breekt.273 

46. Men vergelijke hiermee de wettelijke defmities van vennootschap in de Latijnse 
rechtsstelsels, met name het Belgische, Franse, Italiaanse en (Latijns op dit punt) 
Nederlandse recht, die, anders dan het Germaanse recht, als fundamentele kenmerken het 
"in gemeenschap brengen", met als doel "winst" of minstens een "rechtstreeks of onrecht
streeks vermogensvoordeel", noemen. Hun gemeenschappelijke bron is de vennoot
schapsdefmitie van de Code Napoléon, al is de betekenis van de onderscheiden compo-
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REUTER, D., in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, I, München, Beek, 1993, §§ 
21, 22, nr. 1 (hierna: MÜNCHKOMM-REUTER); SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 547. De 
rechtsaard van de Verein is het voorwerp van controverse tussen aanhangers van de "normatieve", 
"contractuele" en zgn. "modifizierte Normentheorie": zie SCHULTZE-VON LASAULX, H., "§ 25", in 
Soergel Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Kohlhammer-Kommentar), I, Stuttgart, 
Kohlhammer, 1978, lle ed., nrs. 11-15, p. 213-215. Het Bundesgerichtshof lijkt zich aan te sluiten 
bij laatstgenoemde theorie, volgens welke de toetreding tot een Verein onder het contractenrecht 
ressorteert, maar de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen onderworpen zijn aan het 
"institutionele" recht van de Verein: BGH, 6 maart 1967, BGHZ, 47, (172}, 179. 

SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 547. Over deze structurele kenmerken van de Körperschaft, zie 
ook KüBLER, F., Gesellschaftsrecht, 20-21. 

Zie SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 54: "Der 'gemeinsame Zweck' als überindividueller 
Verbandszweek ist Merkmal nicht nur bei den Personengeselischaften, sondem z.B. auch bei den 
Vereinen des bürgerlichen Rechts, bei den Aktiengeselischaften, Geselischaften m.b.H. und 
Genossenschaften. Bei allen Körperschaften und Gesamthandsgesellschaften gibt dieser Verbands
zweck den Ausschlag". De auteur geeft overigens toe dat de precieze betekenis van het begr:p 
"gemeinsamer Zweck" "umstritten, bisweilen auch undeutlich" is: o.c., 49. Over de constituerende 
en functionele werking van de Verbandszweek voor Geselischaft en Körperschaft, zie WIEDEMANN, 
H., Gesellschaftsrecht, I, 9-11, die verder op grond van de Verbandszweek ook het onderscheid 
maakt tussen Geselischaft enerzijds en Zweckgemeinschaft of (schlichte) Interessengemeinschaft 
anderzijds (o.c., 13-15). Onder deze laatste vallen o.m. de gemeenschaP. der schuldeisers bij 
faillissement, eigenaars van een woning, en de familiaal-vermogensrechteliJke resp. erfrechtelijke 
Eheliche Gütergemeinschaft en Erbengemeinschaft. 

SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, o.c., 49-50. Voor een grondige analyse, zie met name BALLER
STEDT, K., "Der gemeinsame Zweck als Grondbegriff des Rechts der Personengesellschaften", JuS, 
1963, 253-263. Volgens deze auteur (255) is het Zweck "gemeinsam", "wenn jeder Partner ihn 
ebensowohl als den eigenen wie als den Zweck des anderen zu fördem verspricht". Zie, in dezelfde 
zin, HADDING, W., "§ 705", in Soergel Komment ar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Kohlhammer
Kommentar), IV, nr. 36, p. 41; SCHULZE-OSTERLOH, J., Der gemeinsame Zweck der Personenges
ellschaften, Berlijn, De Gruyter, 1973, 10; zie de kritische precisering van FLUME, W., Die 
Personengesellschaft, in Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 111, Berlijn, Springer, 1977, 38, 
die meent dat voornoemde omschrijving de indruk wekt dat het om de som van individuele 
bestrevingen van vennoten gaat, terwijl "[d]er die Geselischaft konstituierende gemeinsamen Zweck 
[ ... ] weder Eigen- noch Fremdzweck [ist], sondem überindividuell der Gesellschaft als Personenge
meinschaft zugehörig: es ist der Zweck der Geselischaft als Personengesellschaft". 

BALLERSTEDT, K., o.c., JuS, 1963, 255-256; HUECK, G. en A., Gesellschaftsrecht, 38; SCHMIDT, 
K., Gesellschaftsrecht, 50; WIEDEMANN, H., Gesellschaftsrecht, I, 10. 
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nenten per land verschillend geëvolueerd (zie met name de evolutie van het winstbegrip, 
infra, nrs. 65-68). Principieel maken deze rechtsstelsels nog steeds een fundamenteel 
onderscheid tussen vennootschappen (verdelen van winsten als oogmerk) en verenigingen 
(niet verdelen van winsten als oogmerk). 274 

In België geldt de definitie van art. 1832 B.W., als gewijzigd door de Wet van 14 juli 198727s en, grondiger, 
door oe Wet van 13 april 1995276: 

"Een vennootschap wordt opgericht bij een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets 
in gemeenschap te brengen of, in de gevallen bepaald bij de wet, door de wilsuiting van een enkele persoon die 
een rechtshandeling tot bestemming van goederen verricht. 
Zij stelt zich ten doel aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen tenzij, 
in de gevallen bepaald door de wet, de vennootschapsakte anders bepaalt. 
Een vennootschap heeft de uitoefening van één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten tot doel." 

Opmerkelijk aan de nieuwe omschrijving is (i) de herintroductie van een verwijzing naar de contractuele aard 
van de (meerhoofdige) vennootschap 277

, (ii) de expliciet aan de wetgever gelaten mogelijkheid om een enkele 
persoon bij eenzijdige wilsuiting "een rechtshandeling tot bestemming van goederen" te laten verrichten -
waarmee uiteraard op de eenpersoons-8. V.B.A. wordt gedoeld278 -, (iii) de ruime formulering van het winst
oogmerk279, waarop zelfs wettelijke uitzonderingen mogelijk zijn - de wetgever doelt hiermee op de vennoot
schap met sociaal oogmerk (V.S.O.: zie infra, nr. 77) -, en (iv) de expliciete eis van een nauwkeurig omschre
ven doel. 280 De constitutionele bestanddelen van een vennootschap zijn evenwel in beginsel nog steeds 
pluraliteit, inbreng, winstoogmerk en het delen in de winst en/of het verlies. Ofschoon de heersende doctrine de 
affectio societatis afwijst als een te ambigu criterium dat hoogstens een synthese van de genoemde componenten 
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Zie de respectievelijke definities van vereniging: België, art. 1, lid 2, Wet van 27 juni 1921 waarbij 
aan de vereniging zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoon
lijkheid wordt verleend (B.S., 1 juli 1921): "De vereniging zonder winstgevend doel is die, welke 
niet nijverheids- of handelszaken drijft of welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te 
verschaffen"; Frankrijk, art. 1 Loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d' association (D.P. , 1901, 
IV, 105): "L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en 
commun d 'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de 
partager des bénéfices"; Nederland, art. 26, lid 3, Boek 2 B. W.: "Een vereniging mag geen winst 
onder haar leden verdelen"). Het Italiaans recht kent geen wettelijke defmitie van de associazione 
met als component het niet op het oog hebben van winst of winstverdeling blijkt; maar zulks blijkt 
o.m. uit art. 24 Codice Civile, krachtens welk de uitgetreden of uitgesloten leden geen enkel recht 
hebben op het vermogen van de vereniging. Zie ook Les associations et fondations en Europe. 
Régime juridique et fiscal, ALFANDARI, E. en NARDONE, A. (eds.), Parijs, Juris-Service, 1990, p. 
182, nr. 1000. 

Wet van 14 juli 1987 betreffende de eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
(B. S., 30 juli 1987). 

Supra, voetnoot 165. 

Dit was ook het geval in de oorspronkelijke tekst van art. 1832 B.W., doch deze werd op dit punt 
aangepast bij voornoemde Wet van 14 juli 1987. Voor de vraag naar de impact van laatstgenoemde 
wetswijziging op de kwalificatie van de vennootschap als contract dan wel als instituut, zie o.m. 
MERCHIERS, Y., "De vennootschap: juridisch kader voor de onderneming in haar maatschappelijke 
dimensie", T.P.R., 1988, (357), nr. 2, p. 358-359. 

Als ingevoerd door de Wet van 14 juli 1987 (supra, voetnoot 275). Men merke het verschil in 
formulering op met art. 1832 in de versie van de Wet van 14 juli 1987: "door de wilsuiting van een 
enkele persoon die goederen verbindt aan het uitoefenen van een bepaalde bedrijvigheid". 

Tevoren gold een striktere formule, althans (sedert de Wet van 14 juli 1987) voor de tweehoofdige 
vennootschappen: "met het oogmerk de winst die daaruit kan ontstaan onder elkaar te verdelen". 
Reeds jaren werd echter in de doctrine voor een ruime uitlegging gepleit: zie infra, nr. 66. 

De precieze ratio legis van deze wijziging is onduidelijk. Zie het tamelijk cryptische debat in Gedr. 
St., Senaat, 1993-94, nr. 1086/2, 317-318. Cf. ook LIEVENS, J., De Reparatiewet Vennootschaps
recht, p. 5, nr. 11. 
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geeft281
, passen hoven en rechtbanken het nog steeds geregeld toe als afbakeningscriterium ten opzichte van 

andere rechtsfiguren. 282 In een arrest van 26 oktober 1989 omschreef het Hof van Cassatie dit begrip voor het 
eerst als "de wil om, enerzijds, iets in gemeenschap te brengen en, anderzijds, de winst die daaruit kan ontstaan 
onder elkaar te verdelen". 283 Maar in wezen recapituleert deze definitie slechts de bestanddelen inbreng, 
winstoogmerk en verdeling van winst/verlies. 284 

Frankrijk kent, zoals België, van oudsher de definitie van art. 1832 Code civil, die evenwel gewijzigd 
werd in 1978 en 198528s: 

"La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une 
entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager Ie bénéfice ou de protiter de l'économie qui 
pourra en résulter. 
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. 
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes." 

Ook hier werd, naast een verruiming van het winstelement in 1978 (infra, nr. 65), in 1985 expliciet de 
mogelijkheid van eenhoofdige vennootschappen in de definitie opgenomen. 286 Traditioneel voegen rechtspraak 
en doctrine aan voornoemde definitie de voorwaarde van a.ffectio societatis toe, al zijn de contouren daarvan, 
blijkens de verschillende invullingen in de rechtsleer, moeilijk te omlijnen. 287 Volgens de Cour de cassation 
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Zie met name COIPEL, M., "Dispositions communes à toutes les fonnes de sociétés co mmereiales", 
in Répertoire Notarial, XII, Droit commercial, Brussel, Larcier, 1982, nr. 78, p. 94-95; DE PAGE, 
H. en DEKKERS, R., Traité élémentaire du droit civil beige, V, Brussel, Bruylant, 1975, 2e ed., nr. 
7, p. 28; RONSE, J., Algemeen deel van het vennootschapsrecht, 153; R.P.D.B., V0 Société (contrat 
de), nr. 395, p. 151; WOUTERS, J., "Art. 1832", in Bzjzondere overeenkomsten. Commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, nr. 61, p. 33. Zie echter VAN RYN, J., Principes de droit 
commercial, I, 1e ed., nr. 336, p. 235, die gewaagt van een ius fratemitatis. 

Zie de (niet-exhaustieve) referenties bij WOUTERS, J., o.c., in Bijzondere overeenkomsten. 
Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, p. 32, nr. 60, voetnoot 6. Zie recenter 
o.m. Corr. Antwerpen, 23 juni 1986 en Antwerpen, 5 december 1986, R.P.S., 1987, 268, bespro
ken bij GEENS, K. en LAGA, H., "Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen 1986-1991 ", 
T.P.R., 1993, (933), nr. 5, p. 943; en Luik, 15 september 1995, R.P.S., 1995, 415, noot 
BERTSCH, C., T.R. V., 1995, 685 (art. 1855 B.W. - leeuwenbeding), dat verwijst naar het advies 
van de Raad van State van 7 november 1994 m.b.t. het wetsontwerp tot wijziging van de Wet van 
21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Gedr. St., 
1993-94, Kamer, nr. 155118, 16-20, opgenomen in R.P.S., 1994, noot CORBISIER, 1.). 

Cass., 26 oktober 1989, Arr. Cass. , 1989-90, 281, R. W. , 1989-90, 964. 

Tevoren had het Hof van Cassatie overigens nooit de affectio societatis gehanteerd als bestanddeel 
van de vennootschap of als afbakeningscriterium ten opziche van andere rechtsfiguren: zie de 
rechtspraak aangehaald bij WOUTERS, J., o.c., in Bijzondere overeenkomsten. Commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, nr. 62, p. 33. 

Resp. Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant Ie titre IX du livre 111 du Code civil (l.O., 5 januari 
1978, 179) en Loi no 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabi
lité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (l.O., 12 juh 1985, 7862). 

De Wet van 11 juli 1985 maakte het mogelijk om een eenhoofdige vennootschap op te richten in de 
vorm van een S.A.R.L. (genaamd entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée of E. U.R.L.) 
of in de vorm van een société civile à objet agricole (genaamd exploitation agricole à responsabilité 
limitée of E.A.R.L.). Over de evolutie waarin deze wetswijziging zich inschrijft, zie GUYON, Y., 
Traité des contrats. Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, Parijs, 
L.G.D.J., 1995, 2e ed., 12-14. 

Zie het overzicht van de verschillende benaderingen en de analyse van de rechtspraak bij GUYON, 
Y., Droit des affaires, I, Droit commercial général et Sociétés, Parijs, Economica, 1986, 4e ed., 
nrs. 124-126, p. 124-130, volgens wie het begrip geen "unitaire", maar een "multiforme" betekenis 
heeft. Zie DIDIER, P., Droit commercial, 11, Les entreprises en société, Parijs, PUF, 1993, 66, 
volgens wie het gaat om de "participation aux délibérations sociales"; MERCADAL-JANIN, nr. 228, 
p. 76, daarentegen definiëren het als "la volonté, au moins implicite, de tous les associés de 
collaborer ensemble et sur un pied d'égalité à la poursuite de 1 'oeuvre commune". Ook MERLE, 
PH., Droit commercial. Sociétés commerciales, nr. 43, p. 54, acht dit "Ie plus petit commun 
dénominateur" van het begrip. Vgl. RIPERT/ROBLOT-GERMAIN, nr. 720, p. 589-590, volgens Welke 
het begrip neerkomt op het toestemmingsvereiste bij het contract van vennootschap, maar die 
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(Chambre commerciale) impliceert het begrip "une collaboration effective à l'exploitation, dans un intérêt 
commun et sur un pied d'égalité" .288 

Naar Italiaans recht bevat art. 2247 Codice civile volgende basisdefinitie: "Con il contratto di società 
due o piu persone conferiscono beni o servizi per I' esercizio in comune di una attività economica allo scopo di 
dividerne gli utilii." Essentiële componenten van het vennootschapsbegrip zijn (i) bijdragen van vennoten, (ii) 
gezamenlijke uitoefening van een economische activiteit; en (iii) het doel om de vennoten winst of meer 
algemeen een patrimoniaal voordeel te bezorgen. 289 

In Nederland geldt van oudsher in het B.W. als wettelijke definitie van maatschap dat het gaat om "een 
overeenkomst, waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het 
oogmerk om het daaruit ontstane voordeel met elkander te deelen. "290 In de doctrine wordt deze definitie 
gecomplementeerd door de nadruk te leggen op het karakter van de maatschap als samenwerkingsverband291 , 

dat zijn grondslag vindt in de a.ffectio societatis, d.i. de uit de inhoud van de overeenkomst af te leiden wil van 
de vennoten om op voet van gelijkheid samen te werken gericht op een gemeenschappelijk doel. 292 

47. Met het Britse (en Ierse) recht is het moeilijk vergelijken op het conceptuele vlak. 

Geen wettelijke defmitie bestaat van company, in tegenstelling tot partnership, dat de 

Partnership Act 1890 omschrijft als "the relation which subsists between persons carrying 

on a business with a view of profit" .293 GOWER heeft, mede op grond van een aantal 

rechterlijke uitspraken, het begrip omschreven als "an association of a number of persons 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

vervolgens het toch nuttig achter ter afbakening ten opzichte van andere overeenkomsten; CoziAN, 
M. en VIANDIER, A., Droit des sociétés, nrs. 200-201, p. 70-71, volgens welke "l'affectio 
societatis est plus un sentiment qu'un concept juridique", welke overigens verdwijnt in vennoot
schappen die louter organisatietechniek zijn, zoals de E. U .R.L. Zie in de oudere literatuur ook 
HAMEL, J., "Quelques réfexions sur le cantrat de société", in Mélanges en l'honneur de Jean 
Dabin, 11, Brussel, Bruylant, 1963, (645), 652, die de affectio societatis invult als een "élément de 
volonté créatrice de richesses" die "fait l'originalité du cantrat de société". 

Cass. com., 3 juni 1986, Rev. Soc., 1986, 585, noot GYON, Y. Het citaat komt uit de noot, die 
hiermee getrouw de overwegingen van de Cour de cassation volgt. Over het "intérêt commun" als 
grondkenmerk van het vennootschapsbegrip, zie ook HASSLER, T., "L'intérêt commun", Rev. Trim. 
Dr. Comm., 1984, 581-638. 

Zie FERRARA, F. en CORSI, F., Gli imprenditori e le società, Milaan, Giuffrè, 1995, 9e ed., nr. 
7.3, p. 206-207; voor een nadere analyse van deze componenten, zie JAEGER, P.G. en DENOZZA, 
F., Appunti di diritto commerciale, I, Impresa e società, Milaan, Giuffrè, 1994, 3e ed., 109-121. 

Art. 1655 boek 7A B.W. 

Vgl. de definitie van ASSER-MAEUER 5-V, p. 49, nr. 28: "een overeenkomst tot samenwerking van 
twee of meer personen gericht op het behalen van vermogensrechtelijk voordeel ten behoeve van 
alle vennoten, zulks door middel van inbreng van ieder van de vennoten"; en van MOHR, A.L., 
Van maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap, 2: "de rechtsbetrek
king, die ontstaat tussen twee of meer personen, wanneer zij zich bij overeenkomst verplichten om 
ieder iets in gemeenschap te brengen met het oogmerk om daarmee in onderlinge samenwerking 
een onderling te verdelen voordeel te behalen". Zie ook, over de samenwerkjngscomponent, VAN 
MOURIK, M.J.A., Rondom de personenvennootschap, Zwolle, Tjeenk Willink, 1989, 3e ed., 4-6. 

ASSER-MAEUER 5-V, nr. 29, p. 50; MOHR, A.L., Van maatschap, vennootschap onder firma en 
commanditaire vennootschap, 13, gewaagt van de bedoeling "om onderling op voet van gelijkheid, 
dat wil zeggen zonder dat er tussen hen onderlinge hiërarchische verhoudingen bestaan, samen te 
werken". Zowel MAEUER (nr. 30, p. 52-53) als MOHR (15-16) achten het op de affectio societatis 
gebaseerde karakter van samenwerkingsverband doorslaggevend als atbakeningscriterium ten 
opzichte van andere overeenkomsten. Zie ook de analyse bij DABIN, L., MAEUER, J. en GEENS, 
K., "Le cantrat de société aux Pays-Bas et en Belgique", R.D.A.l., 1991, (603), 606-608. 

S. 1(1) Partnership Act 1890. Over de essentiële componenten van deze definitie en het onderscheid 
tussen partnership en het begrip vennootschap, zie BANKS, R.C.I., Lindley and Banks on Partners
hip, p. 8-12, nrs. 2-01-06; MORSE, G., Partnership Law, 6-16. Over het vereiste van de "view of 
profit", zie infra, nr. 69. 
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for a common object, that object normally being the economie gain of its memhers 11
•
294 

Hij is echter de eerste om toe te geven dat die defmitie 11 legalistic rather than realistic 11 is: 
zowel de eenpersoonsvennootschap als de grote openbare vennootschappen bewijzen het 
zeer relatieve karakter ervan. 295 Een primair wettelijk onderscheid tussen al of niet op 
winst gerichte verenigingsvormen is als zodanig onbekend (zie over charities, friendly 
societies e.d. , infra, nr. 56). Dat het element economische verrijking niet wezenlijk is 
voor een company, blijkt uit de beschikbaarheid, onder de Companies Act, van de 
rechtsvorm company limited by guarantee (infra, nr. 69). Daartegenover staat dat in het 
Verenigd Koninkrijk vrij strikt de hand wordt gehouden aan het 11 for profit11 -karakter van 
partnersbips (ibid.). 

48. Op zoek naar een gemeenschappelijke noemer stoot men in de continentale 
rechtsstelsels van de Unie al gauw op d~ çQntroversiël~ ... vraag_Q_f __ g~-· rechtsa~d van 
vei1flootschappen contractueel dan wel sui genetj~ _i~_. De contractuele aard van de 
vennootschap, althans de grondvorm daarvan en de overige vennootschappen zonder of 
met onvolkomen296 rechtspersoonlijkheid, staat in de Lid-Staten buiten kijf. 297 Veel 
minder evident wordt deze kwalificatie indien men de vennootschappen met volkomen 
rechtspersoonlijkheid, met name de N.V., in het onderzoek betrekt. Op dit punt doet zich 
een tweespalt voor tussen de zgn. contractuele en institutionele theorie. In een aantal Lid
Staten (Italië298

, Luxemburg, Portugal, Spanje2~ overweegt alsnog een contractuele 
opvatting, waarbij vennootschappen geanalyseerd worden als een samenstel van contractu
ele verbintenissen tussen de vennoten of aandeelhouders, tot stand gebracht door de 
oprichtingsovereenkomst. Ook in België opteerden de meeste auteurs, althans tot voor 
kort, voor de contractuele stelling. 300 In een aantal Lid-Staten daarentegen analyseert 
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295 

296 

298 

299 

300 

GOWER, L.C.B., Gower's Principlesof Modem Company Law, Londen, Sweet & Maxwell, 1992, 
5e ed., 3 en 8-9. 

GOWER, L.C.B., o.c., 9-10. 

D.w.z. waar het vennootschapsvermogen weliswaar als preferentieel, maar niet uitsluitend 
executieobject van de schuldeisers fungeert. 

Zie voor de partnership naar Engels recht, BANKS, R.C.I., Lindley and Banks on Partnership, nr. 
2-07, p. 12-13; MORSE, G., Partnership Law, 4-5. 

Zie FERRARA, F. en CORSI, F., Gli imprenditori e le società, nr. 8.1, p. 235-236; JAEGER, G. en 
DENOZAA, F., Appuniti di diritto commerciale, I, lmpresa e società, 109, die het belang onderstre
pen van de door de Italiaanse wetgever bij de uitvaardiging van het Codice civile in 1942 gemaakte 
keuze om, ondanks de doetrinale discussies dienomtrent, de vennootschap toch in art. 2247 als 
contract te definiëren (zie het citaat supra, nr. 45). 

Zie OSBORNE, I.L., "Las sociedades mercantiles", in Derecho mercantil, JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J. 
(ed.), Barcelona, Ariel, 1995, (153), 156. 

Zie recent de uitstekende weergave van de verschillende stellingnamen bij WYCKAERT, M., 
Kapitaal in N. V. en B. V.B.A. Vermogens- en kapitaalvorming door inbreng. Rechten en plichten 
van vennoten, Biblo, Kalmthout, 1995, nr. 6, p. 24-26 en nrs. 11-12, p. 30-32. Stippen we enkel 
de belangrijkste stemmen in het debat aan. De institutionele visie werd sedert de jaren vijftig 
verkondigd door VAN RYN, J., Principes de droit commercial, I, Brussel, Bruylant, 1954, 1e ed., 
met name nr. 302, p. 206-207, p. 217, nr. 312, nr. 460, p. 319-320, nr. 480, p. 330; maar zie 
ook b.v. nr. 311, p. 216, waar de auteur toegeeft dat ook voor de N. V. aan de contractuele kijk 
nog een rol van betekenis toekomt (m.n. voor interne aangelegenheden). Daartegenover stond 
vooral J. RONSE, die de institutionele theorie - o.i. terecht - haar "chronische onduidelijkheid" en 
neiging tot "miskenning van de functie van de vrije wil" verwijt (Algemeen deel van het vennoot
schapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 80-82; Id., "Vennootschaps- en verbintenissenrecht", in Op de 
grenzen van komend recht. Opstellen aangeboden aan Prof Mr. J.H. Beekhuis, Deventer/Zwolle, 
Kluwer/Tjeenk Willink, 1969, (203), 207-214). Andere auteurs die voor de contractuele stelling 
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men vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid overwegend als een instituut 
sui generis: eens opgericht en voorzien van de rechtspersoonlijkheid, geldt de vennoot
schap als een autonoom instituut, beheerst door een stel regels die van het contractenrecht 
afwijken. Deze opvatting is uitgesproken overheersend in N ederland301

, maar wordt, zij 
het in mindere - en, zo te zien, afnemende - mate, ook in Frankrijk302

, Duitsland303 , 

Denemarken en Griekenland aangehangen. De EG-wetgever zelf heeft in zekere zin 
bijgedragen tot het institutionaliseringsproces, door 'in ftêt kader van de harmonisatie van 
het vennootschapsrecht een veelvoud van dwingende regelen - ter bescherming van 
aandeelhouders en derden - uit te vaardigen304 en door met name in de Twaalfde Richt-
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303 
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kozen, zijn DABIN, L., "Le droit des sociétés anonymes et la conception contractuelle", Ann. Fac. 
Dr. Liège, 1959, 237-257; FREDERICQ, L., Handboek van Belgisch handelsrecht, I, Brussel, 
Bruylant, 1962, nr. 497, p. 430-431. Een recente visie op de vennootschap als "'structure' sui 
generis, lieu d'équilibre d'intérêts 'homogènes' voire 'hétérogènes'" vindt men bij TILQUIN, T., 
"La société privée et la société faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne - Evolutions 
récentes", T.B.H., 1993, (92), p. 119-123, nrs. 20-22. In een sterk beargumenteerd betoog sloot 
V. SIMONART zich recent bij deze laatste analyse aan: "La contractualisation des sociétés, ou les 
aménagements contracruels des mécanismes sociétaires", R.P.S., 1995, (75), nrs. 21-22, p. 96-102. 

Zie met name HUIZINK, J .B., "Artikel 64", in Rechtspersonen, Deventer, KI uwer, 64-6-10 (oktober 
1994); VAN DER HEUDEN-V AN DER GRINTEN, p. 67-68, nr. 47; VAN SCHILFGAARDE, P., Van de 
BVen de NV, Arnhem, Gouda Quint, 1995, 10e ed., 19; Id., "Vennootschapsrecht na 27 jaren", in 
Tot vermaak van Slagter, Deventer, Kluwer, 1988, (253), 254-255. 

Zie RIPERT/ROBLOT-GERMAIN, p. 550-553, nrs. 670-672, met verwijzingen naar voor- en 
tegenstanders; in dit werk wordt veeleer de visie aangehangen van vennootschappen als "simple 
mécanisme juridique mis à la disposition des hommes par Ie législateur", als een verscheidenheid 
van geperfectioneerde machines (p. 552-553, nrs. 672-673). Ook COZIAN, M. en VIANDIER, A., 
Droit des sociétés, p. 54-55, nr. 152, achten de kwestie "contract of instituut" vandaag de dag 
academisch, daar er niet één monistisch, maar verschillende modellen van vennootschappen zijn 
met een sterker contractueel of institutioneel aspect. MERCADAL-JANIN, nr. 27, p. 18-19, achten 
eveneens de institutionele visie ontoereikend en besluiten dat "la société n'est tout à fait ni un 
contrat ni une institution mais une entité au sein de laquelle coexistent des règles contractuelles et 
des règles de type institutionnel". Over de "revival" van contractuele mechanismen in het 
hedendaagse Franse vennootschapsrecht, zie infra, dit nr. Te vermelden valt ook nog de zgn. 
"functionele theorie" van J. PAILLUSSEAU, die de vennootschap als organisatietechniek voor de 
onderneming ziet: La société anonyme. Technique d'organisatzon de l'entreprise, Parijs, Sirey, 
1967; Id., "Les fondements du droit moderne des sociétés", J.C.P., 1984, I, nr. 3148; deze theorie 
wordt mede aangehangen door CHAMPAUD, C., "Le contrat de société existe-t-il encore?", in Le 
droit contemporain des contrats. Bilan et perspectives, CADIET, L. (ed.), Parijs, Economica, 1987, 
(125), 134-135. Dat de functionele theorie in wezen sterk blijft aanleunen bij de institutionele visie, 
werd terecht opgemerkt door TILQUIN, T., o.c., T.B.H., 1993, p. 103, nr. 7; zie ook CORBISIER, 
I., "Pour une nouvelle dimension contractuelle et une personnalité morale non obligatoire en droit 
des sociétés", verslag uitgebracht op de XIVèmes Journées d'études juridiques Jean Dabin, 
Louvain-la-Neuve, U.C.L., 19-20 november 1992, nr. 19, p. 40-43; SIMONART, V., o.c., R.P.S., 
1995, nr. 21, p. 101. · 

Zie, met verwijzingen naar aanhangers van de institutionele leer maar zelf - o.i. terecht - zeer 
kritisch ("bei institutionellen Ableitungen droht ein ständiges Begründungsdefizit"), WIEDEMANN, 
H., Gesellschaftsrecht, I, 74-76; zie ook, met een flinke brok relativering wat het concrete nut van 
de leer betreft, SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 104-105; FLUME, W., Die Personengesellschaft, 
189-191, met verwijzingen naar Duitse auteurs die begin jaren zeventig de institutionele theorie 
verkondigden resp. onderzochten. 

GUYON, Y., Traité des contrats. Les sociétés, 2e ed., nr. 8, p. 21, die het voorbeeld noemt van 
regels inzake nietigheid en vertegenwoordigingsbevoegdheden van bestuurders (Eerste Richtlijn) en 
minimumkapitaal (Tweede Richtlijn). GUYON laat zich overigens op verscheidene plaatsen niet al te 
lovend over het harmonisatieproces uit: in de aanvang van zijn boek gewaagt hij van "des directives 
complexes, rigides et exagérément détaillées" (p. 7), terwijl hij in het slot de hoop op een 
versoepeling van het vennootschapsrecht utopisch acht "car l'influence tant de la COB que de la 
Commission de Bruxelles va dans le sens d'une réglementation plus détaillée et plus contraignante" 
(nr. 309, p. 392). 
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lijn de Lid-Staten te verplichten hun besloten vennootschappen open te stellen voor slechts 
één vennoot. 305 

Nuancering is hier echter ten zeerste geboden. Zo kent Nederland in de persoon van RAADMAKERs een 
uitgesproken voorstander van een meer contractueel en op de maatschap gefundeerde kijk op de N. V. als 
"venture" van ondernemers306

, terwijl ook auteurs als MAEUER en TIMMERMAN de blijvende betekenis van de 
privaatrechtelijke beginselen en regels voor de B.V. en de N.V. erkennen c.q. bepleiten. 307 In Frankrijk vindt 
recent een belangrijke contractuele herbroDDing van de N. V. plaats, die wettelijk tot uiting is gekomen in de 
introductie van de société par actions simplifiée (S.A.S.)308

, maar meer algemeen zijn voedingsgrond vindt in 
een door de doctrine en de zakenwereld gevoelde behoefte aan grotere soepelheid en contractuele vrijheid op het 
vlak van de organisatie en werking van, met name, de naamloze vennootschap.309 Ook Duitsland hervormde 
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Zie art. 2, lid 1, Twaalfde Richtlijn: hetzij bij oprichting, hetzij bij vereniging van alle aandelen in 
één hand. Dat deze richtlijn de contractuele opvattingen over de vennootschap dooreenschudt, blijkt 
b.v. uit de deining die de Italiaanse omzettingswet (legge 88/93) veroorzaakte: zie FERRARA, F. en 
CORSI, F., Gli imprenditori e le società, nr. 8.1, p. 236-238, die de een_persoons-S.R.L. als 
uitzondering op de algemene regel afdoen. Als andere illustraties van "institutiOnele" EG-vennoot
schapsbepalingen vallen nog te vermelden: (i) art. 5, lid 1, Tweede Richtlijn, op grond waarvan de 
vereniging van alle aandelen in één hand na de OP,richting van de N. V. niet tot ontbinding van 
rechtswege van deze vennootschapsvorm leidt, en (1i) de prokura-vertegenwoordigingsregels vervat 
in art. 8-9 Eerste Richtlijn. Laatstgenoemde regels brachten advocaat-generaal MAYRAS in zijn 
conclusie in de zaak Haaga (32/74, arrest van 12 november 1974, Jur., 1974, 1201) tot de 
opmerking dat de institutionele vennootschapsopvatting "in de richtlijn lijkt te worden gevolgd": 
Jur., 1974, 1214. 

Zulks in zijn inaugurele rede: RAAIJMAKERS, J .G .C., Rechtspersonen tussen contract en instituut, 
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bUitengewoon hoogleraar in het privaat
recht, in het bijzonder het ondernemingsrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant op vrijdag 6 
februari 1987, Deventer, Kluwer, 1987. 

ASSER-MAEDER 2, 111, nr. 8, p. 15; TIMMERMAN, L., De stand van het vennootschapsrecht, Rede 
uitgesproken bij de aanvaardmg van het ambt van gewoon hoogleraar in het handelsrecht en 
ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen op 13 november 1990, Deventer, Kluwer, 
1990, 14-19; zie ook VAN DER PLOEG, T.J., "De verbintenis in het rechtspersonenrecht", in Met 
recht herenigd. Notariële en privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof P.L. Dijk, Arnhem, 
Gouda Quint, 1986, 185-203. Men zie daarnaast ook de zgn. "instrumentele" benadering, die 
benadrukt dat de N.V. en B.V. ook functioneert als (ondernemings)instrument ten behoeve van 
aandeelhouders: VAN SCHILFGAARDE, P., Van de BV en de NV, nr. 2, p. 20-21; WINTER, J. W., 
"De pendule in het Nederlands vennootschapsrecht", Advocatenblad, 1988, (110), 111. 

Loi no 94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée (l.O., 4 januari 1994, 
129). Voor nadere besprekingen, zie o.m. CORBISIER, I. en NICAISE, P., "S.A.S.: un exemple à 
suivre?", D.A.O.R., 1994, nr. 33, 43-80; GUYON, Y., "Présentation générale de la société par 
actions simplifiée" , Rev. Soc. , 1994, 207-221, met verdere bibliografische referenties in voetnoot 
1; Société par actions simplifiée, Parijs, GLN-Joly, 1994. Zie ook REINHARD, Y., "Société par 
actions simplifiée", Rev. Trim. Dr. Comm., 1994, (300), 304, die opmerkt dat "d'une certaine 
façon, la conception institutionnelle de la société a abouti à un grave échec: la rigidité du droit des 
sociétés et Ie. caractère impératif de nombreuses dispositions de la loi ont conduit les praticiens à 
reehereher dans 1 'établissement de conventions extérieures aux statuts [ ... ] la solution de leurs 
difficultés [ ... ]. Sur ce point la loi du 3 janvier 1994 rend un hommage appuyé à la thèse 
contractuelle." Voor het nut van de S.A.S. als joint-venturetechniek, zie o.m. ENTRAYGUES, G., 
"Euro-American Joint Ventures: A New Legal Vehicle, the French Société par Actions Simplifiée", 
Bull. Int. Fisc. Doe., 1995, 58-61. 

Zie vooral BISSARA, P., "L'inadaptation du droit français des sociétés aux besoins des entreprises 
et les aléas des solutions", Rev. Soc., 1990, 553-566; COURET, A., "Les apports de la théorie 
micro-économique moderne à !'analyse du droit des sociétés", Rev. Soc., 1984, 243-258; GUYON, 
Y., Traité des contrats. Les sociétés; LE FEVRE, A., "Le droit des sociétés redeviendra-t-il 
contractuel? Perspectives d'une société par actions simplifiée", Rev. Jurispr. Comm., 1992, 89-105; 
SAINTOURENS, B., "La flexibilité du droit des sociétés", Rev. Trim. Dr. Comm., 1987, 457-494. 
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recent het recht inzake AG met het oog op een versoepeling en het aantrekkelijk maken van deze rechtsvorm 
voor KMO's ("kleine AG")310

, zij het dat deze dereguleringsoperatie veel beperkter bleef dan de S.A.S.311 

3. Het arrest Powell Duffryn 

49. Voor zover zij ooit al verduidelijkend heeft gewerkt, biedt de contract-versus
instituut-discussie ons inziens weinig of geen houvast op zoek naar een gemeenschappelijk 
communautair vennootschapsbegrip. V ruchtbaarder lijkt de benadering die het Hof van 
Justitie in EEX-verband heeft gevolgd. In Powell Duffryn312 kreeg het Hof de vraag 
voorgelegd of een forumclausule in de statuten van een N. V. een overeenkomst uitmaakt 
in de zin van art. 17 van het Executieverdrag. 

Die vraag is van belang voor de rechterlijke bevoegdheid. Art. 17 EEX, dat "overeenkomst[en] tot aanwijzing 
van een bevoegde rechter" betreft, vormt een afwijking op de algemene bevoegdheidsregel van hetEEX-Verdrag 
(rechter van de woonplaats van verweerder313

): partijen kennen uitsluitende bevoegdheid toe aan een door hen 
aangewezen gerecht van een verdragsluitende staat. Indien een forumclausule in de statuten van een vennoot
schap geen overeenkomst in de zin van art. 17 EEX zou uitmaken, moet de algemene bevoegdheidsregel 
toepassing vinden. 

De feiten van het hoofdgeding illustreren dit belang. De vennootschap naar Engels recht Powell Duffrynn PLC 
(hierna: "Powell") had in 1979 ingeschreven op aandelen op naam van de vennootschap naar Duits recht ffiH
Holding AG (hierna: "IBH"), uitgegeven naar aanleiding van een kapitaalverhoging van deze laatste. Medio 1980 
nam Powell deel aan een algemene vergadering van IBH, waarop een statutenwijziging werd goedgekeurd. In de 
statuten werd onder andere een forumclausule ingelast, krachtens welke alle geschillen tussen aandeelhouders en 
de vennootschap of haar organen onderworpen zijn aan de jurisdictie van de normaal over de vennootschap 
bevoegde vennootschap. In 1981 en 1982 schreef Powell verder in op door IBH uitgegeven aandelen en ontving 
zij dividenden. In 1983 werd IBH failliet verklaard. De curator dagvaardde Powell voor het Landgericht Mainz, 
onder meer omdat zij zich niet van haar volstortingsplichten had gekweten. Na afwijzing door het Landgericht 
van een exceptie van onbevoegdheid ging Powell in beroep voor het Oberlandesgericht Koblenz. Daar riep ze 
onbevoegdheid in, aangezien hogergenoemde forumclausule geen overeenkomst in de zin van art. 17 EEX zou 
uitmaken. Dit gerecht stelde dienaangaande prejudiciële vragen aan het Hof. 
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Gesetz von 2. 8.1994 für kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulierung des Aletienrechts 
(BGBl., 1994, I, 1961). Zie voor een overzicht o.m. LUTTER, M., "Das neue 'Gesetz für kleine 
Aktiengesellschaften und zur Deregulierung des Aktienrechts'", A.G., 1994, 429-447; voor een 
kritische praktische analyse, zie CLAUSSEN, C.P., "Das Gesetz über die kleine Aktiengesellschaft -
und die ersten praktischen Erfahrungen", W.M., 1996, 609-619. 

WEIL, K.G. en KuTSCHER-PUis, F., "Vague de débureaucratisation des Sociétés Anonymes 
allemandes: naissance d'une Société par Action Simplifiée à 1' Allemande?", D.P. C.l., 1994, (401), 
409 merken in vergelijking met de S.A.S. op: "A cöté d'elle, la petite société anonyme du droit 
allemand fait päle figure. Certes, Ie législateur allemand s'est efforcé de raviver la liberté des 
actionnaires et d' effacer un certain pointillisme juridique qui pourrait paralyser, dans certaines 
circonstances, Ie fonctionnement de la société ( ... ) . Ce faisant, il s 'est gardé de toucher à 1' essence 

'(Ie la société anonyme. En réalité, il ne s'agit que de corrections presque formelles du droit 
allemand des sociétés par actions, et rien de plus." 

Arrest van 10 maart 1992, zaak C-214/89, Jur., 1992, 1-1745. 

Art. 2 EEX. Krachtens art. 53, eerste alinea, EEX, wordt voor vennootschappen en rechtspersonen 
de plaats van vestiging gelijkgesteld met de woonplaats; de vaststelling van de vestigingsplaats 
geschiedt volgens het voor de rechter geldende IPR. Naar Belgisch recht betekent dit krachtens art. 
197 Venn.W. dat de werkelijke zetel als plaats van vestiging wordt beschouwd: cf. VANDEGINSTE, 
S., "De kwalificatie van een statutaire clausule of overeenkomst: de E.E.X.-invalshoek", noot bij 
H.v.J., arrest van 10 maart 1992, zaak C-214/89, Powell Duffryn, T.R. V., 1992, 248. Blijkens de 
conclusie van advocaat-generaal TESAURO in Powell Duffryn (Jur., 1992, punt 9, p. 1-1763) kennen 
de rechtsstelsels van de Lid-Staten ten aanzien van vennootschapsrechtelijke kwesties steeds 
bevoegdheid toe aan de rechter van de plaats van vestiging: zie voor Nederland met name de artt. 
126, lid 11, en 995 Rv; voor België, art. 628, sub 13°, Ger.W. 
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Ofschoon het Hof toegaf dat de betrekkingen tussen een vennootschap en haar aandeel
houders op verschillende wijze worden gekwalificeerd in de verdragsluitende staten - het 
vermeldt de contractuele, institutionele en sui generis-opvattingen314 

- beantwoordde het 
de vraag bevestigend. Onder verwijzing naar zijn vroegere arrest Peters'315

, waarin het 
de relatie tussen een vereniging en haar leden als "verbintenissen uit overeenkomst" in de 
zin van art. 5, sub 1, EEX had bestempeld316

, merkt het op: 

"Zo zijn ook de betrekkingen tussen aandeelhouders van een vennootschap vergelijkbaar met die tussen partijen 
bij een overeenkomst. Met de oprichting van een vennootschap brengen de aandeelhouders immers tot 
uitdrukking, dat zij een gemeenschappelijk belang hebben, bestaande in het nastreven van een gemeenschappelijk 
doel. Om dit doel te bereiken, heeft iedere aandeelhouder jegens de andere aandeelhouders en de organen van de 
vennootschap rechten en plichten, die in de statuten van de vennootschap zijn neergelegd. Voor de toepassing 
van het Executieverdrag moeten d~~tu~IJ. van een vennootschap derhalve als een overeenkomst worden 
beschouwd, die zowel de betrekkingen tussen de aandeelhouders als de betrekkingen tussen deze aandeelhouders 
e-n-(Jt;~ck;or hen opgerichte vennootschap regelt. "317 

50. Het is hier niet de bedoeling Powell Duffryn te analyseren vanuit internationaal 
procesrechtelijk oogpunt318 of in te gaan op het (onmiskenbare) belang van het arrest 
voor vennootschappen met grensoverschrijdende activiteiten (zie ook, m.b.t. zetelverplaat
sing, infra, nr. 631). 319 Uiteraard mag men geen abstractie maken van de regelgevende 
context en de onderliggende ratio van het arrest, die er kennelijk in bestaat het begrip 
"overeenkomst" in de zin van art. 17 EEX een autonome betekenis - d.w.z. niet verwij
zend naar de interne rechtsorde van de verdragsstaten - te geven met het oog op rechtsze-

314 

315 

316 

317 

318 

319 

Arrest Powell Duffryn, r.o. 10. Zie ook conclusie van advocaat-generaal TEsAURO in deze zaak, 
Jur., 1992, p. 1-1758, punt 4. 

Arrest van 22 maart 1983, zaak 34/82, Jur., 1983, 987. 

Terecht hebben commentatoren zich kritisch uitgelaten over deze verwijzing naar Peters. Dit arrest 
verschilde qua juridische context sterk van de problematiek in Powell Duffryn: het ~ing niet om een 
statutaire bevoegdheidsclausule, maar om de vraag of de vordering van een verenigmg tegen een lid 
ter betaling van een geldsom die verschuldigd is uit hoofde van de lidmaatschapsverhouding, 
betrekking heeft op "verbintenissen uit overeenkomst" in de zin van art. 5, sub 1, EEX, met als 
gevolg dat het gerecht van de plaats waar uitvoering is of had moeten worden gegeven, bevoegà :.s. 
Zie RAMMELOO, S., "Jurisdiction Clauses in Transnational Company Relationships", M.J., 1994, 
(426) 436-438. 

Arrest Powell Duffryn, r.o. 16. Daarmee volgde het Hof in grote lijnen de conclusie van advocaat
generaal TESAURO, Jur., 1992, p. 1-1758, punt 4: "aan het begrip vennootschap [ligt] in ieder geval 
een overeenstemming van wilsverklaringen ten grondslag [ ... ], die blijkt uit de akte van oprichting 
van de vennootschap, waarvan de statuten onderdeel uitmaken; aldus ontstaan tussen de aandeelhou
ders onderling en tussen de aandeelhouders en de vennootschap nauwe banden, die in de statuten 
gedetailleerd en definitie worden vastgelegd en die in wezen, wat hun gevolgen betreft en voor 
zover hier van belang, zeker vergelijkbaar zijn met verbintenissen uit overeenkomst." Vgl. de 
formulering in r.o. 13 van het arrest Peters: daar ging het Hof niet verder dan de motivering dat 
"het lidmaatschap van een vereniging tussen de leden nauwe betrekkingen tot stand brengt, welke 
van dezelfde aard zijn als die tussen de partijen bij een overeenkomst". Over de opvattingen in de 
(toenmalige) Lid-Staten over de rechtsaard van de betrekkingen tussen een vereniging en haar 
leden, zie de conclusie van advocaat-generaal MANCINI in deze zaak, Jur., 1983, p. 1008-1009, nr. 
5. 

Daarvoor zij o.a. verwezen naar POLAK, M. V., noot bij Powell Duffryn, C.M.L. Rev., 1993, 406-
- 419. RAMMELOO, S., o.c., M.l., 1994, 426-441; VANDEGINSTE, S., o.c., T.R. V., 1992, 248-251. 

Daarover met name VLAS, P., "Forumkeuzeclausules in statuten en grensoverschrijdende zetelver
plaatsing vanuit Nederlands perspectief", W.P.N.R., 1993, (885), 887; RENSEN, A.J.F.M. 
"Grensoverschrijdende joint-venture en forumkeuze-bedingen", Bb, 1992, 116. ' 
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kerheid en uniformiteit in de toepassing van de Conventie. 320 Maar niet te ontkennen 
valt, dat het Hof in zijn uitspraak aansluiting heeft willen zoeken bij de rechtstradities van 
de Lid-Staten. 321 De hoger geciteerde overweging formuleert een essentieel kenmerk 
van het vennootschapsbegrip, nl. het gemeenschappelijk belang, bestaande in het \ 
nastreven van een gemeenschappelijk doel. 322 Daarmee raakt het Hof de kern van het 
samenwerkingsverband dat elke vennootschap vormt en dat deze, samen met de vereni
ging, onderscheidt van andere rechtshandelingen of -instituten. 323 De beklemtoning van 
het gemeenschappelijke belang ( 11 intérêt commun 11

) en gemeenschappelijk doel ( 11 gemeins
aroer Zweck 11

) vormt een gelukkige keuze, aangezien zij met alle hoger behandelde 
nationale defmities verenigbaar is en beter hanteerbare criteria aanreikt dan het begrip 
affectio societatis (dat in essentie trouwens op dezelfde criteria terugvalt: supra, nr. 45). 
Dat winstoogmerk niet doorslaggevend wordt geacht, valt toe te juichen aangezien, zoals 
gebleken is (supra, nr. 44), deze component in het Duitse vennootschapsbegrip ontbreekt 
en verscheidene vennootschapsvormen in andere Lid-Staten geen winst nastreven (met 
name de company limited by guarantee naar Engels en Iers recht, infra, nr. 69, en de 
Belgische vennootschap met sociaal oogmerk: infra, nr. 77). 

4. Besluit 

51. Uit het voorgaande kan men volgend vennootschapsbegrip voor de toepassing van 
art. 58, tweede alinea, EG afleiden. ~~~aatsc~~~~ in de zin van deze bepaling is elke naar 
het recht van een Lid-Staat opgerichte vennootschap - of, wat Duitsland betreft, vereni-

320 

321 

322 

323 

Die bekommernis klinkt door in r.o. 13 en, explicieter nog, in r.o. 20 van het arrest. Een zelfde 
bekommernis heeft het Hof er voor tal van andere in het EEX-Verdrag gehanteerde begrippen toe 
gebracht, deze autonoom uit te leggen: zie o.m. arrest Peters, supra, voetnoot 315 (begrip 
"verbintenissen uit overeenkomst" in art. 5, sub 1, EEX); arrest van 22 november 1978, zaak 
33/78, Somafer, Jur., 1978, 2183 (begrip "exploitatie van een filiaal, van een agentschap of enige 
andere vestiging" in art. 5, sub 5, EEX: daarover infra, nr. 192). Zie, voor andere gevallen van 
autonome interpretatie van EEX-bepalingen, de zaken aangehaald bij advocaat-generaal MANCINI in 
zijn conclusie in Peters, Jur., 1983, p. 1008, nr. 4, bij POLAK, M.V., o.c., C.M.L. Rev., 1993, 
414-415, voetnoot 11, en bij PIERI, S., "The 1968 Brussels Convention on jurisdiction and the 
enforcement of judgments in civil and commercial matters: the evolution of the text and the case 
law of the Court of Justice over the last four years", C.M.L. Rev., 1992, (537), 546-547. 

Ook dit is overigens een interpretatieregel die het Hof in EEX-verband vaker hanteert: zie o.m. 
arresten van 14 oktober 1976, zaak 29/76, Eurocontrol, Jur., 1976, 1541, r.o. 3; zaak 150/77, 
Bertrand, Jur., 1978, 1431; 16 december 1980, zaak 814/79, Rüffer, Jur., 1980, 3807, r.o. 7. 

Zie ook nog r.o. 25 van het arrest Powell Duffyn, waarin het Hof m.b.t. de statuten van een 
vennootschap opmerkt dat daarin "tot uitdrukking komt dat de aandeelhouders een gemeen
schappelijk belang hebben en met het oog daarop een gemeenschappelijk doel nastreven". In 
dezelfde zin conclusie van advocaat-generaal TESAURO in deze zaak, Jur., 1992, p. 1-1764, punt 
10: "Het valt niet te ontkennen, dat er aan de oprichting van de vennootschap (ongeacht de 
juridische kwalificatie die men aan het vennootschaps"contract" wil toekennen) gelijklopende 
economische belangen ten grondslag liggen op grond waarvan een gemeenschappelijk doel wordt 
nagestreefd. De oprichtingsakte van de vennootschap weerspiegelt een gemeenschappelijk belang 
dat er voor alle deelnemers in bestaat via een gemeenschappelijke (economische) activiteit winst en 
voordeel na te streven." 

Zo ook b.v. RONSE, J., "Vennootschaps- en verbintenissenrecht", in Op de grenzen van komend 
recht. Opstellen aangeboden aan Prof Mr. J.H. Beekhuis, Deventer/Zwolle, Kluwer/Tjeenk 
Willink, 1969, (203), 206: "Wat echter bijzonder is in de maatschap en haar, samen met de 
verenigingsovereenkomst, van de andere overeenkomsten onderscheidt, is de gelijke gerichtheid van 
de verbintenissen van de partijen en hun gemeenschappelijk doel." Over het gemeenschappelijk 
belang ("intérêt commun") als basiskenmerk van de vennootschap, dat niet noodzakelijk samenvalt 
met het belang van de vennootschap ("intérêt social"), zie ook TILQUIN, T., o.c., T.B.H., 1993, 
nr. ~:21 , p. 121-123. .':': 
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ging - waarin de vennoten een gemeenschappelijk belang hebben, bestaande in het 
nastreven van een gemeenschappelijk doel. Winstoogmerk noch rechtspersoonlijkheid 
vormen wezenlijke componenten van dit begrip324

; wel, zoals wij verder zullen zien, het 
uitoefenen van een economische activiteit (infra, nrs. 80). 

52. Deze bijzonder ruime definitie laat toch toe om het communautaire vennootschaps
begrip af te bakenen ten aanzien van een aantal nationale rechtsfiguren die enige gelijke
nis met vennootschappen vertonen. Dit geldt met name voor doelvermogens als trusts en 
stichtingen325 (die mogelijk wel als "andere rechtspersonen" onder art. 58, tweede 
alinea, EG ressorteren: infra, nr. 56) of bepaalde "gezamendehandse" gemeenschappen op 
het gebied van het huwelijksvermogens-, erfenissen-, appartements- of faillissements
recht. 326 

AFDELING 11. "DE COÖPERATIEVE VERENIGINGEN OF VENNOOTSCHAPPEN DAARONDER 
BEGREPEN" 

53. De toevoeging van deze zinsnede, waarvan alleen de Nederlandse taalversie de 
term "verenigingen" hanteert327

, is op verschillende wijzen geïnterpreteerd. RENAULD 
en CEREXHE putten er een argument uit voor een brede uitlegging van het vennootschaps
begrip, zodat ook de uiet roet winstoog111erk in de strikte zin opererende verenigingen 
eronder vallen. 328 VAN GERVEN leest er een aanwijzing in dat vennootschappen niet 
noodzakelijk rechtspersoonlijkheid onder hun nationaal recht moeten bezitten om binnen 
de definitie van art. 58 te vallen. 329 Feit is alleszins dat de verdragsopstellers deze 
categorie van organisatievormen expliciet beneficiaris van het vestigingsrecht hebben 
willen maken. Een bijzondere vermelding werd wellicht wenselijk geacht, omdat in een 
aantal Lid-Staten coöperaties niet de vennootschapsvorm hebben en om duidelijk te m~en 
dat deze organisatievorm niet getroffen wordt door de uitsluiting van "vennootschappen 
die geen· winst beogen" ( infra, nr. 61). 330 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

Vgl. de grotendeels eensluidende conclusie van GRABITZ-RANDELZHOFER, "Art. 58", nr. 3, p. 1-2: 
"Trotz der rechtlichen Strukturverschiedenheit ist es aufgrund der Gemeinsamkeit, dass sie auf 
vertraglicher Grondlage bernhen und privatrechtliche Vereinigungen von Personen sind, die sich 
zur Förderung eines gemeinsamen Zwecks zusammengeschlossen haben, gerechtfertigt, rechtsfáhige 
und nichtrechtsfáhige Verbände unter dem Oberbegriff der Geselischaft im weiteren Sinne 
zusammenzufassen" . 

Zie b.v., over de verschillen tussen een Liechtensteinse Familienstiftung en een vennootschap in de 
zin van art. 1832 B. W., Brussel, 28 februari 1985, R.P.S., 1985, 191. 

Vgl. naar Duits recht de functie van het criterium van de "gemeinsames Zweck": supra, voetnoot 
271. 

Vgl. Duits: "einschliefilich der Genossenschaften"; Engels: "including cooperative societies"; 
Frans: "y campris les sociétés coopératives"; Italiaans: "ivi comprese le società cooperative". 

RENAULD, p. 1.11, nr. 16; CEREXHE, p. 41, nr. 61. 

SMITH/HERZOG-VAN GERVEN, p. 2-641-642, nr. 58.04. 

QUADRI-CAP9TORTI, 450. 
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Het recht der Lid-Staten inzake coöperatieve rechtsvormen getuigt van een grote verscheidenheid. 331 De 
historische en ideologische achtergronden zijn sterk landgebonden. 332 Toch zijn de coöperatieve beginselen 
volgens welke deze ondernemingen opereren, grotendeels dezelfde. Een gezagsvolle uitdrukking ervan geeft de 
Internationale Coöperatieve Alliantie: (i) vrijwillige toetreding van leden en openheid voor allen, (ii) democrati
sche controle door de leden, die het bestuur vrij en op voet van gelijkheid verkiezen, (iii) verdeling aan de leden 
van het surplus van de inkomsten naar evenredigheid van hun deelneming in de maatschappelijke verrichtingen 
en diensten, en (iv) een beperkte deelneming in het kapitaal. 333 Essentieel is daarenboven het beginsel van de 
"dubbele kwaliteit": de vennoten zijn enerzijds kapitaalverschaffers en ondernemers, anderzijds leveranciers resp. 
ge- of verbruikers van de door de coöperatieve aangeboden diensten of geproduceerde goederen. 334 

De uitwerking van het juridisch regime voor coöperaties verliep in elk land volgens eigen patronen. Een 
aantal Lid-Staten heeft met het oog op de opkomst van coöperaties destijds specifieke vennootschaps- of 
verenigingsvormen in het leven geroepen. Zo voerde België in de vennootschappenwet van 1873 de coöperatieve 

331 

332 

333 

334 

Voor een gedetailleerd overzicht per land van de twaalf Lid-Staten anno 1986, zie ECONOMISCH EN 
SOCIAAL COMITÉ, The cooperative, mutual and non-profit sector and its organizations in the 
European Community, Luxemburg, Bureau Officiële Publikaties EG, 1986, 227-898; recenter, met 
inbegrip van een bespreking van de voorstellen voor een Europese coöperatieve vennootschap, 
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI COOPERATIVI "LUIGI LUZZATTI", La législation en vigueur dans les 
pays de la Communauté européenne en matière d 'entreprises coopératives, dans la perspeelive du 
Marché Commun, COMMISSIE EG (ed.), Luxemburg, Bureau Offiële Publikaties EG, 1993. Zie 
ook, over de verschijningsvormen, betekenis en toekomstperspectieven van coöperaties in de EG, 
het door K.-H. MIHR op 15 november 1982 uitgebrachte verslag namens de Economische en 
Monetaire Commissie over de coöperatieve beweging in de Europese Gemeenschap, Europees 
Parlement. Zittingsdocumenten, 1982-83, doe. 1-849/82, PE 74.500/def. (hierna: "rapport Mihr"). 

Het is inderdaad te simplistisch om te menen dat de historische en ideologische achtergrond van de 
onderscheiden nationale rechtsvormen inzake coöperaties dezelfde is (zie nochtans nr. 2.3 van het 
advies van het Economisch en Sociaal Comité van 19 september 1990 over de mededeling van de 
Commissie aan de Raad: "De ondernemingen van de sociale economie en de verwezenlijking van 
de Europese markt zonder grenzen", PB, 1990, C 332, 81). In België, Engeland, Frankrijk en 
Spanje speelden anti-kapitalisme en/of socialisme een belangrijke rol in het creëren van coöperaties, 
die als associatie van werknemers en consumenten gezien werden als een correctief op het 
onrechtvaardige prijsmechanisme van vraag en aanbod: zie het rechtsvergelijkend overzicht bij 'T 
KINT, J. en GODIN, M., Les sociétés coopératives, Brussel, Larcier, 1968, p. 1-10, nrs. 1-24. In 
Duitsland, Nederland en de Skandinavische landen daarentegen kwamen coöperaties vooral tot bloei 
als middel voor kleine ondernemers om op de markt een minder afhankelijke positie in te nemen, 
en daardoor een beter inkomen te verwerven: GALLE, R.C.J., "Naar een Europees coöperatie
recht", in Ondernemingsrecht in internationaal perspectief Opstellen van bedrijfsjuristen bij 
gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het Nederlandse genootschap van bedrijfsjuristen, 
Deventer, Kluwer, 1995, 43-44. 

Zie recent, de verklaring van de Internationale Coöperatieve Alliantie ter gelegenheid van haar 
eeuwcongres te Manchester van september 1995, opgenomen bij THIRY, B., "Les entreprises 
d 'économie sociale en Europe", in ASBL et société à finalité sociale. Quelques aspects juridiques 
et économiques, Gent, Mys & Breesch-Syneco, 1996, (76), 80, die nog andere coöperatieve 
beginselen noemt, nl. autonomie en onathankelijkheid, onderwijs, opleiding en informatie, 
samenwerking tussen de coöperatieven en sociaal engagement; zie verder 'T KINT, J. en GODIN, 
M., Les sociétés coopératives, p. 22, nr. 54; ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ, The cooperative, 
mutual and non-profit sector and its organizations in the European Community, 15; rapport Mihr, 
p. 10, nr. 7. Voor nader onderzoek naar de coöperatieve beginselen, zie o.m. SAINT-ALARY, R., 
"Eléments distinctifs de la société coopérative", Rev. Trim. Dr. Comm., 1952, 485-508; en, 
rechtsvergelijkend, BARN ES, W.S., "La société coopérative. Les recherches de droit comparé 
comme instruments de définition d'une institution économique", Rev. Int. Dr. Comp., 1951, 569-
584. 

Zie SAINT-ALARY, R., o.c., Rev. Trim. Dr. Comm., 1952, 489. Zie ook, over het "principe de 
double qualité" als corollarium van een ander werkingsbeginsel, nl. het "principe de l'exclusivité", 
en de evolutie daarvan in de hedendaagse economie, ISTITUTO ITALIANO DI STUDI COOPERATIVI 
"LUIGI LUZZATTI", La législation en vigueur dans les pays de la Communauté européenne en 
matière d'entreprises coopératives, dans la perspective du Marché Commun, 283-287; COZIAN, M. 
en VIANDIER, A., Droit des sociétés, p. 504, nr. 1588. · .. 
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vennootschap in als een handelsvennootschap335 , echter zonder enige opneming van coöperatieve beginselen in 
de wettelijke definitie. 336 Duitsland heeft sedert 1889 de eingetragene Genossenschaft (Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaft)337 als bijzondere vorm van rechtsbekwame economische vereniging (rechtsfáhige Wirt
schaftsverein).338 Nederland kent de coöperatieve vereniging sedert 1876 (sinds 1989 heet zij kortweg coöpera
tie). 339 Ook in Italië is er een bijzondere vennootschapvorm società cooperativa340, zij het dat daarnaast 
verscheidene enti mutualistici, beheerst door bijzondere wetten, bestaan.341 

In andere Lid-Staten staan voor coöperatieve organisaties diverse reelltsvormen open. 342 Vooral in 
Frankrijk is hun statuut complex. 343 Coöperaties kunnen er de vorm van eender welke burgerlijke of handels
vennootschap aannemen. Daarnaast wordt hun statuut beheerst door algemene regelingen - waarvan de 
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343 

Zie artt. 141-164 Venn.W., de laatste jaren op talrijke punten gewijzigd door resp. wetten van 22 
december 1989 (B.S., 30 december 1989), 20 juli 1991 (B.S., 1 augustus 1991; belangrijkste 
herregulering), 29 juni 1993 (B.S., 21 juli 1993) en 13 april 1995 (B.S., 17 juni 1995). Zie over 
deze wetswijzigingen o.m. De coöperatieve vennootschap na de Wet van 20 juli 1991, Kalmthout, 
Biblo, 1992; LAGA, H., "De coöperatieve vennootschap en de wetten van 20 juli 1991 en 29 juni 
1993", T.R. V., 1993, 498-502; WEYTS, L., "De nieuwe bepalingen inzake de C.V., inzake het 
minimumkapitaal van de N. V. en inzake fusies en splitsingen", in De nieuwe vennootschapswetten 
van 7 en 13 april1995, Kalmthout, Biblo, 1995, 269-302. 

Zie art. 141, § 1, eerste lid, Venn.W.: "De coöperatieve vennootschap is een vennootschap die is 
samengesteld uit een veranderlijk aantal vennoten met veranderlijke inbrengen." Dit biedt één van 
de verklaringen waarom deze vennootschapsvorm al snel een vluchtheuvel werd voor ondernemers 
die de regellast van de N.V. (en veel later ook de B.V.B.A.) schuwden: zie, in historisch 
perspectief, WOUTERS, J., "De coöperatieve vennootschap als alternatief voor de naamloze 
vennootschap?", in Le droit des affaires en évolutiontrendensen in het bedrijfsrecht, ABJE/BVBJ, 
Antwerpen/Brussel, Kluwer/Bruylant, 1992, (45), 46-55. 

Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften van 1 mei 1889 (RGBL., 55, 
opnieuw bekendgemaakt op 20 mei 1898, RGBL., 369, 810; meest recente bekendmaking van 19 
augustus 1994, BGBL., I, 2202). Zie de wettelijke definitie in § 1 GenG: het betreft "Gesellschaften 
von nicht geschlossener Mitgliederzahl, welche die Förderung des Erwerbes oder der Wirtschaft 
ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes bezwecken". 

Wat o.m. impliceert dat de BGB-regels inzake verenigingen hier een aanvullende werking hebben: 
SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 1045. 

Aanvankelijk was hun statuut geregeld bij Wet van 17 november 1876 (Stb., 227), gewijzigd en 
aangevuld bij Wet van 28 mei 1925 (Stb. , 204). Bij de invoering van boek 2 B. W. werden de 
coöperaties eerst geregeld als een ondersoort van de vereniging met een aantal specifieke bepalin
gen (titel 2, afdeling 2). De Wet van 16 juni 1988 (Stb., 305) heeft dit gewijzigd: de coöperatie 
heet niet meer coöperatieve vereniging maar kortweg coöperatie, en werd geregeld in een nieuwe 
titel 3. Zie DIJK, P.L. en VAN DER PLOEG, T.J., Van vereniging, coöperatie en stichting, Arnhem, 
Gouda Quint, 1991, 2e ed., 8; meer uitgebreid, GALLE, R.C.J., De coöperatie, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1993, 99 e.v.; ASSER- VAN DER GRINTEN II, De rechtspersoon, nrs. 381-385, p. 282-
286. 

Zie art. 2511 Codice civile. Een onderscheid geldt tussen de società cooperative a responsabilità 
illimitata en de società cooperative a responsabilità limitata (ibid. en art. 2513 resp. 2514). De 
sociale functie van coöperaties is uitdrukkelijk erkend in art. 45 van de Italiaanse Grondwet: "La 
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di 
speculazione privata. ( ... )". Het statuut van de coöperatieve vennootschappen werd op ingrijpende 
wijze hervormd bij Legge n. 59 van 31 januari 1992, Nuove norme in materia di società cooperati
ve (G. U. 7 februari 1992, Supp.): zie ISTITUTO ITALIANO DI STUD! COOPERATIVI "LUIGI 
LUZZATTI", La législation en vigueur dans les pays de la Communauté européenne en matière 
d'entreprises coopératives, dans la perspeelive du Marché Commun, 141-147. 

Art. 2512 Codice civile. Daarover FERRARA, F. en CORSI, F., Gli imprenditori e ie società, 915-
945; JAEGER, P.G. en DENOZZA, F., Appunti di diritto commerciale, I, 1mpresa e società, 588-
603. 

Dit is ook de reden voor de uitzondering in art. 1, lid 2, Tweede Richtlijn, die de Lid-Staten 
toestaat de richtlijn niet toe te passen op "coöperatieve verenigingen welke in een van de in lid 1 
vermelde vennootschapsvormen zijn op~ericht". Onder deze categorie ressorteert ook Denemarken: 
zie ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE, The cooperative, mutual and non-profit sector and its 
organizations in the European Community, 270. 

Voor een overzichtelijke bespreking, zie RIPERT/ROBLOT-GERMAIN, p. 123871244, nrs. 1644-1650. 
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belangrijkste de Wet van 10 september 1947344 is, die expliciet coöperatieve beginselen incorporeert345 
- en 

bijzondere regels, zoals deze voor verbruiks-, landbouw- en werknemerscoöperaties. 346 Ook in het Verenigd 
Koninkrijk is het rechtskader voor coöperatieve organisaties bijzonder versnipperd. Het Britse recht kent, anders 
dan de Engelse tekst van art. 58 EG doet vermoeden, geen "cooperative societies" als rechtsvorm. Vele 
coöperaties worden beschouwd als industrial and provident societies waarvoor twee algemene wetten gelden.347 

Voor andere organisaties, zoals credit unions, geldt daarnaast specifieke wetgeving. 348 Coöperaties kunnen ook 
de vorm aannemen van een private limited company en zelfs van een partnership. 349 

AFDELING lil. "EN DE OVERIGE RECHTSPERSONEN NAAR PUBLIEK- OF PRIVAATRECHT" 

54. Deze toevoeging bleek nodig om een aantal organisatievormen onder het vesti
gingsrecht te brengen, die niet de kenmerken van een vennootscb.ap vertonen. Ofschoon 
legistiek weinig elegant350 beantwoordt zij aan een noodzaak, met name in het licht van 
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348 

349 

350 

Loi n o 4 7-177 5 du 10 septembre 194 7 portant statut de la coopération (1. 0. , 11 september 194 7; 
herhaaldelijk gewijzigd, met name bij Loi n o 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement 
de certaines activités d'économie sociale, 1. 0., 21 juli 1983, reet, 1. 0., 23 juli en 4 augustus 1983, 
en Loi no 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modemisation des entreprises coopératives, l.O., 
14 juli 1992). 

Zie de wettelijke definitie in art. 1 van de Wet van 10 september 1947: "Les coopératives sont des 
sociétés dont les objets essentiels sont: 1 o - de réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort 
cornrnun de ceux-ci, Ie prix de revient et, Ie cas échéant, Ie prix de vente de certains produits ou de 
certains services, en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunérati
on grèverait ce prix de revient; 2° - d'améliorer la qualité marcbande des produits fournis à leurs 
membres ou de ceux produits par ces demiers et livrés aux consommateurs; 3 o - et plus générale
ment de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et 
sociales de leurs membres ainsi qu'à leur forrnation. Les coopératives exercent leur action dans 
toutes les branches de 1' activité humaine." In deze omschrijving liggen duidelijk het "principe de la 
double qualité" en het "principe altruiste" vervat; de artt. 4 en 9 bekrachtigen het "principe de la 
gestion démocratique". Voor een beknopte bespreking, zie COZIAN, M. en VIANDIER, A., Droit 
des sociétés, p. 504-506, nrs. 1586-1590. 

Resp. Loi du 7 mai 1917 sur les coopératives de consommation, Loi no 72-516 du 27 juin 1972 sur 
les coopératives agricoles (l.O., 28 juni 1972) en Loi no 78-763 du 19 juillet 1978 sur les 
coopératives ouvrières de production (1. 0., 20 juli 1983). 

Nl. de Industrial and Provident Societies Act 1965 en de Friendly and lndustrial and Provident 
Societies Act 1968. Hieronder ressorteren met name "retail cooperatives, wholesale and production 
cooperatives, housing associations, agricultural and fishing cooperatives as well as social and 
recreational clubs and miscellaneous service societies": ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ, The 
cooperative, mutual and non-profit sector and its organizations in the European Community, 659. 
Deze wetten bevatten geen definities van het begrip coöperatie, maar laten het aan de Chief 
Registrar of Friendly Societies om geval per geval na te gaan of een bepaalde organisatie op grond 
van deze wetten kan worden geregistreerd. Ibid. 

Nl. de Credit Unions Act 1979. Housing associations zijn naast voornoemde wetgeving onderwor
pen aan de Housing Act 1974. 

Zie voor een overzicht SNAITH, 1., The Law of Co-operatives, Londen, Waterlow, 1984, 6-15; 
EcoNOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ, The cooperative, mutual and non-profit sector and its 
organizations in the European Community, 659. Vandaar ook de toevoeging, in bijlage bij het 
gewijzigd voorstel ECV, van de generieke categorie "alle andere vennootschapsvorrnen ( companies 
of partnerships) die voldoen aan de door de Internationale Coöperatieve Alliantie vastgestelde 
principes". 

Zie supra, nr. 31, i.v.m. de verwarring die kon ontstaan door het woord "overige". Daarnaast 
kritiseert QUADRI-CAPOTORTI, 449, deze toevoeging wegens haar onlogisch karakter omdat "la 
società è una species del genus persone giuridiche e non viceversa", ofschoon hij toegeeft "che non 
tutte Ie società vengono pacificarnente considerate persone giuridiche". Meer algemeen is het weinig 
elegant om niet-vennootschappelijke organisatievormen onder een definitie van vennootschap te 
moeten brengen. Gebruik van de term "onderneming" in plaats van vennootschap had ook op dit 
punt een uitweg geboden. Daarover meer infra, nrs. 83 e.v. 
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de talrijke vormen waaronder niet alleen particulieren maar ook de overheid en allerlei 
overheidsondememingen in de Lid-Staten aan het economische leven deelnemen. 351 

§ 1. Betekenis van de term "rechtspersonen" 

55. Hoger (supra, nr. 31) betoogden wij reeds dat de term "rechtspersonen" losstaat 
van het begrip "maatschappen" eerder in de definitie en enkel mag worden gelezen in het 
kader van de hier onderzochte zinsnede. Strikt genomen eist het EG-Verdrag derhalve 
voor de niet onder het maatschapsbegrip vallende "overige rechtspersonen naar publiek
of privaatrecht" het bestaan van rechtspersoonlijkheid. Een teleologisch-functionele 
benadering brengt ons er echter toe om ook hier een ruime lezing te verdedigen. De 
toevoeging heeft immers als doel, andere economisch actieve lichamen onder het vesti
gingsrecht te brengen dan vennootschappen en coöperatieve verbanden. Gelet op de grote, 
en steeds groeiende, diversiteit van organisatievormen die het recht van de Lid-Staten -
maar ook het EG-recht - ter beschikking stelt om deelname aan het economisch leven 
mogelijk te maken, zowel van overheden, openbare als particuliere ondernemingen, en de 
vervagende scheidingslijn tussen openbare en particuliere actoren352

, komt het ons voor 
dat hier g~@~ __ yçreiste vaJ1_u!~~ht§per~~~~j~~id ~ in ~t?--~~g~-~~n mag gelden, doch slechts 
van r~chts~I:Jkç__ti_v_i~(!it, d.w.z. het vermogen om drag~~r~ yan rechte IJ.~ en vei'QJjchting_en Je 
~in. 

Eenzelfde criterium hanteert het Erkenningsverdrag, waarvan art. 2 in de erkenning van rechtswege voorziet van 
"rechtspersonen naar publiek- of privaatrecht, die voldoen aan de in [artikel 1] vermelde voorwaarden". Deze 
voorwaarden nu behelzen niet de rechtspersoonlijkheid in strikte zin, maar enkel "de bevoegdheid [ ... ] om 
drager van rechten en verplichtingen te zijn" (supra, nr. 36). Het Erkenningsverdrag vereist voor deze 
"rechtspersonen" derhalve geen rechtspersoonlijkheid sensu stricto. 353 

§ 2. Toepassing op privaatrechtelijke organisatievormen 

56. De hoger verdedigde stelling maakt het in de eerste plaats mogelijk om nieuwere 
organisatievormen, die ten tijde van de opstelling van het EEG-Verdrag nog niet 
voorkwamen en geen vennootschap In de hoger (supra, nr. 50) aangeduide zin zijn, onjer 
de definitie te brengen. Te denken valt hier vooral aan de e_~?I?:O~P:i~~he samen'Yerking~~
v~rband~n, nl. het Franse, het Europese en het Belgische. 
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352 

353 

Zie GOLDMAN-LYONCAEN-VOGEL, nr. 114, p. 127; GRABITZ-RANDELZHOFER, "Art. 58", p. 2, nr. 
4; MONACO, R., o.c., in Mélanges offens à Jacques Maury, I, 324. Zie ook SMITH/HERZOG-VAN 
GERVEN, nr. 58.04, p. 2-642, die als voorbeeld ondernemingen als het Franse Renault en de 
Italiaanse !Rl-groep noemt, welke beide inmiddels werden geprivatiseerd. 

Zie ook RENAULD, p. 1.10, nr. 14, die eveneens voor een ruime invulling van het begrip 
rechtspersoon pleit aangezien vandaag de dag "l'organisation de l'économie fait appel aux 
techniques juridiques les plus diverses et se caractérise par une interpénétration taujours plus étroite 
des activités publiques et privées". De invulling die RENAULD aan voornoemd begrip geeft, is 
dezelfde als door hem voorgestaan met betrekking tot het begrip vennootschap (supra, nr. 31). Ook 
hier achten wij deze criteria te restrictief en volstaat o.i. het vermogen drager van rechten en 
plichten te zijn. 

In die zin GOLDMAN, B., "Le projet de convention entre les Etats membres de la Communauté 
Economique Européenne sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales", 
RabelsZ. , 1967, (20 1), 219. 
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De Franse wetgever introduceerde de groupement d'intérêt économique (G.I.E.) in 1967354 met de bedoeling 
Franse ondernemingen een nieuw samenwerkingsinstrument ter beschikking te stellen om de uitdagingen van de 
gemeenschappelijke markt aan te gaan. 355 Ofschoon de G.I.E. rechtspersoonlijkheid verwerft door haar 
inschrijving in het handelsregister en daarmee een eigen vermogen, naam, zetel en nationaliteit heeft, gaat het, 
gelet op haar beperkte actiemogelijkheden, om een minder voldragen vorm van rechtspersoonlijkheid dan bij 
vennootschappen. 356 

Het E.E.S.V., als rechtsvorm gecreëerd bij Raadsverordening van 25 juli 1985357 , is weliswaar na 
haar inschrijving "bevoegd om in eigen naam drager te zijn van rechten en verplichtingen van elke aard, 
overeenkomsten aan te gaan of andere rechtshandelingen te verrichten en in rechte op te treden" 358 , maar 
geniet niet automatisch de rechtspersoonlijkheid. De verordening laat dit expliciet aan de Lid-Staten over. 359 

Naar Belgisch recht bezitten zowel het E.E.S.V. als haar Belgische tegenpool, het E.S.V. (zie verder), de rechts
persoonlijkheid. 360 Die rechtspersoonlijkheid is evenwel onvolkomen: de leden van het samenwerkingsverband 
zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden ervan. 361 Wel verschillen deze rechtsvormen inzake 
aanspreek- en executievolgorde. Wat het E.E.S. V. betreft, moeten de schuldeisers eerst het samenwer
kingsverband aanspreken, maar kan men de leden aanspreken nadat een toereikende betalingstermijn aan het 
E.E.S.V. zelf is verleend. 362 Daarentegen geldt voor het E.S.V. (naar het voorbeeld van V.O.F. en Comm.V.) 
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Ordonnance n o 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d' intérêt économique (J. 0., 28 
september 1967, 9537). 

Het aantal G.I.E. is tussen 1981 en 1993 stabiel gebleven: van 9.475 in 1981 tot 9.471 in 1993: 
MERLE, PH., Droit commercial. Sociétés commerciales, nr. 2, p. 2. Voor een kritische analyse 
vanuit Belgische hoek, zie HUYS, M. en KEUTGEN, G., "Les groupements d'intérêt économique", 
R.P.S., 1971, 4-39. 

JEANTIN, M., Droit des sociétés, Parijs, Montchrestien, 1992, 2e ed., p. 412, nr. 830. 

Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese 
economische samenwerkingsverbanden (E.E.S.V.), PB, 1989, L 199, 1. 

Art. 2, lid 1, E.E.S.V.-Verordening. 

Art. 1, lid 3, E.E.S.V.-Verordening. Toekenning van rechtspersoonlijkheid bleek niet mogelijk 
omwille van Duitse en Italiaanse bezwaren. Duitsland wilde de mogelijkheid hebben de E.E.S.V. 
fiscaalrechtelijk als een OHG te behandelen, aangezien rechtspersoonlijkheid en fiscale transparantie 
(verplicht krachtens art. 40 E.E.S.V.-Verordening) elkaar naar Duits belastingrecht uitsluiten: 
GANSKE, J., "Die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) - eine neue 'suprana
tionale' Unternehmensform als Kooperationsinstrument in der Europäischen Gemeinschaft", D.B., 
1985, Beilage 20/85, (1), 2; ISRAEL, S., "Une avancée du droit communautaire: Ie groupement 
européen d'intérêt économique (GElE)", R.M.C., 1985, (645), 649; SCHOUWENBURG, K.C.T., 
"Karakteristieken van het EESV", in Aspecten van het EESV, Deventer, Kluwer, 1990, (11), 12. 
Een gelijkaardig probleem lag in Italië voor, waar de nationale wetgever om dezelfde reden verkoos 
de E.E.S.V. geen rechtspersoonlijkheid toe te kennen, alsmede om een zekere coherentie te 
behouden tussen de E.E.S.V. en gelijkaardige rechtsvormen, zoals consorzi: CAVASOLA, P. en 
Ascou, R., "Italy", in European Economie Interest Groupings. The EEC Regu/ation and its 
application in the Memher States of the European Community, VAN GERVEN, D. en AALDERS, 
C.A. V. (eds.), Deventer, Kluwer Law and Taxation, 1990, (184), p. 188, nr. 14. 

Art. 1 , lid 1 , van de Wet van 12 juli 1989 houdende verscheidene maatregelen tot toepassing van 
de verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van de Europese 
Economische Samenwerkingsverbanden (B.S., 22 augustus 1989; hierna "E.E.S.V.-Wet") en art. 1, 
§ 1 , lid 2, van de Wet van 17 juli 1989 betreffende de economische samenwerkingsverbanden 
(B.S., 22 augustus 1989; hierna "E.S.V.-Wet"). Het E.E.S.V. heeft ook rechtspersoonlijkheid 
krachtens de Franse (art. 1 Loi no 89-377 van 13juni 1989 (l.O., 15juni 1989; LE FEVRE, A., 
"Le groupement européen d'intérêt économique", in Juris-Classeur Europe, Fase. 820, 1989, nr. 8, 
p. 5), de Nederlandse (art. 3, lid 1, Wet van 28 juni 1989, Stb., 245) en de Britse wetgeving (een 
E.E.S. V. met zetel in Groot-Brittannië is een "body corporate" krachtens Regulation 3 van de 
European Economie Interest Grouping Regulations 1989, S.J., 1989, nr. 638: over de wederwaar
digheden dienomtrent, zie HICKINBOTHAM, A.G. en BURNSIDE, A.J., "United Kingdom", in 
European Economie Interest Groupings, (252), p. 264-266, nrs. 36-41). 

Art. 24, lid 1, E.E.S.V.-Verordening; art. 3, lid 1, E.S.V.-Wet. 

Art. 24, lid 2, E.E.S.V.-Verordening. 

r 
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dat de leden slechts persoonlijk kunnen worden veroordeeld nadat tegen het samenwerkingsverband veroordeling 
is gewezen. 363 

België heeft samen met de invulling van het E.E.S. V.-statuut, tevens een "nationaal" economisch 
samenwerkingsverband (E.S.V.) ingevoerd bij de Wet van 17 juli 1989.364 Ondernemingen die alle hun 
hoofdkantoor in België (en derhalve niet voor een E.E.S.V. in aanmerking komen) kunnen aldus een E.S.V. 
naar Belgisch recht oprichten. Waar oorspronkelijk de vraag omstreden was of het E.S.V. al of niet een 
vennootschap is365

, heeft de Wet van 13 april 1995366 in de definitie die art. 1, § 1, van d~,; Wet van 17 juli 
1989 aan het E. S.V. geeft, uitdrukkelijk ingeschreven dat het om een vennootschap gaat. 367 Zulks geldt echter 
niet voor het E.E.S.V.: dit laatste kan krachtens de E.E.S.V.-Verordening door de nationale wetgevers immers 
niet als vennootschap worden beschouwd. 368 

57. Daarnaast spreekt het vanzelf dat deze categorie allerlei privaatrechtelijke 
organisatievormen behelst die weliswaar reeds ten tijde van de ondertekening van het 
EEG-Verdrag bestonden, doch niet onder het hogergenoemde vennootschapsbegrip vallen. 
Men denke hier vooral aan de onderlinge maatschappijen369

, verenigingen en, voor 
zover naar nationaal recht bekend, stichtingen. De variëteit van nationale stelsels is hier 
bijzonder groot. Vele van deze rechtsvormen worden bij uitstek aangewend in de zgn. 
sociale economie, waarover verder (infra, nrs. 71-74). 
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Art. 3, lid 2, E.S.V.-Wet. 

Wet van 17 juli 1989 betreffende de economische samenwerkingsverbanden (B.S., 22 augustus 
1989). 

D. VAN GERVEN betoogde b.v. dat het E.S.V. geen vennootschap is ("Gezamenlijke vennootschap
pen: vennootschapsrechtelijke aspecten van de joint venture", T.B.H., 1995, (96), p. 98, nr. 4), 
een standpunt dat gedeeld werd door CARLE, G. en PUTZEYS, D., "Le groupement européen 
d'intérêt économique et Ie groupement d'intérêt économique (beige): un outil sociétaire récent à 
disposition des entreprises?", in La coopération entre entreprises/De samenwerking tussen 
ondernemingen, ABJE/BVBJ, Kluwer/Bruylant, Antwerpen/Brussel, 1993, (165), 169. Een 
genuanceerd ander standpunt werd o.m. ingenomen door GEENS, K., "De grensafbakening tussen 
vereniging, vennootschap en andere vormen van samenwerking", in De samenwerking tussen 
ondernemingen, 506-507. 

Wet van 13_ april 1995 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd 
op 30 november 1935 (B.S., 17 juni 1995). 

"Het economisch samenwerkingsverband [ ... ] is een vennootschap die bij overeenkomst voor een 
bepaalde of onbepaalde tijd, door twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen is opgericht 
en uitsluitend tot doel heeft de economische bedrijvigheid van haar leden te vergemakkelijken of te 
ontwikkelen, dan wel de resultaten van die bedrijvigheid waarbij de bedrijvigheid van het 
samenwerkingsverband moet aansluiten en ten opzichte waarvan deze van ondergeschikte betekenis 
moet zijn te verbeteren of te vergroten." De praktische betekenis van de kwalificatie van het E.S.V. 
als vennnootschap, is dat de artt. 1832-1873 B.W. hierop toepassing vinden; niét echter dat de 
gemeenschappelijke bepalingen van de Venn.W. toepassing vinden (b.v. de artt. 1 e.v., artt. 178 
e.v. Venn.W.): cf. GEENS, K., "De fundamenten van het vennootschapsrecht dooreengeschud vóór 
de eeuwwende", in De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, nr. 42, p. 43-44. 

Zie vijfde considerans preambule E.E.S.V.-Verordening: "Overwegende dat het verschil tussen een 
samenwerkingsverband en een vennootschap in hoofdzaak is gelegen in zijn doel, dat alleen bestaat 
in het vergemakkelijken of ontwikkelen van de economische werkzaamheid van zijn leden, zodat 
dezen aldus hun eigen resultaten kunnen verbeteren; dat de werkzaamheid van het samenwerkings
verband, gezien zijn ondersteunende karakter, moet samenhangen met en niet in de plaats mag 
treden van de economische werkzaamheid van zijn leden en het verband derhalve bij voorbeeld niet 
zelf ten aanzien van derden een vrij beroep mag uitoefenen, waarbij het begrip economische 
werkzaamheid in de ruimste zin moet worden uitgelegd". 

Volgens een aantal auteurs vallen onderlinge maatschappijen reeds onder het begrip "coöperatieve 
verenigingen of vennootschappen": zie A U DIN ET, nr. 14, p. 1014; SMITH/HERZOG-VAN GERVEN, 
nr. 58.04,,i;_-P• 2-642. . .. 

;:---
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Wat de onderlinge maatschappijen betreft, valt grosso modo een onderscheid te maken tussen diegenen die 
uitsluitend activiteiten in verband met sociale voorzieningen ontplooien ("mutualités de prévoyance", onderlinge 
voorzorgsmaatschappijen) en diegenen die andere activiteiten ontplooien ("mutuelles" of onderlinge maatschappij
en sensu lato). 370 Onder de onderlinge voorzorgsmaatschappijen kan men o.m. thuisbrengen: de ziekenfondsen 
in België en Nederland371

, de Gesetzliche Krankenkassen en Berufsgenossenschaften in Duitsland, routuelies en 
sociétés d' assurance mutuelle in Frankrijk. Onderlinge maatschappijen in ruime zin situeren zich vooral in het 
verzeKeringswezen: onderlinge verzekeringsverenigingen in België372

, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 
in Duitsland373

, dezelfde vormen als hiervorengenoemd in Frankrijk, onderlinge waarborgmaatschappijen in 
Nederland (alwaar zij sedert 1989 een vorm van coöperatie zijn374

), en companies limited by guarantee, mutual 
companies en societies375 in het Verenigd Koninkrijk. 

Heterogener nog is het landschap der verenigingen, een categorie waartoe ook de stichtingen kunnen 
worden gerekend. 376 België kent de V. Z.W. en instellingen van openbaar nut377

, echter niet de rechtsfiguur 
van de stichting. Ook Frankrijk kent de association378 en, sedert 1990, de fondation d'entreprise. 379 In Duits-
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Dit onderscheid maakt ook de Commissie in haar gewijzigd voorstel van 6 juli 1993 voor een 
verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese onderlinge maatschappij (PB, 
1993, C 236, 40): zie met name artt. 1, lid 1, en 2, lid 1, sub a en b, voorstel en bijlagen I en 11 
met de onder het ene of andere voorschrift vallende rechtsvormen. cf. ook tiende considerans 
preambule. 

Resp. Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfond
sen (B.S., 28 september 1990); Wet van 1 januari 1966 en Algemene Wet Bijzondere Ziektenkos
ten. 

Zie o.m. artt. 9 en 10 Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondememingen 
(B.S., 29 juli 1975), als gewijzigd bij Wet 19 juli 1991 (B.S., 9 augustus 1991). Over het 
rechtskarakter van deze rechtsvorm, zie GEENS, K., o.c., in De samenwerking tussen ondernemin
gen, 494-497. 

§§ 7 en 15-53b Versicherungsaufsichtsgesetz. 

Men kan drie etappen onderscheiden in de rechtssituatie van deze maatschappijen in Nederland: tot 
aan de invoering van boek 2 B.W. bestond geen wettelijke regeling en nam men aan dat de 
algemene regels over zedelijke lichamen uit het B.W. ook voor hen golden; boek 2 B.W., 
ingevoerd in 1976, regelde de onderlinge waarbo~gmaatschappij aanvankelijk als een ondersoort van 
de gewone vereniging; en sedert 1989 is krachtens de Wet van 16 juni 1988 (Stb., 305) deze 
maatschappij een coöperatie, die haar bedrijf maakt van het sluiten van verzekeringen met haar 
leden: DIJK, P.L. en VAN DER PLOEG, T.J., Van vereniging, coöperatie en stichting, Arnhem, 
Gouda Quint, 1991, 2e ed., 8-9. Zie ook ASSER-VAN DER GRINTEN 11 (DE RECHTSPERSOON), nrs. 
417-422, p. 337-341. 

In de zin van de lndustrial and Provident Societies Act, de Builèing Societies Act en de Friendly 
Societies Act. 

Bijzonder nuttig rechtsvergelijkend materiaal (inclusief in het Frans vertaalde wetteksten) vindt men 
dienaangaande in Les associations et fondations en Europe. Régime juridique et fiscal, ALFANDARI, 
E. en NARDONE, A. (eds.), Parijs, Juris-Service, 1990 ... Een ouder rechtsvergelijkend overzicht 
vindt men in Stiftungen in Europa. Eine vergleichende Ubersicht, NEUHOFF, K. en PAVEL, U. 
(eds.), Baden-Baden, Nomos, 1971. Voor een interessante studie van de geschiedenis van 
stichtingen, zie FEENSTRA, R., "L'histoire des fondations", T. Rechtsgesch., XXIV, 1956, 381-
448. 

Zie resp. artt. 1-26 en 27-43 Wet van 27 juni 1921, supra, voetnoot 274. 

Loi du 1er juillet 1901, supra, voetnoot 274. Zie ook artt. 21-79, deel 4, Code Civil d' Alsace et de 
Moselle. Overigens voorziet de Wet van 1 juli 1901 in de mogelijkheid dat een vereniging erkend 
wordt als utilité publique. Over het onaangepaste statuut van de economisch actieve - maar niet op 
winst gerichte - vereniging naar geldend recht, zie BLAISE, H., "Esquisse de quelques idées sur la 
place des associations dans 1' activité économique", in Etudes offertes à Roger Houin. Problèrnes 
d'actualité posés par les entreprises, Parijs, Dalloz-Sirey, 1985, (35), 40-56. 

Door de Loi n o 90-559 du 4 juillet 1990 (J. 0., 6 juli 1990) ingelast in Loi n o 87-571 du 23 juillet 
1987 sur Ie développement du mécénat (l.O., 24 juli 1987). Krachtens art. 18 van laatstgenoemde 
wet is de fondation "l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident 
l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général 
et: à but non lucratif". Daarover o.m. MALEVILLE, M.-H., "Premières remarques sur la fondation 
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land zijn Verein en Stiftung van oudsher in het BGB opgenomen.380 Nederland kent eveneens verenigingen en 
stichtingen sedert 1855 resp. 1956.381 Met name de stichtingsfiguur wordt in Nederland op vele wijzen voor 
commerciële doeleinden gebruikt (zie infra, nr. 73). Nagenoeg ongebreideld is de verscheidenheid in het 
Verenigd Koninkrijk382

: friendly societies, industrial and provident societies (waaronder housing associations en 
credit unions), organisations incorporated by Royal Charter or Act of Parliament, unincorporated associations or 
organisations, companies limited by guarantee, charities en, wat betreft stichtingen, trusts. 

Voor Duitsland kan men daarnaast ook de wirtschaftliche Vereine (andere dan AG, Genossenschaft en 
GmbH) en de Partenreedereien onder deze definitie brengen. De wirtschaftliche Verein (zie infra, nr. 67), waar
van de Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) een bijzondere vorm is, komt in praktijk vaak voor: 
deze vorm wordt o.m. aangenomen door reisondernemingen, private scholen, spaarkassen383

, consumen
tenverenigingen, inkoopcentrales, boekenclubs, woningsbureaus384 e.d. De Partenreederei, die onderdeel vormt 
van het zeehandelsrecht385

, valt eveneens hieronder. 

Een impliciete bevestiging dat v~_reniging~n, op voorwaarde dat zij__ _een _economische 
açtiviteit!!i!oefe!!_~n (zie infra, nrs. 80 en 108-111), gerechtigd zijn zich op vrije vestiging 
en dienstverrichting te beroepen, vindt men in het arrest Veronica Omroep Organisa
tie386, waar het Hof van Justitie prejudiciële vragen inzake vrij diensten- en kapitaalver
keer beantwoordde in het kader van een geding tussen de vereniging naar Nederlands 
recht Veronica Omroep Organisatie, een in Nederland gevestigde niet-commerciële 
omroepinstelling, en het Commissariaat voor de Media. 
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386 

d'entreprise", S.J., éd. E., 1990, nr. 15901; CoziAN, M. en VIANDIER, A., Droit des sociétés, nr. 
27, p. 16-17. 

Zie artt. 21-79 resp. 80-88 BGB. De Stiftung is niet wettelijk gedefmeerd, maar wordt in de 
doctrine omschreven als "eine juristische Person, die zur Verwirklichung bestimmter Sonderzwecke 
geschaffen i st und nicht aus einem Personenverband bestebt": SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 
150. Zie ook de nagenoeg identieke definitie van REUTER, D., "Vor § 80", in Münchener 
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, I, 1993, 3e ed., p. 642, nr. 11. Naast de BGB-Stiftung 
kennen de Duitse deelstaten ook öffentlichrechtliche en kirchliche Stiftungen: zie MESTMÄCKER, E.
J. en REUTER, D., "Deutschland", in Stiftungen in Europa, (109), 135-138. 

Wet van 22 april 1855 tot regeling en beperking der uitoefening van het regt van vereeniging en 
vergadering (Stb., 32) resp. Wet van 31 mei 1956 op stichtingen (Stb., 327), opgeheven door de 
Invoeringswet boek 2 B.W. van 1976 en sedertdien geregeld in titel 2 boek 2 B.W., resp. artt. 26-
52 (verenigingen) en 285-304. Over de wetsgeschiedenis van beide organisatievormen, zie DUK, 
P.L. en VAN DER PLOEG, T.J., Van vereniging, coöperatie en stichting, Arnhem, Gouda Quint, 
1991, 2e ed., 4-10; ASSER-VAN DER GRINTEN 11 (DE RECHTSPERSOON), nrs. 223-227, p. 205-210 
(verenigingen) en nrs. 443-450, p. 352-358. Voor de wettelijke definitie van vereniging, zie supra, 
voetnoot 274. In art. 285, lid 1, wordt de stichting gedefinieerd als "een door een rechtshandeling 
in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe 
bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken"; krachtens art. 285, lid 3, 
mag dit doel "niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken 
van haar organen noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of 
sociale strekkipg hebben". 

Zie de overzichtelijke behandeling van de onderscheiden rechtsvormen in Les associations et 
fondations en Europe, 322-350. 

Dit noemt K. SCHMIDT de "Volltypus des untemehmerisch tätigen Vereins": Gesellschaftsrecht, 
558. 

In de woorden van K. SCHMIDT, "Verein[e] mit wirtschaftlicher Tätigkeit an einem 'inneren' 
Markt": Gesellschaftsrecht, 559. 

Zie § 489 I HGB. SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 1575, merkt evenwel op dat de meeste 
scheepvaartondernemingen vandaag de dag de vorm van een handelsvennootschap aannemen, in 
welke situatie de betrokken bepalingen van het HGB krachtens § 489 11 HGB niet spelen. 

Arrest van) februari 1993, zaak C-148/91, Jur. , 1993, I -487. 



======~====~==-=~--=--=---·- -=--=·-=--==========-=---==---=-======--,·--~-o,--_..._-_---y~-------------.:r----c-~-----o-.---::-_-~o-~~ 

70 

§ 3. Toepassing op publiekrechtelijke organisatievormen 

58. Het heeft niet veel zin een exhaustieve omschrijving te betrachten van de term 
"publiekrechtelijk". Niet alleen valt het onderscheid tussen publiek- en privaatrechtelijke 
rechtspersonen al naar nationaal recht moeilijk te maken. 387 Bovendien volgt uit de 
generieke formulering van art. 58, tweede alinea, ("en de overige rechtspersonen naar 
publiek- en privaatrecht") dat de verdragsopstellers alle niet-vennootschappelijke rechts
personen hebben willen insluiten. "Publiekrechtelijk" moet derhalve in de ruimst mogelij
ke zin worden opgevat, als behelzend alle marktdeelnemers die niet onder een privaat
rechtelijk statuut optreden (zie de voorbeelden injra, nr. 60). 

De beoordeling of een publiekrechtelijke rechtspersoon binnen de definitie van art. 58, tweede alinea, EG valt, 
staat los van de eventuele concurrentiële voordelen die deze rechtspersoon op grond van zijn nationale recht 
geniet. Dat bepaalde openbare instellingen of bedrijven krachtens de wetgeving van hun oorsprongland fiscale 
voordelen genieten, overheidssteun of -financiering ontvangen, van staatswaarborg of uitvoeringsimmuniteit 
genieten388

, een wettelijke monopoliepositie of anderszins een machtspositie bekleden, doet niet af aan hun 
hoedanigheid van titularis van het vestigingsrecht. 389 

59. Belangrijker is de vraag of overheidsdiensten of -organen die economisch actief 
zijn doch rechtens onderdeel uitmaken van het openbaar bestuur van een land, beneficiaris 
kunnen worden geacht van het vestigingsrecht. 390 Dit is naar onze mening inderdaad het 
geval, althans voor zover zij ~~lf, en niet de staat, d_rag~r van rechten en verplichting~n
zijn (supra, nr. 54). Niet vereist is dat het organisme in kwestie een van de staat geschei
den rechtspersoonlijkheid bezit ( cf de rechtspraak van het Hof inzake overheidson
dememingen, infra, nr. 93). 

In een ondernemingsgerichte invulling - zoals wij die voorstaan: infra, nr. 118 - van het begrip "rechtspersonen 
van publiekrecht" zijn uiteindelijk slechts twee kenmerken doorslaggevend opdat deze entiteiten beneficiaris van 
het vestigingsrecht zouden zijn, nl. (i) een zekere autonomie, die blijkt uit de bevoegdheid om drager van rechten 
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389 
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Zie b.v., naar Belgisch recht, MAST, A., DUJARDIN, J., VAN DAMME, M. en VANDE LANOTTE, 
J., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Gent, Story, 1992, 12e ed., p. 70, nr. 56. 

Uitvoeringsimmuniteit kent overigens verschillende modaliteiten en gradaties van intensiteit, zodat 
dit criterium bijzonder moeilijk zou zijn toe te passen: zie, naar Belgisch recht, het grondige 
onderzoek van PEETERS, B., De continuïteit van het overheidsondememen. Een begrippenanalyse 
en een kritiek op de uitvoeringsimmuniteit, Antwerpen, Maki u, 1989, in het bijzonder p. 260 e.v., 
nrs. 250 e.v. 

Anders, in scherpe bewoordingen voor openbare en quasi-openbare verzekeringsondememingen, 
SALOMONSON, F., "Problems and Experiences in the Application of the Treaty of Rome to the 
Insurance lndustry", C.M.L. Rev., 1966-67, (289), 298-299, die tot de betwistbare conclusie komt 
dat het feit dat de betrokken instellingen in hun thuisland niet onder volledige mededinging 
opereren, aantoont dat zij zonder winstoogmerk opereren. 

Vanuit erkenningsoogpunt meende B. GOLDMAN aanvankelijk dat dergelijke organismen niet onder 
het Erkenningsverdrag moesten vallen aangezien zij een gedeelte van de soevereiniteit van een land 
dragen en derhalve niet losstaan van de erkenning die men aan de staat in kwestie zelf geeft: "La 
reconnaissance mutuelle des sociétés dans la Communauté Economique Européenne", in Etudes 
offertes à L. Julliot de la Morandière, Parijs, Dalloz, 1964, (175), 187. Later stipte de auteur aan 
dat dergelijke overheidsdiensten in de geest van de opstellers van het Erkenningsverdrag niet onder 
het toepassingsgebied daarvan ressorteren, ofschoon hij "à la réflexion" zich afvroeg of een 
overheidsdienst die eigen rechten en verplichtingen kan aangaan tóch niet onder art. 2 van het 
Verdrag viel: "Le projet de convention entre les Etats membres de la Communauté Economique 
Européenne sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales", RabelsZ., 1967, 
(201), 219, waar de auteur herhaalde dat, in elk geval, "un service public dépourvu de toute 
existence juridique propre ne pourrait certainement pas se prévaloir de la C~:mvention." 
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en verplichtingen te zijn, maar tevens uit een zekere mate van economische zelfstandigheid wat de verrichte 
werkzaamheid betreft, en (ii) de economische aard van de werkzaamheid. Wat dit laatste betreft, valt opnieuw 
art. 2 van het Erkenningsverdrag aan te stippen, dat aan de erkenning van niet-vennootschappelijke rechtsperso
nen naar publiek- of privaatrecht de voorwaarde vastknoopt dat zij "het uitoefenen van een economische 
activiteit, gewoonlijk tegen vergoeding, tot hoofddoel of bijkomend doel hebben of die, zonder in strijd te komen 
met het recht in overeenstemming waarmede zij zijn opgericht, een zodanige activiteit daadwerkelijk bij 
voortduring uitoefenen." Zie dienomtrent ook infra, nr. 80. 

60. De vraag is tevens opgeworpen of en, zo ja, in hoeverre een overheidsdienst of -
orgaan dat naast zijn of haar economische activiteiten taken van openbaar gezag vervult, 
van het vestigingsrecht is uitgesloten op grond van art. 55, eerste alinea, EG. 391 Krach
tens deze bepaling geldt het vestigingsrecht niet voor 11 de werkzaamheden ter uitoefening 
van het openbaar gezag 11 in de betrokken Lid-Staat, 11 zelfs indien deze slechts voor een 
bepaalde gelegenheid geschieden 11 

• Op de betekenis en draagwijdte van deze uitzonde
ringsgrond wordt verder ingegaan (infra, nrs. 707 e.v.). Met CAPOTORTI zijn wij van 
mening dat deze bepaling enkel een aantal activiteiten van het vestigingsrecht uitsluit -
welke precies, zal atbangen van het gastland, waarbij evenwel communautaire beperkin
gen gelden (infra, nrs. 708-709) - en geen betrekking heeft op de kring van beneficiaris
sen van dit recht. 392 Ook overheidsdiensten of -organen die (kunnen) optreden krachtens 
een overheidsbevoegdheid (de iure imperil), zijn begunstigden van het vestigingsrecht 
voor zover hun vestiging enkel betrekking heeft op het verrichten van economische 
activiteiten (over de inhoud van dit begrip, infra, nrs. 107-116) in het gastland en zij 
daarbij derhalve geen overheidstaken vervullen. 393 Waar het op aankomt, is de gevoerde 
activiteit en de toerekenbaarheid ervan aan een bepaalde overheidsdienst of overheidsbe
drijf, veeleer dan de rechtsvorm van deze dienst of bedrijf of het feit dat deze voor wat 
andere aspecten aangaat, overheidsprerogatieven uitoefent. 

Wat betreft de vraag hoe men "economische activiteiten" afbakent ten opzichte van handelingen als overheid, is, 
naast de verder onderzochte rechtspraak inzake mededinging en dienstenverkeer (infra, nrs. 86-97 en 109), een 
analogie mogelijk met de EEX-jurisprudentie van het Hof van Justitie394

, met name deze waarin het Hof het 
begrip "burgerlijke en handelszaken" van art. 1 EEX - dat de werkingssfeer van dit verdrag afbakent- interpre
teert ten aanzien van door overheidsinstanties gestelde handelingen. Volgens vaste rechtspraak kan het EEX
Verdrag wel van toepassing zijn "op bepaalde beslissingen in een geschil tussen een overheidsinstantie en een 
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MONACO, R., o.c., in Mélanges offerts à Jacques Maury, I, 325. 

QUADRI-CAPOTORTI, 452; GRABITZ-RANDELZHOFER, "Art. 58", p. 2, nr. 4. 

RANDELZHOFER, A., ibid.; SMITH/HERZOG-VAN GERVEN, nr. 58.04, p. 2-642. 

Een analogie ware ook mogelijk met de BTW-rechtspraak van het Hof, met name de arresten 
waarin het begrip "economische activiteit" in de zin van art. 4 Zesde BTW-Richtlijn wordt 
afgebakend ten opzichte van werkzaamheden "als overheid" verricht door de staat, regio's, 
gewesten, provincies, gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in de zin van art. 4, lid 5, 
Zesde BTW-Richtlijn. Zie arresten van 17 oktober 1989, gevoegde zaken 231187 en 129/88, 
Comune di Carpaneto Piacentino I, Jur., 1989, 3233, r.o. 16 en 15 mei 1990, zaak C-4/89, 
Comune di Carpaneto Piacentino 11, Jur., 1990, 1-1869, r.o. 10: werkzaamheden verricht "als 
overheid" acht het Hof degene die verricht worden in het kader van het specifiek regiem dat geldt 
voor de betrokken subjecten van publiekrecht, zodat hieronder niet optreden onder dezelfde 
juridische voorwaarden als particuliere economische subjecten valt. Ook dit onderscheid is, zoals 
bij de EEX-rechtspraak maar o.i. minder duidelijk, gefundeerd op een distinctie tussen acta iure 
imperii en acta i ure gestionis. : 
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particulier, doch [is] dit anders [ ... ] wanneer de overheidsinstantie krachtens overheidsbevoegdheid handelt". 395 

Van handelen krachtens overheidsbevoegdheid is onder meer sprake (i) bij de invordering van bijdragen die een 
particulier verschuldigd is aan een publiekrechtelijk nationaal of internationaal orgaan (in casu Eurocontrol396) 

uit hoofde van het - verplicht en eiclusief - gebruik van diens installaties en diensten397 en (ii) bij de vergoe
ding van kosten die een staat als beheerder op grond van een volkenrechtelijke verplichting heeft gemaakt voor 
het opruimen van een wrak in een openbaar vaarwater. 398 Deze rechtspraak lijkt aan te sluiten op het in het 
volkenrecht gangbare onderscheid - in het leerstuk van de immuniteit van staten - tussen acta iure imperii 
(typische overheidshandelingen) en acta iure gesrionis (handelingen die het gevolg zijn van het op dezelfde wijze 
als particulieren deelnemen aan het economisch verkeer). 399 De EEX-rechtspraak leert dat terzake zowel moet 
worden rekening gehouden met het volkenrecht als met de algemene beginselen die de rechtsstelsels van de Lid
Staten gemeenschappelijk hebben. 400 De oprichtingsmodaliteiten zijn doorgaans indicatief. Men neme het voor
beeld van tussen Lid-Staten opgerlchte entiteiten. 401 Richten Lid-Staten een internationaal orgaan op bij 
verdrag, dan zal het in regel gaan om een "overheid" (b.v. Eurocontrol); richten (overheden van één of 
meerdere) Lid-Staten daarentegen een gezamenlijke staats- of parastatale onderneming op, dan gaat het meestal 
om een organisatie die zoals particulieren aan het economisch leven deelneemt. 

61. Het gamma (semi-)publiekrechtelijke diensten, organen en bedrijven die onder 
deze noemer ressorteren, is schier onoverzienbaar. 402 

Alleen al naar Belgisch recht komt men voor volgend veelvoud van operatoren te staan, die gerangschikt kunnen 
worden alnaargelang het organismen van openbaar belang ("organismes d'intérêt public") betreft of ondernemin
gen met openbaar kapitaal ("entreprises à capital public").403 Onder de eerstgenoemde categorie bevinden zich 
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Arresten van 14 oktober 1976, zaak 29176, LTU, Jur., 1976, 1541, r.o. 4; 16 december 1980, 
zaak 814179, Rüffer, Jur., 1980, 3807, r.o. 8. Voor een bespreking, zie LENAERTS, K. en 
VERBRUGGEN, M., "Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over 
het Verdrag van Brussel van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken", T.B.H., 1991, (760), p. 762-
763, nrs. 3-4. 

Over de rechtsaard van Eurocontrol werkte het Hof zijn standpunt verder uit in het arrest van 19 
januari 1994, zaak C-364/92, SAT Fluggesellschaft, Jur., 1994, 1-43, r.o. 20-30. Zie ook infra, nr. 
97. 

Arrest LTU, r.o. 4. 

Arrest Rüffer, r.o. 9 (verwijzing naar het betrokken verdrag in r.o. 10). Zie de annotatie van 
HARTLEY, T" "Scope of the Convention: public law and private law", Eur. L. Rev., 1981, (215), 
216, die van mening is dat het Hof een vrij ruime opvatting van het publiekrecht aanhangt. In 
dezelfde zin LENAERTS, K. en VERBRUGGEN, M., o.c., T.B.H., 1991, p. 763, nr. 4. 

Daarover, met talrijke referenties, BROWNLIE, I.A., Principles of Pubtic International Law, 
Oxford, Clarendon, 1995, 4e ed., 327 e.v.; zie ook, bondig maar verhelderend, KOOUMANS, P.H., 
Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1994, 5e ed., 69-70. 
Uiteenlopende visies bestaan overigens over de vraag of dit onderscheid moet worden gemaakt aan 
de hand van de aard van de handeling dan wel het doel ervan: ibid. 

Zie arrest Lüffer, r.o. 11. Het Hof constateert hier dat de kwalificatie "optreden krachtens 
overheidsbevoegdheid" ten aanzien van de staat als beheerder van vaarwateren ook in overeen
stemming is met de algemene beginselen die in de nationale rechtsstelsels der Lid-Staten worden 
gevonden. 

Zie SEIDL-HOHENVELDERN, 1., Corporations in and under International Law, Cambridge, Grotius, 
1987, 2-3, met verdere voorbeelden en verwijzingen. 

Voor interessante, maar inmiddels deels verouderde rapporten betreffende de op dat ogenblik tien 
Lid-Staten van de EG, zie Les entreprises du secteur pubtic dans les pays de la Communauté 
européenne, TIMSIT, G. (ed.}, EIPA, Brussel, Bruylant, 1987. 

Deze indeling wordt voorgesteld door DÉOM, D., Le statut juridique des entreprises publiques, 
Brussel, Story, 1990, p. 7, nr. 5, en is o.m. overgenomen door DIEUX, X., "Les entreprises 
publiques et le droit commercial (à la lumière de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de 
certaines entreprises publiques économiques)", in Les entreprises publiques autonomes. La nouvelle 
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regieën404
, openbare instellingen405

, intercommunale verenigingen406
, publiekrechtelijke verenigingen407

, 

autonome overheidsbedrijven408
, autonome gemeentebedrijven409

, naamloze vennootschappen van publiek
recht410 (thans b.v. BELGACOM411) en openbare kredietinstellingen. 412 Ondernemingen met openbaar kapi
taal vormen inzonderheid de openbare investeringsmaatschappij en. 413 

In Duitsland gelden als publiekrechtelijke rechtspersonen die onder deze categorie vallen met name de 
Körperschaften des öffentlichen Rechts en Anstalten des öffentlichen Rechts. 414 
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loi du 21 mars 1991, Brussel, Bruylant, 1992, (99), 100-103. 

Zo b.v. de Regie der Posterijen en de Regie der Luchtwegen vóór zij door de Wet van 21 maart 
1991 (B.S., 27 maart 1991) omgevormd werden tot de autonome overheidsbedrijven De Post en de 
Nationale Maatschappij der Luchtwegen (N.M.L.W.). 

Hieronder valt b.v. de N.M.B.S. (opgericht bij Wet van 23 juli 1926, B.S., 24 juli 1926), ofschoon 
zij ook het voorwerp vormt van t1tel V van de Wet van 21 maart 1991 (infra, voetnoot 408). 
Destijds (vóór haar omvorming tot A.S.L.K.-Holding, en uiteindelijk tot "N.V. Federale Participa
tiemaatschappij", door de Wet van 17 juni 1991: infra, voetnoot 412) was ook de A.S.L.K. een 
openbare instelling, net zoals de N.K.B. en het C.B.H.K. (infra, voetnoot 412). Thans situeren 
z1ch binnen deze categorie nog vnl. organen die typisch overheidstaken uitoefenen, zoals de 
Commissie voor Bank- en Financiewezen, de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening en de Rijksdienst 
voor kinderbijslag voor werknemers resp. voor zelfstandigen: MAST, A., DUJARDIN, J., VAN 
DAMME, M. en VANDE LANOTTE, J., Overzicht van het Belgisch administratief recht, p. 107, nr. 
96. 

MAST, A., DUJARDIN, J., VAN DAMME, M. en VANDE LANOTTE, J., Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, p. 109, nr. 99. 

Zie MAST, A., DUJARDIN, J., VAN DAMME, M. en VANDE LANOTTE, J., Overzicht van het 
Belgisch administratief recht, p. 110, nr. 100. Hieronder vallen b.v. de Vlaamse Huisvestings
maatschappij en de Vlaamse Vervoermaatschappij. 

Geregeld door titel I van Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven (B. S., 27 maart 1991, err., B. S., 20 juli 1991, gewijzigd bij 
Programmawet van 24 december 1993, B.S., 31 december 1993, 2e ed., en Wet van 24 december 
1993, B.S., 22 januari 1994). Voor een nadere analyse van die wet, zie Les entreprises publiques 
autonomes. La nouvelle loi du 21 mars 1991. 

K. B. van 10 april 1995 tot bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard 
waarvoor de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten, 
B.S., 13 mei 1995. 

De omzetting van autonome overheidsbedrijven in N. V.' s van publiekrecht is geregeld in hoofdstuk 
IX van titel I van Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven, supra, voetnoot 408. 

Zie K.B. van 16 december 1994 betreffende de omvorming van BELGACOM in een naamloze 
vennootschap van publiek recht en de vaststelling van haar statuten (B.S., 22 december 1994). 

Zoals geregeld in de Wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het 
bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële 
vennootschappen (B.S., 9 juli 1991). Het betreft de publiekrechtelijke naamloze vennootschappen 
"N. V. Federale Participatiemaatschappij" (voorheen de A.S. L.K.-Holding), ·"A.S. L.K.-Bank", 
"A.S. L.K.-Verzekeringen", "Nationale Kas voor Beroepskrediet", "Centraal Bureau voor Hypothe
cair Krediet" 

Met name de Nationale Investeringsmaatschappij (N .l.S.) en de drie regionale investeringsmaat
schappijen, resp. de Vlaamse, Waalse en Brusselse Investeringsmaatschappij. Daarover DÉOM, D., 
Le statut juridique des entreprises publiques, p. 35-42, nrs. 23-27. 

Onder de Körperschaften des öffentlichen Rechts vallen de zgn. Gebietskörperschaften (gemeenten, 
Landkreise, Bundesländer, en de BRD zelf) en Personenvereinigingen (water- en bodemfederaties, 
beroepsverenigingen, religeuse genootschappen); onder de Anstalten des öffentlichen Rechts 
bevinden zich o.m. industrie- en handelskamers, universiteiten, openbare scholen, de Deutsche 
Bundesbahn, ... : FRIEDRICH, W.J., Vereine und Gesellschaften, 5e ed., München, Beek, 1987, 
319-320. 



74 

Naar Frans recht kan men o.m. aanstippen, de services/établissements publies à caractère industrie! ou 
commercial415 (b.v. S.N.C.F., Électricité de France, Gaz de France}, régies municipales, intercommunales en 
départementales416 , de sociétés d'économie mixte locales417 en, natuurlijk, de genationaliseerde ondernemin

. gen418 , waarvan het aantal sedert de privatiseringen van 1986 en deze vanaf 1993 gestadig afneemt. 
Als voorbeelden van publiekrechtelijke rechtspersonen naar Nederlands rechr419 kan men o.m. gewag 

maken van de produktschappen, hoofdbedrijfschappen en bedrijfschappen420, het Algemeen burgerliJk pensioen
fonds.421 

Wat het Verenigd Koninkijk aangaat, vallen vooral de public corporations te vermelden, die destijds het 
uitverkoren instrument voor nationaliseringen waren maar wier aantal na de "Thatcheriaanse" privatiserings
golven sterk geslonken is. 422 
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Het betreft overheidsdiensten wier activiteiten ook door particulieren zouden kunnen worden 
verricht en die onder vergelijkbare voorwaarden opereren als particuliere ondernemingen: over hun 
regime, zie RIPERT/ROBLOT-GERMAIN, nr. 284, p. 199-201. Voor talrijke voorbeelden, zie 
CHAPUS, R., Droit administratif général, I, Parijs, Montchrestien, 1992, 6e ed., nr. 399, p. 259. 

Althans diegene die rechtspersoonlijkheid en fmanciële autonomie genieten krachtens het décret du 
19 octobre 1959 sur les régies dotées de la personnalité morale et de !'autonomie fmancière. 

Loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales (herhaaldelijk 
gewijzigd). Het betreft vennootschappen- in de (verplichte) vorm van sociétés anonymes tussen 
gemeenten, departementen, regio's en hun groeperingen met een of meerdere particuliere 
ondernemingen teneinde activiteiten van algemeen belang uit te oefenen (b.v. exploitatie service 
public à caractère public ou commercial). Zie o.m. RIPERTIROBLOT-GERMAIN, nrs. 1702-1702(1), 
p. 1287-1288. Zie meer algemeen over de entreprises d'économie mixte, RIVERO, J. en WALINE, 
1., Droit administratif, Parijs, Dalloz, 1992, 14e ed., p. 429-432, nrs. 509-514. 

Een overzicht geven zou ons te ver leiden. Het moge volstaan hier aan te stippen dat hun bestuur 
thans bepaald wordt door Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur 
public (l.O., 27 juli 1983, 2326). Daarover o.m. RIPERT/ROBLOT-GERMAIN, nr. 1707, p. 1290-
1292. 

Art. 1, lid 1, boek 2 B.W. geeft een opsomming van publiekrechtelijke rechtspersonen: de Staat, de 
provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de 
Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend. Zie voor een overzicht, naast de hier gegeven 
voorbeelden, ASSER-VAN DER GRINTEN 11, p. 161-172, nrs. 176-183. 

Ingesteld krachtens de Wet van 27 januari 1950 op de Bedrijfsorganisatie (Stb., K 22). De 
produktschappen zijn bij wet ingesteld verticale groeperingen voor ondernemingen die een 
verschillende functie in de bedrijfskalom vervullen ten aanzien van bepaalde (groepen van) 
produkten; de hoofdbedrijf- en bedrijfschappen voor ondernemingen die een gelijke of verwante 
functie vervullen. 

Het ABP bezit rechtspersoonlijkheid op grond van art. L 1 van de Algemene burgerlijke pensioen
wet van 6 januari 1966 (Stb. , 6). 

Het betreft entiteiten met onderscheiden rechtspersoonlijkheid die bij wet of koninklijk prerogatief 
is toegekend, die krachtens de wet of hun statuten bepaalde afgebakende functies toevertrouwd 
hebben gekregen, en in rechte onafhankelijk zijn van de regering: zie JONES, B.L., Gamer's 
Administrative Law, Londen, Butterworths, 1989, 7e ed., 346 e.v. Vóór de privatiseringen van de 
jaren tachtig vielen o.m. British Oil, British Gas en British Airways hieronder; thans kan men b.v. 
nog British Coal, British Steel Corporation en de BBC hieronder rangschikken: zie WADE, W., 
Administrative Law, Oxford, Clarendon, 1994, 7e ed., 167-168. Over de beleidsargumenten en -
ervaringen en de overgang naar privatiseringen, zie CRAIG, P.P. , Administrative Law, Londen, 
Sweet & Maxwell, 1994, 3e ed., 99-105. "---
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AFDELING IV. "MET UITZONDERING VAN VENNOOTSCHAPPEN WELKE GEEN WINST 

BEOGEN" 

62. Art. 58, tweede alinea, EG sluit van het vestigingsrecht uit, "vennootschappen 
welke geen winst beogen". 423 Ondanks het woordgebruik slaat deze zinsnede niet enkel 
op vennootschappen, maar ook op de eerder vermelde categorie van "de overige rechts
personen naar publiek- of privaatrecht" .424 Bij gebrek aan rechtspraak van het Hof 
bestaat over de juiste draagwijdte van deze uitsluitingsgrond tot op vandaag geen zeker
heid. Naast het gegeven dat het hier om een - restrictief te interpreteren (supra, nr. 28) -
uitzondering op een fundamentele verdragsvrijheid gaat, pleiten talrijke andere argumen
ten voor een ~ng_e uitlegging van de exceptie. 

63. Allereerst valt een restrictieve interpretatie te bepleiten op basis van tekstuele 
argumenten. Uit de negatieve formulering ("welke geen winst beogen") volgt dat enkel de 
volkomen afwezigheid van winstoogmerk mogelijk een uitsluitingsgrond zou kunnen 
vormen. Art. 58 EG vereist niet dat de bedoelde organisatievormen als enige of voor
naamste oogmerk het genereren van winsten hebben: het is ook mogelijk andere fmalitei
ten na te streven, zolang het winstoogmerk maar nit:!t vollc;:dig afwezig blijft. 425 Daar
naast relativeert art. 58, tweede alinea, zelf de eis van winstoogmerk door haar expliciete 
vermelding van de coöperatieve vennootschaps- of verenigingsvorm (supra, nr. 52): 
daaruit volgt dat onder art. 58, tweede alinea, ook verbanden ressorteren die voordeel 
voor hun leden veeleer dan voor zichzelf nastreven. 426 Een restrictief opgevat winstbe
grip zou bovendien het vestigingsrecht voor rechtspersonen naar publiekrecht, die vaak 
geen rechtstreeks vermogensvoordeel voor zichzelf nastreven - zo een dergelijk streven al 
überhaupt voorligt -, goeddeels ongedaan maken. 427 

Over een specifiek tekstargument beschikken Duitstalige auteurs: de Duitse tekst van art. 58, tweede alinea, EG 
hanteert de term "Erwerbszweck", die heel wat ruimer is dan het uit het Franse recht stemmende "but 
lucratif'. 428 EVERLING leidt daaruit af dat, om aanspraak te kunnen maken op het vestigingsrecht, niet de 
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Duits "die keinen Erwerbszweck verfolgen"; Frans "qui ne poursulvent pas de but lucratif"; 
Italiaans "che non si prefiggono scopi di lucro"; Engels "which are non-profit-making". 

Immers, deze rechtspersonen worden krachtens de definitie van art. 58, tweede alinea, mede 
"onder vennootschappen ( ... ) verstaan". QUADRI-CAPOTORTI, 451, voegt terecht toe dat het 
onlogisch en incoherent ware deze beperking enkel op het begrip vennootschap toe te passen, dat 
reeds intrinsiek met de uitoefening van economische activiteiten is verbonden, maar niet op het 
brede gamma van overige privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen. 

Zo ook QUADRI-CAPOTORTI, 451. Het tijdelijk of permanent verlieslatend karakter van de gevoerde 
activiteit doet er niet toe: LASOK, D., in Law of the European Communities, 11, nr. 16.15, p. 473. 

In die zin EVERLING, U., o.c., B.B., 1958, 864; EVERLING, 33; LASOK, D., in The Law of the 
European Communities, 11, nr. 16.15, p. 473; RENAULD, p. 1.11, nr. 16. 

GOLDMAN, B., o.c., in Etudes offertes à L. Julliot de la Morandière, 188, merkt terecht op: "Ce 
serait donc largement retirer d'une main ce que l'on aura donné de l'autre"; RENAULD, J., Droit 
européen des sociétés, p. 1.11, nr. 16. Zie ook, met hetzelfde argument voor de overige rechtsper
sonen naar privaatrecht, CEREXHE, E., "La reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes 
morales dans la Communauté économique europeénne", R.M. C., 1968, (578), nr. 20, p. 584; 
GOLDMAN-LYONCAEN-VOGEL, nr. 116, p. 128; QUADRI-CAPOTORTI, F., 451. 

Het "but lucratif" ligt inderdaad nog steeds principieel ten grondslag aan de definitie van vennoot
schap in art. 1832 Code civil en blijft naar Frans recht het grote onderscheidingscriterium ten 
opzichte van de vereniging ("association"): supra, nr. 45 en voetnoot 274; voor recentere ontwikke-

,lingen, ~ie infra, nr. 65. Het lijkt geenszins uitgesloten dat de Franse d-elegatie insisteerde op deze 
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bedoeling vereist is om winst te verwezenlijken ("Gewinnstreben"): "es genügt vielmehr die Absicht, sich im Er
werbsleben zu bestätigen". 429 Ook wanneer een vennootschap of rechtspersoon geen winst nastreeft, maar 
deelneemt aan het economisch verkeer om het inkomen van haar leden of vennoten te verhogen, valt zij volgens 
hem binnen de definitie. 430 De betekenis van de uitzonderingsclausule bestaat volgens EVERLING hierin, dat 
"durch sie die groBe Zahl der politischen, kulturellen, religiösen, sozialen, caritativen und sonstigen nicht mit 
den wirtschaftlichen Zielen des Gemeinsamen Marktes in Verbindung stehenden Vereine oder Körperschaften des 
öffentl~chen Rechts at.:sgeschlossen werden. "431 

64. Behalve hogergenoemde argumenten moet in een dynamisch-evolutief perspectief 
op grond van een drietal na de sluiting van het EEG-Verdrag tot uiting gekomen ontwik
kelingen een soepelË_ in~lling van het winstvereiste worden bepleit: (i) de evolutie die de 
nationale rechtsstelsels sedert -1957-hebben ~doorgemaakt inzake het winstbegrip; (ii) de 
noden voor de economisch actieve ondernemingen van de "sociale economie" om volledig 
profijt te trekken van de interne markt; en (iii) de opkomst van nieuwe organisatievormen 
in de Lid-Staten die geen winst, of toch niet winst in de strikte zin, nastreven. 

§ 1. Evolutie van het winstbegrip in het nationale recht 

65. Sedert 1957 heeft een hele evolutie plaatsgevonden inzake het winstoogmerk als 
onderdeel van het vennootschapsbegrip in de Lid-Staten. Uiteraard gaat het hierbij om een 
continu proces, dat al aan de gang was ten tijde van de ondertekening van het EEG
Verdrag. 

66. In Frankrijk gold tot begin 1978 art. 1832 Code civil in zijn oorspronkelijke versie 
- zoals tot vóór de Wet van 14 juli 1987 in België: supra, nr. 45 -, waarin het oogmerk 
van winstdeling centraal stond.432 Het onderscheid met de vereniging (association) als 
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uitzondering, gelet op het traditionele wantrouwen dat in Frankrijk bestond jegens groeperingen 
zonder winstoogmerk, met uitzondering van de coöperatieven (wellicht eveneens een mogelijke 
verklaring voor de expliciete vermelding daarvan in art. 58, tweede alinea, EG): cf. de levendige 
discussies op de zevende sessie van de Haagse Conferentie voor het internationaal privaatrecht, 
waar vooral de Franse afgevaardigden (BATIFFOL en NmoYET) bezwaren maakten tegen de ruime 
toepassingssfeer van het ontwerpverdrag dat het Haagse Erkenningsverdrag van 1 juni 1956 zou 
worden (supra, voetnoot 212). Zie LoussoUARN, Y., "La Conférence de La Haye de Droit 
international privé et le Droit international du commerce", Rev. Trim. Dr. Comm., 1952, (21), p. 
22-23, nrs. 5-8. 

EVERLING, U., o.c., B.B., 1958, 864; zie ook EVERLING, 33. 

EVERLING, 34. Daarom is ook de Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit naar Duits recht (zie 
supra, nr. 56) en haar equivalent in de andere nationale rechtsstelsels volgens hem in de definitie 
inbegrepen (o.c., B.B., 1958, 864); met uitzondering, zo preciseerde hij later, van de kleinere 
Vereine - die qua persoon en plaats beperkt zijn - in de zin van § 53 van het Versicherungsauf
sichtsgesetz (Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsuntemehmen vom 6.6.1931, RGBl., 
I, 315, als herhaaldelijk gewijzigd), en de daarmee overeenstemmende verenigingen in de andere 
Lid-Staten, met name de Franse "sociétés mutuelles d'assurance": EVERLING, U., "Die Einbezie
hung der Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit in die Regelungen des EWG-Vertrages", 
Versicherungsrecht, 1959, (401), 403. Zie ook in die zin, SCHMIDT, R., Zu den rechttichen 
Grundfragen des Gemeinsamen Markt es. Unter besonderer Berücksichtigung der Kredit- und 
Versicherungswirtschaft, Schriftenreihe der Juristischen Studiengesellschaft Karlsruhe, Heft 52/53, 
Karlsruhe, Müller, 1962, 28. 

EVERLING, 34; in dezelfde zin GRABITZ-RANDELZHOFER, "Art. 58", p. 1, nr. 3. 

"La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs · personnes conviennent de mettre quelque 
·~hose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en rés~lter" (ei~n cursivering). 
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rechtsvorm bleek zonneklaar uit de definitie van art. 1 van de Wet van 1 juli 1901433 , 
krachtens welk het "but autre que de partager des bénéfices" een grondkenmerk van deze 
rechtsvorm uitmaakt. Bij gebrek aan een wettelijke definitie van het begrip winstoogmerk 
had de Cour de cassation een enge omschrijving dienaangaande ontwikkeld in het 
befaamde arrest Caisse rurale de la commune de Manigod, nl. "un gain pécuniaire ou 
[ ... ] un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés". 434 Ofschoon helder, bleek 
de defmitie te beperkend en werd zij in toenemende mate vanuit de praktijk bekriti
seerd.435 Ook de wetgever week er in bijzondere wetten van af. 436 De Wet van 4 janu
ari 1978 heeft art. 1832 inzoverre gewijzigd dat, naast het delen van winsten, het doel 
van een vennootschap nu ook kan bestaan in het "profiter de l'économie" die uit de 
gezamenlijke onderneming kan resulteren. 437 De invulling van het winstbegrip verloopt 
echter nog steeds op basis van hogergenoemd cassatie-arrest. 438 Wat betreft de notie 
"économie" gaat men ervan uit dat deze doorgaans bestaat uit een fmanciële besparing 
(aankoop van goederen of verschaffmg van gemeenschappelijke diensten aan een lagere 
prijs), hoewel ook de vermindering van een verlies hieronder valt. 439 Met deze wijzi
ging zijn in het Franse rechtspersonenrecht de grenzen tussen vereniging en vennootschap 
aanzienlijk vervaagd. Polaire situaties laten zich nog steeds eenvoudig kwalificeren; maar 
een onderneming die niet louter belangeloos opereert, evenmin puur winst beoogt doch 
wel bepaalde voordelen of besparingen voor haar leden nastreeft, kan zowel opteren voor 
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Zie het citaat supra, voetnoot 274. 

Cass. fr., 11 maart 1914, D.P., 1914, I, 257, noot SARRUT, L. Het betrof een geschil waarin een 
kredietcoöperatie, teneinde een lagere registratietaks te betalen, tegen de fiscus betoogde dat zij een 
vereniging en geen vennootschap was, en door het Hof van Cassatie uiteindelijk gelijk kreeg. Zie 
de bondige bespreking bij COZIAN, M. en VIANDIER, A., Droit des sociétés, Parijs, Litec, 1995, Se 
ed., nr. 12, p. 6-7. Voor een meer uitvoerige analyse, zie DIDIER, P., Droit commercial, 11, Les 
entreprises en société, Parijs, PUF, 1993, 36-39; SCHOLSEM, J.-C., "La notion de bénéfice dans Ie 
contrat de société", R.P.S., 1969, (211), 217-221. 

MERLE, PH., Droit commercial. Sociétés commerciales, nr. 35, p. 44-45; COZIAN, M. en 
VIANDIER, A., Droit des sociétés, p. 7, nr. 13; TERRÉ, F., "La distinction de la société et de 
l'association en droit français", in Mélanges Roger Secrétan, Montreux, Corbaz, 1964, (325), i.h.b. 
330-338. 

Zo b.v. kwalificeerde art. 1 Loi na 4 7-177 5 du 10 septembre 194 7 portant statut de la coopération 
(supra, voetnoot 340) de coopératives als vennootschappen, terwijl ztj krachtens deze bepaling geen 
winst nastreven maar besparingen, nl. vermindering van kostprijs en eventueel van verkoopprijs van 
produkten of diensten: zie de definitie supra, voetnoot 345. 

Supra, voetnoot 285. Daarover specifiek GUYON, Y., "Les dispositions générales de la loi na 78-9 
du 4 janvier 1978 portant réforme des sociétés", Rev. Soc., 1979, 1-15. Deze auteur merkt ten 
onrechte op (p. 14, nr. 9) dat de nieuwe definitie van "société" een distorsie creëert ten opzichte 
van het vennootschapsbegrip van art. 58, tweede alinea, EG: dit laatste begrip is immers niét 
enger: zie infra, nr. 80. Zie ook Id., "De la distinction des sociétés et des associations depuis la loi 
du 4 janvier 1978", in Etudes oftenes à Pierre Kayser, I, Aix-Marseille, Presses universitaires 
d'Aix-Marseille, 1979,483-499. LAGARDE, G., V

0 "Société civile", in Répertoire de droit civil, 
IX, Parijs, Dalloz, p. 3, nr. 20, meent dat door deze hervorming de G.I.E. voortaan "une variété 
de société" is geworden. 

Het kan daarbij zowel om financiële winst (gain pécuniaire) als materiële winst (gain matériel) 
gaan: zie MERLE, PH., Droit commercial. Les sociétés, nr. 36, p. 44-45. 

·MERLE, PH., Droit commercial. Les sociétés, nr. 36, p. 43. 
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een verenigings- als een vennootschapsvorm (en, ingeval van meerdere ondernemingen, 
voor een G.I.E.). 440 

67. Een gelijkaardige ontwikkeling heeft zich in België voorgedaan. Reeds jarenlang 
pleitte de doctrine voor een ruime uitlegging van het winstbegrip vervat in art. 1832 
B. W. , in de zin van ieder ruim te ~i-~~!"P_!~e_r_~J} ___ y_e_ffil.Og_~:m;yoordeel, waaronder ook het 
voorkomen van verliezen--en ___ ltei besparen van kosten valt._441 Ook in de rechtspraak 
werden hiervan toepassingen gevonden. 442 De Wet van 13 april 1995 heeft die opvatting 
bekrachtigd door art. 1832 B.W. te wijzigen: een vennootschap moet "zich ten doel 
[stellen] aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezor
gen tenzij, in de gevallen bepaald door de wet, de vennootschapsakte anders bepaalt". 443 

Terzelfdertijd heeft deze wet de vennootschap met sociaal oogmerk (V. S. 0.) als nieuwe 
modaliteit ingevoerd (infra, nr. 77). Daarmee is de scheidingslijn tussen vennootschap en 
vereniging naar Belgisch recht sterk vervaagd. 444 

68. In Duitsland speelt het winstbegrip geen enkele rol in de afbakening van de 
onderscheiden verenigingsvormen. 445 Het essentiële onderscheid dat het BGB maakt 
tussen nichtwirtschaftliche (of !deal-) en wirtschaftliche Vereine is gebaseerd op de vraag 
of een vereniging al of niet economische activiteiten uitoefent. 

Het juridisch belang van het onderscheid tussen wirtschaftliche en nichtwirtschaftliche Verein situeert zich hierin, 
dat krachtens § 21 BGB slechts rechtsbekwaamheid als rechtspersoon ("Rechtsfáhigkeit als eingetragener 
Verein") verwerft een "Verein, dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist." De 
niet-economische vereniging verwerft op grond van voornoemd artikel de rechtspersoonlijkheid door registratie 
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MERLE, PH., Droit commercial. Les sociétés, nr. 38, p. 47-48, die besluit dat zich een herdefmitie 
van het begrip vereniging opdringt. COZIAN, M. en VIANDIER, A., Droit des sociétés, p. 11, nr. 
21, concluderen dat "il faudra un jour créer un véritable droit économique qui dépasse Ie elivage 
suranné des actes civils et des actes de commerce." RIPERT/ROBLOT-GERMAIN, nr. 678, p. 558, 
pleiten om die reden voor een stiktere omschrijving van het verenigingsbegrip "qui éviterait que 
celie-ei puisse apparaître comme une formule juridique concurrente de 1 a société". 

Zie reeds VAN RYN, J., Principes de droit commercial, I, Brussel, Bruylant, 1954, p. 230, nr. 
329; zie daarnaast COIPEL, M., "Dispositions communes à toutes les formes de sociétés commerci
ales", in Répertoire Notarial, XII, Droit commercial, Brussel, Larcier, 1982, p. 93, nr. 74; RONSE, 
J., Algemeen deel van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 141-142; SCHOLSEM, J.-C., 
o.c., R.P.S., 1969, i.h.b. 238-239. Voor de traditionele opvatting van het winstbegrip, zie de 
referenties bij WOUTERS, J., "Commentaar vennootschappen (artikelen 1832-1873 Burgerlijk Wet
boek)~·, in Overzicht Rechtspraak en Rechtsleer. Bijzondere Overeenkomsten, Antwerpen, KI uwer, 
p. 27, nr. 47. 

Zie o.m. Antwerpen, 4 december 1984, F.J.F., 1985, nr. 66, 121, met noot, R.P.S., 1986, p. 142, 
noot COPPENS, P. Zie de bespreking van dit arrest bij GEENS, K. en LAGA, H., "Overzicht van 
rechtspraak. Vennootschappen 1986-1991", T.P.R., 1993, (933), p. 942, nr. 4; zie ook VAN 
OMMESLAGHE, P. en DIEUX, X., "Examen de juriprudence (1979-1990). Les sociétés commercia
les", R.C.J.B., 1992, (573}, nr. 1, p. 581. 

Eigen cursivering. 

Ingevolge de nieuwe definitie van art. 1832 B. W. werd het standpunt verdedigd dat verenigingen 
een species zijn geworden van het genus vennootschap: VAN OERVEN, D., "Bestaan verenigingen 
zonder rechtspersoonlijkheid nog?", T.R. V., 1995, 306-308; anders, GEENS, K., o.c., in De nieuwe 
Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, nrs. 49-50, p. 47-48; SERVAES, B., "Feitelijke 
verenigingen bestaan nog!", T.R. V., 1995, 509-511. 

Zie voor de in de rechtsleer gegeven definitie van Verein, supra, nr. 45.-.... 
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in het Vereinsregister ("Registrierungsverfahren")446
, terwijl economische verenigingen luidens § 22 BGB bij 

gebrek aan bijzondere wetsbepalingen slechts rechtsbekwaamheid verwerven door "staatliche Verleihung" 
("Konzessionssystem"). Dit geschiedt slechts zeer uitzonderlijk: bedoeling van de wetgever is, dat partijen voor 
economische bedrijvigheden beroep doen op de specifieke Vereins-vormen der AG, GmbH en (onder bepaalde 
voorwaarden) Genossenschaft, die beschermingsregels voor schuldeisers en beleggers inhouden. 447 

De afbakening tussen economische en niet-economische verenigingen behoort tot de meest omstreden 
vragen van het Duitse vermogensrecht.448 Na een strijd tussen de subjectieve (het economische "Zweck" als 
criterium) en objectieve theorie (wat telt, is de "Tätigkeit"), passen de hoogste gerechten thans in vaste 
rechtspraak een zgn. "gemischte Theorie", waarbij een vereniging als economisch wordt gekwalificeerd wanneer 
zij objectief door middel van een economisch bedrijf ("wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb") het oogmerk heeft, 
zichzelf of haar leden economische voordelen te bezorgen. 449 Deze gemengde theorie wordt echter door een 
deel van de doctrine als te elastisch bekritiseerd. SCHMIDT stelt een "teleologisch-typologische" test voor welke 
deels gebaseerd is op de doelstellingen van de wetgever en deels op de eigenheden van de betrokken rechtsre
gels, die niet omzeild mogen worden, en waarbij de Glaübigerschutz centraal staat. 450 

69. In Nederland vereist het B.W. van oudsher geen winstoogmerk, maar "het 
oogmerk om h:êt [uit de vennootschap] ontstane voordeel met elkaar te delen" .451 Of
schoon bij het begin van de eeuw nog het standpunt werd vertolkt dat het moest gaan om 
een rechtstreekse vermogensvermeerdering, is de huidige positie van de doctrine dat het 
volstaat indien objectief uit de strekking van de overeenkomst het doel van de partijen 
blijkt om gemeenscha~~lij_~. economisch voorgeel te behalen. 452 

70. Het Engelse recht daarentegen houdt, althans wat de partnership betreft, vrij sterk 
vast aan het'',,winstbegrip als afbakeningscriterium tussen vennootschappen en andere 
rechtsvormen. Wij zagen reeds dat de "view of a profit" een wezenlijk onderdeel uitmaakt 
van de wettelijke definitie van partnership (supra, nr. 46}. Traditioneel hanteert de 
rechtspraak een enge invulling van het winstbegrip. 453 Toch is een zekere versoepeling 
merkbaar. In 1980 nuanceerde het House of Lords de regel in Newstead v Frosf54

: een 
partnership kan ook worden opgericht wanneer de doorslaggevende beweegreden een 
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454 

Daarover SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 552-554. 

KüBLER, F., Gesellschaftsrecht, 109-110. Zie, expliciet over deze "Normzweck", BGH, 29 
november 1956, BGHZ, 22, (240), 244; BGH, 14 juli 1966, BGHZ, 45, (395), 397; BGH, 29 
september 1982, BGHZ, 85, (84), 88. 

SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 555. 

Zulks sedert RG, 30 oktober 1913, RGZ, 83, (231), 237; zie BGH, 30 november 1954, BGHZ, 15, 
(315), 319; FRIEDRICH, W.J., Vereine und Gesellschaften, 43; KÜBLER, F., Gesellschaftsrecht, 
110. 

SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 556; MÜNCHKOMM/REUTER, §§ 21-22, nr. 7, p. 361, met 
verwijzing naar toepassingen van deze leer in de rechtspraak. Op grond van deze indeling 
onderscheidt SCHMIDT drie basistypen economische verenigingen: zie Gesellschaftsrecht, 558-560. 
In hoofdzaak akkoord, maar met nuanceringen, MüNCHKOMM/REUTER, §§ 21-22, nrs. 8-20, p. 
361-367. 

Art. 1655 B.W., in extenso geciteerd supra, nr. 46. 

Zie, met referenties naar oudere doctrine, ASSER-MAEDER 5-V, nrs. 31-32, p. 56-58, die toevoegt 
dat zuiver ideële voordelen niet als uitsluitend doel in aanmerking komen; MoHR, A.L., Van 
maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap, 47-48. 

Zie met name Re Spanish Prospecting Co Ltd [1911] 1 Ch 92, 98-101 (per Fletcher Moulton U) en 
Naval Colliery Co Ltd v /RC [1928] 138 LT 593. 

[1980] 1 All ER 363, inzonderheid de passage in deopinion van Lord Dilhome opp. 368-369. Zie 
recenter ook Overseas Containers (Finance) Ltd v Stoker [1989] 1 W.L.R. 606. 

I I 

I ' 
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andere is dan het verwerven van winsten, b.v. belastingontwijking, zolang er maar een 
reëel, ofschoon bijkomstig, winstelement voorligt. 455 Sommigen leiden hieruit af dat ook 
ondernemingen die op coöperatieve basis opereren en niet voor ondernemingswinst, de 
vorm van een partnerschip kunnen aannemen. 456 

Daarnaast valt op dat vele niet op winst gerichte verenigingen, ook in Ierland457
, 

georganiseerd zijn in de vorm van een company limited by guarantee. Deze vennoot
schapsvorm458 wordt niet enkel gehanteerd door culturele, educatieve, sociale en/of 
sportieve verenigingen459

, maar tevens door professionele en handelsverenigingen en 
door vennootschappen om aan gezamenlijk onderzoek te doen, onderling informatie uit te 
wisselen of aan onderlinge verzekering te doen (cf supra, nr. 56).460 Het betreft een 
vennootschap met rechtspersoonlijkheid en beperkte aansprakelijkheid. 461 De vennoot
schap komt tot stand zonder inbreng en er is geen aandelenkapitaal, wat maakt dat zij 
slechts bruikbaar is wanneer men niet meteen fondsen nodig heeft of deze uit andere bron 
komen (b.v. giften, abonnementen, lasten). 462 De vennoten dragen geen enkele aanspra
kelijkheid zolang de vennootschap als "going concern" opereert. Zij zijn slechts gehouden 
ten belope van de door hun toegezegde zekerheid - die in praktijk zeer luttel blijkf463 -

wanneer de vennootschap wordt vereffend. Eigen aan de company limited by guarantee is 
het wettelijk verbod om in de statuten of via enige resolutie (i) een persoon het recht te 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

BANKS, R.C.I., Lindley and Banks on the Law of Partnership, nr. 2-05, p. 11-12; MORSE, G., 
Partnership Law, 14-15. Beide auteurs wijzen echter, met referenties, op de wijzigingen die de 
rechterlijke houding ten aanzien van 11 tax avoidanee schemes 11 sedertdien heeft ondergaan. 

SNAITH, I., The Law of Co-operatives, Londen, Waterlow, 1984, 10. 

Daarover USSHER, P., Company Law in Ireland, Londen, Sweet & Maxwell, 1986, 7-9. 

Zie de definitie inS. 1 (2)(b) Companies Act 1985: "a company having the liability of its memhers 
limited by the memorandum to such amount as the memhers may respectively thereby undertake to 
contribute to the assets of the company in the event of its being wound up". Destijds bestond als 
variant hierop de company limited by guarantee and having a share capital, waarop overigens een 
aantal vennootschapsrichtlijnen toepasselijk zijn (zie art. 1, lid 1, Tweede Richtlijn; art. 1, lid 1, 
Derde Richtlijn). Sedert de inwerkingtreding op 22 december 1980 van de Companies Act 1980 
kunnen geen vennootschappen van dit type meer worden opgericht: S. 1(4) Companies Act 1985. 
Bestaande vennootschappen van dit type mochten blijven bestaan: zie Gore-Browne on Companies, 
nr. 6.4, p. 6.003-6.004; PENNINGTON, R.R., Company Law, Londen, Butterworths, 1995, 7e ed., 
1029. 

Gore-Brown on Companies, BOYLE, A.J. en SYKES, R. (eds.), Bristol, Jordan, 1995, 44e ed., p. 
6.001, nr. 6.1; PENNINGTON, R.R., Company Law, 1031. 

Palmer's Company Law, MORSE, G. e.a. (eds.), Londen, Sweet & Maxwell, 1992, 25e ed., nr. 
2.008, p. 2014. Zie ook TUNC, A., Le droit anglais des sociétés anonymes, Parijs, Dalloz, 1987, 
3e ed., 33-34, die opmerkt dat talrijke ondernemingen en professionele verenigingen van deze 
rechtsvorm gebruik hebben gemaakt om een economische belangengroepering te vormen vergelijk
baar met de G.I.E. in Frankrijk. In dezelfde zin, Charlesworth & Morse Company Law, MORSE, 
G. e.a. (eds.), Londen, Sweet & Maxwell, 1995, 15e ed., 38. 

Dit laatste moet ook als zodanig in de statuten staan vermeld: S. 2(3) Companies Act 1985. 
Krachtens S. 2(4) moeten de statuten van een company limited by guarantee tevens vermelden dat 
lleach memher undertakes to contribute to the assets of the company if it should be wound up while 
he is a memher, or within one year after he ceases to be a memher, for payment of the debts and 
liabilities of the company contracted before he ceases to be a member, and of the costs, charges 
and expenses of winding up, and for adjustment of the rights of the contributories among themsel
ves, such amount as may be required, not exceeding a specified amount." 

Palmer's Company Law, nr. 2.008, p. 2014. 

GOWER, L.C.B., Principlesof Modern Company Law, Londen, Sweet & Maxwell, 1992, 5e ed., p. 
11, noot 36, stipt aan dat het gewoonlijk om een bedrag van f. 1 gaat(!). 
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geven te delen in de deelbare winsten van de vennootschap "otherwise than as a member" 
- d.w.z. op een niet-gelijke wijze tussen de vennoten, b.v. op basis van bepaalde activitei
ten die zij ten behoeve van de vennootschap verricht hebben - en (ii) de vennootschap in 
aandelen te verdelen. 464 De bepalingen van de Companies Act zijn toepasselijk op de 
company limited by guarantee, tenzij anders aangegeven. 465 Op te merken valt dat een 
aantal vennootschapsrichtlijnen uitdrukelijk toepasselijk zijn op deze vennootschapsvorm 
(zowel naar Brits als Iers recht). 466 

71. Vanuit Europese hoek heeft de Eerste Richtlijn indirect bijgedragen tot de 
relativering van het winstoogmerk als essentieel vennootschapselement, althans voor de 
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Afwezigheid daarvan is immers niet 
opgenomen als nietigheidsgrond in art. 11 van de richtlijn. 

Voor België heeft zulks geleid tot art. 13ter Venn.W., dat de limitatieve nietigheidsgronden voorzien in art. 11 
Eerste Richtlijn voor de N.V., B.V.B.A. en e.V.A. overneemt. J. RONSE merkte destijds, toen de Wet van 6 
maart 1973 voornoemde bepaling ter uitvoering van de Eerste Richtlijn in de Vennootschapswet inlaste, reeds op 
dat uit de limitatieve opsomming van nietigheidsgronden volgt, "dat de N.V. en de P.V.B.A. weliswaar 
typologisch, als vennoötschappen, op het maken en delen van winst gericht zijn, maar dat dit winstoogmerk voor 
hun geldigheid als zodanig niet meer vereist is". 467 

Een dergelijke invloed lijkt de Eerste Richtlijn echter niet in Frankrijk te hebben gehad. Art. 360 Loi 1966 
verwijst naar de nietigheden inzake overeenkomsten, zodat voor alle vennootschappen - ook voor de S.A., 
S.A.R.L. en S.C.A. - art. 1844-10 Code civil geldt, krachtens welk de nietigheid o.m. voortvloeit uit schending 
van art. 1832, waaronder het vereiste van winst-, of minstens, besparingsoogmerk. De doctrine gaat ervan uit 
dat het niet voldoen aan dit vereiste inderdaad tot nietigheid aanleiding geeft, waardoor de vennootschap 
gelijkgesteld moet worden met een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. 468 Voor S.A., S.A.R.L. en S.C.A. 
leidt zulks tot een kennelijke onverenigbaarheid met art. 11 Eerste Richtlijn. 469 Hieraan kan weliswaar worden 
verholpen via een richtlijnconforme interpretatie van voornoemde artikelen (zie het Marleasing-arrest, infra, nr. 
136).470 
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S. 15(1) en (2) Companies Act 1985. 

Palmer's Company Law, p. 2018, nr. 2.012. 

Met name de Vierde Richtlijn (art. 1, lid 1), de Zevende Richtlijn (art. 4, lid 1) en de Twaalfde 
Richtlijn, zij het deze laatste enkel voor de private company limited by guarantee (art. 1). Ook de 
Eerste Richtlijn is erop van toepassing, daar deze geldt voor alle "companies incorporated with 
limited liability" (toegevoegd aan art. 1 door Toetredingsakte 1972). Idem voor de Elfde Richtlijn, 
die voor haar toepassingsgebied naar de Eerste Richtlijn verwijst (art. 1, lid 1). 

RONSE, J., De vennootschapswetgeving 1973. Commentaar van de wet van 6 maart 1973 tot 
aanpassing aan de eerste E.E.G.-Richtlijn van 9 maart 1968, Gent, Story, 1975, nr. 139, p. 68, 
met verwijzingen naar rechtspraak onder het oude recht. Bij Wet van 20 juli 1991 werd een nieuw 
art. 144 Venn. W. ingelast, dat een gelijkaardige (zij het niet geheel dezelfde) limitatieve opsom
ming van nietigheidsgronden opgeeft voor de coöperatieve vennootschap (óók voor de C.V.O.H.A. 
en de, inmiddels door de Wet van 13 april 1995 afgeschafte, coöperatieve vennootschap bij wijze 
van deelneming). Over laatstgenoemde wijziging, zie uitvoerig LAGA, H., "Bepalingen gemeen aan 
de C.V. en de C.V.O.H.A.", in De coöperatieve vennootschap na de Wet van 20 juli 1991, 
Kalmthout, Biblo, 1992, (11), p. 14-28, nrs. 5-37. 

GYON, Y., Traité des contrats. Les sociétés, nr. 189, p. 248, die zelfs -o.i. foutief- opmerkt dat 
een dergelijke vennootschap geen vennootschap meer vormt in de zin van art. 58, tweede alinea, 
EG. 

In die zin ook MERCADAL, M. en JANIN, PH., Mémento Pratique Francis Lefebvre. Sociétés 
commerciales, nr. 3730, p. 1211. 

In die zin ook DIDIER, P., Droit commercial, 11, L'entreprise en sotiété, 143. 
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§ 2. De noden van ondernemingen uit de sociale economie 

72. Het probleem van het winstoogmerk als vereiste voor het vestigingsrecht laat zich 
in het bijzonder gevoelen voor de ondernemingen van de sociale economie. Met dit 
wegens haar pluriforme lading moeilijk te defmiëren begrip471 worden ondernemingen 
bedoeld die, ofschoon zij ook verhandelbare goederen en diensten produceren of distribu
eren en daardoor op het terrein van de economie actief zijn, zich kenmerken door een 
specifieke organisatiemethode. Deze berust doorgaans op bepaalde waarden, zoals 
groepssolidariteit van de leden, voorrang van het individu boven kapitaal - wat veelal tot 
uiting komt in de regel "één persoon, één stem" -, ontplooiing van het individu, vrijwilli
ge aansluiting, democratisch beheer, autonomie en burgerzin. 472 Eigen aan deze onder
nemingen is bovendien dat zij ook goederen en diensten aanbieden die kosteloos of tegen 
een niet met de kosten in verhouding staande prijs worden verstrekt, en waarbij het 
verschil buiten de markt wordt gefmancierd door bijdragen, subsidies en giften. Hun 
sociale hoedanigheid resulteert uit de door hen nagestreefde doeleinden en hun organisa
tiemethode, echter niet uit hun activiteit, die tot het economische domein behoort. 473 

471 

472 

473 

Cf. THIRY, B., "Les entreprises d'économie sociale en Europe", in ASBL et société à finalité 
sociale, Gent, Mys & Breesch-Syneco, 1996, 76-78, die verwijst naar de infra, in voetnoot 473 
aangehaalde definitie van de Conseil walion de !'Economie sociale van maart 1990. De moeilijkheid 
van een definitie vloeit niet alleen voort uit de diversiteit van activiteiten en rechtsvormen, maar 
ook van grootte van de betrokken ondernemingen" Zie, _ voor een empirische studie van de 
vijthonder grootste coöperatieve, onderlinge bijstandmaatschappijen en vereni~ingen in de EG en 
hun betekenis in termen van tewerkstelling, "Classification of 500 cooperat1ves, mutual benefit 
companies and associations", in COMMISSIE EG, Panorama of EU Industry 95-96, Luxemburg, 
Bureau Officiële Publikaties EG, 1996, 159-171. 

Zie advies van het Economisch en Sociaal Comité van 6 juli 1994 over het voorstel voor een 
beschikking van de Raad inzake het meerjarig werkprogramma (1994-1996) ten behoeve van 
coöperaties, onderlinge maatscl1appijen, verenigingen en stichtingen in de Gemeenschap, PB, 1994, 
C 388, 22, punt 1.2. Zie ook LUTTERMANN, C., "Die Europäische Genossenschaft. Zum 
Verordnungsvorschlag der EG-Kommission vom 6.3.1992 in der geänderten Fassung vom 
6.7.1993", ZVglRWiss, 1994, (1), 3. Voor het onderscheid tussen de begrippen sociale economie en 
ondernemingen van openbaar nut (Gemeinwirtschafte in Duitsland), zie EcoNOMISCH EN SOCIAAL 
COMITÉ, The cooperative, mutual and non-profit sector and its organizations in the European 
Community, 16-19. 

Vgl. de beschrijving van deze kenmerken in de mededeling van de Commissie aan de Raad van 18 
december 1989, "De ondernemingen van de sociale economie en de verwezenlijking van de 
Europese markt zonder grenzen", SEC(89) 2187, p. 4. Voor een wettelijke begripsomschrijving op 
Vlaams niveau, zie art. 1, 1 a Besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 tot regeling 
van de toekenning van een waarborg aan financiers die actief zijn in de sector van de sociale 
economie (B.S., 4 februari 1995). Deze omschrijving is geïnspireerd op degene die de Conseil 
Walion de !'Economie Sociale in maart 1990 heeft ontwikkeld: "L'économie sociale se compose 
d' acti vités économiques exercées par des sociétés, principalement coopératives, des mutualités et 
des associations dont 1 'éthique se traduit par les principes suivants: 1. finalité de service aux 
membres ou à la collectivité plutot que de profit, 2. autonomie de gestion, 3. processus de décision 
démocratique, 4. primauté des personnes et du travail sur Ie capita! dans la répartition des 
revenus". Cf NICAISE, P., "La société coopérative et les sociétés à finalité sociale", in Droit des 
sociétés: les lois des 7 et 13 avril 1995, CENTRE D'ETUDES JEAN RENAULD (ed.), Brussel, 
Bruylant, Louvain-la-Neuve, Academia, 1995, (335), 336-337; ERNST, PH., "De vennootschap met 
sociaal oogmerk. Aspecten van vennootschaps- en verenigingsrecht", in Seminarie V.S. 0. 
Vennootschap met sociaal oogmerk, georganiseerd door Ekofisk, Genk, 21 november 1995, 4. 
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Enkele cijfers mogen aantonen dat het om een enorme sector gaat. 474 Bij de handel en detailhandel nemen 
coöperaties bijna 10 % van de omzet in de Unie voor hun rekening; in de landbouwsector wordt twee derde van 
de landbouwproduktie bijeengebracht, verwerkt of verkocht via een coöperatie; in het bankwezen blijken 
coöperatieve banken of onderlinge maatschappijen 20 % van de Europese spaargelden aan te trekken; bijna 40 
miljoen gezinnen in de Unie sluiten bij onderlinge maatschappijen ziekte- of ouderdomsverzekeringen af (meer 
dan 100 miljoen leden); in tal van andere industrieën (bouw, drukkerij, glas), maar ook in de dienstensector 
(toerisme, huisvesting) spelen zij een belangrijke rol. 

Deze ondernemingen nemen over het algemeen de rechtsvorm aan van een coöperatie 
(coöperatieve vennootschap of vereniging), onderlinge maatschappij of vereniging, soms 
ook van een stichting. Hun organisatievormen en juridisch regime vertonen, zoals hoger 
is gebleken (supra, nrs. 52 en 56}, de grootst mogelijke diversiteit. 

73. Vallen ondernemingen van de sociale economie die voornoemde rechtsvormen 
hebben aangenomen, onder het vennootschapsbegrip van art. 58, tweede alinea, EG, met 
andere woorden, kunnen zij door middel van het vestigingsrecht en de vrijheid van 
dienstverrichting deelnemen aan de interne markt? De vraag blijkt bijzonder controver
sieel. In haar mededeling van 18 december 1989, "De ondernemingen van de sociale 
economie en de verwezenlijking van de Europese markt zonder grenzen"475

, gaf de 
Commissie opheldering - maar geen volledig uitsluitsel - over de vraag in hoeverre deze 
ondernemingen binnen de werkingssfeer van art. 58 EG komen. Zich baserend op art. 2 
van het Erkenningsverdrag van 1968476

, meende de Commissie dat art. 58 EG "juridi
sche eenheden die een economische activiteit uitoefenen, en in het bijzonder de onderne
mingen van de sociale economie" bestrijkt. 477 Tevens beloofde zij een mededeling in het 
Publikatieblad met een nadere uitlegging van art. 58, tweede alinea, "ter nadere afbake
ning van het toepassingsgebied van dit artikel voor iedere tot de sociale economie 
behorende eenheid die een economische activiteit uitoefent. "478 Die mededeling is er 
echter nooit gekomen. 479 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

De navolgende gegevens komen uit COMMISSIE EG, "De ondernemingen van de sociale economie 
en de verwezenlijking van de Europese markt zonder grenzen", SEC(89) 2187, 5-6, als geactuali
seerd in de bijlage van het voorstel van de Commissie van 17 februari 1994 voor een beschikking 
van de Raad inzake het meerjarig werkprogramma (1994-1996) ten behoeve van coöperaties, 
onderlinge maatschappijen, verenigingen en stichtingen in de Gemeenschap, PB, 1994, C 87, 6. 

Supra, voetnoot 474. 

Krachtens dit artikel geldt de door dit Verdrag ingestelde erkenning van rechtswege niet enkel voor 
de in art. 1 genoemde vennootschappen, maar ook voor "rechtspersonen naar publiek- of privaat
recht, die voldoen aan de in genoemd artikel [d.w.z. art. 1] vermelde voorwaarden, en die het 
uitoefenen van een economische activiteit, gewoonlijk tegen vergoeding, tot hoofddoel of bijkomend 
doel hebben of die, zonder in strijd te komen met het recht in overeenstemming waarmede zij zijn 
opgericht, een zodanige activiteit daadwerkelijk bij voortduring uitoefenen." 

Mededeling, 8. 

Mededeling, p. 11. 

Uit contacten met de Commissie blijkt dat een ontwerp-mededeling circuleerde, maar dat deze 
politiek geblokkeerd werd door "een Brits kabinet". Dat de ontwerp-mededeling een vrij vergevor
derd stadium moet hebben bereikt, kan men afleiden uit de opmerking van GROEBEN-TROBERG, 
"Art. 58", p. 1026, nr. 4: "Die Kommission wird Mitte 1990 im Amtsblatt eine Erläuterung zur 
Auslegung von Artikel 58 Absatz 2 veröffentlichen, in der sie insbesandere auf die Notwendigkeit 
einer weiten Auslegung des Erwerbsbegriff (z.B. Einbeziehung gemeinwirtschaftlicher Formen) 

, hinweisep wird" . 
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Wel analyseert de Commissie in het werkdocument in bijlage bij voornoemaè mededeling in hoeverre 
coöperatieve verenigingen en vennootschappen, onderlinge verzekerings- en waarborgmaatschappijen en 
verenigingen binnen de werkingssfeer van art. 58 EG vallen. De coöperatieve verenigingen en vennootschappen 
alsmede de onderlinge verzekerings- en waarborgmaatschappijen acht zij duidelijk bestreken door art. 58.480 

Laatstgenoemde categorie valt overigens ook grotendeels binnen de werkingssfeer van de verzekeringsrichtlij
nen. 481 Voor de verenigingen daarentegen geeft de Commissie toe dat het vestigingsrecht het meest ter 
discussiL. staat. Zij bepleit dienaangaande een economische lezing van het vereiste Vé1n "winstoogmerk" in de zin 
van art. 58: dit moet volgens haar worden geïnterpreteerd "in de ruime zin van deelneming aan het economisch 
leven door andere rechtspersonen dan vennootschappen 'die het uitoefenen van een economische activiteit, 
gewoonlijk tegen vergoeding, tot hoofddoel of bijkomend doel hebben'" .482 Zo zou "een vereniging die ook al 
is het slechts ten dele deelneemt aan het economisch leven, ondanks de niet-aanwezigheid van een winstoogmerk 
en zelfs indien de leden van de vereniging zelf daaruit geen voordeel zouden trekken, onder het toepassingsge
bied van de Verdragsbepalingen vallen. "483 

74. De ryJroe_le~i!lg die de Çomm_issie van het ~~!lS_tg_Qgmerk in art. 58 EG geeft, 
verdient volledige bijval (zie infra, nrs. 79-81). Het lijkt volstrekt arbitrair om econo
misch actieve ondernemingen uit de sociale economie al of niet beneficiaris van het 
vestigingsrecht (en van de vrijheid van dienstverrichting) te maken alnaargelang zij de 
rechtsvorm hebben aangenomen van een coöperatie, vereniging of stichting. Voornoemde 
rechtsvormen dekken bovendien niet dezelfde inhoud in alle Lid-Staten: men vergelijke, 
inzake coöperaties, de strenge door coöperatieve beginselen geïnspireerde defmitie van de 
Franse wetgeving484 met de van enig coöperatief gedachtengoeè verstoken omschrijving 
in de Belgische vennootschappenweL 485 Ook verenigingen kunnen in bepaalde Lid
Staten met winstoogmerk in de ruime zin optreden, net zoals in een aantal landen de 
stichting soms voor uitgesproken commerciële doelstellingen wordt gebruikt. 

De rechtsvorm van de vereniging wordt in verscheidene Lid-Staten steeds meer voor economische doelstellingen 
aangewend. In Frankrijk, waar verenigingen alles mogen nastreven behalve de verdeling van winsten (zie de 
wettelijke definitie supra, voetnoot 474) en derhalve zoals vennootschappen ook mogen worden aangewend om 
besparingen voor hun leden te verwezenlijken, blijken vele verenigingen zich in praktijk als werkelijke 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

COMMISSIE EG, "De ondememin~en van de sociale economie en de verwezenlijking van een markt 
zonder grenzen", werkdocument m bijlage bij de supra, voetnoot 474 aangehaalde mededeling, p. 
9. 

Zie art. 8, lid 1, sub a, Eerste Schadeverzekeringsrichtlijn, als vervangen door art. 6 Derde 
Schadeverzekeringsrichtlijn, en het identieke art. 8, lid 1, sub a, Eerste Levensverzekeringsricht
lijn, als vervangen door art. 5 Derde Levensverzekeringsrichtlijn. Voor België noemen beide 
bepalingen, naast de N. V. en de C. V .A., de onderlinge verzekeringsvereniging en de coöperatieve 
vennootschap; voor Nederland, naast de N. V., de onderlinge waarborgmaatschappij. Voor 
Duitsland wordt naast de A.G. de Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit en de Offentlich
rechtliches Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen genoemd. Zeer kleine onderlinge verzekerings
en waarborgmaatschappijen zijn van het toepassingsgebied van deze richtlijnen uitgesloten: zie art. 
3, lid 1, Eerste Schadeverzekeringsrichtlijn (met name jaarlijks bedrag van bijdragen niet meer dan 
1 miljoen ECU) en art. 3, lid 1, Eerste Levensverzekeringsrichtlijn (met name jaarlijks bedrag van 
bijdragen niet meer dan 500.000 ECU gedurende drie achtereenvolgende jaren). 

Mededeling, 12. De Commissie citeert hiermee art. 2 van het Erkenningsverdrag. 

Ibid. Volgens de Commissie lijkt deze interpretatie van artikel 58 "eenparig door de deskundigen te 
worden aanvaard" (p. 13). Zij voegt toe, dat het een aanzienlijke verbetering van de situatie van de 
bedoelde verenigingen zou inhouden indien zulks duidelijk zou worden vastgesteld. Daarmee lijkt 
de Commissie te zinspelen op haar in de mededeling van 18 december 1989 (supra, voetnoot 473) 
te kennen gegeven voornemen, om een mededeling dienaangaande in het Publikatieblad te 
publiceren; voornemen dat, zoals gezegd, niet werd verwezenlijkt. 

Supra, voetnoot 345. 

':Supra, voetnoot 336. 

----
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ondernemingen te gedragen. 486 De wetgeving houdt hier steeds meer rekening mee, getuigen de regels inzake 
ondernemingen in moeilijkheden.487 

Meer in de Belgische context volstaat het te kijken naar de coöperatieve vennootschappen. De vennoot
schapswetgeving bevat geen enkele definitie van coöperatieve kenmerken en het gebruik dat van deze rechtsvorm 
wordt gemaakt, heeft in de overgrote meerderheid van de gevallen niets van doen met coöperatieve beginselen. 
Van de 33.658 actieve coöperatieve vennootschappen488 zijn er slechts 629 erkend door de Raad voor de 
Coöperatie, d.w.z. minder dan 2 %. 489 

De stichting biedt wellicht nog de beste illustratie van de hoger gedane vaststelling. Heel wat stichtingen 
houden zich bezig met welzijnswerk, wat hen onder meer een bijzondere vermelding opleverde in de drieëntwin
tigste verklaring bij het Europese Unieverdrag. 490 In praktijk worden stichtingen echter ook vaak gebruikt door 
ondernemingen uit de profit-sector, met name voor groepsconstructies, fiscaalrechtelijke doelen of als bescher- 1, 
mingsconstructie. 491 Befaamd in dit verband is de Nederlandse stichting-administratiekantoor. 

75. Teneinde ondernemingen van de sociale economie ten volle te laten deelnemen aan 
de interne markt, achtte de Commissie het uiteindelijk nodig in specifieke communautaire 
rechtsvormen voor grensoverschrijdende samenwerking tussen deze ondernemingen te 
voorzien. Op 5 maart 1992 diende zij ontwerp-verordeningen betreffende het statuut van 
de Europese vereniging (EV), de Europese coöperatieve vennootschap (ECV) en de 

486 

487 

488 

489 

490 

491 

Zie CoziAN, M. en VIANDIER, A., Droit des sociétés, nr. 19, p. 10: "Certaines associations 
manient des capitaux considérables, réalisent un chiffre d'affaires énorme, emploient des centaines, 
voire des milliers de salariés; en bref, elles se camportent comme de véritables entreprises. Ce qui 
les différencie des sociétés, ce n'est pas la nature ou l'importance de l'activité exercée, mais la 
'philosophie' qui anime ses membres". Zie ook BLAISE, H., "Esquisse de quelques idées sur la 
place des associations dans 1 'activité économique", in Etudes offertes à Roger Houin. Problèrnes 
d 'actualité posés par les entreprises, Parijs, Dalloz, 1985, 35-59. 

Zo zijn "les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique" 
vanaf een bepaalde drempel onderworpen aan jaarrekeningsplichten en de verplichte aanstelling van 
een commisaire aux comptes: artt. 27-32 Loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention 
et au règlement amiable des difficultés des entreprises. De Loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative 
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises breidde de procedures van herstructu
rering en gerechtelijke vereffening uit tot alle ondernemingen die een economische activiteit 
uitoefenen. Cf CoziAN, M. en VIANDIER, A., Droit des sociétés, p. 11, nr. 22. Zie ook de 
bespreking van de toenadering van de wettelijke stelsels van verenigingen en vennootschappen bij 
RIPERT/ROBLOT-GERMAIN, p. 556-557, nr. 677 (opp. 556, nr. 676 wordt ten onrechte voorgehou
den dat art 58 EG de associations uitsluit van het vestigingsrecht). 

Meest recent beschikbare cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, B.T.W.-jaar 1993. 
Zie WOUTERS, J., "Van vluchtheuvels en duiventillen: coöperatieve vennootschappen in België", S. 
& V., 1996, (41), 44. 

Cijfers van 1995, ter beschikking gesteld door de Nationale Raad voor de Coöperatie. 

"De conferentie onderstreept dat voor het verwezenlijken van de doelstellingen van artikel 117 [EG] 
samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en solidariteitsverenigingen en stichtingen, als 
lichamen die zich bezig houden met welzijnswerk, van groot belang is" (in het Engels: "charitable 
associations and foundations"). 

Zulks wordt ook opgemerkt door het Economisch en Sociaal Comité in zijn supra, voetnoot 332, 
aangehaald advies. Zie voor Nederland o.m. VAN DEN INGH, F.J.P., Bos, E. en ÜERLEMANS, 
P.C.J., De stichting als ondernemingsvorm, Deventer, Kluwer, 1993; VAN DER BURG, V.A.M., 
"De onderneming in stichtingsgewaad", in Van vennootschappelijk belang. Opstellen aangeboden 
aan J.M.M. Maeijer, Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, 21 e.v.; Id., "Vragen rond het maatschappe
lijk gebruik van de stichting", W.P.N.R., 1992, 360-362, met reactie MAALDRINK, G.L., 
W.P.N.R., 1992,542 en naschrift VAN DER BURG, V.A.M., W.P.N.R., 1992, 542-543. Stichtingen 
worden in Nederland ook aangewend om pensioen- of spaarregelingen in onder te brengen: 
daarover UNIKEN VENEMA, C.iE., "Pensioen- en spaarfondsen in de stichtingsvorm; de deelnemers 
en de uit~ringen van dergelijke stichtingen", in Tot vermaak van Slagter; 333-349. 
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Europese onderlinge maatschappij (EOM), die zij inmiddels medio 1993 herzag. 492 Tot 
op heden is geen van deze ontwerpteksten goedgekeurd. Thans wordt naar verluidt 
voorrang gegeven aan de Europese coöperatieve vennootschap. 493 

§ 3. De opkomst van nieuwe economische organisatievormen zonder winstoogmerk (in de 
strikte zin) 

76. Een derde element dat een ruime opvatting van het winstbegrip in de zin van art. 
58 rechtvaardigt, is de opkomst, sedert 1958, van verscheidene nieuwe economische 
organisatievormen in het recht van de Lid-Staten en, wat het E. E. S.V. betreft, het 
Europees gemeenschapsrecht, die geen winst, of toch geen winst in de strikte zin van het 
woord, nastreven. 

77. ,_ Op EG-niveau is de meest opvallende nieuwigheid de introductie, in 1985, van het 
~.\1) (zie supra, nr. 55). Krachtens art. 3, lid 1, E.E.S.V.-Verordening is het doel 

~-~ 

van dit samenwerkingsverband "de economische werkzaamheid van zijn leden te verge-
makkelijken of te ontwikkelen dan wel de resultaten daarvan te verbeteren of te vergro
ten, doch niet het behalen van winst voor zichzelf". Ofschoon luidens dezelfde bepaling 
de werkzaamheid van het E. E. S.V. moet samenhangen met de economische werkzaam
heid van zijn leden en ten opzichte daarvan slechts een ondersteunend karakter kan 
hebben, beklemtoont de preambule van de verordening dat "het begrip economische 
werkzaamheid in de ruimste zin moet worden uitgelegd". 494 Men kan derhalve stellen 

492 

493 

494 

Resp. PB, 1992, C 99, 1, 17 en 40. Gewijzigde voorstellen dateren van 6 juli 1993: zie resp. PB, 
1993, t 236, 1 , 17 en 40. Elk van de ontwerp-verordeningen gaat gepaard met een (inmiddels 
eveneens gewijzigde) ontwerp-richtlijn m.b.t. de rol van de werknemers (oorspronkelijke voorstel
len: PB, 1992, C 99, 14, 36 en 56; gewijzigde voorstellen: PB, 1993, C 236, 14, 36 en 56). Voor 
commentaren op het voorstel ECV, zie o.m. BACHER, U.W., "Altemative 'Europäische Genossen
schaft (SCE)'?", in Europäische lntegration und çlobaler Wettbewerb, ~ENSSLER, M., KOLBECK~ 
T.M., MORITZ, H.-W. en REHM, H. (eds.), Hetdelberg, Recht und Wtrtschaft, 1994, 457-473, 
GALLE, R.C.J., "Naar een EuroP.ees coöperatierecht", in Ondernemingsrecht in internationaal 
perspectief Opstellen van bedrijfsjuristen bij gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het 
nederlands Genootschap van de Bedrijfsjuristen, Deventer, Kluwer, 1.995, 43-54; LUTIERMANN, 
C., "Die Europäische Genossenschaft. Zum Verordnungsvorschlag der EG-Kommission vom 
6.3.1992 in der geänderten Fassung vom 6.7.1993", ZVglRWiss, 1994, 1-37; SCHAFFLAND, H.-J., 
"Die Europäische Genossenschaft - Eine neue Rechtsform", D. Wi.R., 1991/1, 18-21. I.v.m. het 
voorstel EOM, zie MALEVILLE, M.-H., "Vers un statut de la mutualité européenne", R.G.A.T., 
1993, 741-753; VON MAYDELL, B., "Die geplante europäische Gegenseitigkeitsgesellschaft -
Gesellschaftsrecht als Instrument für eine grenzüberschreitende Krankenversicherung", in Unter
nehmen, Recht und Wirtschaftsordnung. Pestschrift für Peter Raisch zum 70. Geburtstag, SCHMIDT, 
K. en SCHWARK, E. (eds.), Keulen, Heymann, 1995, 433-440; m.b.t. het voorstel EV, zie 
VOLLMER, L., "Der Europäische Verein", Z.H.R., 1993, 373-399. Voor alle drie gewijzigde 
voorstellen samen, zie ROEST, J., "Wijzigingsvoorstellen Europese vereniging, coöperatieve 
vennootschap en onderlinge maatschappij", S. & V., 1993, 170-172. Zie, i.v.m. de mechanismen 
die het gewijzigd voorstel EV voorziet om misbruiken van charitatieve status tegen te gaan, 
antwoord van de heer PAPOUTS IS namens de Commissie van 31 juli 1995 op schriftelijke vraag nr. 
E-2055/95 van Imelda READ van 12 juli 1995 ("Organisaties die misbruik maken van charitatieve 
status"), PB, 1995, C 273, 52. 

Medio 1996 blijken nog drie politieke problemen de goedkeuring van het statuut inzake de 
Europese coöperatieve vennootschap in de weg te staan: (i) de rechtsbasis: de Commissie heeft de 
ontwerp-verordening op art. lOOA EG gebaseerd en de begeleidende ontwerp-richtlijn op art. 54 
EG, terwijl een aantal Lid-Staten volhouden dat art. 235 de geëigende rechtsgrondslag vormt; (ii) 
de rol van de werknemers; en (iii) de band met het gewijzigd voorstel SE: een aantal delegaties 
willen ten allen prijze vermijden dat het dossier "coöperatieve vennootschap" het dossier SE zou 
deblokkeren. 

Vijfde considerans preambule E.E.S.V.-Verordening. 
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dat dit begrip samenvalt met de notie van economische activiteit in de ruime zin van het 
EG-Verdrag (zie infra, nrs. 107 -116). 495 

Terzelfdertijd gaat de E. E. S.V.-Verordening uit van een restrictieve kijk op het vereiste van winstoogmerk in 
art. 58, tweede alinea, EG. Om te vermijden dat bepaalde openbare ondernemingen of wetenschappelijke 
organismen met een publiek- of semi-publiekrechtlijk statuut geen lid zouden kunnen worden van een E.E.S.V., 
bepaalt art. 4, lid 1, van de verordening dat lid kunnen zijn "vennootschappen in de zin van artikel 58, tweede 
alinea, van het Verdrag en andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke juridische lichamen, die zijn opgericht 
overeenkomstig de wetgeving van een Lid-Staat en hun statutaire of wettelijke zetel en hun hoofdkantoor in de 
Gemeenschap hebben". 496 De gecursiveerde toevoeging zou het mogelijk maken dat ook b.v. gemeenschappe
lijk onderzoek in het kader van een E.E.S.V. kan plaatsvinden, wat volgens sommige auteurs niet binnen het 
winstbegrip van art. 58 EG valt. 497 Naar onze mening is dit een verkeerde zienswijze, aangezien het winstbe
grip van voornoemde bepaling samenvalt met het begrip economische activiteit in de zin van het EG-Verdrag 
(zie infra, nr. 80). De gecursiveerd aangehaalde toevoeging is derhalve in wezen overbodig. 

78. Ook op nationaal niveau ontstonden verscheidene juridische organisatievormen 
voor economische operatoren die geen winst, of toch geen winst in de strikte zin van het 
woord, nastreven. De eerder (supra, nr. 56) reeds besproken Franse groupement d'intérêt 
économique biedt daarvan een goed voorbeeld. De wettelijke doelomschrijving van de 
G.I.E. is dezelfde als van het E.E.S.V.; ook zij mag niet als doel hebben winst voor 
zichzelf te behalen. 498 

Wat België betreft, kan men vooral melding maken van het E.S.V. (supra, nr. 55) 
en de door de Wet van 13 april 1995 ingevoerde vennootschappen met sociaal oogmerk 
(V.S.0.). 499 

De V.S.O. is geen nieuwe vennootschapsvorm, maar een modaliteit van de in art. 2 Venn.W. erkende 
vennootschappen met de rechtsvorm van een handelsvennootschap. 500 Zij kan ook worden opgericht als 
E.S.V.501 en V.Z.W. 's kunnen zich omzetten in een V.S.0. 502 Voorwaarde om als E.S.V. te opereren503 is 
dat de vennootschappen niet gericht zijn op de verrijking van hun vennoten en dat zij specifieke clausules in hun 
statuten opnemen, die met name (i) bepalen dat de vennoten geen of een beperkt vermogensvoordeel nastreven, 
(ii) nauwkeurig omschrijven wat het sociale oogmerk is, waarbij het voornaamste oogmerk niet mag bestaan in 
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496 
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499 

500 

501 

502 

503 

ISRAEL, S., o.c., R.M.C., 1985, 647; Id., "The EEIG - A major step forward for Community 
Law", Comp. Law., 1988, (14), 15. 

Eigen cursivering. 

ISRAEL, S., o.c., R.M.C., 648, die besluit dat de E.E.S.V.-Verordening verder gaat dan art. 58 
EG. 

Art. 1 Ordonnance na 67-821 du 23 septembre 1967, supra, voetnoot 354. 

Nieuwe afdeling VIlbis Venn.W., met de artt. 164bis-164quater. 

Zie art. 164bis, § 1, Venn.W. 

Zie artt. 97B, 99 en 100 Wet van 13 april 1995. 

Zie art. 164quater Venn.W. en de nieuwe artt. 26bis tot 26septies van de Wet van 27 juni 1921. 

Hierna volgt een beknopte samenvatting van de voorwaarden in art. 164bis, § 1, Venn.W. Voor 
een nadere bespreking, zie o.m. COECKELBERGH, D. en BREESCH, T., "De vennootschap met 
sociaal oogmerk - een kennismaking", Zonder Winstoogmerk, 1995, (131), 132-137; DUBOIS, B., 
"De vennootschap met sociaal oogmerk: een vreemde eend in de bijt?", A & B, 1995/7, (35), nrs. 
11-12, p. 38-40; ERNST, PH., o.c., in Seminarie V.S. 0. Vennootschap met sociaal oogmerk, 28-39; 
GEENS, K., "De Belgische (coöperatieve) vennootschappen met sociaal oogmerk", S & V, 1996, 
( 45), 4 7; 'T KINT, PH., "La société à finalité sociale - présentation juridique", in ASBL et société à 
finalité sociale, (60), 64-69. : · 

-!"".'' 
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het verlenen van een onrechtstreeks vermogensvoordeel aan de vennoten504
, (iii) bepalen dat niemand aan de 

stemming in de algemene vergadering voor meer dan een tiende van het aantal stemmen van de vertegen
woordigde aandelen mag deelnemen en (iv) bepalen dat het liquidatiesaldo na vereffening niet verdeeld mag 
worden onder de vennoten maar - zoals in de V.Z.W. - een bestemming moet krijgen die zo nauw mogelijk 
aansluit bij het sociaal oogmerk. Een vennootschap die zich als V.S.O. voordoet hoewel haar statuten niet aan 
voornoemde voorwaarden voldoen of die in praktijk handelt in strijd met wel in orde zijnde statuten, kan door de 
rechtbank ontbonden worden op vordering van een vennoot, een belanghebbende derde of van het openbaar 
ministerie. 5os De nieuwe vennootschapsmodaliteit is bedoeld om ondernemingen van de sociale economie, met 
name diegene die tot dusver de rechtsvorm van een V.Z.W. aannamen, in de gelegenheid te stellen zich vlotter 
in te schakelen in het economisch verkeer. 506 

79. Vallen de E.E.S.V., G.I.E., E.S.V. en E.S.V., om het bij die voorbeelden te 
houden, binnen de definitie van art. 58, tweede alinea, EG, gelet op de uitsluiting van 
vennootschappen zonder winstoogmerk? Bij de twee laatstgenoemde rechtsvormen bestaat 
de complicatie hierin, dat de Belgische wetgever hen kwalificeert als een vennootschap. 
Dit neemt niet weg dat het antwoord voor al deze rechtsvormen hetzelfde is: waar het op 
aankomt, is dat zij een economische activiteit in de zin van het EG-Verdrag uitoefenen 
(zie infra, nr. 80). In die optiek is het Europeesrechtelijk volstrekt onproblematisch dat 
een V.Z.W. zich thans kan omvormen tot V.S.0. 507

: zowel onder de vroegere als onder 
de huidige rechtsvorm is h~L _r~_levante criterium _I?.iet het winstoogmerk, maar het 
verrichten van een economische activiteit. 

§ 4. Voorgestane interpretatie van de uitsluiting van organisatievormen die "geen winst 
beogen" 

80. De hoger geschetste ontwikkelingen bieden, samen met de eerder aangehaalde 
tekstuele indicaties (supra, nr. 62), krachtige argumenten om de uitsluiting door art. 58, 
tweede alinea, EG van organisatievormen zonder winstoogmerk zo restrictief mogelijk op 
te vatten. Gelet op de evolutie van het winstbegrip sedert de ondertekening van het EEG
Verdrag staat het zonder meer vast, dat deze exceptie niet slaat op verbanden die geen 
geldelijke of materiële winst nastreven doch veeleer gericht zijn op ~esparingen of ander 
onrechtstl'~eks. economisch voordeel_ voor henzelf en/of voor de _ _l~~en. Deze uitlegging 
gaat ons inziens echter niet ver genoeg. Waar men kan stellen dat economische samen
werkingsverbanden (E.E.S.V., G.I.E., E.S.V.) uiteindelijk minstens tot onrechtstreeks 
economisch voordeel van de leden strekken, opereren talrijke organisatievormen, zowel 
met een overheids- (b.v. établissements publies de caractère industrie I ou commercial in 
Frankrijk) als met een particulier karakter (verenigingen, onderlinge maatschappijen, 

504 

505 

506 

507 

Wat betreft het rechtstreekse vermogensvoordeel dat de vennoten in een V.S.O. mogen nastreven, 
moeten de statuten bepalen dat dit niet hoger mag zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning 
ter uitvoering van de Wet van 20 juli 1955 op de Nationale Raad voor de Coöperatie: art. 164bis, § 
1, 5°, Venn.W. 

Art. 164ter Venn.W. 

Zie GEENS, K., o.c., in De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april1995, p. 52, nr. 55; 
DUBOIS, B., o.c., A & B, 1995/7, nr. 18, p. 43-44. 

BENOIT-MOURY, A., "De quelques modifications fondamentales apportées au droit des sociétés", te 
verschijnen in Het gewijzigde vennootschapsrecht 1996, BRAECKMANS, H. en WYMEERSCH, E. 
(eds.), Maklu, Antwerpen, 1996, nr. 14, acht het in het licht van de vennootschapsdefmitie van art. 
58, tweede alinea, EG "troublant, [ ... ] qu'une ASBL pourrait se transfarmer en société à finalité 
sociale et bénéficier dès lors des avantages octroyés aux seuls groupements à but lucratif." 
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stichtingen, V. S. 0.) (nagenoeg) geheel los van enig voor hun leden, aandeelhouders of 
oprichters bestemd economisch voordeel. Hun sociaal-, fiscaal- en verbandsrechtelijk 
statuut mag dan al grote verschillen vertonen ten opzichte van de klassieke handelsven
nootschappen, zulks doet niet af aan hun relevantie als ~Ç__QIJ9misch_e _actor~!l binnen de 
Gemeenschap. 

81. Uiteindelijk bewijzen deze realiteiten en ontwikkelingen dat het in art. 58, tweede 
alinea, EG neergelegde criterium "g~çn. winst beogen" volstrekt verouderd is. De enige 
zinvolle uitlegging die men er vandaag de dag aan kan geven, is dat deze exceptie alleen 
die entiteiten van het vestigingsrecht wil uitsluiten, die geen economische activiteit in de 
zin van het EG-Verdrag uitoefenen. 508 Verbanden wier werkzaamheden louter politiek, 
cultureel, religieus, sociaal of caritatief van aard zijn509, dragen niet bij tot de door het 
vestigingsrecht en de overige marktvrijheden nagestreefde vervlechting van de nationale 
economieën en kunnen zich daarop bijgevolg niet beroepen. 

In de richting van deze uitlegging ging ook reeds het Erkenningsverdrag. Krachtens art. 2 van dit verdrag 
moesten naast de in art. 1 genoemde vennootschappen eveneens erkend worden "rechtspersonen naar publiek- of 
privaatrecht, die voldoen aan de in genoemd artikel vermelde voorwaarden [d.w.z. conform het recht van een 
verdragsluitende staat zijn opgericht en de bevoegdheid bezitten drager van rechten en verplichtingen te zijn], en 
die het uitoefenen van een economische activiteit, gewoonlijk tegen vergoeding, tot hoofddoel of bijkomend doel 
hebben of die, zonder in strijd te komen met het recht in overeenstemming waarmede zij zijn opgericht, een 
zodanige activiteit daadwerkelijk bij voortduring uitoefenen." De formulering van deze bepaling is zichtbaar 
geïnspireerd op de definitie van "dienst" in art. 60 EG (daarover infra, nr. 109). Toch gaat het Erkenningsver
drag inzoverre uit van een restrictievere opvatting van het begrip economische activiteit dan de rechtspraak van 
het Hof, dat naast het voorwerp zelf van de activiteit (economisch) ook de aard (nl. "Ie caractère intéressé": 
vandaar de toevoeging "gewoonlijk tegen vergoeding") wordt opgegeven, zulks om te beletten dat elke 
filantropische vereniging die goederen of diensten aanbiedt, onder de wederzijdse erkenning zou ressorteren. sto 

82. De voornoemde stellingname kan natuurlijk worden verweten dat zij het probleem 
slechts verplaatst, doordat moet worden nagegaan wat al of niet een economische activiteit 
in de zin van het EG-Verdrag uitmaakt. Dienaangaande beschikken we inmiddels evenwel 
over belangrijke aanwijzingen in de rechtspraak van het Hof van Justitie, die in het 
volgende hoofdstuk aan bod komen (infra, nrs. 107-116). Hier kan alvast worden 
opgemerkt, dat d~_jnvulling van het winstoogmerkvereiste van art. 58, tweede alinea, EG 
al~ een eis van economische activiteit zich uitstekend verdraagt met de rechtspretak inzake 
het communauta~!"~ _ J.!l~de<:l_i!!gÏil:g_~- en sociaal recht, waar het Hof recent onomwonden 
he_eft bevestigd dat ook entiteiten zonder winstoogmerk als onderneming in de zin van 
dez~ _r~ç_b!stakkenmoeten worden beschouwd (infra, nrs. 104-105). 

508 

509 

510 

Zie ook de conclusie van GRABITZ-TROBERG, "Artikel 58", p. 1025, nr. 2, volgens wie onder art. 
58, tweede alinea, "alle Wirtschaftssubjekte, die keine natürlichen Personen sind" zijn begrepen. 
Dat enkel die entiteiten zijn uitgesloten die niet aan het economisch leven deelnemen, betogen ook 
EVERLING, U., o.c., B.B., 1958, 864; EVERLING, 33; CEREXHE, p. 41, nr. 61. 

Cf. het supra, nr. 63 aangehaalde citaat van U. EVERLING. 

Zie de verklarende aantekeningen van GoLDMAN, B., "Rapport concemant la Convention sur la 
reconnaissance mutuelle des sociétés et persounes morales, signée à Bruxelles Ie 29 février 1968", 
gepubliceerd in Rev. Trim. Dr. Eur., 1968, 405-423 en in Trb., 1968, nr. 113, nrs. 10-12. Zie ook 
GOLDMAN, B., o.c., RabelsZ., 1967, 215; RENAULD, J.G., "La reconnaissance mutuelle des 
sociétés dans Ie marché commun", R.P.S., 1968, (207), p. 218, nt. 21. 
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AFDELING V. BESLUIT: WENSELIJKHEID VAN EEN NIEUWE DEFINITIE 

83. De onderzoekingen van dit hoofdstuk tonen aan dat de vennootschapsdefinitie van 
art. 58, tweede alinea, EG op verscheidene punten mank loopt. Het onderscheid tussen 
maatschappen naar burgerlijk en handelsrecht is vandaag de dag binnen de EG volstrekt 
niet meer representatief; de uitdrukking "overige rechtspersonen" geeft de verkeerde 
indruk dat het vestigingsrecht enkel geldt voor entiteiten met (een zekere mate van) 
rechtspersoonlijkheid; de tweedeling tussen "maatschappen" en "overige rechtspersonen" 
dwingt tot een nadere omschrijving van beide begrippen en leidt tot classificatieproblemen 
(mede omdat de definitie coöperatieve verenigingen onder het maatschapsbegrip brengt); 
en, last but not least, de uitzondering van "vennootschappen welke geen winst beogen" is, 
gelet op de evolutie van het winstbegrip in de Lid-Staten, de noden der ondernemingen 
van de sociale economie tot deelname aan de interne markt en de opkomst van nieuwe 
organisatievormen naar nationaal en gemeenschapsrecht, volstrekt uit de tijd. r:) 

Door een ruime uitlegging van haar verschillende componenten en een zeer ~ 
restrictieve interpretatie van voornoemde uitzonderingsgrond slaagt men er weliswaar in J 
nagenoeg alle nationaal- en Europeesrechtelijke rechtsdragers van economische activiteiten /7 
onder de definitie te brengen. su De hele kwestie is evenwel of de verdragsomschrijving 
niet beter vervangen wordt door een nieuwe, meer aan de tijd en de evolutie van 
economie en recht aangepaste omschrijving. Uiteindelijk doemt daarmee de vraag op, of 
het wel zinvol is voor de bepaling van de personele werkingssfeer van een marktvrijheid 
als het vestigingsrecht, uit te gaan van juridische begrippen als "vennootschap", "vereni
ging" of "rechtspersoon" en niet veeleer van een, economisch georiënteerd, onderne
mingsbegrip. Op deze vraag gaat hoofdstuk 11 uitgebreid in. 

511 Zo concludeerde EVERLING, 34-35, reeds dat alle verenigingen van personen die in het economisch 
leven participeren eronder vallen, of zij nu tot het publiek- of het privaatrecht behoren, al of niet 
rechtspersoonlijkheid bezitten en al of niet in alle of slechts een aantal Lid-Staten voorkomen: "Alle 
im deutschen Recht vorgesehenen Arten von Geselischaften oder sonstigen Rechtsträgem sind damit 
erfaBt. Dasselbe gilt für die in den anderen Mitgliedstaaten verwendeten Rechtsformen." In 
voetnoot verwees de auteur hierbij naar de uitgebreide lijst van Duitse en Franse rechtsvormen die 
is opgenomen in punt 4, "ad. art. VI", van het Protocol bij het Duits-Franse Vestigings- en 
Scheepvaartsverdrag van 27 oktober 1956 (supra, voetnoot 91). Wat Duitse rechtsvormen aangaat, 
vermeldt deze lijst, naast AG, KGaA, GmbH, OHG en KG, de Reedereien, Geselischaften des 
Bürgerlichen Rechts, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, bergrechtliche Gewerkschaften, 
Genossenschaften, Stiftungen (maar "à condition qu'elles soient à but lucratif"!) en Körperschaften 
und Allstalten des öffentlichen Rechts mit Aufgaben gewerblicher Art. EVERLING voegt daaraan de 
wirtschaftliche Vereine en de (praktisch toen al geen belang meer hebbende) Kolonialgeselischaften 
toe. Voor Frankrijk somt voornoemde lijst op: sociétés civiles, sociétés en nom coliectif, sociétés 
en commandite simple, sociétés en commandite par actions, sociétés anonymes, sociétés à 
responsabilité limitée, coopératives, sociétés d'assurances à forme mutuelie, sociétés mutuelies 
d' assurances, sociétés d' économie mixte en établissements publies de caractère industrie! et 
commercial. 
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Hoofdstuk II. Waarom geen beroep op het begrip onderneming? Onderzoek naar het 
ondernemingsbegrip in het Europesemededingings-en sociaal recht 

83. De ambiguïteic van de definitie van art. 58, tweede alinea, EG doet ~e ___ }eg_e_!_t!_renda 
de vraag rijzen of het niet aangewezen is om dit begrip te vervangen door e•;n ondeme-
mingsbegrip, dan wel om het minstens d~ ___ le8,e lata zo veel mogelijk in die zin te 
interpreteren. Onderhavig hoofdstuk onderzoekt, -~n-daf-perspectief, het ondernemingsbe
grip zoals het in het Europese mededingings- en sociaal recht onder impuls van de 
rechtspraak van het Hof van Justitie werd ontwikkeld. Het spreekt vanzelf dat de defmi
ties die in deze onderscheiden takken van het communautaire recht zijn ontwikkeld, niet 
los mogen worden gezien van het regelenbestand en de context waarvan zij deel uitma
ken. 512 Het ondernemingsbegrip is, in het Europese niet minder dan in het nationale 
recht, onmiskenbaar "teleologisch determiniert". 513 De te onderzoeken vraag is echter of 
in het kader van het EG-Verdrag geen q_ruJ.erliggend communautair ondememings_concept 
kan worden aangetroffen. De keuze van de hierna onderzochte rechtstakken, het mededin
gings- en sociaal recht, is niet enkel gerechtvaardigd gelet op de belangrijke beleidsmatige 
raakvlakken tussen het vestigingsrecht en deze materies (supra, nrs. 3 en 5) en het feit dat 
grensoverschrijdende ondememingsexpansie vaak de toepasselijkheid van communautaire 
mededingings- en sociale regels uitlokt, maar bovendien omdat het Hof op deze domeinen 
fundamenteel begripsomschrijvend en -verduidelijkend werk heeft verricht. 

Alvorens hierop nader in te gaan, lijkt het aangewezen de argumenten voor en 
tegen een beroep op het begrip 'onderneming' in het kader van het vestigingsrecht de 
revue te laten passeren. 

AFDELING I. ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN EEN BEROEP OP HET BEGRIP ONDERNEMING 

§ 1. Argumenten pro 

84. Verscheidene argumenten pleiten voor een openstellen van het vestigingsrecht ten 
gunste van ondernemingen zonder meer. In de eerste plaats zou een dergelijke stap niet 
zozeer een verruiming betekenen ten opzichte van het huidige art. 58, tweede alinea, EG 
- hoger zagen we dat door de verschillende "dubbele bodems" in de vennootschaps
deflnitie nagenoeg alle samenwerkingsverbanden en organisatievormen op het vestigings
recht aanspraak kunnen maken -, maar wel een aanzienlijke vereenvoudiging daarvan. 
Bovendien lijkt het ondememingsbegrip, omwille van zijn open karakter, beter bestand 
tegen de slijtage die de huidige vennootschapsdefmitie door tussentijds opgetreden 
nationaalrechtelijke ontwikkelingen (winstbegrip, nieuwe rechtsvormen) heeft ondergaan. 

In de tweede plaats komt het wenselijk voor dat de personele werkingssfeer van 
een bij uitstek economische vrijheid wordt afgebakend aan de hand van een economisch 

512 

513 

Het Hof zelf waakt daar in de onderscheiden rechtstakken consequent over: zie b.v. arrest van 2 
oktober 1991, zaak C-7/90, Vandevenne, Jur., 1991, 1-4371, r.o. 6. Meer algemeen hanteert het 
Hof als uitleggingsbeginsel van communautaire begrippen dat men moet uitgaan van de gewone 
betekenis die die woorden hebben in hun context en in het licht van de doelstellingen van het 
Verdrag: supra, nr. 28. 

Zo, voor het ondememingsbegrip naar Duits recht, SCHMIDT, K., Handelsrecht, Keulen, Heymann., 
1994, 4e ed., 64; Id., '"Untemehmen' und 'Abhängigkeit': Begriffse!nheit und Begriffsvielfalt im 
Kartelirund Konzernrecht", Z. G.R., 1980, (277), 279-280. : . 
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geïnspireerd begrip, veeleer dan het juridische begrippenarsenaal "vennootschap", 
"rechtspersoon" en dergelijke, waarvan de ontoereikendheid door de kromme formulering 
van art. 58, tweede alinea, zelf wordt aangetoond. 514 In een teleologische benadering, 
vertrekkend vanuit de doelstelling van grensoverschrijdende integratie van de gehele 
economische activiteit binnen de Gemeenschap, valt te opteren voor ~~n._oll.d.ernentingsbe
grip . dát. in weze1: alle eçoJ!omische actoren andere dan natuurlijke _personen omvat, 
Q!lg_~~fht hu!! __ ~_echtsy_Qrm (rechtspersoonlijkheid of niet) of werkingsmodálitelten (zoals het 
al dan niet aanwezig zijn van winstoogmerk). 

In de derde plaats valt een dergelijke operatie te verdedigen vanuit het oogpunt van 
verdragssystematiek en -coherentie. Allereerst omvat krachtens art. 52, tweede alinea, EG 
het vestigingsrecht "de oprichting en het beheer van ondernemingen, en met name van 
vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 58" .515 Het gebruik van de 
ruimere term "onderneming", in alle verdragstalen dezelfde als degene die in de artt. 85 
en 86 EG wordt gehanteerd, geeft aan dat de opstellers van het EEG-Verdrag dachten aan 
een ruimere waaier organisatievormen voor economische actoren dan de door de defmitie 
van art. 58, tweede alinea gevatte vormen.516 Een zelfde ingesteldbeid blijkt uit de ver
dragstitel inzake het vervoer, die niet van vennootschappen, maar van "ondernemin
gen"517 resp. "vervoerondememers"518 spreekt. 519 Coherentie met het Europese me
dedingingsrecht pleit eveneens in die zin: men ziet niet in waarom ondernemingen die 
binnen de personele toepassingssfeer van de artt. 85 en 86 EG en van de Concentratie
verordening komen - wat hun relevantie voor de gemeenschappelijke markt bewijst -
verstoken zouden blijven van het - precies met het oog op de gemeenschappelijke markt 
ingestelde - vestigingsrecht. Ook de nood aan coherentie met de communautaire sociale 
wetgeving, die doorgaans gebaseerd is op het begrip "onderneming" (infra, afdeling III), 
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515 

516 

517 

518 

519 

SCHRANS heeft destijds terecht de stelling verdedigd dat, wanneer de rechtsorde regelen vaststelt die 
niet onmiddellijk van vermogensrechtelijke aard zijn, zoals met name op het gebied van het 
vestigingsrecht, het mededingingsrecht en het sociaal recht, een uitdrukkelijke identificatie tussen 
onderneming en rechtspersoon of vennootschap niet noodzakelijk is: SCHRANS, G., "Poging tot 
omschrijving van de onderneming als rechtssubject", R. W., 1979-80, (2379), 2386 (specifiek m.b.t. 
de vroegere Belgische vestigingswet van 24 december 1958) en 2396. 

Eigen cursivering. Duits: "die Gründung und Leitung von Unternehmen, insbesoudere von 
Geselischaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2"; Frans "la constitution et la gestion d'entrepri
ses, et notamment de sociétés au sens de 1 'artiele 5 8, deuxième alinéa" ; Italiaans "la costituzione e 
la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma"; Engels 
"to set up and manage undertakings, in particular companies or firms within the meaning of the 
second paragraph of Artiele 58". 

Zie ook het gebruik van de term "commerciële, industriële of financiële ondernemingen" in de 
defmitie van directe investeringen in de bijlage bij de kapitaalverkeersrichtlijnen: supra, nr. 19. 

Art. 80, lid 1, EG. 

Artt. 75, lid 1, sub b, 76, 78 79, lid 1, en 81 EG. In art. 1, lid 2, tweede streepje, van richtlijn 
87 /540/EEG (supra, voetnoot 144) wordt "onderneming" dan weer gedefinieerd met verwijzing 
naar vennootschappen in de zin van art. 58 EG. Vgl. echter de definitie van "onderneming" in art. 
1, lid 2, derde streepje, richtlijn 96/26/EG van de Raad van 26 april 1996 inzake de toegang tot het 
beroep van ondernemer van goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal en 
internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter 
vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoeronder
nemers (PB, 1996, L 124, 1): "elke natuurlijke persoon, elke rechtspersoon met of zonder 
winstoogmerk, elke vereniging of elke groepering van personen zonder rechtspersoonlijkheid en 
met of zonder winstoogmerk, alsmede elk overheidslichaam, ongeacht of het zelf rechtspersoonlijk
beid bezit of afhankelijk is van een autoriteit met rechtspersoonlijkheid". 

'; Zie overigens ook, op het vlak van het landbouwbeleid, art. 44, lid 3, ·tweede alinea, EG. 
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biedt een argument in die zin. Tenslotte dient erop gewezen dat in de meer recente 
communautaire actiedomeinen die aan het EG-Verdrag werden toegevoegd door de 
Europese Akte en het Verdrag betreffende de Europese Unie, voortdurend sprake is van 
11 ondernemingen 11

•
520 521 

Het begrip wordt gehanteerd in het verdragshoofdstuk inzake monetair beleid522 en, veel meer nog, in de ver
dragsbepalingen betreffende het facettenbeleid van de Gemeenschap. Zo heeft de Gemeenschap sedert de 
inwerkingtreding van het Unieverdrag op het gebied van de beroepsopleiding de taak om "de samenwerking 
inzake opleiding tussen onderwijs- of opleidingsinstellingen en ondernemingen te bevorderen".m Op het vlak 
van industrie bestaat haar opdracht erin "een gunstig klimaat [ ... ] voor de ontwikkeling van ondernemingen in de 
gehele Gemeenschap, met name van het midden- en kleinbedrijf, te bevorderen" en "een gunstig klimaat voor de 
samenwerking tussen ondernemingen te bevorderen" .524 De EG stimuleert ook, op het vlak van onderzoek en 
technologische ontwikkeling, "de ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, [ ... ] 
bij hun inspanningen op het gebied van hoogwaardig onderzoek en hoogwaardige technologische ontwikkeling" 
en ondersteunt het streven naar onderlinge samenwerking tussen ondernemingen, onderzoekcentra en universi
teiten, "waarbij haar beleid er vooral op gericht is de ondernemingen in staat te stellen ten volle de mogelijkhe
den van de interne markt te benutten". 525 

Opvallend aan het voorgaande is de opkomst van het - niet nader omschreven526 
- begrip 'kleine en 

middelgrote ondernemingen' in de verdragsteksten. Die evolutie kwam reeds tot uiting met de Europese Akte. -
Krachtens het door dit verdrag ingelaste art. 118A EG moet de Gemeenschap vermijden om in richtlijnen betref
fende het arbeidsmilieu "zodanige administratieve, financiële en juridische verplichtingen op te leggen dat zij 
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526 

Generieker nog is de uitdrukking "economische subjecten" ("economie operators", "Wirtschaftsbe
teiligten", "opérateurs économiques") gehanteerd in art. 129B EG i.v.m. transeuropese netwerken. 

Vgl. ook art. 11, lid 2, richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 
1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB, 1996, L 77, 20), dat als gerechtigden 
van het sui-generisrecht van bescherming van databanken noemt, vennootschappen en ondernemin
gen die overeenkomstig de wetgeving van een Lid-Staat opgericht zijn en die hun statutaire zetel, 
hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de Gemeenschap hebben [ ... ] ". Zie ook infra, voetnoot 840. 

Art. 108A, lid 3, EG, krachtens welk de Europese Centrale Bank gerechtigd is om -conform door 
de Raad bepaalde modaliteiten - "ondernemingen boeten of dwangsommen op te leggen bij niet
naleving van de verplichtingen krachtens haar verordeningen en beschikkingen" (eigen cursivering). 

Art. 127, lid 2, vierde streepje, EG, ingelast door het Unieverdrag. In de Engelse verdragstekst is 
niet sprake van "undertakings", maar van "firms". De andere verdragstalen hanteren het equivalent 
voor het Nederlandse "onderneming", zoals dit met name in de artt. 85 en 86 EG wordt gebruikt. 

Art. 130, lid 1, tweede en derde streepje, EG, ingelast door het Unieverdrag. 

".. . in het bijzonder door openstelling van de nationale overheidsopdrachten, vaststelling van 
gemeenschappelijke normen en opheffing van de wettelijke en fiscale belemmeringen welke die 
samenwerking in de weg staan": art. 130F, lid 2, EG. Bevordering van de samenwerking met en 
tussen ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten wordt eveneens vermeld in art. 130G, sub 
a, EG. Ondernemingen worden eveneens genoemd in andere bepalingen van de titel over onderzoek 
en ontwikkeling: artt. 130J, eerste streepje, en 130N (door de Gemeenschap zelf gecreëerde 
gemeenschappelijke ondernemingen) EG. 

Richtinggevend in dit verband is de door de Commissie in de bijlage bij haar aanbeveling van 3 
april 1996 betreffende de definitie van de kleine en middelgrote ondernemingen (PB, 1996, L 107, 
4) opgegeven definitie: zie supra, voetnoot 63. Krachtens art. 4 van deze aanbeveling betreft het de 
definitie van KMO's "zoals deze wordt gehanteerd in de diverse vormen van in de Gemeenschap en 
binnen de Europese Economische -Ruimte toegepast communautair beleid". Inmiddels paste de 
Commissie deze definitie toe in de nieuwe communautaire kaderregeling inzake overheidssteun voor 
kleine en middelgrote ondernemingen (PB, 1996, C 213, 4: zie J?Unt 3.2). Op de vele acties die 
voor KMO's door de EG worden ondernomen, gaan we hier niet m. Voor een overzicht, zie o.m. 
DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, nr. 614, p. 543-544; en, zeer grondig, DEVROE, 
W. en ROMBOUTS, A., "Financiering en fiscaliteit van KMO's: beleid en recht in de Europese 
Unie", in Juridische actualiteit omtrent de KMO. De kleine en middelgrote onderneming in het 
Europees en Belgisch recht, JURA FALCONIS (ed.), 1996, Jura Falconis Libri, nr. 2, Jura Falconis, 

·. Leuven,,.1996, 105-198. 
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oprichting en ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen zouden kunnen hinderen". 527 Een identiek 
geformuleerde bepaling is te vinden in art. 2, lid 2, van de in het kader van het Verdrag van Maastricht gesloten 
Overeenkomst betreffende de sociale politiek. 528 

85. Uit de rechtspraak van het Hof blijkt overigens, minstens impliciet, dat zich reeds 
een verruiming voordoet van het venootschapsbegrip van art. 58 naar een ondeme
mingsbegrip. Een illustratie daarvan biedt het Italiaanse overheidsopdrachten-arrest van 3 
juni 1992.529 

De Co_mmissie had een vordering wegens niet-nakoming tegen Italië ingesteld omdat sommige bepalingen van 
een Italiaanse wet van 1987530 volgens haar indruisten tegen art. 59 EG en richtlijn 711305/EEG inzake 
procedures voor overheidsopdrachten.m Krachtens deze wet woog op de aanbestedeode dienst o.m. de 
verplichting om (i) in haar schriftelijke uitnodiging te bepalen, dat de werken ten belope van 15 à 30 % moesten 
worden toevertrouwd aan ondernemingen met maatschappelijke zetel in de regio waar de werken worden 
uitgevoerd, en (ii) indien het aantal belanghebbende ondernemingen groter was dan vijftien, ten minste vijftien 
ondernemingen uit te nodigen om in te schrijven en bij de keuze van de uit te nodigen ondernemingen de voor
keur te geven aan tijdelijke verenigingen en consortiums waaraan ondernemingen deelnemen die hun hoofdac
tiviteit uitoefenen in de regio waar de werken worden uitgevoerd. 532 De Commissie achtte een en ander in 
strijd met art. 59 EG. 533 Opmerkelijk aan de uitspraak van het Hof is dat voortdurend sprake is van "onderne
mingen", veeleer dan van "vennootschappen" .534 Het Hof achtte het voorbehouden van een deel van openbare 
werken aan onderaannemers met maatschappelijke zetel in de regio waar de werken worden uitgevoerd, "een 
discriminatie ten aanzien van ondernemingen die in andere Lid-Staten zijn gevestigd" .535 De wettelijke voorkeur 

527 

528 

529 

530 

531 

532 

533 

534 

535 

Art. 118A, lid 2, tweede alinea, EG. 

Zie ook de aan deze Overeenkomst toegevoegde nverklaring betreffende artikel 2, lid 2n, waarin de 
verdragsluitende partijen er akte van nemen ndat tijdens de bespreking van artikel 2, lid 2, is 
overeengekomen dat de Gemeenschap niet voornemens is om bij de vaststelling van minimumver
plichtingen voor de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, ten 
aanzien van werknemers van kleine en middelgrote ondernemingen een niet door de omstandighe
den gerechtvaardigde discriminatie in het leven te roepen. " 

Zaak C-360/89, Jur., 1992, 1-3401. Voor een andere illustratie op het gebied van de vrije 
dienstverrichting, zie arrest van 9 augustus 1994, zaak C-43/93, Vander Eist, Jur., 1994, 1-3803, 
waar het Hof voortdurend de term "onderneming" hanteert. 

Leg ge n. 80/87 di 17 febbraio 1987 reeante "norme straordinarie per 1 'accelerazione dell 'esecuzio
ne di opere pubbliche" (G. U.R.I., 14 maart 1987, nr. 61). 

Richtlijn 711305/EEG van de Raad van 26 juli 1971 betreffende de coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken (PB, 1971, L 185, 5). 

Resp. art. 2, lid 1 , en art. 3, lid 3, van de in voetnoot 530 aangehaalde wet. 

Het tweede hogergenoemde voorschrift, vervat in art. 3, lid 3, van wet nr. 80/87, achtte de 
Commissie daarenboven in strijd met de artt. 23-26 van richtlijn 711305, aangezien deze bepaling 
een ander selectiecriterium bevatte dan door voornoemde artikelen wordt toegestaan. Ook hier 
volgde het Hof de Commissie: r.o. 20-21 van het arrest Italiaanse overheidsopdrachten. 

Zulks op r.o. 22 na, waar het Hof de term "vennootschap" afwisselt met "onderneming": zie het 
citaat in hoofdtekst. 

Arrest Italiaanse overheidsopdrachten, r.o. 8 (eigen cursivering). Het Hof gaf de Italiaanse regering 
toe dat de litigieuze bepaling ook de in Italië gevestigde ondernemingen met maatschappelijke zetel 
buiten de betrokken regio uitsloot, "doch dat neemt niet weg, dat de onderaannemers die zij 
begunstigt, Italiaanse ondernemingen zijn" (r.o. 9). Bevoordeling van slechts enkele binnenlandse 
ondernemingen - nl. deze van de betrokken regio - doet dus niet af aan het discriminerend karakter 
van een nationale regeling. In het arrest Du Pont de Nemours had het Hof een gelijkaardige 
Italiaanse preferentiële regeling voor regionale ondernemingen onverenigbaar bevonden met art. 30 
EG: arrest van 20 maart 1990, zaak C-21188, Jur., 1990, 1-889, i.h.b. r.o. 12-13; idem in arrest 
van 11 juli 1991, zaak C-351/88, Laboratori Bruneau, Jur., 1991, 1-3641. Zie, op andere domeinen 
dan overheidsopdrachten, arrest van 25 juli 1991, zaak C-353/89, ,Commissie/Nederland, Jur., 

· 1991, 1-4069 (Nederlandse Mediawet, art. 59 EG); en arrest van 25 jûli 1991, gevoegde zaken C-

r:l 
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voor tijdelijke verenigingen en consortiums waaraan ondernemingen met plaatselijke hoofdactiviteit deelnemen, 
beschouwde het Hof als een verkapte discriminatie: 

"Ofschoon artikel 3, lid 3, van wet nr. 80/87, zoals de Italiaanse regering stelt, zonder onderscheid op Italiaanse 
en buitenlandse vennootschappen van toepassing is, begunstigt het in wezen in Italië gevestigde ondernemingen. 
Zoals de Commissie immers terecht heeft opgemerkt, hebben deze ondernemingen veel meer mogelijkheden om 
hun hoofdactiviteit uit te oefenen in de regio van Italië waar de werken worden uitgevoerd, dan ondernemingen 
die in andere Lid-Staten zijn gevestigd. "536 

Mogelijk is het ruimere woordgebruik in deze zaak geïnspireerd op de terminologie van de litigieuze Italiaanse 
wetgeving537

, of heeft het Hof met de generieke term "onderneming" tevens aannemersbedrijven willen vatten, 
die niet de vorm van een vennootschap aannemen. De meest plausibele verklaring lijkt dat het Hof rekening heeft 
gehouden met de aard van de economische activiteit in kwestie, nl. de uitvoering van aannemingswerken voor de 
overheid. Voor dergelijke opdrachten dingen aannemersbedrijven immers vaak mee in de vorm van een tijdelijke 
vereniging of consortium; wat, zoals eerder reeds werd betoogd (supra, nr. 35), een argument aanreikt om deze 
verbanden binnen de vennootschapsdefinitie van art. 58, tweede alinea, EG te brengen. 

§ 2. Argumenten contra 

86. De argumenten tegen een dergelijke verruiming kunnen eveneens van velerlei aard 
zijn. Belangrijkste politiek-ideologisch argument zou kunnen luiden dat het vestigingsrecht 
enkel bedoeld is voor op winst gerichte ondernemingen, met name vennootschappen, en 
dat enige verdere stap zou neerkomen op bevoegdheidsoverschrijding in hoofde van de 
EG. Het valt ons inziens niet moeilijk dit argument te ontzenuwen. Als het vrije verkeer 
enkel voor ondernemingen met winstbejag mag worden opengesteld, zou die regel ook 
moeten gelden voor het verkeer van natuurlijke personen. Dit zou onder meer impliceren 
dat beoefenaars van vrije beroepen van het vestigingsrecht worden uitgesloten. Overigens 
zou, indien voornoemde argumentatie de bovenhand haalde, het Hof zelf reeds bevoegd
heidsoverschrijdend te werk zijn gegaan. Het arrest Steymann (infra, nr. 110) maakt 
duidelijk dat winstbejag geen vereiste is voor het vrije personenverkeer, maar dat een 
daadwerkelijke economische activiteit volstaat. 

!\-fen kan een ander tegenargument, ditmaal van politieke orde, maken. Met het Europese Unieverdrag heeft de 
Gemeenschap het domein van het economische definitief overschreden. Niet alleen werden talrijke socio-culturele 
beleidsdomeinen in het EG-Verdrag ingelasf38

, maar bovendien kent dit Verdrag voortaan een tweede deel, 
over het burgerschap van de Unie. Tot de rechten van die burgers behoren met ;tame het vrije reis- en 
verblijfsrecht en het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en Europese parlementsverkiezingen. 539 Kan 
men zich heden ten dage dan nog vastklampen aan een enge notie van het winstbegrip ten aanzien van 
ondernemingen? Indien burgers van de Unie het recht genieten vrij te verblijven in een andere Lid-Staat zonder 

536 

537 

538 

539 

1190 en C-176/90, Aragonesa de Publicidad, Jur., 1991, 1-4151, r.o. 24 (regionaal Portugees 
verbod op reclame voor alcoholhoudende dranken, art. 30 EG). 

Arrest Italiaanse overheidsopdrachten, r.o. 12. 

De artt. 2, lid 1, en 3, lid 3, van de wet hanteren inderdaad de term "imprese", die overigens, 
zoals reeds opgemerkt (supra, nr. 29), een expliciet door de Codice civile gehanteerd rechtsbegrip 
is. 

Ook de term "economisch" werd uit de naam zelf van de Gemeenschap geschrapt, wat de 
verruiming van haar opzet onderstreept: zie DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, p. 
107, nr. 117, p. 108-111, nrs. 121-123. 

Zie artt. SA en 8B EG. Voor een nadere analyse van deze rechten en de voor hun uitvoering 
getroffen maatregelen, zie o.m. DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, p. 152-167, nrs. 
170-184. 



er economisch actief te worden540 maar er zich b. v,. wel kunnen inlaten met de plaatselijke gemeentepolitiek en 
in dat verband een politieke vereniging oprichten die hun activiteiten en verkiezingscampagnes organiseert en 
financiert, ware het dan niet onlogisch de vrije vestiging van ondernemingen voor te behouden aan op winst 
gerichte organisaties? 

87. Een ander tegenargument, mogelijk geuit door ondernemingen uit de non-profitsec
tor zelf, is van fiscaal- en/of sociaalrechtelijke orde. Hun fiscaal en sociaal statuut is vaak 
mede bepaald door het wettelijk vermoeden dat zij niet als op winst gerichte entiteit 
optreden, maar ter behartiging van bepaalde morele of ideologische aspiraties. De 
betrokken ondernemingen zouden in hun kwalificatie als begunstigde van het vestigings
recht een risico kunnen zien dat bedoelde fiscaal- en sociaalrechtelijke voordelen in vraag 
zouden kunnen worden gesteld. 541 Hierop kan men repliceren dat ~_alificatie als com::
lllUJüll!~ir~- _Qp.~~rn~miJ:lg__g~~11SZins rechtsg~volg~ll onder het nationale fiscaaL_of_socii!;;tl 
r~çlit b<:>eft mee te brengen. Het argument draagt overigens een contradictie in zich, in die 
zin dat ondernemingen uit de non-profitsector wel vragende partij zijn voor een specifiek 
statuut van de Europese coöperatieve vennootschap, vereniging resp. onderlinge maat
schappij (supra, nr. 74). Waarom zou een rechtstreeks beroep op art. 52 juncto 58 EG 
wel van aard zijn de nationale fiscaal- en sociaalrechtelijke voordelen aan te tasten, terwijl 
dit niet het geval zou zijn met deelneming aan één der voornoemde supranationale verban
den, nochtans geconcipieerd om de toegang tot de interne markt van de ondernemingen 
van de sociale economie te vergemakkelijken? 

AFDELING 11. 'ONDERNEMING' IN HET MEDEDINGINGSRECHT 

88. Titel V, Hoofdstuk 1 van het EG-Verdrag behelst "regels betreffende de mededin
ging". De eerste afdeling van dit hoofdstuk ("Regels voor de ondernemingen") bevat de 
artt. 85 en 86 EG, die specifiek aan ondernemingen gerichte verbodsbepalingen inhouden, 
en art. 90, dat de positie van openbare ondernemingen regelt. Men gaat ervan uit dat aan 
het begrip onderneming voor de toepassing van deze drie bepalingen (hierna kortweg 
aangeduid als "het ondernemingsbegrip" of "onderneming") dezelfde inhoud toekomt. 542 

540 

541 

542 

Zie evenwel de beperkingen die dienaangaande voortvloeien uit richtlijnen 90/364/EEG van de 
Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht (PB, 1990, L 180, 26) en 90/365/EEG van de 
Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht van werknemers en zelfstandigen die hun 
beroepswerkzaamheden hebben beëindigd (PB, 1990, L 180, 28). 

Zie, m.b.t. charities in het Verenigd Koninkrijk, RICHARDS, H., "What is EC Corporate Law?", in 
Corporale Law. The European Dimension, Londen, Butterworths, 1991, (1), 3: "Some United 
Kingdom charities are also active in these areas (d.i. de sociale economie) and would not wish to 
see themselves deemed to have a commercial activity by EC law for the obvious reason that this 
would threaten their status." 

KoRAH, V., An lntroductory Guide to EC Competition Law and Practice, Londen, Sweet & 
Maxwell, 1994, 5e ed., 38. Ook het Gerecht oordeelde dat het ondememingsbegrip in de artt. 85 
en 86 dezelfde betekenis heeft: arrest van 10 maart 1992, gevoegde zaken T-68/89, T-77/89 enT-
78/89, SIV e.a./Commissie, Jur., 1992, 11-1403, r.o. 358. Door sommige auteurs wordt bepleit dat 
hetzelfde begrip voor de artt. 92 en 93 EG zou gelden: zie SLOT, P.J., "The concept of underta
king in EC Competition Law", in Pestschrift für Ulrich Everling, II, DUE, 0., LUITER, M. en 
SCHWARZE, J. (eds.), Baden-Baden, Nomos, 1995, (1413), 1422. 
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Maar sedert de begindagen van de EEG is die inhoudsbepaling het voorwerp van discussie 
geweest: het Verdrag definieert het ondememingsbegrip immers niet. 543 

§ 1. Strekkingen in de doctrine 

89. In de doctrine kan men grosso modo twee benaderingen aantreffen ten aanzien van 
het ondememingsbegrip, aangeduid als de "juridische" en de "economische" benade
ring. 544 Beide visies lopen overigens soms in elkaar over (infra, dit nr.). 

Vooral in de jaren zestig en zeventig, een periode waarin het Hof zich nog 
niet expliciet over het ondememingsbegrip had uitgelaten, stonden vele auteurs een 
~!!~~!!~-~j.ng van dit begrip voor. Naar hun mening dient een onderneming 
r~~hts_§_l!Q~ct, d.i. drager van rechten en plichten te zijn, aangezien zij (i) partij moet 
kunnen zijn bij mededingingsbeperkende afspraken of besluiten in de zin van art. 85 EG, 
(ii) haar marktgedrag op deze afspraken of besluiten moet kunnen afstemmen, (iii) aan 
publiekrechtelijke sancties - met name geldboeten en dwangsommen - moet kunnen 
worden onderworpen545 en (iv) in staat moet zijn daartegen een nietigheidsberoep in te 
stellen. 546 Een loutere economische eenheid zou derhalve niet volstaan. 547 Afzonderlij-

543 

544 

545 

546 

547 

Dit ligt anders met het EGKS-Verdrag (art. 80) en het EGA-Verdrag (art. 196, sub a). Vgl. ook 
het EER-Verdrag: met het oog op de competentie-afbakening tussen Toezichthoudende Autoriteit 
van de EVA en de Commissie (zoals geregeld in art. 56 EER), geeft art. 1 van protocol 22 
volgende defmitie van "onderneming": "iedere eenheid die activiteiten van commerciële of 
economische aard ontplooit". Deze defmitie lijkt stede geïnspireerd op de rechtspraak van het Hof. 
Hetzelfde geldt voor de omschrijving die de Belgische Wet van 5 augustus 1991 tot bescherming 
van de economische mededinging (B.S., 11 oktober 1991) in art. 1, sub a, geeft van onderneming: 
"alle natuurlijke of rechtspersonen, die op duurzame wijze een economisch doel nastreven". Wij 
zullen echter nog zien, dat het Hof in zijn huidige rechtspraak· geen afZonderlijke rechtspersoonlijk
heid vergt, maar slechts een "economische eenheid": infra, nr. 94. 

STUYCK, J., in VAN GERVEN, W., STUYCK, J. en MARESCEAU, M., Kartelrecht, in Handels- en 
Economisch Recht, deel XIII, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, DILLEMANS, R. en VAN 
GERVEN, W. (eds.), Gent, Story, 1996, 2e ed., nr. 87. 

BRAUN, A., GLEISS, A. en HIRSCH, M., Droit des ententes de la Communauté Economique 
Européenne, Brussel, Larcier, 1977, 2e ed., 51; DERINGER, A., Das Wettbewerbsrecht der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Kommentar zu den E. W.G.-Wettbewerbsregeln (Art. 85 bis 
94) nebst Durchführungs-Verordnungen und -Richtlinien, Düsseldorf, Handelsblatt, 1962, losbl., 
Art. 85 Abs. 1, p. 793, nr. 6, in afwijking van de definitie gegeven door het Bundeskartellamt; 
VAN DAMME, J., "La mise en oeuvre des articles 85 et 86 du traité de Rome", Cah. Dr. Eur., 
1966, (279), nr. 20, p. 280; VAN GERVEN, W., Principes du droit des ententes, p. 18, nr. 18. Zie 
ook SCHRANS, G., Inleiding tot het Europees Economisch Recht, Gent, Story, 1969, 223, die 
toevoegt dat geldboeten en dwangsommen moeten kunnen worden opgelegd aan de onderneming 
(art. 87, lid 2, sub a, EG; artt. 15 en 16 verordening nr. 17 van de Raad van 6 februari 1962, 
Eerste verordening over de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag, PB, 1962, 204, 
als herhaaldelijk gewijzigd). 

Zoals SCHRANS, G., Inleiding tot het Europees Economisch Recht, 223, opmerkt, kan een 
nietigheidsberoep enkel worden ingesteld door een "natuurlijke of rechtspersoon" in de zin van art. 
173 EG. Zie echter de hoger (supra, nr. 35) aangehaalde rechtspraak van het Hof m.b.t. het 
ontvankelijkheidsvereiste van rechtspersoonlijkheid in het kader van art. 173-procedures. 

EVERLING, U., in WOHLFARTH, E., EVERLING, U., GLAESNER, H.J. en SPRUNG, R., Die 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Kommentar zum Vertrag, Berlijn, Vahlen, 1960, "Art. 85", 
p. 242, nr. 1; VAN DAMME, J., o.c., Cah. Dr. Eur., 1966, nr. 20, p. 280; MESTMÄCKER, E.-J., 
Europäisches Wettbewerbsrecht, München, Beek, 1974, 201. · · 
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ke afdelingen van een bedrijf, zoals productie-eenheden, van de fabrikant afhankelijke 
verkaapskantoren en bevoorradingsketens zijn b.v. geen ondernemingen. 548 

Over de vereiste mate van rechtssubjectiviteit liepen de zienswijzen binnen dit kamp echter uiteen. Voor een 
aantal auteurs veronderstellen de artt. 85 en 86 EG het bestaan van r~c;i!tsi>_ersoonlijkh_eid, al vatt•~n zij deze ruim 
op: zo zouden een V.O.F. naar Nederlands recht of een OHG naar Duits recht, die bijna alle kenmerken van 
rechtspersoonlijkheid vertonen zonder deze te bezitten (cf supra, nr. 31), in aanmerking komen voor kwalificatie 
als onderneming549

, althans voor zover zij een activiteit bestaande in de productie of ruil van goederen of 
dienst uitoefenen. 550 Anderen achtten ook vennootschappen zonder rechtsQersoonlij!cheid inbegrepen, zoals 
tijdelijke vennootschappen en vennootschappen bij wijze van deelneming, burgerlijke vennootschappen en 
feitelijke vennootschappen: maar in dat geval worden de gevolgen van de mededingingsbeperkende gedraging 
gedragen door de natuurlijke personen die rechtens aansprakelijk zijn voor de bedrijvigheid van de vennootschap 
in kwestie, b.v. alle vennoten van een burgerlijke vennootschap.m Op dit punt verglijdt men van een omschrij
ving van het ondernemingsbegrip naar de vraag van de toerekening van inbreuken op het mededingingsrecht. 

Andere auteurs achtten het bestaan van juridische zelfstandigheid niet relevant en legden 
de klemtoon op ~conomische zelfsta_ntiigheid als hoofdkenmerk van het ondernemings
begrip.552 Ontbreekt elke e~QnOil!ÏS~_he a~~Qil_<l!!l_!e, dan ligt geen onderneming voor. Hun 
stellingname is nauw verbonden met de vraag - die in concernverhoudingen dikwijls aan 
de orde staat - of dochterondernemingen, die juridisch weliswaar zelfstandig zijn, maar 
economisch volledig afhankelijk en onder de controle van hun moeder, beschouwd moeten 
worden als ondernemingen. 553 

548 

549 

550 

551 

552 

553 

VAN OMMESLAGHE, P., "Les articles 85 et 86 du traité de Rome à travers les arrêts de la Cour de 
justice et les décisions de la Commission", Cah. Dr. Eur., 1973, (383), nr. 4, p. 387. Zie ook, 
met nuancering in voetnoot voor autonome toeleveranciers, BRAUN, A., GLEISS, A. en HIRSCH, 
M., Droit des ententes de la Communauté Economique Européenne, 52. 

SCHRANS, G., Inleiding tot het Europees Economisch Recht, 224; VAN GERVEN, W., Principes du 
droit des ententes, p. 18, nr. 18. Zie ook het overzicht van rechtsvormen bij GOLDMAN, B., LYON
CAEN, A. en VOGEL, L., Droit commercial européen, Parijs, Dalloz, 1994, 5e ed., p. 351, nr. 
474. 

VAN ÜMMESLAGHE, P., o.c., Cah. Dr. Eur., 1973, p. 386, nr. 4; zie ook CEREXHE, E., "Les 
règles de la concurrence applicables aux entreprises", in Les Novelles. Droit des Communautés 
européennes, GANSHOFVAN DER MEERSCH, W.J. (ed.), Brussel, Larcier, 1969, (805), p. 816, nr. 
2017. 

BRAUN, A., GLEISS, A. en HIRSCH, M., Droit des ententes de la Communauté Economique 
Européenne, 55. 

CURE, P., "La notion d'entreprise dans le traité du Marché commun", Dr. Eur., 1960, (341), 346; 
THIESING, J., "Artikel 85", in Kommentar zum EWG-Vertrag, I, VONDER GROEBEN, H. en VON 
BOECKH, H. (eds.), Baden-Baden, Lutzeyer, 1958-1962, p. 278, nr. 15 ("jede organisatorische 
Einheit von sächlichen und persönlichen Mitteln [ ... ] die dazu bestimmt ist, einen wirtschaftlichen 
Zweck zu verfolgen"); VAN WASSENAER VAN CATWUCK, A.J.O., "Drie aspectenvan het begrip 
'onderneming' in de Europese verdragen", N. V. , 1961-62, ( 169), 17 4; W AELBROECK, M., "Art. 85-
90", in La concurrence, in Le droit de la Communauté Economique Européenne, IV, Brussel, 1972, 
nr. 13, p. 107, die terecht de hoger weergegeven argumenten (i) en (iii) verwerpt: op (i) repliceert 
hij dat de notie "overeenkomst" in de zin van art. 85 niet samenvalt met het burgerrechtelijke 
overeenkomstbegrip; op (iii) dat de sancties kunnen worden opgelegd aan diegenen aan wie het 
gedrag van de betrokken onderneming kan worden toegerekend. 

Zie, met talrijke verwijzingen naar de doctrine, de stellingname van VAN DAMME, 1 .A., La 
politique de la concurrence dans la C.E.E., Kortrijk, UGA, 1980, nrs. 112-116, p. 109-113, 
volgens wie economische zelfstandigheid niét, maar rechtssubjectiviteit wel, een kenmerk van het 

I 
ondernemingsbegrip van art. 85 EG uitmaakt. Een onderscheid valt hier te maken tussen de vraag 
of een concern, bestaande uit meerdere rechtspersonen, één onderneming kan uitmaken, en de 
vraag aan wie binnen een concern eventuele schendingen van het mededingingsrecht moeten worden 
toegerekend. Zoals wij nog zullen zien (infra, nr. 92}, worden deze vragen in de communautaire 
rechtspraak niet steeds nauwkeurig van elkaar onderscheiden. · ~- ~ 



99 

Sommigen bewandelden tenslotte een meer genuanceerde middenweg en wezen terecht op 
de sterke en zwakke punten van de twee voornoemde opvattingen. Zo argumenteerde 
BLAISE dat het ondernemingsbegrip gekenmerkt wordt door twee fundamentele aspecten, 
nl. (i) de bestemming van een aantal menselijke, lichamelijke en onlichamelijke middelen 
tot een economisch doel en (ii) anderzijds, een zekere juridische zelfstandigheid - niet te 
verwarren met rechtspersoonlijkheid -, noodzakelijk om dit doel te bereiken. 554 

§ 2. Rechtspraak van Hof en Gerecht 

90. Een eerste communautaire definitie van het begrip onderneming ontwikkelde het 
Hof begin jaren zestig met betrekking tot de toepassing van in EGKS-verband uitgevaar
digde schrootvereveningsregelen. Daarbij legde het de nadruk op het bestaan van een 
eigel! re_@J$p~_rsoonlijkheid. 

In het arrest S.N. U.P.A.T. luidde het dat "het begrip onderneming in de zin van het Verdrag [d.i. art. 80 EGKS] 
samenvalt met het begrip natuurlijke of rechtspersoon, daar het Verdrag eerstgenoemd begrip in het bijzonder 
gebruikt ter aanduiding van de dragers van de uit het gemeenschapsrecht voortvloeiende rechten en verplich
tingen" .m Bekender is de definitie van de Klöckner- en Mannesmann-arresten dat "een onderneming bestaat uit 
een, tot een zelfstandig rechtssubject behorend geheel van persoonlijke, materiële en immateriële factoren, 
waarmede op duurzame wijze een bepaald economisch doel wordt nagestreefd". 556 Deze omschrijvingen 
moeten in hun regelgevende context worden gezien: de benadering van het Hof strekte ertoe de goede werking 
van de vereveningsinstelling voor schroot te vrijwaren, die de EGKS in de jaren vijftig had ingesteld om het 
prijsniveau op de schrootmarkt op peil te houden. 551 De nadruk op het bestaan van een zelfstandig rechtssubject 
- tegen de pleidooien van de klagende ondernemingen in, die zich beriepen op de economische eenheid van hun 

554 

sss 

S56 

557 

BLAISE, J.-B., Le statut juridique des ententes économiques dans le droit français et le droit des 
Communautés européennes, Parijs, L.G.D.J., 1964, nr. 42, p. 62. Zie ook conclusie van advocaat
generaal MAYRAS in zaak 127173, BRT 11, Jur., 1974,323, die een definitie van B. GOLDMAN 
(Droit commercial européen, 1970, 1e ed., nrs. 243-244, niet herhaald in de latere edities) 
overneemt, nl. "een gecoördineerd ~eheel van personen en goederen, dat met het oo~ op een 
bepaald doel gevormd is en welks activiteiten op de verwezenlijking van dat doel gericht z1jn". 

Arrest van 22 maart 1961 (gevoegde zaken 42/59 en 49/59, S.N.U.P.A.T./Hoge Autoriteit, Jur., 
1961, 101, 153. Op die grond weigerde het Hof om in het kader van een concern verbonden 
ondernemingen als één onderneming voor de toepassing van de schrootvereveningsregeling te 
beschouwen. 

Arresten van 13 juli 1962, gevoegde zaken 17/61 en 20/61, Klöckner en Hoeseh/Hoge Autoriteit, 
Jur., 1962, 643, i.h.b. 675, en zaak 19/61, Mannesmann, Jur., 1962, 703, i.h.b. 734. Voor een 
uitvoerige behandeling van deze rechtspraak, zie DE RICHEMONT, J., "La notion d' entreprise dans 
le droit des communautés européennes", Dr. Eur., 1963, 306-322. Zie ook, samen met een 
vergelijking met Amerikaanse en Nederlandse recht, TORLEY OUWEL, l.G., "Het begrip 'onderne
ming' in artikel 85 E.E.G.-Verdrag met betrekking tot afspraken tussen moeder- en dochtermaat
schappijen en dochtermaatschappijen onderling", N.J.B., 1995, 129-139. 

Met algemene beschikkingen 22/54, 14/55, 2/57 en 16/58 verplichtte de Hoge Autoriteit van de 
EGKS de ondernemingen in de zin van art. 80 EGKS tot betaling van bijdragen voor een vereve
ningsinstelling, die moest verhinderen dat de schrootprijzen in de EGKS zich zouden aanpassen aan 
de hogere prijzen van uit derde landen ingevoerd schroot. De hoogte van de bijdragen werd 
berekend aan de hand van de hoeveelheid "aankoopschroot" die de afzonderlijke ondernemingen in 
de loop van een bepaald tijdvak verbruikten; het verbruik van "eigen omloopschroot" was niet aan 
de heffing onderworpen. Zowel Klöckner-Werke AG als Hoesch AG beheerden als moederonder
nemingen verschillende fabrieken in de vorm van (juridisch zelfstandige, maar economisch volledig 
gedomineerde) dochterondernemingen. Zij legden het begrip "eigen omloopschroot" uit als "schroot 
dat niet door koop was verkregen", zodat al het van hun dochterondernemingen afkomstige schroot 
door hen geboekt werd als "eigen omloopschroot" . Zulks verklaart het belang dat zij erbij hadden 
om het begrip "onderneming" in uitgesproken economische zin uit te leggen, waardoor zij samen 
met hun dochterondernemingen als een economische eenheid zouden worden aanzien en er derhalve 
van aankoop van schroot geen sprake zou zijn. ·: 
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concern - valt rechtstreeks te verklaren vanuit het doel van het vereveningsstelsel, nl. "dat het evenwicht op de 
schrootmarkt wordt gewaarborgd, en daartoe rechtstreeks iedere overdracht van schroot tussen verschillende 
ondernemingen belast, zelfs in de gevallen, waarin deze overdracht uit economisch oogpunt geen werkelijke 
overdracht van waarde met zich brengt". 558 Daarom kon het Hof oordelen dat, voor de toepassing van deze 
regelgeving, "de vorming van een nieuw rechtssubject in het economische leven steeds het ontstaan van een 
afzonderlijke onderneming tot gevolg heeft". 559 Later nuanceerde het Hof deze opvatting enigszins. 560 

Deze omschrijving heeft in het EG-mededingingsrecht ontegensprekelijk een invloed 
uitgeoefend, niet slechts op standpunten in de doctrine561

, maar ook op de administratie
ve praktijk van de Commissie. 562 Een aantal auteurs wezen er echter terecht op dat de 
omschrijving niet automatisch overdraagbaar is op de EG-mededingingsregels.563 Het 
Hof heeft haar overigens nooit in EG-concurrentiezaken hernomen. 564 

558 

559 

560 

561 

562 

563 

564 

Jur., 1962, 677 resp. 735. Het Hof contrasteert hier het doel van de vereveningsinstelling met de 
doelstellingen van het nationale belastingrecht - de klagende ondernemingen hadden er zich op 
beroepen dat hun concern door de Duitse fiscus werd behandeld als één onderneming (Jur., 1962, 
674 resp. 732) -, dat er volgens hem uitsluitend op gericht is, "de staatskas inkomsten te verschaf
fen en daartoe de waardetoename die verondersteld wordt uit het ruilverkeer voort te vloeien, 
belast" (Jur., 1962, 677 resp. 735). 

Jur., 1962, 676 resp. 734. 

Zie arrest van 16 december 1963, zaak 36/62, Société des Aciéries du Tempie/Hoge Autoriteit, 
Jur., 1963, (611), 627, waar het Hof oordeelt dat het ondernemingsbegrip van art. 80 EGKS "
voor zover de context zich niet daartegen verzet - betrekking heeft op economische entiteiten welke 
gekenmerkt worden door het bezit van een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid". Toch bleef het Hof 
eigen rechtspersoonlijkheid als onderdeel van zijn EGKS-ondernemingsdefinitie erkennen: zie 
arresten van 11 oktober 1984 in zaak 103/83, Usinor/Commissie, Jur., 1984, 3483, r.o. 7 en in 
zaak 151/83, Alpa/Commissie, Jur., 1984, 3519, r.o. 13. 

Zie o.m. SCHRÖTER, H., in Kommenlar zum EWG-Vertrag, I, VON DER GROEBEN, H., VON 
BOECKH, H., THIESING, J. en EHLERMANN, C.-D. (eds.), Baden-Baden, Nomos, 1983, 3e ed., p. 
885, nr. 9; PLAISANT, R., FRANCESCHELLI, R. en LASSIER, J., Droit européen de la concurrence, 
Parijs, Delmas, 1978, 2e ed., p. 219, nr. 334; VAN DAMME, J., o.c., Cah. Dr. Eur., 1966, nr. 20, 
p. 281-282; Id., La politique de la concurrence·- dans la C.E.E., Kortrijk, UGA, 1980, nrs. 117-
118, p. 113-115. Ook advocaat-generaal ROEMER baseerde zich in zijn conclusie in zaak 32/65, 
Italië/Commissie, Jur., 1966, (613), 623-624, deels op het EGKS- en het nationale recht: "het 
begrip onderneming [ ... ] omvat derhalve, ongeacht de rechtsvorm, alle natuurlijke en rechtsperso
nen, die met of zonder winstoogmerk actief en zelfstandig aan het economisch leven deelnemen en 
wier werkzaamheden derhalve niet als van zuiver particuliere aard zijn Le beschouwen". 

Zie beschikking 69/195/EEG van de Commissie van 18 juni 1969 (zaak IV/22548 - Christiani & 
Nielsen), PB, 1969, L 165, 12, die zichtbaar op de Klöckner- en Mannesmann-defmitie geïnspi
reerd is. De definitie klonk ook na in de omschrijving van "onderneming" in punt 8 van de 
mededeling van de Commissie van 25 juli 1990 inzake verrichtingen met het karakter van een 
concentratie of samenwerking in de zin van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van 21 
december 1989 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB 1990, C 203, blz. 
10): daar werd gesteld, dat onder "onderneming" moet worden verstaan "een georganiseerde 
vereniging van menselijk en materieel potentieel, ten einde duurzaam een bepaald economisch doel 
na te streven". Deze mededeling werd inmiddels vervangen bij mededeling van 31 december 1994 
inzake het onderscheid tussen gemeenschappelijke ondernemingen met het karakter van een 
concentratie of een samenwerkingsverband in de zin van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de 
Raad van 21 december 1989 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB, 
1994, C 385, 1), waarin geen definitie van onderneming meer voorkomt. 

Zie met name VAN GERVEN, W., "Overzicht van de wetgeving, de. rechtspraak en de rechtsleer. 
Europees recht (vestigingsrecht, kartelrecht en rechtsbescherming)(1958-1964)", T.P.R., 1964, 
(589), nr. 64, p. 647-648; Id., Principes du droit des ententes de la Communauté économique 
européenne, Brussel, Bruylant, 1966, nr. 18, p. 17-18; SCHRANS, G., Inleiding tot het Europees 
Economisch Recht, 223; WAELBROECK, M., o.c., in Le droit de la Communauté économique 
européenne, IV, nr. 13, p. 106. 

Zo terecht SCHAPIRA-LE TALLEC-BLAISE, 230. _ ,'-;': 

j 

j 
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91. Ofschoon het hiertoe eerder de kans kreeg565
, heeft het Hof voor de toepassing 

van de EG-mededinging~9,!~e-_~ __ s __ -_,-pas in 1984 een expliciete begripsomschrijving gegeven 
van "onderneming" . In Hfdrotherm kreeg het de vraag voorgelegd of de eerste groepsvrij
stellingsverordening inzake alleenverkoopovereenkomsten566 

- waarvan art. 1' lid 1' art. 
85, lid 1, EG buiten toepassing verklaarde voor overeenkomsten "waarbij slechts twee 
ondernemingen partij zijn" - ook van toepassing was wanneer aan :Ie ene zijde van de 
overeenkomst verschillende, juridisch zelfstandige maar economisch als eenheid optreden
de, ondernemingen deelnemen. Het Hof beantwoordde die vraag bevestigend. 

Het ging om twee overeenkomsten betreffende de exclusieve verkoop van lichtmetalen radiatoren gesloten tussen 
Hydrotherm en twee andere contractspartijen, nl. de Bolognese ingenieur Andreoli en een door hem volledig 
gecontroleerde vennootschap, Compact bij het eerste contract Compact, Officine Sant' Andrea bij het tweede. 
Nadat zich moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging hadden voorgedaan, rees de vraag of de overeenkomsten onder 
art. 85 EG en verordening 67/67 vielen. Het Hof beaamde zulks en ontwikkelde daarbij een sterk economische 
visie op het ondernemingsbegrip: 

"In het kader van het mededingingsrecht moet onder het begrip onderneming worden verstaan een met 
betrekking tot het voorwerp van de desbetreffende overeenkomst bestaande economische eenheid, ook al wordt 
deze economische eenheid gevormd door verscheidene natuurlijke of rechtspersonen. Aan het vereiste van artikel 
1, lid 1, van verordening nr. 67/67 is dan ook voldaan, wanneer te ener zijde van de overeenkomst ondernemin
gen deelnemen die een identiek belang hebben en door een en dezelfde - eveneens aan de overeenkomst 
deelnemende - natuurlijke personen worden gecontroleerd. Immers, in deze omstandigheden bestaat er geen 
mogelijkheid van mededinging tussen de personen die te zamen, als één enkele partij aan de betrokken 
overeenkomst deelnemen. "567 

92. Voorop staat qe economische eenheid, die niet hoeft samen te vallen met rechts
p~rsQ_()nliiid)~id: waar het op aankomt, is h_et _ vermog~p. _van de onderneming om zelfstan-
4!g_Q.aar mark.tge4rag te_ bepa_l~n. Die benadering kwam geenszins onverwacht, maar 
bouwde voort op een aantal vroegere uitspraken van het Hof aangaande de verhouding 
) moeder-dochter in concernverband. 

Zo betrof één van de twistpunten in de kleurstoffen-zak.en568 de toerekenbaarheid van gedrag van (binnen de 
Gemeenschap gevestigde) dochterondernemingen aan de (buiten de Gemeenschap gevestigde) moederonder
neming. Het Hof ontwikkelde hier de theorie van de economische eenheid: "wanneer de dochtermaatschappij bij 
het uitzetten van haar gedragslijn niet over werkelijke zelfstandigheid beschikt, [kunnen] de verboden van artikel 

565 

566 

567 

568 

Zie met name arrest van 27 maart 1974, zaak 127/3, BRT 11, Jur., 1974, 313. De rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel had prejudiciële vragen voorgelegd omtrent de status van Sabam onder de 
artt. 86 en 90 EG. Het Hof ging er, met de verwijzende rechter, zonder meer van uit dat Sabam 
een onderneming is in de zin van art. 86 en spitste zich toe op het misbruikbegrip van deze 
bepaling. Advocaat-generaal MAYRAS daarentegen onderzocht eerst of Sabam een onderneming is 
in voornoemde zin, wat hem een aantallezenswaardige beschouwingen ontlokte: Jur., 1974, 323. 
Vermeldenswaard is zijn opvatting, die de artt. 85 en 86 van toepassing acht "op iedere onderne
ming welker activiteiten zijn gelegen op economisch gebied, dat wil zeggen op iedere onderneming 
die zich op het tegen vergoeding uitwisselen van goederen of diensten toelegt". 

Verordening (EEG) nr. 67/67 van de Commissie van 22 maart 1967 betreffende de toepassing van 
artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen alleenverkoopovereenkomsten (PB, 1967, 849), 
vervangen door verordening (EEG) nr. 1983/83 van de Commissie van 22 juli 1983 betreffende de 
toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen alleenverkoopovereenkomsten (PB, 
1983, L 173, 1). 

Arrest Hydrotherm, r.o. 11. 

Bedoeld worden hier drie van deze zaken: arresten van 14 juli 1972 resp. in zaken 48/69, 
ICI/Commissie, Jur., 1972, 619, 52/69, Geigy/Commissie, Jur., 1972, 787, en 53/69, Sandoz, 
Jur., ·1972, 845 (voor dit laatste arrest verwijst het Hof naar de motivering in zaak 52/69). 
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85, lid 1, [ ... ] worden geacht niet te gelden voor de verhouding tussen haar en de moedermaatschappij, waarmee 
zij een economische eenheid vormt". 569 Het bezitten van eigen rechtspersoonlijkheid is niet voldoende om uit te 
sluiten dat het gedrag van de dochter aan de moeder mag worden toegerekend: dit kan het geval zijn "wanneer 
de dochtermaatschappij, haar eigen rechtspersoonlijkheid ten spijt, niet zelfstandig haar marktgedrag bepaalt, 
doch in hoofdzaak de haar door de moedermaatschappij verstrekte instructies volgt". 570 

De in deze zaken centraal staande problematiek van toerekening van concurrentiebeperkende 
gedragingen aan een moederonderneming571 verschilt uiteraard van het vraagstuk betreffende het onderne
mingsbegrip. 572 Toch deed het Hof in dezelfde periode ook voor het ondernemingsbegrip beroep op de 
economische eenheid, met name op het stuk van intra-concernafspraken. In Centrafarm luidt het dat art. 85 "niet 
ziet op overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen ondernemingen die als moeder
maatschappij en dochteronderneming tot een en hetzelfde concern behoren, indien de ondernemingen een 
economische eenheid vormen, waarin de dochteronderneming haar optreden op de markt niet werkelijk zelfstan
dig kan bepalen, en indien die overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen een interne 
taakverdeling tussen de ondernemingen ten doel hebben". m Eerder, in Béguelin, had het Hof al uitgemaakt dat 

569 

570 

571 

572 

573 

Arrest ICI/Commissie, r.o. 134; arrest Geigy/Commissie, r.o. 44 (eigen cursivering). 

Arrest ICI/Commissie, r.o. 133; arrest Geigy/Commissie, r.o. 44. In het arrest BMW van 12 juli 
1979 (gevoegde zaken 32/78 en 36-82/78, BMW/Commissie, Jur., 1979, 2435) echter liet het Hof 
verstaan dat, wanneer een dochteronderneming instructies van de moeder negeert en daardoor art. 
85 schendt (in casu had BMW Belgium dit gedaan door, tegen de orders van BMW München in, 
een exportverbod met haar concessiehouders overeen te komen), niet de moeder, maar de dochter 
moet worden beboet. Aan te stippen valt de precisering van het Hof dat "de athankelijkheids
verhouding tussen een moedermaatschappij en een dochteronderneming [ ... ] niet uit[ sluit] dat beide 
een verschillende gedragslijn volgen of zelfs verschillende belangen hebben" (r.o. 24). 

Ook het arrest Commercial Solvents van 6 maart 197 4 (gevoegde zaken 6/73 en 7/73, Commercial 
Solvents/Commissie, Jur., 1974, 223) betreft deze problematiek, zij het m.b.t. de toerekening van 
een schending van art. 86 EG. Ook hier baseerde het Hof zich op de economische eenheid die een 
moeder en een door haar in rechte en in feite gecontroleerde dochter vormt: "dat, wat de [relevante 
markt] betreft, het gedrag van CSC en Istituto derhalve werd gekenmerkt door een duidelijke 
eenheid van optreden, hetgeen, mede gezien de controlemacht van CSC over Istituto, een bevesti
ging vormt van de conclusies der bestreden beschikking, dat de twee vennootschappen wat hun 
betrekkingen met Zoja betreft, zijn te beschouwen als een economische eenheid en dat het 
geïncrimineerde gedrag hun gezamenlijk is aan te rekenen" (r.o. 41; eigen cursivering). Ook hier 
was de moeder een buiten de Gemeenschap gevestigde vennootschap (in casu een naar het recht van 
de Amerikaanse staat Maryland opgerichte vennootschap met vestigmg te New York). 

Zo ook VAN GERVEN, W., MARESCEAU, M. en STUYCK, J., Kartelrecht 11 Europese Economische 
Gemeenschap, Zwolle, Tjeenk Willink, 1986, le ed., p. 29, nr. 90. Overigens blijft de toereke
ningsproblematiek een actueel vraagstuk op het gebied van het mededingingsrecht. Zo maakte de 
Commissie gebruik van de eenheidsbenadering voor de toerekening van schendingen van de 
mededingingsregels wanneer de inbreukmakende onderneming door een fusie, overdracht of 
herstructurering is opgegaan in een concern of overgegaan naar een andere onderneming: zie met 
name beschikking 86/398/EEG van 23 april 1986 (IV/31.149 - Polypropyleen), PB, 1986, L 230, 
1, r.o. 99, vijfde alinea; beschikking 891190/EEG van 21 december 1988 (IV/31.865, PVC), PB, 
1989, L 74, 1, r.o. 42 (herbevestigd in de woordelijk nagenoeg identieke beschikking 94/599/EEG 
van 27 juli 1994 (zelfde volgnummer), PB, 1994, L 239, 14, r.o. 41); beschikking 89/191/EEG 
van 21 december 1988 (IV/31.866, LdPE), PB, 1989, L 74, 21, r.o. 49, vierde alinea; beschikking 
94/601/EEG van 13 juli 1994 (IV/C/33.833 - karton), PB, 1994, L 243, 1, r.o. 144-145. Zie 
dienaangaande reeds arrest van 28 maart 1984, gevoegde zaken 29/83 en 30/83, Compagnie royale 
asturienne des mines en Rheinzink/Commissie, Jur., 1984, 1679, r.o. 9. Voor een nadere analyse 
van deze problematiek, zie conclusie van advocaat-generaal VESTERDORFF in zaak T-1189, Rhöne
Poulenc/Commissie, Jur., 1991, 11-917-921. Zie ook, voor een analyse van de rechtspraak en 
praktijk van de Commissie tussen 1971 en 1984, LIPOWSKY, U., Die Zurechnung von Wettbe
werbsverstöj3en zwischen verbundenen Unternehmen im EWG-Wettbewerbsrecht, München, 
Florentz, 1987. Meer in het algemeen blijft de toerekeningsproblematiek actueel in de rechtspraak: 
zie o.m. het infra, voetnoot 575 aangehaalde propyleenarrest Shell/Commissie, en het arrest van het 
Gerecht van 17 december 1991, zaak T-6/89, Enichem Ank/Commissie, Jur., 1991, 11-1623, r.o. 
237. 

Arrest van 31 oktober 1974, gevoegde zaken 15/74 en 16/74, Centrafarm, Jur., 1974, 1147, r.o. 
41; bevestigd in arrest van 4 mei 1988, zaak 30/87, Bodson, Jur., 1988, 2479, r.o. 19. In zijn 
conclusie in eerstgenoemde zaak merkt advocaat-generaal TRABUCCHLop dat men uit de rechtspraak 

-:·~ -_, 
j 
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art. 85, lid 1, geen toepassing vindt op een "alleenverkoopovereenkomst welke door een moedervennootschap in 
feite voor een deel wordt overgedragen aan een dochteronderneming die wel een eigen rechtspersoonlijkheid 
doch geen enkele economische onafhankelijkheid bezit". 574 

Het Gerecht van eerste aanleg bouwde op de eenheidsbenadering voort in de polypropyleenzaken. In 
zaak T-11/89, Shell/Commissiem, betwistte Shell International Chemica! Company Ltd ("Shell") de haar 
opgelegde geldboete o.m. omdat zij als servicevennootschap van het Shell-concern geen producent was en door 
de grote mate van autonomie van de werkmaatschappijen van de groep niet in staat was hun enig besluit op te 
leggen. Het Gerecht verwierp dit middel aangezien bewezen was dat Shell de coördinatie van de Shell-groep 
voor het litigieuze kartel op zich had genomen. Het oordeelde dat Shell en haar werkmaatschappijen één 
onderneming in de zin van art. 85, lid 1, EG uitmaakten. "Ondernemingen" omschreef het daarbij als 
"economische eenheden die bestaan in een unitaire organisatie van personele, materiële en immateriële 
elementen, welke op duurzame basis een bepaald economisch doel nastreeft en kan bijdragen tot het begaan van 
een in die bepaling bedoelde inbreuk". s76 

De economische eenheidsbenadering van Hof en Gerecht sluit nauw aan bij de hoger 
(supra, nr. 89) aangestipte economische benadering in de doctrine: ook zij legt de 
klemtoon op de aanwezigheid van economische, veeleer dan juridische, zelfstandigheid, 
met als gevolg dat onderscheiden rechtspersonen (en/ of natuurlijke personen) samen één 
onderneming in concurrentierechtelijke zin kunnen uitmaken. Het criterium van de 
economische autonomie vervult daarbij een bij uitstek functionele rol: het gaat om de 
vraag of de betrokken entiteit op zelfstandige wijze haar marktgedrag kan bepalen en 
derwijze kan bijdragen tot een inbreuk op de mededingingsbepalingen. 

93. Op de vraag of ook overheidsorganen of -diensten als ondernemingen in de zin van 
het mededingingsrecht kunnen worden gekwalificeerd, is het Hof pas expliciet sedert de 
tweede helft van de jaren tachtig ingegaan. 577 Belangrijke aanwijzingen dienomtrent 

574 

575 

576 

577 

geenszins mag afleiden dat "artikel 85 op overeenkomsten en onderling afgestemde gedragingen van 
de leden van een zelfde concern niet van toepassing zou kunnen worden geacht wanneer die 
handelingen en gedragingen een beperking van de mededingingsvrijheid van derden ten doel of tot 
gevolg hebben" (Jur., 1974, ll80). Anders: KoRAH, V., An Introductory Guide to EC Competition 
Law and Practice, 39. Het Hof heeft de voorwaarde betreffende de interne taakverdeling niet meer 
hemomen in zijn arrest van 11 april 1989, zaak 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen, Jur., 1989, 803, 
r.o. 35; recent volgde het Gerecht die lijn in zijn arrest van 12 januari 1995, zaak T-102/92, Vi
ho/Commissie, Jur., 1995, 11-17, r.o. 47-53. Zie dienomtrent GILLIAMS, H., VAN GERVEN, Y., 
WOUTERS, J. en WYTINCK, P., "Kroniek van rechtspraak: Europees ondernemingsrecht (augustus 
1994-december 1995)", T.B.H., 1996, (283), nr. 101, p. 332-333. 

Arrest van 25 november 1971, zaak 22171, Béguelin, Jur., 1971, 949, r.o. 8. Het betrof een 
alleenverkooprecht dat de Belgische onderneming Béguelin had verkregen op grond van een 
alleenverkoopovereenkomst met een Japanse firma, en dat zij vervolgens voor Frankrijk had 
overgedragen aan een van haar economisch volledig afhankelijke Franse dochteronderneming. Het 
Hof liet daarentegen wél verstaan dat de alleenverkoopovereenkomst tussen Béguelin en de Japanse 
onderneming onder art. 85, lid 1 , viel: zie r. o. 11-14. 

Arrest van 10 maart 1992, zaak T-11/89, Shell/Commissie, Jur., 1992, 11-757. 

Arrest Shell/Commissie, r.o. 311, bevestigd in het arrest Viho/Commissie, r.o. 50. Eerder in het 
arrest van 17 december 1991, zaak T-6/89, Enichem Anic/Commissie, Jur., 1991, 11-1623, r.o. 
235, had het Gerecht "ondernemingen" omschreven als "economische eenheden bestaande uit een 
samenstel van materiële en menselijke factoren die kunnen bijdragen aan het begaan van een van de 
in deze bepaling bedoelde inbreuken". 

Aan te stippen valt dat het Hof reeds in het arrest Sacchi (30 april 1974, zaak 155173, Jur., 1974, 
409, r.o. 14) had laten verstaan dat openbare radio- en televisiemaatschappijen, "voor zover de[ ... ] 
uitvoering [van hun taak] activiteiten van economische aard meebrengt, vallen onder de bepalingen 
bedoeld in artikel 90 ( ... )" en derhalve minstens impliciet de stelling van de Commissie had 
bekrachtigd, dat het hier om ondernemingen ging. Dat de commerciële activiteiten van een al dan 
niet autonoom publiekrechtelijk lichaam onder de de toepassing van de artt. 85 en 86 EG vallen, 
kon men eveneens reeds a contrario afleiden uit het arrest van 18 juni 1975, zaak 94174, IGAV, 
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verschafte het Hof in een arrest van 16 juni 1987.578 De zaak betrof het begrip "open
baar bedrijf" in de zin van de op art. 90, lid 3, EG gebaseerde richtlijn 80/723/EEG van 
de Commissie van 25 juni 1980 betreffende de doorzichtigheid in de fmanciële betrekkin
gen tussen Lid-Staten en openbare bedrijven (hierna: "Transparantierichtlijn").579 

De Commissie had een procedure wegens niet-nakoming ingespannen tegen Italië, omdat deze Lid-Staat weigerde 
op grond van voornoemde richtlijn opgevraagde gegevens betreffende de Amministrazione autonoma dei 
monopoli di stato (" AAMS ") over te leggen. De Italiaanse regering betwistte niet, dat de AAMS een economi
sche activiteit ontplooit (nl. het op de markt aanbieden van goederen en diensten in de sector tabaksfabrikaten). 
Zij hield evenwel voor dat de AAMS, die geen van de staat onderscheiden rechtspersoonlijkheid bezit, een 
overheid is en derhalve geen openbaar bedrijf uitmaakt in de zin van de Transparantierichtlijn. Het Hof daarente
gen vertrok van het door de richtlijn gemaakte onderscheid580 tussen het optreden van de staat als overheid en 
als eigenaar: nagegaan moet worden of het handelen van de staat "uitoefening van overheidsgezag" is, dan wel 
"het verrichten van economische activiteiten van industriële of commerciële aard, bestaande in het aanbieden van 
goederen en diensten op de markt" .581 Daarbij is niet van belang, of de staat economische activiteiten verricht 
via een afzonderlijk lichaam met rechtspersoonlijkheid, dan wel via een van de centrale overheid deel uitmakend 
orgaan. 582 De AAMS viel derhalve te beschouwen als openbaar bedrijf in de zin van de richtlijn. 

Uit dit arrest volgt dat een overheid die industriële of commerciële activiteiten verricht, 
die m.a.w. aan het marktgebeuren deelneemt als producent of verdeler van goederen of 
diensten, als onderneming in de zin van het mededingingsrecht moet worden gekwalifi-

578 

579 

580 

581 

582 

Jur., 1975, 699, r.o. 35; cf conclusie van advocaat-generaal MISCHO in zaak 118/85, Commis
sie/Italië, Jur., 1987, 2611. Tenslotte blijkt uit het arrest British Telecommunicatons (20 maart 
1985, zaak 41183, Italië/Commissie, Jur., 1985, 873) dat het Hof een staatsondememin~ wier 
activiteiten bestaan in het beheren van openbare telecommunicatiesystemen en het tegen betalmg ter 
beschikking stellen daarvan aan gebruikers, een onderneming acht in de zin van art. 86 EG. Cf. 
BOLZE, C., "Notion d'entreprise", in Juris-Classeur Concurrence Consommation, Parijs, Ed. 
Techniques, 1991, fase. 420, p. 5, nrs. 34-35. 

Arrest van 16 juni 1987, zaak 118/85, Commissie/Italië, Jur. , 1987, 2599. Zie ook de bespreking 
van dit arrest in de conclusie van advocaat-generaal TESAURO in zaak C-364/92, SAT Flugges
ellschaft, Jur., 1994, p. 1-48, nr. 6. 

PB, 1980, L 195, 35, gewijzigd bij richtlijn 85/413/EEG, PB; 1985, L 229,. 20, en richtlijn 
93/84/EEG, PB, 1993, L 254, 16. Art. 2 van deze richtlijn defmieert als openbaar bedrijf, "elk 
bedrijf waarop overheden rechtstreeks of middellijk een dominerende invloed kunnen uitoefenen 11it 
hoofde van eigendom, financiële deelneming of de desbetreffende voorschriften". Voornaamste doel 
van èeze richtlijn is, "een doeltreffende toepassing op openbare bedrijven te bevorderen van de 
bepalingen van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag betreffende steunmaatregelen van staten" 
(arresten van 6 juli 1982, gevoegde zaken 188 tot 190/80, Frankrijk, Italië en Verenigd Konink
rijk/Commissie, Jur., 1982, 2545, r.o. 2; 16 juni 1987, zaak 118/85, Commissie/Italië, Jur., 1987, 
2599, r.o. 6). Omwille van de complexiteit van de financiële betrekkingen tussen nationale 
overheden en openbare bedrijven, voorziet de richtlijn in informatieplichten over deze betrekkingen 
naar de Commissie toe. In eerstgenoemd arrest preciseerde het Hof dat de defmitie van "openbaar 
bedrijf" in art. 2 van de richtlijn "niet beoogt dit begrip te omschrijven zoals het in artikel 90 EEG
Verdrag voorkomt, maar de noodzakelijke criteria aan te leggen ter omlijning van de groep 
bedrijven waarvan de financiële betrekkingen met de overheid zijn onderworpen aan de in de 
richtlijn bedoelde informatieverplichting" (r.o. 24). 

Zesde considerans preambule Transparantierichtlijn. 

Arrest in zaak 118/85, Commissie/Italië, r. o. 7. 

Arrest in zaak 118/85, Commissie/Italië, r.o. 8. Het Hof verwierp vervolgens ook de Italiaanse 
argumenten als zou een openbaar bedrijf een van de staat onderscheiden rechtspersoon moeten zijn 
(r.o. 9-11) en dat de richtlijn enkel betrekkingen tussen onderscheiden rechtssubjecten zou viseren 
(r.o. 12-13). De uitspraak van het Hof werd goedkeurend onthaald door MENEGAZZI, F., 
"Osservazioni in tema di trasparenza nei finanziamenti statali alle imprese pubbliche", noot bij 
voornoemd arrest, Dir. Com. Sc. Int., 1988, (99), p. 105, nr. 8. Voor meer recente bevestigingen 
van deze rechtspraak, zie arresten van 27 oktober 1993, za,ak C-69/91, Decoster, Jur., 1993, 1-
5335, r.o. 15, en in zaak C-92/91, Taillandier, Jur., 1993, l-'5383, r.o. 14. 
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ceerd, ongeacht haar juridische vorm en het al of niet bestaan van van de staat onder
scheiden rechtspersoonlijkheid. Daarmee kwam het concurrentierechtelijke ondememings
begrip in een nieuwe fase terecht: waar niet de rechtsvorm van de entiteit noch haar 
hoedanigheid van overheid, maar enkel de aard van de gevoerde activiteit (uitoefening 
van overheidsgezag versus economische activiteit) doorslaggevend wordt geacht, rijst de 
vraag naar de reikwijdte van de notie economische activiteit. Daarover gaan in wezen de 
hierna besproken arresten Höfner en Elser83 , Poucet en Pistr~84 , SAT Flugge
sellschatf85 en Fédération françaisedes sociétés d'assurance. 586 

94. In Höfner en Elser81 oordeelde het Hof dat een publiekrechtelijk orgaan voor 
werkgelegenheid dat zich bezighoudt met arbeidsbemiddeling, een onderneming is in de 
zin van het ·mededingingsrecht, zelfs al vraagt zij voor deze diensten geen (rechtstreekse) 
betaling. In de context van het mededingingsrecht, zo preciseerde het Hof, omvat het 
begrip onderneming "elke eenheid [ ... ] die een economische activiteit uitoefent, ongeacht 
haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd". 588 Deze definitie is inmid
dels in vaste rechtspraak bevestigd. 589 

Het hoofdgeding betrof een geschil tussen de personeelsconsulenten Höfner en Eiser en een Duitse vennootschap, 
Macroton, die had geweigerd het honorarium te betalen dat eerstgenoemden voor gepresteerde wervings- en 
selectiediensten vroegen. Volgens het Oberlandesgericht München moest de vordering tot betaling van Höfner en 
Eiser worden afgewezen, aangezien uit het Arbeitsfórderungsgesetz (" AFG") voortvloeide dat de overeenkomst 
ongeoorloofd, en derhalve nietig, was. Krachtens § 4 AFG kwam immers aan de Bundesanstalt für Arbeit 
(hierna: "de Bundesanstalt") een uitsluitend recht tot arbeidsmiddeling toe. 590 Het Oberlandesgericht legde het 
Hof o.m. de prejudiciële vraag voor of voornoemd, aan een publiekrechtelijk orgaan voor de werkgelegenheid 
voorbehouden, bemiddelingsmonopolie een misbruik van machtspositie in de zin van art. 86 EG oplevert. 
Volgens Macroton en de Duitse regering kon de Bundesanstalt niet als een onderneming in de zin van dit artikel 
worden aangemerkt, omdat voor haar bemiddelingsactiviteiten geen betaling wordt gevraagd; dat die activiteiten 
hoofdzakelijk uit werkgevers- en werknemersbijdragen worden gefinancierd, zou niet terzake doen. Het Hof was 
een andere mening toegedaan. Het ontwikkelde hogergenoemde definitie en paste deze meteen toe: arbeids
bemiddeling is een economische activiteit, en het feit dat zij gewoonlijk aan publiekrechtelijke organen is toever-

583 

584 

585 

586 

587 

588 

589 

590 

Arrest van 23 april 1991, zaak C-41/90, Jur., 1991, 1-1979. 

Arrest van 17 februari 1993, gevoegde zaken C-159/91 en C-160/91, Jur., 1993, 1-637. 

Arrest van 19 januari 1994, zaak C-364/92, SAT Fluggesellschaft, Jur., 1994, 1-43. 

Arrest van 16 november 1995, zaak C-244/94, Fédération française des sociétés d'assurance, Jur., 
1995, 1-4013. 

Supra, voetnoot 583. 

Arrest Höfner en Elser, r.o. 21. 

Arresten Poucet, r.o. 17; SAT Fluggesellschaft, r.o. 18; en Fédération française des sociétés 
d'assurance, r.o. 14. Zie ook G.E.A., arrest van 2 juli 1992, zaak T-61189, Dansk Pelsdyravlerfo
rening/Commissie, Jur., 1992, 11-1931, r.o. 50, waar het Gerecht met toepassing van de definitie 
van Höfner en Elser oordeelt dat de omstandigheid dat een eenheid een overeenkomstig de 
wetgeving van een Lid-Staat (in casu Denemarken) opgerichte coöperatie is, niet afdoet aan het 
economisch karakter van de door haar verrichte activiteit. Ook de Commissie heeft de definitie tot 
de hare gemaakt in beschikking 92/521/EEG van 27 oktober 1992 (IV/33.384 en 33.378 - Verkoop 
van pakketreizen ter gelegenheid van het wereldkampioenschap 1990), PB, 1992, L 326, 31, r.o. 
43, eerste alinea (FIFA als onderneming) en beschikking 93/438/EEG van 30 juni 1993 (IV/33.407 
- CNSD), PB, 1993, L 203, 27, r.o. 40 (douane-expediteurs). 

Op te merken valt dat de Bundesanstalt, anders dan zijn benaming laat uitschijnen, geen Anstalt 
maar een Körperschaft is, met name een "Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwal-
tung": § 189 I AFG. . 
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trouwd, doet daar niets aan af. Een publiekrechtelijk orgaan voor de werkgelegenheid, dat zich met arbeidsbe
middeling bezighoudt, is derhalve een onderneming in de zin van de communautaire mededingingsregels. 591 

95. Vernieuwend aan Höfner en Eiser is niet zozeer de (her)bevestiging dat de 
rechtsvorm voor het concurrentierechtelijke ondernemingsbegrip irrelevant is592 , als wel 
de beklemtoning dat de wijze van fmanciering van de entiteit in kwestie er niet toe doet. 
Afwezigheid van een (rechtstreeks) quidproquo in de verhouding tussen onderneming en 
afnemer is kennelijk van geen tel, evenmin als het feit dat de activiteit gewoonlijk aan de 
overheid is voorbehouden: zolang de werkzaamheid maar economisch van aard is, en zij 
door een "eenheid" wordt uitgeoefend, ligt een onderneming voor. Het zwaartepunt ligt 
zichtbaar op het element "economische activiteit", maar dit begrip wordt door het Hof 
niet nader ingevuld. Alleszins maakt het Hof in dit arrest duidelijk- voor zover daarover, 
gelet op vroegere jurisprudentie593 en de beschikkingspraktijk van de Commissie, nog 
twijfel kon zijn594 

- dat winstoogmerk geen constitutief bestanddeel vormt van het 
ondernemingsbegrip in het mededingingsrecht. 

Dat het Hof geen enkele moeite ondernam om na te gaan of tegenover de geleverde arbeidsbemiddelingspresta
ties een (zelfs indirecte) tegenprestatie stond - het onderzocht niet of de werknemers- en werkgeversbijdragen ter 
financiering van de Bundesanstalt als een dergelijke tegenprestatie moesten worden beschouwd -, is terecht op 
kritiek gestoten. GoLDMAN, LYON-CAEN en VOGEL oordelen streng dat "la solution et son inspiration 
n'emportent pas la conviction, loin s'en faut. Non seulement elles ne sont pas respectueuses des traditions 
nationales, mais elles traduisent surtout une préférence systématique pour une organisation en termes de marché. 

591 

592 

593 

594 

Arrest Höfner en Eiser, r.o. 21-23. In de daaropvolgende overwegingen 24-34 ging het Hof in op 
de positie van dit publiekrechtelijk orgaan onder art. 90, lid 2, juncto art. 86 EG. 

Zie STUYCK, J. en VOSSESTEIN, A.J., "Onderneming, markt en staat in het EG-mededingings
recht", in Financiering en aansprakelijkheid, KORTMANN, S.C.J.J. e.a. (eds.), Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1994, (289), 294, dit volgende opsomming geven van rechtsvormen die onder de artt. 85 
en 86 EG vallen mits zij economische activiteiten vervullen: eenmanszaken, maatschappen, 
coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, N.V.'s, B.V.'s, stichtingen, verenigingen, 
publiekrechtelijke instellingen, internationale organisaties opgericht door Lid-Staten en publiekrech
telijke rechtspersonen als gemeenten, provincies en het Rijk. Zie ook de opsomming van rechtsvor
men, met verwijzingen naar rechtspraak en beschikkingspraktijk van de Commissie, bij Bellamy & 
Child Common Market Law of Competition, RosE, V. (ed.), Londen, Sweet & Maxwell, 1993, 4e 
ed., nr. 2-003, p. 39. 

Het Hof had reeds eerder met betrekking tot de in art. 85, lid 1, EG genoemde ondememings
verenigingen laten verstaan dat het ontbreken van winstoogmerk in hunnen hoofde niet aan de 
toepasselijkheid van dit artikel in de weg staat: arresten van 29 oktober 1980, gevoegde zaken 209 
tot 215/78 en 218/78, Van Landewyck/Commissie, Jur., 1980, 3125, r.o. 88 (V.Z.W. Belgisch
Luxemburgse Federatie der Tabakverwerkende Industrieën (FEDETAB)) en 8 november 1983, 
gevoegde zaken 96-102/82, 104-105/82, 108/82 en 110/82, IAZ/Commissie, Jur., 1983, 3369, r.o. 
57-58 (V.Z.W. Nationale Vereniging der Waterleidingsbedrijven (NAVEWA)). Vgl. ook het arrest 
Steinike (22 maart 1977, zaak 78/76, Jur., 1977, 595, r.o. 16-18), waarin het Hof bevestigend 
antwoordde op de vraag of publiekrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk onder het 
ondememingsbegrip van art. 92 EG vallen. 

De Commissie gaat er al enige tijd van uit dat ook niet op winst gerichte ondernemingen onder het 
mededingingsrecht vallen: zie reeds beschikking 8111030/EEG van 29 oktober 1981 (IV/29.839 -
GVL) (PB, 1981, L 370, 49). Hierin oordeelde de Commissie dat een Duitse exploitatiemaat
schappij (GVL) misbruik van machtspositie had gemaakt. Gebrek aan winstoogmerk achtte zij 
irrelevant; GVL oefende een "ondernemersactiviteit" uit omdat zij tegen betaling op geluidsbanden 
opgenomen prestaties van uitvoerende kunstenaars aan derden verstrekte en de auteursrechten van 
uitvoerende kunstenaars waarnam en "daarmee deel[nam] aan de economische uitwisseling van 
prestaties" (r.o. 43-44). De Commissie baseerde zich hiervoor op arrest van 27 maart 1974, zaak 
127/73, BRT 11, Jur., 1974, 313. Voor een overzicht van de praktijk van de Commissie, zie 
DUBOIS, J., "L'application du droit communautaire de la concurrence aux organisations profession
nelles et aux associations sans but lucratif", in Liber Amicorum Aim~ de Caluwé, Brussel, Bruylant, 
1995, 181-198. '" 
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A la limite, si dans certains pays, les fonctions de justice, de police, ou de collation de grades universitaire sont 
exercées selon un mode marchand, les autres Etats pourront un jour se voir interdire un choix différent. "5

9S 

96. Met de limieten van die aanpak werd het Hof twee jaar later geconfronteerd in 
Poucet en Pistre. 596 De vraag lag voor of ziekenfondsen en organen, waarvan de Franse 
wetgever het lidmaatschap verplicht had gesteld en die bij wet belast zijn met het beheer 
van sociale-zekerheidsstelsels, als onderneming in de zin van de artt. 85 en 86 EG moeten 
worden beschouwd. Het Hof bracht zijn Höfner en Elser-defmitie in herinnering597 , 

maar oordeelde dat niet aan haar voorwaarden was voldaan: 

"De ziekenkassen of de organen die meewerken aan het beheer van de openbare dienst van de sociale zekerheid, 
vervullen een taak van zuiver sociale aard. Hun werkzaamheid berust immers op het beginsel van nationale 
solidariteit en mist ieder winstoogmerk. De betaalde uitkeringen zijn wettelijke uitkeringen, die niet afhangen van 
het bedrag van de premies. 

Hieruit volgt, dat die werkzaamheid geen economische activiteit is en dat de ermee belaste organen geen 
ondernemingen zijn in de zin van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag. "598 

In navolging van Höfner en Else,.S99 concentreerde het Hof zich uitsluitend op het begrip 
economische activiteit. De rechtsvorm van de betrokken ziekenfondsen en organen deed 
niet terzake, maar evenmin - wat verwonderlijker is - de vraag of het gedrag van deze 
entiteiten mededingingsverstorende effecten had in de zin van, in casu, art. 86 EG. 
Nochtans kon men uit het arrest Frubofi.XJ afleiden, dat het bij de vaststelling of een 
onderneming voorligt "richtinggevend is of de betrokken entiteit een activiteit ontplooit 
die ertoe strekt de in de art. 85 en 86 bedoelde gevolgen teweeg te brengen" .601 Wel
licht kwam het Hof hier niet aan toe omdat de betrokken ziekenfondsen en organen onder 
overheidscontrole stonden en geen enkele mogelijkheid hadden om de hoogte van de 
bijdragen, het gebruik van de fondsen en het niveau van de uitkeringen te beïnvloe
den. 602 Maar dan ware het overtuigender geweest, de niet -hoedanigheid van ondeme-

59S 
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597 

598 

599 

600 

601 

602 

GOLDMAN-LYONCAEN-VOGEL, nr. 475, p. 352. Ook E. EICHENHOFER ("Das 
Arbeitsvermittlungsmonopol der Bundesanstalt für Arbeit und das EG-Recht", N.l. W., 1991, 
(2857), 2859) leidt uit Höfner en Eiser af dat "der Begriff Untemehmen tendenzien weit auszulegen 
[ist]. Er ist immer erfüllt, wenn in einem Mitgliedstaat eine Tätigkeit durch ein privates 
Untemehmen ausgeübt wird." Het arrest Poucet en Pistre noopt tot nuancering van deze visie. 

Supra, voetnoot 584. 

Arrest Poucet en Pistre, r.o. 17. 

Arrest Poucet en Pistre, r.o. 18 en 19. 

En van zijn advocaat-generaal: conclusie advocaat-generaal TESAURO, Jur., 1993, p. 1-661, punt 8. 

Arrest van 15 mei 1975, zaak 71174, Frubo/Commissie, Jur., 1975, 583. 

VAN GERVEN, W., MARESCEAU, M. en STUYCK, J., Kartelrecht /I. Europese Economische 
Gemeenschap, p. 25, nr. 86. Het Hof oordeelde in dat arrest immers, dat "artikel 85, lid 1, van 
toepassing 1s op verenigingen, voor zover haar eigen activiteiten of die van de aangesloten 
ondernemingen ertoe strekken de in die bepaling bedoelde gevolgen teweeg te brengen" (r.o. 30). 

Zoals het Hof ook toegeeft in zijn arrest, r.o. 14-15. Overigens hebben r.o. 13-15 van het arrest 
Poucet en Pistre veel weg van een rechtvaardigingstoetsing, zulks ofschoon het Hof zou besluiten 
dat de entiteiten in kwestie buiten de artt. 85 en 86 EG vallen: het acht het stelsel van verplichte 
aansluiting (dat op zich niet door Poucet en Pistre in vraag werd gesteld: deze betwistten enkel dat 
ze zich niet vrijelijk bij eender welke privé-verzekeringsmaatschappij binnen de EG mochten 
aansluiten) noodzakelijk voor de toepassing van het solidariteitsbeginsel en voor het fmancieel 
evenwicht van de betrokken stelsels (r.o. 13) en voegt toe dat de';ziekenfondsen en organen geen 
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ming duidelijker mede te funderen op deze specifieke werkingsmodaliteiten (nl. de 
onmogelijkheid om op autonome wijze het marktgedrag te bepalen) van de betrokken 
ziekenfondsen en organen, in plaats van zich enkel op hun sociale functie te concentre
ren. 603 Een dergelijke benadering had duidelijker de mogelijkheid opengelaten om deze 
entiteiten wél als onderneming te kwalificeren voor wat betreft activiteiten, zoals b.v. het 
beheer van niet-verpl~chte stelsels en belegging van de in het kader van de verplichte 
stelsels beheerde bedragen, waarin zij over meer autonomie beschikken en veel minder 
een op solidariteit gefundeerde sociale functie uitoefenen. 604 Het generieke dictum van 
Poucet en Pistre lijkt daartoe de pas af te snijden605

, al moet meteen opgemerkt worden 
dat het Hof in het recentere Fédération française des sociétés d'assurance de precedents
waarde van Poucet en Pistre op dit punt heeft genuanceerd (infra, nr. 98). 

Ondanks deze kritiek heeft Poucet en Pistre de merite dat het voor het eerst een 
halt toeroept aan het begrip economische activiteit: wanneer een overheidsorgaan een 
louter sociale functie uitoefent, gebaseerd op solidariteit veeleer dan op een economisch 
quid pro quo606 

- en voor het overige geen werkelijke speelvrijheid en beslissingsauto
nomie heeft, vervult het geen economische activiteit in de zin van het mededingingsrecht. 
De aldus ingebouwde remmen moeten een blindelingse toepassing van de mededingingsre
gels op gevoelige domeinen van overheidsoptreden voorkomen ( cf de kritiek van 
GOLDMAN, LYON-CAEN en VOGEL, supra, nr. 95). 

97. Ook in SAT Fluggesellschaj(iJ1 spitste het Hof zich, gevraagd of de Europese 
Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart, Eurocontrol, een onderneming is in de 
zin van de artt. 86 en 90 EG, toe op de aard van de activiteiten van dit organisme. Na 
een analyse van statuut, taak en werking van Eurocontrol kwam het Hof tot het besluit: 

"In hun geheel beschouwd, komen de werkzaamheden van Eurocontrol wegens hun aard en hun doel en de 
regels waaraan zij zijn onderworpen, neer op het uitoefenen van prerogatieven inzake de controle en de politie 

603 

604 

605 

606 

enkele mogelijkheid tot prijszetting hebben (r.o. 15). Men kan zich afvragen waarom het Hof een 
en ander in overweging moest nemen, en niet meteen oordeelde dat het niet ging om onderne
mingen in de zin van het mededingingsrecht. 

In die zin ook LAIGRE, PH., "Les organismes de Sécurité sociale sont-ils des entreprises?", Dr. 
Soc., 1993, (488), 491. 

Zie ook de voorbeelden bij LAIGRE, PH., o:c., Dr. Soc., 1993, 491-492. Zie ook JONES, C. en 
VAN DER WOUDE, M., "Competition Law Checklist 1993", Eur. L. Rev., 1993, CC92-93, die 
terecht opmerken dat het Hof, in plaats van te oordelen dat de activiteiten in kwestie niet econo
misch van aard waren, in casu de toepasselijkheid van de artt. 85 en 86 EG had kunnen uitsluiten 
via art. 90, lid 2, EG. Voor een toepassing van de Poucet-criteria op de Nederlandse ziektekosten
verzekeringen, zie Du PRÉ, F.M., "Klein Duimpje en de Nederlandse ziektekostenverzekeringen", 
Soc. R., 1993, 138-141. 

"Het begrip onderneming in de zin van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag omvat niet de 
organen die belast zijn met het beheer van sociale-zekerheidsstelsels als die welke in de verwij
zingsbeschikkingen zijn beschreven". 

Getuige het feit dat in de ziekte- en moederschapsverzekeringen de uitkeringen voor eenieder gelijk 
zijn (ofschoon de bijdragen evenredig zijn aan de beroepsinkomsten), dat in de ouderdomsverze
keringen pensioenrechten niet proportioneel zijn aan de gestorte bijdragen, en dat stelsels met 
overschotten de stelsels met structurele financiële tekorten ondersteunen; zie echter kritisch over het 
solidaire karakter van deze kenmerken, LAIGRE, PH., o.c., Dr. Soc., 1993, 490. 

Supra, voetnoot 585. ·'=---
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van het luchtruim, die typisch overheidsprerogatieven zijn. Zij hebben geen economisch karakter dat de toepas
sing van de mededingingsregels van het EEG-Verdrag zou kunnen rechtvaardigen. "608 

Tot zijn besluit betreffende het niet-economische karakter van de betrokken activiteit 
kwam het Hof in wezen niet op basis van één ( overheidsprerogatiet), maar van verschei
dene criteria, met name het ontbreken van daadwerkelijke invloed op de hoogte van de 
geïnde route-inkomsten (vastgesteld door de deelnemende Lid-Staten) en de wijze van 
fmanciering (Eurocontrol wordt gefmancierd door bijdragen van de deelnemende Lid
Staten). 609 Achter de uniciteit van het gehanteerde criterium 11 economische activiteit 11 

gaat bijgevolg, zoals in Poucet en Pistre, een onverminderde aandacht schuil voor de 
beslissingsautonomie van de betrokken entiteit. 610 

98. In Fédération française des sociétés d'assurance (hierna: "FFSA '')611 tenslotte 
legde de Franse Conseil d'Etat het Hof de vraag voor of een overheidsorgaan dat belast is 
met het beheer van een facultatief aanvullend sociaal-zekerheidsstelsel, onderworpen is 
aan de mededingingsbepalingen van het Verdrag. Het antwoord luidde ditmaal bevesti
gend. 

Een Franse wet van 1988612 voerde, naast de verplichte ouderdomsverzekering, een aanvullend en vrijwillig 
stelsel van ouderdomsverzekering in voor zelfstandige landbouwers en hun familieleden (hierna: het "Coreva
stelsel"). Bijdragen gestort aan dit stelsel zijn krachtens art. 42-111 van de wet fiscaal aftrekbaar. Bij decreetó13 

werd het beheer van dit stelsel toevertrouwd aan de Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole 
(hierna "CNAVMA"), met de hulp van departementale mutualiteitskassen voor landbouwers. De CNA VMA 
beheert tevens het verplichte basisstelsel van ouderdomsverzekering. Sinds 1 januari 1994 is de CNA VMA met 
twee andere kassen gefusioneerd tot één orgaan, de Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ("CCMSA"). 
Een aantal privé-verzekeringsmaatschappijen- die vóór 1988 aanvullende verzekeringen in deze sector aanboden-
stelden tegen het decreet een nietigheidsberoep in voor de Conseil d'Etat, waarbij zij o.m. strijdigheid met de 

communautaire concurrentieregels aanvoerden. De CCMSA zou door het decreet een feitelijk monopolie 
verkrijgen dat onverenigbaar is met de artt. 86, 90 en 92 EG: doorslaggevend daarbij zou de fiscale aftrekbaar
heid van premies zijn waarvan de CCMSA geniet, en de voordelen die deze reeds heeft als monopoliehouder van 
het verplichte basisstelseL De Conseil d'Etat vroeg aan het Hof of de CCMSA, een orgaan zonder winstoog
merk, als beheerder van voornoemd facultatief aanvullend stelsel - dat gebaseerd is op het kapitalisatiebeginsel -
een onderneming in de zin van de artt. 85 e.v. EG vormt. 

Het Hof stelde vast dat de CCMSA een economische activiteit uitoefent omdat de aansluiting bij het Careva
stelsel facultatief is, dit stelsel volgens het kapitalisatiebeginsel werkt en de uitkeringen enkel afhangen van de 
bijdragen die de rechthebbenden hebben betaald en van de opbrengsten van de door het beheersorgaan verrichte 
beleggingen. Daarbij concurreert de CCMSA met levensverzekeringsmaatschappijen. 614 Inzake het door de 

608 

609 

610 

611 

612 

613 

614 .. 

Arrest SA T Fluggesellschaft, r. o. 30. 

Voor een nadere bespreking, zie STUYCK, J. en VOSSESTEIN, A.J., o.c., in Financiering en 
aansprakelijkheid, 296-300. 

Zie ook BOLZE, C., noot bij het arrest SAT Fluggesellschaft, Rev. Trim. Dr. Comm., 1994, (606), 
608. 

Arrest van 16 november 1995, zaak C-244/94, supra, voetnoot 586. 

Loi n o 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l' adaptation de l 'exploitation agricole à son 
environnement économique et social (l.O., 31 december 1988, 16741). 

Décret n o 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d' assurance 
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles (J. 0., 27 november 1990, 14581). 

Arrest FFSA, r.o. 17. 

_:I 
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Franse regering beklemtoonde solidariteitsbeginsel luidde het oordeel dat dit, "als uitvloeisel van het facultatieve 
karakter van het stelsel, een uiterst beperkte strekking [heeft] en [ ... ] onder deze omstandigheden aan de 
activiteit van het beheersorgaan van dit stelsel het economisch karakter niet [kan] ontnemen. "615 De regelingen 
die de Franse regering dienaangaande had opgesomd (o.a. dat in geval van ziekte vrijstelling van bijdragebetaling 
kan worden verleend en dat de bijdragebetaling tijdelijk kan worden opgeschort om redenen i.v.m. de 
economische situatie van het bedrijf)616 wisten het Hof niet te overtuigen. Het nastrrven van een sociaal doel, 
de vereisten van solidariteit en de specifieke werkingsregels van het Coreva-stelsel kunnen volgens het Hof de in 
dit kader verrichte dienst weliswaar "minder concurrerend [ ... ] maken dan de vergelijkbare dienstverrichting 
door levensverzekeringsmaatschappijen, maar dit alles belet niet, dat de activiteit van de CCMSA als een 
economische activiteit is te beschouwen". 617 Tenslotte "ontneemt het enkele feit dat de CCMSA geen winstoog
merk heeft, aan de door haar uitgeoefende activiteit niet het economisch karakter, nu deze activiteit, gelet op de 
in rechtsoverweging 17 genoemde kenmerken, kan leiden tot gedragingen die de mededingingsregels beogen te 
voorkomen". 618 

FFSA biedt een nuttige precisering van, en aanvulling op, Poucet en Pistre. 619 Ter 
bepaling van het economisch karakter van de activiteiten van de CCMSA redeneert het 
Hof expliciet vanuit de werkingsmodaliteiten van het Careva-stelsel die, zoals het terecht 
constateert, veel minder dan in Poucet en Pistre worden gekenmerkt door het solidariteits
beginsel. Dat het gebrek aan winstoogmerk van de CCMSA niet afdoet aan het econo
misch karakter van haar activiteiten, is op zich een vaststelling die sedert Höfner en Eiser 
niet meer verrast. Belangrijk, en positief, is evenwel dat het Hof het ontbreken van 
winstoogmerk niet meer, zoals in laatstgenoemd arrest, relativeert aan de hand van de 
vraag of de activiteiten ook kunnen worden uitgeoefend door een particuliere onderne
ming met winstoogmerk620

, maar veeleer aan de hand van de hogergenoemde Frubo-test 
(supra, nr. 96), nl. de vraag of de uitgeoefende activiteit kan leiden tot mededingingsbe
perkende gedragingen. 

615 

616 

617 

618 

619 

620 

Arrest FFSA, r.o. 19. Vgl. de a contrario-toepassing die advocaat-generaal TESAURO in zijn 
conclusie geeft van het solidariteitsprincipe van Poucet en Pistre (Jur., 1995, p. 1-4020-4021, 
punten 17-20), waarin hij drie aspecten onderscheidt: solidariteit in de tijd (eigen aan herverde
lingsstelsels: bijdragen worden meteen gebruikt voor uitkeringen), horizontale solidariteit tussen de 
verschillende stelsels (compensatie tussen overschotten in het ene, en tekorten in het andere), en 
een solidariteit t.o.v. de armsten (minimumuitkeringen onafhankelijk van bijdragen). Van 
solidariteit in de tijd is in onderhavig stelsel geen sprake, gelet op het kapitalisatiebeginsel (direct 
verband tussen bijdrage en uitkering); evenmin is er enige compensatie tussen de verschillende 
facultatieve stelsels; en van solidariteit t.o.v. de armsten is slechts in minieme mate sprake, via een 
sociaal actiefonds dat in beperkte mate intervenieert. Bovendien is het wettelijk kader hier veel 
minder stringent dan in Poucet: zo hangt het bedrag van de bijdragen af van de keuze van de 
verzekerde (zij het dat die tot twee opties beperkt is). 

Zie de overige solidariteitskenmerken aangevoerd door de Franse regering in r.o. 10 van het arrest. 

Arrest FFSA, r.o. 20. Het Hof voegt daaraan toe dat men alleen nog kan onderzoeken of deze 
omstandigheden kunnen worden aangevoerd ter rechtvaardiging van b.v. het uitsluitend recht van 
dat orgaan om ouderdomsverzekeringen aan te bieden waarvoor de bijdragen aftrekbaar zijn van het 
belastbare beroepsinkomen. Deze toevoeging zal door de CCMSA ongetwijfeld dankbaar worden 
ingeroepen in het hoofdgeding. 

Arrest FFSA, r.o. 21. 

Voor kritische beschouwingen m.b.t. de toepassing van de criteria van het Hof op allerlei 
tussenvormen van facultatieve resp. verplichte sociale verzekering, met name in Nederland, zie 
VAN DER STEEN, 1., "Sociale-zekerheidsorgaan als onderneming?", N.T.E.R., 1996, 14-17. 

Punt 13 van de conclusie. 
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§ 3. Besluit 

99. Het ondememingsbegrip op het gebied van het communautaire mededingingsrecht 
is bij uitstek ~_Q.çt!oneel van aar~. 621 Q_QQrsl~gg~_y~_nd zijn uiteindelijk slechts twee 
conJQl~Il1~11t(\ÎJe_ comQ()ne_nten, nl. het voorliggen van een ~utonome economische eenheJd 
en de u_itoefening _yan -~~n eco~211.1ische, d.i. marktgebonden activiteit. 622 Eigen rechts
~r.soonlijlcheid is niet vereist, ook al is het noodzakelijk dat voor de toerekenbaarheia ·én 
uitvoerbaarheid van dwangmaatregelen, met name geldboetes, een persoon of eenheid met 
rechtspersoonlijkheid kan worden aangewezen. 623 \Y_instoogmerk geldt eve!!ffiiJ.:t als 
voorwaarde. Ofschoon de rechtspraak op dit stuk weinig systematisch is, kan men stellen 
dat g~en zelfstandige eenheid voorligt zo deze niet over de mogelijkheid tot autonome 
pdjsz~tting of Îllkomstenbesteding beschikt (Poucet en Pistre, SAT Fluggesellschaft) en dat 
geen economische activiteit voorhanden is indien de betrokken werkzaamheid neerkomt op 

\__/ 

de uitoefening van oyerheidsprerogatieven (SAT Fluggesellschaft) of van taken van zuiver 
spciale _aard, overheerst door het solidariteitsbeginsel (Poucet en Pistre, FFSA). 

Men stelt vast dat, ofschoon de notie "economische activiteit" door het Hof als 
grondkenmerk van het communautaire ondememingsbegrip in mededingingszaken wordt 
gehanteerd, de rechtspraak op dit vlak vooral de periferieën aftast (winstoogmerk 
enerzijds, overheids- en sociale organen anderzijds); een positieve invulling van de notie 
reikt de jurisprudentie in concurrentiezaken niet aan. 624 Verder gaan we daarom nader 
in op de betekenis die het Hof aan dit begrip toekent in andere domeinen van zijn 
rechtspraak, met name het vrije werknemers- en dienstenverkeer en de BTW (infra, 
afdeling IV). 

AFDELING 111. 'ONDERNEMING' IN HET SOCIAAL RECHT 

100. Het communautaire sociaal recht doet meer dan eens beroep op het begrip 
onderneming. 625 Het concept speelt een centrale rol ter bepaling van de werkingssfeer 
van de Richtlijn Behoud Werknemersrechten van 1977626 en de Richtlijn Europese 

621 

622 

623 

624 

625 

626 

Zie ook GRILL, G., "Vorbemerkung zu Art. 85-90", in EG-Vertrag. Kommentar zu dem Vertrag 
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften, LENZ, C.Q. (ed.), Keulen, Bundesanzeiger, 1994, 
p. 409, nr. 30. 

Zie ook, i.v.m. deze twee criteria, BOLZE, C., o.c., Rev. Trim. Dr. Comm., 1994, 608; Id., o.c., 
in Juris-Classeur Concurrence Consommation, fase. 420, waar aan de hand van de rechtspraak en 
beschikkingspraktijk van de Commissie onderscheid wordt gemaakt tussen "1' activité économique, 
élément matériet de l'entreprise" en "l'organisation autonome, élément structurel de l'entreprise". 

In die zin beschikking 89/191/EEG van de Commissie van 21 december 1988 (IV/31.866, LdPE), 
PB, 1988, L 74, 21, r.o. 55. 

Zie echter het supra, voetnoot 577 aangehaalde arrest British Telecommunications, r.o. 18, waarin 
het Hof "het beheren van openbare telecommunicatiesystemen en het tegen betaling ter beschikking 
stellen daarvan aan de gebruikers" als ondernemingsactiviteit kwalificeert. De aan het begrip 
economische activiteit ten grondslag liggende quid pro quo-gedachte (infra, nr. 111 en 118) komt 
hier eveneens tot uiting. Zie, voor een toepassing, beschikking 92/521/EEG van de Commissie, 
supra, voetnoot 589, r.o. 43, tweede alinea. 

Zie, op het niveau van het EG-Verdrag, de supra, nr. 84 aangehaalde verdragsbepalingen. 

Richtlijn 77 I 187 /EEG van de Raad van 14 februari 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der Lid-Staten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang 

... van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan (PB, 1977, L 6L. 26). 
t'!-
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Ondernemingsraden van 1994 627
, zonder dat het evenwel in deze richtlijnen wordt 

omschreven. 628 Ook verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad van 20 december 
1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer 
(hierna: "Verordening Wegvervoer")629 hanteert dit (eveneens ongedefinieerde) be
grip. 630 In een aantal zaken heeft het Hof belangrijke aanwijzingen verstrekt omtrent de 
inhoud van het ondernemingsbegrip in de zin van eerstgenoemde richtlijn en de Verorde
ning Wegvervoer. Over de Richtlijn Europese Ondernemingsraden bestaat thans nog geen 
jurisprudentie. 

§ 1. Verordening Wegvervoer 

101. In de zaak Vandevenne631 kreeg het Hof de vraag voorgelegd naar de betekenis 
van "onderneming" in de zin van art. 15 van Verordening Wegvervoer. 

Bij wegcontroles was gebleken dat Vandevenne, vrachtwagenchauffeur bij het Hasseltse transportbedrijf N. V. 
Wilms Transport, de door de artt. 6-8 Verordening Wegvervoer opgelegde rustpauzes niet had gerespecteerd. 
Het openbaar ministerie spande een strafvervolging in voor de politierechtbank te Hasselt. Naast Vandevenne 
werden ook Wilms en Mesotten, afgevaardigd bestuurder resp. "dispatcher" van de N.V., vervolgd. Hen werd 
ten laste gelegd dat zij als werkgever, aangestelde of lasthebber van de N.V., verzuimd hadden het werk van 
Vandevenne zo te organiseren, dat hij de opgelegde rust- en rijtijden kon eerbiedigen, en de nodige maatregelen 
te treffen om herhaling van het overtreden van de Verordening Wegvervoer te voorkomen. Zulks gaat in tegen 
art. 15 van de verordening, luidens welk "de onderneming" (i) het werk van de bestuurders zodanig moet 
organiseren dat deze de desbetreffende bepalingen van de Verordening Wegvervoer en verordening 3821/85632 

kunnen naleven, en (ii) op gezette tijden moet nagaan of de bestuurders beide verordeningen naleven; indien 
overtredingen worden geconstateerd, moet de onderneming de nodige maatregelen nemen om herhaling ervan te 
voorkomen. Voor de politierechtbank ontstond discussie over de uitlegging van het begrip onderneming in deze 
bepaling: rustte de verplichting van art. 15 op de vennootschap in kwestie (als ondernemingsdrager), of op de in 
het kader daarvan tot organisatie en nazicht bevoegde natuurlijke personen (eigenaars in economische zin)? 

627 
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629 

630 

631 

632 

Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese 
ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire 
dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (PB, 1994, L 254, 64). 

"Onderneming" werd als begrip niet gebruikt in de oorspronkelijke tekst van richtlijn 75/129/EEG 
van de Raad van 17 februari 1975 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten 
inzake collectief ontslag (PB, 1975, L 48, 29; hierna: "Richtlijn collectief ontslag"), die bij de 
bepaling van haar werkingssfeer in art. 1, lid 1, sub a, wel het begrip "plaatselijke eenheden" 
hanteert. Over dit begrip, dat verschillend luidt in andere officiële talen (Duits "Betneben", Engels 
"establishments", Frans "établissements"), zie arrest van 7 december 1995, zaak C-499/93, 
Rockfon, nog niet gepubliceerd in de Jur. Het Hof oordeelde dat het om een gemeenschapsrechte
lijk begrip gaat dat niet mag worden gedefmieerd aan de hand van de wettelijke regelingen der Lid
Staten (r.o. 25) en dat het "naar gelang van de omstandigheden, de eenheid is waar de door het 
ontslag getroffen werknemers voor de uitoefening van hun taak zijn tewerkgesteld" (r.o. 32); of de 
eenheid een directie heeft die zelfstandig tot collectief ontslag kan overgaan, achtte het Hof niet van 
wezenlijk belang (r.o. 32). Het nieuwe art. 2, lid 4, van de Richtlijn collectief ontslag, ingevoegd 
bij richtlijn 92/56/EEG van de Raad van 24 juni 1992 (PB, 1992, L 245, 3) hanteert wel de term 
"onderneming": het preciseert dat de voorlichtings- en raadplegingsplichten van de werkgever 
gelden ongeacht of de beslissing tot collectief ontslag door hem dan wel door een "over de 
werkgever zeggenschap uitoefenende onderneming" wordt genomen. 

PB, 1985, L 370, 1. 

Zie met name art. 15: infra, nr. 101. 

Arrest aangehaald supra, voetnoot 512. 

Verordening (EEG) nr. 3821185 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleappa
raat in het wegvervoer, PB, 1985, L 370, 8, als herhaaldelijk gewijzig4.~ . 



113 

Blijkens zijn verwijzingsbeschikking633 was de twijfel van de Hasseltse politierechter ingegeven door twee 
uiteenlopende, in België gangbare definities, nl. de medio jaren zeventig door W. VAN GERVEN ontwikkelde 
omschrijving634 en de meer klassieke benadering waarin de juridische organisatievorm centraal staat. 

Het Hof oordeelde dat het ondememingsbegrip van de Verordening Wegvervoer "moet 
worden bepaald in het licht van het bij de verordening ingevoerde stelsel en de nagestreef
de doelstellingen". 635 Uit een analyse van art. 15 van de verordening - lid 1 heeft als 
voornaamste oogmerk, te voorkomen dat een bestuurder door zijn hiërarchieke meerderen 
wordt gedwongen om de verordening te overtreden; lid 2 voorziet in dezelfde context in 
een interne controle binnen de vervoeronderneming op naleving van de verordening636 

-

leidde het af, dat 

"het begrip "onderneming" in artikel 15 van [de verordening] doelt op een zelfstandig rechtssubject-ongeacht de 
rechtsvorm ervan -, dat op duurzame wijze een vervoeractiviteit uitoefent en bevoegd is het werk van de 
bestuurders en de bemanningsleden te organiseren en te controleren. "637 

Opmerkelijk is dat het Hof in zijn definitie, afgezien van het organisatorisch-controle
rende element (dat duidelijk berust op een systematische en teleologische analyse van de 
verordening), opnieuw aansluit bij de defmitie die het in EGKS-verband had ontwikkeld 
(supra, nr. 90)638

, met name inzake het vereiste van een z~~f~~lldig _ _Iech~subj~ct -
eraan toevoegend dat de rechtsvorm geen rol speelt - en van een duurzJ!!11e_ uito~_fenffig 
vé!_n _een economische ac!ivi_t~it. De communautaire rechter gaat niet zover zich tevreden te 

633 

634 

635 

636 

637 

638 

Pol. Hasselt, 22 december 1989, niet gepubliceerd, p. 5. 

Die omschrijving luidt als volgt: "de onderneming is een. zelfstandige en duurzaam georganiseerde 
groep van mensen, die met behulp van materiële en immateriële middelen goederen of diensten 
produceren of distribueren tegen betaling door de afnemers van die ~oederen en diensten, van een 
vergoeding welke ertoe strekt en erop berekend is om evenveel en biJ voorkeur meer inkomsten op 
te leveren dan er uitgaven nodig zijn voor de werking van de organisatie": VAN GERVEN, W., 
Ondernemingsrecht, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, DILLEMANS, R. en VAN GERVEN, W. 
(eds.), XIII, deel 1, Antwerpen, Standaard, 1975, 28; deze defmitie evolueerde lichtjes mee in de 
volgende edities: VAN GERVEN, W., Ondernemingsrecht, 1978, 32; VAN GERVEN, W., "Daden 
van koophandel. De onderneming", in Ondernemingsrecht, vol. A, Gent, Story, 1989, (63), p. 73, 

, nr. 56; varianten daarvan treft men aan in de definitie voorgesteld door SCHRANS, G., "Poging tot 
omschrijving van de onderneming als rechtssubject", R. W., 1979-80, (2379), 2390-2391; Id., 
"Levend en herlevend recht rond het winstoogmerk", T.P.R., 1986, (669), p. 693-694, nr. 16; 
SCHRANS, G. en VAN HOUTTE, H., Internationaal handels- en financieel recht, Leuven, Acco, 
1991, p. 74, nr. 68; DE VROEDE, P. en FLAMEE, M., Handboek van het Belgisch economisch 
recht, I, Antwerpen, Kluwer, 1988, p. 18-19, nr. 37; zie ook de omschrijving in het Versla~ aan 
de Koning bij het K.B. van 8 oktober 1976 betreffende de jaarrekening van de ondememmgen 
(B.S., 19 oktober 1976) en het hierop geïnspireerde Kh. Brussel, 27 november 1984, J.T., 1984, 
(721), 723; zie tenslotte de kritiek op de omschrijving van VAN GERVEN en de alternatieve 
werkwijze voorgesteld door PEETERS, B., De continuïteit van het overheidsondernemen, p. 42 e.v., 
nrs. 26 e.v. 

Arrest Vandevenne, r.o. 6. 

Arrest Vandevenne, r.o. 7. 

Arrest Vandevenne, r.o. 9 en punt 1 dictum. In r.o. 8 onderstreepte het Hof: "Bepalend is de 
organisatorische en controlerende bevoegdheid die de betrokken onderneming mtoefent met 
betrekking tot de wijze waarop de met het wegvervoer belaste bestuurders en andere bemanningsle
den hun werk verrichten" . 

Echt verrassend is dit niet: zowel de Commissie, de Duitse regering als advocaat-generaal VAN 
GERVEN (Jur., 1991, p. I-4378-4379, punt 5) stonden gebruik van de EGKS-definitie voor. De 
advocaat-generaal spitste vervolgens die algemene definitie op genuanceerde wijze toe "op de 
specifieke rol van het begrip onderneming in de context van de thans voorliggende verordening en 

. zeer in het bijzonder van artikel 15 van die verordening" (punt 6). 
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stellen met het louter bestaan van een economische eenheid (Hydroterm) resp. een eenheid 
die een economische activiteit uitoefent (Höfner). Ofschoon, zoals het Hof stelt, de 
omschrijving functioneel en teleologisch bepaald is, vallen de constanten in de rechtspraak 
steeds meer op: met herhaling valt deze terug op d.ri~~~_ç_ri!eria ter defmiëring van het 
begrip onderneming, nl. autonoom re_çhts~ubj~ct _dan wel al!_tQ!!Q~e_~~Qno~sch~_~e_J!heip, 
d_ygg:~_ lréuakter en e~QI!()~is_~h_e_activi~çit. Dat het hier gaat om w~~~!!§~~~!ldel~n 
va_Q_~f!n_çommunautair grondbeg_:çip _van onderneming,_cl;)J h~t_ g~b~l~_E_u_r_p~e_s_ ~c;Qnomi~c_h 
e_!!__!()çiaal_ r~çht___ over§pant639

, wordt bevestigd door de rechtspraak inzake de Richtlijn 
Behoud Werknemersrechten. 

§ 2. Richtlijn behoud werknemersrechten 

102. Het ondernemingsbegrip staat centraal voor de toepassing van de Richtlijn Behoud 
Werknemersrechten. Art. 1, lid 1, verklaart de richtlijn van toepassing op 

"de overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan op een andere ondernemer ten gevolge van 
een overdracht krachtens overeenkomst, of een fusie. "640 

De richtlijn maakt geen onderscheid naargelang van het commercieel of niet -commercieel 
karakter van een onderneming, de grootte of het aantal werknemers ervan. 641 642 Voor
al in de arresten Redmond Stichting van 19 mei 1992 en Commissie/Verenigd Koninkrijk 
van 8 juni 1994 (zaak C-382/92)643 heeft het Hof aanwijzingen verstrekt over de draag
wijdte van het ondernemingsbegrip van de richtlijn. 

103. De achtergrond van Redmond Stichting is vrij bijzonder. Het ging om een 
Nederlandse stichting ("de Stichting") die zich bezig houdt met hulp aan verslaafden en 
waarvan de enige inkomsten bestonden uit een subsidie van de gemeente Groningen. 
Vanaf 1991 zette Groningen de subsidie stop en hevelde haar over naar een andere, op 
hetzelfde gebied actieve stichting. De Stichting verzocht de rechter om ontbinding van de 
arbeidsovereenkomsten tussen haar en de personeelsleden die niet door de andere stichting 
werden overgenomen. Enkele van die personeelsleden beriepen zich op de bepalingen van 
het B. W. die ter omzetting van de richtlijn waren ingevoerd. 644 De Groningse kanton-

639 

640 

641 

642 

643 

644 

WouTERS, J. en WYTINCK, P., "Het begrip "onderneming" en de strafrechtelijke aansprakelijkheid 
van rechtspersonen in het Europees gemeenschapsrecht", noot bij het arrest Vandevenne, T.R. V., 
1992, (163), p. 166, nr. 10. 

Daarnaast stipuleert art. 1, lid 2, de territoriale werkingssfeer van de richtlijn: deze is van 
toepassing "indien en voor zover de ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan welke 
overgaan zich binnen de territoriale werkingssfeer van het Verdrag bevinden". 

Vgl. Richtlijn Collectief Ontslag, die voor haar toepassing het begrip "collectief ontslag" verbindt 
aan een bepaald aantal of percentage werknemers (art. 1, lid 1, sub a), en Richtlijn Europese 
Ondernemingsraden, waarvan de werkingssfeer beperkt is tot "ondernemingen met een communau
taire dimensie" resp. "concerns met een communautaire dimensie", welke noties worden gekwanti
ficeerd in art. 2, lid 1, sub a resp sub c, van de richtlijn. 

Art. 1, lid 3, van de richtlijn bepaalt enkel dat deze niet van toepassing is op zeeschepen. 

Resp. arresten in zaak C-29/91, Redmond Stichting, Jur., 1992, 1-3189 en C-382/92, Commis
sie/Verenigd Koninkrijk, Jur., 1994, 1-2435. 

Nl. vijfde afdeling A, zevende titel A, boek 7A B.W. (artt. 1639aa~1639dd). 
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rechter legde het Hof de vraag voor of hier sprake is van een "overgang van ondernemin
gen" in de zin van de richtlijn. Het Hof beantwoordde die vraag bevestigend. 

Daarbij volgt het Hof een merkwaardige redenering. Het gaat eerst na of hier sprake is van een "overdracht 
krachtens overeenkomst" in de zin van de richtlijn. 645 Nergens geeft het Hof een definitie van onderneming of 
zegt het expliciet dat de Stichting een onderneming in de zin van de richtlijn is646

; maar het arrest laat er geen 
twijfel over bestaan dat de feiten van het hoofdgeding in de ogen van het Hof onder de richtlijn vallen. Van een 
overdracht krachtens overeenkomst is iimners sprake "wanneer in het kader van de contractuele betrekkingen een 
wijziging plaats vindt in de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de 
onderneming en als werkgever verplichtingen aangaat ten opzichte van de werknemers" .647 "Iets dergelijks" 
doet zich volgens het Hof ook voor wanneer een gemeente besluit de subsidiëring van een stichting te beëindigen 
en de subsidie vervolgens overdraagt aan een andere stichting met dezelfde doelstellingen. 648 Bovendien wil 
"het feit dat de transactie voortvloeit uit de verlening van subsidies aan stichtingen of verenigingen die diensten 
om niet verrichten, niet zeggen dat die transactie niet onder de werkingssfeer van de richtlijn valt": deze heeft 
immers "betrekking op alle werknemers die uit hoofde van het nationale recht een - zij het ook beperkte -
bescherming tegen ontslag genieten", wat naar Nederlands recht het geval is met de werknemers van de 
Stichting. 649 Het besluit luidt, dat de richtlijn toepassing vindt "in een situatie waarin een overheid besluit de 
subsidiëring van een rechtspersoon te beëindigen, met het gevolg dat deze rechtspersoon haar activiteiten volledig 
en definitief moet staken, en de subsidie over te dragen aan een andere rechtspersoon met een soortgelijke 
doelstelling". 650 

Kan men uit Redmond Stichting afleiden dat ook "non-profit" rechtspersonen, zoals de 
stichting naar Nederlands recht651

, zonder meer binnen de werkingssfeer van de Richt
lijn Behoud Werknemersrechten vallen? Blijkens het arrest hangt he~ antwoord af van het 
nationale recht: betreft het een overgang van een onderneming, waarvan de werknemers 
uit hoofde van het nationale recht een- zelfs beperkte - ontslagbescherming genieten (wat 
het geval is met de Nederlandse stichting), dan geldt het stelsel van de richtlijn. 652 In 
die zin wekt Redmond Stichting de indruk dat de Lid-Staten zelf het toepassingsbereik van 
de richtlijn in de hand hebben. 

645 

646 

647 

648 

649 

650 

651 

652 

Arrest Redmond Stichting, r.o. 10-21. Pas daarna, in r.o. 22-31, gaat het Hof in op de vraag of 
een "overgang van ondernemingen" in de zin van de richtlijn voorligt. 

Strikt genomen, moest het Hof op die vraag niet ingaan. De Nederlandse wetgever heeft bij de 
uitvoering van de richtlijn behoud rechten werknemers de notie onderneming omschreven als "een 
dienst of instelling" (art. 1639aa, boek 7A B.W.), zodat hieronder, ratione personae, ook de 
Stichting viel. Advocaat-generaal VAN GERVEN ging in zijn conclusie wel in op deze vraag, omdat 
hij het antwoord van belang achtte voor een juiste omschrijving van het toepassingsgebied van de 
richtlijn: Jur., 1992, p. 1-3199-3202, punten 6-10. 

Arrest Redmond Stichting, r.o. 11, met verwijzing naar arrest van 15 juni 1988, zaak 101187, 
Bork, Jur. , 1988, 3057, r. o. 13. Dat dit "kader van contractuele betrekkingen" zeer ruim moet 
worden opgevat, en geenszins impliceert dat tussen vervreemder en verkrijger zelf een overeen
komst is aangegaan, bleek reeds uit de arresten van 5 mei 1988, gevoegde zaken 144/87 en 145/87, 
Berg, Jur., 1988, 2559, r.o. 19, en van 10 februari 1988, zaak 324/86, Daddy's Dance Hall, Jur., 
1988, 739, r.o. 10. 

Arrest Redmond Stichting, r.o. 14. Dat de beslissing tot overdracht van de subsidiëring eenzijdig 
door de gemeente was genomen, achtte het Hof irrelevant: zie r.o. 17. 

Arrest Redmond Stichting, r.o. 18 (eigen cursivering). 

Arrest Redmond Stichting, r.o. 21 en punt 1 dictum. 

Althans in theorie: zie de supra, voetnoot 491, aangehaalde literatuur waaruit blijkt dat stichtingen 
in Nederland vaak voor commerciële doeleinden worden aangewend. 

Zie ook arrest van 11 juli 1985, zaak 105/84, Danmols, Jur., 1985, 2639, r.o. 27; 15 april 1986, 
zaak 237/84, Commissie/België, Jur., 1986, 1247, r.o. 13. 

/ 
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104. Het arrest in zaak C-382/92, Commissie/Verenigd Koninkrijk, doet die indruk 
teniet. De Commissie had een inbreukprocedure ingesteld tegen het Verenigd Koninkrijk 
omdat de Britse uitvoeringsregels653 volgens haar een te beperkte personele werkings
sfeer hadden. Tot in 1993654 gold voor de toepassing van de uitvoeringsmaatregelen 
volgende definitie van het begrip "onderneming" ("undertaking"): "any trade o1.· business 
but [ ... ] not [ ... ] any undertaking or part of an undertaking which is not in the nature of a 
commercial venture". 655 "Commercial venture" (commercieel risico) werd daarbij 
begrepen als slaande op het investeren van een kapitaal met het oog op het maken van 
winst en met de mogelijkheid van verlies; ondernemingen zonder winstoogmerk vielen 
buiten de defmitie, ook al functioneerden zij als bedrijven die goederen en diensten 
aanbieden tegen vergoeding. 656 

De Commissie achtte deze definitie te beperkt: zij betoogde dat de richtlijn toepasselijk is op alle ondernemingen, 
al dan niet met winstoogmerk. 657 Eén van de argumenten van de Britse regering luidde dat de richtlijn was 
aangenomen op grond van art. 100 EG, en derhalve qua toepassingsgebied niet ruimer kon zijn dan deze 
bepaling toeliet. De gemeenschapswetgever is onder dit artikel enkel bevoegd "de wettelijke en bestuursrechtelij
ke bepalingen der Lid-Staten welke rechtStreeks van invloed zijn op de instelling van de gemeenschappelijke 
markt" nader tot elkaar te brengen, wat volgens de regering impliceerde dat de richtlijn enkel kon slaan op 
nationale regels die hetzij de vestiging van ondernemingen in andere Lid-Staten bemoeilijken, hetzij aanleiding 
geven tot ongelijke mededingingsvoorwaarden tussen de Lid-Staten. Wat dit laatste betreft, beriep de Britse 
regering zich op de meer beperkte definitie van het begrip "onderneming" in Poucet en Pistre (supra, nr. 96); 
wat betreft de vestiging van ondernemingen, betoogde zij dat organisaties zonder winstoogmerk worden 
uitgesloten door art. 58 EG. Het Hof is op deze argumenten niet expliciet ingegaan. In zijn conclusie verwierp 

653 

654 

655 

656 

657 

Nl. de Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 1981 (S.J., 1981, nr. 
1794). 

Het Verenigd Koninkrijk veranderde in 1993, na de aanvang van de inbreukprocedure, zijn 
wetgeving. S. 33 TradeUnion Reform and Employment Rights Act 1993 schrapte de uitsluiting van 
"any undertaking or part of an undertaking which is not in the nature of a commercial venture" in 
de hogergenoemde deflnitie van "undertaking". Zulks veranderde niets aan de voor het Hof te 
behandelen vraag, aangezien het in art. 169-zaken vaste rechtspraak is dat de vraag of een Lid-Staat 
zijn communautaire verplichtingen niet heeft nagekomen, moet worden beoordeeld op basis van de 
situatie waarin die staat zich bevond aan het eind van de termijn die werd· gesteld in het met 
redenen omkleed advies van de Commissie: zie o.m. arresten van 27 november 1990, zaak C-
200/88, Commissie/Griekenland, Jur., 1990, 1-4299, r.o. 13 en 13 december 1990, zaak C-347/88, 
Commissie/Griekenland, Jur., 1990, 1-4747, r.o. 40; conclusie advocaat-generaal VAN GERVEN in 
onderhavige zaken, Jur., 1994, p. 1-2452, punt 22. 

Regulation 2(1) Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 1981. Op het 
problematisch karakter van deze beperking was reeds gewezen door BOWERS, J., "Transfer of 
Undertakings Regulations: the Unresolved Problems", New L.J., 1984, (207), 207-208. 

Zie o.m. Woodcock v. Committee of Friends School, Wigton and Genwise Ltd (1987) l.R.L.R. 98 
(school met een "charitable status" die niet met winstoogmerk werd bestuurd, "the aim was to 
break even and any surpluses were applied for educational purposes or improving the state of the 
school premises"); Hadden v. University of Dundee Students' Association (1985) l.R.L.R. 499 
(ontslag in het kader van "contracting out" van catering-faciliteiten van een door de universiteit 
gesubsidieerde studentenunie). Men ging er daarom in het Verenigd Koninkrijk van uit dat de 
uitvoeringsregels niet van toepassing waren op de praktijk van "compulsory competitive tendering" 
("CCT"), waarbij lokale overheden, ziekenhuizen en overheidsorganen bepaalde functies via een 
openbare aanbesteding uitbesteden, aangezien dit diensten met een sociale of overheidsfunctie zijn: 
CURWEN, P. , "The Acquired Rights Directive: the European U nion renders ineffective the UK' s 
'opt-out"', Eur. Bus. J., 1995, (38), 39. De vraag naar "contracting out" in de publieke sector en 
de toepasselijkheid van de richtlijn daarop, werd bijzonder actueel n.a.v. de arresten van 12 
november 1992, zaak C-209/91, Watson Rask, Jur., 1992, 1-5755, en 14 april 1994, zaak C-
392/92, Schmidt, Jur., 1994, 1-1311. Daarover o.m. DAVIES, P., "Transfers Again: Contracting 
Out and the Employee's Option", Ind. L.J., 1993, 151-163 en MORE, G., "The Acquired Rights 
Directive and its application to public sector contracting out", Eur. L. Rev., 1993, 442-448. 

De Commissie steunde zich hierbij mede op de uitspraak in Redmond Stichting, supra, nr. 103. 
~--
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advocaat-generaal VAN OERVEN beide. Uit de rechtspraak over het begrip "economische activiteit" in de zin van 
art. 2 EG (zie infra, nrs. 108-111) leidde hij af dat de economische activiteiten die onder het EG-Verdrag vallen 
"niet beperkt zijn tot diegene die gesteld worden met winstbejag of commercieel risico", maar "integendeel [ ... ] 
alle activiteiten [omvatten] die direct of indirect tegen een vergoeding, begrepen in de zin van een economische 
tegenprestatie, worden verricht. "658 Bij gebrek aan een specifieke omschrijving van "onderneming" in de 
richtlijn, vaHen daaronde1 derhalve "alle ondernemingen die er een economische activite:t in de zin van het EG
Verdrag op nahouden, en geenszins enkel ondernemingen met winstoogmerk (ofschoon dit wel het quod 
plerumque fit is). "659 Het argument op grond van art. 58 verwierp de AG als "ver gezocht", aangezien de 
Richtlijn Behoud Werknemersrechten geen betrekking heeft op de vrije vestiging of dienstverrichting, maar een 
onderdeel vormt van het sociale actieprogramma van de Gemeenschap. 660 Ook het argument ex Poucet vond 
geen genade: dit arrest bevestigt immers volgens de AG de definitie van Höjner en Eiser en maakt alleen 
duidelijk dat aan het begrip "economische activiteit" grenzen zijn gesteld. 661 

Het Hof volgde de Commissie en zijn advocaat-generaal. Zonder expliciet in te gaan op 
de argumenten van de Britse regering oordeelde het: 

"Het Hof heeft immers reeds, althans impliciet, erkend dat op gebieden als het mededingingsrecht (arrest van 23 
april 1991, zaak C-41190, Höfner en Eiser, Jurispr. 1991, blz. 1-1979) of het sociaal recht (zie, wat de 
toepassing van de richtlijn betreft, het arrest Redmond Stichting, reeds aangehaald), een eenheid een economi
sche activiteit kan uitoefenen en voor de toepassing van het gemeenschapsrecht als een "onderneming" kan zijn 
aan te merken, ook al heeft zij geen winstoogmerk. 

Uit deze rechtspraak volgt, dat het feit dat een onderneming geen winstoogmerk heeft, op zich niet de conclusie 
rechtvaardigt dat haar activiteit geen economisch karakter heeft, of dat zij buiten de werkingssfeer van de 
richtlijn valt. 

Anders dan de regering van het Verenigd Koninkrijk stelt, mag de werkingssfeer van de richtlijn dus niet worden 
beperkt tot de ondernemingen met een winstoogmerk. "662 

105. Bij dit arrest kan men heel wat kanttekeningen plaatsen. Het Hof erkent nu 
uitdrukkelijk, zonder enige verwijzing naar nationaal recht,_ dat de werkingssfeer van de 
richtlijn piet beperkt is tot ondernemingen met een winstoogmerk. Alleen al hierom 
betreft het ongetwijfeld een mijlpaalarrest. Opmerke-lijk is ook dat het Hof deze uitlegging 
niet als nieuw erkent, maar haar, "althans impliciet", reeds aanwezig acht in Redmond 
Stichting. Echter, zoals we eerder zagen, achtte dat arrest het stelsel van de richtlijn enkel 
toepasselijk voor zover het gaat om werknemers die uit hoofde van het nationale recht 
ontslagbescherming genieten, wat een heel ander criterium is dan dat van de economische 
activiteit van de betrokken onderneming. Toch vallen beide uitspraken ons inziens met 
elkaar te rijmen. In Commissie/Verenigd Koninkrijk spreekt het Hof zich in het algemeen 
uit over de betekenis van het ondernemingsbegrip in art. 1, lid 1, van de richtlijn. In 
Redmond Stichting hoefde het dat niet te doen, aangezien krachtens de Nederlandse 
wetgeving vaststond dat de werknemers de ontslagbescherming van het B. W. genoten. De 

658 

659 

660 

661 

662 

Jur., 1994, p. 1-2453, punt 24. 

Jur., 1994, p. 1-2453-2454, punt 24. 

Jur., 1994, p. 1-2454, punt 25. 

Jur., 1994, p. 2455, punt 26: "Daaronder vallen namelijk niet de bedrijvigheden van organen of 
instellingen die door de wetgever zijn ingesteld ten einde een louter sociaal oogmerk na te streven 
en wier werking gebaseerd is op de gedachte van solidariteit van de leden en herverdeling van 
inkomens, veeleer dan van een welbepaalde economische tegenprestatie". 

~rrest Co~ssie/Verenigd Koninkrijk, r.o. 44-46. 
,--
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overweging in dit arrest, dat de bescherming van de richtlijn zich uitstrekt tot alle door 
nationale ontslagregelingen beschermde werknemers, moet in dat licht worden begrepen. 
Zij betekent derhalve geenszins dat ook werknemers bij een entiteit die geen onderneming 
is in de (ruime) zin van het arrest Commissie/Verenigd Koninkrijk, onder het stelsel van 
de richtlijn vallen indien zij nationale ontslagbescherming genieteL. Uiteraard is het 
mogelijk dat de Lid-Staten dit stelsel vrijwillig op deze werknemers toepassen. 

106. Maar is nu zo duidelijk wat een onderneming in de zin van de richtlijn is? Het Hof 
geeft in Commissie/Verenigd Koninkrijk IlftUWelijks een pQs_itJ~YC? __ i!!~lling aan dit begrip. 
Het gewaagt slechts van "een eenheid" en "een economische activiteit", maar koppelt daar 
geen automatische erkenning van de hoedanigheid van onderneming aan vast: een 
dergelijke eenheid "kan zijn aan te merken" als onderneming. Gebrek aan winstoogmerk 
rechtvaardigt "op zich" geen uitsluiting uit de werkingssfeer van de richtlijn. Andermaal 
moet men het stellen met \-"l.'ü._alg~!llene kerun~r~en, die zichtbaar zijn ontleend aan de 
bijzonder ruime defmitie van Höfner en Eiser (supra, nr. 94). Dit, en het feit dat het Hof 
deze kenmerken van onderneming zonder_ onder~~l!ei~ t()~passelijk acht "op_~Qi~9:~tl._l!l~ 
l!_~! Illededingingsr~cht [_._.__.]~2~ hC?t sociaal recht", wekt de Ï!l_gf!lk dat het Hof een O!l.9~t:l!g
geng_ communautair onderneming~1Jçgrip hanteert. Anderzijds heeft het Hof met Redmond 
Stichting en Commissie/Verenigd Koninkrijk nog geen uitsluitsel gegeven over de vraag, 
of het ondernemingsbegrip van de richtlijn noodzakelijkerwijs een economische activiteit 
veronderstelt, dan wel of voor de kwalificatie van een persoon of rechtspersoon als 
onderneming reeds een louter sociaalrechtelijk criterium volstaat, nl. dat "een of meer 
personen ten opzichte van deze persoon of rechtspersoon de hoedanigheid van werknemer 
hebben in het kader van een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding in de zin van 
artikel 3, lid 1 , van de richtlijn" . 663 

AFDELING IV. "ECONOMISCHE ACTIVITEIT" ALS BASISCOMPONENT VAN HET COMMU

NAUTAIRE ONDERNEMINGSBBGRIP NADER INGEVULD 

107. Zowel in het mededingingsrecht als in het sociaal recht hanteert het Hof de notie 
~Ç9JlQrr.tische activiteit als grondkenmerk van het ondernemÏ!lg~be_g~ip, zonder aan 
eerstgenoemde notie een expliciete inhoudsbepaling te geven. Hier onderzoeken we de 
invulling die het Hof op twee andere gebieden van het gemeenschapsrecht aan "economi
sche activiteit" geeft, nl. het vrije personen- en dienstenverkeer en de ~~sde BTW
riç_l_ltlijp.. Een dergelijk onderzoek is niet enkel van nut voor de invulling van het onderne
mingsbegrip, maar bovendien voor de omschrijving van de notie "vestiging" in de zin van 
art. 52 EG: zoals zal blijken (infra, nr. 159), vormt de daadwerkelijke uitoefening van 
een ~çonomische activiteit een wezenlijk bestanddeel van de definitie die het Hof aan het 
v~stigjl"lg_~}:)-~gt:ip heeft gegeven. 

663 Zo het op de sociaalrechtelijke doelstellingen van de richtlijn gebaseerde criterium, gesuggereerd 
door advocaat-generaal VAN GERVEN in zijn conclusie in Redmond Stichting, Jur., 1992, p. I-3201-
3202, punt 10. Deze benadering kreeg recent uitdrukkelijk steun van advocaat-generaal LENZ in 
zijn conclusie van 11 juni 1996 in zaak C-298/94, Henke, nog niet gepubliceerd in de Jur., punten 
31-38. In deze zaak ligt de vraag voor of de Richtlijn Behoud Werknemersrechten toepasselijk is op 
de rechtsbetrekkingen tussen een gemeente en haar personeel. In casu gaat het om een vrouwelijke 
gemeentebeambte die werd ontslagen naar aanleiding van de overdracht van de betrokken functies 
op een door de gemeente met andere gemeenten gevormde intercommunal~ verenig~ng. 

-~---n, 
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§ 1. Personen- en dienstenverkeer 

108. Krachtens art. 2 EG behoort "het bevorderen van een harmonische en evenwichti
ge ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap "664 tot de 
fundamentele taken van de Europese Gemeenschap. Daartoe stelt het EG-Verdrag met 
name een gemeenschappelijke markt in. 665 Het Hof is, bij het bepalen van de materiële 
werkingssfeer van de verdragsbepalingen inzake vrij personen- en dienstenverkeer, 
steevast uitgegaan van dit artikel. Zo oordeelde het in Walrave-Koch en Donà dat, "gelet 
op de doelstellingen van de Gemeenschap, sportbeoefening onder het Gemeenschapsrecht 
valt, inzoverre zij een economische activiteit in de zin van artikel 2 van het Verdrag 
vormt" 666 en dat zulks het geval is wanneer een dergelijke activiteit het karakter van 
arbeid in loondienst of van een bezoldigde dienstverrichting heeft. 667 Opdat een activiteit 
als economisch zou worden gekwalificeerd, volstaat derhalve dat zij ~~~'l~_yf!rgQ~tl_in.g 
geschiedt. Dat de sector waarin de activiteit verricht wordt en het statuut waaronder dit 
geschiedt, niet van doorslaggevend belang is, blijkt uit Lawrie-Blum.668 

109. Het begrip vergoeding staat ook centraal in de rechtspraak over dienstenverkeer. 
Art. 60, eerste alinea, EG definieert immers "diensten" in de zin van het Verdrag als "de 
dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden [ ... ] ". 669 In Humbet 
overwoog het Hof dat, ofschoon het begrip vergoeding in de artt. 59 e.v. EG niet 
uitdrukkelijk omschreven is, de juridische strekking ervan kan worden afgeleid uit de 

664 

665 

666 

667 

668 

669 

Eigen cursivering. De term "evenwichtig" is een toevoeging van het Unieverdrag: zie DEVROE, W. 
en WOUTERS, J., De Europese Unie, nr. 124, p. 111. 

Door het Unieverdrag werd hieraan een economische en monetaire unie en "de tenuitvoerlegging 
van het gemeenschappelijk beleid of de gemeenschappelijke activiteiten, bedoeld in de artikelen 3 
en 3A", toegevoegd. Onder art. 2 EEG golden enkel de gemeenschappelijke markt en "het 
geleidelijk nader tot elkaar brengen van het economisch beleid van de Lid-Staten" als instrumenten 
ter verwezenlijking van dit doel. 

Arresten van 12 december 1974, zaak 36/74, Walrave-Koch, Jur., 1974, 1405, r.o. 4; 14 juli 
1976, zaak 13/76, Donà, Jur., 1976, 1333, r.o. 12 (hieruit komt het citaat). 

Arresten Walrave-Koch, r.o. 5; Donà, r.o. 12. Zie ook arresten van 5 oktober 1988, zaak 196/87, 
Steymann, Jur., 1988, 6159, r.o. 10, en 24 maart 1994, zaak C-275/92, Schindler, Jur., 1994, 1-
1039, r.o. 19, waar uitdrukkelijk wordt verwezen naar Donà op dit punt. 

Arrest van 3 juli 1986, zaak 66/85, Lawrie-Blum, Jur., 1986, 2121, r.o. 20. Het Hof verwierp als 
volgt het argument dat in het onderwijs geleverde prestaties niet binnen de werkingssfeer van het 
EG-Verdrag vallen omdat zij niet economisch van aard zijn: "Voor de toepassing van artikel 48 is 
[ ... ] enkel vereist, dat de werkzaamheid naar haar aard een arbeidsprestatie tegen beloning is, 
waarbij irrelevant is op welk gebied zij wordt geleverd (arrest van 12 december 1974, zaak 36/74, 
Walrave, Jurispr. 1974, blz. 1405). De werkzaamheid verliest haar economisch karakter ook niet 
omdat zij onder toepassing van een publiekrechtelijk statuut wordt verricht; in zijn arrest van 12 
februari 1974 (zaak 152/73, Sotgiu, Jurispr. 1974, blz. 153) heeft het Hof immers vastgesteld, dat 
voor de toepassing van artikel 48 de aard van de rechtsbetrekking tussen de werknemer en de 
werkgever - een publiekrechtelijk statuut of een privaatrechtelijk contract - niet ter zake doet." Ove
rigens definieerde het Hof in dit arrest voor het eerst het begrip "werknemer" in de zin van art. 48 
EG, als "iemand die gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties 
levert en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt" (r.o. 17, eigen cursivering); sedertdien in 
vaste rechtspraak bevestigd: supra, voetnoot 157. 

Het is deze uitdrukking welke de auteurs van het Erkenningsverdrag bij de redactie van art. 2 van 
-~~t verdrag heeft geïnspireerd: supra, nr. 81. ... 

~ . 



120 

verwijzing in art. 60, tweede alinea, naar werkzaamheden van industriële en commerciële 
aard alsmede van het ambacht en van de vrije beroepen. 670 Daaruit concludeerde het: 

"Het wezenlijke kenmerk van de vergoeding bestaat [ ... ] hierin, dat zij de economische tegenprestatie voor de 
betrokken dienst vormt, welke tegenprestatie gewoonlijk door de dienstverrichter en degene- te--wiens behoeve de 
dienst wordt verricht, in onderling overleg wordt vastgesteld. "671 

Dit karakter van economische tegenprestatie ontbreekt volgens het Hof in hetzelfde arrest 
bij cursussen gegeven in het kader van het nationale onderwijsstelsel: 

"Bij de organisatie en de handhaving van een dergelijk stelsel heeft de Staat niet de bedoeling tegen vergoeding 
werkzaamheden te verrichten, doch vervult hij ten behoeve van de bevolking zijn sociale, culturele en 
opvoedkundige taak. Bovendien wordt het betrokken stelsel in de regel gefinancierd uit de staatskas en niet door 
de leerlingen of hun ouders."672 

110. Uit Steymann613 blijkt dat de vergoeding ook uit een indirecte economische 
tegenprestatie (in casu in natura) kan bestaan die niet evenredig is aan de verrichte 
activiteiten, en dat zij niet noodzakelijk winstoogmerk veronderstelt. De zaak betrof onder 
meer de vraag in hoeverre bepaalde werkzaamheden van een lid van de Bhagwan
commune in die commune te beschouwen zijn als een economische activiteit in de zin van 
het EG-Verdrag. Tegenover die werkzaamheden stond dat de Bhagwan-commune voorzag 
in de materiële behoeften van haar leden (met inbegrip van zakgeld), maar onathankelijk 
van de aard en de omvang van de door hen verrichte activiteiten. Het Hof overwoog: 

"Voor zover die werkzaamheden, die ertoe strekken de Bhagwan-commune een zekere economische zelfstandig
heid te verzekeren, een wezenlijk onderdeel vormen van de deelname aan de leefgemeenschap, kunnen de 
voorzieningen die de commune aan haar leden verschaft, [ ... ] worden beschouwd als een indirecte tegenprestatie 
voor hun arbeid. "674 

111. Voornoemde jurisprudentie maakt duidelijk dat het begrip "economische activiteit" 
in het kader van het vrije verkeer een bijzonder ruime invulling krijgt: het slaat op t!Ue 
door:_p_é\r:ticulierennV~I'ficht~ açtiviteiten di~_, direct of indirect, in g_eJ~ ~()f in natu!"a,_ al da:n 
nj~t evenr~dig_L __ ~ord_~!l __ ~e~_g~ed. Economische activiteit impliceert derhalve het bestaan 
V(!!L~ell tegenprestatie, maar de modaliteiten van deze quid pro _qu,o doen niet terzake. 
Daarmee komt men dicht bij de opvatting van economische activiteit die blijkens Höfner 
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672 

673 

674 

Arrest van 27 september 1988, zaak 263/86, Jur., 1988, 5365, r.o. 16. 

Arrest Humbel, r.o. 17; bevestigd bij arrest van 7 december 1993, zaak C-109/92, Wirth, Jur., 
1993 , I -644 7, r. o. 15 . 

Arrest Humbel, r.o. 18; arrest Wirth, r.o. 15. In laatstgenoemd arrest voegde het Hof daar 
evenwel toe dat, ofschoon de meeste hoger-onderwijsinstellingen op die wijze gefmancierd worden, 
er ook bestaan die in hoofdzaak door privé-fondsen, met name door de studenten of hun ouders, 
worden gefinancierd en die commercieel voordeel nastreven. In het kader van dergelijke instellin
gen aangeboden cursussen vormen wel diensten in de zin van art. 60 EG, aangezien het door de 
instellingen nagestreefde doel erin bestaat een dienst tegen vergoeding aan te bieden (r.o. 17). 
Eerder had advocaat-generaal VAN GERVEN dit standpunt reeds ingenomen in zijn conclusie in 
Kraus, Jur., 1993, p. 1-1684, punt 20. 

Supra, voetnoot 667. 

Arrest Steymann, r.o. 12. In het arrest van 26 april 1988, zaak 352/85, Bond van Adverteerders, 
Jur., 1988, 2085, r.o. 16, preciseerde het Hof dat art. 60 EG niet vereist dat de dienst wordt 
be~aald door de dienstontvanger zelf, zolang hij maar tegen vergoeding wqrdt verricht. 
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en Eiser aan het mededingingsrechtelijke ondememingsbegrip ten grondslag ligt. De inco
herentie in het begrippenapparaat tussen dienstenverkeer en mededingingsrecht waarop 
PIJNACKER HORDUK en SMULDERS wijzen - volgens hen blijkt uit Humbel dat het er voor 
dienstenverkeer, anders dan voor mededinging, wél toe doet op welke wijze een activiteit 
wordt gefmancierd675 

- doet zich in werkelijkheid niet voor. De inachtneming van 
fmancieringswijze in Humbel situeerde zich op een ander niveau, nl. ter illustratie van het 
overheids- (d.w.z., niet-economisch) karakter van de betrokken activiteit. 676 Precies 
hetzelfde deed het Hof bij de inachtneming van de fmancieringsmodaliteiten van de 
sociale-zekerheidsorganen in Poucet en Pistreen FFSA (supra, nrs. 96 en 98). 

§ 2. BTW 

112. Het loont de moeite om, zij het bondig, na te gaan hoe het Hof in het kader van 
een ander regelenbestand, de Zesde BTW -Richtlijn677

, het b_~g_tip_ "~çgn()J!lj~çh_~_Jl~ttvi
teit" invult. De regelgevende context is weliswaar sterk verschillend van deze inzake het 
vrije verkeer: het concept wordt hier niet gehanteerd ter afbakening van de werkingssfeer 
van fundamentele verdragsvrijheden, doch - voomarnelijk - t~I. bepaling_van. de hoedanig
h_eid V (lil_ belastingplichtige in het kader van een stelsel van verbruiksbelasting. Ofschoon 
zij in hun regelgevend verband moeten worden beschouwd678

, bieden een aantal arresten 
interessante denkstof met betrekking tot de vraag wanneer een onderneming in de ogen 
van het Hof economisch actief is. Zulks kan dienstig zijn met het oog op de invulling van 
het vestigingsbegrip ten aanzien van ondernemingen dat, zoals aangegeven, de uitoefening 
van een daadwerkelijke economische activiteit impliceert (infra, nrs. 173-175). 

113. "Economische activiteit" maakt deel uit van de omschrijving van "belastingplichti
ge" in art. 4 van de Zesde BTW-Richtlijn. 

Art. 4, lid 1, omschrijft belastingplichtige als "ieder die, ongeacht op welke plaats, zelfstandig een van de in lid 
2 omschreven economische activiteiten verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat van die activiteit". 679 

675 

676 

677 

678 

679 

PUNACKER HORDUK, E.H. en SMULDERS, N.M.P., Gecombineerde noot bij H.v.J., arresten van 
23 april 1991, zaak C-41/90, Höfner en Eiser, 18 juni 1991, zaak C-260/89, ERT en 10 december 
1991, zaak C-179/90, Merci Convenzionali, S.E. W., 1993, (406), 413. De auteurs voegen hieraan 
toe dat het Hof in Humbel, anders dan in Höfner en Etser, geen betekenis toekent aan het feit dat 
de activiteit "niet altijd in handen van overheidsdiensten g~weest" is (arrest Höfner en Eiser, r.o. 
22). Dit lijkt ons juridisch knipselwerk: de desbetreffende passage is in Höfner en Eiser volledig op 
zijn plaats inzake arbeidsbemiddelingsdiensten, maar zou inzake een nationaal onderwijsstelsel op 
een extreem liberalistische visie wijzen. 

Zoals in de in voetnoot 672 aangehaalde passage van Wirth de financiering van privé-instellingen 
die met een "for profit"-motief werken, enkel het karakter van economische tegenprestatie 
il1 ustreert. 

Zesde richtlijn 77 /388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de 
wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de 
toegevoegde waarde: uniforme grondslag, PB, 1977, L 145, 1, als herhaaldelijk gewijzigd. 

Nog in zijn arrest van 11 juni 1996, zaak C-2/94, Denkavit Internationaal, nog niet gepubliceerd in 
de Jur., r.o. 31, stelde het Hof expliciet dat de uitlegging van het begrip economische activiteit in 
de Polysar- en Softtam-arresten (infra, nr. 115) enkel geldt voor de Zesde BTW-richtlijn, en niet 
voor domeinen waarin het gemeenschapsrecht geen enkele bijzondere bepaling bevat die de 
bevoegdheid van de Lid-Staten uitsluit of beperkt. 

Op het zelfstandigheidscriterium gaan we hier niet in: zie verder art. 4, lid 4, Zesde BTW
Richtlijn. 
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Voornoemde economische activiteiten omvatten krachtens lid 2 "alle werkzaamheden van een fabrikant, 
handelaar of dienstverrichter, met inbegrip van de winning van delfstoffen, de landbouw en de uitoefening van 
vrije of daarmede gelijkgestelde beroepen"; als economische activiteit beschouwt deze bepaling o.a. "de 
exploitatie van een lichamelijke of onlichamelijke zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen." 

In het algemeen geeft het Hof aan de notie "economische activiteit" als component van 
het begrip "belastingpl~chtige" een zeer ruime interpretatie, zulks in overeenstemming met 
het karakter van de BTW als een algemene verbruiksbelasting. 680 Zo beklemtoonde het 
in een arrest van 26 maart 1987681 het objectief karakter van eerstgenoemd begrip, in 
die zin dat de activiteit op zichzelf, onafhankelijk van haar oogmerk of resultaat, moet 
worden beschouwd. 682 Op grond daarvan oordeelde het Hof dat notarissen en gerechts
deurwaarders in Nederland, "waar zij duurzaam en tegen vergoeding diensten verlenen 
aan particulieren", een economische activiteit in de zin van de Zesde BTW-Richtlijn 
verrichten. Dat hun ambtsverrichtingen in het algemeen belang bij wet zijn opgedragen en 
wettelijk geregeld zijn, achtte het niet terzake dienend. 683 

114. Een recente illustratie van de ruime opvatting die het Hof erop nahoudt van het 
begrip economische activiteit, biedt het arrest Intercommunale voor zeewaterontzilting (IN
Z0).684 

INZO is een in 1974 door o.m. de Belgische provincies West- en Oost-Vlaanderen en een aantal gemeenten 
opgerichte intercommunale, wier statutair doel bestond in het ontwikkelen en exploiteren van procédés voor de 
behandeling van zee- en braakwater, en het winnen en verkopen van drinkwater. INZO kocht daartoe een aantal 
uitrustingsgoederen en liet een rentabiliteitsstudie verrichten inzake een project voor de bouw van een 
waterontziltingsinstallatie. Voor die activiteiten betaalde zij BTW, die haar nadien door de belastingadministratie 
op grond van art. 76 W.B.T.W. is terugbetaald. Omwille van de bij het onderzoek gebleken rentabiliteitsproble
men werd in 1988 afgezien van het project en werd INZO in vereffening gesteld, zonder dat met de beoogde 
activiteit ooit een aanvang was gemaakt. De belastingadministratie, die vaststelde dat INZO geen enkele 
belastbare handeling had verricht, vorderde de terugbetaalde BTW terug. Haars inziens beantwoordde de 
intercommunale niet aan de definitie van belastingplichtige in de zin van de Zesde BTW -Richtlijn. De rechtbank 
van eerste aanleg te Brugge legde het Hof in wezen de vraag voor of het laten verrichten van een rentabiliteits
studie reeds beschouwd kan worden als een economische activiteit in de zin van art. 4 van de richtlijn. Het 
antwoord luidde bevestigend. Met verwijzing naar Rompelman685 oordeelde het Hof dat zelfs de eerste 
investeringsuitgaven die ten behoeve van een onderneming worden gedaan, als economische· activiteiten in de zin 
van art. 4 van de richtlijn kunnen worden aangemerkt. 686 Heeft de belastingadministratie erkend dat een 
vennootschap die haar voornemen heeft kenbaar gemaakt om een aanvang te maken met een economische 
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FARMER, P. en LYAL, R., EC Tax Law, Oxford, Ciarendon Press, 1994, 108. 

Arrest van 26 maart 1987, zaak 235/85, Commissie/Nederland, Jur., 1987, 1471. 

Arrest Commissie/Nederland, r.o. 8. 

Arrest Commissie/Nederland, r.o. 9-10. Het Hof verwierp ook het argument van de Nederlandse 
regering, dat notarissen en gerechtsdeurwaarders geen zelfstandige activiteit uitoefenen maar in een 
band van ondergeschiktheid t.o.v. de overheid staan: "Immers, zij oefenen hun activiteiten voor 
eigen rekening en voor eigen verantwoordelijkheid uit, binnen bepaalde bij de wet gestelde grenzen 
regelen zij vrijelijk de voorwaarden waaronder zij hun werkzaamheden uitoefenen en zij ontvangen 
zelf de vergoedingen waaruit zij hun inkomen halen" (r.o. 14). 

Arrest van 29 februari 1996, zaak C-110/94, Jur., 1996, 1-857. 

Arrest van 14 februari 1985, zaak 268/83, Jur., 1985, 655. Vgl. conclusie AG Lenz van 23 
november 1995 in INZO, nog niet gepubliceerd in de Jur., punt 11, die van mening was dat 
Rompelman niet zonder meer op onderhavige casus kon worden toegepast. 

Arrest INZO, r.o. 17. 

~-~~ 

1 

!j 



123 

activiteit die tot belastbare handelingen zal leiden, de hoedanigheid van BTW -belastingplichtige heeft, dan kan de 
opdracht van een rentabiliteitsstudie met betrekking tot de beoogde activiteit als een economische activiteit 
worden aangemerkt. 687 Die aftrek blijft volgens het Hof in stand, ook indien later op grond van de resultaten 
van de studie is besloten niet tot de operationele fase over te gaan en de vennootschap in vereffening te stellen, 
zodat de beoogde activiteit niet tot belaste handelingen heeft geleid. 688 De hoedanigheid van belastingplichtige 
wordt echter, zo besluit het Hof, slechts definitief verworven indien de belanghebbende zijn voornemen om met 
de beoogde economische activiteit een aanvang te nemen, te goeder trouw heeft afgelegd. 689 

De uitspraak kan in vestigingsperspectief betekenisvol zijn: indien een ondernemer of 
onderneming een dochteronderneming opricht in een andere Lid-Staat doch deze - b.v. 
omwille van gewijzigde marktomstandigheden - in vereffening stelt nog vóór zij daadwer
kelijk aanvang heeft genomen met haar economische activiteiten, kan zij zich - althans 
wanneer hij of zij te goeder trouw heeft gehandeld - alsnog op het vestigingsrecht 
beroepen (b.v. ter aanvechting van een discriminerende vereffeningsbelasting). Zulks 

-accordeert met de rechtspraak van het Hof inzake werknemersverkeer, waar aanvaard 
wordt dat de "serieuze wens" om een economische activiteit in een andere Lid-Staat uit te 
oefenen, volstaat (infra, nr. 174).690 Voorbereidende handelingen (vervulling van 
oprichtingsformaliteiten, huur of aankoop van onroerend goed, ... ) volstaan ter bewijs 
hiervan. 691 

115. Anderzijds kent het begrip economische activiteit in het kader van de Zesde BTW
Richtlijn ook begrenzingen, waarvan de transponeerbaarheid naar het domein van het 
vestigingsrecht op het eerste gezicht minder evident lijkt. Een voorbeeld biedt de 
,rechtspraak over holdingmaatschappijen. In Polysaf'92 gaf het Hof een negatief ant
woord op de vraag of een holdingvennootschap die geen andere activiteiten heeft dan die 
welke samenhangen met het houden van aandelen in dochtervennootschappen (zgn. 
zuivere holding), als belastingplichtige in de zin van de Zesde BTW-Richtlijn moet 
worden aangemerkt. Ofschoon het rechtscollege toegaf dat aan het begrip "exploitatie van 
een lichamelijke of onlichamelijke zaak" in de zin van art. 4, lid 2, van de richtlijn een 
zeer ruime betekenis toekomt693

, ontkende het dat 

"het enkele verwerven en het enkele houden van aandelen als een economische activiteit in de zin van de Zesde 
richtlijn moet worden beschouwd, die aan de betrokkene de hoedanigheid van belastingplichtige verleent. De 
financiële deelneming in andere ondernemingen als zodanig is namelijk niet aan te merken als exploitatie van een 

687 

688 

689 

690 

691 

692 

693 

Arrest INZO, r.o. 18 en eerste streepje dictum. In r.o. 21 en 22 onderbouwt het Hof deze 
stellingname verder met beroep op de beginselen van rechtszekerheid en van de neutraliteit van de 
BTW. 

Arrest INZO, r.o. 20. 

Arrest INZO, r.o. 24. 

Arrest Levin, r.o. 21. 

Arrest INZO, r.o. 15, met verwijzing naar arrest Rompelman, r.o. 22. 

Arrest van 20 juni 1991, zaak C-60/90, Jur., 1991, 1-3111. 

Arrest Polysar, r.o. 12, waar het Hof herinnert aan het arrest van 4 december 1990, zaak C-
186/89, Van Tiem, Jur., 1990, 1-4363, r.o. 18: daar luidde het dat "het begrip 'exploitatie', 
overeenkomstig de vereisten van het beginsel van neutraliteit van het gemeenschappelijk BTW
stelsel, betrekking heeft op alle handelingen, ongeacht hun rechtsvorm, die bedoeld zijn om uit het 
goed duurzaam opbrengst te verkrijgen". . . 

I I 
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zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen, omdat het eventuele dividend, de opbrengst van deze 
deelneming, voortspruit uit de loutere eigendom van het goed. "694 

Dit ligt weliswaar anders 

"wanneer de deelneming gepaard gaat met een zich direct of indirect moeien in het beheer van de vennootschap
pen waarin wardt deelgenomen, onverminderd de rechten die de houder van de deelnemingen als aandeelhouder 
of vennoot heeft. "695 

In Sofitam696 maakte het Hof toepassing van Polysar op zgn. gemengde holdings; in het 
recente arrest Wellcome Trusf97 paste het deze rechtspraak toe op de aan- en verkoop 
van participaties door een trustee in het kader van het portefeuillebeheer van een caritatie
ve trust welke zich beperkt tot minderheidsdeelnemingen en zich daarbij in de mate van 
het mogelijke van inmenging onthoudt. 698 

116. In de do_ç!LiJ;lJ! werd de Polysar-jurisprudentie eerder lq!!i~çh onthaald. Niet zonder 
overtuigingskracht werd opgemerkt, dat de activiteiten van een holding van een commer
cieel concern verschillen van deze van een individuele aandeelhouder. Inderdaad vormt 
een dergelijke holding het instrument voor de controle en leiding over de groep, en 
vinden zijn activiteiten inzake het houden (en afstoten) van participaties in dochter- en 
andere verbonden ondernemingen, plaats in een uitgesproken economische context. 699 

De vraag rijst of de criteria van deze rechtspraak zich zonder meer laten toepassen op het 
domein van het vestigingsrecht van ondernemingen. Men neme als voorbeeld een 
holdingmaatschappij naar Belgisch recht die aandelenparticipaties aanhoudt in vennoot
schappen naar Nederlands, Duits, Luxemburgs en Frans recht. Is hier van (secundaire) 
vestiging in de betrokken Lid-Staten sprake? Men kan moeilijk ontkennen dat dergelijke 
participaties zich inschakelen in de economische aspiraties van de holding; anderzijds valt 
het eveneens moeilijk staande te houden dat het louter verwerven en aanhouden van 
dergelijke participaties neerkomt op een daadwerkelijke economische activiteit in het 
gastland. Het in Polysar ontwikkelde criterium van directe of indirecte bemoeienis in het 
vennootschapsbestuur kan ook hier zijn nut bewijzen (zie ook infra, nrs. 181 en 208). 

694 

695 

696 

697 

698 

699 

Arrest Polysar, r.o. 13; nadien bevestigd in arresten van 22 juni 1993, zaak C-333/91, Sofitam, 
Jur., 1993, 1-3513, r.o. 12 en, recent, 20 juni 1996, zaak C-155/94, Welkome Trust, nog niet 
gepubliceerd in de Jur., r.o. 32. 

Arrest Polysar, r.o. 14. 

Supra, voetnoot 694. 

Supra, voetnoot 694. 

Arrest Welkome Trust, r.o. 35 en dictum. Verwant hiermee is de nog hangende zaak C-80/95, 
Harnas & Helm C.V., waarin de Hoge Raad o.m. de vraag voorlegt naar het karakter van 
"economische activiteit" van de aankoop en het bezit van obligaties zonder verband met de 
werkzaamheden van een onderneming. 

FARMER, P. en LYAL, R., EC Tax Law, 113-114. Terecht merken deze auteurs op dat het Hof 
hetzelfde resultaat via een andere weg had kunnen bereiken, nl. door een toepassing van de 
aftrekregels onder art. 17 van de Zesde BTW -richtlijn: voor zover een holding geen activiteiten 
onder bezwarende titel uitoefent, heeft hij in beginsel geen recht op aftrek onder art. 17, lid 2. 
Ibid. 
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AFDELING V. BESLUIT 

117. Uit het in dit hoofdstuk geleverde onderzoek blijkt dat de in het EG-mededingings
en sociaal recht gehanteerde ondememingsbegrippen ~(!r~aardige~ ~qveree~o~t~!l 
vertonen rlie wijze_n ~p een onderliggend communautair grondbegrip. Ofschoon het Hof 
steevast nauwlettend de regelgevende context en de functie van het ondememingsbegrip in 
acht neemt, keren een aantal componenten (nagenoeg) altijd weer: een aj!t()Q.()111~-~~-~nheid 
(in EGKS-verband en in het kader van de Verordening Wegvervoer, een "zelfstandig 
rechtssubject"), o_ng~;:tçbJ de rechtsvorm, die op duurzame _'.\'Jj_~ een economische 
actiYlteit uitoefent, ook indien dit zonciC?r winstoogmerk geschiedt. Het betreft steevast 
drie constitutieve bestanddelen, nl. autonome eenheid, duurzaamheid en economische 
activiteit. 

118. Een nadere analyse van het Q__çgr_ip_ ~conomische JlÇtiyite~t wijst uit dat ook deze 
notie belangrijlke gelijkenissen vertoont doorheen de onderzochte takken van het gemeen
schapsrecht (mededinging, vrij verkeer en BTW). De sector van werkzaamheid, het 
(publiek- of privaatrechtelijk) statuut van de operator, de modaliteiten van fmanciering of 
betaling, het nagestreefde oogmerk of resultaat, doen er allen niet toe: waar het op 
aankomt, is enkel dat de activiteit gesteund is op de i<.i_e~ va!J.~e~ll- eçonom.i~<;he tç~llJ!r.~s
tatie (quid_ PJQ qu__q),. al of niet ~i!ect, in g_~ld~~(~iJl ~.tu_ra. 

119. Het uit de rechtspraak gedistilleerde ondememingsbegrip kan derhalve worden 
omschreven als een 11 élUJgnome_ ee_@_eig, _dje ~op duurzam.e~ wig~~~!J.~conq_mi_~Cht! tJ.ç_tivi~eit 
\!i.to~f~nt 11 

• Dit begrippenapparaat beantwoordt ons inziens beter dan de vigerende 
vennootschapsdefmitie van art. 58, tweede alinea, EG aan de noden van de economische 
operatoren, niet-natuurlijke personen, tot ontplooiing van hun grensoverschrijdende 
vestigingsbehoeften in de interne markt. Door zijn bij uitstek economische oriëntatie 
vertoont het e~11 grote souplesse, die bij machte is het - zich steeds uitbreid~_Q.<.i_~ -
veelvQ1l!lYaJ1 organisatievormen naar ~rui~iQI!'l~l en_ COII_!l}l!l_llillJ~ir_r~.ebt _te _ _Qyerkoell~len_. 
Vanuit het oogpunt van systematiek en coherentie met de overige domeinen van het 
gemeenschapsrecht, met name het mededingings- en sociaal recht, kan een overgang d.e 
lege ferenda tot dit begrippenapparaat met kracht worden bepleit. !Je leg(! lata valt, in een 
teleologisch perspectief en met het oog op de cohesie van het gemeenschapsrecht in zijn 
onderscheiden domeinen, te pleiten voor een zo ondememingsconform mogelijke invulling _ 
van het geldende communautaire vennootschapsbegrip. Zulks impliceert met name dat, 
ve~l~e:r dan een beklemtoning van juridische kenmerken als rechtspersoonlijkheid (;!n 
winstoogm~rkL dit begrip met nadruk op de in het kader van een duurzaam verband 
v~_rrichte economische activiteit wordt uitgelegd. 



126 

Hoofdstuk 111. De 'nationaliteitscriteria' van art. 58, eerste alinea, EG 

· AFDELING I. UITGANGSPUNT: CRITERIA VAN EG-VERBONDENHEID, NIET VAN I.P .R. 

120. Bij de bepaling van de personele werkingssfeer van het vestigingsrecht van 
ondernemingen werden de verdragsopstellers onvermijdelijk geconfronteerd met de vraag 
op grond van welke criteria men ten aanzien van de in art. 58, tweede alinea, EG 
omschreven organisatievormen een voldoende band met de Gemeenschap kon eisen om 
beneficiaris van deze vrijheid te zijn. Het "nationaliteitsvraagstuk" inzake vennootschap
pen700 diende zich voor hen niet aan als een_J~!QQJ~elll y~ _!!t~~~J!Q_:f!3.aJ_~rivaatrecht 
(d.w.z. ter bepaling van het toepasselijke recht), maar van genot van rechten, in casu het 
vestigingsrecht en de vrijheid van dienstverrichting-. 701 De k\Vestie was en. is van wezen
lijk belang: vennootschappen die als "communautair" worden beschouwd, moeten op 
grond van art. 52 juncto 58 EG als binnenlandse vennootschappen worden behandeld en 
hebben gelijke rechten wat betreft de toegang tot en de uitoefening van economische 
activiteiten in alle Lid-Staten. Eens hun "Europese nationaliteit" vastgesteld, wordt hun 
"nationale nationaliteit" binnen de gemeenschappelijke c.q. interne markt in beginsel 
irrelevant. Dat de vraag ook politiek delicaat mag heten, blijkt uit de verschillende 
attitudes van de Lid-Staten jegens directe investeringen vanuit derde landen: waar landen 
als Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van oudsher positief staan tegenover 

700 

701 

Op de aloude - ons inziens volkomen voorbijgestreefde - controverse of bij vennootschappen 
gewaagd kan worden van een 'nationaliteit', wordt hier niet ingegaan. Zie dienomtrent o.m., met 
talrijke verwijzingen, BATIFFOL-LAGARDE, nr. 192, p. 329, voetnoot 192-1; HENRIQUEZ, E.C., 
Het vennootschapsstatuut. Een rechtsvergelijkende studie over het statuut van de naamloze 
vennootschap in het internationaal privaatrecht, Haarlem, Tjeenk Willink, 1961, 30-37; Loussou
ARN, Y., Les conflits de lois en matière de sociétés, Parijs, Sirey, 1949, 80-98; VAN BoxsoM, p. 
11-13, nrs. 3-7; VLAS, P., Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht, Deventer, Kluwer, 
1982, 38-43. Voor een meer recente studie van het vraagstuk, z1e LEVY, L., La nationalité des 
sociétés, Parijs, L.G.D.J., 1984. Het redelijkst lijkt de standpuntbepaling van BATIFFOL-LAGARDE, 
nr. 192, p. 330, die er geen moeite mee hebben te spreken van de "nationaliteit" van vennoot
schappen "à condition- de retenir que cette notion, tout en présentant des analogies avec la 
nationalité des personnes physiques, doit en être nettement distingué." Zie, substantieel in dezelfde 
zin, RIGAUX, F., o.c., m Europees vennootschapsrecht, 11; Id., Droit international privé, I, 
Brussel, Larcier, 1987, nr. 134, p. 93. Het Hof van Justitie heeft zich op pragmatische wijze aan 
deze discussie onttrokken door te oordelen dat bij vennootschappen "hun zetel in bovengenoemde 
zin, naar het voorbeeld van de nationaliteit van natuurlijke personen, dient ter bepaling van hun 
binding aan de rechtsorde van een staat": arrest van 28 januari 1986, zaak 270/83, Commis
sie/Frankrijk, ("avoir fiscal"), Jur., 1986, 273, r.o. 18, nadien herhaaldelijk bevestigd. Zie infra, 
nr. 311. 

Zo o.m. ook QUADRI-CAPOTORTI, 464; SMITH-HERZOG/VAN ÜERVEN, nr. 58.05, p. 2-643; ROTH, 
W.-H. , "Der Einflu13 des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf das Internationale Privatrecht", 
RabelsZ., 1991, (623), 631; BERNEL, A., Le principe d'équivalence oude "reconnaissance 
mutuelle" en droit communautaire, Zürich, Schulthess, 1996, 125. Cf de pertinente vaststelling van 
Y. LoussoUARN, reeds in zijn proefschrift ontwikkeld en nadien meermaals herhaald, dat "Ie 
problème dit de la 'nationalité' des sociétés se présente rarement à l'état pur. 11 est toujours posé 
soit à propos d'un problème de conflits de lois, soit d'un problème de jouïssance des droits. On 
recherche en effet Ie lien d 'allégeance unissant la société à un Etat déterminé, soit pour découvrir 
queUe est la loi qui doit la régir, soit pour préciser si elle doit bénéficier sur le territoire d'un pays 
des droits dont la jouïssance est réservée aux seuls nationaux et qui sont de ce fait, refusés aux 
sociétés étrangères comme aux personnes physiques étrangers": LoussoUARN, Y., Les conflits de 
lois en matière de sociétés, nr. 44, p. 95; Id., "Droit international du commerce", 
Rev.Trim.Dr. Comm., 1959, (246), 249 (hieruit stamt het citaat); Id., "Le rapprochement du droit 
des sociétés dans Ie cadre de la Communauté économique européenne", in L 'harmonisation dans les 
Communautés, Brussel, Ed. de l'Institut de Sociologie, 1968, (9), 13; LoussoUARN, Y. en 
BO.UREL, P., , Droit international privé, Parijs, Dalloz, 1993, 4e ed., nr. 7.p6, p. 65_5. 
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de fmanciële en technologische instromen die BDI vanuit deze landen meebrengt, heeft 
met name Frankrijk op dit vlak steeds een veel grotere terughoudendheid aan de dag 
gelegd. 702 

De vaststelling dat het in art. 58, eerste alinea, EG enkel gaat om criteria ter omschrijving van de kring van 
ondernemingen die begunstigden zijn van het vestigingsrecht is, zoals verder zal blijken, van belang voor de 
problemen van internationaal privaatrecht die tot op heden belemmeringen voor de uitoefening van het 
vestigingsrecht van vennootschappen meebrengen. Zij impliceert dat deze bepaling geen conflictenrechtelijke 

. keuze ten gunste van de ene of de andere theorie van het internationaal vennootschapsrecht maakt, hetgeen 
evenwel geenszins betekent dat het vestigingsrecht de werking van nationale verwijzingsregels inzake vennoot
schappen onverlet laat (zie infra, nrs. 607 e.v.). Hier volstaat de bemerking dat de verdragsopstellers aan deze 
internationaal-privaatrechtelijke problematiek, op art. 220 EG na, geen aandacht hebben besteed. 

121. Gelet op het delicate karakter van de aanknopingsproblematiek, springt de 
ruimhartigheid in het oog van de redactie van art. 58, eerste alinea, EG (zie het citaat 
supra, nr. 15): een vennootschap is gerechtigd op vrije vestiging - en derhalve, krachtens 
art. 66 EG, op vrije dienstverrichting - wanneer zij (i) werd opgericht in overeenstem
ming met de wetgeving van een Lid-Staat en (ii) haar statutaire zetel, hoofdbestuur of 
hoofdvestiging binnen de Gemeenschap heeft. Op deze twee voorwaarden gaan we hier 
uitgebreid in. In de eerste plaats valt echter stil te staan bij een oie~ door deze verdragsbe
paling aangehouden voorwaarde, nl. de nationaliteit van de personen of ondernemingen 
die zeggenschap over de vennnootschap uitoefenen. 

AFDELING 11. VERWERPING VAN DE CONTROLETHEORIE OP VERDRAGSNIVEAU - INVLOED 

IN BEPAALDE DOMEINEN VAN SECUNDAIR GEMEENSCRAPSRECHT 

§ 1. VelWerping op verdragsniveau 

122. Opvallend aan art. 58, eerste alinea, EG is dat het geen enkel beroep doet op de 
zgn. 11 controletheorie 11

, waarin de nationaliteit van de vennoten of be~4!UJ.'Q~~- <:Ii~- _ge 
z~ggenschap_ over de vell!l09tschap uitoefenen, bepalend wordt geacht bij de toekenning 
v~_11 rechten resp. ter bepaling van het personeel statuut. 703 Een Frans-Italiaans voorstel 
tijdens de verdragsonderhandelingen om aan art. 58 een derde alinea in die zin toe te 
voegen, werd verworpen. 704 Om tegemoet te komen aan de vrees van met name de 

700 

703 

704 

SCHAPIRA, J., Le droit européen des affaires, 66. Zulks verklaart de pogingen vanuit, vooral, 
Fran~e hoek om de al te liberaal geachte criteria van art. 58, eerste alinea, EG nadien te verstren
gen (infra, nr. 142) en om de controletheorie op het niveau van het Verdrag (infra, nr. 122) dan 
wel van het secundair gemeenschapsrecht (infra, nr. 127) zijn intrede te doen vinden. Zie ook de 
infra, in voetnoot 712, aangehaalde Franse auteurs. 

DAUSES-ROTH, p. 17, nr. 58; GRABITZ-RANDELZHOFER, "Art. 58", p. 2, nr. 8; GROEBEN
TROBERG, "Artikel 58", nr. 1, p. 1024-1025; HAILBRONNER, "Art. 58", p. 2, nr. 4; LELEUX, P., 
"Les sociétés et Ie Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté Econmni.que 
Européenne", R.P.S., 1961, (133), p. 138, nr. 3; MAESTRIPIERI, 131. 

De Franse en Italiaanse deskundigen stelden voor dat Lid-Staten de mogelijkheid zouden hebben de 
Commissie te vragen om vennootschappen die aan de criteria van de eerste alinea voldoen en op het 
grondgebied van een Lid-Staat gevestigd zijn, van het vestigingsrecht uit te sluiten wanneer zij 
"sont soumises à une influence prépondérante exercée par des ressortissants d'un Etat tiers ou des 
capitaux étrangers à la Communauté." Dit vervolgens alleen nog door de Franse delegatie 
verdedigde standpunt werd uiteindelijk door het comité van de delegatiehoofden afgewezen. Zie 
NERI, S. en SPERL, H., Traité instituant la Communauté Economique Européenne. Travaux 
P':éparatoir~~· Déclarations interprétatives des six Gouvemements. Doç14ments parlementaires, 
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Franse delegatie dat het voor ondernemingen uit derde landen zou volstaan om een 
"brievenbusvennootschap" binnen de EG te hebben, werd ':'_()or de uitoefening van het 
seCUI).Q().ÏJ:'~_vestigit!~r~cpt (oprichting van agentschappen, bijkantoren en-dochterondemè
mingen) in art. 52, eerste alinea, EG de voorwaarde ingeschreven van "op het grondge
bied van een Lid-Staat gevestigd zijn", welke voorwaarde nadien door het Algemeen 
Programma Vestigingsrecht is geëxpliciteerd (zie infra, nr. 142). 705 

De controletheorie werd in diverse Europese landen toegepast om vennootschappen toebehorend aan "de vijand" 
tijdens en na de Eerste en Tweede Wereldoorlog te sekwestreren706 en vond haar neerslag in het Verdrag van 
Versailles. 707 Buiten deze specifieke wetgeving namen de hoven en rechtbanken snel terug het door hen 
voorheen toegepaste criterium van de werkelijke resp. statutaire zetel op708

, dat veel minder complicaties 
oplevert dan het nagaan van de nationaliteit van de personen of ondernemingen die de zeggenschap over een 
vennootschap uitoefenen. Nochtans is de controletheorie vandaag de dag geenszins een onbekende op het gebied 
van BDI. De Franse deviezenreglementering doet er nog steeds beroep op, zoals de Franse wetgeving het 
zeggenschapscriterium ook in bepaalde economische sectoren voor niet-EG-vennootschappen, en in sommige 
gevallen ook voor EG-vennootschappen (infra, nr. 126) in acht neemt. 709 

-

123. In het verdragstelsel inzake vestigingsrecht (en dienstenverkeer) doet het er 
derhalve niet toe welke natuurlijke of rechtspersoon de zeggenschap uitoefent over de 
vennootschap: z~o!ang_deze laatste is qpgericht over~enkq~stig he_t__recht v~n een Lid-Staat 
e.n llaar statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de Gemeenschap _heeft, is 

705 

706 

707 

708 

?rf) 

Luxemburg, Cour de justice des Communautés européennes, 1960, 162; GROEBEN-TROBERG, 
"Artikel 58", nr. 15, p. 1032. 

GROEBEN-TROBERG, "Artikel 58", p. 1031, nr. 15. 

Zie voor België, art. 2, 5° Besluitwet van 10 november 1918 (B.S., 12-13 november 1918), art. 1 
Besluitwet van 23 augustus 1944 (B.S., 4 september 1944) en art. 1 Wet van 14 juli 1951 (B.S., 2 
september 1951); zie ook, i.v.m. vergoeding van oorlogsschade, art. 3, § 2, Wet van 1 oktober 
1947 (B.S., 10 oktober 1947); cf. tenslotte art. 11 Overeenkomst betreffende onderling strijdige 
aanspraken op Duitse bezittingen (B.S., 19 maart 1949); RIGAUX/FALLON, nr. 1576, p. 734; VAN 
HECKE/LENAERTS, p. 14, nr. 22. Voor Frankrijk, zie circulaire du Garde des Sceaux van 29 
februari 1916 (l.O., 2 maart 1916, 1658) en de wetgeving en rechtspraak geciteerd bij BATIF
FOL/LAGARDE, I, nrs. 195-197, p. 339-345 en LoUSSOUARN, Y. en BOUREL, P., Droit internatio
nal privé, nrs. 710-711, p. 660-663; zie ook LEVY, L., La nationalité des sociétés, p. 200-224, 
nrs. 151-169. Voor het Verenigd Koninkrijk, zie Continental Tyre Co. v Daimier [1916] 2 A.C. 307 
en de andere zaken besproken bij PENNINGTON, R.R., Company Law, 56-57. Voor het Duitse 
recht, zie KROPHOLLER, J., Internationales Privatrecht, Tübingen, Mohr, 1990, 413-414 en 
WIEDEMANN, H., Gesellschaftsrecht, I, 828. Zie voorts de rechtsvergelijkende gegevens bij RABEL, 
E., The Conflict of Laws. A Comparative Study, 11, Ann Arbor, Michigan, 1960, 2e ed. door 
DROBNIG, U., 57-63; DE VISSCHER, P., "La proteetion diplomatique des personnes morales", Rec. 
Cours, 1961, I, (395), 439-445; GROSSFELD, B., Internationales Untemehmensrecht, 113-122; 
VLAS, P., Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht, 43-47, volgens welke in Nederland 
geen rechterlijke uitspraken zijn te vinden waarin d.m.v. de controletheorie het rechtspersoonssta
tuut werd bepaald. 

Zie art. 297, sub b, Vredesverdrag van Versailles van 28 juni 1919, door België goedgekeurd bij 
Wet van 15 september 1919 (B.S., 17 oktober 1919). 

Zie o.m. in België, Brussel, 28 juni 1927, J. T., 1927, 575 ("une société constituée sous l'empire 
de la loi beige, bien que contrölée par une majorité de capital allemand et mise de ce chef sous 
séquestre reste néanmoins beige"); Luik, 18 juni 1976, J.D.F., 1978, (94), 97 ("une société ne 
perd pas sa nationalité beige uniquement à raison de la circonstance que ses administrateurs sont de 
nationalité étrangère"); Rb. Brugge, 8 februari 1921, Pas., 1922, 111, 34. 

Zie de opsomming van de desbetreffende wetgevingen bij MERCADAL-JANIN, p. 141, nr. 394, die 
eraan toevoegen dat de beperkingen in de betrokken wetten niet van toepassing zijn op EG
vennootschappen, behalve op het gebied van de produktie en handel in wapens en oorlogsmateriaal, 
activiteiten die onder het openbaar gezag vallen en activiteiten die onder een overheidsmonopolie 
vallen. 
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zji~~;~chtig_Q__Qp_ vrije vestiging. Treffend verwoordt EVERLINO de reden voor de verwer-
ping Van de COntroletheorle:·~~ - C/ 

"Auf die Staatsangehörigkeit der Geseli schafter wurde nicht zurückgegriffen, weil inländische Gesellschaften, die 
von Ausländern beherrscht sind, einen Bestandteil der inländischen Wietschaft bilden und im Imland zur 
Erhöhung des Sozialproduktes beitragen und weil eine unterschiedliche Behandlung von inländischen Ge
sellschaften gleicher Rechtsform auf Grund von Kriterien, die nur schwer feststellbar sind, zu Mllil1eiligkeiten 
führen muB. "710 

Deze redengeving overtuigt ten volle. De aard zelf van het vestigingsrecht, nl. dat een 
particulier of onderneming uit een duurzame economische aanwezigheid in een andere 
Lid-Staat voordeel haalt en "op die wijze de economische en sociale vervlechting in de 
Gemeenschap op het terrein van niet in loondienst verrichte werkzaamheden kan bevorde
ren "711

, pleit voor een dergelijke visie. Door in algemene regel geen controlevereiste te 
stellen is de EG een open ruimte gebleven VQ()!_ direct~ investeringen vanw~g~ OJ:lg~me
mjng~n_llit derde la11d~n, inzonderheid de Verenigde Staten en Japan. 712 Deze onderne
mingen dragen bij tot de verhoging van het BNP van de Lid-Staten, de technologische 
vooruitgang en de dynamiek en competitiviteit van het Europese bedrijfsleven. 713 Overi
gens doet een controlevereiste, zoals gezaghebbende auteurs op het gebied van het 
internationaal privaatrecht hebben aangetoond, 4~Uça.te __ be~i~re~ll!~li.i!e ___ P!'()_})le~en 
ontstaan en leidt het tot rechtsonzekerheid voor het zakenleven, gelet onder meer op de 
veranderlijkheid van meerderheden en de moeilijke bepaalbaarbeid daarvan hij het bestaan 
van aandelen aan toonder. 714 
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712 

713 

714 

EVERLING, U., o.c., B.B., 1958, 864. 

H.v.J., arrest van 30 november 1995, zaak C-55/94, Gebhard, Jur., 1995, 1-4165, r.o. 25. 

Precies dit was de vrees van AUDINET, nr. 17, p. 1022-1024, en de reden voor diens scherpe 
kritiek op de afwezigheid van een controlecriterium in art. 58: "On peut craindre que cette 
omission n' ait des conséquences contraires aux buts visés par les rédacteurs du chapitre relatif au 
droit d' établissement. Des sociétés originaires d 'un Etat tiers risquent de constituer des filiales dans 
un des pays du Marché Commun, judicieusement choisi en raison des facilités offertes par sa 
législation fiscale ou sociale, ou par son droit des sociétés. De telles filiales, invoquant ensuite le 
droit d'établissement dans l'un quelconque des cinq autres pays, procureraient à bon compte aux 
sociétés mères les avantages du traité de Rome. ( ... ) 11 n'en reste pas moins qu'une référence au 
critère de controle dans l'article 58 aurait probablement permis d'éviter, sur un point d'une 
particulière importance économique et politique, des difficultés sérieuses, qui risquent de gêner, 
d'une manière appréciable, la mise en oeuvre, déjà si délicate, du droit d'établissement." Zie ook 
LoUSOUARN, Y., o.c., Rev. Trim. Dr. Comm., 1959, 251; deze laatste auteur zou nog in 1984 
opperen dat "il eût été concevable que Ie controle fût utilisé pour protéger 1 'économie européenne 
contre les entreprises dominées par des ressortissants d'Etats tiers": LoUSSOUARN, Y., "Le 
rattachement des sociétés et la Communauté Economique Européenne", in Mélanges offerts à 
Pierre-Henri Teitgen, Parijs, Pedone, 1984, (239), 244. Ter weerlegging van deze vrees kan, naast 
het hoger weergegeven citaat van EVERLING, verwezen worden naar GROTHE, 184-190 en 
SCHNICHELS, 59-60. GROEBEN-TROBERG, "Artikel 58", p. 1032, nr. 16, merkt niet zonder 
overtuigingkracht op dat enkel het mercantilisme een rechtvaardiging voor de controletheorie biedt. 

Zie ook MAESTRIPIERI, 134. 

Zie BATIFFOL-LAGARDE, nr. 197, p. 343; GRASMANN, G., System des intemationalen 
Gesellschaftsrechts. Aussen- und Innenstatut der Geselischaften im intemationalen Privatrecht, 
Berlijn, Neue Wirtschafts-Briefe, 1970, 110-111; LoUSSOUARN, Y. en BOUREL, P., Droit 
international privé, nr. 711, p. 662-663; SCHAP IRA, J., Le droit européen des affaires, 67. Zie ook, 
voor de wederwaardigheden waartoe het controlecriterium ten aanzien van naamloze vennootschap
pen kan leiden, PINTO, R., "Le régime juridique des investissements étrangers en France", J. Dr. 
Int, 1967, (235), nr. 18, p. 244-246. 
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124. De_ nationaliteit van de personen of entiteiten die zeggenschap uitoefenen over een 
vennootschap is derhalve vanuit het oogpunt van het vestigings_r~cht _ ÎJielevant. 715 Het 
gegeven dat alle vennoten ingezetenen van derde landen zijn, beïnvloedt niet de positie 
van de vennootschap op dit punt. 

Ten onrechte houden sommige auteurs voor dat minstens één vennoot de nationaliteit van een Lid-Staat moet 
hebben en dat, wanneer alie vennoten van een vennootschap ingezetenen van derde landen zijn, de vennootschap 
niet vestigingsgerechtigd zou zijn. 716 De argumentatie daarvan is grosso modo dezelfde als diegene welke 
RENAULD ertoe bracht vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid het vestigingsrecht te ontzeggen, nl. dat 
natuurlijke personen-onderdanen van derde landen aldus het nationaliteitsvereiste van art. 52 EG kunnen 
omzeilen (supra, nr. 31). Tevens zouden zij daarmee het vreemdelingenrecht van de Lid-Staten kunnen 
omzeilen, daar zij op grond van voornoemde constructie een verblijfsrecht in de EG verkrijgen. 717 Deze 
opvatting kan niet worden gevolgd. In de eerste plaats zou het vereiste dat minstens één vennoot de nationaliteit 
van een Lid-Staat heeft, eenvoudig kunnen worden omzeild door inschakeling van een stroman. Belangrijker is 
dat, wanneer een onderdaan of onderneming uit een derde land een vennootschap overeenkomstig het recht van 
een Lid-Staat opricht resp. een bestaande EG-vennootschap overneemt, een dergelijke operatie niet onder art. 52 
juncto 58 EG ressorteert: het recht van primaire vestiging staat enkel open voor onderdanen van de Lid-Staten en 
voor vennootschappen die reeds aan de voorwaarden van art. 58 EG voldoen, terwijl het recht van secundaire 
vestiging vereist dat men reeds "gevestigd" is in een Lid-Staat. Art. 58 EG verbiedt derhalve niet dat Lid-Staten 
op grond van de controletheorie de eerste oprichting van een dochteronderneming of de overname van een 
bestaande vennootschap door een onderdaan of vennootschap van een derde land aan banden leggen of zelfs 
verbieden. 718 

Men moet evenwel toegeven dat de ruimhartige formulering van art. 58, eerste alinea, EG het voor de 
Lid-Staten bijzonder moeilijk maakt om de controleleer toe te passen ten aanzien van onderdanen of ondernemin
gen uit derde landen. MAESTRIPIERI geeft het voorbeeld van een Amerikaanse onderneming die de zeggenschap 
wil verwerven over een onderneming in Lid-Staat A, welk land zich het recht voorbehoudt BDI vanuit derde 
landen te controleren. Het volstaat dat de Amerikaanse onderneming een dochteronderneming in Lid-Staat B 
opricht welke aan de criteria van art. 58 voldoet, opdat deze dochter vervolgens met beroep op het vestigings
recht de controle zoekt te verwerven over de geviseerde onderneming van Lid-Staat A. 719 Daar staat tegenover 
dat deze dochter, om haar recht van secundaire vestiging te kunnen uitoefenen, reeds in een Lid-Staat 
"gevestigd" moet zijn, d.w.z. werkzaamheden verrichten die daadwerkelijk en duurzaam met de economie van 
die Lid-Staat verband houden (infra, nr. 142). Zo zich voor het overige misbruiken voordoen, kunnen deze ons 
inziens perfect worden bestreden op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie. 

125. Evenmin van belang voor het vestiging~recht van een vennootschap is de omstan-:: 
dig_h~id._ qat alle vennoten onderdanen van de Lid-Staat van vestiging zijn. Zo kan een naar 
Engels recht opgerichte vennootschap die aldaar haar statutaire· zetel heeft, zich zonder 
meer op art. 52 juncto 58 EG beroepen bij het openen van een bijkantoor in Duitsland, 
ook indien allle of het merendeel van haar vennoten de Duitse nationaliteit bezitten. De 
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716 

717 

718 

719 

Zie reeds SAVATIER, R., "Le Marché commun au regard du droit international privé", in Les 
Problèrnes Juridiques et Economiques du Marché Commun, Parijs, Librairies Techniques, 1960, 
(55), 60; BEITZKE-1, 52-53; zie verder o.m. GEIGER, p. 193, nr. 9; GRABITZ-RANDELZHOFER, 
"Art. 52", p. 5, nr. 3, "Art. 58", p. 2, nr. 8; SCHNICHELS, 59-60. 

BLECKMANN, A., o.c., WiVerw, 1987, 120. Merkwaardig genoeg herneemt de auteur deze 
stellingname niet in Europarecht. Das Recht der Europäischen Gemeinschaft, Keulen, Heymann, 5e 
ed., 1990, nr. 1115, p. 462-463. 

BLECKMANN, A., o.c., WiVerw, 1987, 120. 

EYLES, 88; GRABITZ-RANDELZHOFER, "Art. 58", p. 3, nr. 13. 

. MAESTRIPIERI, 132-133. 
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twijfel die het Bayerisches Oberstes Landesgericht dienomtrent in zijn derde Landshuter 
Drückhaus-arrest120 uitte, is ongegrond. 

De zaak betrof een overeenkomstig het Engelse recht opgerichte private company limited by shares, Landshuter 
Drückhaus Ltd., die in 1982 te München een bijkantoor wilde openen en de inschrijving daarvan in het 
handelsregister had aangevraagd. Het Amtsgericht had dit reeds een eerste maal geweigerd en zulks was 
bevestigd door het Landgericht, maar het BayObLG vernietigde de uitspraak van laatst&enoemd gerecht in zijn 
eerste Landshuter Drückhaus-arrest. m In de derde Landshuter Drückhaus-zaak (voor de tweede, zie infra, nr. 
209) had het Amtsgericht op andere gronden722 inschrijving geweigerd, maar het BayObLG ging weerom niet 
akkoord. Hier is van belang, dat het gerechtshof zijn eerste uitspraak, waarin het nog poneerde dat art. 58 EG 
geen rechtstreekse werking had, herzag op grond van het arrest Fearon (infra, nrs. 306-309). Aanvaarding van 
de rechtstreekse werking van art. 58 bracht het BayObLG aan het aarzelen over de verenigbaarheid met deze 
bepaling van de eis, dat Landshuter Drückhaus haar werkelijke zetel in het Verenigd Koninkrijk had.723 Toch 
betwijfelde het BayObLG of er wel sprake kon zijn van communautairrechtelijk beschermd verkeer wanneer 
overwegend Duitse onderdanen een vennootschap in het Verenigd Koninkrijk oprichten, nadien ook controleren 
en een bijkantoor in Duitsland openen: die situatie leek het hof vergelijkbaar met de - volgens hem evenmin door 
het Verdrag gewaarborgde - situatie van de Duitse onderdaan die in het Verenigd Koninkrijk zijn beroep heeft 
uitgeoefend en zich daarna op art. 52 beroept om zijn beroep in Duitsland voort te zetten. Art. 52 zou immers 
enkel de vestiging van onderdanen van een Lid-Staat op het grondgebied van een andere Lid-Staat waarbor
gen. 724 Wat dit laatste betreft, kan meteen worden opgemerkt dat deze stellingname ingaat tegen de rechtspraak 
waarin het Hof art. 52 EG inroepbaar acht door een EG-onderdaan jegens zijn Lid-Staat van oorsprong, wanneer 
hij gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer en vervolgens met het oog op beroepsuitoefening naar 
zijn thuisland weerkeert (zie infra, nr. 177). 

Ofschoon de zienswijze van het BayObLG door sommigen werd toegejuichf25
, gaat zij 

in tegen art. 58. Het criterium van de nationaliteit van de oprichters, aandeelhouders of 
bestuurders wordt door art. 58, eerste alinea, niet genoemd726 en mag derhalve bij de 
vraag naar de vestigingsgerechtigdheid van een EG-vennootschap geen rol spelen. Voor 
zover natuurlijke personen door de oprichting van een vennootschap naar het recht van 
een andere Lid-Staat bepaalde regels van het land van vestiging willen omzeilen, kan 
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BayObLG, 18 september 1986, W.M., 1986, 1557. 

BayObLG, 18 juli 1985, Landshuter Druckhaus I, IPRax, 1986, 145, A.G., 1986, 45, W.M., 1985, 
1202. 

Met name de gronden dat het om rechtsmisbruik ging, de bedrijfsnaam misleidend was en bepaalde 
aspecten van de voorgenomen bedrijvigheid vergunningsplichtig waren. 

"MuB danach die Niederlassungsfreiheit nach Art. 52, 59 EWGV geprüft werden, so ist zu 
erwägen, daB nach Art. 58 Abs. 1 EWG möglicherweise ein satzungsmässiger (statutarischer) Sitz 
genügt; das ist die Auffassung der Gründungstheorie." 

Het BayObLG baseert zich hiertoe eveneens op Fearon. In r.o. 8 van dit arrest wekt het Hof 
inderdaad de indruk dat een vennootschap (in casu de Ierse vennootschap Fearon & Company 
Limited) zich niet op art. 52 EG kan beroepen ten aanzien van de autoriteiten van haar thuisland 
(Ierland), maar die overweging moet in het licht van andere jurisprudentie, met name het daarvóór 
reeds gewezen Knoors-arrest, worden gerelativeerd: infra, nr. 177. 

EBKE, W.F., "Die 'ausländische Kapitalgesellschaft & Co. KG' und das europäische Gemein
schaftsrecht- Besprechung der Entscheidung BayObLGZ 1986, 61 -", Z.G.R., 1987, (245), 253, 
die ondanks de twijfelende toon van het BayObLG, meent dat dit "mit erfreulicher Deutlichkeit" 
terecht heeft geoordeeld dat een EG-vennootschap zich niet op het vestigingsrecht kan beroepen 
indien haar aandelen uitsluitend of overwegend in het bezit zijn van Duitse onderdanen. Zie ook 
GROSSFELD, B., Einige Grundfragen des lntemationalen Untemehmensrechts, 1987, Opladen, 
West-Deutscher Verlag, 1987, 19. Zie daarentegen de kritiek op het beroep op de controletheorie 
in deze uitspraak bij GROTHE, 184-190. 

Zie ook advocaat-generaal MISCHO in zijn conclusie in Factoname 11 en Britse vissersvaartuigen, 
Jur., 1991, punt 22, p. 1-3938-3939. 
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aansluiting worden gezocht bij de rechtspraak van het Hof inzake U-bochtconstructies en 
misbruik van communautaire rechten. 

126. Oe i.ITel~v~n!ie,. in .g~meenschapsverba11d, van. de natio~liteit van de na~urlijke 
p~rsQnenL _ _reçhts~r_~_Qnen of andere lichamen die de .. cotltr()le over een J:>iMt~~dse 
v~OOQOt$ClléliL"l.litoefenen brengt mee dat dit criterium voor nationale regelg~yers,. behou-_ 
d~I1S __ g_~ expli~i~t«! yerd.rags1Jitzonderingen (infra, deel lil, titel 11), ~pg~_j§: hanteert een 
regeling of overheid dit criterium, b.v. om de zeggenschap over een onder zijn jurisdictie 
vallende onderneming voor te behouden voor zijn eigen onderdanen of binnenlandse 
ondernemingen, dan pleegt zij inbreuk op het in art. 52 EG (eventueel juncto art. 58) en 
art. 221 EG vervatte discriminatieverbod (infra, nr. 269). 

Een illustratie naar Belgisch recht van een regeling die hier kennelijk tegen indruist, is het K.B. van 15 maart 
1954 tot regeling der luchtvaart. 727 Krachtens art. 3, § 1, 3 o, worden private luchtvaartuigen die geheel 
toebehoren aan rechtspersonen naar Belgisch recht waarvan de hoofdelijke vennoten, de beherende vennoten, de 
beheerders, de zaakvoerders of lasthebbers Belgen zijn, op aanvraag ingeschreven in het luchtvaartregister, 
terwijl voor rechtspersonen naar Belgisch recht die niet aan die eisen voldoen en voor vreemde rechtspersonen 
een inschrijving slechts via een machtiging van de minister of diens gemachtigde mag geschieden (art. 3, § 2, 
2 o , sub b en e). 

Een recenter voorbeeld biedt de Vlaamse mediawetgeving. Art. 8, § 1, van het Vlaamse kabeldecreet 
van 28 januari 1987728 schreef voor dat op het kapitaal van de niet-openbare televisievereniging (lees: VTM) 
minimum 51 % moet worden ingeschreven door uitgevers van Nederlandstalige kranten en weekbladen, waarvan 
de maatschappelijke zetel is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. 
In de inbreukprocedure die zij tegen België instelde, betoogde de Commissie dat dit neerkwam op een 
discriminatie in strijd met de artt. 52 en 221 EG: investeerders van een andere Lid-Staat werden immers 
verplicht een Nederlandstalig dag- of weekblad op te richten of te kopen met zetel in de omschreven gebieden, 
alvorens zij konden inschrijven op het voorbehouden gedeelte van het kapitaal van de met-openbare televisiever
eniging. De Belgische regering leverde op dit punt geen enkel verweer729 en het Hof stelde (op dit punt zonder 
enige motivering) de schending vast. 730 Het verhaal is daarmee echter niet ten einde. De nieuwe tekst van het 
decreet131 schrijft als erkenningsvoorwaarde voor dat op het kapitaal van de particuliere televisieomroep voor 
minimum 51 % moet worden ingeschreven door uitgevers van Nederlandstalige kranten en weekbladen. Enkel de 
zeteleis werd geschrapt. De Commissie heeft opnieuw een inbreukprocedure gestart: volgens haar gaat het hier 
om een verkapte discriminatie op grond van nationaliteit, aangezien het weinig waarschijnlijk is dat uitgevers van 
Nederlandstalige kranten en weekbladen in een andere Lid-Staat gevestigd zijn in andere Lid-Staten dan 
Nederland en België. Zij erkent dat de bevordering van de Nederlandse taal en cultuur een geldige reden van 

algemeen belang vormt, maar meent dat de meerderheidsparticipatie-eis daartoe geen geschikt middel is. 732 

Een nog duidelijker schending van de artt. 58 en 221 EG vormde de door het Hof op 7 maart 1996 
veroordeelde Franse wetgeving inzake de registratie van vaartuigen en het voeren van de Franse vlag. 733 Art. 
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733 

B.S., 26 maart 1954. 

Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 28 januari 1987 betreffende het overbrengen van klank
en televisieprogramma's in de radiodistributie- en teledistributienetten en betreffende de erkenning 
van niet-openbare televisieverenigingen (B.S., 19 maart 1987). 

Integendeel, zij erkende formeel de schending van de artt. 52 en 221 EG: zie conclusie advocaat
generaal TESAURO in de zaak Vlaams kabeldecreet, Jur., 1992, p. I-6772, punt 6. 

Arrest van 16 december 1992, zaak C-211/91, Commissie/België, Jur., 1992, I-6757, r.o. 14-15 en 
punt 1, derde streepje, dictum. 

Thans art. 44, § 1, decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd door 
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 (B.S., 30 mei 1995), zoals bekrachtigd door 
Decreet van de Vlaamse Raad van 8 maart 1996 (B.S., 31 mei 1995, err., B.S., 31 oktober 1995). 

Zie Europe, 27 juli 1996, 16. 

Arrest van 7 maart 1996, zaak C-334/94, nog niet gepubliceerd in de Jur. 
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219 van het Franse douanewetboek legde als eis voor registratie op dat een vaartuig ofwel voor ten minste de 
helft toebehoort aan Fransen, ofwel volledig toebehoort aan een vennootschap met zetel op Frans grondgebied, 
waarvan bovendien de Franse nationaliteit moeten hebben: (i) bij S.A., de voorzitter van de raad van bestuur, de 
directeurs-generaal en de meerderheid van de leden van de raad van bestuur c.q. de directieleden en de 
meerderheid van de leden van de raad van commissarissen; (ii) bij sociétés en commandite par actions, de 
beheerders en de meerderhe~d van de leden van de raad van commissarissen; en (iii) bij S.C., S.A.R.L., S.N.C. 
en sociétés civiles, de beheerders en de vennoten die ten minste de helf van het maatschappelijk kapitaal in 
handen hebben. 734 Met verwijzing naar het arrest Britse vissersvaartuigen (infra, nr. 397) stelde het Hof 
schending van de artt. 6 en 52 EG vast. 735 Bovendien achtte het de controle-eis tevens in strijd met art. 221 
EG en bevond het het zetelvereiste in strijd met art. 52 juncto 58 EG, aangezien dit de registratie of het beheer 
van een vaartuig uitsloot ingeval van secundaire vestiging, zoals een agentschap of bijkantoor.736 

§ 2. Beroep op de controletheorie in secundair gemeenschapsrecht 

127. De gevoeligheid van het vraagstuk betreffende de zeggenschap die ondernemingen 
uit derde landen via het vestigingsrecht over de Europese industrieën kunnen verwerven, 
heeft de communautaire wetgever ertoe gebracht om in bepaalde gevoelige sectoren bij de 
omschrijving van de kring van beneficiarissen van het vestigingsrecht en de vrijheid van 
dienstverrichting herhaaldelijk een rechtstreeks of onrechtstreeks beroep te doen op de 
controletheorie, ondanks de verwerping van dit criterium op verdragsniveau. 737 

Dit is zeer uitgesproken het geval in het communautaire lucht- en zeevervoerrecht. In de luchtvaartsector 
hanteerden de - inmiddels ingetrokken - verordeningen (EEG) nr. 2343/90738 en nr. 294/91739

, die de intra-
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Art. 219, I, lid 2, A en B, Frans Douanewetboek. Vgl. de vergelijkbare nationaliteitsvoorwaarden 
die vroeger in Frankrijk krachtens de Code minier golden als eis voor het verkrijgen van een 
mijnbouwconcessie, zoals deze moesten worden afgeschaft krachtens art. 4, lid 2, sub c, richtlijn 
64/428/EEG van de Raad van 7 juli 1964 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van 
vestiging en het vrij verrichten van diensten voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden 
op het gebied van de winning van delfstoffen, PB, 1964, 1871. q. MAAS, H.H., o.c., in Vrijheid 
van vestiging en dienstverlening in de EEG, 35. 

Arrest Franse vaartuigen, r. o. 17. 

Arrest Franse vaartuigen, r.o. 18-19. Blijkbaar per vergissing vermeldt r.o. 19 ook "een dochteron
derneming" als voorbeeld van een door het zetelvereiste gedwarsboomde techniek van secundaire 
vestiging. 

Zie ook destijds op het gebied van de informatica, resolutie van de Raad van 15 juli 1974 
betreffende een communautair beleid op het gebied van de informatica (PB, 1974, C 86, 1) en 
antwoord van de Commissie van 22 september 1978 op schriftelijke vraag nr. 77178 van de heer 
COUSTÉ van 7 april 1978 ("begrip 'ondernemingen van Europese oorsprong'") (PB, 1978, C 245, 
2), waar het begrip "Europese maatschappij" wordt opgevat als het tegenovergestelde van het 
begrip "maatschappij, welke van buiten de Gemeenschap wordt gecontroleerd". Vgl. de meer 
recente deelnemingsregels voor de ESPRIT- en BRITE-projecten, die deze termen niet gebruiken 
maar als eis stellen dat de ondernemingen in de Gemeenschap zijn gevestigd en daadwerkelijk 0 & 
0-werkzaamheden in de EG verrichten: antwoord van de heer NARJES namens de Commissie van 3 
november 1986 op schriftelijke vraag nr. 1105/86 van de heer ELLES van 2 september 1986 
("programma's ESPRIT en BRITE), PB, 1987, C 72, 32. 

Verordening (EEG) nr. 2343/90 van de Raad van 24 juli 1990 betreffende de toegang van 
luchtvaartmaatschappijen tot geregelde intracommunautaire luchtdiensten en de verdeling van de 
passagierscapaciteit tussen luchtvaartmaatschappijen op geregelde luchtdiensten tussen Lid-Staten, 
PB, 1990, L 217, 8; ingetrokken bij art. 15 van verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 
23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommu
nautaire luchtroutes (PB, 1992, L 240, 8), met uitzondering van art. 2, sub e, ii en bijlage 111, 
zoals geïnterpreteerd in bijlage lil van laatstgenoemde verordening. 

Verordening (EEG) nr. 294/91 van de Raad van 4 februari 1991 inzake het onderhouden van 
luchtvrachtdiensten tussen Lid-Staten, PB, 1991, L 36, 1; ingetrokken bij art. 15 van verordening 
(E~G) nr. 2408/92, supra, voetnoot 738, met uitzondering van art. 2, subb .en de bijlage. 
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communautaire luchtdiensten met passagiers resp. luchtvrachtdiensten vrijmaakten, een definitie van "commu
nautaire luchtvaartmaatschappij" met strakke voorwaarden van een effectieve communautaire zeggenschap. 740 

Thans gelden op dit punt de anders geformuleerde, maar niet minder op de idee van communautaire controle 
berustende, voorwaarden die verordening (EEG) nr. 2407/92741 aan luchtvaartmaatschappijen oplegt voor het 
verkrijgen van een exploitatievergunning. 742 Enkel luchtvaartmaatschappijen die op grond van deze verordening 
een exploitatievergunning verkregen, worden door verordening (EEG) nr. 2408/92743 beschouwd als "commu
nautaire luchtvaartmaatschappijen" die toegang krijgen tot intracommunautaire luchtroutes. 744 

Op het vlak van het zeevervoer valt verordening (EEG) nr. 3577/92745 aan te stippen, die de vrije 
dienstverrichting betreft inzake het zeevervoer binnen de Lid-Staten (cabotage). Als "reders uit de Gemeenschap" 
gelden daar slechts "scheepvaartmaatschappijen die gevestigd zijn volgens de wetgeving van een Lid-Staat en 
waarvan het hoofdkantoor zich bevindt in een Lid-Staat en waarvan de daadwerkelijke controle wordt 
uitgeoefend in een Lid-Staat. "746 Deze verordening legt dus zowel een "werkelijke zetel"- als een controle-

740 

741 

742 

743 

744 

745 

746 

Als "communautaire luchtvaartmaatschappij" definieerden art. 2, sub e, verordening (EEG) nr. 
2343/90 en art. 2, sub b, verordening (EEG) nr. 294/91 "een luchtvaartmaatschappij die haar 
hoofdzetel en voornaamste plaats van bedrijvigheid in de Gemeenschap heeft en behoudt, waarvan 
de meerderheid van de aandelen in handen is en blijft van Lid-Staten enlof van onderdanen van 
Lid-Staten en die daadwerkelijk door die Staten of personen beheerd wordt en blijft". Art. 2, sub e, 
ii, verordening (EEG) nr. 2343/90 voegde daar nog bepaalde in bijlage I vermelde luchtvaartmaat
schappijen aan toe, waarnaar ook art. 2, sub b, ii, verordening (EEG) I.J. 294/91 verwijst. Deze 
definitie werd ook gehanteerd in art. 2, sub e, verordening (EEG) nr. 2342/90 van de Raad van 24 
juli 1990 betreffende de tarieven voor geregelde luchtdiensten (PB, 1990, L 217, 1), opgeheven bij 
art. 11 van de infra, in voetnoot 744 aangehaalde verordening (EEG) nr. 2409/92. Een voorloper 
ervan treft men aan in art. 2, sub c, richtlijn 83/416/EEG van de Raad van 25 juli 1983 betreffende 
de toelating van geregelde interregionale luchtdiensten voor het vervoer van reizigers, post en 
goederen tussen de Lid-Staten (PB, 1983, L 237, 19) en in art. 2, sub f, beschikking 87/602/EEG 
van de Raad van 14 december 1987 betreffende de verdeling van de passagierscapaciteit tussen 
luchtvaartmaatschappijen in geregelde luchtdiensten tussen Lid-Staten en de toegang van luchtvaart
maatschappijen tot geregelde luchtdiensten tussen Lid-Staten (PB, 1987, L 374, 19); beide 
ingetrokken bij art. 16 verordening (EEG) nr. 2343/90. 

Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de verlening van 
exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (PB, 1992, L 240, 1). 

Zie de uitgebreide regeling in art. 4 verordening (EEG) nr. 2407/92. Deze komt erop neer dat een 
luchtvaartmaatschappij slechts een exploitatieverlening mag worden verleend indien (i) haar 
hoofdvestiging en, in voorkomend geval, haar statutaire zetel zich in de Lid-Staat bevinden, (ii) 
luchtvervoer haar hoofdbedrijf vormt, en (iii) onverminderd overeenkomsten en verdragen waarbij 
d.e EG partij is, de onderneming "rechtstreeks of door een meerderheidsdeelneming eigendom van 
Lid-Staten enlof van onderdanen van Lid-Staten" is en blijft. Die Lid-Staten of onderdanen moeten 
"te allen tijde daadwerkelijk zeggenschap over de onderneming uitoefenen", waarbij het begrip 
"daadwerkelijke zeggenschap" op gedetailleerde wijze gedefinieerd is in art. 2, sub g, van dezelfde 
verordening. 

Supra, voetnoot 738. 

Art. 2, sub b, verordening (EEG) nr. 2408/92. Bedoelde "communautaire luchtvaartmaatschappij
en" zijn eveneens onderworpen aan verordening (EEG) nr. 2409/92 van de Raad van 23 juli 1992 
inzake tarieven voor luchtdiensten (PB, 1992, L 240, 15): zie art. 2, sub h, van die verordening. 
Aan te stippen valt een interessante explicitering van het discriminatieverbod in art. 8, lid 1, 
verordening (EEG) nr. 2408/92. Krachtens die bepaling heeft een Lid-Staat het recht om de 
verdeling van het verkeer tussen de luchthavens van een luchthavensysteem "zonder discriminatie 
naar nationaliteit of identiteit van de luchtvaartmaatschappij" te verdelen. Over de betekenis van 
"discriminatie naar identiteit", zie beschikking van de Commissie van 27 april 1994 inzake een 
procedure op grond van verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad (zaak VII/AMA/IV /93 - T AT 
-Parijs (orly-)-Marseille en Parijs (Orly-)-Toulouse) (PB, 1994, L 127, 32), inzonderheid opp. 35. 

Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van het 
beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de Lid-Staten (cabotage in 
het zeevervoer) (PB, 1992, L 364, 7). 

Art .. : 2, lid 2, sub b (eigen cursivering). 
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vereiste op. 747 Sporen van een controlevereiste zijn ook terug te vinden in verordening (EEG) nr. 3291/91, 
betreffende de toegang tot binnenlands goederen- en personenvervoer over de binnenwateren. 748 

Een onrechtstreeks beroep op de controletheorie als voorwaarde voor vrije dienstverrichting is te vinden 
in de audiovisuele sector. Zo moeten krachtens de richtlijn "televisie zonder grenzen"749 produkties, teneinde te 
kwalificeren als "Europese produkties" - d.w.z. als produkties met betrekking tot dewelke de Lid-Staten er bij 
hun omroeporganisaties op moeten toezien dat zij "het grootste gedeelte van hun niet aan informatie, sport, spel, 
reclame of teletekst gewijde zendtijd" ervoor reserveren750 

- o.m. vervaardigd zijn onder de supervisie en 
daadwerkelijke controle van een of meer in een of meer van de Lid-Staten751 gevestigde producenten.752 

128. Artdersom wordt in secundair gemeenschapsrecht soms beroep gedaan op de notie 
"controle" -o~ een onderneming die buiten de EG gevestigd is maar door onderdanen van 
een Lid-Staat wordt gecontroleerd, toch onder het communautaire regime te brengen. 

Dit is b.v. het geval op het gebied van het zeevervoer, zoals blijkt uit verordening (EEG) nr. 4055/86 (vrije 
dienstverrichting intracommunautair zeevervoer)153

, verordening (EEG) nr. 4057/86 (oneerlijke praktijken in 

747 

748 

749 

750 

751 

752 

753 

Een gelijkaardige, maar nog explicietere, bekrachtiging van beide vereisten vindt men in de 
definitie van "reders uit de Gemeenschap" in art. 4, lid 1, sub b, van het gewijzigd voorstel van de 
Commissie van 27 februari 1991 voor een verordening van de Raad inzake een gemeenschappelijke 
defmitie van een reder uit de Gemeenschap (PB, 1991, C 73, 25). Een scheepvaartmaatschappij of 
-onderneming wordt maar communautair geacht indien zij volgens het recht van een Lid-Staat is 
opgericht en bovendien (i) haar hoofdzetel zich in een Lid-Staat bevindt waar ook de effectieve 
controle wordt uitgeoefend, en (ii) de meerderheid van de leden van het bestuur of van de 
directeuren onderdanen van Lid-Staten zijn die hun woonplaats of gewone verblijfplaats in de 
Gemeenschap hebben dan wel indien onderdanen van Lid-Staten hierin voor meer dan 50 % 
participeren of aandeelhouder zijn van meer dan 50 % van het totale bedrijfskapitaal. Aan te 
stippen valt dat deze ontwerp-richtlijn op de "Edinburgh-lijst" van de Commissie prijkte om te 
worden herzien in functie van het subsidiariteitsbeginsel (Bull. EG, 12-1992, 18). Het Parlement 
verzocht de Commissie echter in een resolutie van 16 september 1993 om het voorstel te handhaven 
(PB, 1993, C 268, 170). 

Verordening (EEG) nr. 3921191 van de Raad van 16 december 1991 tot vaststelling van de 
voorwaarden waaronder vervoersonderoemers worden toegelaten tot binnenlands goederen- en 
personenvervoer over de binnenwateren in een Lid-Staat waar zij niet gevestigd zijn (PB, 1991, L 
373, 1). Zie art. 2, Jid 1, sub b: vervoersonderoemers mogen voor het verrichten van het 
geliberaliseerde vervoer alleen vaartuigen gebruiken waarvan de eigenaar(s) een rechtspersoon is 
(rechtspersonen zijn) die (i) zijn (hun) zetel in een Lid-Staat heeft (hebben) en (ii) voor het grootste 
gedeelte in handen is (zijn) van onderdanen van de Lid-Staten. Krachtens art. 2, lid 2, kan een Lid
Staat bij wijze van uitzondering en na raadpleging van de Commissie van deze voorwaarde afzien. 

Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de Lid-Staten inzake de uitoefening van televisie
omroepactiviteiten (PB, 1989, L 298, 23). 

Art. 4, lid l. Deze verplichting is stringenter geformuleerd in het nieuwe art. 4, voorgesteld in het 
ontwerp van de Commissie van 31 mei 1995 voor een richtlijn van Raad en Parlement tot wijziging 
van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in de Lid-Staten inzake de uitoefening van televisie-omroepactivitei
ten (PB, 1995, C 185, 4). 

Plus derde Europese Staten die partij zijn bij het Europese Verdrag inzake grensoverschrijdende 
televisie van de Raad van Europa en die voldoen aan de vereisten van art. 6, lid 2. 

Art. 6, lid 2, sub b. Zie ook het nieuwe art. 6, lid 3bis, voorgesteld in het supra, voetnoot 750, 
aangehaalde voorstel van richtlijn van de Commissie van 31 mei 1995: naar luid hiervan worden 
produkties die worden vervaardigd in het kader van tussen de Lid-Staten en derde landen gesloten 
bilaterale coproduktie-verdragen als Europese produkties beschouwd voor zover het aandeel van de 
coproducenten uit de Gemeenschap in de totale produktiekosten het grootst is en over dat aandeel 
niet door een of meer buiten de Lid-Staten gevestigde producenten zeggenschap wordt uitgeoefend. 

Verordening (EEG) nr. 4055/86 van de Raad van 22 december 1986 houdende toepassing van het 
beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer tussen de Lid-Staten onderling en 
t\l~s~n de Lid-Staten en derde landen (PB, 1986, L 378, 1) . 
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het zeevervoerr54 en verordening (EEG) nr. 3577/92 (vrije dienstverrichting cabotage). 755 Deze verordenin
gen brengen onder de noemer van de tot vrije dienstverrichting gerechtigde scheepvaartondernemingen (eerste en 
derde verordening) resp. van de als potentiële slachtoffers van oneerlijke praktijken van rederijen uit derde 
landen beschouwde "rederijen uit de Gemeenschap" (tweede verordening) ook buiten de Gemeenschap gevestigde 
scheepvaartondernemingen die door onderdanen van de Lid-Staten worden gecontroleerd, indien hun schepen in 
een Lid-Staat zijn geregistreerd overeenkomstig de wetgeving van die Lid-Staat. 756 

129. In bepaalde gevallen is de identiteit van de directe of middellijke aandeelhouders 
of vennoten weliswaar geen voorwaarde voor de vrije vestiging of de vrije dienstverrich
ting, maar wordt zij in acht genomen vanuit het oogpunt van prudentieel" toezicht en/ of 
met het oog op betrekkingen met derde landen. Zulks geldt voor kredietinstellingen, 
beleggingsondernemingen en verzekeringsmaatschappijen krachtens de Tweede Bankricht
lijn, de Beleggingsdienstenrichtlijn en de Derde Schadeverzekerings- en Levensverzeke
ringsrichtlijnen. 

In de eerste plaats mogen de bevoegde autoriteiten krachtens deze richtlijnen geen vergunning verlenen tot het 
uitoefenen van de werkzaamheden van de betrokken ondernemingen "voordat zij in kennis zijn gesteld van de 
identiteit van de directe of middellijke aandeelhouders of vennoten, natuurlijke of rechtspersonen, die daarin een 
gekwalificeerde deelneming bezitten, alsmede van het bedrag van die deelneming". Zij mogen geen vergunning 
verlenen indien zij, gelet op de noodzaak een gezonde en prudente bedrijfsvoering van de onderneming in 
kwestie te garanderen, niet overtuigd zijn van de geschiktheid van de genoemde aandeelhouders of vennno
ten. m In dat verband geldt ook een procedure van voorafgaande kennisgeving aan de bevoegde autoriteiten 
(met verzetsmogelijkheid van deze laatsten op prudentiële gronden) voor natuurlijke of rechtspersonen die het 
voornemen hebben een gekwalificeerde deelneming in één van de betrokken ondernemingen te verwerven, alsook 
een jaarlijkse informatieplicht over de identiteit van aandeelhouders/vennoten die een gekwalificeerde deelneming 
bezitten. 758 

In de tweede plaats gelden, althans onder de Tweede Bankrichtlijn, de Beleggingsdienstenrichtlijn en de 
Tweede Levensverzekeringsrichtlijn759

, specifieke bepalingen met het oog op betrekkingen met derde landen. 
De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten moeten de Commissie in kennis stellen van elke vergunningsverle
ning voor een rechtstreekse of middellijke dochteronderneming waarvan een of meer moederondernemingen 
onder het recht van een derde land vallen. Blijken er moeilijkheden voor EG-ondernemingen bij vestiging of 
dienstverrichting in het betrokken land, dan kan zulks leiden tot onderhandelingen met dit land en tevens tot een 

754 

755 

756 

757 

758 

759 

Verordening (EEG) nr. 4057/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende oneerlijke 
praktijken in het vervoer over zee (PB, 1986, L 378, 14). Deze verordening voorziet in een 
procedure om te reageren op oneerlijke tariefpraktijken van rederijen uit derde landen in het 
mternationale lijnvervoer van goederen die daarmee aanzienlijke materiële schade berokkenen aan 
rederijen uit de Gemeenschap en aan de belangen van de Gemeenschap: art. 1. 

Zie de referentie supra, voetnoot 745. 

Zie resp. art. 1, lid 2, verordening (EEG) nr. 4055/86; art. 3, sub d, verordening (EEG) nr. 
4057/86 (enkel scheepvaartondernemingen voor goederenvervoer); art. 2, lid 2, sub c (dat als -
belangrijke - bijkomende eis stelt dat de schepen in kwestie de vlag moeten voeren van een Lid
Staat). In de eerste en tweede genoemde verordenin~en wordt het toevoegen van de in hoofdtekst 
genoemde ondernemingen tot de EG-ondernemingen m de preambule verantwoord onder verwijzing 
naar de structuur van de scheepvaartindustrie resp. de zeevervoersector van de Gemeenschap 
(twaalfde considerans verordening (EEG) nr. 4055/86; tweede considerans verordening (EEG) nr. 
4057/86). 

Art. 5 Tweede Bankrichtlijn; art. 4 Beleggingsdienstenrichtlijn; art. 8 Derde Schadeverzekerings
richtlijn; art. 7 Derde Levensverzekeringsrichtlijn. 

Art. 11 Tweede Bankrichtlijn; art. 9 Beleggingsdienstenrichtlijn; art. 15 Derde Schadeverzekerings
richtlijn; art. 14 Derde Levensverzekeringsrichtlijn. 

Zie artt. 8 en 9 Tweede Levensverzekeringsrichtlijn, die een titel IIIB "Regels toepasselijk op 
dochterondernemingen van of verwervingen van een deelneming door een moederonderneming 
waarop het recht van een derde land van· toepassing is", met nieuwe artt. 32bis en 32ter in de 
Eerste Levensverzekeringsrichtlijn inlasten. 
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besluit dat vergunningsaanvragen en het verwerven van deelnemingen door rechtstreekse of middellijke 
moederondernemingen die onder het recht van een derde land vallen, moeten worden beperkt of opgeschort. 760 

AFDELING 111. OPRICHTING IN OVEREENSTEMMING MET DE WETGEVING VAN EEN LID
STAAT 

§ 1. Betekenis 

130. De eerste voorwaarde van art. 58, eerste alinea, EG, "in overeenstemming met de 
wetgeving van een Lid-Staat zijn opgericht"761

, heeft slechts weinig aandacht gekregen 
in de doctrine. Ten onrechte, want anders dan de criteria vervat in de tweede voorwaarde, 
is zij niet alternatief van karakter: zij geldt voor alle vennootschappen die zich op het 
vestigingsrecht willen beroepen en vormt derhalve in het verdragsregime de belangrijkste 
aanknopingsfactor ter bepaling van de vestigingsgerechtigdheid van een vennootschap. 762 

Zij impliceert dat een Lid-Staat van ontvangst niet mag excipiëren dat de betrokken 
rechtsvorm in zijn rechtsorde niet bestaat of niet is toegelaten. Drie aspecten verdienen 
nadere aandacht: de vraag rijst, of hieronder ook ressorteren (i) vennootschappen 
opgericht onder het recht van een derde land, maar die van bij de aanvang of nadien hun 
hoofdbestuur in een Lid-Staat vestigen; (ii) vennootschappen die op gebrekkige wijze zijn 
opgericht naar het recht van een Lid-Staat; en (iii) vennootschappen in oprichting. 

1. Naar het recht van een derde land opgerichte vennootschappen 

131. Met de eis van oprichting "in overeenstemming met de wetgeving van een Lid
Staat" doelt art. 58, eerste alinea, EG ongetwijfeld op de situatie waarin een vennootschap 
is opgericht in een Lid-Staat en op grond van de wetgeving van deze Lid-Staat. Dit is 
ongetwijfeld het quod plerumque fit. Doch - buiten de eerder hypothetische mogelijkheid 
dat een Lid-Staat op grond van het beginsel van de partijautonomie oprichting van een 
vennootschap toestaat naar het recht van een derde land763 

- kan het zich voordoen dat 
een vennootschap naar het recht van een derde land wordt opgericht, maar van bij de 

7(/J 

761 

762 

763 

Zie de procedure in art. 9 Tweede Bankrichtlijn; ; art. 7 Beleggingsdienstenrichtlijn; artt. 32bis en 
32ter Eerste Levensverzekeringsrichtlijn. 

Duits: "die nach den Rechtsvarschriften eines Mitgliedstaates gegründeten Gesellschaften"; Engels 
"companies or firms formed in accordance with the law of a Memher State"; Frans "les sociétés 
constituées en conformité de la législation d'un Etat membre"; Italiaans "Ie società costiruite 
conformemente alla legislazione di uno Stato membro". Het Algemeen Programma Vestigingsrecht 
heeft aan de kring van begunstigde vennootschappen toegevoegd, "vennootschappen die in 
overeenstemming met de wetgeving [ ... ] van een land of gebied overzee zijn opgericht en die hun 
statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging [ ... ] in een land of gebied overzee 
hebben": Titel I, "Begunstigden". LUSSAN, C., "Le droit d'établissement des ressortissants et 
sociétés d'Outre-Mer dans la Communauté Economique Européenne", R.M. C., 1959, 226-232, 
betoogde reeds dat _ de onderdanen en vennootschappen van de gebieden overzee van het 
vestigingsrecht genoten. 

THIDIERGE, 336. 

THIDIERGE, 335. 
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aanvang resp. nadien haar hoofdbestuur op het grondgebied van een Lid-Staat vestigt. 764 

Kan b.v. een vennootschap opgericht naar het recht van de Amerikaanse staat De la ware 
haar hoofdbestuur naar België verplaatsen, aldaar op grond van de Lamot-doctrine (infra, 
nrs. 622-630) haar statuten in overeenstemming brengen met de dwingende bepalingen 
van het Belgische vennootschapsrecht en vervolgens, op grond van het vestigingsrecht, 
dochterondernemingen resp. bijkantoren in andere Lid-Staten openen? RENAULD meent 
van niet. Een beroep op het vestigingsrecht is in een dergelijke situatie naar zijn mening 
slechts mogelijk indien de betrokken vennootschap zich onderwerpt aan het recht van de 
Lid-Staat van immigratie "dans des conditions et selon des modalités telles que celle-ci 
soit devenue à son égard législation 'constitutive' ". Een loutere aanpassing aan de 
imperatieve bepalingen van het immigratieland zou niet volstaan wanneer de vennootschap 
voor het overige haar "institutionele" aanknoping met het land van oprichting be
waart. 765 RENAULD' s stellingname berust op de rol van de hier behandelde -voorwaarde 
als factor van EG-verbondenheid, die even nauw zou moeten zijn als de nationaliteitsband 
tussen een natuurlijk persoon en een Lid-Staat. 766 Wij zijn een andere mening toege
daan. De functie van de eerste voorwaarde van art. 58, eerste alinea, EG bestaat er 
inderdaad in de verbondenheid van een vennootschap met een Lid-Staat te waarborgen, 
maar aan die eis lijkt ons in de gegeven hypothese volkomen voldaan: \1{_~-nn~er _een Lid
S~~t tQ~staat dat een v~~oQtschap opgericht naar het recht van een derde_ l!_n_9.,__ _ _!Ul 

v~ml~tsmg ___ y_ap. __ ll.aar_h~ofdbestuur naar zijn grondgebied en na aanpassing_ van baar 
statuten aan zijn dwingendrechtelijke bepalingen, voortbestaat als een door zijn rechtsorde __ , ________ -----

e~kende vennootschap (de criteria van Lamot: infra, nr. 623), ~men haar ons inziens 
beschouwen als een EG-vennootschap, uiteraard voor zover zij ook aan de andere 
vereisten _ va:tl art. 58 "EQ voldoet. 767 A fortiori geldt dit voor een vennootschap van_ eep. 
d~rde land die haar (zetetl naar een Lid-Staat zou verplaatsen en aldaar een omzetting (in 
Duitsland "formwechselnde Umwandlung": infra, nr. 651) zou ondergaan; door de 
omzetting is zij immers per definitie een EG-vennootschap geworden. 

2. Naar het recht van een Lid-Staat, maar gebrekkig, opgerichte vennootschappen 

132. Gaat het vereiste van "oprichting in overeenstemming met de wetgeving van een 
Lid-Staat" uit van een geldige oprichting naar nationaal recht? In beginsel wel, maar het 
antwoord vergt nuancering. Vanzelfsprekend is aan voornoemd vereiste voldaan wanneer 
al de door de betrokken nationale wetgeving voorgeschreven materiële en vormvereis
ten768 zijn nageleefd. De Lid-Staat van vestiging kan dan niet excipiëren dat bij de 

764 

765 

766 

767 

768 

Zo kan naar Belgisch recht een vennootschap met hoofdbestuur in België immers rechtsgeldig 
worden opgericht in het buitenland -waarbij krachtens de regellocus regit actum de vormvereisten 
van de plaatselijke wet gelden -, indien zij ten gronde maar voldoet aan de vereisten van de 
Belgische vennootschapswetgeving, inzonderheid deze bestemd voor de bescherming van derden: 
VAN RYN, J. en HEENEN, J., Principes de droit commercial, 11, p. 145, nr. 1128; WAUWERMANS, 
P., Manuel pratique des sociétés anonymes, Brussel, Bruylant, 1933, 7e ed., nr. 1096, p. 656-657. 

RENAULD, p. 2.28-2.29, nr. 37. 

Ibid. 

Zie, in dezelfde zin, QUADRI-CAPOTORTI, 453. 

De materiële en vormvereisten voor de oprichting van vennootschappen lopen sterk uiteen in de 
Lid-Staten en hangen bovendien in grote mate af van de specifieke vennootschapsvorm waarvoor 
men opteert. Wat betreft materiële vereisten valt doorgaans een onderscheid te maken tussen 

~ ----1 
I 

~J 



139 

oprichting materiële of formele vereisten niet in acht werden genomen die hij zelf 
essentieel acht. 769 Niet minder evident lijkt, dat een onderneming in ieder geval moet zijn 
opgericht in een rechtsvorm die in de betrokken nationale rechtsorde is toegelaten. 770 

Maar gebreken of onregelmatigheden in de oprichting beletten niet noodzakelijk de 
hoedanigheid van vestigingsgerechtigde vennootschap in de zin van art. 58 EG. Voor- -
noemde voorwaarde heeft immers niet een punctuele naleving van de nationale oprich
tingsregels als doel, maar fungeert ter bepaling van de verbondenheid van een vennoot
schap met een Lid-Staat. 771 Dit neemt uiteraard niet weg dat een vennootschap onder
worpen blijft aan de gronden van inexistentie, nietigheid of ontbindit_] waarin haar recht 
van oprichting voorziet. 772 

Volgende voorbeelden ter illustratie. Een N.V. of B.V. naar Nederlands recht ontstaat niet bij ontbreken van een 
door een notaris ondertekende akte of een verklaring van geen bezwaar.773 Heeft zij inmiddels b.v. een 
bijkantoor in België opgericht, dan zou dit, als onderdeel van het vennootschapsvermogen, moeten worden 
vereffend. 774 Naar Frans recht daarentegen is een vennootschap opgericht zodra de statuten ondertekend zijn, 
ook al verwerft zij pas rechtspersoonlijkheid bij haar inschrijving in het handelsregister. Niet-inschrijving levert 
geen grond voor nietigverklaring op.775 Aangezien in de hoger (supra, nr. 38) voorgestane interpretatie 
rechtspersoonlijkheid geen vereiste is voor de hoedanigheid van vestigingsgerechtigde vennootschap, kan een 
dergelijke vennootschap, indien zij nooit in het handelsregister wordt ingeschreven, toch haar recht van vestiging 
uitoefenen, al geldt voor de aangegane verbintenissen de door de Franse wet voorziene hoofdelijke aansprakelijk
heid.776 Daarentegen zal een société de fait, d.w.z. een vennootschap die geregistreerd is en reeds gefunctio-

769 

770 

771 

m 

773 

774 

775 

776 

(veelal) gemeenschappelijke grondvoorwaarden inzake het minimumaantal vennoten, het bestaan 
van een inbreng, wmstoogmerk, deling in winst en verlies, affectio societatis, en specifieke 
materiële voorwaarden voor de onderscheiden vennootschapsvormen inzake het minimum- enlof 
maximum aantal vennoten, kapitaal, maatschappelijk doel, ... Aangaande de formele voorwaarden 
is de verscheidenheid van nationale regels mogelijks nog groter: dtt gaat van voorschriften betref
fende de oprichtingsakte enlof de statuten, eventueel verplicht opstellen van een authentieke akte 
met optreden van een notaris, aanvragen van een "ministeriële verklaring van geen bezwaar", in
schrijving in het vennootschapsregister en in het handelsregister, neerleg~ing ter griffie, openbaar
making van bepaalde akten, een en ander al of niet op straffe van nietigheid. 

Zo terecht SMITH/HERZOG-VAN GERVEN, nr. 58.05, p. 2-643-644. 

SCHNICHELS, 55. Ook onder de Lamot-doctrine is dit in wezen een voorwaarde, aangezien 
zetelverplaatsing geen wijziging van de "essentiële bestanddelen" van de geïmmigreerde 
vennootschap mag meebrengen. 

QUADRI-CAPOTORTI, 453; RENAULD, p. 2.29, nr. 38. 

RENAULD, ibid. 

Dat dit constitutieve eisen zijn, volgt uit art. 4, lid 1, boek 2 B.W.: ASSER-MAEDER 2, 111, nr. 61, 
p. 66; VAN DER HEUDEN-VAN DER GRINTEN, nr. 134, p. 152-153. Andere gebreken in de 
totstandkoming hebben slechts tot gevolg dat de N. V. of B.V. op verzoek van een belanghebbende 
of van het openbaar ministerie zonder terugwerkende kracht kan worden ontbonden. 

Zie art. 4, leden 3 en 4, boek 2 B.W. Zie verder VAN SCHILFGAARDE, P., Van de BV en de NV, 
55-56. 

Zie MERLE, PH., Droit commercial. Les sociétés commerciales, nr. 76, p. 85, met verwijzing naar 
Cass.fr. (com.), 4 mei 1981, Rev. Soc., 1982, 277. 

Zie art. 5, lid 2, Loi 1966, dat reeds anticipeerde op art. 7 Eerste Richtlijn. 
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neerd heeft doch is aangetast door een nietigheidsgebrekm, voor de toekomst kunnen worden nietigverklaard 
en vereffend. 778 

3. V eonootschappen in oprichting 

133. Zoals niet regelmatig opgerichte vennootschappen onder bepaalde omstandigheden 
beneficiarissen van het vestigingsrecht kunnen zijn, geldt dit ook voor vennootschappen in 
oprichting. Met name in Lid-Staten waar het volledige incorporatieproces maanden in 
beslag kan nemen (men denke aan de N.V. en B.V. in Nederland), lijkt het niet meer dan 
redelijk dat een vennootschap in oprichting waaraan de betrokken nationale rechtsorde 
reeds een zeker juridisch bestaan toekent, titularis van het vestigingsrecht kan worden 
geacht. 

Men neme de Vor-AG, Vor-GmbH, Vor-Verein of Var-Genossenschaft naar Duits recht. Het betreft het stadium 
in het oprichtingsproces waarin de rechtspersoon-in-spé reeds alle oprichtingsformaliteiten heeft doorlopen, 
behalve de inschrijving in het handelsregister ("Eintragung"). Pas door de inschrijving ontstaat de rechtspersoon, 
maar reeds daarvóór wordt de vennootschap of vereniging geacht als verband te bestaan en kan zij als rechts
persoon-in-wording drager van rechten en plichten zijn: zo kan zij ondernemingsdrager zijn, geniet zij 
naamsbescherming, en zijn in het algemeen de regels betreffende de betrokken rechtsvorm op haar toepasselijk
heid voor zover deze geen Eintragung vooronderstellen. 779 Dit voorbeeld illustreert dat men op dit punt 
andermaal moet teruggrijpen naar het vennootschapsbegrip van art. 58, tweede alinea, EG: om uit te maken of 
de bewuste (tussen-) vorm vestigingsgerechtigd is, valt na te gaan of zij als door de nationale rechtsorde reeds tot 
op zekere hoogte erkende entiteit beantwoordt aan het communautaire vennootschapsbegrip (supra, nr. 50). Bij 
de Vor-Gesellschaft e.a. is dit zonder meer het geval.780 

m 

778 

779 

780 

De société de fait valt duidelijk te onderscheiden van de société créé de fait, die de situatie betreft 
waarin twee of meerdere personen zich in feite gedragen als vennoten, zonder evenwel de voor de 
oprichting van een vennootschap noodzakelijke stappen te nemen of te hebben genomen: COZIAN, 
M. en VIANDIER, A., Droit des sociétés, p. 496, nr. 1560; MERLE, PH., Droit commercial. 
Sociétés commerciales, nr. 67, p. 74-75; RIPERT/ROBLOT-GERMAIN, nrs. 724-725, p. 592-595. De 
société créé de fait wordt door art. 1873 Code civil aan hetzelfde regime onderworpen als de 
société en participation. Zie de uitgebreide commentaar met referenties bij LE CANNU, P., Code 
des sociétés, Parijs, Dalloz, 1995, 12e ed., 84-90. 

Zie art. 1844-15 Code civil. 

Zie SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 257 (Vor-Genossenschaft), 570 (Vor-Verein}, 662 (Vor-AG), 
848 (Vor-GmbH). Voor een geïntegreerde, grondige bespreking, zie o.m. FLUME, W., Allgemeiner 
Teil des Bürgerlichen Rechts, 1/2, Diejuristische Person, Berlijn, Springer, 1983, 142-176; HUECK, 
A. enG., Gesellschaftsrecht, 310-324; KüBLER, F., Gesellschaftsrecht, 305-314. Het betreft een, 
bij gebrek aan nauwkeurige wettelijke bepalingen, vooral door de rechtspraak uitgewerkt statuut: 
WIEDEMANN, H., Gesellschaftsrecht, I, 47. 

Bij de Vorgründungsgesellschaft liggen de zaken genuanceerder. Het betreft een overeenkomst 
waarin de oprichters er zich jegens elkaar toe verplichten een vennootschap met rechtspersoonlijk
heid op te richten. Verschil met de Vorgesellschaft is dat deze vennootschap een "rein schuldrechtli
che Innengesellschaft" uitmaakt die geen ondememingsdrager kan zijn, terwijl de eerstgenoemde 
reeds een organisatieverband vormt: SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 250. Gewoonlijk valt de 
Vorgründungsgesellschaft te kwalificeren als een BGB-Gesellschaft, waarop de §§ 805 e.v. BGB 
toepasselijk zijn: KüBLER, F., Gesellschaftsrecht, 307. Opdat deze vennootschap verbindend zou 
zijn, moeten reeds de vormvoorschriften worden nageleefd die voor de oprichting van de beoogde 
vennootschap (b.v. GmbH) gelden: zie o.m. BGH, 21 september 1987, W.M., 1988, 163. Een 
Vorgründungsgesellschaft die aan deze voorwaarden voldoet, moet strikt genomen als vennootschap 
in de zin van art. 58 EG worden beschouwd; toch kan zij ten gevolge van haar karakter van 
Innengesellschaft dit artikel niet autonoom inroepen: supra, nr. 40. 
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§ 2. Invloed van het gemeenschapsrecht op de geldigheidsvraag: beperking van nietig
heidsgronden in de Eerste Richtlijn 

134. Ofschoon de vraag of een vennootschap geldig is opgericht grotendeels een kwestie 
van nationaal recht blijft, oefent het Europees gemeenschapsrecht hier toch een zekere 
uniformiserende invloed uit. De Eerste Richtlijn - wier werkingssfeer zich uitstrekt tot 
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid van het open en besloten type781 

- heeft 
immers, vooral met het oog op de bescherming van de belangen van derden, een 
harmonisatie doorgevoerd van nationale voorschriften inzake openbaarmaking 782

, rechts
geldigheid van aangegane verbintenissen783 en nietigheid. Met name de beperking van 
het aantal nietigheidsgronden van vennootschappen - duidelijk ingegeven ter verhoging 
van de rechtszekerheid784 

- in art. 11 van de richtlijn heeft het aantal gevallen van 
ongeldige oprichting drastisch doen afnemen. 

Naast de regel dat enkel de rechter de nietigheid mag uitspreken78S, voor tegenwerpelijkheid van de nietigver
klaring de rechterlijke beslissing terzake moet worden bekendgemaakt186

, derdenverzet slechts binnen zes 
maanden na voornoemde bekendmaking ontvankelijk is 787 en nietigheid geen afbreuk doet aan de rechtsgel
digheid van verbintenissen van en jegens de vennootschap788

, is met name de limitatieve opsomming van het 
aantal nietigheidsgronden in art. 11, lid 2, van de richtlijn van belang. Slechts in zes gevallen kan nietigheid 
worden uitgesproken: (a) ontbreken van oprichtingsakte of niet inachtnemen van formaliteiten van voorafgaande 
controle of van de authentieke vorm; (b) ongeoorloofdheid of strijdigheid met de openbare orde van het 
"werkelijke doel van de vennootschap" 789

; (c) ontbreken in de oprichtingsakte of in de statuten van elk gegeven 

781 

782 

783 

784 

785 

786 

787 

788 

789 

Krachtens art. 1 geldt de Eerste Richtlijn ten aanzien van België voor N.V., e.V.A. en B.V.B.A.; 
Duitsland, AG, KGaA en GmbH; Frankrijk, S.A., société en commandite par actions en S.A.R.L; 
Italië, de s.p.a., s.a.p.a. en s.r.l.; Nederland N.V. en e.V.A.; Verenigd Koninkrijk "companies 
incorporated with limited liability" (ingevoegd bij de Toetredingsakte van 1972, PB, 1972, L 73, 
89). Opmerkelijk is, dat voor Nederland de werkingssfeer van de Eerste richtlijn nooit formeel is 
uitgebreid tot de B.V., die als rechtsvorm in 1971 werd gecreëerd, specifiek dan nog om "de 
toepasselijkheid van deze en volgende richtlijnen [ ... ] in eigen hand" te houden (ASSER-MAEUER 2, 
111, nr. 6, p 11). Nochtans kan men niet ontkennen dat de B.V. sterk gelijkt op de andere vormen 
van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid genoemd in art. 1 van de richtlijn. 
Het Hof van Justitie heeft zulks zelf impliciet laten verstaan, m.b.t. de vergelijkbaarheid tussen een 
B.V. en een GmbH, in zijn arrest van 12 april 1994, zaak e-1/93, Halliburton, Jur., 1994, 1-1137. 
Zie meer expliciet de conclusie van advocaat-generaal LENZ in deze zaak, Jur., 1994, p. 1-1145-
1149, nrs-; 33-48; cf. ook WOUTERS, J., "Vestigingsvrijheid van vennootschappen, groepsreorga
nisaties en discriminerende belastingen", noot bij voornoemd arrest, T.R. V., 1995, (402), p. 408-
409, nrs. 18-25. 

Zie artt. 2-6 Eerste Richtlijn. Adde, voor naamloze vennootschappen, de krachtens de artt. 2 en 3 
Tweede Richtlijn openbaar te maken gegevens. 

Artt. 7-9. Zie ook, voor stelsels waar voorafgaande toestemming vereist is, de verplichte regeling 
inzake aansprakelijkheid voor verbintenissen aangegaan vóór verkrijging of weigering van de 
toestemming, opgelegd door art. 4, lid 1, Tweede Richtlijn. 

Zie zesde considerans preambule Eerste Richtlijn, volgens welke de beperking van de gevallen van 
nietigheid en de terugwerkende kracht van de nietigverklaring, alsmede het vaststellen van een 
korte termijn voor derdenverzet tegen een nietigverklaring, "noodzakelijk zijn om de rechtszeker
heid te waarborgen in de betrekkingen tussen de vennootschap en derden alsmede tussen de 
deelnemers in de vennootschap". 

Art. 11 , lid 1. 

Art, 12, lid 1. 

Ibid. 

Art. 12, lid 3 . 

De aanhalingstekens worden geplaatst omwille van het problematisch karakter van de Nederlandse 
tekst van de Richtlijn op dit punt. Zie de bespreking van het arrest Marleasing, infra, nrs. 136-137. 
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"werkelijke doel van de vennootschap" 789
; (c) ontbreken in de oprichtingsakte of in de statuten van elk gegeven 

aangaande de naam van de vennootschap, de inbreng, het bedrag van het geplaatste kapitaal of het doel van de 
vennootschap; (d) niet naleven van de nationale voorschriften inzake minimumstorting in het kapitaal; (e) 
handelingsonbekwaamheid van alle vennoten-oprichters; en (t) aantal vennoten bedraagt minder dan twee in strijd 
met de toepasselijke nationale wetgeving. Buiten deze gevallen van nietigheid mag er voor de vennootschappen 
"geen enkele grond van onbestaanbaarheid, van absolute nietigheid, van relatieve nietigheid of van vernietigbaar
beid" geld~n. 790 

De beperkende invloed van het gemeenschapsrecht op de nietigverklaring van vennoot
schappen is nog versterkt door de bijzonder restrictieve uitlegging die het Hof van Justitie 
aan de nietigheidsregeling van art. 11 van de Eerste Richtlijn heeft gegeven in de arresten 
Ubbink en Marleasing van 1988 resp. 1990.791 

135. In Ubbink legde de Hoge Raad het Hof de vraag voor of de nietigheidsregeling 
van de Eerste Richtlijn toepassing vindt op de situatie van een vennootschap die weliswaar 
nominatim onder de Eerste Richtlijn valt (in casu een B.V. 792

) maar die volgens het 
toepaselijke nationale recht niet is opgericht omdat de door dit recht voorgeschreven 
oprichtingsformaliteiten niet zijn vervuld. 

Twee Nederlandse B.V.'s kwamen in 1980 overeen een B.V. genaamd "Ubbink Isolatie B.V." op te richten. In 
het handelsregister werd een V. 0. F. ingeschreven genaamd "Ubbink Isolatie B.V. i.o.". Ofschoon nooit een 
notariële oprichtingsakte was gepasseerd en de vennootschap nooit als B.V. in het handelsregister was 
ingeschreven, trad zij met die afkorting op in het handelsverkeer, zonder de vermelding "i.o." Voor de 
rechtbank gebracht door een contractspartij, beriep zij zich op de nietigheid van "Ubbink Isolatie B.V.-", 
aangezien deze niet was opgericht noch ingeschreven in het handelsregister. De arrondissementsrechtbank 
oordeelde dat de B.V. bestond zolang zij niet was ontbonden of nietigverklaard overeenkomstig oud art. 2: 181 
B.W. resp. oud art. 2: 182, lid 1, B.W.793 De Hoge Raad vroeg zich af of, in een richtlijnconforme interpreta
tie, de vennootschap in een tegen haar aangespannen procedure als bestaande moest worden aangemerkt zolang 
haar nietigheid niet was uitgesproken in een afzonderlijke procedure. 

Het Hof oordeelde dat op de situatie van het hoofdgeding de nietigheidsregeling van de 
Eerste Richtlijn niet van toepassing is. Het legt daartoe expliciet een verband tussen de 
openbaarmakingsregels vervat in afdeling I van de richtlijn en de nietigheidsregeling van 
afdeling 111. De verplichte openbaarmaking~van. bepaalde essentiële vennootschapsgege
vens op grond van afdeling I maakt dat derden zich vooraf op de hoogte kunnen stellen 
van de voornaamste kenmerken van de onder de richtlijn vallende vennootschappen, en 
gerechtigd zijn zich hierop te baseren. Op een door het gedrag van organen of vertegen-

789 

790 

791 

792 

793 

De aanhalingstekens worden geplaatst omwille van het problematisch karakter van de Nederlandse 
tekst van de Richtlijn op dit punt. Zie de bespreking van het arrest Marleasing, infra, nrs. 136-137. 

Art. 11, lid 2. Over de gevolgen van deze regel voor de problematiek van erkenning van EG
vennootschappen, zie infra, nr. 586. 

Arresten van 20 september 1988, zaak 136/87, Ubbink, Jur., 1988, 4665; 13 november 1990, zaak 
C-106/89, Marleasing, Jur., 1990, I-4135. 

Zie de opmerking supra, voetnoot 249. 

Met ingang van 1 januari 1992 (invoering van boeken 3, 5 en 6 N.B.W.) is art. 182 komen te 
vervallen. Vanaf die datum geldt krachtens art. 4, lid 1, boek 2 B.W. expliciet dat de verklaring 
van bezwaar een constitutief vereiste vormt: de N. V. of B.V. ontstaat niet bij ontbreken daarvan. 
Zie ASSER-MAEDER 2, III, nr. 61, p. 66-67. Vgl. de toestand naar Nederlands recht vóór die 
aanpassing, GEENS, K., "Het Hof van Justitie over de Eerste richtlijn: het constituerend effect van 
openbaarmaking bij niet opgerichte vennootschappen", noot bij het Ubbink-arrest, Jur., 1988, p. 
444-445, nr. 5. 
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richtlijn baseren. 794 De nietigheidsregeling is derhalve slechts van toepassing "wanneer 
derden door overeenkomstig afdeling I openbaar gemaakte gegevens in de waan zijn 
gebracht, dat er een vennootschap in de zin van de richtlijn bestaat"795

, en dat is hier 
niet het geval: het bestaan van de B.V. blijkt niet uit het openbare register, daar de door 
het nationale recht voorgeschreven oprichtingsformaliteiten niet zijn vervuld. 796 

Uit deze vrij specifieke zaak797 blijkt alleszins de stringente opvatting die het Hof 
erop nahoudt inzake het werkingsveld van de nietigheidsregels. Deze hebben niet tot 
gevolg dat een besloten vennootschap die naar nationaal recht niet naar behoren is 
opgericht, als bestaande moet worden aangemerkt zolang zij nog niet door de rechter is 
nietigverklaard; tenzij derden door registergegevens in de waan zijn gebracht dat de 
vennootschap bestaat. 

Men kan ons inziens vragen stellen bij de wijze waarop het Hof de werkingssfeer van de nietigheidsregeling van 
de Eerste Richtlijn heeft afgebakend. Het door de Commissie en advocaat-generaal DA CRUZ VILAÇA voorgestel
de criterium lijkt daartoe meer geëigend: zij meenden dat de nietigheidsregeling enkel betrekking heeft op (de 
onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallende) bestaande vennootschappen die rechtspersoonlijkheid 
bezitten of die geregistreerd zijn als hadden zij rechtspersoonlijkheid. 798 Onder het toenmalige Belgische recht 
leidde het criterium van het Hof - nl. dat de nietigheidsregeling geldt indien derden door openbaarmaking in de 
waan zijn gebracht dat een vennootschap in de zin van de richtlijn bestaat - tot het bevreemdende resultaat dat 
voor overigens niet opgerichte vennootschappen de inschrijving in het openbaar register een constitutieve 
werking kreeg, m.a.w. niet-opgerichte vennootschappen tot leven wekte, zodat een rechterlijke uitspraak vereist 
is om de nietigheid (ex nunc) uit te spreken. 799 Krachtens het door de Wet van B april 1995 gewijzigde art. 2, 
lid 2, Venn.W. wordt de rechtspersoonlijkheid voortaan pas verworven vanaf de neerlegging ter griffie van de 
rechtbank van koophandel van het uittreksel uit de oprichtingsakte, terwijl dit vroeger op het moment van de 
overeenkomst van vennootschap was. 800 

136. Marleasing illustreert de uiterst restrictieve wijze waarop het Hof de in art. 11 
Eerste Richtlijn vervatte nietigheidsgronden zelf uitlegt. 

Het betrof een Spaans geding, waarin Marleasing SA voor de rechter de nietigverklaring vorderde van het 
vennootschapscontract van La Comercial Internacional de Alimentación SA, omdat het om een schijnhandeling 
zou gaan, en van de oprichtingsakte wegens het ontbreken van een oorzaak. Marleasing stelde dat La Comercial 
was opgericht door de vennootschap Barviesa en twee stromannen met als enig doel, het vermogen van Barviesa 
te onttrekken aan verhaal door haar schuldeisers, waaronder Marleasing. De vordering steunde op de algemene 
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Arrest Ubbink, r.o. 12-13. 

Arrest Ubbink, r.o. 14. 

Arrest Ubbink, r.o. 15 en dictum. 

In zijn eindarrest van 7 april 1989 (N.l., 1989, 2335, noot MAEUER, J.M.M.) heeft de Hoge Raad 
niet eens toepassing gemaakt van het arrest van het Hof: hij concludeerde dat de Nederlandse 
wetgever een verdergaande regeling had getroffen dan het nietigheidsregime van de richtlijn, zodat 
voor de uitleg daarvan deze laatste derhalve niet beslissend was. Zie de kritische kanttekeningen bij 
RAAUMAKERS, M.J.G.C., "Nietige en non-existente vennootschap", A.A., 1989, (1003), 1005-
1 0 10. Deze rechtspraak is, het weze herhaald, gewezen op grond van het oude art. 2: 182 B. W., 
dat per 1 januari 1992 is vervallen: supra, voetnoot 793. 

Zie Jur., 1988, p. 4677, punt 10 en p. 4679, punt 27. 

Zie GEENS, K., o.c., T.R.V., 1988, p. 448, nr. 19; Id., "De nietigheid bij de oprichting van een 
vennootschap", T.P.R., 1990, (1631), nr. 59, p. 1667-1668; GEENS, K. en LAGA, H., "Overzicht 
van rechtspraak. Vennootschappen 1986-1991", T.P.R., 1993, (933), nrs. 25-26, p. 959-961. 

Anders dan de toenmalige minister van justitie liet doorschemeren, verplichtte de Eerste Richtlijn 
niet tot dit nieuwe stelsel: zie GEENS, K., o.c., in De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 
april 1995, p. 15-16, nrs. 1-2. 
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bepalingen van het Spaanse Burgerlijk Wetboek betreffende bestaansvereisten van overeenkomsten, die 
overeenkomsten zonder oorzaak of met een ongeoorloofde oorzaak (in casu het bedrieglijk benadelen van de 
rechten van schuldeisers) rechtsgevolgen ontzeggen. 801 La Comercial verweerde zich met het argument dat het 
ontbreken van een oorzaak niet voorkomt in de limitatieve opsomming van nietigheidsgronden in art. 11 van de 
Eerste Richtlijn, welke Spanje op dat ogenblik (1987) in strijd met de Toetredingsakte nog niet had omgezet.802 

Toepassing makend van zijn jurisprudentie inzake de op de nationale rechter wegende 
plicht tot richtlijnconforme interpretatie, oordeelde het Hof dat 

"de nationale rechter die kennisneemt van een geschil over een materie die binnen het toepassingsgebied valt van 
richtlijn 68/151, gehouden is om zijn nationale recht uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel 
van deze richtlijn, ten einde te voorkomen dat de nietigheid van een naamloze vennootschap wordt uitgesproken 
op een andere dan de in artikel 11 van de richtlijn genoemde gronden. "803 

Uit de preambule van de richtlijn leidde het Hof af dat de nietigheidsgronden van art. 11 
strikt moeten worden uitgelegd, reden waarom het met de Commissie - maar anders dan 
advocaat-generaal VAN GERVEN804 

- oordeelde dat de nietigheidsgrond van art. 11, lid 
2, sub b, nl. ongeoorloofdheid of strijdigheid van het "werkelijke doel van de vennoot
schap" met de openbare orde, moest worden beperkt tot "het doel van de vennootschap 
zoals dat is omschreven in de oprichtingsakte of in de statuten" . 805 Restrictiever kan het 
nauwelijks: de facto verliest de nietigheidsgrond daarmee grotendeels zijn praktische 
relevantie, aangezien hij gemakkelijk kan worden ontgaan door in de oprichtingsakte een 
geoorloofd maar geveinsd voorwerp op te nemen. 806 

801 

802 

803 

804 

805 

806 

Meer in het bijzonder de artt. 1261 en 1275 Código Civil. 

Nog vóór het Hof zijn arrest velde, implementeerde Spanje de Eerste Richtlijn, met inbegrip van de 
nietigheidsregeling, bij Wet 1911989 van 25 juli 1989, die op 1 januari 1990 in werking trad. 

Arrest Marleasing, r.o. 13 en dictum. 

Jur. , 1990, p. I -4152, punt 17: op basis van de Nederlandse en Duitse versie van de richtlijn, en 
een grondig onderzoek van de doctrine, oordeelde de AG dat ook wanneer de daadwerkelijke 
activiteit, zoals die van bij het begin wordt uitgeoefend, ongeoorloofd is of strijdig met de openbare 
orde, de in art. 11, lid 2, sub b, voorziene nietigheidsgrond toepassing kan vinden. 

Arrest Marleasing, r.o. 12. 

Zo terecht advocaat-generaal VAN GERVEN in zijn conclusie, Jur., 1990, p. I-4153, punt 18. Zie 
ook de kritiek van TIMMERMANS, C.W.A., noot bij Marleasing, S.E. W., 1992, (818), nr. 4, p. 
820-821; en, vooral, van LECLERC, F., "Que reste-t-il des nullités de sociétés en droit français 
après !'arrêt Marleasing (CJCE 13 novembre 1990)?", Rev. Jur. Comm., 1992, (32n, 328: "En 
amputant l'appréciation de l'objet social de toute référence aux opérations réellement entreprises, la 
Cour de justice réduit pres~ue à néant ce cas de nullité. L'objet social ne sera en effet qu'excepti
onnellement illicite, la nulhté apparaissant alors comme Ie fruit du seul cynisme ou de la simple 
inadvertance des associés fondateurs". 
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137. Marleasing is vooral becommentarieerd in een perspectief van rechtsbescherming807 omwille van de 
extensieve lezing die het Hof gaf aan de plicht tot richtlijnconforme interpretatie: deze geldt niet slechts voor 
implementatiewetgeving van richtlijnen, maar ook voor een geheel daarvan losstaande lex prior, in casu een 
negentiende-eeuwse bepaling van het Spaanse Burgerlijk Wetboek. In de optiek van de invloed die van het 
gemeenschapsrecht uitgaat op de nationale praktijk inzake nietigheidsgronden, vallen twee kanttekeningen te 
maken. 

In de eerste plaats, de wijze waarop de nationale rechter de uitspraak van het Hof heeft toegepast. 808 

De Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 te Oviedo kwijtte zich van zijn conformiteitsplicht en wees 
de vordering tot nietigverklaring van La Comercial om die reden af. Daarentegen verklaarde hij de eis tot 
nietigverklaring van de inbreng van het vermogen van Barviesa in La Comercial gegrond omdat deze inbreng 
verricht was met bedrieglijke benadeling van de schuldeisers van eerstgenoemde vennootschap. Daarmee volgt de 
rechter de conclusie van AG Van Gerven, volgens welke de Eerste Richtlijn niet aan een dergelijke vordering in 
de weg stond. 809 Zijn uitspraak toont aan dat Marleasing een doeltreffende schuldeisersbescherming onverlet 
laat. 

Daarnaast kan worden aangestipt dat Marleasing niet in alle nationale rechtsorden goed is aangekomen. 
De Franse Cour de cassation lijkt er afstand van te nemen in een arrest van 28 januari 1992, waarin het bevestigt 
dat bedrog een algemene nietigheidsgrond voor vennootschappen blijft. 810 Onderliggend blijkt de gedachte dat 
"les directives européennes et la jurisprudence de la CJCE ne sauraient écarter un principe général de droit aussi 
vénérable que fraus omnia corrumpit". 811 Aangezien bedrog echter niet voorkomt in de in art. 11 van de Eerste 
Richtlijn opgesomde nietigheidsgronden, kan men moeilijk anders dan besluiten dat het geen nietigheidsgrond 
mag zijn voor de onder de werkingssfeer van de richtlijn vallende vennootschapsvormen. 812 Overigens had de 
Franse cassatierechter een voor de betrokken casuspositie minstens equivalent resultaat kunnen bekomen door 

807 

808 

809 

810 

811 

812 

Zie met name CRAIG-DE BÛRCA, 195-199; DANIELE, L., annotatie in Foro ltaliano, 1992, IV, 173-
178; MALTBY, N., "Marleasing: What is All the Fuss About?", L.Q. Rev., 1993, 301-311; MEAD, 
PH., "The obligation to apply European law: is Duke dead?", Eur. L. Rev., 1991, 490-501; 
PRECHAL, S., "Richtlijnconfonne interpretatie: Alice in wonderland", W.F.R., 1991, 1596-1604; 
STUYCK, J. en WYTINCK, P., annotatie in C.M.L. Rev., 1991, 205-223; TIMMERMANS, C.W.A., 
o.c., S.E. W., 1992, 818-821; VAN DER WOUDE, A.W., "Nogmaals richtlijnconforme uitleg van de 
wet", W.F.R., 1991, 853-861. Aandacht voor de vennootschapsrechtelijke aspecten en implicaties 
vindt men vooral bij BOUCKAERT, F. en BoUCKAERT, J., "Het Marleasing arrest van het Europees 
Hof van Justitie en de nietigheidsgronden van art. 13ter Venn.W.", T.R. V., 44-49; CHAPUT, Y., 
"Absence d'annulation d'une société anonyme dont l'objet réel est illicite", Rev. Soc., 1991, 535-
538; LECLERC, F., o.c., Rev. Jur. Comm., 1992, 321-334. 

Juzgado de Primera Instancia e lnstrucción no 1 te Oviedo, 23 februari 1991, niet gepubliceerd. 

Zie Jur., 1990, p. 1-4149, punt 12, p. 1-4154, punt 19, met verwijzing naar VAN OMMESLAGHE, 
P., "La première directive du Conseil du 9 mars 1968 en matière de sociétés", Cah. Dr. Eur., 
1969, (495, 619), nr. 45, p. 657. 

Bull. Joly, 1992, 419, noot LE CANNU, P., J.C.P., 1992, éd. E., 11, 378, noot TISSERAND, A., 
D., 1993, 23, noot PAGES, J. Zie tevens de bespreking bij COZIAN, M. en VIANDIER, A., Droit 
des sociétés, p. 77, nr. 224. Het betrof een bedrieglijke benadeling van de rechten van een 
echtgenote: haar echtgenoot had, met het oog op een echtscheiding, met enkele vrienden een 
S.A.R.L. opgericht en de gemene ambachtszaak aan deze laatste in leasing gegeven. De echtgenote 
vorderde de nietigheid van de S.A.R.L. en van de leasingovereenkomst op grond van bedrog en 
ongeoorloofde oorzaak. De Cour de cassation verbrak het beroepsarrest dat beide nietigheden had 
uitgesproken, omdat het niet had nagegaan of het bedrog gemeen was aan alle vennoten van de 
S.A.R.L. Ofschoon dit niet expressis verbis wordt gesteld, bevestigt het Franse rechtscollege 
daarmee dat bedrog een algemene nietigheidsgrond voor vennootschappen blijft, wat moeilijk te 
rijmen valt met Marleasing. 

COZIAN, M. en VIANDIER, A., Droit des sociétés, nr. 229, p. 80. 

Tot deze "choquante" vaststelling komt ook LECLERC, F., o.c., Rev. Jur. Comm., 1992, 329. De 
auteur doet vervolgens nog een poging om het beginsel fraus omnia corrumpit op communautair 
niveau zijn herintrede te laten doen via de algemene beginselen van het gemeenschapsrecht (329-
330). 

--~ 
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enkel de inbreng van de betrokken ambachtszaak nietig te verklaren. 813 Feit is alleszins dat nationale rechtsstel
sels, zoals het Franse en het Belgische, die - anders dan het Duitse, Engelse, Italiaanse en Nederlandse rechtB14 

- niet voor een controle a priori bij de oprichting van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid hebben 
geopteerd, zich door de restrictieve opstelling van het Hof ten aanzien van de gronden voor nietigheidsverklaring 
a posteriori, een belangrijk wapen in de strijd tegen ongeoorloofde of frauduleuze vennootschappen uit handen 
zien genomen. 815 Inzoverre leidt de rechtspraak tot verschillende resultaten in de nationale rechtsorden en 
schakelt zij zich beter in - zoals destijds door de Commissie voorgesteld in het ontwerp van Eerste Richtlijn - in 
een stelsel van preventieve controle bij oprichting. 816 

AFDELING IV. STATUTAIRE ZETEL, HOOFDBESTUUR OF HOOFDVESTIGING BINNEN DE 

GEMEENSCHAP 

§ 1. Betekenis 

138. Als tweede voorwaarde voor de hoedanigheid van EG-vennootschap stelt art. 58, 
eerste alinea, EG voorop dat deze haar statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging 
binnen de Gemeenschap moet hebben. 817 De keuze van de verdragsopstellers voor deze 
drie criteria ligt voor de hand. Zij vormen de c!rie belangrijJ:cgte _a(l~OJ!ingsfactoren ~ 
het internationaal privaatrecht van de Lid-Staten: statutaire zetel in de incorporatietheorie, 
hoofdbestuur in de leer van de werkelijke zetel, en hoofdvestiging als tegemoetkoming 
aan het Italiaanse recht, dat dit aanknopingspunt naast de werkelijke zetel hanteert (zie 
infra, nr. 593). 

De ~tqtutqir_e __ ]._~tel duidt op de in de oprichtingsakte of statuten aangegeven zetel of 
11 woonplaats 11 van de vennootschap. 818 Het hoo(db_l!_s_f_f!Ur slaat op de plaats waar de wils
vorming en eigenlijke ondernemingsleiding van de vennootschap plaatsvinden, d.i. 
meestal de plaats waar de leidinggevende organen de voor de activiteit van de vennoot-

813 

814 

815 

816 

li17 

818 

Zie de verwijzing naar conclusie AG VAN OERVEN in Marleasing, supra, voetnoot 809. MERCA
DAL-JANIN, p. 1211, nr. 3731, merken terecht op dat bedrog naar Frans recht enkel nog als 
nietigheidsgrond mag gelden voor S.N .C. en S.C. maar dat voor S.A. en S.A.R.L. nog wel via de 
Pauliaanse vordering de nietigheid van de inbreng kan worden gevorderd. 

Voor een rechtsvergelijkend overzicht van de preventieve controle bij oprichting in deze rechtsstel
sels, zie DRURY, R., "Nullity of companies", in European Company Laws, DRURY, R.R. en 
XUEREB, P.G. (eds.), Alderslot, Dartmouth, 1991, (247), 254-273; VAN OMMESLAGHE, P., o.c., 
Cah. Dr. Eur., 1969, nr. 39, p. 640-644 (Duits, Italiaans en Nederlands recht). Zie ook, met 
aandacht voor de ontwikkelingen in het Franse recht ten tijde van de onderhandelingen over de 
Eerste Richtlijn, STEIN, E., Harmonization of European Company Laws. National Reform and 
Transnational Coordination, New York, Bobbs-Merrill Company, 1970, 301-302. 

Cf LECLERC, F., o.c., Rev. Jur. Comm., 1992,333-334. 

Over de discussies waartoe het ontwerp van Eerste Richtlijn op dit punt aanleiding gaf en met name 
het sterke verzet van België en Luxemburg, zie STEIN, E., Harmonization of European Company 
Laws, 303-304. 

Duits "ihren satzungsmässigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung"; Engels 
"their re gistered office, central administration or principal place of business"; Frans "leur siège 
statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement"; Italiaans "la sede sociale, 
l'amministrazione centrale, o il centro d'attività principale". 

EVERLING, 38; HAILBRONNER, "Art. 58", nr. 6, p. 3; RENAULD, p. 2.30, nr. 4!<~- SCHNICHELS, 55. 
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schap wezenlijke beslissingen treffen. 819 Deze notie komt overeen met het in het i. p.r. 
gangbare begrip "wer~_lij_k~_2:et~J" (infra, nr. 594). De hQ_9[4_yt!_stiging tenslotte is de 
plaats waar zich het zwaartepunt van de economische, industriële of commerciële 
bedrijvigheid van de vennootschap bevindt, waar de hoofdbrok van haar personeel en 
zakelijkt middelen worden ingezet. 820 

In de meeste gevallen voegt de eis dat de statutaire zetel zich binnen de Gemeenschap bevindt, niets toe aan de 
eerste voorwaarde van art. 58, eerste alinea, EG: de wetgeving van zowat alle Lid-Staten vereist immers dat 
vennootschappen die naar hun recht zijn opgericht, aldaar minstens hun statutaire zetel hebben. 821 Ook in de 
hoger (supra, nr. 131) geviseerde situatie van een vennootschap opgericht naar het recht van een derde land 
maar met hoofdbestuur in een Lid-Staat, voegt de eis niets toe, aangezien reeds de werkelijke zetel zich binnen 
de EG bevindt; de statutaire zetel zal hoogstwaarschijnlijk nog steeds in het derde land gelegen zijn. 

§ 2. Alternatief karakter van deze criteria 

139. De doctrine is quasi-unaniem dat de voornoemde criteria een alternatief ("of"), en 
niet_~eJ!._ÇUffit!latie_f, __ k~Ié!lcter hebberi. 822 

Destijds heeft AUDINET betoogd dat de formulering van art. 58, eerste alinea, op een redactiefout berust, en dat 
men de tekst moet lezen als "hun statutaire zetel en hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging". 823 Nagenoeg 
iedereen wees die opvatting af omdat zij tegen de duidelijke bewoordingen van art. 58 ingaat en de grenzen van 

819 

820 

821 

822 

823 

EVERLING, 38; GROEBEN-TROBERG, "Artikel 58", nr. 7, p. 1027. Beide auteurs voegen eraan toe/ 
dat het hoofdbestuur, ingeval de vennootschap deel uitmaakt van een concern, niet de plaats van de I' 
concernleiding is (desgevallend een buiten de EG gelegen moederonderneming), maar van de 
besluitvormingsorganen van de groepsvennootschap die van haar vestigingsrecht gebruik maakt; in 
dezelfde zin reeds EVERLING, 38-39. Zie ook SCHNICHELS, 55; VAN GERVEN, W., o.c., T.P.R., 
1964, nr. 19, p. 609. 

HAILBRONNER, "Art. 58", p. 3, nr. 6; VAN GERVEN, W., o.c., T.P.R., 1964, nr. 19, p. 609. Zie 
ook GROEBEN-TROBERG, "Artikel 58", nr. 7, p. 1027; GEIGER, "Art. 58", p. 193, nr. 8; GRABITZ
RANDELZHOFER, "Art. 58 ~J~-iîr. 11. Franse auteurs hadden aanvankelijk moeite met de juiste 
betekenis van dit derde criterium en zagen niet goed het verschil met het hoofdbestuur: Loussou
ARN, Y., o.c., Rev.Trim.Dr.Comm, 1959, 250; Id., "Le statut des personnes morales en droit 
international privé", Rec. Cours, I, 1959, (443), 489; PIOT, A., "Du réalisme dans les conventions 
d'établissement", J. Dr. Int., 1961, (38), 74: "S'agit-il du principal établissement au sens juridique 
du terme, c'est-à-dire du cerveau de la société, du lieu d'ou partent les décisions essentielles, ou du 
princiQ& ~ieu d.'e-~2Joit'!tiQn_éCQJ:!Omi@e_, la mine ou le tunnel que la société a J?O~r ?,bjet d'e~ploi~er 
ou de construire? Nul ne Ie sait." Ook COLOMÈS, 98, meent dat "hoofdvestlgmg normallter Ie 
centre de direction effective de la société" betekent. Naar Frans recht duidt de term "principal 
établissement" inderdaad op de daadwerkelijke bestuurszetel van de vennootschap, zoals overigens 
ook naar Belgisch recht in art. 197 Venn.W. 

THIBIERGE, 335; SMITH/HERZOG-VAN GERVEN, nr. 58.05, p. 2-643. 

Zie CHESNÉ, p. 276, nr. 233; EVERLING, 39; GROTHE, 178, met verwijzing naar het Segers-arrest 
(infra, nrs. 325 e.v.); SCHLACHTER, E., "Le droit d'établissement d~ le marché commun et ses 
problèmes", R.M.C., 1959, (321), 326; Id., "Nouveaux aspects de la lióerté d'établissement dans le 
tràité de Rome", R.M.C., 1960, (392), 394; SUNDBERG-WEITMAN, 191; VIGNES, 693; DEVILLE, 
R., noot bij BayObLG, 18 juli 1985, R.l. W., 1986, (298), 299; RANDELZHOFER, A., "Art. 58", in 
Kommenlar zur Europäischen Union, p. 3, nr. 11; SMITH/HERZOG-VAN GERVEN, nr. 58.05, p. 2-
644-645. 

AUDINET, 1016, volgens welke "le caractère altematif des trois critères mentionnés à l'article 58 
alinéa premier est le résultat d'une inadvertance, sinon d'une erreur de rédaction. On devrait lire: 
'ayant leur siège statutaire et leur administration centrale ou leur principal établissement à 
l'intérieur de la Communauté'. La portée de l'altemative doit être réduite à ses deux demiers 
éléments." Zie ook NERI, S., "Lo stabilimento in Italia di società commerciali con partkolare 
riguardo,alla Communità economica europea", Riv. Trim. Proc., 1960, (894), 951. 



toelaatbare tekstinterpretatie overschrijdt. 824 Recenter hebben EBENROTH en EYLES geargumenteerd dat art. 58, 
eerste alinea, "trotz der mifiverständlicher Fassung dieser Varschrift keine echten Tatbestandsaltemativen enthält. 
Vielmehr kommt in der scheinbar gleichwertigen Angabe versebiedener Sitzvarianten nur zum Ausdruck, daB in 
einem Mitgliedstaat, der kollisionsrechtlich der Gründungstheorie folgt, der Satzungssitz dem Hauptverwaltungs
oder Hauptniederlassungssitz als qualitativ gleichwertig zu erachten sein kann, während in einem kollisionsrecht
lich der Sitztheorie fotgenden Staat eine solche Gleichwertigkeit gerade nicht besteht. "825 Terecht heeft 
GROTHE opgemerkt dat in deze opvatting aan art. 58 praktisch geen enkele conflictenrechtelijke impact wordt 
toegekend. 826 

Uit de afwijkende stellingnamen van AUDINET en EBENROTH/EYLES blijkt dat het alterna- c--~-;." 

tieve karakter van de hogergenoemde aanknopingsfactoren aanleiding geeft tot een ( 

<ll!_l?_bele _controverse. Al!er.eerst doet zij de vraag rijzen of, naast de eis van oprichting 

conform het recht van een Lid-Staat, het reeds voldoen aan één van de aanknopings- \ 

factoren, met name de ligging van de statutaire zetel binnen de Gemeenschap, volstaat 

opdat een vennootschap titularis van het vestigingsrecht zou zijn. Nauw daarmee 

verbonden is de tweede problematiek, nl. welke impact art. 58, eerste alinea, EG heeft op 

het internationaal ~eiinootschapsrecht van de Lid-Staten. Op deze tweede vraag komen we 

uitgebreid terug in deel 111, titel 11; hier wordt enkel op de eerste vraag ingegaan. 

140. Uit het alternatieve karakter van de drie zetelvarianten in art. 58, eerste alinea, 

kan men moeilijk anders dan concluderen dat het inderdaad volstlat dat een vennootschap 

enkel haar_ statutaire zetel binnen de EG heeft, opdat zij beneficiaris van het vestigings

recht zou zijn. 827 Het EG~-Verdrag --geeft-op dit punt blijk van een zeer liberale ingesteld-
beid. 828 -

Het is interessant om op dit punt art. 58, eerste alinea, EG te vergelijken met de criteria van de Conventie van 
Stockholm inzake de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Art. 16, lid 6, sub a, ii, daarvan definieert als 
"onderdaan van een Lid-Staat" met het oog op het in dat artikel geregelde vestigingsrecht: "vennootschappen en 
andere rechtspersonen die op het grondgebied van deze Lid-Staat in overeenstemming met het in deze staat 
geldende recht opgericht zijn en door hem als binnenlands worden aanzien, op voorwaarde dat zij het maken van 
winst beogen, hun statutaire zetel en hun centrale administratie in de vrijhandelszone hebben en daar een 
wezenlijk deel van hun activiteit ontplooien. "829 Vooral de componenten "wezenlijk deel van de activiteit" en 
"centrale administratie" springen in het oog. Onder eerstgenoemde uitdrukking wordt een belangrijk gedeelte van 

824 

825 

826 

827 

828 

829 

BEITZKE-1, 51-52; EYLES, 356; GROSSFELD, B., "Die Anerkennung der Rechtsfáhigkeit juristischer 
Personen", RabelsZ., 1967, (1), 18; GROTHE, 179; SCHNICHELS, 56; VAN GERVEN, W., o.c., 
T.P.R., 1964, p. 609, nr. 19, voetnoot 1. 

EBENROTH, C.T. en EYLES, U., "Die Beteiligung ausländischer Geselischaften an einer 
inländischen Kommanditgesellschaft. Komplementäreigenschaft ausländischer Kapitalgesellschaften 
und europarechtliche Niederlassungsfreiheit", D.B., 1988, Beilage 2, (1), 13. 

GROTHE, 180. 

CEREXHE, p. 42, nr. 63. 

VAN GERVEN, W., o.c., T.P.R., 1964, nr. 19, p. 609, geeft het voorbeeld van een met Ameri
kaans kapitaal maar voor een Belgisch notaris overeenkomstig de Belgische wetgeving opgerichte 
vennootschap met statutaire zetel in België, maar met hoofdbestuur in de Verenigde Staten en met 
hoofdvestiging buiten de gemeenschappelijke markt. 

Eigen vertaling uit het Duits (eigen cursivering). 
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de totale activiteit verstaan, waarbij de onderneming een permanente activiteit in handel of industrie in tenminste 
één lid-staat van de vrijhandelszone moet ontwikkelen. 830 

Ook het Europese verdrag betreffende de vestiging van vennootschappen (supra, nr. 16) bevat een 
voorbehoud in dit verband. Ofschoon het voor een vennootschap in de zin van dit verdrag831 , teneinde 
vestigingsgerechtigd te zijn, in beginsel volstaat dat zij werd opgericht op het grondgebied van een der 
overeenkomstsluitende partijen in overeenstemming met de aldaar geldende wetgeving en haar statutaire zetel op 
het grondgebied van bedoelde partij heeft, kan een verdragspartij krachtens art. 1, lid 2, van ht:t verdrag de 
toepassing van de hoofdstukken 3 (stand-stillverplichting) en 4 (progressieve "niet minder gunstige behandeling") 
van het verdrag afhankelijk stellen van het bestaan van een daadwerkelijk en voortdurend verband tussen de 
vennootschap en de economie van enige overeenkomstsluitende partij. 832 

141. Het v_e_rzeLteg~rt dit liberalisme is zo oud als het Verdrag zelf. LoussouARN 
kwalificeerde het in aanmerking nemen van de loutere statutaire zetel als een uitnodiging 
tot fraude. 833 Ook EVERLING gaf toe dat de criteria 11 aufierordentlich grofizügig 11 zijn, 
doch meende dat misbruiken op grond van algemene rechtsbeginselen zouden kunnen 
worden bestreden. 834 Nog anderen merkten op dat het risico van fraude beperkt bleef, 
aangezien vijf van de zes oorspronkelijke Lid-Staten (allen behalve Nederland) de 
zetelleer toepassen en derhalve niet tolereren dat een vennootschap op hun grondgebied 
enkel een fictieve maatschappelijke zetel heeft. 835 In een Unie waarin zes van de vijftien 
Lid-Staten een variante van de incorporatieleer aanhangen, gaat dit argument uiteraard 
niet meer op. Belangrijker lijkt de de facto beperking van fraudemogelijkheden op het 
vlak van primaire vestiging, en de de iure beperking daarvan inzake secundaire vestiging 
op grond van de formulering van art. 52, eerste alinea, en het Algemeen Programma 
Vestigingsrecht. 

142. l)_g _j(l_çtq ___ lgl_tm~-~ V(!_llllOotschappef! cJ.ie ~nkel hun statutaire zetel binnen d.~- ~9-
hebben, Q._é!!!W~lij~~g<;:~!!l~_!!!~~Il. __ "_an het recht op prima!r.~ v~~t~ging. Grensoverschrij
dende verplaatsing van de statutaire zetel is noch onder de wetgeving van de incorpora
tie-, noch onder deze van de zetelleer aanhangende Lid-Staten, mogelijk (infra, nr. 
594).836 

Waar de ruimhartige formulering van art. 58, eerste alinea, EG vooral voor het 
openen van s~Ç!tO.!lJ!ir_e_y~~tig!!!gen in andere Lid-Staten interessant kon zijn, is hieraan 
zowel op verdragsniveau als op het niveau van de algemene programma's de iure een 
mouw gepast. Zoals reeds aangegeven, reserveert art. 52, eerste alinea, EG, als toegeving 
aan Franse bezorgdheden tijdens de verdragsonderhandelingen (supra, nr. 122), de 
mogelijkheid om op grond van het vestigingsrecht agentschappen, bijkantoren of dochter-

830 

831 

832 

833 

834 

835 

836 

SELLDEN-BEER, B., "De vrijheid van vestiging in de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 
(EVA)", in De economische aspecten van de vrijheid van vestiging, (64), 65-66, die opmerkt dat de 
lid-staat van ontvangst vrij is om te beoordelen of in het betrokken geval inderdaad een aanzienlijke 
activiteit in de vrijhandelszone wordt uitgeoefend. 

Zie de definitie van art. 1, lid 1, van het verdrag, aangehaald supra, voetnoot 141. 

Zie ook ALBANESE, F., "De Europese vestigingsovereenkomsten: de ervaring van de Raad van 
Europa", in De economische aspecten van de vrijheid van vestiging, 67-68. 

LOUSSOUARN, Y., o.c., Rev.Trim.Dr.Comm., 1959, 250-251; Id., o.c., Rec. Cours, I, 1959, 489. 

EVERLING, U., o.c., B.B., 1958, 864. 

VIGNES, 693. 

Zie ook CEREXHE, p. 42, nr. 64. 
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ondernemingen op te richten, aan onderdanen of (juncto art. 58) EG-vennootschappen 
"die op het grondgebied van een Lid-Staat zijn gevestigd". 837 Het Algemeen Programma 
Vestigingsrecht heeft dit vereiste als volgt geëxpliciteerd: de oprichting van agentschap
pen, filialen of dochterondernemingen op het grondgebied van een Lid-Staat staat slechts 
open voor 

"de vennootschappen die in overeenstemming met de wetgeving van een Lid-Staat of van een land of gebied 
overzee zijn opgericht en die hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Gemeen
schap of in een land of gebied overzee hebben, [ .... ] op voorwaarde dat, ingeval zij slechts hun statutaire zetel 
binnen de Gemeenschap of in een land of gebied overzee hebben, hun werkzaamheden 4él!<!~ç~~elijk_J~!J. 
d1!U~?:~élll1_Ye_r_12_and houden met de economie van een Lid-Staat of een land of gebied overzee, met dien verstande 
dat dit verband niet afhankelijk kan worden gesteld van een bepaalde nationaliteit, met name wat de vennoten, de 
leden van de organen van beheer of toezicht of de houders van het maatschappelijk kapitaal betreft. "838 839 

Men treft een identiek vereiste van daadwerkelijk en voortdurend verband met een nationale economie wanneer 
slechts een statutaire zetel in de verdragsluitende landen is gelegen, ook aan in de achtereenvolgende ACS-

akkoorden van de EG. 840 

143. De Commissie had in haar voorstel voor het Algemeen Programma met betrekking tot secundaire 
vestiging in het algemeen als eis opgenomen dat er een "daadwerkelijke en duurzame band met de economie van 
een Lid-Staat" zou zijn. 841 Op advies van het Economisch en Sociaal Comité heeft de Raad dit vereiste beperkt 

837 

838 

839 

840 

841 

Eigen cursivering. 

Titel I, "Begunstigden". 

Wat betreft vennootschappen van een land of gebied overzee heeft de Raad de voorwaarden van het 
Algemeen Programma nadien nog verder aangevuld: ook als zij zich willen vestigen in de strikte 
zin (dus niet alleen voor de oprichting van agentschappen, filialen of dochterondernemingen) 
moeten zij een daadwerkelijke en voortdurende band hebben met de economie van dat land. Zie art. 
29, vierde alinea, besluit 64/349/EEG van de Raad van 25 februari 1964 inzake de associatie van 
de landen en gebieden overzee met de Europese Economische Gemeenschap (PB, 1964, 1472). Cf. 
MAAS, H.H., "De Algemene Programma's en de uitvoering daarvan", in Vrijheid van vestiging en 
dienstverlening in de EEG, Deventer, Kluwer, 1965, (27), 31. 

Nl. art. 33, lid 2, Verdrag van Jaoende I (Associatieovereenkomst van 20 juli 1963 tussen de 
Europese Economische Gemeenschap en de met deze Gemeenschap geassocieerde Afrikaanse Staten 
en Madagscar, PB, 1964, 1431); art. 35, tweede alinea, Verdrag van Jaoende 11 (Associatieover
eenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de met deze Gemeenschap geasso
cieerde Afrikaanse Staten en Madagaskar gedaan te Jaoende op 29 juli 1969, PB, 1970, L 282, 2); 
art. 63, tweede alinea, Conventie van Lomé I (A.C.S.-E.E.G.-overeenkomst van Lomé gedaan te 
Lomé op 28 februari 197 5 (PB, 197 6, L 25, 2); art. 161 , tweede alinea, Conventie van Lomé 11 
(Tweede ACS-EEG-Overeenkomst ondertekend op 31 oktober 1979 te Lomé, PB, 1980, L 347, 2); 
art. 253, tweede alinea, Conventie van Lomé 111 (Derde ACS-EEG-Overeenkomst ondertekend op 8 
december 1984 te Lomé, PB, 1986, L 86, 3); art. 274, lid 2, tweede alinea, Conventie van Lomé 
IV (Vierde ACS-EEG-Overeenkomst ondertekend op 15 december 1989 te Lomé, PB, 1991, L 
229, 3). Deze bepalingen hernemen evenwel niet de tweede zinsnede van hogergenoemde bepaling 
uit het Algemeen Programma, i.v.m. de nationaliteit van vennoten, leden van de beheers- of 
toeziehtsorganen of houders van het maatschappelijk kapitaal. Zie ook art. 11, lid 2, richtlijn 
96/6/EG betreffende de bescherming van databanken (supra, voetnoot 521). 

Zie de bespreking bij EVERLING, U., "Vorschlag der Kommission der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft zur Regelung des Niederlassungsrechts", B.B., 1960, (568), 570. Een identieke 
voorwaarde had de Commissie in het voorstel Algemeen Programma Dienstenverkeer opgenomen: 
zie III/COM(60) 92, "Proposition de la Commission au Conseil", titel I. Daarnaast had de 
Commissie, teneinde het door Frankrijk sterk benadrukte gevaar voor fictieve vennootschappen van 
onderdanen uit derde landen uit de weg te ruimen, voorgesteld om nauwe contacten te leggen 
tussen de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten. De commissie voor de interne markt van het 
Europees Parlement achtte het noodzakelijk om voor die contacten "een procedure te vinden, die 
het mogelijk maakt door voorafgaande raadpleging complicaties te voorkomen, voordat een in een 
der deelnemende staten gevestigde vennootschap in het handelsregister van een andere deelnemende 
staat zou worden ingeschreven": verslag uitgebracht door de heer G. KREYSSIG namens de 

1, • 
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tot het geval waarin enkel de statutaire zetel zich binnen de Gemeenschap of in een land of gebied overzee 
bevindt. 842 De Raad heeft daarmee impliciet te kennen gegeven dat aan het vereiste van daadwerkelijke en 
duurzame band met de economie van een Lid-Staat voldaan is, zodra het hoofdbestutu of de hoofdvestiging van 
een vennootschap zich binnen de Gemeenschap bevindt. · ·· - - \... __ ~----

Aan te stippen valt dat het van dezelfde datum daterende Algemeen Programma Dienstenverkeer een 
analoge beperking bevat inzake de vennootschappen die van de vrijheid van dienstverrichting genieten, zulks op 
grond van art. 59, eerste alinea, EG, dat het in een Lid-Staat "gevestigd" zijn van de dienstverrichter 
vooropstelt. 843 Daar komt evenwel nog de voorwaarde bij - die niet in voornoemde verdragsbepaling voorkomt -
dat "de dienst wordt verricht door de persoon zelf of door een van zijn eveneens in de Gemeenschap gevestigde 

filialen of agentschappen". 844 Blijkens het Algemeen Programma geniet dus b.v. niét van het vrije dienstenver
keer, het in een derde land gevestigde agentschap of bijkantoor van een vennootschap die op zichzelf aan de 
voorwaarden van art. 58 (zoals, m.b.t. de statutaire zetel, door het Algemeen Programma gepreciseerd) voldoet. 
Deze bepaling is kennelijk ingegeven om "U-bocht"-constructies tegen te gaan. Vraag is evenwel of deze 
inperking verenigbaar is met art. 59 EG: dat artikel stelt immers enkel als voorwaarde dat het gaat om 
"onderdanen der Lid-Staten die in een ander land van de Gemeenschap zijn gevestigd dan dat, waarin degene is 

gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt verricht". 

144. De nadere invulling die de algemene programma's hebben gegeven aan het begrip 
"gevestigd" zijn in de artt. 52, eerste alinea, en 59, eerste alinea, EG, lijkt met het EG
Verdrag verenigbaar, gelet op de betekenis die het Hof aan het begrip "vestiging" in de 
zin van art. 52 EG heeft gegeven (infra, nr. 159). 1\itnw:~jgheicl v_~!l ~U~~!LJ!l__il'lf._de 
statutaire zetel voldoet niet aan dit vestigingscriterium. Het "daadwerkelijk en duurzaam 
verband" met de economie van een Lid-Staat kan uit een veelvoud van factoren blijken: 
het zakencijfer' de duurtijd van de verrichte werkzaamheden, het duurzaam- karakter van 
de gebouwen en bedrijfsinstallaties, ... 845 

De rechtskracht van de algemene programma's is nooit helemaal duidelijk geweest. Zij komen niet voor onder de 
in art. 189 EG genoemde instrumenten. De enen kwalificeerden ze als louter instructienormen of richtsnoeren 
voor de administratie846

, anderen zagen er bovendien elementen van een modelwet in, maar eenieder is het 
erover eens dat zij slechts de Raad en de andere instellingen binden en geen externe werking he}Jben, in die zin 
dat zij geen rechtstreeks afdwingbare plichten in hoofde van de Lid-Staten of van particulieren doen ont
staan. 847 Het Hof heeft zich hierover nooit uitgelaten, maar vaak op de programma's beroep gedaan om de 
reden dat zij "nuttige aanwijzingen verschaffen voor de uitvoering van de verdragsbepalingen inzake het recht 

842 

843 

844 

845 

846 

847 

Commissie voor de interne markt van de Gemeenschap inzake het algemeen programma voor de 
opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging, Europees Parlement. Zittingsdocumen
ten, 1961-62, nr. 1, 24 februari 1961, nr. 28, p. 6-7. Van een en ander is niets terecht gekomen. 

EVERLING, U., o.c., B.B., 1961, 1258. 

Zie COMMISSIE EG, "Note de commentaires sur le programme de libération des services", 
III/COM(60) 92, 15-16. 

Deze voorwaarde voegde de Commissie destijds aan haar voorstel voor Algemeen Programma toe 
op vraag van de nationale deskundigen: zie III~COM(60) 92, Communication de M. Caron van 31 
mei 1960, 2, met de weinigzeggende opmerking dat deze voorwaarde "a pour but d'éviter que le 
Programme général s'applique aux services effectués dans la Communauté par des agences établies 
hors de la Communauté mais dépendant d'une société d'un des six Etats membres". 

Zo de voorbeelden van het Economisch en Sociaal Comité in zijn advies voor het Algemeen 
Programma Vestigingsrecht: CEREXHCE, nr. 65, p. 43; GAUDET, M., o.c., S.E. W., 1961, 58-59; 
Id., o.c., Z.H.R., 1961,76. Zie ook LEVIE, G., Droit européen des assurances, Brussel, Bruylant, 
1992, 51. 

SAMKALDEN, I., "Opheffing van de beperkingen tot vestiging en dienstverlening in de Gemeen
schappelijke Markt", in Vrijheid van vestiging en dienstverlening in de EEG, (9), 20. 

MAESTRIPIERI, 61, die besluit dat het om "sui generis"-handelingen gaat; SAMKALDEN, I., o.c., 20; 
MAAS, H.H., o.c., 28; VAN GERVEN, W., o.c., T.P.R., 1964, p. 614, nr. 26. 
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van vestiging en vrij verrichten van diensten". 848 Men kan derhalve in de algemene programma's op een aantal 
punten een verduidelijking aantreffen van de draagwijdte van de rechtstreeks werkende artt. 52 en 59 EG, al kan 
die draagwijdte door voornoemde programma's uiteraard niet worden beperkt. 849 

AFDELING V. BESLUIT: TE LIBERALÈ CRITERIA? 

145. De criteria van EG-verbondenheid die art. 58, eerste alinea, opgeeft teneinde voor 
ondernemingen de kring van beneficiarissen van het vestigingsrecht (en, krachtens art. 66 
EG, de vrije dienstverrichting) te omlijnen, zijn ongetwijfeld bijzonder liberaal. Het EG
Verdrag verwerpt een beroep op de controletheorie en stelt voor het overige slechts als 
voorwaarde een opgericht zijn conform de wetgeving van een Lid-Staat alsmede de 
alternatieve eis dat de statutaire zetel, het hoofdbestuur of de hoofdvestiging zich binnen 
de Gemeenschap bevindt. Tegen dit liberalisme is er altijd wel (aanvankelijk vooral 
vanwege Frankrijk) verzet geweest, wat onder meer geresulteerd heeft in een precisering 
van het door art. 52, eerste alinea, EG opgelegde vereiste van "gevestigd zijn" in het 
Algemeen Programma Vestigingsrecht en, op veel meer gespannen voet met het Verdrag, 
het beroep van de communautaire wetgever op controlecriteria in gevoelige domeinen als 
de luchtvaart-, zeevervoers- en audiovisuele sector. 

Na nagenoeg veertig jaar ervaring met deze criteria, kan men moeilijk stellen dat 
de oorspronkelijk geuite vrees voor misbruiken en fraude bewaarheid zijn geworden. 
Door in algemene regel geen controlevereiste op te leggen is de Gemeenschap gedurende 
al die tijd een open ruimte gebleven voor directe investeringen vanuit derde landen, wat 
een gunstige invloed heeft gehad op het BNP van de Lid-Staten, de technologische 
vooruitgang en de dynamiek en competitiviteit van het Europese bedrijfsleven. 

Het alternatief karakter van de criteria statutaire zetel, hoofdkantoor en hoofdvesti-~;;? 
ging in art. 58, tweede alinea, EG leidt tot twee controversiële vragen. In dit hoofdstuk ~ 
werd ingegaan op de eerste vraag, nl. of het voor een onderneming volstaat haar statutaire ~) 
zetel binnen de EG te hebben om begunstigde van het vestigingsrecht te zijn. Het 
antwoord luidde genuanceerd: strikt genomen heeft zij een recht van primaire vestiging, 
doch de facto kan zij dit niet uitoefenen; en om secundaire vestigingen in andere Lid
Staten te openen, moeten haar werkzaamheden duurzaam en daadwerkelijk verband 
houden met de economie van een Lid-Staat. De kans is daardoor behoorlijk verkleind. Op 
het tweede controversiële vraagstuk, nl. de impact die van art. 58, eerste alinea, EG 
uitgaat op het internationaal vennootschapsrecht van de Lid-Staten, werd in dit hoofdstuk 
nog niet ingegaan. Wij komen hierop uitgebreid terug in titel I van deel V. 

848 

849 

Zie met name arresten van 28 april 1977, zaak 71176, Thieffry, Jur., 1977, 765, r.o. 24; 18 juni 1 
985, zaak 197/84, Steinhauser, Jur., 1985, 1819, r.o. 15; 10 juli 1986, zaak 79/85, Segers, Jur., 1 
986, 2375, r.o. 15; 14 januari 1988, zaak 63/86, Commissie/Italië, Jur., 1988, 29, r.o. 14. In zijn 
conclusie in Factortame /1 en Britse vissersvaartuigen merkt advocaat-generaal MISCHO echter 
terecht op dat het Algemeen Programma, "hoe nuttig het ook moge zijn, slechts aanbevelingen 
bevat en geen uitputtende regeling is" (Jur., 1991, 1-3934, punt 10). 

Zo is duidelijk dat het Algemeen Programma, dat m.b.t. "vennootschappen" als begunstigden van h 
et vestigingsrecht enkel de criteria van art. 58, eerste alinea, EG herneemt maar niet verwijst naar 
de definitie van vennootschappen in art. 58, tweede alinea, geen beperkter personele werkingssfeer 
aan (in het Algemeen Programma genoemde aspecten van) het vestigingsrecht van ondernemingen 
kon geven dan diegene die laatstgenoemde definitie, die ruimer is dan vennootschappen, voorziet. 
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TITEL II. MODALITEITEN VAN VESTIGING VAN ONDERNEMINGEN: VER
DRAG EN PRAKTIJK 

Inleiding 

146. In deze titel toetsen we de verdragsbepalingen inzake vestigingsrecht, meer 
bepaald de daarin genoemde vestigingstechnieken, aan de hedendaagse praktijk van 
grensoverschrijdende expansie van ondernemingen. Ook hier is de onderliggende 
vraagstelling in hoeverre het verdragsstelsel thans nog adequaat kan heten, machtgenomen 
de praktijk en de jurisprudentie van het Hof van Justitie terzake. Uitgangspunt vormt een 
economische benadering, waarin de modi van markttoetreding die in de internationale 
management- en marketingtheorie worden onderscheiden, aan bod komen (hoofdstuk I). 
Daarna volgt een juridische ontleding van het vestigingsbegrip in de zin van art. 52 EG 
en de componenten daarvan, zulks op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie 
(hoofdstuk II). De toepassing van dit vestigingsbegrip op ondernemingen doet een aantal 
specifieke vragen rijzen (hoofdstuk III), met name de vraag of de opsomming in het EG
Verdrag van vestigingstechnieken al of niet exhaustief is, en vanaf wanneer een lokale 
onderneming geacht kan worden een 'vestiging' van een EG-onderneming te zijn. Vanuit 
deze conceptuele verduidelijkingen analyseren we vervolgens, uit het oogpunt van het 
vestigingsrecht, de belangrijkste juridische technieken voor grensoverschrijdende 
vestiging, nl. (i) de door art. 52 EG genoemde technieken, nl. agentschap, bijkantoor, 
dochteronderneming en (deelname in) oprichting en beheer van ondernemingen (hoofdstuk 
V}, (ii) de in art. 220 EG als problematisch gekwalificeerde technieken, nl. grensover
schrijdende zetelverplaatsing en fusie, en (iii) de in het Verdrag niet genoemde, maar in 
praktijk vaak belangrijke, technieken van grensoverschrijdende concentratie en samenwer
king tussen ondernemingen (hoofdstuk VI). 

~:p 
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Hoofdstuk I. Economische benadering: modi van markttoetreding 

AFDELING I. ALGEMEEN 

147. Bij het onderzoek van de technieken voor grensoverschrijdende vestiging ligt de 
klemtoon meestal op de klassieke, door het EG-Verdrag zelf genoemde instrumenten 
(agentschap, bijkantoor, dochteronderneming) dan wel op de instrumenten voor concen
tratie van ondernemingen (met name fusie). Een dergelijke analyse dreigt evenwel uit te 
gaan van een vertekend beeld van de economische werkelijkheid. Het uitgangspunt bij een 
ontleding van de diverse vormen van grensoverschrijdende vestiging moet veeleer de 
vaststelling zijn, dat er economisch gesproken niet één, maar vele manieren zijn waarop 
ondernemingen toegang zoeken tot een buitenlandse markt. Vooral voor KMO' s betreft 
het een geleidelijk proces (cf supra, nr. 11), waarbij de oprichting van een dochteron
derneming als BDI-techniek en bovenal de fusie met een buitenlandse partner, zich pas in 
een vergevorderd stadium, of nooit, aandienen. 

In dit internationaliseringsproces spelen talrijke variabelen, en met name landen- en ondernemingsspecifieke 
factoren mee, zoals de economische, juridische, politieke, institutionele en culturele kenmerken van thuis- en 
doelwitland, de nagestreefde doelstellingen, technische bekwaamheden, ervaring met buitenlandse markten, 
kennis van de doelmarkt en van mogelijke kopers en verkopers, en voordelen voortvloeiend uit productie, 
organisatie, marketing en innovatiegeest van een onderneming, internalisering van kosten en de lokatie van een 
onderneming850

, de kenmerken van de doelmarkt en het soort producten of diensten. 851 

In het hierna volgende overzicht baseren we ons op de internationale management- en 
marketingtheorie. Deze onderscheidt traditioneel een vijftal stappen in de toegang tot 
buitenlandse markten, met een toenemende mate van betrokkenheid, risico, controle en 
complexiteit, maar ook winstpotentieel: (i) onrechtstreekse export, (ii) rechtstreekse 
export, (iii) het verlenen van licenties, (iv) joint ventures en (v) directe investering of 
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Zie o.m. FRÖHLICH, F.W., Multinationale ondernemingen. Ontstaan, organisatie en management, 
Utrecht-Antwerpen, Spectrum, 1976, 44-59. DUNNING, J.H., Multinational enterprises and the glo
bal economy, 79-84, heeft het over "OLI-advantages", nl. (i) "ownership-specific advantages" (0), 
waarmee bedoeld worden de materiële en immateriële voordelen van een onderneming ten opzichte 
van een andere, met name de structuur van haar middelen en activa, haar productvernieuwing en -
beheer, organisatie- en marketingsystemen, vernieuwingscapaciteit, menselijk kapitaal, marketing
en financiële ervaring, know-how enz.; (ii) "internalization incentive advantages" (1), d.w.z. het 
voordeel dat een onderneming heeft in het omzeilen of exploiteren van marktimperfecties, met 
name in het vermijden van transactiekosten (zoek- en onderhandelingskosten, kosten voortvloeiend 
uit contractverbreking en processen), het inspelen op overheidsmaatregelen, het controleren van 
toevoer en verdeling van producten, ... ; en (iii) "location-specific assets" (L), nl. de culturele, 
juridische, politieke en institutionele omgeving waarin een onderneming opereert, en die zowel op 
het thuisland als op het gastland kunnen slaan. 

Zie DUNNING, J. H., Multinational enterprises and the global economy, 195-197, met een 
uitgebreide lijst van landen- en ondernemingsspecifieke factoren in schema 7. Voor een overzicht 
van de diverse economische theorieën ter verklaring van de internationalisering van ondernemingen, 
beginnend met de leer van Ricardo (supra, voetnoot 15), zie o.m. BENOIT, M.,"Determinanten van 
de inter- en multinationalisering van de onderneming", in Strategische ondernemingsplanning in een 
evoluerende omgeving, Referaten van het dertiende Vlaams wetenschappelijk economisch congres, 
VERENIGING VOOR ECONOMIE (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1977, (IV.10-1), IV.10-13-IV.10-36; 
BUCKLEY, A., From Dornestic to International fnvestment with Real Operating Op ti ons, Amster
dam, Vrije Universiteit Amsterdam, 1995, 117-163; KOLDE, E.J., International Business Enterpri
se, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1973, 2e ed., 150-172. 
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BD I. 852 Deze etappes hoeven zich niet allen voor te doen - mede afhankelijk van haar 
schaal kan een onderneming b.v. meteen voor BDI opteren-, maar volgen elkaar logisch 
op als sequensen in een proces van geleidelijke markttoetreding. 853 

AFDELING 11. ETAPPES IN MARKTTOETREDING 

§ 1. Onrechtstreekse export 

148. Export is doorgaans de eerste - want de minste inspanning en investering vergende 
- wijze waarop een onderneming aan een buitenlandse markt gaat deelnemen. Voordelen 
zijn de flexibiliteit, lage kost en lage risicograad; nadelen de afwezigheid van, of de 
onvolkomenheid van, controle op de marketing in het doelwitland en het gevoel van 
gebrek aan engagement dat de klant heeft (onzekerheid of de onderneming de betrokken 
markt zal blijven bevoorraden), wat aan een lange-termijnrelatie in de weg staat. 854 De 
onderneming vervaardigt al haar producten in het thuisland en past ze al of niet aan de 
exportmarkt aan. Typisch start men met onrechtstreekse export, d.w.z. door middel van 
onafhankelijke in het thuisland gevestigde tussenpersonen. 

KOTLER onderscheidt vier soorten tussenpersonen ("middlemen"): (i) een "domestic-based export merchant", 
d.w.z. een in het thuisland gevestigde handelaar die het product koopt en voor eigen rekening in het buitenland 
verkoopt; (ii) een "domestic-based export agent", d.i. een agent die voor rekening van de producent, tegen een 
commissieloon, het product in het buitenland verkoopt; (iii) een "cooperative organization", d.w.z. een 
coöperatieve organisatie die exportactiviteiten vervult voor rekening van verscheidene producenten en deels onder 
hun controle staat (vaak gebruikt bij producenten van primaire producten als fruit, noten enz.); en (iv) een 
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853 

854 

Deze indeling wordt grosso modo door de meeste auteurs aangehouden: zie o.m. BROOKE, M.Z., 
International Management. A review of strategies and operations, Leckhampton, Stanley Thornes, 
1992, 2e ed., 81-123; BUCKLEY, A., From Dornestic to International fnvestment with Real 
Operating Options, 113-115; DUDLEY, J.W. en MARTENS, W., 1993 and Beyond, 205-224; 
JEANNET, J.-P. en HENNESSEY, H.D., Global Marketing Strategies, Boston, Houghton Mifflin, 
1992, 2e ed., 291-312; KOTLER, PIL, Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation. 
and Control, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1994, 8e ed., 416-419. D1t onderscheid 
wordt voorKMO'sook gehanteerd door RUIGROK, W. en JONGENEELEN, D., o.c., in Samenwer
ken met bedrijven in Europa. Visies, feiten en ervaringen, 45-47. Zie ook, met variaties, HUTT, 
M.D. en SPEH, T.W., Business Marketing Management. A Strategie View of Intlustrial and 
Organizational Markets, Fort Worth, Dryden Press, 1995, 5e ed., 261 e.v.; en, meer in het 
perspectief van stappen in het internationale integratieproces van multinationale ondernemingen, 
DUNNING, J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, 194-202. Voor een grondige 
bespreking van de diverse etappen, zie vooral YOUNG, S., HAMILL, J., WHEELER, C. en DAVIES, 
J .R., International MarketEntry and Development. Strategies and Management, Hemel Hempstead, 
Harvester Wheatsheaf, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1989, 63-250; RooT, F.R., Entry 
Strategies for International Markets, Lexington, Heath and Company, 1987. 

Deze dynamische visie op het internationaliseringsproces van ondernemingen werd ontwikkeld door 
JOHANSON, J. en WIEDERSHEIM-PAUL, F., "The internationalization of the firm - Four Swedish 
cases", J. Man. Stud., 1975, (305), 307 e.v. en door LUOSTARINEN, R., The internationalization of 
the firm. An empirica! study of the internationalization of firms with smalt and open dornestic 
markets with special emphasis on lateral rigidity as a behavioral characteristic in strategie decision
making, Helsinki, Helsinki School of Economics, 1977, 181 e.v. Nederlandse ondernemers pasten 
in de jaren zestig deze technieken van stapsgewijze markttoetreding getrouw toe binnen de EEG: 
zie DE JONG, H.W., "Enkele overwegingen betreffende de penetratie van de ondernemingen in de 
Gemeenschappelijke Markt: de Nederlandse ervaring", in De economische aspecten van de vrijheid 
van vestiging, (61), 63. 

HUTT, M.D. en SPEH, T.W., Business Marketing Management, 262. 
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"export-management company", d.i. een onderneming die de export van de producent tegen betaling be
heert.855 

§ 2. Rechtstreekse export 

149. Een tweede stap vormt rechtstreekse export856
, waarbij de onderneming zelf 

exporteert via (i) een interne uitvoerafdeling of -departement, (ii) een vanuit het thuisland 
gezonden verkoopvertegenwoordiger, (iii) in het doelwitland gevestigde agenten, verdelers 
of partner-ondernemingen (dit laatste via "joint marketing arrangements")857 die al of 
niet exclusieve vertegenwoordigingsrechten krijgen toegewezen, of (iv) een bijkantoor of 
dochteronderneming in het doelwitland dat als verkoopkantoor en klantenservice-centrum 
optreedt ("foreign sales subsidiary"). 858 Ofschoon directe export een grotere expertise 
vergt dan indirecte export, biedt zij het voordeel dat de exporterende onderneming meer 
controle heeft over haar distributiekanalen. 859 Nadeel is dat de meeste lokale verdelers 
of agenten ook concurrerende producten vertegenwoordigen en hun verkoopinspanningen 
ervan zullen laten afhangen welke onderneming hen de beste marge biedt. 860 

§ 3. Licenties 

150. Het verlenen van licenties ( "licensing") vormt een derde rr1odaliteit om toegang tot 
een buitenlandse markt te verwerven. De licentiegever gaat een overeenkomst aan met een 
lokale licentienemer waarbij hij hem het recht verleent een productieproces, handelsmerk, 
octrooi, handelsgeheim of andere zaak of procédé te gebruiken tegen een vergoeding of 
royalty. 861 Franchising hoort, als het in licentie geven van een systeem862

, in deze 
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KOTLER, PH., Marketing Management, 416. 

KOTLER, PH., Marketing Management, 416-417. 

Zie DUDLEY, J.W. en MARTENS, W;, 1993 and Beyond, 211-214, met een opsomming van voor
en nadelen. "Joint marketing arrangements" zijn wederzijdse marketingafspraken tussen twee 
bedrijven met hun eigen producten, waarbij elke onderneming producten van de ander gaat 
verhandelen, deels ook om haar eigen verkoopcijfers te doen stijgen en haar marktpositie te 
bevorderen. 

Voordeel van een dergelijke verkoop-dochteronderneming is dat de moederonderneming de 
volledige controle heeft over de verkoopactiviteiten op de buitenlandse markt, zodat zij ook de 
marketing-technieken kan overdragen of exporteren die benodigd zijn om het product succesvol te 
verkopen: JEANNET, J.-P. en HENNESSEY, H.D., Global Marketing Strategies, 294, die tevens op 
p. 294-295 aan de hand van een cijfervoorbeeld illustreren dat een verkoop-dochteronderneming 
interessanter wordt naarmate het verkoopvolume groeit. Empirisch onderzoek heeft uitgewezen dat 
ondernemingen met producten waarvan de marketing bijzondere vaardigheden of arbeidsrelaties 
vraagt, er gewoonlijk hun eigen verkoop-dochterondernemingen op na houden: ANDERSON, E. en 
COUGHLAN, A. T. , "International Market En try and Expansion via Independent or Integrated 
Channels of Distribution", 51 1. Market., 1987, 71-82. 

JEANNET, J.-P. en HENNESSEY, H.D., Global Marketing Strategies, 293. 

Ibid. 

JEANNET, J.-P. en HENNESSEY, H.D., Global Marketing Strategies, 296, geven het voorbeeld van 
de grootste Amerikaanse brouwerij, Anheuser-Busch, wier strategie erin bestond om licentie
overeenkomsten te sluiten met de belangrijkste lokale brouwers in Canada, het Verenigd Konink
rijk, Frankrijk, Duitsland en Japan. 

Juridisch wordt franchising of systeemlicentie doorgaans omschreven als een wederkerige overeen
komst waarbij de ene partij, de franchisegever, de wederpartij, de franchisenemer, tegen recht
streekse of indirecte geldelijke vergoeding het recht verleent op de exploitatie vaneen merk en van 
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categorie thuis. 863 Het geven van licenties is met name interessant omdat men met 
weinig investering en manageriële inzet de toegang verwerft tot buitenlandse markten en 
bovendien geen risico van discriminerend overheidsoptreden loopt. Vooral voor KMO's 
blijkt dit een interessante strategie (zie supra, nr. 11). 864 

Als potentiële nadelen heeft licensing dat (i) de licentiegever minder controle heeft over de productkwaliteit en de 
performantie van de lokale verkoper dan wanneer hij zelf productie- en verkoopfaciliteiten had opgestart, (ii) 
ingeval van groot succes, de licentiegever winsten derft, en (iii) hij bij de beëindiging van het contract het risico 
loopt een concurrent te hebben gecreëerd. Om dit laatste te vermijden levert de licentiegever gewoonlijk 
bepaalde ingrediënten of onderdelen die voor de productie nodig zijn. Bovendien tracht de licentiegever 
voortdurend te innoveren opdat de licentienemer van hem afhankelijk zou blijven. 865 

151. Varianten binnen deze categorie vormen managementovereenkomsten en contractu
ele productie. Een managementovereenkomst is een contract waarbij een onderneming zich 
ertoe verbindt, tegen vergoeding, de operationele leiding over een andere onderneming 
geheel of gedeeltelijk op zich te nemen. 866 Dergelijke overeenkomsten worden als 
modaliteit van markttoetreding vooral gebruikt in de industriële, diensten- (met inbegrip 

863 

864 

865 

866 

een handelsformule, geconcretiseerd in een gemeenschappelijke naam of embleem, en waarbij 
eerstgenoemde tevens commerciële en/of technische bijstand verleent aan laatstgenoemde. Zie de 
omschrijvingen bij FREDERICQ, L. en FREDERICQ, S., Handboek van Belgisch handelsrecht, 111, 
Brussel, Bruylant, 1980, 2e ed., nr. 1530, p. 148-149; MERCHIERS, Y., "Enkele nieuwe handels
overeenkomsten", T.P.R., 1979, (721), p. 738, nr. 33; VAN CROMBRUGGE, S., Ondememingsco
operatie. De nationale en internationale fiscale aspecten van samenwerkingsovereenkomsten, 
Deurne, Kluwer, 1994, 2e ed., p. 29, nr. 34; VAN GERVEN, W., Ondernemingsrecht, nr. 41, p. 
342-343. Zie ook de definities in art. 1, lid 3, sub a, ben c, verordening (EEG) nr. 4087/88 van 
de Commissie van 30 november 1988 inzake. de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag 
op groepen franchiseovereenkomsten (PB, 1988, L 359, 46). De term "systeemlicentie" werd 
destijds geïntroduceerd door MOLENAAR, F., Handel in goede naam. Enige opmerkingen over het 
in· licentie geven van een systeem (franchising), Deventer, Kluwer, 1970, 6. 

KOTLER, PH., Marketing Management, 417, noemt als bekend voorbeeld Coca-Cola, dat over de 
gehele wereld franchising-contracten afsluit met brouwers en hen de voor de vervaardiging van haar 
drank vereiste stroop levert. Ook PepsiCo werkt via een internationaal franchising-netwerk: zie 
JEANNET, J.-P. en HENNESSEY, H.D., Global Marketing Strategies, 298-299. Voor een uitvoerige 
en genuanceerde studie van franchising als wijze van toetreding tot een buitenlandse markt, zie 
BURTON, F.N. en CROSS, A.R., "Franchising and foreign market entry", in International 
Marketing Reader, PALIWODA, S.J. en RYANS, J.K., JR. (eds.), Londen - New York, Routledge, 
1995, 35-48. 

Voor andere voordelen van het geven van licenties, zie HUTT, M.D. en SPEH, T.W., Business 
Marketing Management, 263; JEANNET, J.-P. en HENNESSEY, H.D., Global Marketing Strategies, 
296-298. Voor een overzichtelijke lijst van voor- en nadelen, :zie BROOKE, M.Z., International 
Management, 82-83. 

KoTLER, PH., Marketing Management, 417. Zie ook FRÖHLICH, F. W., Multinationale ondernemin
gen, 59-60. 

VAN CROMBRUGGE, S., Ondernemingscoöperatie, p. 93, nr. 124. Vgl. de defmitie bij SIMONART, 
V., "Le contrat de management. Aspects de droit des obligations et de droit des sociétés", T.B.H., 
1991, (1031), p. 1032, nr. 1: "un contrat par lequel une personne confère tout ou partie de la 
gestion d'une entreprise à une autre personne en cantrepartie d'une rémunération." Zie ook nog 
volgende omschrijving: "an arrangement under which operational control of an enterprise (or one 
phase of an enterprise) which would otherwise be exercised by a board of directors or managers 
elected and appointed by its owners is vested in a separate enterprise which performs the necessary 
management functions in return for a fee": M.Z. BROOKE en P.J. BUCKLEY, aangehaald bij 
YOUNG, S., HAMILL, J., WHEELER, C. en DAVIES, J.R., International Market Entry and 
Development, 161-162. BROOKE, M.Z., International Management, 88, heeft het kortweg over "an 
arrangement whereby a company operates a foreign firm for a elient who retains the ownership". 
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van openbare diensten-), toeristische en landbouwsecto~67 : de onderneming verhuurt 
haar gespecialiseerde diensten aan een lokale onderneming (b.v. hotelbeheer, computer
diensten) en ontvangt daarvoor vanaf het begin een vergoeding. 868 Een bijzondere vorm 
van managementovereenkomsten zijn "sleutel-op-de deur"-operaties ("turnkey operati
ons"), waarbij de buitenlandse onderneming een volledig operationeel systeem installeert 
dat de cliënt op het einde verwerft en op eigen kracht kan bedienen. 869 

Contractuele productie ("contract manufacturing") komt neer op een vorm van 
internationale onderaanneming: het betekent dat een onderneming een overeenkomst met 
lokale producenten aangaat om haar product te fabriceren, waarna zij doorgaans zelf de 
marketing en promotie van de producten - in haar thuismarkt of elders op de internatio
nale markt - op zich neemt. 870 

§ 4. Joint ventures 

152. Een vierde wijze van markttoetreding bieden joint ventures, d.w.z. het oprichten 
·van een gemeenschappelijke onderneming samen met een lokale onderneming. Dit kan 
aangewezen zijn omdat de buitenlandse onderneming de financiële, manageriële of andere 
middelen mist om zich alleen op de nieuwe markt te wagen, of omdat de regering van het 
doelwitland gemeenschappelijke eigendom als toegangsvereiste oplegt. 871 Voordelen 
liggen doorgaans op het vlak van synergieën, risicobeheersing (kleiner risico dan 100 % 
dochter), zeggenschap; de nadelen, met name mogelijke meningsverschillen met de lokale 
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871 

Zie de talrijke voorbeelden bij BROOKE, M.Z., Selling Management Services Contracts in 
International Business, Londen, Holt, Rinehart and Winston, 1985, 331; Id., International 
Management, 90. Managementovereenkomsten blijken de belangrijkste internationaliseringstechniek 
te vormen voor hotelgroepen. 

FRÖHLICH, P.W., Multinationale ondernemingen, 62-63. Voor de verscheidene voordelen en enkele 
nadelen, zie BROOKE, M.Z., International Management, 89; CZINKOTA, M.R., RONKAINEN, l.A. 
en MOFFETT, M.H., International Business, Fort Worth, Dryden, 1994, 3e ed., 378-379. Voor een 
bondig overzicht van de diverse gebruiksvormen van managementcontracten, zie BROOKE, M.Z., 
o.c., 11 J. Gen. Man., 1985, 4-15. KOTLER, PH., Marketing Management, 417, merkt op dat een 
managementovereenkomst vooral interessant is wanneer de haar diensten verhurende onderneming 
een optie verwerft om binnen de contractsperiode een participatie te nemen in de hurende 
onderneming. Hij voegt er evenwel aan toe dat deze overeenkomsten niet aan te raden zijn indien 
de onderneming haar manageriële talenten op meer rendabele wijze kan benutten of indien grotere 
winsten te maken vallen door zelf te investeren. Bovendien belet een managementovereenkomst de 
management-vennootschap gewoonlijk concurrerende ondernemingen op te starten gedurende een 
bepaalde periode. 

HUTT, M.D. en SPEH, T.W., Business Marketing Management, 264. Voor een nadere analyse van 
praktijk, modaliteiten, voordelen en problemen van "turnkey" contracten, zie YOUNG, S., HAMILL, 
J., WHEELER, C. en DAVIES, J.R., International Market Entry and Development, 169-173. Zie, 
voor een juridische analyse, VAN BUUREN, M.H.F., "Turnkey contracten", in Contracteren in de 
internationale praktijk/Deel ll, WESSELS, B. en VAN WECHEM, T.H.M. (eds.), Deventer, Kluwer, 
1995, 163-179. 

De buitenlandse onderneming "huurt" derhalve de productiecapaciteit van een lokale onderneming: 
JEANNET, J.-P. en HENNESSEY, H.D., Global Marketing Strategies, 300. Zie de voor- en nadelen 
bij KOTLER, PH., Marketing Management, 417: enerzijds het voordeel van een snelle start op de 
lokale markt met minder risico en de mogelijkheid om een alliantie aan te gaan met de lokale 
producent of deze later uit te kopen; anderzijds het nadeel van minder controle en het mogelijk 
derven van productiewinsten. Zie verder de gedetailleerde analyse bij YOUNG, S., HAMILL, J., 
WHEELER, C. en DAVIES, J.R., International MarketEntry and Development, 173-179. 

Zie de voorbeelden van joint ventures in China en Oost-Europa bij JEANNET, J.-P. en HENNESSEY, 
H.D., Global Marketing Strategies, 305-308. 
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partner en patstellingen inzake investeringen, marketing, winstbestemming en dergelijke, 
zijn eveneens bekend. 872 

Een eenduidige definitie van het begrip "joint venture" of gemeenschappelijke onderneming geven, is nagenoeg 
ondoenbaar: de praktijk is te divers. Men kan nog het best een zestal kenmerken formuleren, waaraan deze 
ondernemingen in het algemeen voldoen: (i) het betreft een samenwerking tussen vour het overige onafhankelijk 
blijvende ondernemingen, (ii) voor een specifiek project (iii) en daarom doorgaans ook voor een beperkte 
duurtijd, (iv) met een contractuele origine en aard en waarbij de keuze van rechtsvorm afhankelijk is van de 
behoeften, en die voor het overige gekenmerkt wordt door (v) de associatieve aard van de samenwerking 
(samenbrengen van middelen, deling in de risico's) en (vi) het recht van de deelnemers op gezamenlijke 
zeggenschap bij het bestuur. 873 Naast het gebruik van joint ventures als markttoetredingsinstrument, kan bet 
opzetten van een grensoverschrijdende joint venture ook om volgende motieven gebeuren: verzameling en 
verwerking van gegevens, organisatie van arbeidsmethoden, advisering inzake fiscaliteit en bedrijfsvoering, 
planning en financiering van investeringen, uitvoering van projecten op het gebied van onderzoek en ontwikke
ling (met name ontwikkeling van een nieuw hoogtechnologisch produkt), verwerving en verlening van licenties 
voor het gebruik van industriële eigendomsrechten, voorziening met grondstoffen of halffabrikaten, produktie van 
goederen, verrichten van diensten, reclame, distributie, klantenservice, e.d.m. 874 

§ 5. Directe investering 

153. De meest intensieve en risicovolle vorm van toetreding tot een andere markt 
tenslotte vormt directe investering of BDI. Vaak geschiedt dit slechts na het doorlopen 
van een of meerdere van de hogergenoemde etappes en wanneer de schaal van de doelwit
markt groot genoeg blijkt. Met directe investering wordt hier bedoeld, het gedeeltelijk of 
geheel verwerven van een bestaande lokale onderneming of het uitbouwen van eigen 
productie- en/ of assemblagefaciliteiten in het doelwitland via de oprichting van een vaste 
inrichting (d.w.z. een agentschap of bijkantoor) of dochteronderneming aldaar. 875 

Als voordelen van BDI gelden onder meer (i) een betere relatie met de plaatselijke 
overheid, verbruikers, leveranciers en afnemers waardoor de producten beter op de 
behoeften van de lokale marktomgeving kunnen worden afgestemd; (ii) een beter imago 
omdat de onderneming werkgelegenheid creëert; (iii) een betere positie om met lokale 
producenten te concurreren; en (iv) de volledige controle over de investering, zodat de 
onderneming haar productie- en marketingbeleid kan ontwikkelen in functie van haar 
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Zie BROOKE, M.Z., International Management, 108-110; KOTLER, PIL, Marketing Management, 
418; YOUNG, S., HAMILL. J., WHEELER, C. en DAVIES, J.R., International Market Entry and 
Development, 215-221. 

Zie BAPTISTA, L.O. en DURAND-BARTHEZ, P., Les associations d'entreprises (joint ventures) dans 
ie commerce international, Parijs, Feduci, L.G.D.J., 1991, 14; DE HEMPTINNE, R., "De 
samenwerkingsovereenkomst" , in De samenwerking tussen ondernemingen/La coopération entre 
entreprises, ABJE/BVBJ, Brussel, Bruylant, Antwerpen, Kluwer, 1993, (73), 75; PHILIPPE, D., 
"La rédaction du cantrat de joint venture", D.A.O.R., 1994, nr. 33, (9), 10. 

Zie bekendmaking van de Commissie van 16 februari 1993 betreffende de beoordeling van 
gemeenschappelijke ondernemingen met het karakter van een samenwerkingsverband op grond van 
artikel 85 van het EEG-Verdrag (PB, 1993, C 43, 2), punt 2. 

De marketingtheorie onderscheidt op dit punt verschillende gradaties, nl. het opzetten van een 
dochteronderneming die enkel aan assemblage doet (zodat slechts een deel van de productie in het 
doelwitland plaatsvindt) en het opzetten van een volledige productiecapaciteit in het doelwitland, 
gepaard gaand met een export van onderzoek en ontwikkeling naar die productie-dochteronderne
ming toe: zie DUNNING, J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, 194, en 
JEANNET, J.-P. en HENNESSEY, H.D., Global Marketing Strategies, 292 en 300-301. 

?:l 
I 
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lange-termijn doelstellingen. Risico's daarentegen zijn muntontwaarding, verslechterende 
marktomstandigheden en onteigening. 876 

154. Bij de ondernemersbeslissing tot het direct investeren in de ene of de andere vorm 
spelen in belangrijke mate juridische en fiscale motieven mee. Doorslaggevend zal de 
afweging van de juridisch-fiscale voordelen van een dochteronderneming in vergelijking 
met deze van een vaste inrichting zijn. 

De oprichting van een dochteronderneming kan zowel juridisch-fiscaal als op het 
vlak van de marktintegratie aantrekkelijk zijn, reden waarom de grote Europese onderne
mingen tot in de zeventiger jaren meestal voor deze vorm van secundaire vestiging kozen: 
(i) men vindt gemakkelijker lokale fmanciële partners; (ii) men kan in de raad van bestuur 
lokale ervaren personen met politieke invloed benoemen; (iii) de dochter is niet verplicht 
(belastbare) dividenden aan de moeder te betalen, maar kan - anders dan een vaste 
inrichting - haar winsten kapitaliseren; (iv) juridisch zorgt de afgescheiden rechtspersoon
lijkheid van de dochter voor een verminderd aansprakelijkheidsrisico van de moeder zo 
eerstgenoemde schulden maakt of insolvent wordt. Daartegenover staan de kosten 
verbonden met oprichting, kapitalisering, bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen en 
afzonderlijke boekhoudingen. 

Precies deze kostenfactoren hebben grote ondernemingen er de laatste jaren steeds 
meer toe aangezet om dochters te vervangen door vaste inrichtingen of bijkantoren 
("branching"). Niet alleen brengen deze vestigingsvormen minder administratieve kosten 
met zich mee, bovendien zijn door de technologische vooruitgang en de vlotte transport
verbindingen de mogelijkheden om vanuit het hoofdkwartier een netwerk van bijkantoren 
te beheren zonder de noodzaak van uitgebreide personeelsbezetting en bestuursstructuren 

\ter plaatse, aanzienlijk verbeterd. Met name voor Amerikaanse vennootschappen blijkt 
. "branching" steeds meer de aangewezen methode om een geïntegreerde groepsstructuur 
j binnen Europa te organiseren. 877 In de financiële sector (kredietinstellingen, verzekerin

gen, beleggingsondernemingen) wordt die evolutie overigens door de communautaire 
wetgeving zelf aangewakkerd via het stelsel van de ene Europese vergunning die het vlot 
oprichten van bijkantoren over de gehele Gemeenschap mogelijk maakt (infra, nr. 445). 
Daartegenover staan dan weer belangrijke fiscale nadelen waartoe de keuze van een vaste 
inrichting (en/ of de omschakeling van een dochter naar een vaste inrichting) kan leiden. 
De vraag, in hoeverre het vestigingsrecht aan deze fiscale benadeling verhelpt, wordt 
verder onderzocht (zie infra, nrs. 504 e.v.). 

§ 6. Strategische allianties 

155. In de marketingleer wordt recent aan deze lijst nog een zesde categorie toege
voegd, nl. strategische allianties. Het verschil met traditionele joint ventures is dat 
doorgaans geen nieuwe gemeenschappelijke onderneming wordt opgericht. Veeleer vindt 
een "pooling" plaats van middelen, met name complementaire specifieke vaardigheden of 

876 

877 

Zie voor een en ander JEANNET, J.-P. en HENNESSEY, H.O., Global Marketing Strategies, 302 
(met als interessant voorbeeld de directe investeringen van de Amerikaanse onderneming Guardian 
Industries in de EG); KOTLER, PH., Marketing Management, 418. 

DE HossoN, F. C., "Restructuring the businesses of multinational groups operating in Europe", 
/ntenax, 1996, (80), 83. Zie ook BECKER, H., "The Renaissance of the permanent establishments 
within the EC", lntenax, 1991, 202-203. 
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activa, zulks met het oog op een verhoging van de competitieve en strategische positie 
van de partners. 878 Juridisch kan dit de vorm aannemen van een (eventueel wederzijdse) 
deelneming en andere "interlocking" bestuursstructuren879 of, eventueel, van een ge
meenschappelijke dochteronderneming. Internationale strategische allianties zijn in de 
jaren tachtig sterk opgekomen als strategie om op wereldwijde basis aan snel wisselende 
en veeleisende consumentenbehoeften te voldoen en/ of op een snelle en relatief risico
arme wijze te internationaliseren. 880 

AFDELING 111. TUSSENBESLUIT 

156. Dit korte economische overzicht is voor de hierna volgende juridische analyse om 
meerdere redenen van nut. Het geeft aan waar een bepaalde juridische techniek zich 
situeert op de schaal van de diverse markttoegangsstrategieën. Zo kan de oprichting van 
een bijkantoor of dochteronderneming reeds in het stadium van rechtstreekse export 
("foreign sales subsidiary") plaatsvinden, terwijl dit ook pas in een veel verder gevorderd 
stadium, als BOl-techniek voor assemblage- of productiedoeleinden, kan gebeuren, nadat 
andere markttoetredingstechnieken werden aangewend; in beide gevallen gaat het per 
defmitie echter om vestigingstechnieken genoemd door art. 52 EG, wat niet het geval is 
met technieken als licensing, franchising, managementovereenkomsten en joint ventures. 
Voor deze technieken valt derhalve na te gaan of zij binnen het toepassingsbereik van de 
verdragsbepalingen inzake vestigingsrecht vallen. 

Tevens geeft het hoger gemaakte overzicht een indicatie van de economische 
relevantie van de onderscheiden technieken en van de motieven die er achter schuilgaan. 
Het maakt ons bewust van de grote variëteit van internationaliseringsstrategieën, waarvan 
directe investering en concentraties van ondernemingen slechts het eindpunt uitmaken. In 
het licht van dit grote gamma van markttoetredingstechnieken wint de vraag naar de 
precieze betekenis van het begrip "vestiging" in de zin van art. 52 EG sterk aan belang. 

878 

879 

880 

Zie de omschrijving van WEBSTER, F .E., JR., "The Changing Role of Marketing in the Corporati
on", J. Market. , oktober 1992, 8: "All strategie alliances are collaborations among partners 
invalving the conunitment of capita! and management resources with the objective of enhancing the 
partners' competitive positions". Vgl. de definitie van "global strategie alliances" bij P ARKHE, A., 
"Interfirm Diversity, Organizational Learning, and Longevity in Global Strategie Alliances", 22 J. 
Int. Bus. Stud., 1991, (579), 581: "the relatively enduring interfirm cooperative arrangements, 
invalving cross-border flows and linkages that utilize resources and/or gavernanee structures from 
autonomous organizations headquartered in two or more countries, for the joint accomplishment of 
the individual goals linked to the corporate mission of each sponsoring firm". Zie de voorbeelden 
van allianties op het vlak van technologie, productie en distributie aangehaald bij JEANNET, J.-P. en 
HENNESSEY, H.O., Global Marketing Studies, 310-312. Over de mogelijke struikelstenen bij 
dergelijke allianties, zie LEI, D. en SLOCUM, J.W., JR., "Global Strategy, Competency-Building 
and Strategie Alliances", 35 Cal. Man. Rev., herfst 1992, 81-97. 

Daarover BYITEBIER, K. en VERROKEN, A., Grensoverschrijdende ondememingssamenwerking, 
Deurne, Kluwer, 1994, p. 137-140, nrs. 283-284. Zie ook COMMISSIE EG, Het vraagstuk van de 
concentraties in de gemeenschappelijke markt, Brussel, EEG, Serie Concurrentie nr. 3, 1966, 15. 

Zie, met voorbeelden van dergelijke allianties, OESO, International Direct lnvestment. Polides and 
Trends in the 1980s, Parijs, OESO, 1992, 21-22. 
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Hoofdstuk 11. Wat betekent "zich vestigen" in de zin van art. 52 EG? 

AFDELING I. BELANG VAN DE VRAAG 

157. De vraag, wat het EG-Verdrag precies onder "vestiging" verstaat, is niet enkel 
cruciaal voor het toepassingsgebied ratione materiae van het vestigingsrecht en voor de 
werkingssfeer ratione personae van het recht op secundaire vestiging dat, zoals hoger 
aangegeven (supra, nr. 142) het Verdrag voorbehoudt voor reeds op het grondgebied van 
een Lid-Staat gevestigde EG-onderdanen. Invulling van het vestigingsbegrip heeft ook een 
directe relevantie voor de afbakening van het toepassingsgebied van de vrije dienstverrich
ting en voor een juist begrip van een aantal excepties op het vrije kapitaalverkeer. 

158. Voor het dienstenverkeer is het vestigingsbegrip in dubbel opzicht relevant. In de eerste plaats fungeert 
het als het wezenlijke onderscheidingscriterium om na te gaan of op een bepaalde, niet in loondienst verrichte, 
intracommunautaire economische activiteit het verdragsregime inzake vestiging dan wel inzake dienstverrichting 
toepassing vindt. Daarnaast ligt het belang van een inhoudsbepaling van "vestiging" voor dienstenverkeer hierin, 
dat art. 59 EG de opheffing van de beperkingen op het vrij verrichten van diensten binnen de EG slechts 
voorschrijft "ten aanzien van de onderdanen der Lid-Staten die in een ander land van de Gemeenschap zijn 
gevestigd dan dat, waarin degene is gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt verricht. "881 Het is bijgevolg, 
om na te gaan of deze verdragsbepaling kan worden ingeroepen, zowel van belang om de vestigingsplaats van de 
dienstverrichter als van de dienstontvanger na te gaan. In een letterlijke lezing moeten deze partijen elk in een 
andere Lid-Staat gevestigd zijn, al is het Hof over dit vereiste heengestapt in situaties waarin een ander pertinent 
intracommunautair element voorligt. 882 

De verdragsbepalingen inzake vrij kapitaalverkeer voorzien in uitzonderingen op het vrije verkeer 
waarin vestiging een rol speelt. Krachtens art. 73C, lid 1, EG doet de principiële norm van vrij kapitaalverkeer 
als neergelegd in art. 73B geen atbreuk aan de toepassing van beperkingen die op 31 december 1993 bestonden 
uit hoofde van nationaal of gemeenschapsrecht inzake het kapitaalverkeer naar of uit derde landen in verband 
met, onder andere, "vestiging". 883 In art. 73D, lid 1, sub a, EG luidt het dat art. 73B niets afdoet aan het recht 
van de Lid-Staten hun fiscale bepalingen toe te passen "die onderscheid maken tussen belastingplichtigen die niet 
in dezelfde situatie verkeren met betrekking tot hun vestigingsplaats of de plaats waar hun kapitaal is belegd "884 

(over deze uitzondering, zie infra, nrs. 262-263). Vergelijking met andere verdragstalen leert dat het hier niet 
zozeer gaat om vestigingsplaats in de economische zin, dan wel om "woonplaats" in de fiscale zin885 , welke 
begrippen geregeld, maar niet noodzakelijk altijd, samenvallen (infra, nr. 185). 

881 

882 

883 

884 

885 

Art. 59, eerste alinea, EG (eigen cursivering). Duits "ansässig sind"; Engels "established"; Frans 
"établis"; Italiaans "stabiliti". Ook voor de toepassing van art. 59, tweede alinea, EG speelt de 
plaats van vestiging een rol: die bepaling maakt de Raad bevoegd om met gekwalificeerde 
meerderheid op voorstel van de Commissie de bepalingen inzake de vrije dienstverrichting van 
toepassing te verklaren "ten gunste van onderdanen van een derde staat die diensten verrichten en 
binnen de Gemeenschap zijn gevestigd" (eigen cursivering); zelfde uitdrukking in de andere 
hiervoor aangehaalde talen. 

Zie inzonderheid de "toeristengidsen" -arresten, waarin het Hof de situatie waarin de dienstverrich
ter in een andere Lid-Staat is gevestigd dan die van de ontvanger van de dienst, slechts één van de 
door art. 59 EG bestreken hypothesen acht, en deze bepaling ook toepasselijk achtte indien 
dienstverrichter en dienstontvanger in dezelfde Lid-Staat gevestigd zijn, doch de dienstverrichting 
plaatsvindt op het grondgebied van een andere Lid-Staat dan deze van de vestiging van de 
dienstverrichter: arresten van 26 februari 1991 in zaken C-154/89, Commissie/Frankrijk, Jur., 
1991, I-659, r.o. 9-10, C-180/89, Commissie/Italië, Jur., 1991, I-709, r.o. 9 en C-198/89, 
Commissie/Griekenland, Jur., 1991, I-727, r.o. 10. 

Duits "Niederlassung"; Engels "establishment"; Frans "1 'établissement"; Italiaans "lo stabilimento". 
Zie ook art. 73C, lid 2, EG i.v.m. de bevoegdheid van de Raad om maatregelen op dit domein te 
nemen. 

Eigen cursivering. 

Duits "Wohnort"; Engels "residence"; Frans "résidence"; Italiaans "luogo di residenza". 

I' 

11 
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AFDELING 11. ONTLEDING VAN HET VESTIGINGSBEGRIP ALS OMSCHREVEN DOOR HET HOF 

VAN JUSTITIE 

§ 1. Definitie 

159. Het EG-Verdrag defmieert het begrip "vestiging" niet. In de doctrine wordt van 
oudsher aangenomen dat dit begrip een mate!i_Ç~e~~!!!l!!é!!!t~ vergt in een andere Lid-Staat 
dan de staat van oorsprong en de daadwerk_çlijke ~itoefening aldaar van een _economische 
activiJeit; dit alles zoniet permanent, dan toch min of meer duurzaain~886-- Het ~Hof~heeft 
zich bij deze visie aangesloten in Factoname 11, waar het luidt dat het begrip 'vestiging' 
in de zin van de artt. 52 en volgende EG inhoudt, 

"dat daadwerkelijk een economische activiteit wordt uitgeoefend door middel van een duurzame vestiging voor 
onbepaalde tijd in een andere Lid-Staat". 887 

886 

887 

Zie AUDINET, 1000; LAUWAARS-TIMMERMANS, 194 ("ten minste[ ... ] enigerlei fysieke vestiging en 
dat voor onbepaalde duur"); RENAULD, p. 2.07-2.08, nr. 8 ("l'exercice permanent - ou du moins 
stabie - d'une activité économique non salariée en un endroit déterminé [ ... ]. L'établissement 
suppose donc une implantation matérielle en un endroit déterminé. "; SCHLACHTER, E., "Le droit 
d'établissement dans Ie marché commun et ses problèmes", R.M. C., 1959, (321), 325: "L'applica
tion des règles relatives à 1 'établissement suppose une fixation d 'un ressortissant d 'un Etat membre 
dans un autre Etat membre [ ... ] . Cette fixation doit normalement présenter une certaine permanen
ce et être liée à l'exploitation de certains intérêts professionneis. Nous empioyons à dessein Ie 
terroe vague de 'fixation', cel ui de domicile étant susceptibie d' acceptions diverses. "; SÉCHÉ, J.-C., 
in Commentaire Mégret. Le droit de la CEE, III, Brussel, Editions de I'Université de Bruxelles, 
1990, 2e ed., p. 35, nr. 2, volgens wie vestiging twee componenten inhoudt nl. "une installation 
durable dans Ie pays d'accueil" en "l'exercice d'une activité économique, non salariée"; 
WOHLFARTH-EVERLING, "Art. 52", p. 173, nr. 5, acht "die Begründung eines ständigen Aufent
halts [ ... ] und gewerbliches Mittelpunktes im Aufnahmeland" begripsgewijs noodzakelijk inherent 
aan "vestiging". Voor een vergelijking van het vestigingsbegrip van het EG-Verdrag met vestigings
verdragen, zie MAESTRIPIERI, 40-41; zie ook VIGNES, 673-674. 

Arrest van 25 juli 1991, zaak C-221189, Jur., 1991, 1-3905, r.o. 20; zie ook arrest van 4 oktober 
1991, zaak C-246/89, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur., 1991, 1-4585, r.o. 21; vgl., voor art. 
48 EG, arrest van 31 mei 1989, zaak 344/87, Bettray, Jur., 1989, 1621, r.o. 13. De definitie 
maakt inmiddels school: er wordt naar verwezen in de achtste considerans van de preambule van 
het voorstel dat de Commissie op 31 mei 1995 heeft ingediend voor een richtlijn van Parlement en 
Raad tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de Lid-Staten inzake de uitoefening van televisie
omroepactiviteiten, PB, 1995, C 185, 4. Vgl. de interpretatie die de Commissie voorstaat van het 
begrip 'vestiging' in art. 2, lid 1, van laatstgenoemde richtlijn, en die het Hof verdedigbaar achtte 
in zijn arrest van 10 september 1996, zaak C-222/94, Commissie/Verenigd Koninkrijk, nog niet 
gepubliceerd in de Jur., r.o. 58, nl. "Ie lieu ou sont prises les décisions concemant la politique de 
programmation et l' assemblage final des programmes à diffuser". In wezen identificeert deze 
uitlegging het begrip "vestiging" met het begrip "werkelijke zetel" (infra, nr. 594). Vgl. evenwel 
arrest Factortame 11, r.o. 34-35, waar het Hof weliswaar aanneemt dat een voorwaarde van bestuur 
en controle van de exploitatie van vaartuigen "in wezen samenvalt met het begrip vestiging in de 
zin van de artikelen 52 en volgende EEG-Verdrag", maar anderzijds bemerkt dat die voorwaarde 
zou indruisen tegen genoemde bepalingen "indien zij aldus zou moeten worden uitgelegd dat 
registratie uitgesloten is in het geval van een secundaire vestiging, waarbij het centrum dat de 
exploitatie van het vaartuig in de Lid-Staat van registratie beheert, handelt op instructie van een 
centrum in de Lid-Staat van de hoofdvestiging, dat de beslissingen neemt." 
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In Gebhartf88 bevestigde het Hof dat het begrip 'vestiging' in de zin van het Verdrag 
11 zeer ruim 11889 is en inhoudt 

' 

"dat een gemeenschapsonderdaan duurzaam kan deelnemen aan het economisch leven van een andere Lid-Staat 
dan zijn staat "an herkomst, daar voordeel uit kan halen en op die wijze de economische en sociale vervlechting 
in de Gemeenschap op het terrein van niet in loondienst. verrichte werkzaamheden kan bevorderen". 890 

Doorslaggevend voor de toepasselijkheid van art. 52 EG, zo luidde het recent nog in 
Kemmle~91 , is het gegeven dat een EG-onderdaan in een andere Lid-Staat 11 een vaste en 
duurzame inrichting 11 heeft. 892 

160. Uit deze rechtspraak volgt dat aan vier basisvoorwaarden moet voldaan zijn, opdat 
van vestiging sprake is: een EG-onderdaan of EG-vennootschap dient (i) middels een 
duurzame vestiging (ii) voor onbepaalde tijd (iii) daadwerkelijk een economische activiteit 
uit te oefenen (iv) in een andere Lid-Staat. Vestiging staat derhalve in essentie voor het 
zich blijvend integreren van een marktoperator in de economie van een andere Lid
Staat893 (zulks in tegenstelling tot het begrip dienstverrichting: infra, nr. 162). Hierna 
worden voornoemde componenten nader ontleed. 

Ter vergelijking kan men verwijzen naar de definitie van "vestiging" in art. 2, sub h, van het recente 
Insolventieverdrag, luidens welk het gaat om "elke plaats van handeling waar de schuldenaar met behulp van 
mensen en goederen een economische activiteit uitoefent die niet van tijdelijke aard is". 894 Het rapport Virgos
SchmifJ95 bij dit verdrag licht toe dat het om een zeer open en zelfstandige definitie896 gaat die de grondslag 

888 

889 

890 

891 

892 

893 

894 

895 

896 

Arrest van 30 november 1995, zaak C-55/94, Jur., 1-4165. 

Arrest Gebhard, r.o. 25. Een dergelijke ruime interpretatie van het vestigingsbegrip bleek reeds uit 
het Duits verzekeringsarrest: infra, nr. 163. Zie reeds SCHLACHTER, E., o.c., R.M.C., 1959, 325: 
"S'a~issant d'une notion de fait plus que de droit, cette exigence d'une certaine permanence, liée à 
une tdée d'exercice professionnel, ne paraît pas devoir être interprétée trop sévèrement". 

Arrest Gebhard, r.o. 25. 

Arrest van 15 februari 1996, t:aak C-53/95, Jur., 1996, 1-703. 

. Arrest Kemmler, r. o. 8. 

"S'établir, [ ... ], c'est s'intégrer à une économie nationale": SCHAPIRA-LE TALLEC-BLAISE, 527. 
Naar die definitie wordt verwezen in de conclusies van advocaat-generaal DARMON in zaak 81187, 
Daily Mail, Jur., 1988, p. 550, nr. 3, en van advocaat-generaal LÉGER in zaak C-55/94, Gebhard, 
Jur. , 1995, p. I -4171, punt 19. Ofschoon deze definitie de betekenis van vestiging helpt verduide
lijken, biedt zij o.i. wemig concrete houvast. 

"Plaats van handeling" lijkt ons een niet geheel geslaagde vertaling van het Franse "lieu d'opérati
ons" en het Engelse "place of operations". 

Rapport bij het Verdrag betreffende insolventieprocedures door M. VIRGOSen E. SCHMIT, nog niet 
gepubliceerd in het PB, Raad van de Europese Unie, doe. 6500/96, 3 mei 1996. 

Zo geeft het rappon Virgos-Schmit, nr. 70, aan dat de suggestie van een staat om voor "vestiging" 
het begrip over te nemen dat het Hof in het kader van zijn interpretatie van art. 5, punt 5, EEX 
heeft ontwikkeld (daarover infra, nrs. 191-196), niet gevolgd werd omdat, gelet op het uitzonde
ringskarakter van deze bepaling ten aanzien van de algemene bevoegdheidsregel van het forum van 
de woonplaats van de verweerder, men het risico wilde vermijden van een restrictieve interpretatie 
van het vestigingsbegrip. Men wenste een zeer open definitie als compromis ten aanzien van die 
verdragsluitende staten die reeds territoriale procedures wilden baseren op de aanwezigheid van 
(voor een economische activiteit bestemde) goederen, zonder het vereiste dat de schuldenaar ter 
plaatse een vestiging bezat. 
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voor de internationale bevoegdheid tot opening van een territoriale insolventieprocedure vormt. 897 Met "plaats 
van handeling" wordt blijkens dit verslag "een plaats bedoeld van waaruit op de markt (m.a.w. naar buiten toe) 
economische activiteiten worden ontplooid, ter zake van koophandel, nijverheid, of een vrij beroep". De 
vermelding dat de economische activiteit met behulp van mensen en goederen wordt uitgeoefend, wijst volgens 
het verslag op "de noodzaak van een minimale graad van organisatie. Een louter toevallige plaats van 
werkzaamheden kan niet als vestiging aangemerkt worden; er is een zekere stabiliteit vereist." De negatieve 
omschrijving ("niet van tijdelijke aard") dient om een minimumduur te vermijden. Doorslaggevend, zo besluit 

het rapport, is "hoe de activiteit naar buiten overkomt en niet welke oogmerken de schuldenaar heeft". 898 

I'• 

§ 2. Duuname vestiging 

161. Het vereiste van een "duurzame vestiging" als component van het communautaire 
vestigingsbegrip lijkt op een kringredenering. Vergelijking met andere officiële talen, met 
name de proceduretaal van Factoname 11, het Engels ("fixed establishment"), en de 
werktaal van het Hof, het Frans ("installation stable"), leert dat het Hof vooral doelt op 
een stabiele fysieke inplantingJ!l.Jt~Lgastland. "Duurzaam" slaat hier niet op een tijdsele
ment (daarover gaat het duurzaamheidsvereiste: infra, nrs. 162 e.v.), maar op een 
element van vaste mat~rië~_4!~JaHati~, ~~!1-~~P!<:>l~!i~~~~n~. 899 Uit het Duitse veneke
ring sarrest volgt dat het begrip "installatie" in het geval van ondernemingen met een 
secundaire vestiging niet losstaat van, maar integendeel nauw verbonden is met, de 
aanwezigheid van personeel of van een zelfstandig persoon die "gemachtigd is duurzaam 
voor die onderneming op te treden zoals een agentschap zou doen" (infra, nr. 163). Het 
louter in eigendom verwerven of huren van een kantoor of bedrijfslokalen in het gastland 
is niet voldoende om als vestiging te kwalificeren900: er moet ook een persoon zijn met 
vertegenwoordigingsbevoegdheid. Uit Factortame 11 blijkt bovendien dat de installatie-eis 
samenhangt met de voorwaarde van een daadwerkelijk uitgeoefende economische activiteit 
(infra, nr. 174). 

In tegenstelling tot de Commissie, volgens welke de registratie van een schippersvaartuig als zodanig een 
vestigingshandeling in de zin van art. 52 EG vormt, oordeelde het Hof dat "de registratie van een vaartuig niet 
noodzakelijk een vestiging in de zin van het Verdrag mee[brengt], in het bijzonder wanneer het vaartuig niet 
wordt gebruikt voor de uitoefening van een economische activiteit, of wanneer de aanvraag tot registratie wordt 
gedaan door of namens een persoon die niet in de betrokken Lid-Staat is gevestigd en evenmin voornemens is 
zich aldaar te vestigen." "Wanneer daarentegen het vaartuig een instrument voor de uitoefening van een 
economische activiteit is die gepaard gaat met een duurzame vestiging ["fixed establishment"/"installation 

897 

898 

899 

900 

Rappon Virgos-Schmit, nr. 70. Die bevoegdheid is geregeld in art. 3, lid 2, Insolventieverdrag, 
volgens het rapport "een van de Verdragsbepalingen waarover het uitvoerigst is onderhandeld" . 
Krachtens deze bepaling zijn de rechters van een verdragsluitende staat, wanneer het centrum van 
de voornaamste belangen van de schuldenaar op het grondgebied van een verdragsluitende staat is 
gelegen, slechts tot opening van een insolventieprocedure ten aanzien van deze schuldenaar bevoegd 
indien hij op het grondgebied van laatstgenoemde staat een vestiging bezit. De gevolgen van deze 
procedure gelden alleen ten aanzien van de goederen van de schuldenaar die zich op het grondge
bied van die staat bevinden. 

Rappon Virgos-Schmit, nr. 71. 

Zie arrest Factortame 11, r.o. 34, waar het Hof oordeelt dat een wettelijke eis dat een voertuig 
wordt beheerd en de exploitatie ervan wordt bestuurd en gecontroleerd vanuit de Lid-Staat van 
registratie, "in wezen samenvalt met het begrip vestiging in de zin van de artikelen 52 en volgende 
EEG-Verdrag, dat een duurzame vestiging impliceert". Zie ook infra, nr. 398. 

Cf GAVALDA, C. en PARLEANI, G., Droit des affaires de l'Union européenne, Parijs, Litec, 1995, 
p. 101, nr. 187, die terecht opmerken dat "il est douteux qu'une simple présence matérielle 
(entrepot, garage, appartement, par ex.) sans action à destination de clientèle puisse suffire à 
caractériser un 'établissement'." 
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stabie "] in de betrokken Lid-Staat, kan de registratie van dat vaartuig niet los worden gezien van de uitoefening 
van het recht van vrije vestiging. "901 Per analogie kan men stellen dat de loutere inschrijving van een bijkan
toor of de dochteronderneming van een EG-vennootschap in het handelsregister van het gastland op zichzelf niet 
op vestiging neerkomt, maar wel, wanneer zij gepaard gaat met een daadwerkelijke economische activiteit, daar 
niet los van kan worden gezien. 

§ 3. Onbepaalde tijd 

1. Duurzaamheid als afbakeningsfactor ten opzichte van dienstenverkeer - Ontoereikend
heid 

162. In het duurzame902 of blijvende9(13
, d.i. in de ti.i.Q_principieel_niet be~~' 

karakter van de fysieke aanwezigheid in de Lid-Staat van ontvangst ligt het belangrijkste 
criterium ter afbakening van het vestigingsrecht ten aanzien van de vrijheid van dienstver
richting. In Steymann beklemtoonde het Hof dat "een werkzaamheid die duurzaam wordt 
uitgeoefend of waarvan althans het einde niet valt te voorzien, niet onder de gemeen
schapsbepalingen inzake dienstverrichting kan vallen" maar wel, alnaargelang het geval, 
onder het werknemersverkeer of het vestigingsrecht. 904 

163. Vraag is hoe strikt of extensief dit duurzaamheidsvereiste moet worden opgevat. 
Men mag aannemen dat de toepassing ervan een feitenkwestie is. De verdragssystematiek, 
met name de residuaire definitie van het dienstenbegrip in art. 60, eerste alinea, EG90S, 
lijkt het Hof in het Duitse venekeringsarrest te hebben geïnspireerd tot een ruime 
QQYatting van_y_(!g_!g~g_!~l! koste van diens~en: 

"een verzekeringsonderneming uit een andere Lid-Staat, die in de betrokken Lid-Staat duurzaam aanwezig is, 
[valt] onder de verdragsbepalingen inzake het recht van vestiging [ ... ], ook indien die aanwezigheid niet de vorm 
heeft van een bijkantoor of een agentschap, maar enkel van een eenvoudig bureau, beheerd door eigen personeel 

901 

902 

903 

904 

905 

Arrest Factortame 11, r.o. 21-22; bevestigd in arrest van 4 oktober 1991, zaak C-246/89, Commis
sie/Verenigd Koninkrijk, Jur., 1991, 1-4585, r.o. 22-23 (eigen toevoeging tussen haakjes). 

Cf. de formulering van het Duitse venekeringsarrest, r.o. 21, aangehaald infra, nr. 163. 

Vgl. zevenentwintigste considerans Derde Schadeverzekeringsrichtlijn, waar overwogen wordt dat 
"de uitoefening van de vrijheid van vestiging een blijvende aanwezigheid in de Lid-Staat van het 
bijkantoor vereist". 

Arrest van 5 oktober 1988, zaak 196/87, Jur., 1988, 6159, r.o. 16. Voor andere passages waar het 
Hof de afbakening vestiging-diensten baseert op het tijdelijk karakter van de uitgeoefende activiteit, 
zie o.m. arresten van 17 december 1981, zaak 279/80, Webb, Jur., 1981, 3305, r.o. 16 ("werk
zaamheden van tijdelijke aard"); 4 december 1986 in zaken 220/83, Commissie/Frankrijk, Jur., 
1986, 3663, r.o. 18, 252/83, Commissie/Denemarken, Jur., 1986, 3713, r.o. 18, 206/84, 
Commissie/Ierland, Jur., 1986, 3817, r.o. 18 (waar het Hof aangaande het optreden van verzeke
ringsondememingen als eerste verzekeraar bij co-assurantie, in het kader van het dienstenverkeer, 
stelt dat dit "een typisch gelegenheidskarakter heeft"); en de 'toeristengidsen' -arresten van 26 
februari 1991 in zaken C-154/89, Commissie/Frankrijk, Jur., 1991, 1-659, r.o. 7, C-180/89, 
Commissie/Italië, Jur., 1991, 1-709, r.o. 6 en C-198/89, Commissie/Griekenland, Jur., 1991, 1-
727, r.o. 6 ("dienstverrichtingen, die van tijdelijke aard zijn"). Ook volgens DE CRAYENCOUR, J.
P., "Propos sur le droit d'établissement dans le traité de Rome", Cah. Dr. Eur., 1968, (420), 424, 
is "la notion d' implantation durable dans le pays" "le critère de distinction le plus .sûr". 

"In de zin van dit Verdrag worden als diensten beschouwd de dienstverrichtingen welke gewoonlijk 
tegen vergoeding geschieden, voor zover de bepalingen, betreffende het vrij verkeer van goederen, 
kapitaal en personen op deze dienstverrichtingen niet van toepassing zijn". 

I 



167 

van de onderneming of door een zelfstandig persoon die echter gemachtigd is duurzaam voor die onderneming 
op te treden zoals een agentschap zou doen. "906 

Een duurzame aanwezigheid in het gastland door middel van een eenvoudig bureau met 
vertegenwoordigingsbevoegdheid, volstaat opdat van een vestiging sprake zou zijn (cf 
infra, nr. 198). In het recente Gebhard-arrest treft men evenwel een belangrijke nuance
ring van deze stellingname aan. Ofschoon het Hof bevestigt dat het hoofdstuk betreffende 
het dienstenverkeer ervan uitgaat dat een dienstverrichter die zich naar een andere Lid
Staat begeeft zijn werkzaamheden daar tijdelijk uitoefent907

, voegt het toe dat 

"het tijdelijk karakter van de betrokken werkzaamheden niet enkel aan de hand van de duur van de dienst [moet] 
worden beoordeeld, doch tevens aan de hand van de frequentie, de periodiciteit of de continuïteit ervan. Het 
tijdelijke karakter van de dienst sluit niet uit, dat een dienstverrichter in de zin van het Verdrag zich in de Lid
Staat van ontvangst voorziet van een zekere infrastructuur (daaronder begrepen een kantoor of kabinet), wanneer 
die infrastructuur noodzakelijk is om de betrokken dienst te kunnen verrichten. "908 

Die precisering zal ongetwijfeld door heel wat marktdeelnemers dankbaar worden 
ingeroepen teneinde onder de vrije dienstverrichting, en niet onder het vestigingsrecht, te 
ressorteren. 909 Zij betekent een welkome relativering van de uitsluitende aandacht voor 
de duur van een bepaalde activiteit: tijdelijkheid of duurzaamheid moet tevens gemeten 
worden aan de hand van de frequentie, peri2~~~~~i!.~_!!nc_s>~t~~!~~it van de in het gastland 
verrichte activiteit. Bovendien aanvaardt het Hof dat het erop nahouden van een zekere 

906 

908 

909 

Arrest van 4 december 1986, zaak 205/84, Commissie/Duitsland, Jur., 1986, 3755, r.o. 21. Zie 
ook conclusie van advocaat-generaal MISCHO in zaak C-221189, Factortame 11, Jur., 1991, p. 1-
3946, punt 51. De geciteerde defmitie is trouwens overgenomen in art. 3 Tweede Schadeverzeke
ringsrichtlijn, dat voor de toe_J?assing van de Eerste en Tweede Schadeverzekeringsrichtlijn met een 
agentschap of bijkantoor gelijkstelt, "elke duurzame aanwezigheid van een onderneming op het 
grondgebled van een Lid-Staat, ook indien die aanwezigheid- . . . (volgt overname van de defmitie 
van het Hot)". V~l. het begrip "algemeen gevolmachtigde" in art. 10, lid 1, sub d, Eerste Schade
verzekeringsrichthjn: dere bepaling legt voor verzekeringsondernemingen die een agentschap of 
bijkantoor willen openen en daartoe een vergunning aanvragen, de eis op dat zij een algemeen 
gevolmachtigde aanwijzen "die zijn woon- en verblijfplaats heeft in het ontvangende land en aan 
wie voldoende bevoegdheden zijn verleend om de onderneming ten opzichte van derden te 
verbinden en om haar tegenover de autoriteiten en de rechterlijke instanties van het ontvangende 
land te vertegenwoordigen". Men contrastere Duitse verzekering met het elf jaar eerder gewezen 
arrest Coenen (26 november 1975, zaak 39175, Jur., 1975, 1547), waar het Hof op een Nederlands 
assurantiebemiddelaar met woonplaats te België doch kantoor te Nederland, de artt. 59, 60 en 65 
EG toepaste. Vandaag de dag lijkt het zelfs betwijfelbaar of het Hof in een dergelijke situatie een 
pertinent grensoverschrijdend element zou aanwezig achten, gelet op het arrest van 26 januari 1993, 
zaak C-112/91, Wemer, Jur., 1993, I -429: infra, voetnoot 968. 

Arrest Gebhard, supra, voetnoot 888, r.o. 26. 

Arrest Gebhard, r.o. 27. In de daaropvolgende rechtsoverweging merkt het Hof op dat dit niet de 
situatie van het hoofdgeding is, aangezien de Duitse onderdaan Gebhard "op duurzame wijze een 
beroepswerkzaamheid uit[oefent] in een andere Lid-Staat, waar hij zich vanuit een kantoor richt tot, 
onder anderen, de onderdanen van die staat. Hij valt dus onder de bepalingen van het hoofdstuk 
betreffende het recht van vestiging, en niet onder die van het hoofdstuk betreffende de diensten." 

Zie GILLIAMS, H., VAN GERVEN, Y., WOUTERS, J. en WYTINCK, P., "Kroniek van rechtspraak: 
Europees ondernemingsrecht (augustus 1994 - december 1995)", T.B.H., 1996, (195), nr. 74, p. 
228-229. Men kan hier inderdaad niet enkel denken aan beoefenaars van vrije beroepen, maar ook -
en misschien vooral - aan financiële dienstverleners: infra, nrs. 168-169. Voor beoefenaars van 
vrije beroepen, met name advocaten, biedt voornoemde passage een nuttige verduidelijking: zo 
kunnen advocaten met een correspondentie-adres of secretariaat in een andere Lid-Staat zich toch 
nog blijven beroepen op de vrije dienstverrichting, als uitgewerkt in richtlijn 77 /249/EEG van de 
Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten 
van het vrij verrichten van diensten (PB, 1977, L 78, 17). 
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infrastructuur noodzakelijk kan zijn om een bepaalde dienst te verrichten. Een en ander is 
vanzelfsprekend een feitenkwestie, die sterk afhangt van de betrokken activiteit. 910 

164. Dat de duuJ.!ü~ van een bepaalde activiteit niet steeds doorslaggevend kan worden 
geacht voor de kwalificatie als vestiging resp. dienstverrichting, blijkt al uit een aantal 
gevallen waarin een dienstverrichter in het gastland diensten uitvoert: het uitvoeren van 
bouwwerkzaamheden of (in het kader van een overheidsopdracht) openbare infrastructuur
werkzaamheden911 kan maanden, soms zelfs een aantal jaren, in beslag nemen, terwijl 
de architect enlof (één van de) aannemer(s) in een andere Lid-Staat gevestigd blijft en 
slechts voor dat specifieke project diensten aanbiedt resp. aanbieden in het ontvangst
land912 ; een gerechtelijke procedure waarin een advocaat optreedt in het kader van de 
vrije dienstverrichting, kan in sommige gevallen jaren aanslepen. 913 In beide gevallen 
kan de dienstverrichting noodzakelijkerwijs de 'vestiging' van een bureau, opslagplaats en 
dergelijke meebrengen. 914 

Het Hof heeft in een arrest van 14 januari 1988915 toegegeven dat de overgang van dienstenverkeer naar 
vestiging fluïde kan zijn en dat ook de uitoefening van het vestigingsrecht in de tijd beperkt kan blijken, met 
name wanneer het slechts om een secundaire vestiging gaat. Het betrof een inbreukprocedure die de Commissie 
had ingesteld tegen Italië, omdat dit land de toegang tot goedkoop grondkrediet en tot de huur en toewijzing van 
door de overheid gebouwde of gesubsidieerde woningen voorbehield aan de eigen onderdanen. Het Hof moest de 
Italiaanse regering toegeven dat er "in de praktijk niet in alle gevallen van vestiging dezelfde behoefte [bestaat] 
om huisvesting te vinden en [dat] deze behoefte zich in de regel niet [doet] gevoelen in het geval van dienstver
richting"916; maar het voegde daaraan toe, dat het "niet a priori [valt] uit te sluiten, dat iemand, met behoud 
van zijn hoofdvestiging in de ene Lid-Staat, in een andere Lid-Staat beroepswerkzaamheden gaat verrichten 
gedurende een zo lange periode, dat hij voldoet aan de niet-discriminerende voorwaarden voor huisvesting in de 
sociale sector. Hieruit volgt, dat men geen onderscheid mag maken tussen de verschillende vormen van vestiging 
en dat dienstverrichters niet mogen worden uitgesloten van het fundamentele beginsel van gelijke behande
ling. n917 

De duur van de activiteit wordt helemaal ongeschikt als afbakeningsfactor in de hypothese 
waarin de dienstverrichter zijn land van vestiging niet eens verlaat om de dienst aan te 
bieden. Men neme de zaak Säger, waarin het ging om een private limited company naar 
Engels recht die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar een reeks landen, waaronder Duits
land, diensten verricht in verband met de instandhouding van octrooirechten ("patent 
renewal services") voor de houder van deze rechten. Gelet op de aard van deze diensten 

910 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

917 

Zie ook MARTIN, R., noot bij het arrest Gebhard, S.J. (J.C.P.), Éd. G., 1996, 11, 22633, (200), p. 
202, nr. 4, die kritisch opmerkt dat "cette restrietion ouvre la porte à toutes les interprétations des 
états de fait possibles". 

Men denke aan de feiten die in het hoofdgeding in de zaak Se co voorlagen, nl. twee Franse N. V.' s 
die te Luxemburg bouw- en onderhoudswerken met betrekking tot de infrastructuur van spoorweg
netten uitvoerden: arrest van 3 februari 1983, gevoegde zaken 62/81 en 63/81, Jur., 1983, 223. 

Zie ook conclusie advocaat-generaal JACOBS in Säger, Jur., 1991, p. 1-4235, punt 25. 

Zie conclusie advocaat-generaal LÉGER in Gebhard, Jur., 1995, p. 1-4180-4181, punt 69. 

MAAS, H.H., "De Algemene Programma's en de uitvoering daarvan", in Vrijheid van vestiging en 
dienstverlening in de EEG, Deventer, Kluwer, 1965, (27), 30. 

Arrest van 14 januari 1988, zaak 63/86, Commissie/Italië, Jur., 1988, 29. 

Arrest in zaak 63/86, r.o. 19. 

Arrest in zaak 63/86, r.o. 19. 
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(het opvolgen van de vervaldata van octrooien), gaat het om een continue en voortdurende 
activiteit918

, maar toch is van een (zelfs maar secundaire) vestiging in Duitsland via een 
fysieke inplanting aldaar, geen sprake. Men stelt derhalve vast dat het tijdelijkheidscrite
rium slechts een relevante atbakeningsfactor tussen vestiging en dienstenverkeer vormt in 
de hypothese waarin de dienstverrichter zich naar het gastland verplaatst om er de dienst 
aan te bieden. 919 

165. Anderzijds heeft het Hof zich reeds vroeg gerealiseerd dat het element "duur" niet 
steeds toereikend is om het vestigings- ten opzichte van het dienstenregime af te bakenen. 
Reeds in van Einsbergen - nadien herhaaldelijk bevestigd - maakte het een voorbehoud 
voor de situatie waarin "de door artikel 59 gewaarborgde vrijheid door een dienstverrich
ter wiens werkzaamheid geheel of voornamelijk op zijn grondgebied [d.i. van het 
gastland] is gericht, wordt gebruikt om zich te onttrekken aan de beroepsregels die, ware 
hij op het grondgebied van die Lid-Staat gevestigd, op hem van toepassing zouden zijn, 
daar op zodanige situatie het hoofdstuk betreffende het recht van vestiging en niet dat 
betreffende de dienstverrichting van toepassing zou kunnen zijn" .920 Anders gezegd, bij 
de afbakening van vestiging ten opzichte van diensten komt, in een perspectief van 
misbruikbestrijding, ook een zwaartepuntstest kijken. Blijkt het dienstenverkeer ingescha
keld in het kader van een "U-bocht"-constructie, dan beschouwt het Hof dit (in omfloerste 
bewoordingen weliswaar) de facto veeleer als een met vestiging gelijk te stellen situatie 

918 

919 

920 

Zie ook conclusie advocaat-generaal LÉGER in Gebhard, Jur., 1995, p. 1-4175, punt 39. 

Men kan, zoals bekend, grosso modo drie modaliteiten onderscheiden van grensoverschrijdende 
dienstverrichting in de zin van art. 59 EG: (i) dienstverrichter verplaatst zich naar het land waar de 
dienst wordt verricht; (ii) dienstontvanger verplaatst zich naar het land waar de dienst wordt 
verricht; en (iii) geen van beide verplaatst ztch. De eerste hypothese is de meest klassieke, 
waarmee ook het EG-Verdrag heeft rekening gehouden in art. 60, derde alinea. De tweede 
hypothese is niet in het Verdrag voorzien, maar het Hof heeft haar uitdrukkelijk onder art. 59 EG 
gebracht: arresten van 31 januari 1984, gevoegde zaken 286/82 en 26/83, Luisi en Carbone, Jur., 
1984, 377, r.o. 10-16; nadien bevestigd in arresten van 2 februari 1989, zaak 186/87, Cowan, 
Jur., 1989, 195, r.o. 15; 15 maart 1994, zaak C-45/93, Commissie/Spanje, Jur., 1994, 1-911, r.o. 
5. Ook de derde hypothese heeft het Hof onder voornoemde verdragsbepaling gebracht: zie o.m., 
inzake audiovisuele diensten, arresten van 30 april 1974, zaak 155173, Sacchi, Jur., 1974, 409, 
r.o. 6; 18 maart 1980, zaak 52179, Debauve, Jur., 1980, 833, r.o. 8; 26 april 1988, zaak 352/85, 
Bond van Adverteerders, Jur., 1988, 2085, r.o. 14-17; zie ook, inzake diensten van instandhouding 
van octrooien, arrest Säger). Laatstgenoemde modaliteit kent overigens voor fmanciële diensten de 
laatste jaren een enorme opbloei, mede onder invloed van de informatisering en enorm verbeterde 
telecommunicatiemogelijkheden (telefoon, telefax, telex, informaticanetwerken, internet). Het arrest 
Alpine Investments (infra, nr. 457) biedt daarvan een illustratie. Zie verder WOUTERS, J., 
"Europees en nationaal conflictenrecht en de interne markt voor fmanciële diensten", preadvies 
voor de Nederlandse Vereniging van Internationaal Recht, jaarvergadering 1996, nr. 4.2.2 .. Zie 
voor voornoemde driedeling van het dienstenverkeer reeds COMMISSIE EG, "Note de commentaires 
sur le programma général de libération des services", III/COM(60) 92, 7-8; zie verder KAPTEYN, 
P.J.G. en VERLoREN VAN THEMAAT, P., Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen, 
4e ed., 290-293; MATTHIES, H., "Aktuelle Rechtsentwicklungen auf dem Binnenmarkt der EG", in 
Das europäische Wirtschaftsrecht vor den Herausforde~ngen der Zukunft, SCHW:ARZE, J. en 
BIBBER, R. (eds.), Baden-Baden, Nomos, 1985, (25), 33, MORTELMANS, K.J.M., m KAPTEYN
VERLOREN VAN THEMAAT, 433-434; SÉCHÉ, J.-C., in Commentaire Mégret, 111, 2e ed., p. 61-62, 
nrs. 9-12. Zie ook Ontwerpmededeling algemeen belang, I.A.2. 

Arrest van Binsbergen, r.o. 13; bevestigd in het Duitse venekeringsarrest, r.o. 22 en in arresten 
van 16 december 1992, zaak C-211191, Commissie/België, Jur., 1992, 1-6757, r.o. 12; 3 februari 
1993, zaak C-148/91, Veronica Omroep Organisatie, Jur., 1993, 1-487, r.o. 12; 5 oktober 1994, 
zaak C-23/93, TV 10, Jur., 1994, 1-4795, r.o. 20. In voornoemd arrest Commissie/België 
preciseerde het Hof dat dit voorbehoud niet betekent, "dat een Lid-Staat bij wege van algemene 
maatregel mag verbieden dat bepaalde diensten door in andere Lid-Staten gevestigde marktdeelne
mers worden verricht, daar dit op de afschaffing van de vrijheid van dienstverrichting zou 
neerkomen." 

I] 
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waartegen het gastland regelgevend kan optreden. Op de rechtspraak van het Hof inzake 
misbruiken van vrij verkeer wordt verder nog uitgebreid teruggekomen (infra, nrs. 726 
e.v.). 

166. De in Gebhard vermelde criteria frequentie, periodiciteit en continuïteit lijken 
ingegeven door de argumentatie van de Commissie in die zaak, dat dienstverrichting zich 
kenmerkt door haar "precair", "episodisch" en "discontinu" karakter. 921 Het getuigt ons 
inziens van rechterlijke wijsheid dat het Hof deze adjectieven niet zonder meer heeft 
overgenomen. Zij zijn immers (zoals het hierna besproken, door de AG in Gebhard 
gesuggereerde, criterium) van aard het dienstenverkeer al te zeer te marginaliseren ten 
opzichte van de andere vrijheden. Hun onvolkomenheid blijkt reeds uit de hiervóór 
aangegeven hypothese van grensoverschrijdend dienstenverkeer zonder verplaatsing van 
de dienstverrichter. 

Niét behulpzaam in de afbakening van vestiging ten opzichte van dienstenverkeer lijkt ons tenslotte het criterium 
"voornaamste centrum van werkzaamheden", voorgesteld door advocaat-generaal LÉGER in zijn conclusie in 
Gebhard. Volgens de AG concentreert de marktdeelnemer die gevestigd is in een Lid-Staat zich op die staat, 
terwijl de dienstverrichter in die staat slechts op secundaire of bijkomstige wijze diensten verricht en er zijn 
belangrijkste centrum van werkzaamheid op nahoudt in een andere Lid-Staat dan deze waarin de dienst wordt 
verricht. 922 Een dergelijk atbakeningscriterium - waarvoor de advocaat-generaal geen enkel precedent in de 
rechtspraak vermeldt - is onwerkbaar in de hypothese waarin de dienstontvanger de dienst in het land van 
vestiging van de dienstverrichter gaat ontvangen en deze waarin dienstontvanger noch -verrichter zich 
verplaatsen. Zij verliest bovendien uit het oog dat ook bij bepaalde vormen van secundaire vestiging, met name 
agentschappen en bijkantoren, het voornaamste centrum van werkzaamheden zich in een andere Lid-Staat bevindt 
dan degene waar de dienst wordt verricht. Tenslotte zou een dergelijk criterium de werkingssfeer van de 
verdragsbepalingen inzake dienstenverkeer reduceren tot gevallen van secundaire of bijkomstige nevenactiviteiten 
van een in een andere Lid-Staat vestigde onderneming, een beperking die nergens in het Verdrag is opgenomen, 
en gelet op het economisch belang van de dienstensector onwenselijk lijkt. 

167. Het voorgaande resumerend, kan men stellen dat ht;:L!LQf niet duurzaam k~rakter 
van een in het gastland verrichte of aangeboden economische activiteit een belangrijke, 
doch op zich geenszins doorslaggevende, indicatie vormt dat vestiging in de zin van art. 
52 EG, veeleer dan dienstenverkeer in de zin van art. 59 EG, voorligt. Dit criterium heeft 
slechts atbakeningswaarde voor die gevallen van dienstenverkeer waarin de dienstverrich
ter zich naar het gastland begeeft. En zelfs in die hypothese moet het worden genuanceerd 
en gecomplementeerd met een samenstel van feitelijk gerichte criteria van frequentie, 
periodiciteit en continuïteit van de verrichte activiteit. Een zekere mate van fysieke 
installatie, zo volgt uit Gebhard, belet niet dat toch nog dienstenverkeer kan voorliggen. 

921 

922 

Dit was ook de mening van advocaat-generaal LÉGER in zijn conclusie in Gebhard, Jur., 1995, p. 
I -417 4, punt 36. Vgl. de door de Commissie destijds in haar toelichting bij het ontwerp van 
Algemeen Programma Dienstenverkeer opgegeven criteria ter bepaling van het "tijdelijk" karakter 
van een dienst, nl. "un caractère essentieHement temporaire, provisoire et occasionnel": COMMISSIE 
EG, "Note de commentaires sur le programme de libération des services", IIIICOM(60) 92, 24. 
Zie de scherpe kritiek daarop bij SALOMONSON, F., "Problems and experiences in the application 
of the Treaty of Rome to the insurance industry", C.M.L. Rev., 1966-67, (289), 303. 

Conclusie in Gebhard, Jur., 1995, p. 1-4173-4174, punten 31 en 37-38. 
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2. Draagwijdte van de infrastructuur-exceptie van Gebhard 

168. Blijft de vraag naar de precieze draagwijdte van de door het Hof in Gebhard 
erkende infrastructuur-exceptie. De infrastructuur in het gastland mag kennelijk niet de 
graad van ontwikkeling of organisatie bereiken van het "eenvoudig bureau" bedoeld in het 
Duitse verzekeringsarrest (supra, nr. 163). Dit lijkt te impliceren dat, zodra de infrastruc
tuur een persoon omhelst die "gemachtigd is duurzaam voor de onderneming op te treden 
zoals een agentschap zou doen" (infra, nr. 197), toch een vestiging zal voorliggen. 

Sommige vormen van infrastructuur kan men vrij gemakkelijk binnen deze 
exceptie brengen, aangezien zij op zich geen frequente, periodieke of continue beroeps- of 
bedrijfsmatige activiteit van de dienstverrichter in het gastland impliceren. Een postadres 
in het gastland (ook indien dit, in het geval van vrije beroepen, het adres van een 
bestaand kantoor is), een telefoonbeantwoorder, zelfs een kantoorruimte met een 
secretariaat, vallen binnen deze categorie. De zaken kunnen echter complexer liggen. 
Vooral de fmanciële sector biedt mooie illustraties van de lastige atbakeningsproblemen 
die hier kunnen rijzen. Komt het plaatsen, in een andere Lid-Staat, van elektronische 
installaties (een bankautomaat, Reuter-scherm of andere vormen van elektronische 
infrastructuur) door middel waarvan een consument of professionele operator diensten kan 
ontvangen neer op vestiging, of behoort dit tot het dienstenverkeer?923 In haar ontwerp
mededeling algemeen belang meent de Commissie ons inziens terecht dat, indien een 
dergelijke installatie de enige tegenwoordigheid van een fmanciële instelling in een andere 
Lid-Staat vormt, zij niet als vestiging doch als dienstenverkeer moet worden be
schouwd. 924 Men kan, ondanks de voortdurende aanwezigheid van deze apparatuur in 
het gastland, betogen dat zij een noodzakelijke infrastructuur uitmaakt, in de zin van 
Gebhard, om de betrokken dienst te kunnen verrichten. Een en ander neemt niet weg dat 
het "U-bocht"-voorbehoud van de communautaire jurisprudentie hier onverkort geldt. 

169. Kan men onder de infrastructuurexceptie van Gebhard ook, om in de financiële 
sector te blijven, het optreden van vertegenwoordigingskantoren resp. zelfstandige 
tussenpersonen in het gastland brengen? 

Kenmerkend voor een vertegenwoordigingskantoor (of -bureau) is dat het gaat om 
een door een financiële instelling in het gastland opgerichte entiteit die voor eerstgenoem
de promotie voert en potentiële cliënten in contact met haar brengt, zonder dat zij 
evenwel zelf gemachtigd is om voor rekening van de in het thuisland gevestigde onderne
ming op te treden en contracten voor haar af te sluiten resp. financiële diensten af te 

923 

924 

Zie, in de zin van eerstgenoemde kwalificatie, ROEGES, L., "L'exercice de l'activité bancaire par la 
voie d'une succursale après la deuxième directive bancaire", Rev. Dr. Banc. Bourse, 1994, nr. 41, 
(17), 22; Id., "Banking Activities through a Branch in another Member State After the Second 
Banking Directive", 13 Y.E.L., 1993, (295), 309. 

Ontwerpmededeling van de Commissie "Vrij verrichten van diensten en algemeen belang in de 
Tweede Richtlijn coördinatie bankrecht" (PB, 1995, C 291, 17), I.A.3. Het spreekt vanzelf dat, 
indien een dergelijke installatie gekoppeld is aan de werkzaamheden van een bijkantoor, agentschap 
of andere vestigingsvorm, men onder de regels inzake vestiging valt: ibid. Doch zie infra, nrs. 171-
172, i.v.m. de vraag of los van een vestiging in het gastland ook diensten aldaar kunnen worden 
aangeboden in het kader van de vrije dienstverrichting. Ook kan niet worden uitgesloten, zoals de 
Commissie nadien heeft gepreciseerd, dat toekomstige technologische ontwikkelingen het voor 
machines mogelijk maken als een bijkantoor "op te treden": COMMISSIE EG, Analysis and 
commentary on contributions received and presentation of initiatives on the draft interpretative 
communication on freedom to provide services and the interest of the general good in the second 
banking dir;ective, Commission working document, XV/1104/96, 16 juli 1996, 10. 
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wikkelen. 925 De vraag is van bijzonder belang voor de fmanciële dienstensector: met 
name in de banksector komen vertegenwoordigingskantoren vaak voor. Het gaat niet om 
een bijkantoor in de zin van de specifieke defmitie in de Tweede Bankrichtlijn926, maar 
evenmin noodzakelijkerwijs om een bijkantoor in de zin van art. 52 EG927

: er is immers 
geen bevoegdheid om duurzaam voor de EG-kredietinstelling op te treden, maar slechts 
een bevoegdheid om promotie te doen ten voordele van deze laatste en potentiële cliënten 
naar haar door te verwijzen. 928 Naar onze mening valt goed te argumenteren dat het 
hier een infrastructuur betreft die noodzakelijk, of minstens zeer nuttig, is voor een in een 
andere Lid-Staat gevestigde kredietinstelling om via marketing en promotie ter plaatse 
fmanciële diensten vanuit het oorsprongland te kunnen aanbieden. 929 Een en ander hangt 
weliswaar sterk ·af van de feitelijke omstandigheden. Zou het vertegenwoordigingskantoor 
gaan optreden als gevolmachtigde voor de EG-kredietinstelling, dan ligt wel degelijk een 
vestiging voor. Ook zou het misbruik-voorbehoud van van Einsbergen (supra, nr. 165) 
toepassing kunnen vinden wanneer duidelijk is dat een binnenlandse kredietinstelling via 
deze constructie - b.v. een Belgische kredietinstelling via een in Luxemburg gevestigde 

925 

926 

927 

928 

929 

Zie dienomtrent SUNT, C., "Bureaux de représentation de banques étrangères", in La nouvelle 
législation bancaire beige, AEDBF Yearbook 1994, Gent, Mys & Breesch, 1994, 199. Het statuut 
van vertegenwoordigingskantoren is naar Belgisch recht thans geregeld in de artt. 85-88 van de Wet 
van Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellin~en (B.S., 19 
april 1993). Krachtens art. 86 mag een vertegenwoordigingskantoor "geen bankbedrijf uitoefenen 
en inzonderheid niet optreden, om welke reden ook, bij de sluiting of de gewone afwikkeling van 
financiële transacties of fmanciële diensten behalve wanneer die deel uitmaken van het administra
tieve beleid [Frans: "la_gestion administratieve"] van dit kantoor". Vóór de Wet van 22 maart 1993 
had de Commissie voor het Bank- en Financiewezen op basis van art. 3 K.B. nr. 185 een statuut 
voor die kantoren uitgewerkt, waaraan thans een wettelijke basis is gegeven: COMMISSIE VOOR HET 
BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 1992-1993, 33; zie ook DE MÛELENAERE, PH., "Statuut 
van de bijkantoren en van de vertegenwoordigingskantoren van banken afkomstig uit de Europese 
Gemeenschap, na 1 januari 1993", in De vertegenwoordigingskantoren van buitenlandse banken. 
Perspectief Europa, BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN (ed.), Reeks Aspecten en Documenten, 
nr. 137, Brussel, Belgische Vereniging van Banken, 1992, (13), 23-31, met rechtsvergelijkende en 
statistische gegevens. Blijkens COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 
1994-1995, bijlage 4, p. 213-215, zijn er in België thans 36 vertegenwoordigingskantoren. 

Art. 1, sub 3, Tweede Bankrichtlijn; zie het citaat infra, nr. 190. Bijzonder aan deze definitie is de 
eis dat het bijkantoor "rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk de handelingen verricht die eigen zijn aan 
de werkzaamheden van een kredietinstelling". Aangezien dit niet het geval is bij een vertegenwoor
digingskantoor, gaat het niet om een bijkantoor in de zin van de Tweede Bankrichtlijn: ROEGES, 
L., o.c., Rev. Dr. Banc. Bourse, 1994, nr. 41, 22; Id., o.c., 13 Y.E.L., 1993, 308-309. Zie ook 
ontwerpmededeling algemeen belang, I.A.3 .c. 

In die zin nochtans ROEGES, L., ibid., "puisque son activité contribue à la réalisation de l'activité 
économique de l'établissement de crédit"/"as its activity contributes to the achievement of the credit 
institution's economie activity". Een andere mening toegedaan is CLAROTTI, P., "Vertegenwoordi
gingskantoren en bijkantoren van buitenlandse banken: het standpunt van de Commissie", in De 
vertegenwoordigingskantoren van buitenlandse banken. Perspectief Europa, (7), 8. 

Dergelijke vertegenwoordigings- of verbindingskantoren doen zich overigens ook buiten de 
banksector voor. In Frankrijk spreekt men van bureaux de liaison: MERCADAL-JANIN, p. 1259, nr. 
3886. 

Zie echter voor de stelling dat, op basis van Duitse verzekering, een vertegenwoordigingskantoor 
als vestiging kan worden gekwalificeerd, SMITS, R., "Freedom of establishment and freedom to 
provide services under the Second Banking Directive", in Banking and EC Law. Commentary, VAN 
EMPEL, M. en SMITS, R. (eds.), Deventer, Kluwer Law and Taxation, 1993, nr. 6.8.2, p. 95, die 
deze vaststelling echter onmiddellijk relativeert op grond van het arrest van 27 maart 1990, zaak C-
113/89, Rush Portuguesa, Jur., 1990, I -1417 (waarvan de feitelijke omstandigheden, nl. bouw
werkzaamheden door een dienstverrichter met eigen werknemers in een andere Lid-Staat, zich o.i. 
moeilijk laten overdragen op de situatie van een permanent vertegenwoordigingskantoor); SUNT, 
C., o.c., in La nouvelle législation bancaire, 204. Beide bijdragen dateren evenwel van vóór 
Gebhard. 

--::-1 
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dochteronderneming die voor bepaalde fmanciële diensten gebruik maakt van vertegen
woordigingskantoren in België - de toepasselijke nationale voorschriften tracht te ontgaan. 

170. Anders ligt dit met zelfstandige tussenpersonen, die wel over de bevoegdheid 
beschikken om voor rekening van een fmanciële instelling te onderhandelen en fmanciële 
transacties af te sluiten. Indien zij gemachtigd zijn om duurzaam voor deze instelling op 
te treden, ligt blijkens het Duits venekeringsarrest (supra, nr. 163) een vestiging voor in 
de zin van art. 52 EG. 

Op dit punt geeft de ontwerpmededeling algemeen belang van de Commissie een ons inziens te restrictieve 
invulling van het vestigingsbegrip. Op basis van de EEX-rechtspraak van het Hof (waarover infra, nrs. 191-198) 
concludeert de Commissie dat, opdat zelfstandige tussenpersonen aan de regeling van bijkantoren in de Tweede 
Bankrichtlijn onderworpen zouden zijn, zij cumulatief aan volgende voorwaarden moeten voldoen, nl. (i) een 
exclusieve volmacht van één kredietinstelling hebben; (ii) namens de kredietinstelling kunnen onderhandelen en 
deze tegenover derden kunnen verbinden; en (iii) duurzaam handelen. 930 Die exclusiviteitsvoorwaarde vindt ons 
inziens onvoldoende steun in de rechtspraak van het Hof inzake het vrije verkeer: waar het op aankomt, is 
blijkens Duitse venekering enkel de bevoegdheid om duurzaam voor een onderneming op te treden, d.w.z. haar 
tegenover derden te verbinden. 931 

Duurzaamheid en de bevoegdheid van de lokale persoon om de buitenlandse onderneming te 
vertegenwoordigen en voor haar rekening te contracteren, lijkt ons ook doorslaggevend voor het voorbeeld dat 
SWENNEN aanhaalt, nl. een Nederlandse bank die in de Belgische grensstreek consumentenkrediet aanbiedt via 
dealers van wagens, die haar op dit punt vertegenwoordigen, zulks voornamelijk om Nederlanders die aldaar een 
wagen kopen, van dienst te zijn. 932 Of hier vestiging dan wel dienstverrichting voorligt, hangt af van de 
duurtijd van de betrokken activiteit en van de bevoegdheden van de lokale dealer: gaat het om een duurzame 
constructie waarbij de dealer gemachtigd is de bank te vertegenwoordigen, dan valt hij te beschouwen als 
vestiging in de zin van het Duitse venekeringsarrest. Betreft het een louter occasionele constructie, dan ligt 
dienstenverkeer voor. 

3. Mogelijkheid om vestiging en dienstverrichting te cumuleren 

171. In nauw verband met de infrastructuurkwestie staat de vraag of een onderneming 
in het kader van het EG-Verdrag voor bepaalde activiteiten de hoedanigheid van vestiging 
kan hebben en tenelfdertijd voor dezelfde dan wel voor andere activiteiten die van dienst
verrichter. Men heeft opgemerkt dat uit de definitie van diensten als restcategorie in art. 
60, eerste alinea, EG zou volgen dat een cumulatief beroep op het vestigingsrecht en de 

930 

931 

932 

Ontwerpmededeling algemeen belang, I.A.3.b. 

Een en ander belet uiteraard niet dat nationale wetgeving in de financiële sector aan zelfstandige 
agenten de plicht oplegt om exclusief een bepaalde financiële instelling te vertegenwoordigen, zoals 
dit b.v. in België voor bankwerkzaamheden door gevolgmachtigde agenten van kredietinstellingen 
geldt: zie circulaire B 93/5 van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 21 oktober 
1993, opgenomen als bijlage 18 in COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 
1993/1994, 275. Krachtens haar tekst geldt deze circulaire evenwel enkel voor "in België 
gevestigde of in België bedrijvige gevolmachtigde agenten, die optreden voor rekening van in 
België gevestigde kredietinstellingen 11

• Zij geldt derhalve wel voor gevolmachtigde agenten van in 
België gevestigde bijkantoren van EG-kredietinstellingen (zo ook COMMISSIE VOOR HET BANK- EN 
FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 199311994, 51), maar niet voor een gevolmachtigd agent van een 
EG-kredietinstelling zonder bijkantoor in België. 

SWENNEN, H., 11 De vrije vestiging van kredietinstellingen na de Wet van 22 maart 1993", Bank 
Fin., 1993, (547), 554. 
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vrije dienstverrichting met betrekking tot dezelfde werkzaamheid niet mogelijk is. 933 Dit 
standpunt vergt heel wat nuancering. Het valt moeilijk aan te nemen dat, wanneer een 
onderneming een agentschap, bijkantoor, dochtervennootschap of enige andere vorm van 
secundaire vestiging in een andere Lid-Staat heeft, zij niet meer via rechtstreekse 
dienstverrichting in die staat zou mogen optreden. De subsidiaire definitie van art. 60 
fungeert enkel als afbakeningsfactor in een concrete situatie: met betrekking tot één en 
dezelfde door een (onderdeel van een) onderneming op een welbepaald ogenblik aangebo
den dienstverrichting is het regime inzake dienstenverkeer slechts van toepassing zo het 
regime inzake vestigingsrecht niet reeds geldt. Treedt een onderneming via haar bijkan
toor op in het ontvangstland, dan valt de operatie onder het vestigingsrecht; heeft zij een 
bijkantoor (of agentschap of dochtervennootschap) doch verkiest zij voor een bepaalde 
verrichting een rechtstreekse dienst vanuit het thuisland aan te bieden, dan valt de 
betrokken operatie zonder twijfel onder art. 59 EG, zelfs al verricht de vestiging in het 
gastland gelijkaardige activiteiten. 934 

172. Voornoemde zienswijze staat slechts ogenschijnlijk haaks op het Duitse verzeke
ringsarrest, waar het Hof, "en des termes qui surprennent par leur généralité"935 , 

poneert dat een verzekeringsonderneming met een eenvoudig bureau in het gastland 
(supra, nr. 163) onder het vestigingsrecht valt en "wegens de hiervóór aangehaalde 
definitie van artikel 60, eerste alinea, [ ... ] zich voor zijn werkzaamheden in de betrokken 

933 

934 

935 

In die zin, met beroep op de EG-Verdragsbepalingen, de rechtspraak van het Hof en "le simple bon 
sens" maar voor het overige zonder nuancenng, BIANCARELLI, J., "L'espace financier européen de 
1993 et la proteetion de l'épargne, des investisseurs et des consommateurs de services fmanciers", 
D.P.C.l., 1988, (659), 675-677; Id., "Rapport initia!", in L'application du droit du contrat 
d'assurance dans le marché unique européen/Modes de règlement non contentieux des indemnités 
d'assurance, Comité européen des assurances, 12ième colloque juridique international, 4-7 octobre 
1991, Parijs, L.G.D.J., 1992, (1), 52-53. SWENNEN, H., o.c., Bank Fin., 1993, 552, nuanceert dit 
standpunt terecht in het kader van de Tweede Bankrichtlijn, omdat dochtervennootschappen en 
bijkantoren als vestigingsvormen er niet op dezelfde voet worden geplaatst op het vlak van 
wederzijdse erkenning van vergunningen. Enkel bijkantoren genieten van de wederzijdse erkenning. 
Daaruit concludeert de auteur o.i. correct dat het minstens mogelijk moet zijn om in de Lid-Staat 
van ontvangst een dochtervennootschap te hebben en dat de moedermaatschappij er daarnaast recht
streeks diensten aanbiedt. Overigens doet het zich in praktijk ook voor - maar dit is niet het quod 
plerumque fit - dat kredietinstellingen zich zowel via een dochtervennootschap als een bijkantoor 
vestigen. Zo toont het meest recente overzicht van in België actieve kredietinstellingen als krediet
instelling naar Belgisch recht Crédit Lyonnais Belgium N. V. en als in België geregistreerd 
bij kantoor Crédit Lyonnais, "genationaliseerde instelling naar Frans recht": zie COMMISSIE VOOR 
HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 1994-95, bijlagen 1 en 2. 

In dezelfde zin, DAUSES, M., "Die Bedeutung der Versicherungs-Urteile des EuGH vom 4.12.1986 
für die Liberalisierung grenzüberschreitender Versicherungsdienstleistungen", EuR., 1988, (378), 
384, die terecht opmerkt dat de infra, nr. 172, geciteerde passage van het Duitse verzekeringsarrest 
over het cumulverbod niet "unternehmensbezogen" maar "geschäftsbezogen" moet worden 
begrepen; in die zin ook DAUSES-ROTH, p. 10, nr. 26. Zie tevens GAVALDA, C. en PARLEANI, G., 
Droit des affaires de l'Union européenne, p. 106, nr. 204: "Un 'tour operator' allemand peut ainsi 
reehereher la clientèle français à partir d'une succursale parisienne (régime d'établissement), mais 
aussi par des 'mailings' expédiés d 'Allemagne pour nouer directement des contrats transfrontaliers 
('LPS'). Mais un même contrat ne peut, et c'est le bon sens, être à la fois conclu en régime 
d'établissement et en 'LPS'." Ook de Commissie heeft zich in die zin uitgesproken in haar supra, 
voetnoot 924 geciteerde working document van 16 juli 1996, 10-11. 

VAN GERVEN, W., "La deuxième directive bancaire et la jurisprudence de la Cour de justice", 
Bank Fin., 1991, (39), 42. 
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Lid-Staat dus niet op de artikelen 59 en 60 [kan] beroepen. "936 Terecht merkt VAN 
GERVEN op: 

"la position de la Cour sur ce point nous semble inspirée par Ie souci d'éviter qu'une entreprise, dans l'exercice 
d'une même activité, puisse, selon ses convenances, invoquer soit l'application de la réglementation de l'Etat de 
l'établis.:.ement soit s'y soustraire en présentant ses actes comme étant accompli~ tantót par voie de succursale 
tantót dans Ie cadre de la prestation de services. "937 

Aangezien dit risico niet bestaat voor zover de werkzaamheden van het bijkantoor en deze 
verricht in het kader van de vrije dienstverrichting duidelijk van elkaar onderscheiden 
("clairement délimitées") zijn, acht VAN GERVEN zulks mogelijk, daarbij het belang 
onderstrepend "de bien indiquer dès Ie départ les activités envisagées de prestation de 
services et celles envisagées par voie de succursale" . 938 Deze benadering, die steun 
heeft gevonden bij andere auteurs939 , is uiteraard slechts praktisch realiseerbaar in het 
kader van een stelsel - zoals dat van de fmanciële interne-marktrichtlijnen (Tweede 
Bankrichtlijn, Beleggingsdienstenrichtlijn, derde generatie verzekeringsrichtlijnen) - van 
voorafgaande kennisgeving van voorgenomen activiteiten in het kader van vestiging resp. 
dienstverrichting; zij werd door voornoemd auteur ook in die context uitgewerkt. Doch 
zelfs hier lijkt nuancering geboden. De verzekeringsrichtlijnen van de tweede en derde 
generatie illustreren hoe de communautaire wetgever zelf geëvolueerd is naar een positie 
die de stringente lijn van Duitse venekering relativeert. 

936 

937 

938 

939 

Duits verzekeringsarrest, r.o. 21, laatste zin. Zie de zeer kritische bedenkingen van FLYNN, J., 
"lnsurance: recent judgments of the European Court of Justice", I.C.L.Q., 1988, (154), 167, 
volgens wie "it is hard to see why a branch or an independent agent whose activities are limited to 
certain classes or sizes of risk (and who, in the case of an agent, might have mandates from several 
foreign insurers) should prevent head office from writing other classes or sizes of business by way 
of services. [ ... ] In any case, why should it not be able to write the same classes of business by 
way of services as the permanent establishment is able to write? Certainly, it is a matter of 
everyday commercial reality that companies or firms with branches or outposts of some sort in 
other memher States do not differentiate between servicing customers in those merober States from 
the branch, from head office or indeed from other branches." 

VAN GERVEN, W., o.c., Bank Fin., 1991, 43. Zie, in dezelfde zin, STEENBERGEN, J., "La libre 
prestation des services dans Ie secteur de 1 'assurance", noot bij het Duitse verzekeringsarrest, Cah. 
Dr. Eur., 1987, (542), 547. 

Ibid. 

Zie DESCHANEL, J.-P. en STOUFFLET, J., "Vers un statut bancaire européen", Banque et Droit, 
1991 , (83), 95; Eow ARD, D., "Establishment and Services: An Analysis of the Insurance Cases", 
Eur. L. Rev., 1987, (231), 252, die aanraadt dat, "if an insurer wishes to conduct some classes of 
business through a local office or representative, while conducting other classes from Head Office", 
"he should seek authorisation for the first category and ask the supervising authority to confirm that 
authorisation is not required for the second"; PEETERS, L., "La liberté d' établissement et la libre 
prestation de services des établissements de crédit belges au regard de la loi beige", in La nouvelle 
législation bancaire beige, AEDBF Yearbook 1994, Gent, Mys en Breesch, 1994, (125), 130. 
SMITS, R., "Freedom of establishment and freedom to provide services under the Second Banking 
Directive", in Banking and EC Law. Commentary, p. 97, nr. 6.8.5, wil een stap verder gaan: 
cumulatie van beide activiteitsvormen is naar zijn mening mogelijk, zolang het bijkantoor maar 
(met het oog op de monetaire politiek en liquiditeitscontrole van het gastland) in haar boekhouding 
duidelijk maakt welke activiteiten zij heeft verricht. Restrictiever daarentegen is ROEGES, L., o.c., 
Rev. Dr. Banc. Bourse, 1994, nr. 41, p. 23: "11 est dès lors prudent de ne pas cumuier les deux 
modes d'exercice pour une même activité transfrontalière sauf lorsqu'un tel cumul répond à un 
intérêt économique objectivement justifié (par exemple une même activité mais pour une clientèle 
de type différent ou résidant à des endroits différents) et pour autant que 1 'organisation administra
tive et comptable perroette d'éviter toute confusion entre les activités exercées par la succursale et 
celles exercées dans Ie cadre de la prestation de services. " 

I 
! 
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In het kader van de Tweede Schade- en Levensverzekeringsrichtlijnen (1988 resp. 1990) heette het nog dat "bij 
de huidige stand van de coördinatie aan de Lid-Staten de bevoegdheid moet worden verleend om ter bescherming 
van de verzekeringnemers de gelijktijdige uitoefening van werkzaamheden in het kader van het vrij verrichten 
van diensten en werkzaamheden in het kader van vestiging te beperken", ofschoon "in een dergelijke beperking 
niet kan worden voorzien in de gevallen waarin de verzekeringnemers die bescherming niet behoeven".940 De 
Tweede Schadeverzekeringsrichtlijn verplichtte de Lid-Staten daarom te bepalen dat een aldaar gevestigde 
verzekeringsonderneming in het kader van dienstverrichting dekking kon verlenen voor ten minste (i) grote 
risico's en (ii) andere risico's waarvoor de vestiging geen vergunning had. 941 Krachtens de Tweede Levensver
zekeringsrichtlijn moesten de Lid-Staten vrije dienstverrichting vanuit een vestiging in een andere Lid-Staat ten 
minste openstellen (i) als het initiatief tot de verbintenis uitging van de verzekeringnemer en (ii) als het om een 
branche ging waarvoor de op hun grondgebied gevestigde onderneming geen vergunning had. 942 Deze 
beperkingen op de cumulatie van vestiging en dienstverrichting zijn evenwel integraal geschrapt in de richtlijnen 
van de derde generatie, om de reden dat "in het kader van de interne markt een Lid-Staat niet langer kan 
verbieden dat het verzekeringsbedrijf op zijn grondgebied tegelijkertijd op grond van het recht van vestiging en 
in het kader van het vrij verrichten van diensten wordt uitgeoefend". 943 

De verzekeringsrichtlijnen van de derde generatie keren in wezen terug naar de hoger 
(supra, nr. 171) aangegeven algemene regel: vrije vestiging en vrije dienstverrichting 
kunnen in het algemeen coëxisteren in hoofde van dezelfde onderneming, maar niet ten 
aanzien van één welbepaalde operatie. Afhankelijk van de identiteit van de dienstverrich
ter (agentschap, bijkantoor, dochteronderneming, of rechtstreeks de onderneming van het 
oorsprongland), moet worden besloten tot toepasselijkheid van het regime inzake vestiging 
dan wel inzake dienstenverkeer. Men ziet niet in waarom zulks niet evenzeer zou opgaan 
voor bank- en beleggingsdiensten, onder voorbehoud evenwel van misbruikgevallen, 
waarin een fmanciële operator via een beroep op dienstenverkeer de, op hem als vesti
ging, toepasselijke regels van het gastland zou trachten te omzeilen. 944 

940 

941 

942 

943 

944 

Elfde considerans preambule Tweede Schadeverzekeringsrichtlijn; negende considerans preambule 
Tweede Levensverzekeringsrichtlijn. 

Art. 13 Tweede Schadeverzekeringsrichtlijn, geschrapt bij art. 37 Derde Schadeverzekeringsricht
lijn. Zie, kritisch over deze bepaling, RoussELLE, P., "Problème du cumul de l'exercice de la libre 
prestation de service avec l'établissement dans un même état membre", R.G.A.T., 1989, (485), 
488-489, die wijst op een verklaring van Commissie en Raad ingeschreven in de notulen van de 
Raadsvergadering waarop voornoemde richtlijn werd goedgekeurd, en blijkens welke "la présente 
directive ne fait pas obstacle à ce qu 'un Etat membre prévoit dans sa législation nationale, une 
disposition ~ui, dans le respect des normes du Traité et de la jurisprudence de la Cour de justice, 
vise à interdtre à une entreprise ayant un établissement dans eet Etat, d'y faire appel afin d'effectu
er son activité en prestation de service dans le même Etat." Terecht voegt de auteur eraan toe dat 
"il paraît difficile d'imaginer une position plus ambiguë et plus pharisaïque." 

Art. 16 Tweede Levensverzekeringsrichtlijn, geschrapt bij art. 37 Derde Levensverzekeringsricht
lijn. 

Achtentwintigste considerans preambule Derde Schadeverzekeringsrichtlijn; vijfentwintigste 
considerans preambule Derde Levensverzekeringsrichtlijn. Zie USHER, J.A., The Law of Money 
and Financial Services in the European Community, Oxford, Clarendon, 1994, 66-67. 

In dezelfde zin DASSESSE, M., ISAACS, S. en PENN, G., EC Ranking Law, Londen, Lloyd's of 
London, 1994, nr. 6.4, p. 56-57. Terecht stellen deze auteurs: "There may be many reasons, 
relating for example to the bank's commercial organisation, its intemal structure or its product 
range, why a bank may decide to offer its services for the same activity in a given Memher State 
sometimes through a branch which it operates in the host Memher State and sometimes from its 
head office or a branch in another Memher State. For example, it would not be unusual for United 
Kingdom expatriates in, say, Brussels, to continue to do business with their United Kingdom 
branch of a United Kingdom bank or with the expatriates' department of the bank's head office 
even though they rnight also do business with the bank's Brussels branch." 
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§ 4. Daadwerkelijke uitoefening van een economische activiteit 

173. De eis van een daadwerkelijk uitgeoefende economische activiteit raakt de kern 
van het vestigingsrecht. De fmaliteit zelf van deze vrijheid bestaat erin operatoren toe te 
staan op duurzame wijze niet in loondienst verrichte economische bedrijvigheden in een 
andere Lid-Staat uit te oefenen. Op de notie "economische activiteit", die gemeen is aan 
alle vormen van personen- en dienstenverkeer945

, werd hoger (supra, nrs. 1 08-116) 
reeds uitvoerig ingegaan. Hier valt vooral de effectiviteitseis te bespreken. 

174. Met de voorwaarde van het daadwerkelijke ("actual"; "effectif") karakter van de 
uitoefening van de economische bedrijvigheid behoudt het Hof een belangrijke stok achter 
de deur om misbruik van vestigingsrecht tegen te gaan. Dat het deze voorwaarde 
formuleerde in twee "quota hopping" zaken, is geen toeval (over deze zaken, zie infra, 
nrs. 395 e.v.). Het vestigingsrecht heeft deze effectiviteitseis gemeen met de andere 
vormen van vrij verkeer, en met name het werknemersverkeer, waar het Hof als 
voorwaarde voor de toepasselijkheid van art. 48 EG stelt dat "reële en daadwerkelijke 
arbeid" wordt verricht. 946 Richtinggevend ter invulling van de effectiviteitsvoorwaarde 
op het gebied van het vestigingsrecht is de jurisprudentie van het Hof inzake werknemers
verkeer, volgens welke 

945 

946 

947 

948 

949 

950 

"werkzaamheden van zo geringe omvang dat zij louter marginaal en bijkomstig 
· blijken"947 niet onder het vrije verkeer ressorteren; 
het voor een beroep op het vrije verkeer volstaat dat een persoon "serieus 
wenst"948 een economische activiteit in een andere Lid-Staat te ontplooien949 ; 

het genot van die vrijheid niet afhankelijk kan worden gesteld van de doeleinden 
die een EG-onderdaan nastreeft. 950 De mogelijke bedoelingen van deze laatste 
zijn irrelevant en mogen niet in aanmerking worden genomen, zodra uitoefening 

Zie, inzake werknemersverkeer, arrest van 23 maart 1982, zaak 53/81, Levin, Jur., 1982, 1035, 
r.o. 17. 

Arrest Levin, r.o. 17, 18 en 21; verder gepreciseerd in arresten van 3 juni 1986, zaak 139/85, 
Kempf, Jur., 1986, 1741, r.o. 14; 3 juli 1986, zaak 66/85, Lawrie-Blum, Jur., 1986, 2121, r.o. 
21; 21 juni 1988, zaak 197/86, Brown, Jur., 1988, 3205, r.o. 21; 31 mei 1989, zaak 344/87, 
Bettray, Jur., 1989, 1621, r.o. 13, met verdere toepassing in r.o. 17-20; 26 februari 1992 in zaak 
C-357 /89, Raulin, Jur., 1992, 1-1027, r.o. 10 en zaak C-3/90, Bernini, Jur., 1992, 1-1071, r.o. 
14. 

Arresten Levin, r.o. 17; Brown, r.o. 21; Raulin, r.o. 10 en 13, met verdere precisering in r.o. 14-
15; Bernini, r.o. 14. 

Arrest Levin, r.o. 21. 

Zie ook arrest Gebhard, r.o. 32, luidens welk "de mogelijkheid voor een onderdaan van een Lid
Staat om zijn recht van vestiging uit te oefenen, en de voorwaarden voor de uitoefening van dat 
recht moeten worden beoordeeld in het licht van de werkzaamheden die de betrokkene in de Lid
Staat van ontvangst wenst uit te oefenen." 

Arrest Levin, r.o. 21; bevestigd in arrest van 23 mei 1996, zaak C-237 /94, O'Flynn, nog niet 
gepubliceerd in de Jur., r.o. 21, met de toevoeging dat "de mogelijkheid zich op een zo fundamen
tele vrijheid als het vrije verkeer van personen te beroepen [ ... ] immers niet door zulke overwegin
gen van zuiver subjectieve aard [kan] worden beperkt." 
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van een reële en daadwerkelijke economische activiteit, of minstens de wens 
daartoe, voorligt. 951 

175. In het licht van het voorgaande kan men de vraag opwerpen naar de positie van ,~ ,_ 
een onderneming die haar vestigingsrecht weliswaar heeft uitgeoefend (b.v. door oprich- \ 
ting van een dochteronderneming), maar wier vestiging in de Lid-Staat van ontvangst niet 
langer economisch actief is (zgn. "lege" of slapende vennootschap", "société en som
mei!", "defunct company"). Lid-Staten als Nederland952 en België953 hebben recent in 
hun wetgeving de mogelijkheid ingelast tot ontbinding van inactieve vennootschappen, 
terwijl andere Lid-Staten als Frankrijk954 en het Verenigd Koninkrijk955 een procedure 
van schrapping uit het vennootschapsregister kennen. Ook het Duits recht kent sinds lang 
een procedure voor schrapping uit het register ingeval een een AG, GmbH of Genossen-

951 

952 

953 

954 

955 

Arrest Levin, r.o. 21-22 en punt 2 dictum, ingaand tegen de argumentatie van de Nederlandse 
regering. 

Zie art. 19a boek 2 B.W., ingelast bij Wet van 29 juni 1994 (Stb., 506). Een N.V., B.V., 
coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij kan krachtens art. 19a, lid 1, door een beschikking 
van de Kamer van Koophandel worden ontbonden indien zich ten minste twee van de volgende 
omstandigheden voordoen: (i) niet-betaling gedurende ten minste een jaar van het voor inschrijving 
in het handelsregister verschuldigde bedrag; (ii) ten minste een jaar geen inschrijving van 
bestuurders c.q. ingeschreven bestuurder is overleden of ten minste een jaar niet bereikbaar; (iii) 
ten minste een jaar niet-openbaarmaking van jaarrekening of balans en toelichting; (iv) ten minste 
een jaar geen gevolg aan aanmaning tot het doen van aan~ifte voor de vennootschapsbelasting. De 
Kamer kan ook een in het verenigingen- of stichtingenregtster ingeschreven verenigmg of stichting 
bij beschikking ontbinden zo (i) en (ii) zich voordoen. Over het fenomeen van de "lege vennoot
schap" is in Nederland sedert de jaren twintig geschreven: zie AssER-MAEDER 2, 111, nr. 559, p. 
803-804. Bij Wet van 12 december 1985 (Stb., 656) waren reeds de artt. 74 en 185 boek 2 B.W. 
aangepast om de rechtbank op vordering van het Openbaar Ministerie toe te staan ("kan") een N. V. 
of B.V. te ontbinden wanneer deze haar werkzaamheid tot verwezenlijking van haar doel heeft 
gestaakt. Voor een grondige behandeling, zie NETHE, M.Y., De ontbinding van lege besloten en 
naamloze vennootschappen, Deventer, Kluwer, 1995, 185-211. 

Art. 177sexies Venn.W., ingelast door de Wet van 13 april 1995. Krachtens art. 177sexies, § 1, 
kan de rechtbank op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie de ontbinding 
uitspreken van een vennootschap die gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan 
aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig art. 80 Venn.W. Voor een 
analyse, zte o.m. BRAECKMANS, H., "De vennootschapswet van 13 april 1995: repareren en 
innoveren", R. W., 1995-96, (1457), p. 1478-1479, nrs. 100-104; DE BIE, E. en DE LEENHEER, J., 
Vereffening van vennootschappen na de Wet van 13 april 1995, Diegem, CED.Samson, 1995, 45-
50; LIEVENS, J., De Reparatiewet Vennootschapsrecht, p. 162-165, nrs. 363-374. 

Stopzetting van werkzaamheden moet krachtens art. 23 Décret n o 84-406 du 30 mai 1984 relatif au 
registre du commerce et des sociétés worden ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister. 
Indien de griffier van het register na afloop van een periode van drie jaar na melding van volledige 
stopzetting van werkzaamheid de afwezigheid van enige wijziging in de inschrijving betreffende een 
herneming van de activiteit vaststelt, moet hij een aangetekende brief richten aan de maatschappelij
ke zetel van de betrokken vennootschap waarin hij haar aanmaant de toestand te regulariseren en 
informeert dat, bij gebrek aan antwoord binnen drie maanden, hij van rechtswege tot schrapping 
overgaat (art. 42, 2 Décret no 84-406). Deze schrapping brengt evenwel niet het einde van de 
rechtspersoon mee, evenmin als zij een grond tot ontbinding vormt: COZIAN, M. en VIANDIER, A., 
Droit des sociétés, nr. 579, p. 211. Volgens deze auteurs bestaat in Frankrijk een ware markt in 
slapende vennootschappen, en zelfs in slapende beursgenoteerde vennootschappen: zo vermelden zij 
dat C. DE BENEDETil zich, met het oog op zijn inplanting in Frankrijlk en toegang tot de Parijse 
beurs, de slapende oude beursgenoteerde vennootschap Airflam (nadien Cérus) aankocht. Verwer
ving van lege vennootschappen als vestigingstechniek! 

S. 652 Companies Act 1985. Zie Charlesworth & Morse Company Law, 802-804; GOWER, L.C.B., 
Gower's Principlesof Modern Company Law, 773-775. . 
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schaft geen enkel vermogen heeft (Vermögenslosigkeit). 956 Kan een vennootschap tegen 
dergelijke procedures of beslissingen opkomen op grond van het vestigingsrecht? Analo
gieën met de toestand van natuurlijke personen vallen hier slechts moeizaam te maken: 
anders b.v. dan voor het werknemersverkeer957

, is er geen communautaire wetgeving 
die met deze hypothes·~ rekening houdt. In Se gers (infra, nr. 326) oordeelde het Hof 
weliswaar dat, zodra een vennootschap aan de voorwaarden van art. 58 EG voldoet, de 
omstandigheid dat zij haar werkzaamheden uitsluitend via haar vestiging in een andere 
Lid-Staat verricht, van geen enkel belang meer is958

; doch over de omgekeerde situatie, 
waarin de vestiging inactief wordt, b.v. omdat de moeder bepaalde activiteiten terug aan 
zich heeft getrokken in het kader van vrije dienstverrichting of in afwachting van nieuwe 
commerciële of fiscale omstandigheden959

, bestaat alsnog geen jurisprudentie. Men mag 
aannemen dat nationale regelingen dienomtrent geen problemen stellen vanuit het oogpunt 
van het vestigingsrecht, op . voorwaarde dat zij in rechte noch in feite discriminerend 
werken ten aanzien van EG-ondernemingen en een aantal elementaire procedurele rechten 
voor de betrokken rechtspersonen respecteren. 

Met dit laatste doelen we op de minimale procedurele beschermingsregels welke blijkens de rechtspraak van het 
Hof, met name de Vlassopoulou-jurisprudentie, uit art. 52 EG voortvloeien: het betreft (i) het recht op een 
gemotiveerde beslissing van de bevoegde autoriteit en (ii) de mogelijkheid om hiertegen een beroep in rechte in 
te stellen (zie infra, nr. 372). De procedures in de vijf hogergenoemde Lid-Staten lijken in dit opzicht geen 
problemen te stellen, omringd als zij zijn met verscheidene procedurele waarborgen voor de betrokken 
vennootschappen. Zo moet naar Belgisch recht de ontbinding worden uitgesproken door een rechtbank 
(afhankelijk van de aard van de vennootschap, de rechtbank van koophandel dan wel de rechtbank van eerste 
aanleg van de zetel van de vennootschap~ en staan terzake de gewone rechtswegen open; bovendien kan de 
vennootschap tijdens de procedure, en vooraleer uitspraak wordt gedaan over de grond van de zaak, regularisatie 
bekomen door neerlegging van de jaarrekening. 961 Naar Nederlands recht is voorzien in een procedure via 
aangetekende brief (met motivering van het voornemen tot ontbinding), een antwoordtermijn van acht weken en 
de mogelijkheid van beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 962 De Duitse procedure bestaat 

956 

957 

958 

959 

960 

961 

962 

Het betreft § 2 Gesetz über die Auflösung und Löschung von Geselischaften und Genossenschaften 
vom 9. Oktober 1934 (RGBl., I, 914). Met ingang van 1 januari 1999 zal deze bepaling geschrapt 
worden en vervangen door het nieuwe § 60 Abs. 1 Nr. 7 GmbHG. Wat de rechtsgevolgen aangaat, 
verandert dit niets: SCHOLZ-SCHMIDT, § 60, p. 2951, nr. 29a. De schrappingsgrond van Vermögen
slosigkeit werd bij het door de Bilanzrichtliniengesetz van 1985 (BGBl., I, 1985, 2355) toegevoegde 
§ 2 I 2 Löschungsgesetz uitgebreid tot het geval waarin een kapitaalvennootschap drie jareu na 
elkaar haar jaarrekeningsplichten niet is nagekomen en geen belanghebbende weet aan te tonen dat 
de vennootschap een vermogen bezit. Zie SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 1005. Overigens doet 
zich ook in Duitsland, vooral bij de GmbH, het verschijnsel van de zgn. Mantelverwendung of 
Mantelkauf voor, waarbij lege kapitaalvennootschappen worden (her)gebruikt resp. opgekocht om 
em een nieuwe onderneming in op te starten (zgn. wirtschaftliche Neugründung): zie dienomtrent 
NETHE, M.Y, De ontbinding van lege besloten en naamloze vennootschappen, 152-155. 

Zie de bepalingen van secundair gemeenschapsrecht aangehaald in arrest van 21 juni 1988, zaak 
39/86, Lair, Jur., 1988, 3161, r.o. 34-35, waaruit blijkt dat werknemers aan het vrije verkeer 
bepaalde rechten blijven ontlenen indien zij geen betrekking meer hebben. 

Arrest van 10 juli 1986, zaak 79/85, Jur .. 1986, 2375, r.o. 16. 

MERLE, PH., Droit commercial. Sociétés commerciales, nr. 106, p. 113 en nr. 127, p. 126-127, 
meldt dat het in Frankrijk wel vaker gebeurt - met name in het kader van vennootschapsgroepen -
dat een vennootschap en sommeil wordt gebracht in afwachting van een gunstiger liquidatieregime. 

Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 1086/2, 398. 

Ari. 177sexies, § 1, Venn.W.; BRAECKMANS, H., o.c., R. W., 1995-96, p. 1479, nr. 102. De 
reden voor ontbinding zou precies niet-neerlegging van de jaarrekening gedurende drie opeenvol
gende boekjaren zijn geweest. 

Zie art. 19a, }eden 3-8, boek 2 B.W. 
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eveneens uit verscheidene stappen, met mogelijkheid tot bezwaar tegen het schrappingsvoornemen van de 
Registerrechter bij het Landgericht en vervolgens de mogelijkheid om, bij afwijzing van het bezwaar, in beroep 
te gaan. 963 Ook het Engelse recht voldoet ruimschoots aan de communautaire procedurele eisen: de procedure 
verloopt in verscheidene etappes met redelijke termijnen (brief, na een maand aangetekende brief, na een maand 
bericht in de Gazette, vervolgens nog een termijn van drie maanden alvorens schrapping plaatsvindt) en 
bovendien heeft de vennootschap, enige aandeelhouder of schuldeiser de mogelijkheid om binnen twintig jaar de 
rechtbank te vragen om de schrapping uit het vennootschapsregister ongedaan te maken. 964 

§ 5. Activiteitsuitoefening in een andere Lid-Staat 

17 6. De voorwaarde dat een economische activiteit in een andere Lid-Staat wordt 
uitgeoefend, komt neer op een vereiste van extraneïteit. Het Hof heeft in een vaste 
rechtspraak art. 52 EG niet toepasselijk verklaard in zgn. "zuiver interne situaties", 
d.w.z. zaken die geheel in de interne sfeer van een Lid-Staat vallen en derhalve in geen 
enkel opzicht buiten het nationale kader treden. 965 

177. Daar staat tegenover dat het Hof art. 52 meermaals - en ietwat tegen de bewoor
dingen van zijn eerste alinea in966 - toepasselijk heeft bevonden in een situatie waarin 
een EG-onderdaan zich niet in een andere, maar in zijn eigen Lid-Staat wil vestigen. 
Zulks vereist echter eveneens een element dat het zuiver nationale kader ontstijgt. 967 Uit 
de rechtspraak blijkt dat het om een in professioneel opzicht relevant element moet gaan, 
zoals het verwerven van beroepskwalificaties in een andere Lid-Staat of het aldaar 
verricht hebben van beroepswerkzaamheden. 968 

Wat de eerstgenoemde situatie betreft, oordeelde het Hof in Knoors en Bouchoucha dat art. 52 EG niet aldus 
mag worden uitgelegd, "dat eigen onderdanen van een bepaalde Lid-Staat van de toepassing van het gemeen
schapsrecht worden uitgesloten wanneer zij zich, doordat zij rechtmatig op het grondgebied van een andere Lid-

963 

964 

965 

966 

967 

968 

Zie voor deze en andere procedurele aspecten van de schrapping naar Duits recht NETHE, M. Y., 
De ontbinding van lege besloten en naamloze vennootschappen, 157-161. 

S. 653 Companies Act 1985. Zie, voor een kritische behandeling van de wettelijke regeling en de 
rechtspraak hierover, GOWER, L.C.B., Gower's Principlesof Modem Company Law, 775-785. 

Zie o.m. arresten van 8 december 1987, zaak 20/87, Gauchard, Jur., 1987, 4879, r.o. 12; 20 april 
1988, zaak 204/87, Bekaert, Jur., 1988, 2029, r.o. 12-13; 3 oktober 1990, gevoegde zaken C-
54/88, C-91/88 en C-14/89, Nino, Jur., 1990, 1-3537, r.o. 10-11; 28 januari 1992, gevoegde zaken 
C-330/90 en C-331190, Lopez Brea, Jur., 1992, 1-323, r.o. 7; 19 maart 1992, zaak C-60/91, 
Batista Morais, Jur., 1992, 1-2085, r.o. 7-9; 16 november 1995, zaak C-152/94, Van Buynder, 
Jur., 1995,1-3981, r.o. 12-13; 30 november 1995, zaak·C-134/94, Esso Espafiola, Jur., 1995,1-
4223, r.o. 16-17. 

Dit spreekt immers van "de vrijheid van vestiging van onderdanen van een Lid-Staat op het 
grondgebied van een andere Lid-Staat" (eigen cursivering). 

Zo de bewoordingen van arrest van 26 januari 1993, zaak C-112/91, Wemer, Jur., 1993, I-429, 
r.o. 16. 

Een louter privé-element, zoals het feit dat een particulier in een andere Lid-Staat woonachtig is, 
acht het Hof niet voldoende: arrest Wemer, r.o. 16 (Duitser die in Duitsland diploma's en 
beroepskwalificaties verwierf en altijd in Duitsland zijn beroep heeft uitgeoefend, maar in 
Nederland woont). Voor kritisch commentaar, zie GILLIAMS, H., VAN GERVEN, Y., WOUTERS, J. 

·en WYTINCK, P., "Kroniek van rechtspraak: Europees ondernemingsrecht (januari 1993 - juli 
1994)", T.B.H., 1994, (743), p. 772, nr. 66; TE BOEKHORST, P.J., "A Further Limitation in the 
Application of EEC Treaty Non-Discrimination Rules", Eur. Tax., 1993, (220), 223; THÖMMES, 
0., "European Court of Justice on Discrimination against Non-Resident Taxpayers", lntertax, 
1993, 45; WOUTERS, J., "The Case-Law of the European Court of Justiceon Direct Taxes: Varia
tions upon a Theme", M.l., 1994, (179), 205-207. 
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Staat hebben verbleven en daar een kwalificatie hebben verworven die door het gemeenschapsrecht wordt 
erkend, ten opzichte van hun staat van herkomst in een overeenkomstige positie bevinden als alle andere personen 
die de door het Verdrag gewaarborgde rechten en vrijheden genieten". 969 Waar de formulering van deze 
arresten de indruk gaf dat voor de inroepbaarbeid van art. 52 in die situatie het verwerven van een reeds in 
communautaire wetgeving erkend diploma vereist was970

, blijkt uit de ruimere teneur van Kraus dat zulks 
vandaag de dag niet (meer) het geval is. 971 

Blijkens de arresten Singhm en Scholz913 ligt inroepbaarbeid van art. 52 (in laatstgenoemd geval, 
48) meer algemeen voor wanneer een EG-onderdaan, na gebruik te hebben gemaakt van zijn recht van vrij 
verkeer, met het oog op het verrichten van een beroepswerkzaamheid in het oorsprongland terugkeert. 
Laatstgenoemd arrest poneert zelfs in principiële bewoordingen dat "iedere gemeenschapsonderdaan die gebruik 
heeft gemaakt van het recht op vrij verkeer [ ... ] en die een beroepswerkzaamheid in een andere Lid-Staat heeft 
uitgeoefend [ ... ], ongeacht zijn woonplaats en zijn nationaliteit, onder de werkingssfeer van voormelde 
bepalingen [in casu art. 48 EG]" valt. 974 

Voor ondernemingen kan deze rechtspraak van belang zijn. Zij impliceert dat een 
vennootschap art. 52 EG kan inroepen tegenover haar Lid-Staat van oorsprong zo zij, na 
zich - meestal secundair, via een agentschap, bijkantoor of dochteronderneming - in een 
andere Lid-Staat te hebben gevestigd, daaraan een einde stelt en personeel, activa, 
financiële baten en dergelijke terug naar het oorsprongland overbrengt teneinde deze 
aldaar voor economische doeleinden te benutten. 975 

969 

970 

971 

m 

973 

974 

975 

Arresten van 7 februari 1979, zaak 115178, Knoors, Jur., 1979, 399, r.o. 24 (eigen cursivering); 3 
oktober 1990, zaak C-61189, Bouchoucha, Jur., 1990, 1-3551, r.o. 13; herbevestigd in arrest van 
31 maart 1993, zaak C-19/92, Kraus, Jur., 1993, 1-1663, r.o. 15. Zie ook arrest van 6 oktober 
1981, zaak 246/80, Broekmeulen, Jur., 1981, 2311, r.o. 20, ter interpretatie van richtlijn 
75/362/EEG van de Raad van 16 juni 1975 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, 
certificaten en de andere titels van arts (PB, 1975, L 167, 1); voor een toepassing van deze 
rechtspraak op de richtlijn vrije dienstverrichting van advocaten (richtlijn 77 /249/EEG van de Raad 
van 22 maart 1977, PB, 1977, L 78, 17), arrest van 19 januari 1988, zaak 292/86, Gullung, Jur., 
1989, 111, r.o. 11. 

In het Knoors was aan die voorwaarde voldaan, in Bouchoucha echter niet: zie arrest Bouchoucha, 
r.o. 14 en 15. 

Arrest Kraus, r.o. 16-23. In r.o. 16 poneert het Hof algemeen dat het vrije personenverkeer en het 
vestigingsrecht "niet volledig zouden worden verwezenlijkt, indien de Lid-Staten de toepassing van 
het gemeenschapsrecht zouden ontzeggen aan diegenen van hun onderdanen die, gebruikmakend 
van de in het gemeenschapsrecht geboden faciliteiten, beroepskwalificaties hebben verworven in een 
andere Lid-Staat dan die waarvan zij de nationaliteit bezitten". Dat de "Master of Laws" op het 
relevante tijdstip nog geen door het gemeenschapsrecht erkend diploma vormde (op het ogenblik 
van Kraus was de omzettingstermijn van richtlijn 92/51/EEG van de Raad van 18 juni 1992 
betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van 
Richtlijn 89/48/EEG, PB, 1992, L 209, 25, nog niet verstreken), achtte het Hof derhalve geen 
probleem voor de toepasselijkheid van art. 52, al onderzocht het wel uitvoerig in hoeverre een 
dergelijke titel de toegang tot een bepaald beroep vergemakkelijkt of zelfs conditioneert. 

Arrest van 7 juli 1992, zaak C-370/90, Jur., 1992, 1-4265. In casu ging het om een Brits echtpaar 
(waarvan de man Indiër was) dat zich, na in Duitsland als werknemers te hebben gewerkt, terug 
naar het Verenigd Koninkrijk begaf om er een zelfstandige handelsactiviteit uit te oefenen. 

Arrest van 23 februari 1994, zaak C-419/92, Jur., 1994, 1-505, r.o. 9. Zie WHITE, R.C.A., 
"Equality in the canteen", Eur. L. Rev., 1994, 308-313. Het betrof een Duitse, Italiaans geworden 
door huwelijk, die stootte op de weigering van de universiteit van Cagliari om bij een openbaar 
vergelijkend onderzoek voor de post van restaurantmedewerker, rekening te houden met de 
beroepswerkzaamheid die zij tevoren in Duitsland had verricht. 

Arrest Scholz, r.o. 9. 

Het gaat hier om inroepbaarbeid van art. 52 EG, in het geval van negatieve vestigingshandelingen, 
tegenover de overheden van het oorsprongland en niet, zoals in Halliburton Services (infra, nrs. 
409 e.v.), tegenover de overheden van het land van vestiging. 

~ 
!_j 

11 
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178. Een andere situatie waarin het Hof art. 52 EG inroepbaar acht ten opzichte van de 
Lid-Staat van oorsprong, betreft deze waarin een gemeenschapsonderdaan zich op het 
grondgebied van een andere Lid-Staat wil vestigen, maar daarin w.oJ:c.ll~-g_e}!inderd door 
nationale regels van zijn thuisland. Het Hof poneerde dit principe ro1)àily Maîi;·waar het 
oordeelde dat de verdragsbepalingen inzake vestigingsrecht "de Lid-Staát ~ vatt oorsprong 
[ ... verbieden], de vestiging in een andere Lid-Staat te bemoeilijken van een van zijn 
onderdanen of van een naar zijn nationaal recht opgerichte en onder de definitie van ~ . 
artikel 58 vallende vennootschap"976 (zie ook infra, nr. 337). Het gaat, anders dan in .· _ 
hogergenoemde rechtspraak, om (voorgenomen) activiteitsuitoefening in een andere Lid-'~'- c_ 

Staat, die evenwel belemmerd wordt door het oorsprongland. Op de belangrijke implica
ties van dit aan het vestigingsrecht inherente recht van vertrek gaan we verder in (infra, 
nrs. 456 e.v.). 

976 Arrest van 27 september 1988, zaak 81187, Jur., 1988, 5483, r.o. 16; bevestigd in arresten van 14 
juli 1994, zaak C-379/92, Peralta, Jur., 1994, 1-3453, r.o. 31 en 15 december 1995, zaak C-
415/93, Bosman, nog niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 97 (waar deze rechtspraak op het werkne
mersverkeer toepasselijk wordt gemaakt). 

~~~~~

\-
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Hoofdstuk 111. Specifieke aspecten bij de invulling van het vestigingsbegrip ten 
aanzien van ondernemingen 

179. Bij de toepassing van het hoger ontlede vestigingsbegrip op vennootschappen 
dringen zich verscheidene specifieke vragen op. In de eerste plaats rijst de vraag of de 
opsomming die ~rt. 52 EG geeft van technie~~!l__van secu~daire _ vestig!Pg exhaustief van 
aard is. Aangezien, zoals zal blijken, dit 11J.et het geval is, doemt een tweede vraag op: 
vanaf wanneer kunnen de activiteiten van de in het gastland aanwezige onderneming 
worden toegerekend aan een EG-onderneming, en valt eerstgenoemde met andere 
woorden te beschouwen als de 'v~s__tjg!flg' van deze laatste? De kwestie is vooral van 
belang voor markttoetredingstechnieken die vóór het stadium van directe investering 
worden aangewend (supra, ·nrs. 148-152). 

AFDELING I. NIET-EXHAUSTIEF KARAKTER VAN DE DOOR HET EG-VERDRAG GENOEMDE 

VESTIGINGSTECHNIEKEN 

180. Art. 52, eerste alinea, EG noemt drie vormen van secundaire vestiging, nl. het 
oprichten van agentschappen, bijkantoren of dochterondernemingen. Uit het Duitse 
verzekeringsarrest en Daily Mail, gewezen in verband met dienstverrichting resp. 
vestiging van vennootschappen, blijkt evenwel dat deze opsomming niet exhaustief is. 
Zoals eerder aangegeven (supra, nr. 163), oordeelde het Hof in eerstgenoemde zaak dat 
een onderneming ook onder het vestigingsrecht valt indien haar aanwezigheid in het 
gastland "niet de vorm heeft van een bijkantoor of een agentschap, maar enkel van een 
eenvoudig bureau, beheerd door eigen personeel van de onderneming of door een 
zelfstandig persoon die echter gemachtigd is duurzaam voor die onderneming op te treden 
zoals een agentschap zou doen. "977 Dit arrest bevestigt de economische kijk die het Hof 
er met betrekking tot het vestigingsbegrip op nahoudt: l!!~t_ de r~~l"l!S_vorm van de aanwe
zigheid op de markt van het gastland is doorslaggevend, maar d~ _dt.lurzaJ.lle_ ~!l daadwer
k~lijke economische betrokkenheid. 

181. In Daily Mail bevestigde het Hof, mede onder verwtJzmg naar art. 221 EG 
(waarover infra, nrs. 267 e.v.), dat e~p vennootschap tevens haar vestigingsrecht kan 
uilo~fenen "door deel_te nemen in de oprichting_ van een vennootschap in een andere Lid
Staat". 978 Dit vloeit inderdaad voort uit art. 52, tweede alinea, EG ("de oprichting en 
het beheer van ondernemingen"). De toegevoegde waarde van deze passage lijkt evenwel 
tweeërlei. Enerzijds bevestigt zij dat het voor de uitoefening van het vestigingsrecht niet 
vereist is dat de opgerichte onderneming een dochterondèmeming in de zin van art. 52 
EG zou zijn, d.w.z. een onderneming waarover de zich vestigende onderneming (of 
ondernemer) in rechte of in feite de zeggenschap uitoefent of kan uitoefenen (daarover 
infra, nr. 199). Intekening op een ll!i!15!erheidsparti<;ipatie in een op te richten onderne
ming volstaat bijgevolg (infra, nr. 208). Anderzijds impliceert voornoemde passus 
logischerwijze dat een vennootschap haar vestigingsrecht ook kan uitoefenen door het 

'177 Duits verzekeringsarrest, r.o. 21. 

978 Arrest van 27 september 1988, zaak 81187, Jur., 1988, 5483, r.o. 17. 
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nemen van een c!_~~lnemmg_in (!~n b_~~tgq_fl!Je __ y~nnoots_chap979 : het is immers slechts die 
hypothese die geviseerd wordt door art. 221 EG, waarnaar het Hof verwijst. 

Met STEINDORFF valt evenwel aan te nemen dat niet elke intekening door een 
vennootschap op, of _Q_~~l_~~~ing)ll,_P.~t k_~pi~~!__yal!_t!~f!_!J.(l!lr__h~! -~~chLY~~-e~~--élll_cl~I~ 
Lk!:~g__a_t_QI!~!!~l!!~ v~nnootschap neerkomt op_ een uit~fening _van het_ vestigiilg~~eçp.t. 
Dit zal maar het geval zijn indien laatstgenoemde v"ennootschap "damit zum Instrument 
für die gewerbliche Betätigung des anderen Unternehmens wird", ofschoon het op de 
hoogte van de deelneming niet aankomt. 980 Vereist is derhalve dat de vennootschap 
waarop ingetekend of waarin geparticipeerd wordt, op die wijze een instrument voor de 
eco~9_!!!_~~e__!Çtiyt~it van de andere onderneming in het gastland wordt, dat deze laatste 
met andere woorden niet als "rein passiver Geldgeber", maar als "Untemehmer im 
Ausland" optreedt981 (vgl. het "verlengstuk" -criterium voor kwalificatie als vestiging in 
de EEX-rechtspraak, infra, nr. 196). Zulks impliceert doorgaans, ma~!"_JJ.!~LI1Q~~!iilç_, 
een ;z;~gg_~!l5chapsband: zo is het mogelijk dat een kruisparticipatie in het kader van een 
horizontale groep tussen twee ondernemingen van verschillende Lid-Staten, ertoe leidt dat 
beide elkaars verlengstuk in de respectievelijke landen worden, zonder dat een afhanke
lijkheidsrelatie voorligt. 982 Blijkt de kapitaalparticipatie louter fmancieel van aard, dan 
kan de EG-onderneming enkel bescherming ontlenen aan de verdragsbepalingen inzake 
vrij kapitaalverkeer c.q. art. 221 EG (daarover infra, nrs. 238 e.v.). 

Men kan ter invulling van het criterium "iQ.strl.lmel}!_y_9_9_!__e__~I!_Qillisc~ lJ,Ctiviteit" nuttig gebruik maken van de 
door het Hof in Polysar (supra, nrs. 115-116) ontwikkelde criteria. Blijkens deze jurisprudentie kan het enkel 
verwerven en aanhouden van aandelen niet als economische activiteit (in de zin van de Zesde BTW-Richtlijn) 
worden gekwalificeerd; een dergelijke activiteit ligt pas voor wanneer de deelneming gepaard gaat met een zich 
direct of indirect moeien in het beheer van de vennootschappen. Op dit punt kan ook een parallel worden 
getrokken met de defi_I!!~ie v~_<!i~_t!(;t(! Ï!J.Yesteringen _in de bijlage bij de KapitaalverkeersrichtliiiL-Y_é!!l_1988 
(supra, nr. 19), waar "deelneming in nieuwe of bestaande ondernemingen ten einde duurzame economische 
betrekkingen te vestigen of te handhaven" voor vennootschappen op aandelen pas als directe investering wordt 
beschouwd indien het aandelenpakket de aandeelhouders "hetzij ingevolge de bepalingen van de nationale 
wetgeving op de vennootschappen, hetzij uit anderen hoofde de mogelijkheid biedt daadwerkelijk deel te hebben 
in het bestuur van of de controle over de betrokken vennootschap". 

182. Voor vennootschappen zal men zich derhalve, net zoals bij natuurlijke personen, ( 
bij de vraag of een intracommunautaire vestiging in de zin van art. 52 EG voorligt, niet 
mogen beperken tot de in deze bepaling genoemde technieken. Men moet integendeel 1 

onderzoeken of de fysieke inplanting die in het gastland plaatsvindt, aan het hoger ontlede 
vestigingsbegrip beantwoordt. Gelet op de in hoofdstuk I van deze titel gebleken grote 

979 

980 

981 

982 

Zie TIMMERMANS, C.W.A., noot bij Daily Mail, S.E.W, 1991, (69), 70. Zie ook LAUWAARS
TIMMERMANS, 195. 

STEINDORFF, E., "Konzentrationskontrolle und Niederlassungsfreiheit. Ein Beitrag zur Konsultati
onspflicht der Staaten nach Art. 5 EWGV", in Festschrif zum 125jährigen Bestehn der Juristischen 
Geselischaft zu Berlin, WILKE, D. (ed.), Berlijn-New York, De Gruyter, 1984, (789), 791; zie, in 
dezelfde zin, EYLES, U., "Die Leitung europäischer Konzerne als AusfluB der Niederlassungsfrei
heit von Kap i tal geselischaften (Artt. 52, 58 EWG-Vertrag)", in Europäische Int eg ration und 
globaler Wettbewerb, HENSSLER, M., KOLBECK, T.M., MORITZ, H.-W. en REHM, H. (eds.), 
Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 1994, (407), 410. 

GROEBEN-TROBERG, "Artikel 52", p. 938, nr. 9. 

EYLES, U., o.c., in Europäische Inlegration und globaler Wettbewerb, 410. 
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verscheidenheid van modaliteiten voor toetreding tot een buitenlandse markt, lijkt deze 
benadering inderdaad aangewezen. 

AFDELING 11. VANAF WANNEER LIGT EEN 'VESTIGING' VOOR? 

§ 1. Probleemstelling 

183. Toch blijft met betrekking tot een aantal markttoetredingstechnieken de vraag open 
of het hier gaat om een vorm van (secundaire) vestiging van een EG-onderneming dan 
wel of louter een vorm van CQ_J1.tf~ctuele S3.!J.lenwer~g tussen ondernemingen voorligt 
zonder dat de in het gastland gevestigde contractspartij gekwalificeerd kan worden als 
'vestiging' van de EG-onderneming. Valt bij een intracommunautaire agentuur-, distribu
tie-, licentie- of franchisingovereenkomst de lokale agent, verdeler, licentie- of franchise
nemer te beschouwen als een secundaire vestiging van de wederpartij? Ondanks haar 
praktische relevantie is de vraag nog niet in EG-verband onderzocht. 

Men neme het voorbeeld van een voor vijf jaar gesloten franchisingovereenkomst tussen een Duitse onderneming 
als franchisegever en een Belgische KMO als franchisenemer. Kwalificeert men de Belgische franchisenemer als 
secundaire vestiging van de Duitse franchisegever, dan kunnen beide ondernemingen zich beroepen op art. 52 
teneinde nationale voorschriften in België - maar ook in Duitsland, als vertrekstaat: supra, nr. 178 - die hun 
grensoverschrijdende samenwerking belemmeren, in vraag te stellen. Stelt ·men dat hier geen sprake is van 
vestiging, dan kunnen zij zich - in de hypothese dat hun contractuele relatie geen intracommunautair verkeer van 
werknemers of zelfstandig personeel doet ontstaan, wat voorkomt - enkel nog beroepen op de vrije dienstverrich
ting of (als grensoverschrijdende productstromen in het geding zijn) het vrije goederenverkeer. Dit goederen
verkeer, als het al plaatsvindt, zal vermoedelijk gekwalificeerd moeten worden als een accessariurn van de 
diensten die beide partijen over en weer verrichten. 983 Verdragsrechtelijk zal derhalve waarschijnlijk enkel de 
vrijheid van dienstverrichting relevant zijn: het wezenlijke van de operatie ligt immers in de licentie van een 
systeem, d.w.z. het tegen vergoeding verlenen van een recht op exploitatie van een merk en handelsformule, en 
zulks op grensoverschrijdende basis. 984 Het gaat dan in beginsel om dienstverrichting zonder grensover
schrijdende verplaatsing van de dienstverrichter (hetgeen nogmaals illustreert dat het criterium van de duurtijd 
van de dienst, die in casu vijf jaar beloopt, in dergelijke hypothese niet doorslaggevend kan zijn: supra, nr. 164). 
Op dit punt geldt de Säger-rechtspraak, die op het vlak van de rechtvaardigings- en proportionaliteitstaetsing een 
eind verder gaat dan de rechtspraak inzake vestiging: infra, nr. 478. 

§ 2. Een kijk naar het begrip 'vaste inrichting' in de internationale directe fiscaliteit 

184. Het loont de moeite om op dit punt een kijk te nemen naar de internationale 
directe fiscaliteit. De vraag, in hoeverre een franchisenemer, concessiehouder, licentiene-

983 

984 

Voor toepassing van dit accessorium sequitur principale-beginsel ten aanzien van de vrije dienstver
richting, ietwat in een ongemakkelijke verhouding met de subsidiaire formulering van art. 60, 
eers.te alinea, EG, zie o.m. arrest van 4 mei 1993, zaak C-17/92, Fedicine, Jur., 1993, 1-2266, r.o. 
9-12, en, explicieter, conclusie advocaat-generaal VAN GERVEN in deze zaak, Jur., 1993, p. 1-
2234-2235, punten 7-9 (invoer van filmkopij maakt goederenverkeer niet toepasselijk op een zaak 
van filmexploitatie, dat als dienst valt te kwalificeren: zie volgende voetnoot); arrest van 24 maart 
1'994, zaak C-275/92, Schindler, Jur., 1994, 1-1039, r.o. 22-30 (invoer van reclamemateriaal en 
bestelformulieren voor buitenlandse loterij); arrest van 5 oktober 1994, zaak C-55/93, Van Schaik, 
Jur., 1994, 1-4837, r.o. 14 (levering van olie als acessoire van technische controle motorvoertui
gen). 

Zie de analoge toepassing van art. 59 EG op intracommunautaire filmvertoningslicenties in het 
arrest Fedicine, supra, voetnoot 983, r.o. 10-11. Aangezien franchising, zoals gezegd (supra, nr. 
150), een variante is van licensing, gaat de hier gevolgde redenering ook voor deze laatste 
markttoetredingstechniek op. 
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mer, managementovereenkomst en dergelijke beschouwd kunnen worden als een 'v~-~~ 

inrichting' is daar uitvoerig bestudeerd. Zij is er van groot praktisch belang, omdat in het 
kader van dubbelbelastingverdragen een verdragsluitende staat slechts de winsten van een 
onderneming uit een andere verdragsluitende staat kan belasten indien deze haar bedrijf in 
eerstgenoemde staat uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrkhting985 , 

en de aan een vaste inrichting toe te rekenen winst belastbaar is in de staat waarin deze · 
inrichting gelegen is en helemaal vrijgesteld wordt in de staat van woonplaats van de 
betrokken onderneming. 986 

Het OESO-modelverdrag 1992 definieert 'vaste inrichting' als "een vaste bedrijfs
inrichting door middel waarvan de werkzaamheden van een onderneming geheel of 
gedeeltelijk worden uitgeoefend", waarbij als vormen van vaste inrichting "in het 
bijzonder" worden genoemd een filiaal, kantoor, fabriek, werkplaats, mijn, .... 987 Drie 
voorwaarden volstaan om van een vaste inrichting te gewagen: er moet een bedrijfsinricii
ting zijn, zij moet vast zijn - wat inhoudt dat zij op een bepaalde plaats gevestigd is en 
een zekere bestendigheid vertoont - en de onderneming moet er haar werkzaamheden 
uitoefenen. 988 

Interessant is dat krachtens art. 5, lid 6, OESO-modelverdrag 1992 een onderne
ming van een verdragsluitende staat niet geacht wordt een vaste inrichting te bezitten in 
een andere verdragsluitende staat "alleen op grond van de omstandigheid dat zij in die 
Staat zaken doet door bemiddeling van een makelaar, commissionair of enige andere 
onafhankelijke vertegenwoordiger, mits deze personen in de normale uitoefening van hun 
bedrijf handelen. "989 In bepaalde omstandigheden beschouwt de OESO dergelijke 
personen daarentegen wel als een vaste inrichting, nl. indien zij in hun commerciële 
activiteiten onderworpen zijn aan de gedetailleerde instructies of aan een alomvattende 
controle vanwege de onderneming. 990 Een belangrijke indicatie in dit verband biedt de 
omstandigheid dat het ondernemingsrisico gedragen wordt door de persoon zelf dan wel 
door de onderneming die hij vertegenwoordigt. 991 Waar het op aankomt, is met andere 
woorden de juridische -~JL~ç_o_n~nni~çll.e zelfstanqighejd _ y~n_ d~ Jokale operator: blijkt deze 
in rechte of in feite geheel afhankelijk van de onderneming, dan word(,hij een vaste 

985 

986 

987 

988 

989 

990 

991 

Art. 7 OECD Model Tax Convention on Income and on Capita! (hierna: "OESO-modelverdrag 
1992"). Een geconsolideerde versie van dit modelverdrag, samen met de officiële commentaar van 
de OESO daarop (hierna: "OESO-commentaar"), vindt men in OECD COMMIITEE ON FISCAL 
AFFAIRS, Model Tax Convention on lncome and on Capital. September 1992 Condensed Version, 
Parijs, OESO, 1993. 

Art. 23A OESO-modelverdrag 1992 en OECD commentary, art. 23A, nr. 10 (hierna: "OESO
commentaar"). Hierop wordt echter een progressief voorbehoud gemaakt: art. 23A, derde alinea, 
OESO-modelverdrag 1992. 

Art. 5, leden 1 en 2, OESO-modelverdrag 1992. Aangezien de term in het modelverdrag wordt 
gedefinieerd, geldt art. 3, lid 2, OESO-modelverdrag 1992, op grond waarvan bij de uitlegging van 
het desbetreffende begrip niet mag worden beroep gedaan op het nationale recht. Dit geldt zelfs 
indien de nationaalrechtelijke definitie letterlijk dezelfde is als deze van het modelverdrag: VOGEL, 
K., Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, Deventer-Boston, KI uwer Law and Taxation, 
1991 , p. 20 1-202, nr. 9. 

Zie OESO-commentaar bij art. 5, nr. 2. 

Eigen cursivering. 

OESO-commentaar bij art. 5, nr. 38. 

Ibid. 

I 
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inrichting van deze laatste geacht. 992 Om die reden wordt, indien een afhankelijk verte
genwoordiger (d.w.z. ander dan een onafhankelijk vertegenwoordiger in de zin van art. 5, 
lid 6, OESO-modelverdrag 1992) voor een onderneming werkzaam is en een machtiging 
bezit om namens de onderneming overeenkomsten af te sluiten en dit recht gewoonlijk 
uitoefent, de ondernt ming geacht een vaste inrichting te hebben met betrekking tot de 
werkzaamheden die die persoon voor haar verricht. 993 

185. Zijn deze fiscaalrechtelijke criteria ter vaststelling van een vaste inrichting 
bruikbaar bij de invulling van het vestigingsbegrip in de zin van art. 52 EG? Ondanks een 
aantal treffende gelijkenissen (met name de elementen bestendigheid in tijd en ruimte en 
daadwerkelijke activiteitsuitoefening) lijkt omzichtigheid geboden. De functies en regelge
vende context van beide noties verschillen immers sterk. Het vestigingsbegrip van art. 52 
EG dient ter bepaling van werkingssfeer en inhoud van een fundamentele verdragsvrijheid 
in het kader van het EG-Verdrag en ter afbakening ervan ten opzichte van de andere 
vormen van vrij verkeer, met name de vrije dienstverrichting. Het begrip 'vaste inrich
ting' in dubbelbelastingverdragen daarentegen fungeert als criterium om, op bilaterale 
leest, vast te stellen of een verdragsluitende staat het recht heeft de winsten van een 
onderneming uit de andere verdragsluitende staat te belasten. 994 

Het voorgaande verklaart waarom het_ fiscale begrip _'_y~s_te_ J.!lf~Ch!!ng ~-~en ~ntal 
bijzop<i~re kenmerken vertQQnt. Zo volstaat blijkens het OESO-modelverdrag99ç voor de 
hoedanigheid van vaste inrichting niet de omstandigheid dat een vennootschap die inwoner 
is iri een verdragsluitende staat een vennootschap beheerst, of door ·een vennootschap 
wordt beheerst die inwoner is van de andere staat of in die andere staat zaken doet. Voor 
belastingdoeleinden is een dochteronderneming inderdaad een onafhankelijke rechtseen
heid. 996 In het kader van het vestigingsrecht daarentegen is een dochteronderneming, zo 
blijkt uit art. 52, eerste alinea, EG, te beschouwen als een vestiging van de moederonder-

992 

993 

994 

995 

996 

Zie ook OESO-commentaar bij art. 5, nr. 37. q. VAN CROMBRUGGE, S., Ondememingscoöpera
tie, p. 18, nr. 18, die aan de hand van rechtspraak aantoont dat men in België niet snel genetgd is 
de econoniische zelfstandigheid van concessiehouders of agenten die juridisch niet in naam van de 
buitenlandse onderneming optreden, te ontkennen. Zie ook de rechtspraak aangehaald bij VAN 
PRAEYENHOVEN, G., Belgisch rapport in "The development in different countries of the concept of 
a pemianent establishment, notably from the point of view of harmooization in future double 
taxation agreements", 52 Cah. Dr. Fisc. Int., 1967, (396), 403. 

Art. 5, lid 5, OESO-modelverdrag 1992, met de toevoeging dat die kwalificatie niet geldt indien de 
werkzaamheden van de betrokken persoon beperkt blijven tot degene vermeld in art. 5, lid 4. 
Volgens de OESO-commentaar bij art. 5, nr. 32, veronderstelt het gebruik van de term 'vaste 
inrichting' dat de persoon in kwestie herhaaldelijk van deze bevoegdheid gebruik maakt, en niet 
slechts in alleenstaande gevallen. In nr. 33 voegt de commentaar hieraan toe (i) dat de bevoegdheid 
om overeenkomsten aan te gaan moet slaan op contracten betreffende de commerciële activiteit van 
de onderneming en niet betreffende louter interne operaties van deze laatste; en (ii) dat de 
bevoegdheid gewoonlijk moet worden uitgeoefend in de andere staat. Zie over deze vereisten ook 
VOGEL, K., Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, p. 245-247, nrs. 137-143. 

Zie OESO-commentaar bij art. 5, nr. 1. 

Art. 5, lid 7, 0 ESO-model verdrag 1992. 

OESO-commentaar bij art. 5, nr. 40, met de toevoeging dat zelfs de omstandigheid dat de 
moedervennootschap de bedrijfsvoering van de dochter beheert, deze laatste niet tot vaste inrichting 
maakt. Wel kan de dochter onder de voorwaarden van art. 5, lid 5, OESO-modelverdrag 1992 als 
vaste inrichting worden beschouwd, d.w.z. wanneer zij voor de moeder werkzaam is en een 
machtiging bezit om namens haar overeenkomsten af te sluiten en dit recht in een van de staten 
gewoonlijk uitoefent (tenzij de werkzaamheden beperkt blijven tot deze genoemd in art. 5, lid 4): 
OESO-commentaar bij art. 5, nr. 41. 



188 

neming. Als een ander opmerkelijk verschil geldt, dat voor de hoedanigheid van vaste 
inrichting de vertegenwoordigingsbevoegdheden van het in de vaste bedrijfsinrichting 
aanwezige personeel irrelevant zijn. De aanwezigheid van een persoon die bevoegd is om 
de onderneming te verbinden, is derhalve niet vereist. 997 Daarentegen impliceert vesti
ging in de zia van art. 52 EG, blijkens het Duitse verzekeringsarrest (supra, nr. 163), wel 
een vertegenwoordigingsbevoegdheid. 

§ 3. Toepassing op contractuele markttoetredings-en samenwerkingstechnieken 

186. Tocl!_lij_~ ook op __ llet gebi~~--~-!1-ll~t_vestig~g~recht de juridische e!J. eço!l!l_~~ch~ 
~tbankelijkheid eef! __ \'!!abel c~it~tjl.l_ID __ ter beoord~l!!J_g___g_L __ ~_Q _lQlcale_ marktQ~ratQr __ _ 
g~_kwalificeerd ~I! -~2!!f_~l! __ ~ls 'vestiging' van _een_ EG-o_nderne!l!i!!g. Wanneer een 
binnenlandse onderneming in het kader van een franchising-, een management-, of een 
licentie-overeenkomst 4_~ _i ure of de facto V()lledig_ aan de controle of dominerende ÏJ:lvlQÇd 
van de EG-onderneming wordt onderworpen, is er economisch geen wezenlijk verschil 
met de situatie van een s~cundaire vestiging998

: ook hier leidt de betrokken techniek tot 
een de facto permanente aanwezigheid en bedrijvigheid van de contractpartij in het 
gastland. Gelet op de ruime en overwegend economische invulling die het Hof aan het 
vestigingsbegrip geeft, staat men in een dergelijk geval voor vestiging m de zin van art. 
52 EG. Een en ander is uiteraard een feitenkwestie. 

Zo zal een (aan- of/en verkoop-) concessiehoutferm doorgaans juridisch en economisch zijn zelfstandigheid 
behouden. Maar het kan ook anders zijn. Soms wordt een verdeler in het kader van een verkoopconcessie 
operationeel zo afhankelijk gemaakt van de leverancier, dat deze niet meer autonoom kan beslissen investeringen 

998 

999 

Zie OESO-commentaar bij art. 5, nr. 10. q. VAN CROMBRUGGE, S., Ondememingscoöperatie, nr. 
11, p. 10. Dit ligt, zoals gezien, anders met afhankelijke tussenpersonen in de zin van art. 5, lid 5, 
OESO-modelverdrag 1992, maar laatstgenoemde bepaling vormt slechts een alternatieve test om uit 
te maken of een vaste inrichting voorligt. Blijkt op grond van de criteria van art. 5, leden 1 en 2, 
reeds dat het om een vaste inrichting gaat, dan is het niet nodig om te bewijzen dat de verantwoor
delijke persoon onder art. 5, lid 5, valt: OESO-commentaar bij art. 5, nr. 35. 

Steun, per analogie, voor deze stelling kan men aantreffen in het infra, nr. 192 besproken en in 
EEX-verband gewezen arrest De Bloos, waar het Hof voor het begrip "vestiging" in de zin van art. 
5, sub 5, EEX het criterium van "de onderworpenheid aan het toezicht of de leiding van het 
moederbedrijf" doorslaggevend acht. 

Het betreft in beide gevallen overeenkomsten tussen partijen in een verschillend stadium van het 
productie- of distributieproces (b.v. producent en groothandelaar, groothandelaar en kleinhandelaar) 
betreffende de koop/verkoop, voor de duur van de overeenkomst, van de door de partij hoger in de 
bedrijfskalom geproduceerde resp. aangeboden producten. Bij een verkoopconcessie verbindt de 
producent of leverancier zich ertoe om voor de duur van de overeenkomst bepaalde producten aan 
de wederpartij te verkopen tegen de contractueel vastgelegde of aan de hand van contractuele 
berekeningsmodaliteiten vast te stellen prijs; de verdeler verbindt zich ertoe om de distributie van 
contractsproducten binnen een bepaald territorium te bevorderen. Meestal gaat de overeenkomst 
gepaard met een exclusiviteitsverplichting in hoofde van de producent of leverancier, zodat een 
alleenverkoopovereenkomst voorligt. Bij een aankoopconcessie verbindt de verdeler zich ertoe om, 
met het oog op de wederverkoop van de contractsproducten binnen een bepaald gebied of in een 
bepaalde plaats, conform de contractuele modaliteiten producten van de leverancier te betrekken. 
Ook hier is geregeld in een exclusiviteitsplicht, maar dan in hoofde van de verdeler, voorzien 
(exclusieve afnameovereenkomst). Zie o.m. CHAMPAUD, C., "La concession commerciale", Rev. 
Trim. Dr. Comm., 1963, 451-504; THIRION, N. en BENOIT-MOURY, A., "Les concessions de vente 
en droit belge", in Les confrats de distribution co mmereiale en droit beige et en droit français, 
PINCHART, B. en TRIAILLE, J.-P. (eds.), Brussel, Larcier, 1996, {171), 174-180; VAN GERVEN, 
W., Handels- en economisch recht, I, Ondernemingsrecht, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
XIII, DILLEMANS, R. en VAN GERVEN, W. (eds.), Antwerpen, Standaard, 1978, 2e ed., nr. 36, p. 
305-308; VAN RYN, J. en HEENEN, J., Principes de droit commercial, IV, Brussel, Bruylant, 1988, 
2e ed., p. 53-85, nrs. 67-104. 
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te doen of bestuurders aan te stellen/te ontslaan. 1000 In dat geval ligt kwalificatie als vestiging voor de 
hand. 1001 

Ook de houder van een (octrooi-, merk- of knowhow-)licentie blijft in beginsel onathankelijk van de 
licentiegever. Maar het komt in praktijk voor dat een licentiecontract gebruikt wordt om de licentienemer vrijwel 
geheel onder de dominerende invloed van de licentiegever te plaatsen. 1002 

Gelijkaardige situaties doen zich a fortiori voor bij franchising en managementcontracten. Ofschoon ook 
hier de contractspartijen in beginsel hun juridische en economische onatbankelijkheid bev, aren, vloeit een 
relativering daarvan reeds voort uit de aard zelf van de ondernomen samenwerking. Eigen aan franchising zijn 
de voortdurende bijstand die de franchisegever aan de franchisenemers verleent en de strikte controles die 
eerstgenoemde ten aanzien van de tweede doorvoert. Voor zover een en ander aan de aard zelf, en de goede 
werking, van franchising als distributietechniek is verbonden, leidt dit niet tot de iure of de facto afhankelijkheid 
van de franchisenemer. Anders wordt het evenwel wanneer blijvend personeel van de franchisegever bij de 
franchisenemer gedetacheerd wordt met beslissingsbevoegdheid1003

, de franchisegever rechtstreeks zeggen
schap heeft op gebieden die niet rechtstreeks met de uitbouw van het franchisesysteem te maken hebben (b.v. 
financieel beleid, winstbestemming, investeringspolitiek, kasbeheer) 1004

, of wanneer de franchisingovereen
komst - wat vaker gebeurt1oos - gepaard gaat met een belangrijke kapitaaldeelneming vanwege de franchise
gever. 

Bij managementovereenkomsten (supra, nr. 151) bestaat het wezen zelf van de overeenkomst in de 
overdracht van de operationele controle over de onderneming aan een bijstandverlenende onderneming. 1006 

Ook hier hangt veel af van de precieze vormgeving van het managementcontract In vele managementcontracten 
is de bijstandverlenende vennootschap onderworpen aan de instructies van de bijgestane vennootschap waarvan 
het bestuur - zoals dat naar Belgisch vennootschapsrecht, althans in de N. V., ook moet1007 

- de uiteindelijke 

1000 

lOOI 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1007 

VAN CROMBRUGGE, S., Ondememingscoöperatie, nr. 18, p. 18, vat dit verschijnsel kernachtig 
samen: "Daartoe wordt de concessiehouder dan verplicht een minimumhoeveelheid producten af te 
nemen, bepaalde verkoop- en promotiediensten te organiseren, een uitgebreide en administratieve 
organisatie op te zetten, zekere beheersmethoden toe te passen, enzovoort; anderzijds wordt hem 
onder meer verboden zonder goedkeuring van de concessiegever nieuwe investeringen te verrichten, 
nieuwe managers of bestuurders aan te stellen of zijn bedrijf over te dragen; ook de strenge 
voorwaarden waaronder het contract slechts kan worden beëindigd, werken deze operationele 
afhankelijkheid in de hand." Zie ook CHAMPAUD, C., o.c., Rev. Trim. Dr. Comm., 1963,480-490, 
nrs. 36-55; DIERDORF, J., Herrschaft und Abhängigkeit einer Aktiengesellschaft auf schuldver
traglicher und tatsächlicher Grundlage, Keulen, Heymann, 1978, 135-142. 

Ook fiscaal wordt dan, blijkens hogergenoemde passage uit de OESO-commentaar (supra, voetnoot 
992), overgegaan tot de kwalificatie als vaste inrichting. 

Zie o.m. DIERDORF, J., Herrschaft und Abhängigkeit einer Aktiengesellschaft auf schuldvertragli
cher und tatsächlicher Grundlage, 1 ~~-14?; L 'entreprise multinationale face au droit, GOLDMAN, 
B. en FRANCESCAKIS, PH. (eds.), PariJS, L1tec, 1977, p. 113-116, nrs. 120-122. 

q., voor de kwalificatie als vaste inrichting, de referenties bij VAN CROMBRUGGE, S., Ondeme
mingscoöperatie, p. 35, nr. 42. 

VAN CROMBRUGGE, S., Ondememingscoöperatie, nr. 43, p. 35-36. 

Zie BURTON, F.N. en CROSS, A.R., "Franchising and foreign market entry", in International 
Marketing Reader, PALIWODA, S.J. en RYANS, J.K., JR. (eds.), Londen - New York, Routledge, 
1995, 35-48. 

Economisch gelijken de contractuele verplichtingen die de managementvennootschap aangaat, op het 
beheren van een dochteronderneming: zij verricht zowel het algemeen (planning, organisatie en 
personeelsplanning), financieel (met inbegrip van budgettering, lenen, controle over liquide activa, 
het voeren van de boekhouding), personeels- (aanwerving, evaluatie, promotie) en productie
management als de marketing: YOUNG, S., HAMILL, J., WHEELER, C. en DAVIES, J.R., Internatio
nal MarketEntry and Development, 162. 

Een algemene bevoegdheidsdelegatie vanwege de raad van bestuur is niet toegestaan, gelet op het 
dwingend karakter van de bevoegdheidsregeling in de N.V.: zie SIMONART, V., o.c., T.B.H., 
1991, p. 1048, nr. 35, met verwijzingen. Daarentegen kunnen de statuten of de raad van bestuur 
wel bepaalde bevoegdheden delegeren aan personen die niet de hoedanigheid van orgaan, maar van 
lasthebber hebben: zie o.m. SIMONT, L. en VAN OMMESLAGHE, P., "La notion de l'organe 
statutaire et la répartition des pouvoirs par le conseil d 'administration des sociétés anonymes", noot 
bij Cass., 17 mei 1962, R.C.J.B., 1964, (74), nr. 10, p. 83. Precies de vrees voor inbreuk op het 
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zeggenschap behoudt. Dit is echter niet altijd het geval: met name internationale managementcontracten worden 
steeds vaker benut als een markttoetredingstechniek, waarbij de bijstandverlenende vennootschap begint met een 
zekere kapitaalparticipatie die, atbankelijk van de ontwikkelingen, kan worden uitgebreid. 1008 Ook gebeurt het 
dat managementovereenkomsten gesloten worden in het kader van een joint venture. 1009 

187. Wat de handelstussenpersonen betreft, dient de betekenis v::tn voornoemd athanke
lijkheids- of zeggenschapscriterium te worden genuanceerd op grond van de rechtspraak 
van het Hof, met name het Duitse verzekeringsarrest (supra, nr. 163). Bevindt een lokale 
tussenpersoon die gemachtigd is om op duurzame wijze voor rekening van een EG-onder
neming op te treden zich in een band van ondergeschiktheid ten opzichte van voornoemde 
onderneming (b.v. , naar Belgisch recht, de handelsvertegenwoordiger101~, dan kan 
deze probleemloos als een vestiging van die onderneming, waarvan hij als verlengstuk 
optreedt, worden beschouwd. Ook de EEX-rechtspraak van het Hof wijst in die richting 
(infra, nrs. 192-196). Wat echter indien die band van ondergeschiktheid niet voorligt, 
zoals bij een handelsagent1011? Precies hier dringt zich op grond van het Duits verzeke
ringsarrest een nuancering op (ook ten opzichte van de EEX-rechtspraak: infra, nrs. 194 
en 196): is een handelsagent gemachtigd om duurzaam op te treden voor een EG-onderne
ming, 11 zoals een agentschap zou doen 11

, dan valt hij toch als vestiging in de zin van art. 
52 EG te beschouwen. Anders gezegd, het doorslaggevende criterium verschuift hier van 
zeggenschap naar ~trumentaliteit: zoals hiervoor aangegeven met betrekking tot 
kapitaalparticipaties (supra, nr. 181), is uiteindelijk voor de vraag of vestiging voorligt, 
doorslaggevend of de in het gastland gevestigde onderneming optreedt als instrument (of 
verlengstuk) voor de economische werkzaamheden van de EG-onderneming in dat land. 
Dat een handelsagent strikt juridisch als zelfstandig wordt beschouwd, doet derhalve niet 
noodzakelijkerwijs af aan zijn kwalificatie als vestiging in de zin van art. 52 EG. 

1008 

1009 

toto 

tolt 

vennootschapsbelang en een verwatering van de aansprakelijkheid van bestuurders heeft de 
Bankcommissie er destijds toe gebracht zich tegen managementovereenkomsten uit te spreken: 
BANKCOMMISSIE, Jaarverslag 1970-1971, 153-154. 

Zie BROOKE, M.Z., o.c., 11 J. Gen. Man., 1985, 13-14. 

YOUNG, S., HAMILL, J., WHEELER, C. en DAVIES, J.R., International Market Entry and 
Development, 162. 

Zie dienomtrent, met name wat betreft het wettelijke vermoeden van de hoedanigheid van 
handelsvertegenwoordiger waarin art. 4, lid 2, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 
voorziet, STUYCK, J., "Handelstussenpersonen", in Handels- en economisch recht, I, Onderne
mingsrecht, B, VAN GERVEN, W., COUSY, H. en STUYCK, J. (eds.), in Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, XIII, DILLEMANS, R. en VAN GERVEN, W. (eds.), Gent, Story, 1989, (437), p. 467-
472, nrs. 457-465; STRUYVEN, D., "Handelsagent: naar een wettelijke bescherming", in Liber 
amicorum P. De Vroede, 11, Kluwer, Diegem, 1994, (1235), 1239. Het spreekt vanzelf dat dit 
wettelijk vermoeden enkel voor natuurlijke personen geldt. 

Cf de definitie in art. 1, lid 2, richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de 
coördinatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake zelfstandige handelsagenten (PB, 1986, L 
382, 17): "hij die als zelfstandige tussenpersoon permanent is belast met het tot stand brengen van 
de verkoop of de aankoop van goederen voor een ander, hierna te noemen "principaal", of met het 
tot stand brengen en afsluiten van de verkoop of aankoop van goederen voor rekening en in naam 
van de principaal" (eigen cursivering); vgl. naar Belgisch recht de definitie van "handelsagentuur
overeenkomst" in art. 1 van de Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst 
(B.S., 2 juni 1995): "een overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent, door de andere 
partij, de principaal, zonder dat hij onder diens gezag staat, permanent en tegen vergoeding belast 
wordt met het bemiddelen en eventueel het afsluiten van zaken in naam en voor rekening van de 
principaal" (eigen cursivering). Zowel onder de richtlijn als onder de Handelsagentuurwet kan de 
handelsagent een natuurlijke of een rechtspersoon zijn. 

I 



~g''>'@;;"'~"B-'i'i''!§':O:r!}H;;~c~,~';'f~fSst'PlB')~~ 110~"~iii:iiic,~;i'"0''~~1j]0·~~"~"'"S~'R~"'''"'é1 1 ttTët~'icc'>ii8 ''"''F~cc-1.:1=''""'"''\~ 

191 

Hoofdstuk IV. Door art. 52 EG genoemde vestigingstechnieken 

AFDELING I. ALGEMEEN 

188. Zoals eerder aangegeven (supra, nr. 18), vermeldt art. 52, eerste alinea, EG 
expliciet drie technieken van secundaire vestiging, nl. agentschappen, filialen (bijkanto
ren 1012

) en dochterondernemingen, als vallend onder het vestigingsrecht. Deze begrip
pen worden door het Verdrag niet gedefinieerd, maar over hun globale contouren bestaat 
grote eensgezindheid: een gQç_bt~_roncJ~m~ming is een rechtens van de moedervennoot
schap onderscheiden entiteit, terwijl agentschappen en bijkaQtqren geen eigen rechtsper
soonlijkheid hebben; een bijkantoor verschilt van een agentschap doordat de leiding van 
de eerste over een grotere mate van autonomie beschikt dan de leiding van de twee
de. 1013 Maar de precieze invulling van inhoud en draagwijdte van deze begrippen blijkt 
minder vanzelfsprekend. Hierna gaan we ervan uit dat het communautaire noties betreft, 
die niet louter door verwijzing naar het recht van de Lid-Staten kunnen worden ingevuld. 
Ter bepaling van de inhoud ervan, gaan we te rade bij de rechtspraak van het Hof van 
Justitie en het 'acquis communautaire' inzake vennootschaps-, fmancieel en mededingings
recht. 

AFDELING Il. AGENTSCHAP OF BIJKANTOOR 

189. Een eenvormige juridische defmitie geven van agentschap1014
, is haast ondoen

baar. Qy_~~_Q~Q_~l~f!Q~ _!~~~~!een lijken (i) een grote mate van af!!~~!ij!ffieid ten 
opzichte van de opdrachtgever- meer dan een bijkantoor-, (ii) maar anderzijds toch reeds 
het beschikken over een zekere mate van organisatorische bestend.igheid. 1015 Dit laatste 
wijst erop dat het onderscheid met een bijkiintoor016 een kwestië-- váfl-gradatie is: zoals 
gezegd, staat ook een bijkantoor voor een juridisch niet van de moederonderneming 
onderscheiden entiteit, maar wordt traditioneel aangenomen dat het over een grotere mate 
van zelfstandigheid beschikt dan een agentschap. 

De Elfde Richtlijn, die specifiek de open~aarmakingsplichten harmoniseert voor in een Lid-Staat opgerichte 
bijkantoren van EG-vennootschappen, geeft geen definitie van 'bijkantoor'. 1017 Dit is anders met de Tweede 

1012 

1013 

1014 

1015 

1016 

1017 

Zie supra, voetnoot 108. 

Zo SMITH/HERZOG-VAN GERVEN, nr. 52.06, p. 2-540-541; EVERLING, U., o.c., B.B., 1958, 861; 
MAESTRIPIERI, 147-148; VAN NUFFEL, p. 31, nr. 30; in dezelfde zin, conclusie advocaat-generaal 
REISCHL in zaak 14176, De Bloos, Jur., 1976, 1518-1519. Zie ook RIGAUX, F., "La notion de 
'succursale' d'une société étrangère en droit belge", in Liber Amicorum Baron Louis Frédéricq, Il, 
Gent, Story, 1966, (815), p. 817-818, nr. 6. 

Duits "Agentur" ; Frans "agence"; Italiaans "agenzia"; Engels "agency". 

Deze twee elementen kan men ook terugvinden bij EVERLING, U., o.c., B.B., 1958, 861: "Zweig
stellen [ ... ] , die örtliche Geschäfte in weitgehender Abhängigkeit von einer übergeordneten Stelle 
bearbeiten, aber immerhin schon einen gewissen organisatorischen Bestand aufweisen". 

Duits: "Zweigniederlassung"; Engels: "branch"; Frans: "succursale"; Italiaans: "succursale". 

De richtlijn onderscheidt dit begrip wel duidelijk van dochterondernemingen: zie derde en vierde 
considerans preambule. In de toelichting bij haar oorspronkelijke voorstel voor een Elfde Richtlijn 
van 23 juli 1986 (COM(86) 397, p. 1, nr. 3, voetnoot 3) verwees de Commissie ter omschrijving 
van het begrip bijkantoor uitdrukkelijk naar het Somafer-arrest van het Hof van Justitie: infra, nr. 

I 
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Bankrichtlijn, die in art. 1, punt 1, "bijkantoor" omschrijft als "een bedrijfszetel welke een deel zonder 
juridische zelfstandigheid vormt van een kredietinstelling en welke rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk de 
handelingen verricht die eigen zijn aan de werkzaamheden van een kredietinstelling" .1018 Een gelijkaardige 
definitie komt voor in de Beleggingsdienstenrichtlijn. 1019 

190. Van belang voor de interpretatie van beide begrippen is ongetwijfeld de invulling 
die het Hof van Justitie heeft gegeven aan de g_elij~_uidende noties in art. 5, sub 5 ,_ EEX. 
Deze bepaling voorziet "ten aanzien van een geschil betreffende de exploitatie van een 
filiaal, van een agentschap of enige andere vestiging" in een bijzondere bevoegdheid van 
de rechter van de plaats waar deze vestigingen gelegen zijn. 

Men dient zich uiteraard bewust te zijn van de verschillen inzake stelsel en doel tussen de EG-Verdragsbepalin
gen betreffende het vestigingsrecht en art. 5, sub 5, EEX. Eerstgenoemde bepalingen dienen, aangezien zij tot de 
grondslagen van de Gemeenschap behoren, ruim te worden uitgelegd. 1020 Art. 5, sub 5, EEX daarentegen 
moet als uitzondering op de algemene bevoegdheidsregel van art. 2 EEX (bevoegdheid van de gerechten van de 
staat waar verweerder woonplaats heeft) in beginsel restrictief worden uitgelegd. 1021 Enkel in het belang van 
een doelmatige procesvoering wordt een afwijking op de algemene regel aanvaardbaar geacht. 1022 

191. Een eerste aanwijzing gaf het Hof in het arrest De Bloos ó!023 In deze zaak lag de 
vraag voor of de concessiehouder van een alleenverkooprecht moet beschouwd worden als 
hoofd van een filiaal, agentschap of vestiging van zijn concessiegever in de zin van art. 5, 
sub 5, EEX, wanneer hij enerzijds niet bevoegd is op naam van de concessiegever te 
handelen of deze te binden, en anderzijds niet aan diens toezicht of leiding is onder
worpen. 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

192. 

De definitie voegt daaraan toe dat verscheidene bedrijfszetels in een zelfde Lid-Staat van een 
kredietinstelling met hoofdkantoor in een andere Lid-Staat beschouwd worden als één enkel 
bijkantoor. Zie de nagenoeg woordelijk identieke definitie van "bijkantoor" in art. 1, punt 5, 
richtlijn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 inzake de depositoga
rantiestelsels (PB, 1994, L 135, 5). 

Art. 1, punt 8, Beleggingsdienstenrichtlijn: "een bedrijfszetel die een onderdeel zonder rechtsper
soonlijkheid vormt van een beleggingsondememing en die beleggingsdiensten verricht waarvoor de 
beleggingsondememing een vergunning heeft gekregen". De verzekeringsrichtlijnen daarentegen 
bevatten geen werkelijke definitie van bijkantoor: art. 1, sub b, van de Derde Schadeverzekerings
richtlijn en de Derde Levensverzekeringsrichtlijn omschrijven de term als "ieder agentschap of 
bijkantoor van een verzekeringsondememing, met inachtneming van artikel 3 van Richtlijn 
88/357/EEG [90/619/EEG]". Laatstgenoemd artikel bevat de ruime "permanente aanwezigheids"
invulling van het vestigingsbegrip van het Duitse verzekeringsarrest: supra, voetnoot 906. 

Zie de arresten aangehaald supra, voetnoot 156. 

Het Hof heeft zulks o.m. erkend in arresten van 22 november 1978, zaak 33178, Somafer, Jur., 
1978, 2183, r.o. 7; 27 september 1988, zaak 189/87, Kalfelis, Jur., 1988, 5565, r.o. 19; 17 juni 
1992, zaak C-26/91, Handte, Jur., 1992, 1-3967, r.o. 14. 

In die zin, tot tweemaal toe, advocaat-generaal REISCHL in zijn conclusie in Blanckaert & Willems, 
Jur., 1981, 835 en 836, met verwijzing naar zijn conclusie in De Bloos, Jur., 1976, 1518. Zie het 
doel van de bijzondere bevoegdheidsregels in het EEX-Verdrag, als aangegeven door het rapport 
Jenard, nl. de verzoeker de mogelijkheid verlenen het geschil bij een andere rechter dan die van de 
woonplaats van de verweerder aanhangig te maken, omdat er een rechtstreeks aanknopingspunt 
bestaat tussen het geschil en de rechter die daarvan kennis moet nemen: "Rapport over het Verdrag 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken", PB, 1979, C 59, 22. 

Arrest van 6 oktober 1976, zaak 14176, Jur., 1976, 1497. 

----1 
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De zaak betrof een geschil tussen Bouyer, een société en commandite par actions naar Frans recht en de Bloos, 
een P.V.B.A. naar Belgisch recht. Bouyer had in 1959 een alleenverkoopovereenkomst gesloten met de Bloos: 
deze laatste kreeg het alleenrecht om de merkartikelen "Bouyer" van eerstgenoemde te verkopen in België, 
Luxemburg en Belgisch Congo. In 1972 verbrak Bouyer het contract eenzijdig zonder voorafgaande kennisge
ving. De Bloos dagvaarde haar voor de handelsrechtbank van Doornik met als vordering de ontbinding van het 
contract overeenkomstig 3elgisch recht lastens Bouyer, en betaling van schadevergoedh1g op grond van de Wet 
van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van 
alleenverkoop. 1024 Bouyer voerde daartegen o.m. aan dat de handelsrechtbank van Doornik krachtens het 
EEX-Verdrag niet bevoegd was. De handelsrechtbank verklaarde zich inderdaad onbevoegd, waarop de Bloos in 
beroep ging bij het Hof van Beroep te Bergen. 

Het Hof overwoog 

"dat een der wezenskenmerken van het begrip filiaal en agentschap de onderworpenheid aan het toezicht of de 
leiding van het moederbedrijf is; 

dat voor het begrip "vestiging" in dit artikel, blijkens zowel het doel als de letter van deze bepaling, in de geest 
van het Verdrag dezelfde wezenskenmerken gelden als voor een filiaal of agentschap; 

dat derhalve de begrippen filiaal, agentschap of enige andere vestiging niet mogen worden uitgebreid tot de 
concessiehouder van een alleenverkooprecht, die werkzaam is op de wijze als aangegeven door de rechterlijke 
instantie. "1025 

De çp11ces~i~houder van een alleenverkooprecht valt volgens het Hof niet te beschouwen 
als hoofd van een filiaal, agentschap of vestiging in de zin van art. 5, sub 5, EEX, 
wanneer hij niet aan diens toezicht of leiding is onderworpen. 1026 De enige positieve 
invulling die het Hof aan deze begrippen gaf, is de aanwezigheid van (J}giç_!zt pf..kj!JJIJ.g in 
hoofde van de moederonderneming. Blijkens het arrest gaat het slechts om "één der 
wezenskenmerken", maar aangezien hieraan in casu al niet was voldaan, hoefde het Hof 
zich niet over de andere kenmerken uit te laten. 1027 Over de betekenis van de omstan
digheid dat de concessiehouder niet bevoegd was voor de concessiegever te handelen en 
hem te verbinden, sprak het zich- anders dan zijn advocaat-generaaP028 -niet uit. 

192. Een meer expliciete, positieve invulling gaf het Hof aan de uitdrukking "filiaal, 
agentschap of enige andere vestiging" in Somafer. 1029 Daar lag de vraag voor hoe de in 

1024 

1025 

1026 

1027 

1028 

1029 

B.S., 5 oktober 1961, zoals gewijzigd bij Wet van 13 april 1971, B.S., 21 april 1971. 

Arrest di~9os, r.o. 20-22. 

Arrest d~ Ndos, r.o. 23 en punt 2 dictum. 
\ _ _) 

Zo ook KAYE, P., Civil Jurisdiction and Enforcement of Foreign Judgments, Abingdon, Professio
nal Books, 1987, 595. Meer expliciet terzake is de conclusie van advocaat -generaal REISCHL (Jur., 
1976, 1518), die volgende kenmerken opgeeft van "filiaal", "agentschap" of "vestiging": (i) een 
zekere zelfstandigheid, die minder is bij een agentschap; (ii) ondergeschiktheid aan en controle door 
het moederbedrijf; (iii) geen eigen rechtspersoonlijkheid; en (iv) bevoegdheid om in naam van het 
moederbedrijf te handelen. De AG legde voor de uitlegging van voornoemde begrippen expliciet 
een verband met de begrippen "agentschappen" en "filialen" van art. 52 EG, die volgens hem 
"stellig een zekere indicatiewaarde" heben bij de uitlegging van het, in het kader van het EG
Verdrag gesloten, EEX-Verdrag. 

Conclusie advocaat-generaal REISCHL, Jur., 1976, 1518: zie vorige voetnoot. 

Arrest van 22 november 1978, zaak 33/78, Jur., 1978, 2183. 

-
___ 
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a_!"t~~ub __ 5, Ef:X gehanteerde begrippen moesten worden uitgelegd: naar het recht van 
de geadieerde rechter' ruiar--iietîn_de_hoofdzaik-toepassefijke-reCiii-,-of op autonome wijze. 

De Etablissements Somafer SA (hierna "Somafer"), een te Uckange (Frankrijk) gevestigd sloopbedrijf, blies in 
1974 in opdr:!cht van het ministerie van binnenlandse zaken van Saarland een bunker op. In de nabijheid van de 
bunker lagen gasleidingen van Saar-Ferngas AG (hierna "Ferngas"), dat met het oog op de sloping beveiligings
maatregelen had genomen. Zij vorderde hiervoor betaling vanwege de vertegenwoordiging van Somafer te 
Beckingen (Saarland), die echter weigerde te betalen. Voor het Landgericht Saarbrücken eiste Ferngas betaling. 
Somafer betwistte de bevoegdheid van het Landgericht, met name op grond dat haar vertegenwoordiging in 
Duitsland geen "filiaal, agentschap of enige andere vestiging" in de zin van art. 5, sub 5, EEX uitmaakte. 
Blijkens haar briefpapier beschikte Somafer over een contactadres te Becltingen, aangeduid als "Vertretung fiir 
Deutschland", waar van tijd tot tijd een vertegenwoordiger of werknemer van haar zetelde, met wie Ferngas naar 
eigen zeggen was overeengekomen welke beveiligingsmaatregelen zouden worden genomen. Het Landgericht 
verklaarde zich bevoegd op grond van art. 5, sub 5, EEX: het oordeelde dat Somafer te Beckingen minstens een 
agentschap in de zin van voormelde bepaling bezat, aangezien het zich van het daar gevestigde bureau had 
bediend om met derden zaken te doen, of althans Ferngas de indruk had gegeven dat haar bureau een dergelijk 
agentschap was. Daarbij had het Landgericht gebruik gemaakt van criteria van het Duitse recht. In hoger beroep 
stelde het Oberlandesgericht hogergenoemde prejudiciële vraag. 

Het Hof opteerde resoluut voor een auto~Q:qt~)!!_t~e-~ie en gaf volgende definitie, die 
het nadien herhaaldelijk heeft bevestigd1030

: 

"het begrip filiaal, agentschap of enige andere vestiging impliceert een centrum van werkzaamheid, dat zich naar 
buiten duurzaam manifesteert als het VJ~:rlengstuk van een moeder}?edrijf, met een eigen directie en materiële 
uitrusting, zodat het zaken met derden kan doen, en wel dusdanig dat dezen, ofschoon wetend dat eventueel een 
rechtsband met het in het buitenland gevestigde moederbedrijf zal ontstaan, zich niet rechtstreeks daartoe 
behoeven te wenden en zaken kunnen doen in bedoeld centrum, dat het verlengstuk ervan vormt". 1031 

Opvallend is de opkomst in deze defmitie van de componenten "het zich voordoen als 
verlengstuk van de moeder" (dat het Hof tot een verregaande, en sterk bekritiseerde, 
toepassing van de schijnleer heeft gebracht in Schotte: infra, nr. 195) en de bevoegdheid 
om "met derden zaken te kunnen doen", met andere woorden, om de buitenlandse moeder 
ten aanzien van derden in het land van vestiging te verbinden en daarvoor zelf aanspreek
baar te zijn, d.i., niet louter als doorgeefluik of "brievenbus" te opereren. 1032 

193. Met name inzake handelsvertegenwoordiging bleef de draagwijdte van voornoemde 
rechtspraak evenwel onzeker. In Blanckaert & Willems1033 kreeg het Hof de vraag 
voorgelegd of een handelsagent naar Duits recht, meer bepaald een Vermittlungsvertreter 
in de zin van §§ 84 e.v. HGB, te beschouwen valt als een "agentschap" of "andere 
vestiging" in de zin van art. 5, sub 5, EEX. 

1030 

1031 

1032 

1033 

Zie o.m. arresten van 18 maart 1981, zaak 139/80, Blanckaert & Willems, Jur., 1981, 819, r.o. 
11; 9 december 1987, zaak 218/86, Schotte, Jur., 1987, 4905, r.o. 10; 6 april 1995, zaak C-
439/93, Lloyd's Register of Shipping, Jur., 1995, I-961, r.o. 18. Het Hof voegt aan deze definitie 
in r.o. 19 toe dat een filiaal, een agentschap of enige andere nevenvestiging in de zin van art. 5, 
sub 5, EEX, "dus een eenheid [is] die de voornaamste, en zelfs de enige partner van derden bij de 
onderhandelingen over overeenkomsten kan zijn." 

Arrest Somafer, r.o. 12 en punt 2 dictum. Zie ook de belangrijke aanwijzingen die het Hof m.b.t. 
het begrip "exploitatie" geef in r.o. 13 en punt 3 dictum. 

In die zin conclusie advocaat-generaal DARMON in zaak C-89/91, Shearson Lebman Hutton, Jur., 
1993, p. I '"1 71, punt 53. 

Arrest van 18 maart 1981, zaak 139/80, Jur., 1981, 819. 
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De zaak betrof een te Eeklo gevestigde meubelfabrikant, de P.V.B.A. Blanckaert & Willems (hierna "Blanc
kaert"}, die met de Duitse firma Möbelagentur Hermann Bey (hierna "Bey") in 1960 een overeenkomst had 
gesloten, op grond waarvan Bey voor Blanckaert optrad als zelfstandig handelsagent (Vennittlungsvertreter). Eind 
1975 sloot Bey een overeenkomst met Trost: daarbij werd de vertegenwoordiging van Blanckaert voor een 
gedeelte van West-Duitsland aan Trost overgedragen, waarbij laatstgenoemde van Blanckaert provisie ontving en 
orders naar Bey moest doorzenden. Eind 1976, nadat zij ervan had kennis gekregen dat Trost ook andere 
Belgische meubelfabrikanten vertegenwoordigde, zegde Blanckaert de overeenkomst met Trost up. Trost stelde 
bij het Landgericht Aken een vordering in tegen Blanckaert tot betaling van achterstallige provisies en van een 
handelsagentuurvergoeding, verschuldigd krachtens § 89, sub b, HGB. Het Landgericht verklaarde zich 
onbevoegd, op grond dat niet was voldaan aan de vereisten van art. 5, sub 1 resp. sub 5, EEX. Het Oberlandes
gericht Keulen daarentegen achtte het Landgericht wel bevoegd, daar Bey te beschouwen was als een agentschap 
in de zin van art. 5, sub 5, EEX. Blanckaert stelde cassatieberoep in bij het Bundesgerichtshof. Dit legde het 
Hof de prejudiciële vraag voor, of Vennittlungsvertreter zoals Bey en Trost, die naar Duits recht moeten worden 
beschouwd als zelfstandige neringdoenden ( "selbständige Gewerbetreibende ") in de zin van § 84, lid 1, HGB, 
moeten worden beschouwd als een "agentschap" of "andere vestiging" in de zin van art. 5, sub 5, EEX. 

Het Hof knoopte de draden van De Bloos en Somafer aan elkaar: 

"Uit het in deze twee arresten overwogene en met name uit het criterium dat een 'filiaal, agentschap of andere 
vestiging' in de zin van artikel 5, sub 5, Executieverdrag voor derden duidelijk herkenbaar moet zijn als een 
verlengstuk van het moederbedrijf, vloeit voort dat er geen sprake is van onderworpenheid aan de leiding en het 
toezicht van het moederbedrijf wanneer de vertegenwoordiger "zijn werkzaamheid en zijn arbeidstijd in wezen 
vrij kan organiseren" (§ 84, lid 1 in fine, HGB) zonder daarbij aan de instructies van het moederbedrijf te zijn 
gebonden; wanneer het hem vrij staat verscheidene firma's te vertegenwoordigen die bij de productie en verkoop 
van gelijke of soortgelijke producten met elkaar in concurrentie staan, en wanneer hij niet daadwerkelijk 
betrokken is bij de afwikkeling en uitvoering van de overeenkomsten, doch zich in wezen ertoe beperkt 
bestellingen door te geven aan de door hem vertegenwoordigde ondernemer. Wanneer deze drie omstandigheden 
zich voordoen, kan een firma die deze kenmerken vertoont, niet worden beschouwd als centrum van werkzaam
heden, dat zich naar buiten duurzaam manifesteert als een verlengstuk van het moederbedrijf." 1034 

Het antwoord luidde bijgevolg dat 

"een handelsagent ("Vermittlungsvertreter") die zelfstandig is in die zin dat hij, naar zijn wettelijke beroepsom
schrijving, zijn werkzaamheid in wezen vrij kan organiseren en kan bepalen hoeveel arbeidstijd hij zal besteden 
voor een onderneming waarvan hij de vertegenwoordiging heeft aanvaard; aan wie de vertegenwoordigde 
onderneming niet kan verbieden tegelijkertijd verscheidene concurrerende firma's in dezelfde produktie- of 
handelssector te vertegenwoordigen; en die voorts enkel bestellingen doorgeeft aan het moederbedrijf zonder zich 
te mengen in de afwikkeling of uitvoering daarvan, niet de kenmerken vertoont van een filiaal, agentschap of 
andere vestiging in de zin van artikel 5, sub 5, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken." 1035 

194. Blanckaert & Willems biedt welkome expliciteringen ten opzichte van de vroegere 
rechtspraak. Nuttig is de band die het Hof legt tussen de Q_erkenbaarheid als ver_l~ngstu!c 
YË!L çl~_ moeder (Somafer) en de ond~!WQJ."2~11h~ic:l_ aan leiding en Ç()ntro_~--Y~I!- deze laatste 
(De Bloos). Anderzijds doet het arrest, omwille van de veelheid van de gehanteerde 
criteria, de vraag rijzen naar hun onderlinge verhouding. Is het criterium van leiding en 
toezicht doorslaggevend? Of kan een tussenpersoon toch nog als bijkantoor, agentschap of 
vestiging worden gekwalificeerd indien hij - ofschoon hij over (een zekere mate van) 
autonomie beschikt - de bevoegdheid heeft om met derden te contracteren en zich als 

1034 Arrest Blanckaert & Willems, r.o. 12. 

1035 Arrest Blanckaert & Willems, r.o. 13 en dictum. 
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plaatselijk vertegenwoordiger van de principaal voordoet? In hoeverre speelt de al of niet 
exclusieve relatie van agent tot principaal een rol? 

Uit Blanckaert & Willems zou men kunnen afleiden dat het hoofdcriterium de leiding en controle van de 
principaal/moeder is, en de overige criteria slechts als indicatieve factoren gelden. Daar kan men echter het 
arrest Schotte1036 en de conclusie van advocaat-generaal DARMON in Shearson Lehman Hutton tegenover 
plaatsen. 1037 In genoemd arrest oordeelde het Hof dat een Duitse moedervennootschap van een Franse dochter 
onder art. 5, sub 5, EEX viel aangezien zij voor rekening van haar dochter zaken deed en in het handelsverkeer 
als haar verlengstuk optrad (zij was betrokken geweest bij de onderhandelingen, de sluiting en de afwikkeling 
van het litigieuze contract) en in correspondentie de indruk had gewekt als centrum van werkzaamheid voor haar 
dochter op te treden. 1038 In een dergelijk geval, zo luidt het, "moeten derden, die zaken doen met een 
vestiging die optreedt als het verlengstuk van een andere vennootschap, op de aldus opgewekte schijn kunnen 
afgaan en deze vestiging als een vestiging van de andere vennootschap kunnen beschouwen, zelfs indien beide 
vennootschappen vennootschapsrechtelijk onafhankelijk van elkaar zijn." 1039 Uit dit arrest leidt advocaat
generaal DARMON in zijn conclusie in Shearson Lehman Hutton af dat bij de kwalificatie als 'vestiging' niet de 
controleverhouding doorslaggevend moet worden geacht - in casu werd de moeder als 'vestiging' van de 
dochteronderneming beschouwd - maar veeleer de bevoegdheid om met derden te onderhandelen en als 
verlengstuk van een andere onderneming op te treden. 1040 Ons inziens moet de gedachtengang van de advo
caat-generaal - waarop het Hof niet is ingegaan1041 

- worden genuanceerd. Schotte lijkt inzoverre een specifie
ke zaak, dat het Hof zich hier, bij de invulling van het vestigingsbegrip van art. 5, sub 5, EEX, exclusief bedient 
van de schijnleer. Het arrest heeft trouwens om die reden een storm van kritiek gekregen. 1042 Het lijkt 

1036 

1037 

1038 

1039 

1040 

1041 

1042 

Supra, voetnoot 1030. 

Jur., 1993, p. 1-169-172, punten 41-57. 

Voor de duidelijkheid wezen de feiten kort samengevat: de Duitse GmbH Schotte had zich er 
contractueel toe verbonden spuitbussen en andere benodigdheden te leveren aan de Franse S.A.R.L. 
Rothschild. Deze laatste was niet tevreden met de kwaliteit en weigerde te betalen. Schotte 
dagvaardde vervolgens de Duitse moedermaatschappij Rothschild GmbH: deze had met haar de 
onderhandelingen gevoerd alsmede de correspondentie betreffende de behandeling van de klachten 
van de koper, en zowel tijdens de voorafgaande onderhandelingen als bij de behandeling van de 
klachten liet Rothschild GmbH de brieven ondertekenen door twee directeurs, de ene van haar én 
van Rothschild S.A.R.L., de andere uitsluitend van laatstgenoemde vennootschap. 

Arrest Schotte, r.o. 15. 

Jur., 1993, p. 1-170, punten 43-45. In deze zaak ging het om het begrip "filiaal, agentschap of 
enige andere vestiging" in art. 13, tweede alinea, EEX, dat de AG invult aan de hand van de 
rechtspraak inzake de gelijknamige begrippen in art. 5, sub 5, EEX. 

Het Hof kwam in zijn arrest in Shearson Lehman Hutton niet aan deze problematiek toe, daar het 
oordeelde dat art. 13 EEX niet van toepassing was op een eiser die in de uitoefening van zijn 
bedrijf of beroep handelde en derhalve niet zelf als consument partij was bij een van de in art. 13, 
eerste alinea, EEX genoemde overeenkomsten (r.o. 24 en dictum). Zie dienomtrent de annotaties 
van GAUDEMET-TALLON, H., Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 1993, 325, en VLAS, P., T.V. V.S., 1993, 
275. 

Zie o.m. de uiterst kritische commentaren van BISSCHOFF, J.-M., J. Dr. Int., 1988, 544, die erop 
wijst dat een extensieve interpretatie van art. 5, sub 5, in tegenspraak is met het EEX-stelsel; 
DROZ, G., Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 1988, 737; SCHULTSZ, J.C., N.l., 1989, 2922; VLAS, P., 
T.V. V.S., 1989, 182-183. Zie de samenvatting van de kritiek bij LENAERTS, K. en VERBRUGGEN, 
M., o.c., T.B.H., 1991, p. 785-786, nr. 35. Veel minder ongelukkig bleek de Duitse doctrine, die 
in het arrest een aansluiting zag op de rechtspraak van het BGH (BGH, 13 juli 1987, R.l. W., 1987, 
790) inzake de .':Rechtsschein" in concernverband: GEIMER, R., "Begriff der Zweigniederlassung 
nach dem EugVU", B.B., 1988, 220. Milder voor het Hof is ook VAN CROMBRUGGE, S., "Vereen
zelviging van groepsvennootschappen voor processuele doeleinden - begrip filiaal in artikel 5 
Europees Executieverdrag", T.R. V., 1988, 351-352, die terecht opmerkt (opp. 352, nr. 3) dat het 
Hof, in plaats van de onderscheiden rechtspersoonlijkheid formeel ter zijde te schuiven, er ook had 
om heen kunnen gaan door, zoals in het Belgisch fiscaal recht gebeurt m.b.t. het fiscaal inrichtings
begrip, te oordelen dat in de kantoren van de moeder in werkelijkheid tevens een bijkantoor of 
agentschap van de dochter werkzaam was. De auteur geeft echter terecht toe dat dit moeilijk te 
rijmen is met de in de overige, hoger besproken EEX-rechtspraak opgegeven criteria van afhanke
lijkheid en de aanwezigheid van een eigen directie. 

:] 
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verdedigbaar - gelet op de sterk op de feiten van het hoofdgeding toegespitste redenering van het arrest - te 
stellen dat het Hof via de schijnleer een punctuele correctie heeft aangebracht om omzeiling van art. 5, sub 5, 
EEX te voorkomen. 1043 

Schotte daargelaten, kan men uit een samenlezing van De Bloos en Blanckaert & Willems 
besluiten dat het Hof in EEX-verband ten aanziell __ ~ll __ hal!_g~ls~sse_!!personen in wezen 
twee kernvoorwaarden hanteert opdat zij als agentschap, bijkantoor of vestiging zouden 
kwalificeren, nl. een COI!ltQleç_ri_ter!!lm - daadwerkelijke onderworpenheid aan de 
juridische of feitelijke controle van de buitenlandse principaal - en een ~v~gdh~id§crite
rilJJJl, nl. de bevoegdheid om zaken met derden te doen namens de opdrachtgever en zich 
op die manier te manifesteren als plaatselijk verlengstuk van laatstgenoemde. Omstandig
heden als de mate van vrije werkorganisatie, (niet-)exclusiviteit en het al of niet fungeren 
als louter doorgeefluik gelden slechts als aanvullende factoren ter bepaling of aan 
voornoemde twee criteria is voldaan. 

195. Een en ander recapitulerend, besluiten we uit de hoger ontlede jurisprudentie dat 
het Hof de begrippen 'agentschap', 'filiaal' en 'vestiging' in de zin van het EEX-Verdrag 
niet afzonderlijk heeft ingevuld, maar een generieke benadering heeft ontwikkeld waarbij 
als doorslaggevende kenmerken gelden, (i) een centrum van werkzaamheid, (ii) dat over 
een eigen directie ("direction", "management") en materiële uitrusting beschikt en (iii) 
zich duurzaam als verlengstuk van de moeder manifesteert, waarbij het (iv) daadwerkelijk 
aan de leiding en het toezicht van deze laatste is onderworpen en (V) de bevoegheid heeft 

~ om zaken te doen met derden. 

196. Is d~~ rechtsp_raak ~içhtinggev<?nd voor de invulling van de begrippen 'agent
schap' en 'filiaal' in de zin van a_rt. _5:4, eerste alinea, __ EG? Het komt ons voor van wel: 
de "autonome" uitlegging van deze begrippen waarvoor het Hof in de ·EEX-rechtspraak 
heeft gekozen, is immers rechtstreeks ingegeven door gemeenschappelijke beginselen die 
aan het proces- en executierecht van de verdragsluitende staten bij het Executieverdrag ten 
grondslag liggen. 1044 Daardoor heeft zij minstens indicatieve waarde ten aanzien van de 
gelijknamige begrippen van art. 52 EG. Hogergenoemde definitie sluit trouwens aan bij 
de invulling die in de nationale rechtsstelsels aan dezelfde begrippen wordt gegeven. 

Naar B~gisch ibcht geldt geen wettelijke definitie van de begrippen "bijkantoor" of "centrum van werkzaamhe
den" in de zinvan art. 198 Venn.W. 1045

, maar ter zake gelden nog steeds de criteria die het Hof van Cassatie 

1043 

1044 

1045 

Zo EKELMANS, M. , "La fraude et l' apparence dans la notion de succursale au sens de 1' artiele 5, 
5° de la Convention de Bruxelles", noot bij het arrest Schotte, T.B.H., 1989, (144), nr. 4, p. 147-
148. Zie ook, over het gevaar van omzeiling, conclusie advocaat-generaal SLYNN in Schotte, Jur., 
1987, 4912. 

Cf conclusie advocaat-generaal MAYRAS in Somafer, Jur., 1978, 2198: "Deze 'autonome' 
uitlegging dient mede gebaseerd te zijn op het recht en de jurisprudentie van de bij het Executiever
drag aangesloten Lid-Staten met betrekking tot de consequenties van de begrippen filiaal,. agent
schap of vestiging voor de bevoegdheid, alsook op nationale rechtspraak ter zake van de bevoegd
heid ten aanzien van nevenvestigingen van rechtspersonen, zoals deze is geregeld in sommige 
bilaterale overeenkomsten die vóór de totstandkoming van het Executieverdrag tussen de Lid-Staten 
zijn gesloten." 

Dit artikel werd fundamenteel herschreven ter uitvoering van de Elfde Richtlijn door de Wet van 13 
april 1995, maar de uitdrukkingen "bijkantoor" en "centrum van werkzaamheden" werden 
overgenomen van het voormalige art. 198. Vóór de wetswijziging gingen nagenoeg alle auteurs 
ervan uit dat beide termen synoniemen zijn: zie, met verwijzingen, DE WULF, H., "Openbaarma-
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ontwikkelde in een arrest van 18 december 1941: "une société étrangère a un siège d'opérations en Belgique 
quand elle y accomplit régulièrement des actes rentrant dans Ie cadre de son activité comrnerciaie, et qu'elle y est 
représentée par un mandataire capable de l'engager envers des tiers; [ ... ] les pouvoirs qu'elle donne à ce 
mandataire peuvent être plusou moins étendus; [ ... ] ce qui est essentie!, c'est qu'elle ait sur Ie territoire beige un 
représentant avec lequel les ti ers traitent directement, et non un simpte intermédiaire à l' aide duquel ils traitent à 
I' étranger avec la société elle-même". 1046 Doorslaggevend voor de kwalificatie als bijkantoor zijn blijkens deze 
rechtlipcaak dri~ __ llo_Qfg~~~-ria, nl. (i) de aanwezigheid op Belgisch grondgebied van een vaste plaats op het 
Belgische grondgebied, (ii) waar minstens één persoon aanwezig is waarmee derden rechtstreeks zaken kunnen 
doen, d.w.z. die de vennootschap rechtstreeks kan verbinden, en (iii) de min of meer permanente uitoefening van 
daaruit, van activiteiten die in het verlengde liggen van deze van de buitenlandse vennootschap. 1047 

Ook het Franse recht kent geen wettelijke definitie van succursale, maar terzake wordt doorgaans 
verwezen naar art. 9, lid 3, décrét no 84-406 relatif au régistre du commerce et des sociétés, krachtens welke 
een in het handelsregister in te schrijven "établissement secondaire" vormt, "tout établissement permanent, 
distinct de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant Ie pouvoir de lier 
des rapports juridiques avec les tiers". Ook de Franse rechtspraak legt de klemtoon op de zelfstandigheid van een 
bijkantoor op exploitatievlak en de aanwezigheid van een vertegenwoordiger met voldoende vertegenwoordi
gingsbevoegdheden. 1048 

1046 

1047 

1048 

1049 

Het Duitse HGB, dat de algemene regels inzake oprichting van bijkantoren bevat1049, geeft evenmin 

kingsveTP,lichtingen voor buitenlandse vennootschappen met Belgisch bijkantoor", te verschijnen in 
Het gewijzigde vennootschapsrecht 1996, BRAECKMANS, H. en WYMEERSCH, E. (eds.), Antwerpen, 
Maklu, 1996, nr. 4. 

Pas., 1941, I, 467; ook opgenomen bij RIGAUX, F. en ZORBAS, G., Les grands arrêts de la 
jurisprudence beige - Droit international privé, Brussel, Larcier, 1981, 217, met commentaar 
ZORBAS, G. Zie voor een meer recente bevestiging o.m. Arbh. Brussel, 17 april 1973, R.P.S., 
1973, 113, noot VERWILGHEN, M., "Compétence des tribunaux belges à l'egard des sociétés 
étrangères et spécialement des. sociétés zairoises", R.P.S., 1973, 77-110. Vormt daarentegen geen 
bijkantoor of centrum van werkzaamheid blijkens Cass., 27 april 1896 (Pas., 1896, I, 166), "la 
situation en Belgique d'une société qui ne contracte aucun engagement, mais y a simplement 
organisé un service d'agents devant servir d'intermédiaire entre la société et Ie public en vue 
d'opérations à condure légalement, non en Belgique, mais à l'étranger". Een antenne die louter als 
doorgeefluik optreedt, kan derhalve niet als centrum van werkzaamheden worden beschouwd: DE 
V ALKENEER, R., "La représentation des sociétés en droit international privé", in Liber amicorum 
Edmond Bouttiau et Jacques Demblon, Louvain-la-Neuve, Academia, Brussel, Bruylant, 1987, 
(85), 89. Zie ook de oudere rechtspraak aangehaald bij WAUWERMANS, P., Manuel pratique des 
sociétés anonymes, Brussel, Bruylant, 1993, 7e ed., nr. 1100, p. 661-662. 

Voor een grondige analyse, zie vooral DE WULF, H., o.c., in Het gewijzigde vennootschapsrecht 
1996, nrs. 11-24; GABRIEL, J., "Succursales de sociétés étrangères en Belgique", R.D.A.l., 1986, 
(799), 800-808; VERWILGHEN, M., o.c., R.P.S., 1973, p. 103-110, nrs. 41-50. Zie ook FRÉDÉ
RICQ, L., Traité de droit commercial, V, Gent, Fecheyr, 1950, nr. 776, p. 1091-1092; VAN RYN, 
J. en HEENEN, J., Principes de droit commercial, 11, p. 150, nr. 1134. RIGAUX, F., o.c. , in Liber 
amicorum Baron Louis Frédéricq, 11, p. 825-826, nrs. 18-19, acht als bijkomende voorwaarde de 
hoedanigheid van aangestelde ("préposé") van de vertegenwoordiger gewenst. CUVELIER, A., "La 
notion 'succursale ou siège quelconque d'opérations' d'une société étrangère en matière de droit 
d'enregistrement", Rec. Gén. Enr. Not., 1956, (401), 404 acht aanwezigheid van een aangestelde 
met arbeidsovereenkomst zelfs essentieel; maar zie in andere zin RIGAUX, F. en ZORBAS, G., Les 
grands arrêts de la jurisprudence belge - Droit international privé, p. 225, nr. 6; DE WULF, H., 
o.c., in Het gewijzigde vennootschapsrecht 1996, nrs. 23-24, die meent dat aan het criterium van 
aangestelde geen doorslaggevende betekenis mag worden gehecht. Vgl. het belang dat de recht
spraak aan dit criterium hecht: Brussel, 8 december 1955, R.P.S., 1958, 220, noot ABRAHAMS, R. 
(activiteit van buitenlandse vennootschap via makelaars of commissionairs die enkel over hun eigen 
organisatie beschikken, valt niet als bijkantoor of centrum van werkzaamheid te kwalificeren); Rb. 
Brussel (kort ged.), 13 maart 1967, J.T., 1967, 297 (bijkantoor ondanks hoedanigheid van 
aangestelde, gelet op voortdurend uitgeoefende bevoegdheid om de buitenlandse vennootschap ten 
aanzien van derden te verbinden). 

Zie de verwijzingen bij MERCADAL-JANIN, p. 146, nr. 413 en bij RIPERT/ROBLOT-GERMAIN, nr. 
361' p. 246-247. 

Zie §§ 13-13g HGB, als aangepast resp. ingelast bij Gesetz vom 22.7.1993 (BGBl., I, 1282), d.i. 
de Duitse implementatie van de Elfde Richtlijn. Zie omtrent deze wet KINDLER, P., "Neue 
Offenlegungspflichten für Zweigniederlassungen ausländischer Kapitalgesellschaften. Zur Umset
zung der Elften gesellschaftsrechtlichen Richtlinie der EG in deutsches Recht", N.l. W., 1993, 

1 
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een algemene definitie van het begrip Zweigniederlassung. Over de betekenis van dit begrip is er echter 
nauwelijks meningsverschil: het bijkantoor (i) is nooit zelfstandig rechtssubject, maar onderdeel van een 
onderneming, waarvan het afhankelijk is (Abhängigkeit), (ii) heeft anderzijds een zekere zelfstandigheid omdat 
het aanknopingspunt voor bepaalde zakelijke relaties moet zijn (Selständigkeit), (iii) vormt een organisatorische 
eenheid met een leiding welke onafhankelijk kan optreden in aangelegenheden die niet enkel van ondergeschikt 
belang zijn (organisatorische Einheit) en (iv) heeft een zekere bestendigheid in de tijd (Dauer). 1050 

De Britse wetgeving definieert het begrip "branch" door herverwijzing naar de Elfde Richtlijn1~ 1 

resp., voor krediet- en financiële instellingen, door overneming van de definitie van de Tweede Bankrichtlijn 
(supra, nr. 189). 1os2 

Naar Nederlands recht tenslotte wordt het begrip "bijkantoor" of "filiaal" nauwelijks gehanteerd. Sprake 
is veeleer van de term "nevenvestiging", welke de Handelsregisterwet1~3 definieert als "een ondernemingson
derdeel, [ ... ]dat geheel of ten dele is ondergebracht in een gebouw of complex van gebouwen en waar duurzaam 
bedrijfsuitoefening van de onderneming plaatsvindt". 

197. Benadrukt zij evenwel, dat het hier slechts om een indicatieve waarde gaat. De 
hoger uit de EEX-rechtspraak: gedistilleerde definitie kan niet zonder meer gelden als een 
exhaustieve omlijning van de begrippen "agentschap" en "bijkantoor" in de zin van art. 
52, eerste alinea, EG, omdat deze begrippen als componenten van een fundamentele 
verdragsvrijheid een l.J!!!!i.C! _ uitlegg~g behoeven, zulks in tegenstelling tot de stelselgebon
den nood aan een t~_rug_ho!!dende interpre~tie van dezelfde begrippen in het kader van art. 
5, sub 5, EEX (supra, nr. 190). Uit het Duitse verzekeringsarrest blijkt inderdaad dat het 
Hof bereid is de klassieke contouren van voornoemde begrippen uit te breiden tot 
vergelijkbare vormen van permanente economische vertegenwoordiging in het gastland, in 
casu "een eenvoudig bureau, beheerd door [ ... ] een zelfstandig persoon die [ ... ] gemach
tigd is duurzaam voor de onderneming op te treden zoals een agentschap zou doen" 
(supra, nr. 163). De notie van secundaire vestiging in het kader van art. 52 EG is 
bijgevolg opener dan deze van het EEX-Verdrag, met name op het organisatorische vlak 
(geen vereiste van "eigen directie"), maar kennelijk ook wat betreft de controle-compo
nent. Lloor~ljlgg~~_y_t?~~ plijkt uiteindelijk enkel de bevoeg_g_lleidom op_ du._ur~éP'!l~- wijze _voor 
een EO-oncl~rn~!!lil1g_Qp_!~ t!~c.J.en. l2é!tiruit _l!j!ct te voJg~~~~L-~pd(!~ d~n in. hetjç~Q~!_y__a.n 
het __ _ggx-Ve~dragL_:z:~J~S~J:!~ige __ ~ssenpersonen die_~p ~~urzame basis optreden ~·~oal_~--~en 

1050 

1051 

1052 

1053 

3301-3306. 

Vgl. de opsomming van de wezensbestanddelen van het begrip bijkantoor naar Duits recht bij 
ROSENER, B., "Branch or subsidiary", in Branches and Subsidiaries in the European Common 
Market. Legal and Tax aspects, Deventer, Kluwer, 1976, -2e ed., 133-134; GIENOW, H. en 
SEMLER, 1., "Bijkantoor of dochteronderneming", in Bijkantoren en dochterondernemingen in de 
E.E.G. Juridische en fiscale aspecten, Deventer, Kluwer, 1970, 73-74; SCHMIDT, K., Handels
recht, Keulen, Heymann, 1994, 4e ed., 75-77. 

Zie S. 698(2)(b) Companies Act 1985, ingelast bij de - ter implementatie van de Elfde Richtlijn en 
richtlijn 89/117 /EEG genomen - Oversea Companies and Credit and Financial Institutions (Branch 
Disclosure) Regulations 1992 (S.J. 1992 No. 3179). 

S. 699A Companies Act 1985, ingelast door dezelfde Regulations als aangegeven supra, voetnoot 
1051. 

Art. 1, lid 1, sub b, Wet van 26 juli 1918 tot instelling van een Handelsregister, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 29 juni 1994 (Stb., 506). Voor de wijzigingen aan de Handelsregisterwet 
bij Wet van 29 oktober 1992 (Stb., 595) ter implementatie van de Elfde Richtlijn, zie WILLEMARS, 
D.J., "Openbaarmakingsplicht voor filialen van buitenlandse vennootschappen", T.V. V.S., 1993, 9-
12. 

i 
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~g~ntscha~-- zou doen" 1054
, __!)_e~~houwd kunnen worden als secundaire vestiging_ in de zin 

V!!!_art. ~2~~G (zie ook supra, nr. 187). Anders dan de Commissie in haar Ontwerpme
dedeling Algemeen Belang1055 kan men bovendien met betrekking tot zelfstandige 
tussenpersonen stellen dat voor hun kwalificatie als vestiging in de zin van art. 52 niet 
noodzakelijk vereist is dat zij exclusief voor één enkele buitenlandse principa~•.! optreedt: 
van die eis is in Duitse verzekering immers geen sprake1056

, al kan men op grond van 
de "zoals een agentschap" -clausule wel betogen dat het moet gaan om een overwegend 
voor een bepaald opdrachtgever optreden. 1057 

198. Gewezen zij hier nog op de raakvlakken tussen het begrip "bijkantoor" en het fiscale begrip "tak van 
bedrijvigheid". Het begrip "tak van bedrijvigheid" wordt in verscheidene communautaire fiscale teksten 
gehanteerd, met name de Kapitaalrechtrichtlijn en de Fiscale Fusierichtlijn. Enkel deze laatste richtlijn verschaft 
een definitie, nl. "het totaal van de activa en passiva van een afdeling van een vennootschap die uit organisato
risch oogpunt een onafhankelijke exploitatie vormen, dat wil zeggen een geheel dat op eigen kracht kan 
functioneren. "1058 Inhoudelijk stemt deze definitie grosso modo overeen met de omschrijving die het Hof in het 
arrest Commen-Credit-Bank gaf van de gelijknamige notie van de Kapitaalrechtrichtlijn: "een deel van een 
onderneming [ ... ] dat bestaat uit een georganiseerd geheel van vermogensbestanddelen en personen die tot de 
uitoefening van een bepaalde bedrijvigheid kunnen bijdragen". 1059 In hetzelfde arrest oordeelde het Hof dat een 
bijkantoor dat aan die voorwaarden beantwoordt, als een tak van werkzaamheid in de zin van voornoemde 

1054 

1055 

1056 

1057 

1058 

1059 

Zoals DAUSES opmerkt (o.c., EuR., 1988, 383), is deze uitdrukking bepaald sibillijns: "er laJ3t das 
Bestreben des Gerichtshofes erkennen, den sachlichen Geltungsbereich seines Judikats eng zu 
begrenzen, ohne iudessen genaue Abgrenzun~skriterien zu entwickeln". Uit de context van het 
arrest leidt de auteur af dat met deze uitdrukking in de eerste plaats "Makieragenten" zijn bedoeld 
die overwegend voor een bepaalde verzekeraar optreden en daardoor van deze in regel economisch 
afhankelijk zijn: zij handelen a.h.w. als diens verlengstuk, ook wanneer zij organisatorisch niet in 
zijn onderneming geïntegreerd zijn. 

Ontwerpmededeling algemeen belang, I.A.3.b. De Commissie lijkt het exclusiviteitsvereiste af te 
leiden uit het arrest Blanckaert & Willems. 

Zulks zou het overigens mogelijk maken de kwalificatie als "vestiging" te omzeilen doordat twee 
EG-ondernemingen (b.v. twee kredietinstellingen) overeen komen dezelfde agent in het gastland aan 
te wijzen. Ook de "algemeen gevolmachtigde" die verzekeringsondernemingen krachtens art. 10, lid 
1, sub d, Eerste Schadeverzekeringsrichtlijn (supra, voetnoot 906) moeten aanwijzend~ OJ?ening 
van een agentschap of bijkantoor in het gastland, moet blijkens die bepaling niet noo ehjk een 
exclusief agent zijn. De Commissie heeft trouwens, na de kritische reacties op haar Ontwerpmede
deling Algemeen Belang, het exclusiviteitsvereiste laten vallen: zie het supra, voetnoot 924 
aangehaalde working document van 16 juli 1996, 9. -

Cf DAUSES, M., o.c., EuR., 1988, 383, als aangehaald supra, voetnoot 1054. DAUSES acht het 
twijfelachtig of onder deze uitdrukking ook verzekeringsmakelaars vallen die duurzame betrekkin
gen met meerdere verzekeraars onderhouden. Anders, HÜBNER, U., "Die Dienstleistungsfreiheit in 
der Europäischen Gemeinschaft und ihre Grenzen - Zum U rteil des Europäischen Gerichtshots 
betreffend die Dienstleistungsfreiheit auf dem Versicherungssektor", J.Z., 1987, (330), 335. 

Art. 2, sub i, Fiscale Fusierichtlijn. Vgl. naar Belgisch recht de definitie van "bedrijfstak" in art. 
174/54 Venn.W., ingelast bij de Wet van 13 april 1995: "een geheel dat op technisch en 
organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht kan werken". Deze 
definitie is gebaseerd op het fiscaal en boekhoudrecht: zie TILQUIN, T., "Le nouveau régime des 
apports de branche d'activité et d'universalité et les modifications au régime des fusions et 
scissions", in La nouvelle réforme du droit des sociétés, Seminarie Vanham & V anham, Brussel, 17 
mei 1995, 7-10. 

Arrest van 13 oktober 1992, zaak C-50/91, Jur., 1992, I-5225, r.o. 12. Zie de annotatie van 
WASSERMEYER, F., EuZW, 1992, 737, die zich stoort aan de toevoeging "en personen", waarvan 
geen sprake is in art. 2, sub i, Fiscale Fusierichtlijn. Daar personen niet het voorwerp van een 
vermogensoverdracht op een kapitaalvennootschap kunnen uitmaken, vraagt de auteur zich af of het 
hier om een "lapsus linguae" gaat. 
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richtlijn moet worden beschouwd. Het gevolg daarvan was dat bij de inbreng van een bijkantoor een verlaagd 
tarief van kapitaalrecht geldt. 1060 

AFDELING 111. DOCHTERONDERNEMING 

199. Ofschoon vaststaat dat het begrip "dochteronderneming" 1061 in de zin van art. 
52, eerste alinea, EG het bestaan impliceert van een afzonderlijke, van het moederbedrijf 
j~r~4i~çl!_ afg~~chei4~!! __ rechts~!"~oonlijkh~id1062 , geeft het EG-Verdrag geen verdere 
aanwijzingen omtrent de vraag onder welke voorwaarden een rechtspersoon beschouwd 
kan of moet worden als een dochteronderneming van een andere onderneming. RENAULD 
was een van de eersten die terzake voor een communautaire - in tegenstelling tot een op 
het nationale recht afgestemde - defmitie pleitte. Op grond van een contextuele benadering 
besloot hij dat 

"est une filiale au sens du Traité, toute société qui peut être assimilée à un établissement secondaire, condition, 
qui est réalisée dès qu'elle est effectivement sous Ie controle et la maîtrise économique d'une autre so
ciété. n1063 

D__aadwexkelijke controle vanwege een andere vennootschap, zo betoogde RENAULD 
overtuigend, is het kenmerk dat vanuit het oogpunt van de economische realiteit en de 
ratio legis van art. 52, eerste alinea, toestaat om een dochteronderneming te assimileren 
met een secundaire vestiging zoals een agentschap of bijkantoor. 1064 Dit bracht RE
NAULD ertoe om ook de verwerving van een overheersende deelneming ("prise de 
participation dominante") in een reeds bestaande binnenlandse vennootschap en controle
verwerving door middel van beheersovereenkomsten tussen vennootschappen (daarover 
infra, nr. 220) te assimileren aan de oprichting van een dochteronderneming in de zin van 
voornoemde bepaling. 1065 

§ 1. Invulling van het zeggenschapscriterium 

200. Voor de vraag hoe men dit controlecriterium invult, kan men inspiratie putten uit 
de harmonisatierichtlijnen vennootschapsrecht, inzonderheid de ~yende Richtlijn inzake 

1060 

1061 

1062 

1063 

1064 

1065 

Zie art. 7, lid 1, sub b, Kapitaalrechtrichtlijn in de versie zoals die gold vóór richtlijn 85/303/EEG 
van de Raad van 10 juni 1985 (PB, 1985, L 156, 23), dat de inbreng van takken van bedrijvigheid 
vrijstelde van het kapitaalrecht 

Duits "Tochtergesellschaft"; Engels "subsidiary"; Frans "filiale"; Italiaans "filiale". QUADRI
RUGGIERO- DE DOMINICIS, "Art. 52", nr. 9, p. 413, wijst op de verschillende betekenis van het 
Italiaanse "filiale" t.o.v. de andere verdragstalen: een juistere term ware "società affiliata" geweest. 
In dezelfde zin MAESTRIPIERI, 147-148. 

VAN NUFFEL, p. 31, nr. 30. 

RENAULD, nr. 70, p. 2.52. Vgl. de door EVERLING gegeven omschrijving: "eine - rechtlich 
selbständige - Geselischaft [ ... ], die wirtschaftlich von einem in einem anderen Land betnebenen 
Unternehmen abhängig ist": WOHLFARTH-EVERLING, "Artikel 52", nr. 6, p. 174. 

Ibid. 

RENAULD, p. 2.53, nr. 72. 
. I 

;·! 
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de geconsolideerde jaarrekening. 1066 Deze richtlijn geeft verscheidene gevallen op 

~ 
waarin een onderneming, met het oog op consolidatie, moet worden beschouwd als 
"dochteronderneming" van een "moederonderneming" .1067 Zij vormt als het ware een 
Europees gemeen recht met betrekking tot deze begrippen, aangezien de erin vervatte 
criteria niet enkel door de communautaire wetgever in talrijke andere teksten toepasselijk 
zijn gemaakt waar het erom gaat de begrippen "zeggenschap", "moederondememing" en 
"dochteronderneming" te defmiëren1068

, maar verscheidene Lid-Staten, ook buiten de 
implementatie van de Zevende Richtlijn, er beroep op hebben gedaan. 1069 

Verplichte gevallen van consolidatie zijn de situatie waarin een onderneming1070: 

1066 

1067 

1068 

1069 

1070 

1071 

de meerderheid bezit van de stemrechten van de aandeelhouders van een onderneming; 
het recht heeft de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan 
van een onderneming te benoemen of te ontslaan, en tevens aandeelhouder is van deze onderne
mingl07I; 
het recht heeft een overheersende invloed uit te oefenen op een onderneming waarvan zij aandeelhouder 
is, krachtens een met deze onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling in de statuten van deze 

Voor een ruimere "tour d'horizon" van criteria en definities inzake verbonden ondernemingen in de 
verschillende takken van het gemeenschapsrecht, zie NEYE, H.-W., "Gemeinschaftsrecht und Recht 
der verbundenen Untemehmen - Entwicklungen ausserhalb des Gesellschaftsrechts und Auswirkun
gen auf das deutsche Recht", Z.G.R., 1995, 191-207. 

Voor een nadere bespreking van de definities en criteria van de Zevende Richtlijn, zie met name 
COOKE, T.E., "the Seventh Directive - An Accountant's Perspective'', Eur. L. Rev., 1984, 143-
145; PETITE, M., "The conditions for consolidation under the 7th company law directive", C.M.L. 
Rev., 1984, (81), 85-98; TIMMERMANS, C.W.A., "Het economisch groepsbegrip en de zevende 
EG-richtlijn inzake de geconsolideerde jaarrekening", in Van vennootschappelijk belanq. Opstellen 
aangeboden aan Prof Mr. J.M.M. Maeijer ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als 
hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, 349-362; VAN 
HULLE, K., "Het 'Groepsbegrip' in de zevende richtlijn", in Liber amicorum Jan Ronse, Gent, 
Story, 1986, 345-356; WESSEL, P.A., "De zevende richtlijn van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht", N. V., 1983, (165), 168-169. Zie ook, omtrent de 
invloed die van de nationale definities uitging op het ontwerp van Zevende Richtlijn, WOOLDRIDGE, 
F., "The Defmition of a Group of Companies in European Law", J. Bus. L., 1982, 272-282. 

Zie o.m. art. 1, vijfde streepje, sub b, Eerste Bankrichtlijn (toegevoegd bij art. 2, lid 1, BCCI
richtlijn); art. 1, punten 9, 12 en 13, Tweede Bankrichtlijn; art. 1, sub f, h, i en 1, Derde 
Schadeverzekeringsrichtlijn (sub 1 toegevoegd bij art. 2, lid 1, BCCI-richtlijn); art. 1, sub g, i, j en 
m, Derde Levensverzekeringsrichtlijn (sub m toegevoegd bij art. 2, lid 1, BCCI-richtlijn); art. 1, 
punten 11, 12, 14 en 15, Beleggingsdienstenrichtlijn (punt 15 toegevoegd bij art. 2, lid 1, BCCI
richtlijn); art. 2, punt 7, Kapitaaltoereikendheidsrichtlijn (met verwijzing naar art. 1 Beleggings
dienstenrichtlijn); art. 1, zevende en achtste streepje, richtlijn 92/30/EEG van de Raad inzake 
toezicht op kredietinstellingen op geconsolideerde basis (PB, 1992, L 110, 52); art. 1, sub c en d, 
richtlijn 92/121/EEG van de Raad van 21 december 1992 betreffende het toezicht op en de 
beheersing van grote risico's van kredietinstellingen (PB, 1992, L 29, 1). Aan te stippen valt dat de 
criteria van de artt. 1 en 2 Zevende Richtlijn bijna letterlijk worden hemomen in art. 2 van het 
voorontwerp van de Commissie voor een Negende Richtlijn (versie van 1984, gepubliceerd bij 
LUTIER, M., Europaïsches Untemehmensrecht, 244). 

Zie de referenties infra, voetnoten 1084-1087. 

Hier volgt een samenvatting van art. 1, lid 1, sub a, b, c, en d-bb Zevende Richtlijn. 

Dit criterium wordt ook opgegeven door art. 24bis, lid 2, sub a, Tweede Richtlijn, als ingevoegd 
bij richtlijn 921101/EEG van de Raad van 23 november 1992 (PB, 1992, L 347, 64): krachtens 
deze bepaling mogen de Lid-Staten, bij ontstentenis van een geharmoniseerd concernrecht, de 
gevallen omschrijven waarin een naamloze vennootschap geacht wordt een overheersende invloed te 
kunnen uitoefenen op een andere vennootschap, maar indien zij van die bevoegdheid gebruik 
maken, moet daar minstens voornoemd criterium toe behoren, alsook het in het derde streepje 
opgegeven criterium. 
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onderneming, indien het recht waaronder deze dochteronderneming valt, toestaat dat zij aan de werking 
van dergelijke overeenkomsten of statutaire bepalingen onderworpen is1072

; 

op grond van een overeenkomst met andere aandeelhouders van die onderneming, alleen de meerder
heid beheerst van de stemrechten van de aandeelhouders van die onderneming. 1073 

Daarnaast kunnen de Lid-Staten de consolidatieplicht ook opleggen wanneer een onderneming1074
: 

aandeelhouder van een onderneming is en enkel door uitoefening van haar stemrechten de meerderheid 
is benoemd der leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organ..;n van deze 
onderneming die gedurende het voorafgaande boekjaar en het boekjaar, tot aan de opstelling van de 
geconsolideerde jaarrekening, in functie zijn. 1075 De Lid-Staten kunnen de toepassing van dit criteri
um afhankelijk stellen van de voorwaarde dat aan de deelneming 20 % of meer van de stemrechten van 
de aandeelhouders moet zijn verbonden. 1076 Deze consolidatiegrond geldt evenwel niet indien een 
onderneming de hoger, in de drie eerste streepjes genoemde, rechten tegenover die dochteronderneming 
heeft. 1077 

in een· andere onderneming een deelneming heeft in de zin van art. 17 Vierde Richtlijn1078 en feitelijk 
een overheersende invloed op deze onderneming uitoefent, of moeder- en dochteronderneming onder 
centrale leiding van de moederonderneming staan. 

201. V Q()moemde criteria - waarvan de verplichte criteria zich beperken tot "controle in 
recl~!ç ",_ d. w. z ~Q__j!J.!"!~is~!l- ~fd~~g_l:>~!~ _ g~()!lden._ g_e~!~ll~4~ ___ :zegg_~f!S~!taP - geven- met 
noodzakelijk een uitputtende invulling aan het begrip "dochteronderneming" in de zin van 
art. 52 EG, ook al reiken zij daarvoor b~langrijke indicC~.ties aan. Waar het uiteindelijk op 
aankomt, is de vraag of een onderneming opgericht overeenkomstig het recht van het 
gastland, daa,dw~kelijk onder de zËggenschap staat van een EG-onderneming. Dit 
zeggenschapsbegrip valt ç__con__QJ:!l.Jsch, en._ __ IlÏ(!t__juridisch __ in_te __ Y!!l!en. Men kan daarvoor 
nuttig te rade gaan bij c_Qiltroledefinities ip. jleJ_cornmunautaire mededingillgsrec~t. 

202. De "oerdefinitie" van zeggenschap in deze rechtstak is te vinden in beschikking 
24-54 van de Hoge Autoriteit van 6 mei 19541079

, die in navolging van art. 66 EGKS 
inzake concentratiecontrole in de kolen- en staalsector, de factoren beschrijft "welke 
kenmerkend zijn voor de beheersing van een onderneming". 

Het betreft een zeer wijdse definitie die een lijst van rechten of overeenkomsten incorporeert die als controlever
strekkend worden aangemerkt "indien zij, elk afzonderlijk of tezamen, en alle omstandigheden, zowel de facto 
als de jure in aanmerking genomen, de mogelijkheid scheppen tot bepaling van de gang ener onderneming op het 

1072 

1073 

1074 

1075 

1076 

1077 

1078 

1079 

Hieraan wordt toegevoegd dat de Lid-Staten niet behoeven voor te schrijven dat de moederonderne
ming aandeelhouder van de dochteronderneming moet zijn, en dat Lid-Staten waarvan het recht 
dergelijke overeenkomsten of statutaire bepalingen niet kent, deze bepaling niet behoeven toe te 
passen: art. 1, lid 1, sub c. 

Ook opgenomen als criterium in art. 24bis, lid 2, sub a, Tweede Richtlijn, als ingevoegd bij 
richtlijn 92/101/EEG: supra, voetnoot 1071. 

Art. 1, lid 2, Zevende Richtlijn. 

Art. 1, lid 1, sub d-aa, Zevende Richtlijn. 

Art. 1, lid 1, tweede alinea, Zevende Richtlijn. 

Art. 1, lid 1, derde alinea, Zevende Richtlijn. 

Deze bepaling definieert "deelneming" als "al dan niet in effecten belichaamde rechten in het 
kapitaal van andere ondernemingen, die ertoe strekken door het scheppen van een duurzame band 
met die andere ondernemingen de eigen bedrijfsuitoefening te bevorderen". Tevens poneert zij een 
vermoeden van deelneming, wanneer het door een vennootschap gehouden deel van het kapitaal van 
een andere vennootschap maximaal 20 % bedraagt. 

PB, 1954, 345. 
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gebied van de productie, de prijzen, de investeringen, de voorziening, de afzet of de besteding van de winst" 
(art. 1, lid 1). De opgesomde reeks rechten en overeenkomsten is aanzienlijk ruimer dan deze van de Zevende 
Richtlijn: zij houdt niet enkel rekening met rechten of overeenkomsten op grond waarvan invloed wordt verleend 
op de samenstelling, de beraadslagingen of besluiten van de ondernemingsorganen of op grond waarvan een 
persoon alleen of samen met anderen de zaken van een onderneming kan besturen, doch ook met eigendoms- of 
genotsrechten op ondernemingsactiva, overeenkomsten m.b.t. de wijze van boeking of besteding van de 
ondernemi.ngswinsten, e1: overeenkomsten aangaande de totale behoeften of afzet ener onderneming indien zij 
qua hoeveelheid of looptijd de gebruikelijke omvang van commerciële voorzienings- of afzetovereenkomsten 
overtreffen (art. 1, lid 2). 

203. Een qua criteria minder ruime1080
, maar wat de toepassingssteer betreft belang

rijker, definitie hanteert art. 3, lid 3, C9ncentratieverordening. Naar luid daarvan berust 
"zeggenschap" - als essentieel criterium om uit te maken of een concentratie voorligt -
"op rechten, overeenkomsten of andere middelen die, afzonderlijk of gezamenlijk, met 
inachtneming van alle feitelijke en juridische omstandigheden, het mogelijk maken een 
beslissende invloed uit te oefenen op de activiteiten van een onderneming, met name (a) 
eigendoms- of gebruiksrechten op alle vermogensbestanddelen van een onderneming of 
delen daarvan; (b) rechten of overeenkomsten die een beslissende invloed verschaffen op 
de samenstelling, het stemgedrag of de besluiten van de ondernemingsorganen" .1081 In 
haar mededeling van 31 december 1994 over het begrip "concentratie" in de zin van 
voornoemde verordening maakte de Commissie duidelijk dat ~Q~ --~~~~r economische 
verhgugÏilgen bepalend kunnen zijn ter vaststellittg. van zeggenschap: "In uitzonderlijke 
omstandigheden, bij voorbeeld wanneer-zeer- belangriJke -langlopende leveringsovereen
komsten of door leveranciers of afnemers verstrekte kredieten, in combinatie met 
structurele banden, een beslissende invloed verschaffen, kan derhalve een economische 
afhankelijkheidsrelatie de facto tot zeggenschap leiden" .1082 

204. Voornoemde omschrijvingen maken duidelijk dat het doorslaggevende criterium 
dient te zijn, de mogelij_!cheid_ ()_m een -~~sli~se_!!~~-)_!!_':'!-'?t!_'!_l1~!- t(!_ oefen~n op _Q~ --~c_!iy_i1~iten 

1080 

1081 

1082 

Op te merken valt dat art. 2, leden 2 en 3, van het oorspronkelijke Commissievoorstel voor een 
Concentratieverordening van 1973 (PB, 1973, C 92, 1) bijna woordelijk hetzelfde luidden als artt. 
1 en 3 van beschikking 24-54. Nog tot in 1988 bleef deze o~chrijving nagenoeg ongewijzigd: zie 
gewijzigd voorstel van 25 april 1988 (PB, 1988, C 130, 4). Pas in het laatste voorstel van 30 
november 1988 (PB, 1989, C 22, 14) traden als belangrijke· wijzigingen op dat (i) het moet gaan 
om rechten of overeenkomsten die een beslissende invloed verschaffen t.a.v. samenstelling, 
stemgedrag of besluiten van ondernemingsorganen (art. 4, lid 3, sub b)) en (ii) de specifieke soort 
overeenkomsten van art. 1, lid 2, nr. 5 van beschikking 24-54 (nl. voornoemde overeenkomsten 
aangaande de totale behoeften of afzet ener onderneming) was weggevallen. Dit soort contracten 
maken dus op zichzelf geen controle in de zin van de Concentratieverordening uit: zie RITTER, L., 
RAWLINSON, F. en BRAUN, W.D., EEC Competition Law. A practitioners' guide, Deventer, 
Kluwer Law and Taxation, 1991, 345. In het laatste voorstel figureerde wel een "catch-all" 
clausule, nl. "ieder ander middel waarmee op de activiteiten van een onderneming een beslissende 
invloed wordt verkregen" (art. 3, lid 3, sub e)), doch deze werd in de uiteindelijke verordening 
achterwege gelaten. 

Een woordelijk identieke definitie van zeggenschap is opgenomen in art. 9, § 3, Wet van 5 
augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (B.S., 11 oktober 1991). 

Punt 9 van mededeling van de Commissie van 31 december 1994 over het begrip "concentratie" in 
Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad betreffende de controle op concentraties van 
ondernemingen (PB, 1994, C 385, 5). 

---î 
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van een onderneming1083
, wat, naast een juridische, ook een feitelijke beoordeling 

vergt. Bij de kwalifiéatie van een rechtspersoon als dochteronderneming in de zin van art. 
52, eerste alinea, EG zal men derhalve beroep moeten doen op dit criterium, en niet op 
de 11ati_q_flil_(!l__r_ech_t_elii~~- --~e(~Jies van 11 dochteronderneming 11 1084

, 
11 subsidiary compa

ny 11 1085
, 

11 filiale 11 1086
, 

11 Tochterunternehmung 11 1087
, ofschoon kwalificatie naar natio

naal recht als dochteronderneming uiteraard een indicatie kan bieden dat ook een 
dochteronderneming in de zin van art. 52 EG voorligt. 

§ 2. Gevallen van gezamenlijke controle, met name joint ventures 

205. De kwalificatie als dochteronderneming dringt zich eveneens op zo een onderne
ming niet onder de exclusieve zeggenschap van een EG-onderneming, maar onder de 
gezamenlijke controle van twee of meer ondernemingen uit een andere Lid-Staat (resp. uit 
verschillende andere Lid-Staten of uit een Lid-Staat en een derde land: infra, nr. 207) 
staat. Een dergelijke gezamenlijke controle doet zich vaak, maar niet uitsluitend, voor 

1083 

1084 

1085 

1086 

1087 

Vgl. de definitie van het begrip "zeggenschap uitoefenende onderneming" in art. 3, lid 1, Richtlijn 
Europese Ondernemingsraden: "een onderneming die overheersende invloed kan uitoefenen op een 
andere onderneming [ ... ] , bij voorbeeld door eigendom, fmanciële deelneming of op haar van 
toepassing zijnde voorschriften" (eigen cursivering). 

Zie naar Nederlands recht, de defmitie van "dochtermaatschappij" in art. 24a boek 2 B.W. 
Daarover o.m. ASSER-MAEUER 2, 111, nrs. 609-610, p. 872-874; BARTMAN, S.M. en DORRESTE
UN, A.F.M., Van het concern, Arnhem, Gouda Quint, 1994, 2e ed., 59-72; VAN SCHILFGAARDE, 
P., Van de BV en de NV, 40-42. Tegenover dit juridisch vastomlijnd begrip, waarop het B.W. 
terugvalt voor regels als inzake verkriJging van eigen aandelen (art. 98d boek 2 B.W.), staat een 
economisch georiënteerd groepsbegrip als gedefinieerd in art. 24b boek 2 B.W., dat centraal staat 
voor op fmanciële informatie-ontsluiting gerichte regels, zoals inzake geconsolideerde jaarrekening 
(art. 405 e.v. boek 2 B.W.). Naar Belgisch recht, zie de controlebegrippen, -vermoedens en -
berekeningswijze als omschreven in de artt. 2 en 3 K.B. van 6 maart 1990 op de geconsolideerde 
jaarrekening van de ondernemingen (B.S., 27 maart 1990). Deze gelden, mutatis mutandis, ook 
voor de toepassing van de vennootschapswetgeving (K.B. van 14 oktober 1991 tot bepaling van de 
begrippen moedervennootschap en dochtervennootschap voor de toepassing van de gecoördineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, B.S., 24 oktober 1991) en van de transparantie- en 
overnamereglementering (resp. K.B. van 10 mei 1989 op de openbaarmaking van belangrijke 
deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen, B.S., 24 mei 1989, en K.B. van 8 
november 1989 op de openbare overname-aanbiedingen en de wijzigingen in de controle op 
vennootschappen, B.S., 11 november 1989). Daarover meer bij WOUTERS, J., "Controle over een 
vennootschap als regelgevend criterium", T.R. V., 1993, 109-130; en WYMEERSCH, E., "Inleiding, 
algemene begrippen, kapitaalvorming", in Het gewijzigde vennootschapsrecht 1991, BRAECKMANS, 
H. en WYMEERSCH, E. (eds.), Antwerpen, Maklu, 1992, (1), 18-83. 

Het Engelse recht hanteert twee definities, nl. het begrip "subsidiary company" voor vennoot
schapsrechtelij ke doeleinden (S. 736(1) Companies Act 1985) en het begrip "subsidiary underta
king" voor toepassing van de boekhoudregels (S. 258(2) Companies Act 1985). Verschil tussen 
beide begrippen is dat eerstgenoemd begrip enkel op juridische controlecriteria berust, terwijl het 
tweede hieraan - zichtbaar geïnspireerd door de Zevende Richtlijn - gevallen van controle in feite 
toevoegt. Voor de (overtuigende) redenen van deze differentiatie, zie GOWER, L.C.B., Gower's 
Principles of Modem Company Law, 121-122. Voor een meer uitvoerige bespreking, zie PENNING
TON, R.R., Company Law, 970-978. 

Ofschoon art. 354 Loi 1966 één definitie van "filiale" geeft, gelden onderscheiden controlecriteria 
voor consolidatie (at. 357-1, tweede alinea, Loi 1966) dan wel voor belangrijke deelnemingen, 
wederzijdse deelnemingen en autocontrole (art. 355-1 Loi 1966). Zie MERCADAL-JANIN, nrs. 3342-
3343, p. 1080-1082; MERLE, PH., Droit commercial. Sociétés commerciales, nr. 643, p. 633-635; 
RIPERT/ROBLOT-GERMAIN, nr. 16082 , p. 1196-1197. 

Zie de respectievelijke definities van "Tochterunternehmung" in § 290(1) en (2) HGB met het oog 
op de geconsolideerde jaarrekening en van "abhängige Untemehmen" in § 17(1) AktG. Over de 
verschillen tussen beide definities, zie EMMERICH, V. en SONNENSCHEIN, J., Konzemrecht, 
München, Beek, 1993, 5e ed., 60-65 en 537-538. 

I 
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indien twee of meer ondernemingen een gemeenschappelijke onderneming of joint venture 
oprichten (zie supra, nr. 152). 

206. Voor een nadere invulling van het begrip "gezamenlijke controle" kan men bij 
verscheidene definities in het afgeleide gemeenschapsrecht terecht. 

Zo geldt in het Europese effectenrecht reeds geruime tijd de definitie van "gezamenlijke zeggenschap" vervat in 
schema A bij de Beursadmissieprospectusrichtlijn, nl. "de zeggenschap welke wordt uitgeoefend door 
verscheidene ondernemingen of verscheidene personen die onderling een overeenkomst hebben gesloten 
waardoor zij een gemeenschappelijk beleid ten aanzien van de uitgevende instelling kunnen voeren". 1088 

Vooral in het mededingingsrecht, met het oog op de toepassing van de Concentratieverordening ten aanzien van 
joint ventures, heeft het begrip "gezamenlijke zeggenschap" nader vorm gekregen. Het begrip komt voor in de 
zeggenschapsdefinitie van art. 3, lid 3, van de verordening (supra, nr. 203), maar wordt er zelf niet omschreven. 
D,e Commissie heeft inmiddels in een omstandige praktijk haar invulling van dit begrip uitgewerkt, en deze 
samengevat in een mededeling van eind december 1994. 1089 Van gezamenlijke zeggenschap is volgens haar 
sprake "indien twee of meer ondernemingen of personen de mogelijkheid hebben een beslissende invloed op een 
andere onderneming uit te oefenen. Beslissende invloed betekent in dit verband dat men bij machte is maatrege
len die het strategische commerciële gedrag van de onderneming bepalen, te blokkeren. In tegenstelling tot bij 
uitsluitende zeggenschap [ ... ] , is het voor gezamenlijke zeggenschap kenmerkend dat de mogelijkheid van een 
paststelling aanwezig is." 1090 De duidelijkste vorm van gezamenlijke zeggenschap bestaat waar de stemrechten 
in de gemeenschappelijke onderneming gelijkelijk verdeeld zijn. 1091 Ligt een dergelijke gelijkheid niet voor, 
dan kan de gezamenlijke zeggenschap voortvloeien uit een vetorecht van de minderheidsaandeelhouders over 
beslissingen die van essentieel belang zijn voor het strategisch commerciële gedrag van de gemeenschappelijke 
onderneming. 1092 Onder dergelijke strategische beslissingen ressorteert een vetorecht ten aanzien van begro
ting, bedrijfsplan, belangrijke investeringen of de benoeming van de directie; niét vereist is dat men bij machte is 
op het dagelijks bestuur van een onderneming een beslissende invloed uit te oefenen. 1093 Tenslotte meent de 
Commissie dat, zelfs bij ontbreken van vetorechten, van gezamenlijke zeggenschap sprake kan zijn in hoofde van 

1088 

1089 

1090 

1091 

1092 

1093 

Hoofdstuk 3, nr. 3.2.6 van schema A in bijlage bij de Beursadmissieprospectusrichtlijn. Na~enoeg 
dezelfde defmitie werd gehanteerd in art. 6, lid 2, van het gewijzigd voorstel Pakketmeldingnchtlijn 
(PB, 1987, C 255, 6) ter defmiëring van het begrip "gezamenlijk handelende persoon". Krachtens 
die bepaling zou een weerlegbaar vermoeden van gezamenlijke zeggenschapsovereenkomst gelden 
tussen een moeder- en een dochteronderneming of tussen ondernemingen met een 
gemeenschappelijke dochteronderneming. In haar toelichting had de Commissie expliciet verwezen 
naar de defmitie uit de Beursadmissieprospectusrichtlijn (COM(86) 791, p. 9). Ofschoon deze 
omschrijving het niet haalde in de Pakketmeldingrichtlijn, is er nog een spoor van terug te vinder.. 
bij de berekening van de stemrechten: rekening moet worden gehouden met de stemrechten van een 
derde "met wie deze persoon of dit lichaam een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten die hen 
verplicht om, door een onderling afgestemde uitoefening van hun stemrechten, een duurzaam 
gemeenschappelijk beleid inzake het beheer van de betrokken vennootschap te voeren": art. 7, lid 
1, derde streepje, Pakketmeldingrichtlijn. 

Mededeling van de Commissie over het begrip "concentratie" in Verordening (EEG) nr. 4064/89 
van de Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB, 1994, C 385, 5). 
Zie inzonderheid punten 18-38 van deze mededeling. 

Mededeling over het begrip "concentratie", punt 19. 

Mededeling over het begrip "concentratie", punt 20. 

Mededeling over het begrip "concentratie", punt 21, met nadere invulling van het begrip "strategi
sche beslissingen" in punt 22. Het Gerecht van eerste aanleg heeft deze zienswijze gevalideerd in 
arrest van 19 mei 1994, zaak T-2/93, Air France/Commissie, Jur., 1994, 11-323, r.o. 62-65. Zie 
ook, voor privaatrechtelijke aspecten en met name de hypothese van misbruik van vetorecht, VAN 
GERVEN, D., "Gezamenlijke vennootschappen: vennootschapsrechtelijke aspecten van de joint 
venture", T.B.H., 1995, (96), nrs. 21-22, p. 110-111. Zie verder, voor een analyse van de praktijk 
van de Commissie ter vaststelling van gezamenlijke zeggenschap bij minderheidsparticipaties, 
KÖHLER, H., '"Gemeinsame Kontrolle' von Untemehmen aufgrund von Minderheitsbeteiligungen 
im Europäischen Kartellrecht", EuZW, 1992, 634-639. 

Mededeling over het begrip "concentratie", punt 23, met verdere uitwerking in punten 24-29. 
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twee of meer minderheidsaandeelhouders die te zamen een meerderheid van de stemrechten hebben en bij de 
uitoefening daarvan gezamenlijk optreden, hetzij op grond van een juridisch bindende overeenkomst, hetzij de 
facto. 1094 

Doorslaggevend voor de aanwezigheid van gezamenlijke controle is derhalve de mogelijk
heid voor twee of -~(!er -~~~Q~~~_o_f onderneming~_!!_ om een beslissend~ _ invloe_d _ _t~it -~ 
oefenen op de strateg!~çl:l~ -~~!!~-~!!!g~_!l_Yan e~n gelll~e~çl!ai?~]j~_ç_ doch.terondernetniD.~ 
gesteund door een blokkeringsmogelijkheid. Het bestaan van een overeenkomst is niet 
specifiek vereistl095

' al zal een dergelijke--overeenkomst meestal wel voorhanden zijn. 

r"-, 

207. De v~;ig rijst hoe vestigingsrechtelijk de situatie te beoordelen valt van een 
dochteronderneming opgericht naar het recht van een Lid-Staat, waarover de gezamenlijke 
controle wordt uitgeoefend door een EG-onderneming samen met een onderneming van 
een derde land: bijvoorbeeld een Euro-Amerikaanse joint venture in de vorm van een 
S.A.S. naar Frans recht. 1096 Naar onze mening doet zulks niet af aan het statuut van 
dochteronderneming in de zin van art. 52, eerste alinea, EG van de betrokken joint 
venture: het volstaat - doch is tevens noodzakelijk - daartoe, dat de EG-onderneming zelf 
de daadwerkelijke mogelijkheid heeft om, gesteund door voornoemde blokkeringsfaciliteit, 
een beslissende invloed uit te oefenen op de activiteiten van de gemeenschappelijke 
dochter. 

AFDELING IV. (DEELNAME IN DE) OPRICHTING EN BEHEER VAN ONDERNEMINGEN 

208. Krachtens art. 52, tweede alinea, EG omvat de vrijheid van vestiging "de oprich
ting en het beheer van ondernemingen, en met name van vennootschappen in de zin van 
de tweede alinea van artikel 58 ( ... ) ". Een natuurlijk of rechtspersoon kan de vrijheid van 
vestiging derhalve ook uitoefenen door een (andere) onderneming in het gastland op te 
richten resp. deze te beheren. De hypothese overlapt deels met deze waarin een onderne
ming haar vestigingsrecht uitoefent door oprichting van een dochteronderneming in de zin 
van art. 52, eerste alinea, EG (supra, nrs. 199-207). Toch voegt zij daar twee elementen 
aan toe. 

1094 

1095 

1096 

Mededeling over het begrip "concentratie", punt 30, met verdere toelichting in punten 31-35. 

Vgl. de definitie van "gezamenlijke controle" in het Belgisch boekhoud- en effectenrecht, welke wel 
het bestaan van een overeenkomst vereist: "de controle die een beperkt aantal vennoten samen 
uitoefenen wanneer zij zijn overeengekomen dat de beslissingen omtrent de oriëntatie van het 
vennootschapsbeleid slechts mits hun gemeenschappelijke instemming kunnen worden genomen": 
bijlage, hoofdstuk 111, deel I, IV.A van K.B. van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening 
van ondernemingen (B.S., 19 oktober 1976); art. 2, § 1, lid 5, K.B. van 6 maart 1990 op de 
geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen (B.S., 27 maart 1990); art. 6, lid 2, K.B. van 
10 mei 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde 
vennootschappen (B.S., 24 mei 1989); art. 2, § 1, 8°, K.B. van 8 november 1989 op de openbare 
overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen (B.S., 11 november 
1989); art. 2, § 2, 5°, K.B. van 14 oktober 1991 tot bepaling van de begrippen moedervennoot
schap en dochtervennootschap voor de toepassing van de gecoördineerde wetten op de handelsven
nootschappen (B.S., 24 oktober 1991). Voor een nadere analyse van de componenten van dit begrip 
a.h.v. het beroepsarrest in de Wagons-Lits-zaak (Brussel, 6 augustus 1992, D.A.O.R., 1992, nr. 
25, 63, l.T., 1992, 710, R.P.S. 1992, 248, T.B.H., 1992, 789), zie WOUTERS, J., "Gezamenlijke 
controle, verplicht overnamebod en gelijke behandeling der aandeelhouders. Kanttekeningen bij het 
arrest Wagons-Lits", R. W., 1992-93, 625-633. 

Daarover ENTRAYGUES, G., "Euro-American Joint Ventures: A New Legal Vehicle, the French 
Société par Actions Simplifiée", Bull. Int. Fisc. Doe., 1995, 58-61. 
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In de ~~ste plaats is het voor onderhavige vestigingsmodaliteit niet vereist dat men 
de zeggenschap over de betrokken onderneming verwerft. Met andere woorden, een deel
name in de oprichting van een onderneming in het gastland volstaat opdat een natuurlijk 
of rechtspersoon geacht kan worden haar vestigingsrecht uit te oefenen. Het Hof van 
Justitie bevestigde zulks expliciet in de arresten Fearon1091 (infra, nr. 3C7) en Daily 
Mail. 1098 Zoals aangegeven (supra, nr. 181), impliceert dit laatste arrest dat een ven
nootschap het vestigingsrecht ook kan uitoefenen door het nemen van een deelneming in 
een bestaande vennootschap. Dit hoeft ~en m~erderh«?i<!_sp~~ipatie te zijn, zolang de in 
het gastland gelegen onderneming maar een instrument wordt voor de economische 
activiteit van de EG-onderneming (ibid., met de aldaar aan di.t begrip gegeven invulling). 
Hetzelfde moet mutatis mutandis gelden voor het deelnemen in de oprichting van een 
onderneming in het gastland. 

In de ~eede plaats kan een onderneming het recht van vestiging blijkens art. 52, 
tweede alinea, EG ook, buiten enige eis van kapitaalparticipatie om, uitoefenen door "het 
beheer van ondernemingen" 1099 in het gastland. Een dergelijk beheer kan hetzij recht
streeks (wanneer de wetgeving van het gastland de aanstelling van een rechtspersoon als 
bestuurder toestaat), hetzij onrechtstreeks (doordat een natuurlijk persoon in de beheerde 
onderneming bestuursdaden voor rekening van de EG-onderneming stelt) plaatsvinden. 

209. Een interessant verschijnsel in dit verband zijn vennootschappelijke mengvormen 
waarin een EG-onderneming als vennoot optreedt. De binnenlandse variant van dergelijke 
mengvormen is in verscheidene Lid-Staten reeds langer gemeengoed. uoo Vooral in 
Duitsland is de GmbH & Co. KG een bijzonder populaire rechtsvorm: het betreft een 
commanditaire vennootschap waarin de onbeperkt aansprakelijke vennoot een GmbH is. 
Steeds meer duiken in de rechtspraak varianten van deze rechtsvorm op met een buiten
landse onderneming als onbeperkt aansprakelijke vennoot: Limited & Co. KG en 
Zwitserse AG & Co. KG, .... De Duitse doctrineu01 is verdeeld over de toelaat-

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

Arrest van 6 november 1984, zaak 182/83, Jur. , 1984, 3677, r. o. 9. 

Arrest Daily Mail, r.o. 17. 

Duits: "Leitung von Untemehmen"; Engels: "manage undertakings"; Frans: "la gestion d'entrepri
ses" ; Italiaans: "la gestione di imprese" . 

Naast Duitsland denke men o.m. aan Frankrijk, waar het voorkomt dat een vennootschap, 
doorgaans een S.A.R.L., als gecommanditeerde optreedt in een société en commandite par actions: 
COZIAN, M. en VIANDIER, A., Droit des sociétés, nr. 1208, p. 406. Ook in Nederland gebeurt het 
dat een B.V. of N.V. onbeperkt aansprakelijke vennoot is van een V.O.F. of een commanditaire 
vennootschap: daarmee is rekening gehouden in de definitie van "deelneming" van art. 24c, lid 2, 
boek 2 B.W. (zie ASSER-MAEIJER 2, 111, nr. 613, p. 878). Hetzelfde geldt, voor wat de commandi
taire vennootschap aangaat, voor Spanje: LoJENDIO OSBORNE, I., "Las sociedades colectiva y 
comanditaria simple", in Derecho mercantil, JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J. (ed.), Barcelona, Ariel, 1995, 
(169), 177. 

Zie met name BOKELMANN, G., "Zur Entwicklung des deutschen Firmenrechts unter den Aspekten 
des EG-Vertrages", Z.G.R., 1994, (325), 337-340; EBENROTH, C.T. en EYLES, U., "Die Beteili
gung ausländischer Geselischaften an einer inländischen Kommanditgesellschaft. Komplementärei
genschaft ausländischer Kapitalgesellschaften und europarechtliche Niederlassungsfreiheit", D.B., 
1988, Beilage 2, 1-20; EBENROTII, C.T. en HOPP, T.-T., "Die ausländische Kapitalgesellschaften 
KG", J.Z., 1989, 883-892; EBKE, W.F., "Die 'ausländische Kapitalgesellschaft & Co. KG' und 
das europäische Gemeinschaftsrecht - Besprechung der Entscheidung BayObLGZ 1986, 61 -", 
Z.G.R., 1987, 245-270; Id., "The Limited Partnership and Transnational Combinations of Business 
Farms: 'Delaware Syndrome' Versus European Community Law", Int. Law., 1988, 191-205; 
GROSSFELD, B., "Die 'ausländische juristische Person & Co. KG", noot bij BayObLG, 21 maart 
1986, IPRax, 1986, 351-355; GROTIIE; KIESER, M., Die Typenvermischung über die Grenze, 
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baarheid, in het perspectief van de zetelleer, van dergelijke constructies. Veel minder 
terughoudend betoont zich de Duitse rechtspraak. 

De traditionele argumentatie in de rechtsleer1102 tegen dergelijke combines luidt dat, anders dan bij kapitaal
vennootschappen (en Genossenschaften) waar buitenlandse rechtspersonen als oprkhters en vennoten kunnen 
optreden, zulks bij rechtsvormen als de GmbH & Co. KG niet mogelijk is aangezien de complexe structuur van 
deze vennootschappen, die reeds een "Typenvermischung" vormen, nog ondoorzichtiger zou worden door een 
"Rechtsnormmischung" (d.i. de vermenging van twee nationale rechtsstelsels). Bovendien zou dergelijke 
"Normenvermischung" onverenigbaar zijn met de 'siège réel'-leer (infra, nr. 594), krachtens welke het recht van 
de werkelijke zetel het gehele personeel statuut van de vennootschap beheerst. Als de rechtspositie van de 
beherende vennoot door buitenlands recht wordt beheerst, doet zich een "kollisionsrechtliche Abspaltung" voor 
die· met name nadelig zou kunnen uitwerken ten aanzien van de regels inzake kapitaalbehoud of faillissement. 
Tenslotte zou een dergelijke constructie aanleiding geven tot onduidelijkheden op het vlak van de vertegen
woordigingsbevoegdheden. Uit een en ander besluiten een aantal auteurs dat deze constructie niet mogelijk is, 
zodat een dergelijke vennootschap niet in het handelsregister kan worden ingeschreven. 1103 

In zijn tweede Landshuter Drückhaus-arrest1104 verwerpt het Bayerisches Oberstes Landesgericht, ons 
inziens volkomen terecht, voornoemde argumenten. Met name het argument van "kollisionsrechtliche Abspal
tung" vindt geen genade: de betrokken KG was volgens het BayObLG een vennootschap met zetel in het 
binnenland, zodat alle Duitse wettelijke voorschriften onverkort gelding vonden. Dat de beherende vennoot een 
Engelse private limited company was waarvoor de Duitse kapitaal- en faillissementsregels niet gelden, geeft het 
BayObLG toe, maar zulks is volgens hem "auch nach auBen erkennbar, wenn die ergänzende Firmenbezeichnung 
gewählt wird". Daarenboven wijst het gerecht op de uit art. 58 EG voortvloeiende plicht om EG-vennoot
schappen dezelfde behandeling te geven als binnenlandse vennootschappen, en op de vergelijkbaarheid van de 
Engelse private limited company met de Duitse GmbH. 1105 De redenering van het BayObLG is recenter 
volledig onderschreven door het Oberlandesgericht Saarbrücken. 1106 Opmerkelijk - en toe te juichen - aan deze 
uitspraken is de bereidheid van de nationale rechter om uit te gaan van de vergelijkbaarheid van buitenlandse 
vennootschapsvormen met de binnenlandse, zulks terwijl gevestigde auteurs als GROSSPELD die vergelijkbaarheid 
steevast in twijfel trekken. 1107 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

Konstanz, Hartung-Gora, 1988; KRONKE, H., "Grenzüberschreitende Personengesellschaftskon
zeme - Sachnormen und Internationales Privatrecht", Z. G.R., 1989, 473-499; Id., "Schweizerische 
AG & Co. KG- Jüngste Variante der 'ausländischen Kapitalgesellschaft & Co. Zu OLG Saarbrück
en, 21.4.1989", R.l. W., 1990, 799-804; SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 1392-1394; SCHMIDT
HERMESDORF, J., "Ausländische Geselischaften als Komplementäre deutscher Personenhandelsges
ellschaften?", R.l. W., 1990, 707 -716; RINZE, J., "The English private and public limited company 
as rnanaging general partner in a German limited partnership (Ltd & Co KG)", 15 Comp. Law., 
1994, 285-287. 

Zie vooral STAUDINGER-GROSSFELD, p. 125-127, nrs. 485-491; MÜNCHKOMM-EBENROTH, nr. 274, 
p. 505-506. 

STAUDINGER-GROSSFELD, p. 126, nr. 490; MÜNCHKOMM-EBENROTH, nr. 374, p. 506; KIESER, 
M., Die Typenvermischung über die Grenze, 198. 

BayObLG, 21 maart 1986, BayObLGZ, 1986, 61, D.B., 1986, 1325, GmbH-Rdsch., 1986, 305, 
IPRax, 1986, 368, N.l. W., 1986, 3029, R.l. W., 1986, 548, W.M., 1986, 968, Z.l.P., 1986, 850. 

Vandaar de afkeurende noot van GROSSFELD, B., o.c., /PRax, 1986, 351-355. In STAUDINGER
GROSSFELD, p. 127, nr. 494, merkt deze auteur, ons inziens geheel onterecht, op dat de uitspraak 
van het BayObLG achterhaald is door het Daily Mail-arrest. Zie uitgebreid infra, nrs. 334 e.v. 

OLG Saarbrücken, 21 april 1989, IPRax, 1990, 324, waarover eveneens de banvloek werd 
uitgesproken door GROSSFELD, B. en STROTTMANN, C., "Ausländische juristische Person aus 
Nicht-EG-Staat als Komplementär einer KG", IPRax, 1990, 298-301. 

Zie, i.v.m. de vraag naar de vergelijkbaarheid van de Engelse Limited met de GmbH, STAUDIN
GER-GROSSFELD, p. 126, nr. 489. 
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AFDELING V. IETS OVER DE KEUZEVRIJHEID VAN ECONOMISCHE OPERATOREN 

210. Met betrekking tot de vier hoger behandelde, door art. 52 EG expliciet erkende, 
technieken van secundaire vestiging rijst de vraag in hoeverre Lid-Staten de keuze voor 
de ene of de andere van deze technieken in hun nationale wetgeving mogen beïnvloeden, 
beperken of zelfs opheffen. In het arrest avoir fiscal (infra, nr. 323) oordeelde het Hof 
dienomtrent: 

"artikel 52, eerste alinea, tweede zin, biedt de economische subjecten uitdrukkelijk de mogelijkheid om vrijelijk 
de rechtsvorm te kiezen die bij de uitoefening van hun werkzaamheden in een andere Lid-Staat past, zodat deze 
vrije keuze niet mag worden beperkt door discriminerende fiscale bepalingen. "1108 

Volgt uit deze passage dat nationale regelgevers agentschappen, bijkantoren en dochteron
dernemingen op volkomen dezelfde wijze (b.v. fiscaal-, vennootschaps- en handelsrech
telijk) moeten behandelen, teneinde economische operatoren een volledige vrije keuze 
voor de vorm van hun secundaire vestiging te laten? Geenszins. Terecht werd opgemerkt 
dat men deze overweging in zijn context moet lezen. Avoir fiscal betrof een discrimine
rende fiscale behandeling van bijkantoren van EG-ondernemingen door de Franse 
belastingwetgeving, die wel een belastingkrediet toekende aan vennootschappen met 
maatschappelijke zetel te Frankrijk, maar niet aan vaste inrichtingen in de vorm van een 
agentschap of bijkantoor van EG-ondernemingen met zetel in een andere Lid-Staat, en 
zulks ofschoon de winstbelasting van beide vormen van secundaire vestiging identiek was 
(infra, nr. 315). Uit voornoemd citaat valt niet af te leiden dat agentschappen, bijkantoren 
en dochterondernemingen fiscaalrechtelijk (of vennootschaps- en handelsrechtelijk) aan 
identiek dezelfde regels moeten worden onderworpen, maar veeleer dat beperkingen op de 
keuze van een secundaire vestiging door discrimerende voorschriften ontoelaatbaar 
zijn. 1109 

211. Ondanks deze relativering komt het ons voor dat het Hof in voornoemde passage 
een princiQ!~le_ k~uzevriJh~id poneert met betrekking tot de in art. 52, eerste alinea, EG 
genoemde vestigingsvormen. Het is daarbij, blijkens de formulering van deze overweging, 
aan de economische subjecten zelf om de bij de uitoefening van hun werkzaamheden 
passende rechtsvorm te kiezen. Anders gezegd, het beginsel van de daadwerkelijk vrije 
keuze van rechtsvorm vormt een reëel element van de vrijheid van (secundaire) vesti
ging1110: ondernemingen kunnen dit beginsel inroepen wanneer hun vrije keuze door 
toedoen van discriminerende nationale regelingen distorsies ondergaat. 

De vraag rijst of voornoemd beginsel geen ruimere draagwijdte moet worden toegekend, in die zin dat ook 
andere, niet in art. 52, eerste alinea, tweede zin, genoemde technieken van secundaire vestiging en zelfs 
technieken van primaire vestiging zoals de grensoverschrijdende juridische fusie (infra, nrs. 218-219) en 
zetelverplaatsing (injra, nrs. 213-217) hieronder ressorteren. Het antwoord moet ons inziens bevestigend luiden 

1108 

1109 

1110 

Arrest van 28 januari 1986, zaak 270/83, Commissie/Frankrijk, Jur., 1986, 273, r.o. 22. 

FARMER, P. en LYAL, R., EC Tax Law, Oxford, Ciarendon Press, 1994, 330. Zoals advocaat
generaal MANCINI in zijn ~onclusie in a~oir fi.scal. (Jur., 19~6, p. 2.83, punt 11) te~echt opmerkte, 
kan men art. 52, eerste almea, tweede zm, met Uitleggen "m dte zm, dat ten aanzten van de drie 
vormen van secundaire nevenvestigingen fiscaal of anderszins een volkomen identieke regeling 
moet gelden". 

Zo ook LAUWAARS-TIMMERMANS, 195-196. 
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wat de overige technieken van secundaire vestiging aangaat. Men ziet niet in waarom de Lid-Staten enkel 
verboden zou zijn de keuze voor oprichting van een agentschap, bijkantoor of dochteronderneming door 
discriminerende voorschriften te verstoren, terwijl zij die keuzevrijheid evenzeer zouden kunnen belemmeren 
door een discriminatoire behandeling van andere technieken die in een identieke vorm van secundaire vestiging 
uitmonden: zo b.v. de inbreng van een binnenlandse algemeenheid of bedrijfstak in een EG-vennootschap en de 
daaruit resulterende filialisering (infra, nr. 225). Als algemene regel kan men daarom poneren dat enige 
discriminerende behandeling van technieken die leiden tot de creatie van een secundaire vestiging in Je ruime zin 
die hieraan krachtens art. 52 EG toekomt, verboden is. Dit ligt, in de huidige stand van het gemeenschapsrecht, 
anders voor primaire vestiging: een volledige keuzevrijheid tussen primaire dan wel secundaire vestiging is 
communautairrechtelijk nog niet gewaarborgd, gelet op de talrijke juridische complicaties waartoe deze 
technieken aanleiding geven (daarover injra, deel 111, titels 11 en 111). Eerst wanneer deze door een communautai
re regeling zijn opgelost, kan men het hier geponeerde beginsel veralgemenen tot alle vormen van secundaire en 
primaire vestiging. 

212. De hele vraag is natuurlijk wanneer en in hoeverre een onderscheiden nationaal
rechtelijke beha,ndeling van bijkantoren en dochterondernemingen "discriminerend" moet 
worden geacht. -Men kan er niet aan voorbij dat tussen beide vormen van secundaire 
vestiging minstens één fundamenteel, objectief verschil bestaat, nl. de afwezigheid van 
eigen rechtspersoonlijkheid van een bijkantoor, in tegenstelling tot de hoedanigheid van de 
dochteronderneming als rechtspersoon opgericht conform het recht van het gastland 
(supra, nrs. 188 en 199). Precies dit onderscheid heeft de communautaire wetgever ertoe 
gebracht om in de financiële interne-marktrichtlijnen het stelsel van de ene vergunning 
("Europees paspoort") enkel te doen gelden voor fmanciële operatoren (kredietinstellin
gen, beleggingsondernemingen en verzekeringsondernemingen) die in een andere Lid
Staat een bijkantoor openen. Op het gebied van het bankwezen heeft VAN GERVEN de 
uitsluiting van dochterondernemingen van dit stelsel terecht betreurd, zulks onder 
verwijzing naar de in avoir fiscal geponeerde keuzevrijheid en met de pertinente bemer
king dat de bevoegde autoriteiten van het land van de moederonderneming reeds een 
geconsolideerde controle uitoefenen over de activiteiten van de moeder en haar doch
ters.1111 Toch valt de keuze van de communautaire wetgever te begrijpen: niet zozeer 
omdat toepasselijkverklaring van het "home country control" -beginsel op dochteronderne
mingen tot jurisdictieconflicten voert1112 of omdat het vennootschapsrecht inzake op
richtingsprocedures niet geharmoniseerd is1113 , maar veeleer omdat de relativering van 
de rechtspersoonlijkheid die voortvloeit uit toepassing van het "ene vergunning"-stelsel op 

1111 

1112 

1113 

VAN GERVEN, W., o.c., Bank Fin., 1991, 42. Zie ook SMITS, R., o.c., in Ranking and EC Law. 
Commentary, nr. 6.4.6, p. 66-70, die terecht opmerkt "that there is no requirement, for prudential 
reasons, to consicter a banking subsidiary in another Member State to be a completely separate 
establishment and to allot to the State of establishment the role of that subsidiary's 'Home State'." 
Ook STRIVENS, R., "The liberalization of banking services in the Community", C.M.L. Rev., 1992, 
(283), 295, betreurt de uitsluiting van dochterondernemingen uit het "ene vergunning"-stelsel als 
een lacune, echter zonder de uitgewerkte argumenten van voornoemde auteurs. 

In die zin BRITTAN, L., "The intemal market for financial institutions: legal implications for their 
secondary establishments", Butterw. 1. Int. Bank. Fin. L., 1993, (3), 4-5; TISON, M., "Europese 
bankintegratie en het algemeen belang", Bank Fin., 1993, (211), nr. 8, p. 213-214. 

Zie BRITTAN, L., o.c., Butterw. 1. Int. Bank. Fin. L., 1993, 4. O.i. is voor een toepassing van het 
"ene vergunning" -beginsel op dochterondernemingen niet een omvattende harmonisatie van de 
procedures voor de oprichting van (kapitaal)vennootschappen vereist: volstaan kan worden met het 
opleggen van maximum-tijdslimieten voor het oprichtingsproces, enigszins vergelijkbaar met de 
maximum-duurtijd waarover de autoriteiten van het gastland thans beschikken bij het opstarten van 
een bijkantoor (zie b.v. art. 19, lid 4, Tweede Bankrichtlijn: twee maanden vanaf mededeling 
vanwege autoriteiten thuisland), maar dan iets langer om het incorporatieproces (met inbegrip van 
de preventieve controle die dit in Lid-Staten als Nederland meebrengt) mogelijk te maken. 

b--------l-~~. :-1 
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dochterondernemingen tot complicaties in groepsverband kan leiden (b.v. wat indien de 
moederonderneming op haar beurt onder de zeggenschap van een (holding)vennootschap 
staat die zelf geen vergunning voor de betrokken activiteit heeft; probleem dat faillisse
ment van de moederonderneming een "domino" -effect zou hebben op overigens gezonde 
dochterondernemingen). 1114 Met het inbouwen van juridische schotten lijken deze 
probleme.tl weliswaar overbrugbaar, maar men stelt vast dat tenuitvoerlegging van het 
"home country control "-beginsel ten aanzien van dochterondernemingen onverwachte 
vragen oproept, die mogelijk communautaire harmonisatie-initiatieven op andere terreinen 
vergen. 

1114 BRITTAN, L., o.c., Butterw. 1. Int. Bank. Fin. L., 1993, 4-5. 
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Hoofdstuk V. Door art. 220 EG genoemde, problematische vestigingstechnieken 

AFDELING I. GRENSOVERSCHRIJDENDE ZETELVERPLAATSING 

§ 1. Erkenning van verdragswege als (problematische) vestigingstechniek 

213. Op het eerste gezicht lijkt grensoverschrijdende zetelverplaatsing een voor de hand 
liggende techniek van primaire vestiging voor ondernemingen. Naar ana!ógie met een 
natuurlijk persoon zou een onderneming ertoe kunnen beslissen haar. ~cono~sche. 
b_e_drijy_igheden in. de Lid-Staat. van oorsp_!ong_g~heel of overwegend over te brengen na~ 
een al!c!C!l"_e _ ~~4-=-~~at. Een dergelijke operatie stoot evenwel al snel op complexe en ~ 
delicate problemen van internationaal privaat-, vennootschaps- en fiscaal recht (zie 1 

uitgebreid infra, deel IV, titel 11). Daar grensoverschrijdende verplaatsing van het l 
i lil 

hoofdkantoor irt de meerderheid van de Lid-Staten - maar niet alle - een wi.ï&_gin_g~\'él.!l_.ll_e.t 'N 
personee_t -~-~tu.ut met zich brengt, doet zij met name een Jm>!Jleem rijzen v~ _ _ç_q_ntit!11!t~!t I 
in de rechtsp_~r~o9nlij~(!id v~n de em.iwreJJde vennootschap. 

214. Om die reden noemt art. 220, derde streepje, EG "de handhaving van de rechts
persoonlijkheid in geval van verplaatsing van de zetel van het ene land naar het andere" 
als één van de problemen waarover de Lid-Staten, "voor zover nodig, met elkaar in 
onderhandeling" moeten treden. Terecht werd opgemerkt dat, aangezien het vestigings
r~cht ook openstaat voor vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (supra, nr. 38), 
deze clausule ruimer moet worden begrepen, in die zin dat zetelverplaatsing moet kunnen 
plaatsvinden zonder ontbinding van de vennootschap en met behoud van haar identi
~i!.1115 Dat de problematiek ruimer is dan het behoud van de rechtspersoonlijkheid, 
bevestigde het Hof in Daily Mail. 1116 Met verwijzing naar art. 220 oordeelde het dat deJ 
regels inzake vestiging, gelet op de uiteenlopendheid van de conflictenregels der Lid-\! 
Staten, geen oplossing bieden voor de (veel ruimere) vraag "of, en zo ja hoe, de statutair~ U 
zetel of het feitelijke hoofdkantoor van een naar nationaal recht opgerichte vennootschap il 

naar een andere Lid-Staat kan worden verplaatst" .1117 Daily Mail maakt niet alleen j 
duidelijk dat vennootschappen bij de huidige stand ·van het EG-recht als zodanig geen 
rechtstreeks werkend recht op zetelverplaatsing uit art. 52 EG halen, maar bovendien dat , 
deze vraagstukken enkel kunnen worden opgelost door toekomstige communautaire 1

1 

wetgeving of op art. 220 EG gefundeerde overeenkomsten. Op dit vlak is vandaag de dag 
nog geen enkele maatregel genomen, al is het dossier inmiddels in beweging gekomen ( cf J 

infra, nr. 239). 
Zetelverplaatsing vormt met andere woorden een door het EG-Verdrag erkende, I 

maar tevens als problematisch gekwalificeerde techniek ter uitoefening van het vestigings
recht. 

1115 

1116 

1117 

BEITZKE, G., "Anerkennung und Sitzverlegung von Geselischaften und juristischen Personen im 
EWG-Bereich", Z.H.R., 1964, (1), 24. 

Arrest van 27 september 1988, zaak 81/87, Jur., 1988, 5483. 

Arrest Daily Mail, r.o .. 23. 
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§ 2. Soorten grensoverschrijdende zetelverplaatsing 

215. Het in art. 220 EG gehanteerde begrip "verplaatsing van de zetel" mag niet 
verhullen dat in praktijk verschillende soorten grensoverschrijdende zetelverplaatsing 
mogelijk zijn. 

In de eerste plaats kan men met BEITZKE1118 een onderscheid maken alnaarge
lang het gaat om een al of niet tijdelijke verplaatsing van de zetel van een vennootschap. 
Een tijdelijke of voorlopige zetelverplaatsing kan beslist worden om de vennootschap te 
onttrekken aan bijzondere gevaren (oorlog of andere rampen) of om haar vermogen veilig 
te stellen voor confiscatie. Verscheidene Lid-Staten kenne~ of kenden bijzondere wetge
vingen die dergelijke zetelverplaatsingen mogelijk maken of maak:ten1119

, met name 
door in het behoud van de rechtspersoonlijkheid van de betrokken vennootschappen te 
voorzien. Op deze vorm van zetelverplaatsing gaan we in onderhavige studie niet in. Hier 
gaat de aandacht enkel uit naar de operatie waarbij de zetel op duuname wijze naar een 
andere Lid-Staat wordt overgebracht: enkel die hypothese valt immers binnen het 
vestigingsrecht (infra, nr. 162). 

Belangrijker voor onderhavig onderzoek zijn de verschillende modaliteiten van 
zetelverplaatsing, atbankelijk van het type zetel dat verplaatst wordt en het al of niet ten 
gevolge van de overbrenging wijzigen van het personeel statuut. Afgaand op de soort 
zetel, kan men een onderscheid maken alnaargelang de werkelijke zetel (d.w.z. het 
hoofdkantoor), de statutaire (of maatschappelijke) zetel, of beide over de grenzen worden 
gebracht. 

216. De in praktijk belangrijkste modaliteit is de overbre11gillg_._ya.n d~ .wer.kf!.fij/(e zetel~ 
d.i. het hoofdkantoor, naar het buitenland, zonder dat de statutaire zetel wordt verplaatst. 
Afhankelijk van de bij de operatie betrokken rechtsstelsels, leidt zij al of niet tot een 
conflit mobile ("Statutenwechsel"). Als zowel het emigratie- als het immigratieland de 
incorporatieleer toepassen (b.v. Verenigd Koninkrijk - Nederland) vindt geen wijziging 
van het personeel statuut plaats. 1120 Een conflit mobile ( "Sitzverlegung mit Statuten-

1118 

1119 

1120 

BEITZKE, 5-6. 

Zie b.v. voor België, Besluitwet van 2 februari 1940 betreffende het beheer, in tijd van oorlog, van 
de vennootschappen van koophandel of van de vennootschapen die dergelijken vorm aannemen 
(B.S., 7 februari 1940); Nederland, de recente Wet van 13 oktober 1994, houdende regels omtrent 
de vrijwillige verplaatsing naar het buitenland van de statutaire zetel van naamloze vennootschap
pen, besloten vennootschappen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen m 
tijden van nood (Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde landen)(Stb., 800). Deze wet vormt een 
aanvulling op de Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen (Rijkswet van 9 maart 
1967, houdende bijzondere voorzieningen aangaande de plaats van vestiging van naamloze 
vennootschappen en andere rechtspersonen, Stb., 161, als herhaaldelijk gewijzigd), die in tijden van 
nood enkel in zetelverplaatsing binnen het Koninkrijk der Nederlanden voorziet: voor een 
bespreking van het wetsontwerp, zie STEINVOORT, H.J., "Vrijwillige zetelverplaatsing derde 
landen", N. V., 1994, 62-66; VLAS, P., "Wetsvoorstel vrijwillige zetelverplaatsing derde landen", 
T.V. V.S., 1994, 97-99; voor de uiteindelijke wet, zie VLAS, P., "Wet vrijwillige zetelverplaatsing 
derde landen", T.V. V.S., 1995, 13. 

DROBNIG, U., "Gemeinschaftsrecht und international es Gesellschaftsrecht. 'Daily Mail' und die 
Folgen", in Europäisches Gemeinschaftsrecht und intemationales Privatrecht, V oN BAR, C. (ed.), 
Keulen, Carl Heymann, 1990, (185), 196 en 198; VLAS, P., Rechtspersonen in het internationaal 
privaatrecht, Deventer, Kluwer, 1982, 32. 
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wechsel" 1121
) ontstaat indien emigratie- en immigratieland de zetelleer toepassen, of 

indien het emigratieland de incorporatieleer toepast maar het immigratieland de zetelleer 
(de situatie van het arrest Lamot van het Belgische Hof van Cassatie: infra, nr. 622). 
Renvoi vindt plaats indien het emigratieland de zetelleer aanhangt en het immigratieland 
de incorporatietheorie (situatie van het arrest Van Neste van de Belgische Raad van State: 
infra, nr. 632), ofschoon hierop verscheidene correcties worden gemaakt. 

Verplaatsing van alleen de statutaire zetel, terwijl het hoofdkantoor in het 
binnenland gelegen blijft, is een in praktijk veel minder voorkomende hypothese, omdat 
de juridische kortsluitingen hier nog groter zijn. Onder het recht van de Lid-Staten die het 
incorporatiestelsel aanhangen, leidt verplaatsing van de statutaire zetel naar het buitenland 
tot verlies van de rechtspersoonlijkheid (zie de referenties infra, nr. 594). Bij vertrek uit 
een zetelland naar een incorporatieland doet zich een conflit mobile voor waarvan de 
oplossing afhankelijk is van de houding die het emigratieland aanneemt ten aanzien van 
een scheiding tussen werkelijke en statutaire zetel ("Statutenwechsel ohne Sitzverleg
ung"). 1122 

217. De vraag, of intracommunautaire verplaatsing van de werkelijke resp. statutaire 
zetel neerkomt op uitoefening van het vestigingsrecht, vergt een genuanceerd antwoord. 
Zoals aangegeven, impliceert vestiging de daadwerkelijke uitoefening, op permanente 
basis, van een economische activiteit in het gastland (supra, nr. 159). Uit het Algemeen 
Programma Vestigingsrecht blijkt dat de communautaire wetgever van oordeel is dat van 
vestiging in voornoemde zin sprake is zo het hoofdkantoor van een onderneming in een 
Lid-Staat is gelegen, maar niet noodzakelijk zo enkel haar statutaire zetel daar aanwezig 
is: in dit laatste geval geldt als supplementaire eis dat de werkzaamheden van de onderne
ming daadwerkelijk en duurzaam verban~ houden met de economie van een Lid-Staat 
(supra, nr. 143). Intracommunautaire verplaatsing van de werkelijke zetel komt derhalve 
nagenoeg automatisch neer op uitoefening van het vestigingsrecht; verplaatsing van alleen 
de statutaire zetel daarentegen geldt slechts als uitoefening van het vestigingsrecht indien 
zij gepaard gaat met de daadwerkelijke en permanente uitoefening van een economische 
activiteit in het immigratieland. 

AFDELING 11. GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE 

218. art. 220, derde streepje, EG noemt ook de mogelijkheid tot fusie van vennoot
schappen die onder verschillende nationale wetgevingen ressorteren als voorwerp van 
toekomstige onderhandelingen. Met "fusie" wordt hier de juridische fusie bedoeld, nl. de 
rechtshandeling waarbij het vermogen van een of meerdere vennootschappen (hierna: 
"verdwijnende vennootschap(pen)"), zowel rechten als verplichtingen, als gevolg van 
ontbinding zonder vereffening in zijn geheel op een andere bestaande resp. nieuw 
opgerichte vennootschap overgaat tegen uitreiking van aandelen in de overnemende 
vennootschap of vennootschappen resp. in de nieuwe vennootschap (hierna: "verkrijgende 

1121 

1122 

DROBNIG, U., o.c., in Europäisches Gemeinschaftsrecht und intemationales Privatrecht, 196, 199-
200. 

Ibid. 

i 
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vennootschap"). 1123 Het gaat bijgevolg niet om - in de in Nederland gangbare termino
logie - een zgn. "economische" of "bedrijfsfusie", waarbij niet een vennootschap maar 
enkel de door haar gedreven onderneming wordt overgedragen (in België "inbreng van 
algemeenheid" genaamd: infra, nr. 225), evenmin als om een "aandelenfusie", waarbij 
een overnemende onderneming enkel de aandelen van een vennootschap ver ... ~Jerft. 1124 

"Grensoverschrijdend" is een juridische fusie in strikte zin enkel wanneer minstens 
één van de overgenomen of verkrijgende vennootschappen onderworpen is aan het recht 
van een andere staat. 1125 Een variante op deze operatie is zetelverplaatsing, gevolgd 
door fusie onder het nationale recht. 1126 In beide gevallen staat het vennootschapsrecht 
en, vooral in de tweede hypothese, het internationaal privaatrecht en fiscaal recht van vele 
Lid-Staten aan een dergelijke operatie in de weg (zie uitgebreid infra, nrs. 691 e.v.). 

219. De vraag rijst hoe een grensoverschrijdende juridische fusie vanuit vestigingsoog
punt moet worden gekwalificeerd. Voor de verkrijgende vennootschap komt de operatie 
ongetwijfeld neer op de creatie van een secundaire vestiging in een andere Lid-Staat: zij 
verkrijgt aldaar een onderneming die niet de vorm aanneemt van een dochteronderneming 
(aangezien de verdwijnende vennootschap ontbonden is), maar van een bijkantoor. 1127 

Lastiger ligt de kwestie voor de verdwijnende vennootschap(pen). KOPPENSTEINER meent 
dat ook hier vestiging voorligt, aangezien de aandeelhouders van de verdwijnende 
vennootschap(pen) na de fusie aandeelhouder zijn geworden van een aan het recht van een 
andere Lid-Staat onderworpen vennootschap. 1128 TIMMERMANS gewaagt aarzelend van 
een secundaire vestiging, maar dan een posthume, aangezien de vennootschap ver
dwijnt. 1129 DEKKER tenslotte onderscheidt op dit punt tussen fusie door oprichting en 
door overneming. In het eerste geval kan men zijns inziens van primaire vestiging door 
de verdwijnende vennootschap spreken, in het tweede geval niet, aangezien de verkrijgen
de vennootschap reeds bestaat; en secundaire vestiging lijkt hem niet mogelijk, daar de 
vennootschap ophoudt te bestaan. 1130 

Naar onze mening moet men inderdaad differentiëren alnaargelang fusie door 
oprichting dan wel door overneming voorligt. Bij fusie door oprichting kan men stellen 

1123 

1124 

1125 

1126 

1127 

1128 

1129 

1130 

Deze deftnitie vormt een combinatie van de defmitie van "fusie door overneming" en "fusie door 
oprichting van een nieuwe vennootschap" in de artt. 3 en 4 Derde Richtlijn. Vgl. de defmitie van 
"fusie" in art. 2, lid 1, sub a, eerste en tweede streepje, Fusierichtlijn. 

Zie voor deze begrippen o.m. VAN DER HEUDEN-VAN DER GRINTEN, nr. 401, p. 693-695; ASSER
MAEDER 2, 111, nrs. 567-569, p. 817-821. 

Zie VAN SOLINGE, G., Grensoverschrijdende juridische fusie, Deventer, KI uwer, 1994, 4. 

COMMISSIE EG, Het vraagstuk van de concentratie in de gemeenschappelijke markt, 16. 

DEKKER, C.T., o.c., A.A.,\ 1989, 379; KOPPENSTEINER, G .. , "Grundlagenkritische Bernerkungen 
zum EWG-Entwurf eines Ubereinkommens über die internationale Verschmelzung von Aktienges
ellschaften", RabelsZ., 1975, (405), 423, die terecht opmerkt dat vanuit het standpunt van de 
verkrijgende vennootschap de verwerving van de verdwijnende vennootschap(pen) "von der 
Gründung einer entsprechenden Zweigniederlassung nur durch die Finanzierungstechnik unterschei
det"; RENAULD, p. 2.56, nr. 78; TIMMERMANS, 75. 

KOPPENSTEINER, H.-G., o.c., RabelsZ., 1975, 423, die toegeeft dat het hier om vestiging "in 
einem zugegebenennaBen untechnischen Sinn" gaat, omdat de verdwijnende vennootschap ophoudt 
te bestaan. 

TIMMERMANS, 75. 

DEKKER, C.T., "Internationale fusie als uitoefening van het recht van vrije vestiging (artikel 52 
EEG)", A.A., 1989, (375), 379. 
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dat de verdwijnende vennootschap die geheel overgaat op een naar het recht van een 
andere Lid-Staat opgerichte vennootschap, haar recht van primaire vestiging uitoefent. Bij 
fusie door overneming valt te nuanceren. De verdwijnende vennootschap oefent als 
zodanig geen recht van vestiging uit, aangezien zij als rechtspersoon verdwijnt en haar 
vefiT1ogen overgaat op een andere rechtspersoon. Toch kan zij zich in deze situatie vóór 
de voltrekking van de fusie op art. 52 EG beroepen in haar hoedanigheid van "kandidaat
vestiging" van de verkrijgende EG-vennootschap: resultaat van de voorgenomen operatie 
zal immers zijn dat zij een bijkantoor (vaste inrichting) van deze laatste wordt. Het 
serieuze voornemen (supra, nr. 174) om een fusie door overneming over te gaan met een 
verkrijgende EG-vennootschap volstaat derhalve opdat de over te nemen vennootschap 
zich op art. 52 kan beroepen teneinde van haar thuisland uitgaande belemmeringen op 
deze transactie aan te vechten. Na de voltrekking van de fusie is de situatie vestigings
rechtelijk er een van bijkantoor en EG-moedervennootschap. 

Overigens - en hier volgen we KOPPENSTEINER - kunnen, zowel bij fusie door 
oprichting als door overneming, de aandeelhouders van de verdwenen vennootschap nog 
beroep doen op art. 52 (én art. 221: infra, nrs. 267 e.v.) EG, voor zover zij hun 
vestigingsrecht uitoefenen door deelneming in het kapitaal van een naar het recht van een 
andere Lid-Staat opgerichte vennootschap en deze als instrument voor hun economische 
activiteiten in laatstgenoemd land gebruiken (supra, nr. 181). 

i 
_j 
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Hoofdstuk VI. Overige, niet genoemde vestigingstechnieken 

220. Gelet op het niet -exhaustief karakter van de door het EG-Verdrag genoemde 
vestigingstechnieken (supra, nrs. 180-182) kunnen tal van andere wijzen waarop EG
ondernemingen op duurzame wijze toegang tot de markt van een Lid-Staat verkrijgen 
resp. er de zeggenschap over een aldaar gevestigde onderneming verwerven, gekwalifi
ceerd worden als modaliteiten van uitoefening van het vestigingsrecht. Waar het op 
aankomt, is, zoals eerder aangegeven, de vraag of de gehanteerde techniek resulteert in 
de aanwezigheid, in het gastland, van een fysieke inplanting die aan de daadwerkelijke 
zeggenschap van de betrokken EG-onderneming is onderworpen of minstens als haar 
instrument of verlengstuk aldaar optreedt en er econoniische activiteiten verricht. 
Hieronder volgt een - overigens niet als exhaustief bedoeld - overzicht. 

AFDELING I. TECHNIEKEN VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE CONCENTRA TIE 

221. Van uitoefening van het vestigingsrecht zal nagenoeg altijd sprake zijn indien de 
betrokken techniek wordt aangewend om een concentratie tot stand te brengen van 
ondernemingen die zich in verschillende Lid-Staten bevinden. Onder grensoverschrijdende 
concentratie wordt hier begrepen, het yerschi.in§~l wa~rbij_ twj!_~ __ Qf __ 11}~-~!_Q!!c!~m~mi'!g~l!_ -
Wélarvan minstens één aan het recht van een andere Lid-Staat js onderworpen- de facto of 
de_ _i ure hun besluitvorming vergemeenschappelijken, waarbij één g_emeenschappelijk 
beslissingscentrum in de plaats komt van de tevoren bestaande twee of meerdere beslis
s_ing§centra.1131 Binnen deze ruime categorie kan men concentratietechnieken ondèr
scheiden op basis van verschillende criteria. Het eindresultaat zal de creatie zijn van een 
secundaire vestiging, hetzij een dochteronderneming, hetzij (zo de vestiging geen 
onderscheiden rechtspersoonlijkheid heeft) een bijkantoor in de zin van art. 52 EG. 

§ 1. Onderverdeling op grond van het al of niet behoud van rechtspersoon of onderneming 

222. In de eerste plaats kan men onderscheiden alnaargelang de betrokken rechtsperso
nen blijven bestaan, dan wel of zij samengaan tot één enkele vennootschap via een 
juridische fusie. De grensoverschrijdende juridische fusie, die het EG-Verdrag uitdrukke
lijk als (zij het als problematische) vestigingstechniek erkent, vormt de verst doorgedreven 
vorm van vergemeenschappelijking (supra, nrs. 218-219). 

223. In de hypothese dat de samengaande rechtspersonen blijven bes~an, kan onder
scheiden worden alnaargelang de daarvan deel uitmakende onderneming al of niet blijft 
bestaan. Diverse technieken staan veelal ter beschikking om de zeggenschap te verwerven 
over een vennootschap waarbij haar onderscheiden rechtspersoonlijkheid en de door haar 
gevoerde onderneming blijft voortbestaan, zodat zij de hoedanigheid van dochteronderne
ming verwerft. Men kan hier onderscheid maken tussen technieken van kapitaalparticipa
tie en niet-kapitaalgebonden contractuele zeggenschapsverwerving. 

De meest klassieke, en blijkens de eerder (supra, nr. 7) opgegeven statistische 
gegevens veruit het meest verspreide wijze van concentratievorming in de gemeenschap-

1131 Cf de definitie van VAN GERVEN, W., "Overzicht van de coöperatie- en concentratietechnieken 
naar Belgisch recht", T.P.R., 1970, (155), 156. 

I 
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pelijke markt bestaat uit de ondg_rhantise cJ.andelenacCJJ!-isi~ie (zie tabel 1: van de intracom
munautaire overname-operaties maken particuliere verwervingen 74 % uit). Daarnaast valt 
ook, ofschoon zij in praktijk veel minder voorkomt ( 4 % van het totale aantal overna
mes), de techniek van het apenbaar ove_rnamebod1132 in deze categorie. Andere, in 
praktijk minder gehanteerde1133 modaliteiten van controleverwerving via kapitaalpartici
patie vormen het systematisch aankopen van effecten ter beurze (door de kenm;;gevings
plichten voortvloeiend uit de Pakketmeldingrichtlijn wellicht minder doeltreffend 
gemaakt1134), het openbaar verzoek tot verlening van volmachten ("proxy sollicitati
on")1135 en nationale procedures inzake de uitkoop van 
minderheidsaandeelhouders. 1136 

224. Van de fliet-ka{!i_taal~1Jon(jen conqactuele technieken leidt de beheersovereenko~t 
("Beherrschungsvertrag") het meest uitgesproken tot een vergemeenschappelijking van 
ondernemingsbeleid. Het betreft een_ typisch Duitse techniek, waarbij het bestuur van een 

1132 

1133 

1134 

1135 

1136 

q. de defmitie in art. 2, eerste streepje, van het (nieuwe) voorstel Dertiende Richtlijn: "een aanbod 
aan de houders van effecten van een vennootschap tot volledige of partiële verwerving van deze 
effecten tegen betaling in geld en! of in ruil voor andere effecten". Blijkens art. 1 van het voorstel 
gaat het enkel om een bod "op effecten van een onder het recht van een Lid-Staat vallende 
vennootschap, wanneer deze effecten in een of meer Lid-Staten geheel of gedeeltelijk zijn 
toegelaten tot de handel op de markt die gereglementeerd wordt door en onder toezicht staat van 
door de overheid erkende autoriteiten, regelmatig functioneert en rechtstreeks of indirect voor het 
publiek toegankelijk is". 

De beschikbare empirische gegevens gaan op dit punt onvoldoende in detail: zie supra, nr. 7. 

Richtlijn 88/627 /EEG van de Raad van 12 december 1988 betreffende de gegevens die moeten 
worden gepubliceerd bij verwerving en overdracht van een belangrijke deelneming in een ter beurze 
genoteerde vennootschap (PB, 1988, L 348, 62). De kennisgevingsvoorschriften van deze richtlijn 
nemen grotendeels het verrassingseffect van deze techniek, en daardoor veel van haar 
doeltreffendheid, weg. 

Zie voor België, het door de Wet van 18 juli 1991 ingelaste art. 74, § 3, Venn.W. Tot op heden is 
de techniek niet operationeel, bij gebrek aan een koninklijk besluit dat het openbaar karakter van 
een verzoek tot verlening van volmachten bepaalt (art. 74, § 3, in fme, Venn.W.). Voor Neder
land, waar terzake geen specifieke regelgeving geldt, zie o.m. ASSER-MAEDER 2, 111, nr. 280, p. 
348; SLAGTER, W .J., "Gebundelde actiën", in Goed en Trouw. Opstellen aangeboden aan Prof mr. 
W. C.L. Van der Grinten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen, Zwolle, Tjeenk Willink, 1984, 235-253. Zie, op communautair vlak, de 
regeling voorgesteld in art. 28 gewijzigd voorstel Vijfde Richtlijn; de in art. 88 van het voorstel 
voorstel SE van 1988 (PB, 1989, C 263, 41) voorziene regeling voor volmachtensollicitatie in de 
SE is geschrapt in het gewijzigd voorstel SE. Zie voor het overige de rechtsvergelijkende gegevens 
inzake volmachtensollicitatie in verscheidene Lid-Staten in Defensive Measures Against Hostile 
Takeovers in the Common Market, MAEDER, J.M.M. en GEENS, K. (eds.), Dordrecht, Martinus 
Nijhoff, Londen, Graham & Trotham, 1990. 

In België geldt dienomtrent thans het door de Wet van 13 april 1995 geïntroduceerde - en sterk op 
het Nederlandse model geïnspireerde - art. 190quinquies Venn. W., dat het voor iedere natuurlijke 
of rechtspersoon die, alleen of gezamenlijk, 95 % van de stemrechtverlenende effecten van een 
N. V. bezit, mogelijk maakt het geheel van de effecten van die vennootschap te verkrijgen. Het 
betreft niet echt een concentratietechniek, omdat de meerderheidsaandeelhouder reeds ondubbelzin
nig over de controlebevoegdheid beschikt. Toch perfectioneert dit uitkoopbod de controlegreep die 
deze aandeelhouder reeds heeft: zie de bespreking bij BRAECKMANS, H., o.c., R. W., 1995-96, p. 
1492-1494, nrs. 157-163; LIEVENS, J., De Reparatiewet Vennootschapsrecht, p. 196, nr. 453 e.v.; 
NEUSSEN GRADE, J .M., "De geschillenregeling en de uitkoopregeling", in De nieuwe 
Vennootschapswetten van 7 en 13 april1995, (337), 368-370. In Nederland gelden terzake de artt. 
92a (N.V.) en 201a (B.V.) boek 2 B.W., ingelast bij Wet van 3 maart 1988 (Stb., 85); daarover 
o.m. ASSER-MAEIJER 2, Hl, nrs. 509-514, p. 715-729; DORTMOND, P.J., "Art. 201a", in 
Rechtspersonen, 1-7; HOUWEN, L.G.H.J., "De wettelijke regeling tot uitkoop van minderheidsaan
deelhouders", N. V., 1988, 17-26; VAN DER HEilDEN-VAN DER GRINTEN, nr. 199, p. 326-333. 
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vennootschap langs contractuele weg aan een andere vennootschap wordt opgedra
gen.1137 Het resultaat zijn contractuele groepen ("Vertragskonzerne"). 1138 In de ande
re onderzochte Lid-Staten komen dergelijke overeenkomsten veel minder voor: in België 
worden ze rechtens ongeldig geacht, al blijken ze in praktijk in de vorm van gentiemen's 
agreements voor te komen1139; in Frankrijk acht men hun geldigheid zeer twijfelach
tig1140; en in Nederland zijn er voor- en tegenstanders van (een beperkte mate van) 
rechtsgeldigheid. 1141 De mogelijke ongeldigheid van de door een binnenlandse vennoot
schap met een buitenlandse onderneming naar het recht van deze laatste (b.v. Duits recht) 
aangegane beheersovereenkomst, kan een belemmering voor het vestigingsrecht van de 
dominerende onderneming uitmaken. Op dit probleem komen we nog terug (infra, nr. 
610). 

Het eerder reeds besproken managementcontract (supra, nr. 151) valt van hogergenoemde soort overeenkomsten 
te onderscheiden, aangezien enkel de operationele leiding van een onderneming aan een andere onderneming 
wordt toevertrouwd en juridisch gesproken het bestuursorgaan resp. de zaakvoerders van de bijgestane 
vennootschap de volle bestuursverantwoordelijkheid blijven dragen. Zulks neemt niet weg dat managementover
eenkomsten soms in verregaande delegaties van bestuursbevoegdheden kunnen voorzien (cf supra, nr. 186), 
waarbij erover gewaakt moet worden dat de wettelijke bevoegdheidsregels der vennootschapsorganen niet worden 
omzeild. 1142 

225 . Als prototype van concentratietechnieken waarbij çl~ onclçJ."SC~eideJ1 r_ec!tts~~_§Qn~:p. 
]?lij_y~ll __ bes_ta_~n, d.och een onderneming_ g~heel of gedeeltelijk verdwij~t, geldt de inbreng 

1137 

1138 

1139 

1140 

1141 

1142 

COMMISSIE EG, Het vraagstuk van de concentraties in de gemeenschappelijke markt, 15. Vgl. 
· § 291(1) AktG, dat "Beherrschungsverträge" omschrijft als "Verträge, durch die eine 

Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien die Leitung ihrer Gesellschaft einem 
anderen Untemehmen unterstellt". 

Deze vormen, voor wat beheersovereenkomsten tussen AG en KGaA en andere ondernemingen 
aangaat, het voorwerp van een specifieke regeling naar Duits recht: zie §§ 291-307 AktG. Voor 
GmbH's, waar geen expliciete wettelijke regeling geldt, zijn beheersovereenkomsten niet minder 
belangrijk: zie EMMERICH, V. en SONNENSCHEIN, J., Konzemrecht, 469. 

Zie VAN CROMBRUGGE, S., Juridische en fiscale eenheidsbehandeling van vennootschapsgroepen, 
Antwerpen, Kluwer, 1984, p. 85-90, nrs. 76-78; VAN ÜMMESLAGHE, P., "Rapport général", in 
Rechten en plichten van moeder- en dochtervennootschappen, (59), nrs. 26-29, p. 79-81, met 
bespreking van het traditionele (afwijzende) standpunt van de Bankcommissie, doch met als 
kritische bedenking of een dergelijke houding, gelet op het praktische belang van de overeenkom
sten in kwestie, nog overtuigend is; VAN RYN, J., "Les méthodes de groupement des sociétés en 
droit beige", in Rappons belges au Vlle Congrès international de droit comparé, Brussel, 
I.C.R.V., 1966, (151), p. 158-159, nrs. 10-11; WYMEERSCH, E., "Inleiding, algemene begrippen, 
kapitaalvorming", in Het gewijzigde vennootschapsrecht 1991, p. 46, nr. 56. 

Zo GUY ON, Y., "The Law on Groups of Companies in France", in Groups of Companies in the 
EEC, WYMEERSCH, E., Berlijn-New York, De Gruyter, 1993, (141), 156. 

Zie het overzicht van de discussie bij BARTMAN, S.M. en DORRESTEUN, A.F.M., Van het concern, 
116-118, die zelf de beheersovereenkomst naar geldend recht bestaanbaar achten, al moeten 
dergelijke overeenkomsten volgens hen "de taak van het dochterbestuur tot nakoming van eigen 
verplichtingen van de dochter en de behartiging van haar vennootschappelijk belang, met 
inachtneming van het concembelang", onverlet laten. Zie, in andere zin, HONÉE, H.J.M.N., 
"Voordracht", in Ondememingsrechtelijke contracten, Deventer, Kluwer, 1995, (20), 22. Zie ook 
de bespreking van de respectievelijke standpunten bij BYTTEBIER, K. en VERROKEN, A., Grens
overschrijdende ondernemingssamenwerking, p. 91-93, nrs. 192-194. 

Zie, naar Belgisch recht, de vennootschapsrechtelijke limieten die aan managementovereenkomsten 
worden opgelegd bij SIMONART, V., o.c., T.B.H., 1991, p. 1047-1064, nrs. 31-58. Voor een 
beoordeling van de rechtsgeldigheid van een managementovereenkomst vanuit de wettelijke 
prerogatieven van de raad van bestuur, zie Bergen, 16 oktober 1984, R.P.S., 1985, 48. Zie, naar 
Duits recht, BGH, 5 oktober 1981 ("Holiday Inn"), N.l. W., 1982, 1817. 
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van een algemeenheid of bedrijfstak, in Nederland bedrijfsfusie geheten. Het gaat om de 
verrichting waarbij een vennootschap, zonder ontbonden te worden, haar gehele of één of 
meer takken van haar bedrijvigheid inbrengt in een andere vennootschap, tegen verkrij
ging van bewijzen van deelgerechtigdheid in het kapitaal van de ontvangende vennoot
schap. 1143 In grensoverschrijdend verband komt dit erop neer dat een onderneming het 
vermogen of een gedeelte daarvan van een naar het recht van een andere Lid-Staat 
opgerichte onderneming verwerft, waardoor dit geheel van activa en passiva haar 
bijkantoor (vandaar de term "filialisering") in die staat wordt (vgl. de zaak Segers, infra, 
nr. 325). 1144 

226. Een techniek die in zijn diverse verschijningsvormen de hier geopereerde categori
sering doorsnijdt, is de (lev~ré).~Q) 1'fUl.nagement buy-oift. Dat hij in intracommunautaire 
overnameverrichtingen geenszins een rariteit is, blijkt uit de hoger (supra, nr. 7) 
weergegeven tabel 1: hij wordt in meer dan 12 % van bedoelde transacties aangewend en 
vooral in de sectoren metaal-machinebouw-automobielen springt zijn aanwending in het 
oog (meer dan 26 %) . 

De management buy-out ("MBO") is geen welbepaalde techniek van controleverwerving over een onderneming: 
het begrip slaat slechts op de persoon van de overnemer. Men kan MBO's omschrijven als "transacties waarbij 
het bestaande personeel van een onderneming geheel of gedeeltelijk de activa of de aandelen van de vennoot
schap(pen) waarin zij werkzaam zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks verwerven" .114s Van een "leveraged buy
out" ("LBO") is een generieke term om elke overnametransactie aan te geven waarbij de overnameprijs in 
belangrijke mate gefinancierd wordt met schuldcreatie in hoofde van de overgenomen onderneming: de 
financiering verloopt op basis van de kredietwaardigheid, cash-flow en activa van de doelvennootschap. 1146 De 
motieven voor het beroep op een (L)MBO in grensoverschrijdende verrichtingen kunnen divers zijn: een "going 
private" -operatie van een beursgenoteerde onderneming waar een groep rond het management de minderheids
aandeelhouders uitkoopt; herstructurering of rationalisering in het kader van een multinationale ondernemings
groep, conform de sedert de jaren tachtig opgekomen tendens tot deconglomeratie en afstoting van dochteronder
nemingen die "non-core businesses" van de groep vormen (zgn. "divestments")1147

; gebruik als beschermings-
constructie tegen een vijandige (buitenlandse) overnamepoging. 1148 

1143 

1144 

1145 

1146 

1147 

1148 

Omschrijving gebaseerd op de defmitie van het begrip "inbreng van activa" in art. 2, lid 1, sub c, 
Fusierichtlijn. Vgl. de definitie van "inbreng van algemeenheid" in art. 174/53 Venn.W., ingelast 
bij Wet van 13 april 1995: "de rechtshandeling [ ... ] waarbij een vennootschap haar gehele 
vermogen, zowel de activa als de passiva, zonder ontbindin~ overdraagt aan een of meer bestaande 
of nieuwe vennootschappen tegen een vergoeding die mtsluitend bestaat in aandelen van de 
verkrijgende vennootschap of vennootschappen"; "inbreng van bedrijfstak" wordt in art. 174/54 
Venn. W. gedefinieerd als "de rechtshandeling [ ... ] waarbij een vennootschap, zonder ontbinding, 
een bedrijfstak alsmede de daaraan verbonden activa en passiva overdraagt aan een andere 
vennootschap tegen een vergoeding die uitsluitend bestaat in aandelen van de verkrijgende 
vennootschap". Voor de definitie van het begrip "bedrijfstak" in de zin van deze bepaling, zie 
supra, voetnoot 1058. 

Cf DEKKER, C.T., o.c., A.A., 1989, 378. 

De definitie is ontleend aan BLUMBERG, J.-P. en NIEUWDORP, R., "Juridische aspecten van de 
(Leveraged) Management Buy-Out", T.B.H., 1989, (108), 109. 

BLUMBERG, J.-P. en NIEUWDORP, R., o.c., T.B.H., 1989, 110. 

Over die tendens, met cijfers betreffende het Verenigd Koninkrijk, zie WRIGHT, M. en ROBBIE, K., 
"Management buy-outs in the UK: development, effects and prospects", in Handboek management 
Buy-Out. Theorie en praktijk, Deventer, Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1991, (55) 60-63. 

Voor een globaal overzicht van de diverse motieven, zie OOGHE, H. en VANOVENBERGHE, N., 
Management buyout, Brussel, CED Samson, 1991, 27 e.v. 



-~---~ ---, ~=------·:--_-=-=.:o~~~"OJ ~s~-;-:-~~~-:-----.~=,-,-=r:-:-:-_______ -,.-_-____ =_,._,. ______ -:::.=::J~=:E~-.-.-,-,-;~"è.~:o-..""\.'-:-:::...;;;.""S:~~1~ 

222 

MBO' s doorkruisen de hier gehanteerde categorisering omdat zij op diverse wijzen 
gestructureerd worden, waaruit hier slechts bij wijze van voorbeeld een greep1149: (i) de 
ene keer mondt de operatie in een juridische fusie uit, doordat de kopers een holdingven
nootschap (in vakjargon "Newco") oprichten, hiermee de aandelen van de doelvennoot
schap (gebruikelijk aangeduid als "Target") kopen1150 en vervolgens beide vennoot
schappen fuseren; (ii) de andere keer wordt enkel een holdingvennootschap opgericht, die 
de aandelen van Target koopt1151

; (iii) een derde mogelijkheid is dat de opgerichte 
holding enkel de activa en passiva van Target aankoopt en deze laatste vervolgens al of 
niet vereffent (zgn. "asset acquisition"). 1152 Vanuit vestigingsoogpunt kan een intracom
munautaire MBO resulteren in de creatie van een· bijkantoor (Target verdwijnt als 
rechtspersoon door fusie of vereffening) of een dochteronderneming. 

§ 2. Onderverdeling op grond van de gelijke of hiërarchische ordening van de samengaan
de ondernemingen 

227. Met VAN GERVEN1153 kan men concentraties die niet door een juridische fusie 
tot stand komen, ook onderverdelen alnaargelang zij resulteren in een gelijke of hiërarchi
sche ordening van de samengaande ondernemingen. Van CQ_IJÇ~Il!!_!tie~-!!!~~~_n __ geli~p._ ()f 
h,orizontale groep_~V_!J_!_f!ling (associatieconcern, "Gleichordnungskonzem") is sprake 
wanneer juridisch onafhankelijk blijvende ondernemingen hun beleid aan elkaar koppelen 
op basis van gelijkheid. 1154 Kenmerkend is dat de topondernemingen die tot de groep 
behoren niet, of toch niet op een significante wijze, in elkaars kapitaal participeren, maar 

1149 

1150 

1151 

1152 

1153 

1154 

Zie de overzichtelijke schema's met commentaar bij BLUMBERG, J.-P. en NIEUWDORP, R., o.c., 
T.B.H., 1991, 111-116, met vervolgens ruime aandacht voor de vennootschapsrechtelijke aspecten 
(119-134); zie daarvoor tevens, met inbegrip van fiscale aspecten, TILQUIN, T. en Pruoux, R., 
"Management buyouts et leveraged management buyouts: considérations de droit des sociétés et de 
droit fiscal", Bank Fin., 1989, 195-206, 251-263; door de auteurs fiscaal geactualiseerd in 
"Management buyouts et Leveraged management buyouts. Incidences de la réforme fiscale du 22 
décembre 1989, spécialement en matière de fusion", Bank Fin., 1990, 257-268. Voor een analyse 
die rekening houdt met de Belgische wetswijzigingen vanJ991, zie DE BROE, L., "De Management 
Buy-Out na de hervormingen van het vennootschapsrecht en fiscaal recht in 1991 ", A.F.T., 1992, 
153-166. 

Het "leveraged" karakter van de transactie komt hierin tot uiting, dat Newco de nodige verbintenis
sen aangaat ten opzichte van de banken om de aankoopprijs van Target te kunnen fmancieren, 
waarbij de activa van Target als zekerheden kunnen worden gebruikt. 

Typisch verstrekt de fmancier een lening aan Newco, die daarmee de aandelen van Target koopt; 
onmiddellijk na de acquisitie verstrekt de financier een tweede lening aan Target zelf, die deze via 
dividenduitkeringen, leningen of andere technieken uitkeert aan haar moedervennootschap, Newco, 
die op haar beurt deze middelen aanwendt om de eerste lening terug te betalen. Een variante hierop 
is dat Newco rechtstreeks de aandelen van Target koopt tegen uitgifte van een "promissory note", 
d.i. een abstracte verbintenis tot betaling; onmiddellijk daarop verstrekt de financier een lening aan 
Target, die deze via dividenden etc. doorschuift naar Newco; deze laatste gebruikt de middelen om 
de promissory note te betalen. Zie verder BLUMBERG, J.-P. en NIEUWDORP, R., o.c., T.B.H., 
1991, 114. 

Typisch verloopt de transactie als volgt: financier verstrekt lening aan Newco, gekoppeld aan 
verplichting om zekerheden te verschaffen op de meteen te verwerven activa; Newco wendt 
middelen onmiddellijk aan om activa en passiva van Target te kopen; Target wordt al of niet 
vereffend. 

VAN GERVEN, W., o.c., T.P.R., 1970, 155-156. 

Vgl. de definitie van § 18(2) AktG: "Sind rechtlich selbständige Untemehmen, ohne daB das eine 
Untemehmen von dem andere abhängig ist, unter einheitlicher Leitung zusammengefaBt, so bilden 
sie auch einen Konzem; die einzelnen Untemehmen sind Konzemuntemehmen." 

_j 
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niettemin ingevolge onderlinge afspraken onder een vergemeenschappelijkte leiding staan. 
Bekende technieken daartoe vormen zgn. "interlocking directorates" (personele unie via -
uitwisseling bestuurders in de beleidsorganen van beide groepen), al of niet gecombineerd 
met een egalisatie-overeenkomst1155

, kruisparticipaties en extra-statutaire 
beleidscomité's~ 1156 In een meer recente variante wordt de tweeledige topstructuur 
gehandhaafd, doch creëert men lotsverbondenheid tussen de topondernemingen door 
"stapled stock" (of "twin shares"), d.w.z. verbonden aandelen. 1157 Bekende recente 
voorbeelden hiervan bieden de Eurotunnel Groep en de Rothmans Groep. 1158 In intra
communautair verband geldt horizontale groepsvorming meer dan eens als een (zij het 
onvolkomen) substituutoplossing, bij gebrek aan een Europese Vennootschap1159 of 
wegens de onmogelijkheid van internationale fusie: geslaagde voorbeelden zijn de Neder
lands-Britse groepen Unilever, Royal Dutch/Shell en Elsevier Reed, de Zweeds-Zwitserse 
groep Asean Brown Boveri en het Belgisch-Nederlandse Fortis tussen AG en Amev; tot 
de roemruchte mislukkingen behoren Agfa-Gevaert, Fokker-VFW, Hoogovens-Hoesch, 
Generale-Amro en Renault-Volvo. 1160 

1155 

11S6 

1157 

1158 

11S9 

1160 

Het betreft een overeenkomst met als doel te verzekeren dat de rechten en voordelen verbonden aan 
een nominaal gelijk aandelenbezit in de ene of de andere toponderneming zoveel mogelijk gelijk 
zijn, alsof het aandelen in dezelfde vennootschap betrof: z1e, wat Unilever aangaat, HoFMAN, 
E.A., "De tweeledige structuur van het concern Unilever en de egalisatieovereenkomst", T.V. V.S., 
1968, 279. 

Zie o.m. BLUMBERG, J.-P., "Over het grensoverschrijdende associatieconcem, zetelverplaatsing en 
internationale fusie", T.P.R., 1992, (803), 804-808; BYTIEBIER, K. en VERROKEN, A., Grens
overschrijdende ondernemingssamenwerking, p. 122-142, nrs. 246-289; COMMISSIE EG, Het 
vraagstuk van de concentraties in de Gemeenschappelijke Markt, 15; VAN GERVEN, W., o.c., 
T.P.R., 1970, 163-164. 

Eigen aan deze techniek is dat de moedermaatschappijen hun aandelen aan elkaar koppelen, met als 
gevolg dat niemand een aandeel in de ene vennootschap kan bezitten, zonder tevens aandeelhouder 
te zijn in de andere vennootschap, en dat de verhandelmg van een aandeel in de ene vennootschap 
niet kan gebeuren zonder dat tevens een aandeel in de andere vennootschap wordt verhandeld: 
BYTTERBIER, K. en VERROKEN, A., Grensoverschrijdende ondernemingssamenwerking, p. 129, nr. 
265. 

Zie over de eerstgenoemde groep o.m. HONÉE, H.J.M.N., "Grensoverschrijdende fusie (op basis 
van gelijkwaardigheid naar huidig recht)", in Grensoverschrijdende samenwerking van ondernemin
gen, Deventer, Kluwer, 1992, (1), nr. 14, p. 10-11; DANIËLS, A., "The Relevanee of the EC 
Merger Directive of 23 July 1990 in European Mergers and Reorganisations", in Current Issues of 
Cross-Border Establishment of Companies in the European Union, (91), 98. Voor een ruimere 
situering van het "Channel Tunnel"-project, zie HOLLIDAY, 1., "The Channel Tunnel: The 
Problems of Binational Collaboration", mIntlustrial Enterprise and European lntegration, 215-238. 
Voor de tweede groep, zie HONÉE, H.J.M.N., "Verbonden aandelen: De Rothmans Groep", N. V., 
1996, 202-206; voor de fiscale aspecten van deze tweede groep, zie BON, W., "New Rothmans -
fiscale aspecten", N. V., 1996, 206-212. 

Voor de vraagstelling naar het nut van de Europese Vennootschap, gelet op de ervaringen met 
binationale horizontale groepsvorming, zie BYTIEBIER, K., "Binationale horizontale groepsvorming: 
een zinvol alternatief voor de Europese vennootschap?", T.R. V., 1994, 119-127. 

Men raadplege de uitgebreide gevallenstudies bij BYTIEBIER, K. en VERROKEN, A., Grensover
schrijdende ondernemingssamenwerking, 251-405; in het Engels verschenen als Structuring 
international co-operation between enterprises, Londen, Graham & Trotman, Dordrecht, Martinus 
Nijhoff, 1995,79-182. Zie, in de nederlandstalige versie, de overzichtelijke tabel 11 op p. 448-449, 
waarin de onderscheiden groepen met elkaar worden vergeleken. Zie verder, voor kortere analyses 
van een aantal van deze binationale horizontale groepen, BLUMBERG, J.-P., o.c., T.P.R., 1992, 
804-809; HONÉE, H.J.M.N., o.c., in Grensoverschrijdende samenwerking van ondernemingen, nrs. 
8-10, p. 5-9. Zie tenslotte, voor een uitgebreid (niet-juridisch) relaas over een aantal van de 
genoemde grensoverschrijdende horizontale groepsvonningen, OLIE, R.L., European transnational 
mergers, Maastricht, doctoraal proefschrift economie, 1996, 381 p. 
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228. De vraag, hoe dergelijke groepen vestigingsrechtelijk gekwalificeerd moeten 
worden, hangt nauw samen met hun (doorgaans complexe) structuur. Hoger (supra, nr. 
181) werd reeds opgemerkt dat kruisparticipaties tussen de topondernemingen van de 
groep ertoe kunnen leiden dat beide ondernemingen elkaars economisch verlengstuk in de 
respectievelijke Lid-Staten worden, zodat zij als elkaars 'vestigingen' kunne!l. doorgaan en 
zich uit dien hoofde op het vestigingsrecht kunnen beroepen. Dat deze participaties niet 
tot wederzijdse controle leiden, betekent enkel dat zij niet als elkaars dochteronderneming 
in de zin van art. 52, eerste alinea, EG kunnen worden beschouwd. Kwalificatie als 
dochteronderneming dringt zich daarentegen wel op bij de naar het recht van andere Lid
Staten opgerichte werkmaatschappijen, al doet zich hier doorgaans, omwille van de hoger 
aangehaalde integratietechnieken, gezamenlijke zeggenschap voor. Men staat derhalve 
voor een verschijnsel van "dubbele dochters", zodat zowel de ene als de andere toponder
neming in staat is het vestigingsrecht ten aanzien van de door haar mede gecontroleerde 
ondernemingen in te roepen. 

229. Van een concentratie die leidt tot een vl!!Jjsale_gro~p, d.i. in een hiërarchisch 
geordende structuur ("U nterordnungskonzern "), kan men gewagen wanneer tussen de 
betrokken vennootschappen een moeder-dochterrelatie tot stand komt. Een dergelijke 
afhankelijkheidsrelatie is dan het gevolg van een overdracht van aandelen of statutaire of 
aandeelhoudersovereenkomsten resp. beheersovereenkomsten (supra, nr. 224). Vanuit het 
oogpunt van het vestigingsrecht stellen dergelijke groepsverbanden het minste problemen, 
aangezien de relaties tussen de verbonden vennootschappen er steeds een van moeder- en 
dochteronderneming zijn. 

AFDELING 11. TECHNIEKEN VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING 

230. Verwezen kan hier worden naar de contractuele markttoetredingstechnieken die 
eerder in deze titel werden onderzocht, met name het geven van licenties, franchising, 
managementovereenkomsten, (bepaalde vormen van) joint ventures (supra, nrs. 150-
152).1161 Hier zij enkel nog het criterium hernomen waartoe wij hoger kwamen (supra, 
nr. 186) om vast te stellen of de in het gastland aanwezige co-contractant beschouwd kan 
worden als 'vestiging' van de betrokken EG-onderneming: waar het op aankomt, is dat 
eerstgenoemde de iure of de facto aan de daadwerkelijke zeggenschap van deze laatste is 
onderworpen. Is zulks het geval, dan kan hij beschouwd worden als dochteronderneming 
in de zin van art. 52 EG, zodat partijen zich op de met de vestigingsvrijheid gepaard 
gaande rechten kunnen beroepen. Ligt een dergelijke afhankelijkheidsrelatie niet voor, dan 
is doorgaans van intracommunautair dienstenverkeer sprake (supra, nr. 183). 

1161 Zie ook het overzicht en de analyse van deze technieken bij BYTIEBIER, K., "Coöperatie- en 
concentratietechnieken naar Belgisch recht", R. W., 1994-95, 1-12; VAN GERVEN, W., o.c., 
T.P.R., 1970, 156-162, die op dit vlak terecht onderscheidt tussen verticale en horizontale 
coöperatie. Zie tevens BENOIT-MOURY, A., "Entreprises et phénomène associatif", in De 
samenwerking tussen ondernemingen, Brussel, Bruylant, Antwerpen, Kluwer, 1993, p. (449), p. 
453-461, nrs. 3-8. 

i I 
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Besluit 

231. In deze titel onderzochten we de verschillende modaliteiten waaronder onderne
mingen zich "vestigen" in een andere Lid-Staat en de wijze waarop het EG-Verdrag met 
deze realiteiten rekening houdt. Art. 52 EG legt expliciet slechts de opheffmg van 
beperkingen op met betrekking tot de klassieke vestigingstechnieken agentschap, bijkan
toor, dochteronderneming, oprichting en beheer van ondernemingen. Opvallend is dat het 
Verdrag enkel gevallen van unilaterale vestiging erkent ( "greenfield in vestment": supra, 
nr. 7) en, buiten de grensoverschrijdende fusie, geen aandacht besteedt aan instrumenten 
voor grensoverschrijdende samenwerking en concentratie van ondernemingen. Daarmee 
contrasteert het verdragsstelsel inzake vestiging niet alleen met de huidige BOl-patronen 
in de EG (ibid.), maar ook met meer recente verdragsbepalingen als de artt. 130F 
(onderzoek en technologische ontwikkeling, ingelast door de Europese Akte) en 130 
(industrie, ingelast door het Unieverdrag), waar meer de klemtoon op samenwerking 
tussen ondernemingen wordt gelegd (zie ook supra, nr. 84). 

De fragmentarische regeling van vestigingstechnieken in het EG-Verdrag wordt 
evenwel gecompenseerd door de bij uitstek economisch gerichte invulling die het Hof van 
Justitie aan het begrip 'vestiging' geeft en door zijn erkenning van het niet-exhaustief 
karakter van de in het Verdrag genoemde vestigingstechnieken. Daaruit hebben we 
afgeleid dat ook andere technieken als verdragsrechtelijk beschermde uitoefeningsmodali
teiten van het vestigingsrecht kunnen worden gekwalificeerd (oprichting van joint 
ventures, onderhandse aandelenacquisitie, minderheidsparticipaties voor zover zij de 
onderneming in het gastland tot instrument van economische bedrijvigheid maken, 
MBO's, openbaar bod, verticale en horizontale groepsvorming, inbreng van algemeenheid 
of bedrijfstak, ... ) . Men komt zo tot de vaststelling dat uiteindelijk het gehele gamma van 
technieken die leiden tot de creatie van secundaire vestigingen van een EG-onderneming 
in andere Lid-Staten, onder de verdragsrechtelijke noemer van het vestigingsrecht vallen i 
en derhalve op de aan dit recht verbonden bescherming aanspraak kunnen maken. Dit ligt 
evenwel anders met technieken die een mobilisatie van de primaire vestiging van een 
onderneming impliceren, nl. de grensoverschrijdende zetelverplaatsing en de grensover
schrijdende juridische fusie. Art. 220 EG noemt beide expliciet, doch kwalificeert hen 
meteen als problematisch. Met betrekking tot zetelverplaatsing heeft het Hof van Justitie 
in Daily Mail hieruit geconcludeerd dat het gebruik van deze techniek in de huidige stand 
van het gemeenschapsrecht niet door de rechtstreekse werking van de artt. 52 en 58 EG 
wordt gewaarborgd. De vraag, in hoeverre het vestigingsrecht toch een rol speelt ten 
aanzien van deze technieken van primaire vestiging, onderzoeken we in deel 111. 

232. Op grond van het voorgaande stelt men vast, dat het EG-Verdrag voor onderne
mingen talrijke interessante mogelijkheden biedt wanneer het erom gaat hun werkzaamhe
den vanuit het oorsprongland naar andere Lid-Staten uit te breiden. Daarentegen schiet het 
Verdrag te kort op het vlak van technieken die een onderneming in staat moeten stellen 
haar economisch en maatschappelijk zwaartepunt naar een andere Lid-Staat te verplaatsen 
(zetelverplaatsing, grensoverschrijdende fusie door overneming of oprichting). Van een 
krachtens het EG-Verdrag toegekend, ongebreideld mobiliteitsrecht voor ondernemingen 
is bijgevolg geen sprake. Wel resulteert de rechtspraak van het Hof van Justitie in een 
zeer ruime tenuitvoerlegging van het beginsel van vrije keuze van vestigingsplaats (supra, 
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nr. 3) voor wat de creatie van secundaire vestigingen betreft, hetgeen overigens bevestigd 
wordt door de Klopp-jurisprudentie (infra, nrs. 349 e.v.). 

233. Tekstueel gesproken komen de artt. 52 en 220, derde streepje, EG stellig voor 
verbetering in aanmerking. Het ware verkieslijk de door het Hof in zijn jurisprudentie 
ontwikkelde defmitie van 'vestiging' op verdragsniveau te consolideren en de in de 
hedendaagse praktijk gangbare vestigingstechnieken voor ondernemingen in één enkel 
artikel op indicatieve, d.i. niet-exhaustieve, wijze aan te geven, waarbij voor zetelver
plaatsing en juridische fusie een voorbehoud van nadere communautaire regelingen kan 
worden opgenomen. 



227 

TITEL III. 'FLANKERENDE' VERDRAGSBEPALINGEN EN HUN BETEKENIS 
VOOR HET VESTIGINGSRECHT VAN ONDERNEMINGEN 

Hoofdstuk I. Art. 54, lid 3, sub g, EG: vestigingsrecht en harmonisatie van vennoot
schapsrecht 

AFDELING I. VENNOOTSCRAPSRECHTELIJKE HARMONISATIE, DE JURE NOODZAKELIJK OF 
WENSELIJK VOOR DE VRIJE VESTIGING VAN ONDERNEMINGEN? 

232. Eén van de meest intrigerende clausules van het verdragshoofdstuk inzake 
vestiging is ongetwijfeld art. 54, lid 3, sub g, EG. Naar luid hiervan moeten de Raad en 
de Commissie de taken die hun ter verwezenlijking van de vrijheid van vestiging zijn 
toevertrouwd 1162 , uitoefenen 

11 door, voor zover nodig, de waarborgen te coördineren welke in de Lid-Staten worden verlangd van de 
rechtspersonen in de zin van de tweede alinea van artikel 58, om de belangen te beschermen zowel van de 
deelnemers in die rechtspersonen als van derden, ten einde die waarborgen gelijkwaardig te maken. 11 

De vraag rijst in welke relatie deze bepaling staat tot de vestigingsvrijheid van onderne
mingen, meer in het bijzonder van vennootschappen. Een louter tekstuele lezing van het 
Verdrag wekt de indruk dat dit voorschrift niet bestemd lijkt om de uitoefening van het 
vestigingsrecht voor vennootschappen te vereenvoudigen. De vergemakkelijking van 11 de 
toegang tot werkzaamheden, anders dan in loondienst, en· de uitoefening daarvan 11 

geschiedt krachtens art. 57, leden 1 en 2, EG via op grond van die bepalingen vastgestel
de onderlinge-erkennings- en harmonisatierichtlijnen. Als de verdragsopstellers harmoni
satie van het vennootschapsrecht hadden gezien als een maatregel ter vergemakkelijking 
van de vestiging van ondernemingen, was het logisch geweest zulks in art. 57 EG te 
specifiëren. De indruk dat harmonisatie van het vennootschapsrecht geen voorafgaand 
vereiste vormt voor deelname van vennootschappen aan het vrije verkeer, wordt nog 
versterkt doordat het liberaal geformuleerde art. 58 EG niet naar enige harmonisatie van 
het statuut en de werkingsvoorwaarden van vennootschappen verwijst en doordat art. 66 
EG met het oog op de vrijheid van dienstverrichting enkel de artt. 55 tot en met 58 EG, 
maar niét art. 54, toepasselijk maakt. 

§ 1. Stellingnamen in de doctrine 

233. In de rechtsleer is er destijds heel wat controverse geweest over de zin en strek
king van art. 54, lid 3, sub g, EG en de reden waarom deze bepaling voorkomt in het 
verdragshoofdstuk. over vestiging. Auteurs als LUTTER, SCHERMERS, UNIKEN VENEMA en 
VAN GERVEN hebben dit verklaard vanuit de naar hun mening flankerende functie van 

1162 Art. 54, lid 3, aanhef, EG verwijst naar "de taken [ ... ] welke hun door bovenstaande bepalingen 
worden toevertrouwd": dit slaat op leden 1 en 2 van het artikel, waarin aan Raad en Commissie 
wordt opgedragen een algemeen programma voor resp. vast te stellen voor de opheffing van de 
bestaande beperkingen van de vrijheid van vestiging (lid 1) en richtlijnen voor resp. vast te stellen 
ter uitvoering van het algemeen programma (lid 2). 

/ 
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vennootschapsharmonisatie ten opzichte van het vrije verkeer: zij strekt, in LUITER' s 
bewoordingen, tot "Sicherung des Marktbürgers aus einem anderen Land vor negativen 
Überraschungen aus dem geringeren Standard seines Schuldners, kurz: die flankierende 
Sicherung der Freizügigkeitsregeln aus dem EWG-Vertrag" .1163 Deze functie, het 
vrijwaren van rechtszekerheid en vlotheid van de intracommunautaire operaties, is 
ongetwijfeld één der meest valabele van de harmonisatie van het vennootschapsrecht. Zij 
komt, zoals het Hof in Haaga (infra, nr. 242) opmerkte, uitgesproken aan bod in de 
Eerste Richtlijn (harmonisatie van openbaarmakingsregels van essentiële vennootschapsge
gevens, vertegenwoordigings- en nietigheidsregels), wat ons inziens overigens de 
blijvende sterkte van deze richtlijn uitmaakt. Doch voornoemde benadering verklaart niet 
waarom art. 66 EG geen melding maakt van art. 54, terwijl negatieve verrassingen zich 
eveneens kunnen voordoen in de situatie van een buitenlandse dienstverrichter die diensten 
verricht voor binnenlandse marktdeelnemers. 

VAN GERVEN heeft de flankerende werking van vennootschapsrechtelijke harmonisatie, gelet op de tekst van art. 
54, lid 3, sub g, ook benaderd vanuit de bescherming van EG-onderdanen die aandeelhouder willen worden in 
een vennootschap van een andere Lid-Staat: ook hier bestaat het risico dat zij ervan uitgaan dat de lex societatis 
van de vennootschap hen dezelfde waarborgen biedt als onder hun nationale recht, wat niet noodzakelijk het 
geval is. 1164 Dit risico is ongetwijfeld, gelet op de uiteenlopende regelingen in de Lid-Staten inzake (minder
heids)aandeelhoudersrechten, reëel. Doch in deze verklaring wordt de band met het vestigingsrecht van 
vennootschappen eerder dun: voornoemde onzekerheid creëert geen barrière voor EG-vennootschappen om zich 
in het gastland te vestigen, maar werpt hoogstens een (psychologische) dam op voor burgers en ondernemingen 
om te participeren - en op die manier hun eigen vestigingsrecht uit te oefenen (supra, nr. 181) resp. gebruik 
maken van het vrije kapitaalverkeer (infra, nr. 253) - in een EG-vennootschap. Een veel rechtstreekser verband 
tussen aandeelhoudersbescherming en vestigingsrecht bestaat in de situatie van een ·grensoverschrijdende 
zetelverplaatsing of juridische fusie: het kan er dan op aankomen de aandeelhouders van een EG-vennootschap 
die op dergelijke wijze haar recht van primaire vestiging wil uitoefenen, te beschermen. 1165 

Evenmin geheel overtuigend is de legistieke verklaring die LoussouARN heeft geopperd. 
Hij meent dat "la coordination des droits des sociétés [ ... ] n'est pas intrinsèquement un 
problème d'établissement" en dat "la raison décisive pour laquelle elle a été 'raccrochée' 
à ce dernier est une raison de technique législative. Les négociateurs du Traité de Rome 
souhaitaient que cette harmonisation des législations s'effectuät par l'utilisation du 

1163 

1164 

1165 

LUTTER, M., "Die Entwicklung des Gesellschaftsrechts in Europa", EuR., 1975, (44), 48. Zie ook 
reeds, i.v.m. de nood aan bescherming van derden in de situatie van agentschappen en bijkantoren 
van EG-vennootschappen, Id., "Die Angleichung des Gesellschaftsrechtes nach dem EWG
Vertrag", N.l. W., 1966, (273), 278; SCHERMERS, H.G., "De eerste richtlijn van de E.E.G. over 
het vennootschapsrecht", N. V., 1964-65,, (42), 43; UNIKEN VENEMA, C.AE., "Coördinatie van het 
vennootschapsrecht der E.E.G.-Staten op grond van artikel 54 lid 3 sub g van het E.E.G.
Verdrag", N. V., 1965-66, (55), nr. 4.4, p. 58; VAN GERVEN, W., "Le droit d'établissement dans 
la Communauté économique européenne et la législation sur les sociétés dans les Etats-membres", 
R.P.S., 1965, 53. Zie ook FICKENTSCHER, W. en GROSSFELD, B., "The proposed directive on 
company law, C.M.L. Rev., 1964-65, (259), 260; VoN ARNHIM, C., "Das Niederlassungsrecht für 
Geselischaften im Gemeinsamen Markt und die Pläne zur Schaffung einer 'europäischen' Handels
gesellschaft", A.B.B., 1965, 346. 

VAN GERVEN, W., o.c., R.P.S., 1965, 53. Zie ook, maar minder duidelijk, SÉCHÉ, J.-C., in 
Commentaire Mégret, lil, 2e ed., nr. 25, p. 47. 

Zie reeds RENAULD, J., "Aspects de la coordination et du rapprochement des dispositions relatives 
aux sociétés", in Europees vennootschapsrecht, (47), p. 74, nr. 42, die deze kwestie echter 
"prématuré" achtte zolang de door art. 220 van het Verdrag in het vooruitzicht gestelde overeen
komsten niet waren gesloten. Vandaag de dag herneemt deze kwestie echter, gelet op het voorstel 
van Tiende Richtlijn en de plannen voor een richtlijn inzake grensoverschrijdende zetelverplaatsing, 
al haar actualiteit. 

\ 
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mécanisme de la directive, dont Ie droit d'établissement constitue Ie domaine d'électi
on. 111166 Waar de richtlijn als wetgevingsinstrument in het gehele EG-Verdrag . voorkomt 
en inzonderheid centraal staat in het verdragshoofdstuk over de 11 aanpassing van de 
wetgevingen 11 in het gelijknamige verdragshoofdstuk1167

, biedt deze verklaring weinig 
soelaas. 

234. De meest plausibele verklaring is ons inziens van de hand van TIMMERMANS. Vol
gens hem maakt de harmonisatieclausule van art. 54, lid 3, sub g, EG een quid pro quo 
uit, een politieke compensatie tijdens de verdragsonderhandelingen waarop een aantal 
delegaties (met name de Franse) insisteerden, voor de liberale toekenning van het 
vestigingsrecht aan vennootschappen in de (zeer ruime) zin van art. 58 EG. Vooral het 
Nederlandse vennootschapsrecht stond destijds bekend om zijn soepelheid. 1168 Men 
wilde een 'Delaware' -verschijnsel1169 binnen de Gemeenschap vermijden, waarbij 
vennootschappen in het land met de minste regellast zouden incorporeren om vervolgens 
gebruik (volgens sommigen: misbruik) te maken van het recht om bijkantoren of agent
schappen elders in de EG te openen, en waarbij in het bijzonder lokale schuldeisers het 
slachtoffer zouden worden van de mindere bescherming die het land van incorporatie 
bood. 1170 Deze verklaring sluit aan bij de bewoordingen van art. 54, lid 3, sub g, dat 

1166 

1167 

1168 

1169 

1170 

LoussoUARN, Y., "Le droit d'établissement des sociétés", Rev. Trim. Dr. Eur., 1990, (229), 230. 

Hoofdstuk 111 van titel V van het derde deel van het EG-Verdrag, vóór de inwerkingtreding van het 
Unieverdrag hoofdstuk 111 van titel I van het derde deel van het EEG-Verdrag. Een bevestiging van 
de betekenis van de richtlijn als instrument voor harmonisatie van wetgeving leverde de Europese 
Akte middels de inlassing van art. 100A in dit hoofdstuk van het Verdrag, dat de centrale 
rechtsbasis voor interne-marktrichtlijnen vormt. Ofschoon art. 100A, lid 1, algemeen spreekt over 
"maatregelen" blijkt uit de vierde verklaring "inzake artikel 100A van het EEG-Verdrag" bij deze 
Akte een duidelijke voorkeur voor het instrument van de richtlijn "wanneer de harmonisatie in één 
of meer Lid-Staten een wijziging van wettelijke bepalingen met zich brengt". 

Zie b.v. TIMMERMAN, L., De stand van het vennootschapsrecht, 10. 

De uitdrukking verwijst naar de Amerikaanse deelstaat Delaware, die, nadat het de liberale 
vennootschapswet van New Jersey van 1896 had gekopieerd, de leiding nam in een "race of laxity" 
(naar de uitdrukking van de dissenting opinion van Justice BRANDEIS in Li8_gett Co. v Lee, 288 
U.S. 517, 558-559 (1933)) tussen de Amerikaanse deelstaten om, dankzij een uiterst soepele 
vennootschapswetgeving, incorporatie van vennootschappen ("corporate charters") op zijn 
grondgebied aan te trekken. Over dit verschijnsel, door de enen aan~eklaagd als een "rush to the 
bottom" (CARY, W .L., "Federalism and Corporate Law: Reflections upon Delaware", 83 Yale 
L.I., 1974, (663), 668), door de anderen als een "rush to the top" (WINTER, R.K., "State Law, 
Shareholder Proteetion and the Theory of the Corporation", 6 J. Legal Stud., 1977, (251), 252), 
zie o.m. LANDAU, W.L., "The Pederal and State Roles in Regulating United States Business 
Corporations", in Harmonisatie van vennootschaps- en e!fectenrecht. Ervaringen en vooruitzichten 
in Europa en de Verenigde Staten, Deventer, Kluwer, 1988, (55), 60-62; MACEY, J.R. en MILLER, 
G.P., "Toward an Interest Group Theory of Delaware Corporate Law", 65 Tex. L. Rev., 1987, 
469-523; ROMANO, R., "The State Competition Debate in Corporate Law", 8 Cardozo L. Rev., 
1987, 709-757; en, bovenal, Id., The Genius of American Corporate Law, Washington, AEI Press, 
1993. 

TIMMERMANS, C.W.A., "De harmonisatie van nationale voorschriften op het gebied van het 
vennootschapsrecht", S.E. W., 1971, (608), nr. 9, p. 614; zie, explicieter op het vlak van het "quid 
pro quo"-karakter van de vennootschapsharmonisatie, Id., "De tweede golf: de Europese onder
stroom", T.V. V.S., 1983, (165), 166; Id., "Die Europäische Rechtsangleichung im Gesellschafts
recht", RabelsZ., 1984, (1), 12-13; Id., "Methods and Tools for Integration", in European Business 
Law. Legal and Economie Analyses on lntegration and Harmonization, BUXBAUM, R., HERTIG, G., 
HIRSCH, A. en HoPT, K.J. (eds.), Berlijn- New York, De Gruyter, 1991, (129), 132. Zie reeds 
voor deze stelling KREKELER, H.-D., Wirtschaftliche Int eg ration und Gesellschaftsrecht - amerika
nische Eifahrungen und europäische Irrwege, doctoraal proefschrift München, 1973, 192. Zie, in 
dezelfde zin, ABELTSHAUSER, T.E., "Towards a European Constitution of the Firm: Problems and 
Perspectives", 11 Mich. J. Int. L., 1990, (1235), 1246; CONARD, A.F., "The European Alternative 
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spreekt van het coördineren van de "waarborgen" "om de belangen te beschermen van 
deelnemers en derden", met het oog op het "gelijkwaardig maken" daarvan. Zij verklaart 
ook waarom de Raad bij de opstelling van het Algemeen Programma Vestigingsrecht zulk 
een urgent karakter toekende aan de harmonisatie van het vennootschapsrecht. 1171 

235. Een en ander mag licht werpen op de reden waarom art. 54, lid 3, sub g, EG in 
het hoofdstuk over vestigingsrecht figureert, het verschaft nog geen inzicht in het precieze 
toepassingsgebied van deze bepaling als rechtsgrondslag voor communautaire harmonisatie 
van het vennootschapsrecht. Op dit punt staan van oudsher twee zienswijzen tegenover 
elkaar, waaraan zich een derde, verzoenende stelling toevoegt. 1172 

Volgens een eerste groep auteurs (waaronder EVERLING, RENAULD, ROTH en 
STEINDORFF) moet art. 54, lid 3, sub g, EG op grond van zijn plaats in het EG-Verdrag 
in het perspectief van de vrije vestiging worden uitgelegd. Harmonisatie van het vennoot
schapsrecht dient daarom uitsluitend of overwegend te zijn ingegeven ter vergemak
kelijking van de uitoefening van het vestigingsrecht van vennootschappen. 1173 In een 

1171 

1172 

1173 

to Uniformity in Corporation Laws", 89 Mich. L. Rev., 1991, (2150), 2156 en 2158; HOUIN, R., 
"Le régime juridique des sociétés dans la Communauté Economique Européenne", Rev. Trim. Dr. 
Eur., 1965, (11), 16; SÉCHÉ, J.-C., in Commentaire Mégret, III, 2e ed., nr. 25, p. 47; STEIN, E., 
Harmonization of European Company Laws, 37. 

Krachtens titel VI van dit Algemeen Programma moesten de waarborgen die in de Lid-Staten 
worden verlangd van vennootschappen om de belangen te beschermen van deelnemers en derden, 
vóór het einde van het tweede jaar van de tweede etappe van de overgangsperiode, "voor zover 
nodig", worden gecoördineerd, "teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken". Omgerekend 
betekent dit dat de beoogde harmonisatie vóór het einde van 1963 (!) had moeten plaatsvinden. Cf 
toelichting van de Commissie bij het voorstel van Eerste Richtlijn (Bull. EG, suppl. 3/64, 18), dat 
de Commissie overigens pas op 21 februari 1964 indiende. 

Voor een overzicht, zonder eigen stellingname, zie BUXBAUM, R.M. en HOPT, K.J., Legal 
Harmonization and the Business Enterprise, 204; LUTTER, M., Europäisches Gesellschaftsrecht. 
Texte und MateriaZien zur Rechtsangleichung nebst Einführung und Bibliographie, Berlijn, De 
Gruyter, 1984, 2e ed., 6-7. 

Zie, naast het infra, voetnoot 1190, aangehaalde rapport Berkhouwer, 3 en 26: DOUSSET, J. en 
SARMET, M., in Le droit de la Communauté économique européenne, III, Brussel, Ed. Université 
de Bruxelles, 1971, 1e ed., p. 159, nr. 79, volgens wte "il s'agit de prendre les mesures nécessai
res à la réalisation de la liberté d' établissement: les mesures se définissent ainsi plus par leur 
finalité que par leur objet" (zie reeds, letterlijk hetzelfde, VIGNES, 713); EVERLING, 41, volgens 
wie men bij de toepassing van voornoemde bepaling "als entscheidend ansehen müssen [ wird], ob 
die Angleichung notwendig ist, urn die Niederlassungsbeschränkungen aufgeben zu können"; 
WOHLFARTH-EVERLING, "Art. 54", nr. 10, p. 181; FICKENTSCHER, W. en GROSSFELD, B., o.c., 
C. M.L. Rev., 1964-65, 265, met verwijzing naar EVERLING, doch eraan toevoegend dat, naarmate 
de economische integratie toeneemt, ook kleinere verschillen in het vennootschapsrecht verstorend 
kunnen werken, zodat art. 54, lid 3, sub g, een steeds groter toepassingsbereik krijgt, en de 
regelgevende bevoegdheid van de communautaire instellingen toeneemt, naarmate de integratie 
vordert; RENAULD, p. 8.36, nr. 42, die na een uitvoerige weergave van de diverse standpunten tot 
het besluit komt dat "l'objectif visé par l'art. 54, par. 3, litt. g), doit se situer au point de rencontre 
de la liberté d'établissement et de la proteetion des tiers et des associés, là ou l'une et l'autre 
peuvent s'influencer respectivement, mais dans la perspective de ce qu'exige la réalisation de la 
liberté d'établissement"; RODIÈRE, R., "L'harmonisation des législations européennes dans Ie cadre 
de la C. E.E. ", Rev. Trim. Dr. Eur., 1965, (336), nr. 7, p. 346: "on ne doit pas oublier que ce 
n'est pas d'une façon générale et pour protéger de façon absolue les intérêts des associés et des 
tiers que cette coordination du droit des sociétés peut être commandée par ces directives commu
nautaires: c' est seulement en vue de réaliser eet aspect du Marché commun qu' est la liberté 
d'établissement des sociétés des six pays membres"; DAUSES-ROTH, p. 46, nr. 140, die meent dat 
eenmaking van het vennootschapsrecht "die Grondlage [ist] für die Wahmehmung der primären 
Niederlassungsfreiheit [ ... ] durch Geselischaften in Form des grenzüberschreitenden Sitzwechsels"; 
SCHOLTEN, Y., "Company Law in Europe", C.M.L. Rev., 1966-67, (3ï7), 391; STEINDORFF, E., 
"Gesellschaftsrechtliche Richtlinien der EG und strengeres staatliches Recht", EuZW, 1990, (251), 
252; TIMMERMANS, C.W.A., o.c., S.E.W., 1970, 617, die daar echter een zeer ruime opvatting 
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variante op deze stelling hebben sommige auteurs aangevoerd dat vennootschapsharmoni
satie er tevens toe strekt gelijke mededingingsvoonvaarden tussen ondernemingen binnen 
de EG tot stand te brengen, zulks ter aanvulling van het verbod van discriminatie op 
grond van nationaliteit dat reeds in het vrije personen-, diensten- en kapitaalverkeer ligt 
vervat. 1174 Alles hangt er in deze zienswijzen natuurlijk van af, hoe ruim of eng men 
"belemmeringen" op het vestigingsrecht van vennootschappen resp. "concurrentiedistor
sies" door uiteenlopende vennootschapswetgevingen opvat. In een brede invulling van het 
belemmeringsbegrip past perfect de hoger (supra, nr. 233) weergegeven, flankerende 
visie op vennootschapsharmonisatie: EG-vennootschappen kunnen zich immers belemmerd 
zien in de uitoefening van hun recht op vrij verkeer indien contractanten in het gastland 
vrezen voor een mindere bescherming wegens toepasselijkheid van een andere lex 
societatis. 

Daartegenover staan diegenen die, samen met de Commissie en op grond van de 
door haar verdedigde argumenten (infra, nr. 237), voornoemde bepaling los zien van haar 
plaats in het vestigingshoofdstuk (welke als ongelukkig, of gewoonweg verkeerd, wordt 
ervaren) en er een ruimere bevoegdheidsgrond voor harmonisatie in lezen, die enkel 
getemperd wordt door de "voor zover nodig"- en "gelijkwaardig" -clausule. De nadruk ligt 
in deze lezing op het aan Commissie en Raad gegeven mandaat om "de waarborgen te 
coördineren [ ... ] om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers [ ... ] als van 
derden" 1175

, wat zowat het gehele vennootschapsrecht - dat toch vooral die belangen wil 
beschermen - kan bestrijken. 1176 Men merke op dat, wanneer men er een extensieve 
opvatting op nahoudt van het risico van een 'Delaware' -verschijnsel, de nood aan een 
extensieve communautaire harmonisatie evenredig toeneemt. 

Een intermediaire stelling tenslotte nemen auteurs als TROBERG en RANDELZHOFER 

in, die erkennen dat de harmonisatie op grond van art. 54, lid 3, sub g, doelstellingen 

1174 

1175 

1176 

van het harmonisatiemandaat ("in beginsel het gehele vennootschapsrecht") aan vastknoopt. Het 
meest restrictief op dit punt lijkt UNIKEN VENEMA, C.AE., o.c., N. V., 1965-66, 57, volgens wie 
art. 54, lid 3, sub g, uitsluitend in het kader van de opheffing van de beperkingen van de vrijheid 
van vestiging mag worden toegepast, en dan nog slechts in situaties die ongeveer even emstig zijn 
als het geval van distorsies bedoeld in art. 101 van het Verdrag. De voorbeelden die deze auteur 
vervolgens op p. 58 geeft, lijken weinig overtuigend. 

GAUDET, M., o.c., S.E.W., 1961, 62; SCHWARTZ, I.E., "Zur Konzeption der Rechtsangleichung in 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft", in Probleme des europäischen Rechts. Pestschrift für 
Walter Hallstein zu seinem 65. Geburtstag, VON CAEMMERER, E., SCHLOCHAUER, H.-J. en 
STEINDORFF, E. (eds.), Frankfurt, Klostermann, 1966, (474), 479-480; RODIÈRE, R., o.c., Rev. 
Trim. Dr. Eur., 1965, nr. 7, p. 344-345, die nog explicieter stelt: "L'unité de pensée du traité est 
notable. La liberté de concurrence est inséparable du Marché commun; elle en marque toute la 
politique. 11 n'y a pas, d'une part, un Marché commun, d'autre part, la liberté de concurrence, 
maïs Marché commun par la liberté de concurrence, c'est-à-dire par l'égalité des chances données 
aux entreprises des divers Etats membres [ ... ]. Aucun hiatus ne sépare les artiel es 100 et suivants 
de l'article 54, § 3, litt. g du traité. Les premiers, comme le dernier, répondent au principe de 
l'article 3, litt. h." Zie ook PIPKORN, J., "Zur Entwicklung des europäischen Gesellschafts- und 
Unternehmensrechts", Z.H.R., 1972, (499), 512: "Der EWG-Vertrag will die Neutralität des 
rechtlichen Rahmens gegenüber den miteinander konkurrierenden Geselischaften sicherstellen und 
muB zu diesem Zweck ein MindestmaB an Gleichwertigkeit der Verpflichtungen fordem, die den 
Geselischaften gegenüber Gesellschaftern und Dritten obliegen". Zie ook, voor het verband tussen 
vennootschapsharmonisatie en mededinging tussen EG-ondernemingen, VON DER GROEBEN, H., 
"Die Politik der Europäischen Kommission auf dem Gebiet der Rechtsangleichung", N.l. W., 1979 
(359), 362. 

Zie o.m. BÄRMANN, J., Europäische Inlegration im Gesellschaftsrecht, FIW-Schriftenreihe, nr. 54, 
1970, 37-46; PIPKORN, J., o.c., Z.H.R., 1972, 511-512. 

HOUIN, R., o.c., Rev. Trim. Dr. Eur., 1965, 16; VON ARNHIM, C., o.c., A.B.B., 1965, 347. 
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nastreeft die niet tot de vestigingsvrijheid kunnen worden herleid, maar dat "sie jedoch in 
erster Linie dieser dient und daB sie deshalb im Rahmen dieses Kapitels [ ... ] zu verwirkli
chen ist" .1177 

236. Voornoemde controverse is niet louter van theoretisch belang. In de eerste plaats 
heeft het omlijnen van de draagwijdte van art. 54, lid 3, sub g, EG een doorslaggevende 
betekenis voor deze bepaling als rechtsgrondslag voor communautair optreden. Hanteert 
men een restrictieve opstelling, dan kunnen vennootschapsrechtelijke harmonisatiericht
lijnen die op dit voorschrift gesteund zijn - en dat zijn ze tot op heden allemaal - wegens 
een ongepaste rechtsgrondslag worden nietig- of ongeldigverklaard. 1178 

In de tweede plaats is de opvatting die men er van voornoemde bepaling op 
nahoudt, van belang bij de uitlegging van vennootschapsrichtlijnen. De discussie in 
Duitsland over het al of niet uitputtend karakter van de kapitaalbeschermingsregels van de 
Tweede Richtlijn illustreert dit punt. 

Reeds jaren heerst in Duitsland een controverse over de vraag of de Duitse kapitaalbeschermingsregels strenger 
mogen zijn dan deze van de Tweede Richtlijn, dan wel of deze laatste een uitputtende regeling terzake 
geeft. 1179 De discussie groeide naar een climax met een arrest van het Bundesgerichtshof (II. Zivilsenat) van 
15 januari 1990 in de zaak IBH/Lemmerz1180

, waarin het BGH oordeelt dat de Tweede Richtlijn geen strengere 
nationale regels uitsluit voor zover haar bepalingen niet in een "HöchtsmaBregelung" voorzien. Dit is volgens het 
BGH niet het geval met de artt. 9, 10, 11 en 27 van de richtlijn, die voorzien in kapitaalbeschermende regels 
terzake van inbreng in de vennootschap bij oprichting en kapitaalverhoging). Op grond daarvan achtte het 
gerechtshof de in de Duitse rechtspraak ontwikkelde leer van de "verdeckte Sacheinlage" verenigbaar met de 
richtlijn. 

1177 

1178 

1179 

1180 

Van een "verdeckte (of verschleierte) Sacheinlage" is naar Duits recht sprake, wanneer partijen de 
toeziehtsprocedure voor inbrengen in natura (vaststelling in statuten, revisorale controle, aanspra
kelijkheid van de inbrenger voor het verschil tussen ingebrachte en werkelijke waarde, d.i. de zgn. 
"Differenzhaftung") trachten te omzeilen door een inbreng in natura in de vorm van een inbreng in geld 
te verhullen. Dit geschiedt o.m. doordat (i) de aandeelhouder een inbreng in geld toezegt, met dien 
verstande dat de vennootschap het ingebrachte bedrag meteen terugbetaalt door goederen of rechten van 
hem te verwerven, of (ii) de inbrenger schuldvorderingen jegens de toekomstige vennootschap inbrengt. 
Krachtens de Duitse rechtspraak gaat het om een ongeldige inbreng, daar de voorschriften voor inbreng 
in natura niet zijn nageleefd. Dit maakt het de curator van een gefailleerde AG of GmbH mogelijk om 

GROEBEN-TROBERG, "Artikel 54", nr. 13, p. 979-980; GRABITZ-RANDELZHOFER, "Art. 54", nrs. 
31-34, p. 7-8. Zie evenwel de kritiek op TROBERG bij EYLES, 135-136. 

Over het steeds belangrijker geworden toezicht van het Hof van Justitie op naleving van het 
rechtsgrondslagvereiste door de EG-instellingen, zie o.m. EMILIOU, N., "Opening Pandora's box: 
the legal basis of Community measures before the Court of Justice", Eur. L. Rev., 1994, 488-507; 
PETER, B., "La base juridique des actes en droit communautaire", R.M.C., 1994, 324-333; 
W ACHSMANN, A., "Le contentieux de la base juridique dans la jurisprudence de la Cour", Europe 
(Ed. T), januari 1993, 1-5. Zie vooral arresten van 26 maart 1987, zaak 45/86, Commissie/Raad 
("algemene tariefpreferenties"), Jur., 1987, 1493, r.o. 11; 11 juni 1991, zaak C-300/89, Commis-· 
siefRaad ("titaandioxyde"), Jur., 1991, 1-2867, r.o. 10; 7 juli 1992, zaak C-295/90, Parle
ment/Raad ("Tchemobyl"), Jur., 1992, 1-4193, r.o. 13; en, recent, 26 maart 1996, zaak C-271194, 
Parlement/Raad, Jur., 1996, nog niet gepubliceerd in de Jur., r .o. 14. 

Zie, voor een overzicht van de betwiste punten, GROSS, W., "Deutsches Gesellschaftsrecht in 
Europa", EuZW, 1994, (395), 399-401; Id., "Nationales Gesellschaftsrecht im Binnenmarkt", in 
Europäische Inlegration und globaler Wettbewerb, HENSSLER, M., KOLBECK, T.M., MORITZ, H.
W. en REHM, H. (eds.), Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 1994, (391), 401-404. 

BGHZ, 110, 47, N.J.W., 1990, 982, Z.l.P., 1990, 156, W.M., 1990, 222; zie ook, m.b.t. de 
GmbH, het "Ausschüttungs-Rückhol" -arrest van het BGH, 18 februari 1991, BGHZ, 113, 335, 
N.l. W., 1991, 1754, Z.l.P., 1991, 511, A.G., 1991, 230. 
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vele jaren later betaling van de toegezegde inbreng in geld van de betrokken aandeelhouder te 
eisen. 1181 Het gaat volgens de Duitse rechtspraak om een geval van wetsontduiking ("Gesetzesumge
hung") dat in het belang van schuldeisers moet worden beteugeld. In de doctrine wordt reeds enige 
jaren betoogd dat deze rechtspraak ingaat tegen de Tweede Richtlijn, omdat zij het door deze richtlijn 
tot stand gebrachte evenwicht tussen aandeelhouders- en crediteurenbescherming in het voordeel van 
deze laatste verstoort. 1182 

Dat het BGH weigerde hierover een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te stellen 1183
, heeft hem felle 

kritiek opgeleverd. 1184 De onderliggende vraag is inderdaad van communautair belang: zijn de inbrengregels 
van de Tweede Richtlijn uitputtend van aard, of mogen de gerechten van een Lid-Staat, met beroep op 
wetsontduiking of rechtsmisbruik, in een verdergaande bescherming van schuldeisers voorzien? De Tweede 
Richtlijn zelf zwijgt over haar al of niet exhaustief karakter; in de preambule luidt het enkel dat zij tot doel heeft 

1181 

1182 

1183 

1184 

KüBLER, F., Gesellschaftsrecht, 170; SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 742-743; zie ook de korte 
samenvatting in de conclusie van advocaat-generaal TESAURO in zaak C-83/91, Meilicke, Jur., 
1992, punt 2, p. I-4897-4898. De casuspositie van de zaak IBH!Lemmerz is illustratief in dit 
opzicht: het ging om een vordering die de curator van het failliet gegane bedrijf IBH AG had 
ingesteld tegen Lemmerz tot betaling van 5 miljoen DM. Lemmerz-Werke KGaA had IBH destijds 
een leverancierskrediet van 5 miljoen DM toegestaan. Toen betaling daarvan uitbleef, werd 
volgende operatie uitgewerkt: Lemmerz-Werke KGaA richtte Lemmerz op en sloot daarmee naast 
een winstovemame- ( "Ergebnisübemahmevertrag "), een beheersovereenkomst (" Organschaftsver
trag") en een bewindvoeringscontract ("Treuhandvertrag") af, krachtens welk Lemmerz zich 

. verplichtte tot een inbreng in geld van 5 miljoen DM in IBH en tot het beheer daarvan voor 
Lemmerz-Werke als Treugeber; IBH gebruikte de inbreng om de schuldvordering aan Lemmerz
Werke terug te betalen. 

Zie o.m., in de zin van onverenigbaarheid, MEILICKE, W., Die 'verschleierte' Sacheinlage - eine 
deutsche Fehlentwicklung, Stuttgart, Schaeffer, 1989; Id., "Die Kapitalautbringungsvorschriften als 
Sanierungsbremse - Ist die deutsche lnterpretation des § 27 Abs. 2 AktG richtlinienkonform?", 
D.B., 1989, 1067-1075, 1119-1124; Id., "'Verschleierte' Sacheinlage und EWG-Vertrag", D.B., 
1990, 1173-1179; MEILICKE, W. en RECQ, J.-G., "Plaidoyer pour un droit européen des sociétés: 
I' apport de créances detenues sur une société en difficulté financière", Rev. Trim. Dr. Eur., 1991, 
(587), 597; FUHRMANN, L., "Das Rechtsinstitut der 'verdeckten Sacheinlage' als Investitionshem
nis", in Europäische Integration und globaler Wettbewerb, HENSSLER, M., KOLBECK, T.M., 
MORITZ, H.-W. en REHM, H. (eds.), Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 1993, (439), i.h.b. 449-
452; in de zin van verenigbaarheid, LUTTER, M., "L'apport en numéraire fictif: une théorie 
allemande et un problème de droit européen", Rev. Soc., 1991, 331-344; LUTTER, M. en GEHLING, 
C., "Verdeckte Sacheinlagen. Zur Entwicklung der Lehre und zu den europäischen Aspekten", 
W.M., 1989, 1445-1460. 

Hiertegen is verder een constitutionele voorziening ingesteld bij het Bundesverfassungsgericht, dat 
in zijn uitspraak van 27 augustus 1991 (D.B., 1991, 2230, Z.l.P., 1991, 1283) oordeelde dat het 
BGH niet art. 101(1) Grundgesetz had geschonden door te weigeren een prejudiciële vraag aan het 
Hof terzake voor te leggen. Zie, andermaal kritisch, STEINDORFF, E., "Vorlagepflicht nach Art. 
177 Abs. 3 r-WGV und Europäisches Gesellschaftsrecht", Z.H.R., 1992, 1-16. Zie ook de kritische 
randbemerking van advocaat-generaal TESAURO in zijn conclusie in zaak C-89/91, Meilicke, Jur., 
1992, p. I-4917, voetnoot 23. Het Bundesgerichtshof heeftinzoverre de kritiek emstig genomen, 
dat het in zijn meest recente rechtspraak een meer restrictieve toepassing maakt van de theorie van 
de "verdeckte Sacheinlagen": zie de arresten aangehaald bij HIRTE, H., "Die Entwicklung des 
U ntemehmens- und Gesellschaftsrechts in Deutschland in den J ahren 1991-1995", te verschijnen in 
N.J. W., 1996, III.2.a.cc.aaa. Ook geeft de Il. Zivilsenat recent blijk van een mentaliteitswijziging 
inzake het voorleggen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie, zoals blijkt uit de door hem 
gestelde vragen in zaak C-234/94, Tomberger, die inmiddels leidde tot een arrest van 27 juni 1996, 
nog niet gepubliceerd in de Jur., en in hangende zaak C-42/95, Siemens (infra dit nr.). 

Zie o.m. FREY, K., "Das IBH-Urteil", Z.l.P., 1990, (288), 292-294; JOOST, D., "Verdeckte 
Sacheinlagen", Z.I.P., 1990, (549), 565; KNOBBE-KEUK, B., "Niederlassungsfreiheit: Diskriminie
rungs- oder Beschränkungsverbot?", D.B., 1990, (2573), 2583; MEILICKE, W., o.c., D.B., 1990, 
1173-1179; STEINDORFF, E., o.c., EuZW, 1990, 251-254. Zie ook de kritische uitlating van 
EVERLING, U., "Zur Auslegung des durch EG-Richtlinien angeglichenen nationalen Rechts", 
Z. G.R., 1992, (376), 392: "Jedenfalls ist es schwer nachzuvollziehen, wenn seitenlange Ausführun
gen dazu benötigt werden, urn darzulegen, es bestünde 'kein vemünftlicher Zweifel' im Sinne des 
angeführten Urteils CILFIT daran, daB die deutsche Theorie über die verdeckte Sacheinlage, die 
anderen Mitgliedstaaten fremd ist und bei der gemeinschaftsrechtlich nichts klar erscheint, der 
einschlägigen Richtlinie entspricht. " 
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een minimale gelijkwaardige bescherming van aandeelhouders en schuldeisers tot stand te brengen. 1185 Maar 
de interpretatie van dit "minimale" karakter kan erg verschillen alnaargelang de visie die men er van de 
doelstellingen van vennootschapsharmonisatie op nahoudt. Gaat men ervan uit dat de Tweede Richtlijn tot doel 
heeft de vrije vestiging van vennootschappen te vergemakkelijken, dan kan de minimale regeling zich tot 
maximumregeling ontpoppen, in die zin dat een nationale wetgever geen strengere maatregelen meer mag 
uitvaardigen en daardoor de oprichting van dochterondernemingen door EG-vennootschappen bemoeilijken, dan 
de gelijkwaardig geachte regels van de Tweede Richtlijn. 1186 Gaat men er daarentegen van uit dat de doelstel
lingen van de harmonisatie het vestigingsrecht overschrijden en dat deze strekt tot een geleidelijke gelijkschake
ling van de venootschapsrechtelijke regels der Lid-Staten die de belangen van derden en aandeelhouders 
beschermen, dan valt een nationale regeling die in een verdergaande bescherming van schuldeisers voorziet, 
mogelijk wel te accepteren. 1187 

Het valt te betreuren dat het Hof van Justitie in de zaak MeiZieke, die specifiek de verenigbaarheid van 
de leer van de "verdeckte Sacheinlage" met de Tweede Richtlijn betrof, niet de kans heeft aangegrepen zich over 
deze problematiek uit te spreken. 1188 Te hopen valt dat het Hof meer duidelijkheid schept over het al of niet 
uitputtend karakter van de kapitaalbeschermingsregels van de Tweede Richtlijn in de thans hangende zaak C-
42/95, Siemens/Nold. 1189 In deze zaak ondervraagt het Bundesgerichtshof het Hof naar de verenigbaarheid met 
de Tweede Richtlijn van zijn rechtspraak die een kapitaalsverhoging tegen inbreng in natura met gelijktijdige 
opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders op zijn rechtmatigheid toetst ("sachliche Rechtfertigung 
des Bezugsrechtsausschlusses"), ook indien de richtlijn enkel in een voorkeurrecht voorziet m.b.t. inbreng in 

1185 

1186 

1187 

1188 

1189 

Zie tweede considerans preambule Tweede Richtlijn. In het Nederlands gewaagt de tekst van "een 
gelijkwaardige bescherming", doch in het Frans heet het "une équivalence minimale", terwijl in het 
Duits sprake is van "ein MindestmaB an Gleichwertigkeit", en in het Engels van "minimum 
equivalent protection". Daarom moet o.i. ook in het Nederlands "gelijkwaardige bescherming" 
worden begrepen als "minimale gelijkwaardige bescherming". 

Zie FREY, K., o.c., Z.l.P., 1990, 292; STEINDORFF, E., o.c., EuZW, 1990, 252; voorzichtiger en 
meer als vraag uitgedrukt bij WIEDEMANN, H., "Entwicklungen im Kapitalgesellschaftsrecht", 
D.B., 1993, (141), 142. Zie tevens BLECKMANN, A., "Probleme der Auslegung europäischer 
Richtlinien", Z. G.R., 1992, (364), 372-373 (uitputtend karakter, maar vanuit doelstelling om 
concurrentiedistorsies tussen Lid-Staten - lees: 'Delaware' -effect - te voorkomen). Cf. reeds, over 
deze rem op strengere nationale voorschriften die een nationale wetgever na de totstandkoming van 
een vennootschapsrichtlijn zou willen doorvoeren, LUTTER, M., "Die Entwicklung des Ge
sellschaftsrechts in Europa", EuR., 1975, (44), 54-55. Strengere voorschriften die reeds van vóór 
de richtlijn dateren, mogen volgens deze auteur blijven voortbestaan aangezien de gemeenschaps
wetgever in zijn calculus betreffende de door de richtlijn tot stand gebrachte gelijkwaardigheid 
zowel de te wijzigen als de voortbestaande regels van nationaal recht in acht neemt. De precieze 
termen STEINDORFF's redenering zijn o.i. wel terecht bekritiseerd door KNOBBE-KEUK, B., o.c., 
D.B., 1990, 2583-2584. 

STEINDORFF, E., o.c., EuZW, 1990, 253, die dit standpunt evenwel meteen verwerpt ten gunste 
van de eerstgenoemde interpretatie. 

Deze zaak was aanhangig gemaakt door het Landgericht Hannover bij verwijzingsbeschikking van 
15 januari 1991 (Z.l.P., 1991, 369). In zijn arrest van 16 juli 1992, zaak C-83/91, Jur., 1992, I-
4871, verklaarde het Hof dat "op de vragen van het Landgericht Hannover niet behoeft te worden 
beslist" (punt 34 en dictum), aangezien het in het hoofdgeding om "een vraagstuk van hypothetische 
aard" ging en het niet over "de gegevens feitelijk en rechtens" beschikte die voor een nuttig 
antwoord noodzakelijk waren (punten 31-32). Zie, voor kritische beschouwingen bij het arrest van 
het Hof, EBENROTH, C.T. en NEISS, E., "Zur Vereinbarkeit der Lehre von der verdeckten 
Sacheinlage mit EG-Recht", B.B., 1992, 2085-2090; WOOLDRIDGE, F., "Disguised contributions in 
kind; the European Court refuses a preliminary ruling on hypothetical questions", L.I. E.I., 1993/2, 
69-81. 

Verwijzingsbeschikking BGH van 30 januari 1995, Z.I.P., 1995, 372. De datum voor de conclusie 
van advocaat-generaal TESAURO in deze zaak is vastgesteld op 19 september 1996. Zie de kritische 
bemerkingen van LUTTER, M., Z.I.P., 1995, 648, bij de zin en termen van de vraagstelling van het 
BGH; zie tevens de annotatie bij de verwijzingsbeschikking van HIRTE, H., "Vereinbarkeit der 
Inhaltskontrolle des Bezugsrechtsauschlusses bei Sacheinlagen mit europäischem Recht?", D.B., 
1995, 1113-1116. 
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geld. 1190 Siemens beroept zich voor het Hof o.m. op de hoger aangegeven stelling i.v.m. de "vestigingsconfor
me" interpretatie van vennootschapsrichtlijnen ter staving van haar stelling dat deze rechtspraak onverenigbaar is 
met, want ten onrechte verder gaat dan, de Tweede Richtlijn. 

§ 2. Standpunt van de Commissie 

23 7. Als voortrekker (gelet op haar exclusief initiatiefrecht) van het communautaire 
programma voor de harmonisatie van het vennootschapsrecht heeft de Commissie steeds 
geworsteld met de po~~_tie van art. 54, lid 3, sub g, in het verdragshoofdstuk over het 
vestigingsrecht. Enerzijd~ heeft zij van oudsher toegegeven dat vennootschapsrechtelijke 
harmonisatie geen conditio sine qua non is voor de uitoefening van het vestigingsrecht, 
aangezien deze enkel aan de voorwaarden van art. 58, eerste alinea, EG is onderwor
pen.1191 Anderzijds heeft zij van bij de aanvang een uiterst ruim m.andaat gelezen in 
eerstgenoemcte- verdragsbepaling en herhaaldelijk laten weten dat dit haars inziens de 
harmonisatie omvat van 11 alle bepalingen met betrekking tot de structuur en de organen 
van de vennootschap, de vorming en instandhouding van haar vermogen, de samenstelling 
van de balans en van de winst- en verliesrekening, de uitgifte van effecten, de fusie, de 
omzetting, de liquidatie, de waarborgen die in verband met concentratie van vennoot
schappen moeten worden verlangd, enzovoort. 111192 

1190 

1191 

1192 

Zie over deze rechtspraak o.m. MARTENS, K.-P., "Der Ausschlufi des Bezugsrechts", Z.l.P., 1992, 
1677-1697; WEIL, K. en KUTSCHER-PUIS, F., "Variations allemandes autour de la suppression du 
droit préférentiel de souscription", Rev. Soc., 1995, 15-31. I.v.m. haar al of niet verenigbaarheid 
met de Tweede Richtlijn, zie vooral KINDLER, P., "Die sachliche Rechtfertigung des aktienrechtli
chen Bezugsrechtsauschlusses im Lichte der Zweiten Gesellschaftsrechtlichen Richtlinie der 
Europäischen Gemeinschaft", Z.H.R., 1994, 339-370, die sterk twijfelt aan de verenigbaarheid van 
de rechtspraak met de Tweede Richtlijn, gelet op haar onevenredig karakter; MEILICKE, W., 
"Vereinbarkeit der Inhaltskontrolle des Bezugsrechtsauschlusses mit europäischem Recht", D.B., 
1996, 513-517, die integendeel meent dat verenigbaarheid voorligt, niet op grond van het 
minimumkarakter van de Tweede Richtlijn, maar omdat art. 25, lid 1, Tweede Richtlijn op dit puÎlt 
een speelruimte aan het nationale recht overlaat: deze bepaling, krachtens welke principieel elke 
kapitaalverhoging bij besluit van de algemene vergadering moet plaatsvinden, legt (anders dan de in 
art. 40, lid 1, genoemde bepalingen van de richtlijn) geen enkel aanwezigheidsquorum of meerder
heictspercentage op, wat betekent dat de nationale wetgever besluiten over kapitaalverhogingen 
tegen inbreng in natura kan onderwerpen aan hoge meerderheidsvereisten of zelfs aan unanimiteit. 
Welnu, zo redeneert MEILICKE a fortiori, als hij dit kan, kan hij ook dergelijke kapitaalverhogingen 
bij meerderheidsbesluit laten plaatsvinden maar daarbij bepaalde voorwaarden opleggen, zoals b.v. 
toekenning van een voorkeurrecht aan overstemde aandeelhouders of inhoudelijke rechterlijke 
controle van de uitsluiting van het voorkeurrecht. Een derde opvatting wordt aangekleefd door 
HIRTE, H., o.c., D.B., 1995, 1ll5, die meent dat bij inbreng van een bedrijf als inbreng in natura 
de gehele procedure van de artt. 25 e.v. Tweede Richtlijn niet toepasselijk is, maar daarentegen de 
voorschriften van de Derde Richtlijn gelding moeten vinden. 

Zie haar standpunt in het verslag opgesteld door C. BERKHOUWER namens de Commissie voor de 
interne markt nopens het voorstel van de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap 
aan de Raad (document 10/1964-1965) voor een richtlijn strekkende tot het coördineren van de 
waarborgen, welke in de Lid-Staten worden verlang van de rechtspersonen in de zin van de tweede 
alinea van artikel 58 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in 
deze rechtspersonen als van derden, zulks ten einde die waarborgen gelijkwaardig te maken, 
Europees Parlement. Zittingsdocumenten, 1966-67, 9 mei 1966, doe. 53 (hierna: rapport Berkhou
wer), p. 6, nr. 10. 

Rapport Berkhouwer, p. 7, nr. 13, met verderop grondige kritiek vanwege de rapporteur op -deze 
extensieve opvatting, p. 22-26, nrs. 11-26. Zie verder de toelichting van de Commissie bij het 
voorstel van Eerste Richtlijn, Bull. EG, suppl. 3/64, 18, waarin zij oordeelt dat "de vrijheid van 
vestiging en het vrij verrichten van diensten met betrekking tot de vennootschappen slechts 
denkbaar [zijn] indien onder alle omstandigheden en bij elke rechtsvorm van de vennootschap de 
rechtszekerheid is gewaarborgd"; een "taak [ ... ] van uitermate groot belang", die "het gehele 
gebied van het vennootschapsrecht bestrijkt"; zie ook nog het memorandum van 22 april 1966 
inzake de invoering van een Europese handelsvennootschap, Bull. EG, suppl. 9-10/66, 8-9. 
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Die ruime opvatting heeft de Commissie in het rapport Berkhouwer (1966) verantwoord door in art. 54, lid 3, 
sub g, EG drie doelstellingen te lezen: (i) het vergemakkelijken van de vrijheid van vestiging van vennootschap
pen, in die zin dat het statuut van de onderscheiden vennootschapsvormen moest worden geharmoniseerd 
teneinde EG-vennootschappen in het gastland gemakkelijker toegang tot het krediet en financieringsmiddelen te 
doen verkrijgen die voor de werking van hun agentschappen en bijkantoren noodzakelijk zijn; (ii) vermijden dat 
bij de verwezenlijking van de vrije vestiging zich verplaatsingen van activiteiten en kapitalen zouden voordoen 
op basis van het min of meer strenge karakter van de nationale vennootschapswetgevingen (lees: voorkoming van 
het 'Delaware'-effect: supra, nr. 234); en (iii) vrijwaring van de rechtszekerheid in de intracommunautaire 
operaties. De wijze waarop de Commissie eerstgenoemde doelstelling formuleerde, overtuigt nauwelijks: men 
kan hoogstens een onrechtstreeks verband leggen tussen harmonisatie van het vennootschapsrecht en toegang, in 
het gastland, tot krediet en financieringsmiddelen. 1193 De derde beleidsdoelstelling concordeert met de hoger 
(supra, nr. 233) aangegeven, flankerende functie van de vennootschapsharmonisatie ten opzichte van het vrije 
verkeer. Inzoverre ziet men een duidelijke band tussen het vrije verkeer en de Eerste Richtlijn: bij de keuze voor 
de in deze richtlijn te harmoniseren onderwerpen (openbaarmaking van essentiële vennootschapsgegevens, 
vertegenwoordigingsbevoegdheden, nietigheden) heeft de Commissie zich vooral door dit derde doel laten leiden, 
uitgaande "van de grondgedachte [ ... ) dat het noodzakelijk is om een vlot verloop van en de rechtszekerheid bij 
internationale transacties te verzekeren". 1194 Maar de volgende harmonisatie-initiatieven, met name kapitaal 
(Tweede Richtlijn1195

), fusie (Derde Richtlijn) en jaarrekeningen (Vierde Richtlijn), geven een verzelfstandi
ging van het harmonisatieprogramma te zien, die weliswaar voortvloeit uit de ruime invulling die de Commissie 
aan haar mandaat gaf, maar in hun fundering met de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging van 

11 
vennootschappen nog nauwelijks een band lijken te hebben. 1196 De nadruk komt integraal te liggen op de 
wetgevingspolitieke doelstellingen van aandeelhouders- en crediteurenbescherming. 1197 

238. Sedert het begin van de jaren zeventig ontwikkelde de Commissie een "tweede 
spoor" in de uitbouw van het communautaire vennootschapsrecht. De impuls kwam vanuit 
industriepolitieke hoek: eenmaking resp. harmonisatie van vennootschapsrechtelijke 
normen moest, blijkens het Colonna-memorandum (1970)1198

, vooral bijdragen tot een 
hogere competitiviteit van Europese ondernemingen door hen instrumenten c.q. regels te 
bieden ter vergemakkelijking van grensoverschrijdende concentratie en samenwerking, 

1193 

1194 

1195 

1196 

1197 

1198 

Door harmonisatie van de kapitaalbeschermingsregels, zo kan men theoretisch aanvoeren, zullen 
kredietinstellingen in het gastland sneller ~eneigd zijn krediet te verlenen aan agentschappen en 
bijkantoren van EG-vennootschappen. Of dte redenering aan de praktijk beantwoordt, lijkt op zijn 
minst onzeker. Wat de financieringsmiddelen betreft, doelde de Commissie kennelijk op de regels 
inzake de uitgifte van effecten, maar ook hier lijkt het verband tussen harmonisatie en vergemakke
lijking van de uitoefening van het vestigingsrecht eerder dun: zie de kritische bedenkingen in het 
rapport Berkhouwer, nr. 22, p. 25. 

Zie de toelichting bij het voorstel van Eerste Richtlijn, Bull. EG, suppl. 3/64, 18. 

Men kan in de artt. 2-3 van de Tweede Richtlijn een verlengde zien van de openbaarmakingsregels 
van de Eerste Richtlijn (die hier echter enkel voor naamloze vennootschappen gelden), terwijl de 
artt. 4 en 5 in het verlengde liggen van de aansprakelijkheids- (art. 7) en nietigheidsregels van de 
Eerste Richtlijn (artt. 11-12), beide ingegeven door rechtszekerheid en bescherming van het 
geWettigd vertrouwen van derden. Insgelijks speelt het rechtszekerheidsmotief mee in de nietig
heictsregels betreffende fusies en splitsingen van naamloze vennootschappen (artt. 22 en 23 Derde 
Richtlijn en artt. 19 en 22 Zesde Richtlijn). 

In de derde considerans preambule Vierde Richtlijn kan men weliswaar nog een verwijzing lezen 
naar de "gelijke mededingingsvoorwaarden"-doelstelling zoals supra, nr. 235 in verband gebracht 
met het vrije verkeer. 

Zie tweede considerans preambule Derde Richtlijn; eerste considerans preambule Vierde Richtlijn; 
vijfde considerans preambule Zesde Richtlijn. 

COMMISSIE EG, "De industriepolitiek van de Gemeenschap. Memorandum van de Commissie aan 
de Raad", Brussel, 18 maart 1970, waarvan het document met de beginselen en algemene 
beleidslijnen is opgenomen in Bull. EG, suppl. 4170. Het memorandum dankt zijn naam aan de 
toenmalige commissaris G. COLONNA DI PALIANO. Zie ook COLONNA DI PALIANO, G., "Voor een 
industriebeleid van de Gemeenschap", Bull. EG, 5-1970, 7-10. 
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teneinde "transnationale Europese ondernemingen" te vormen. In dit perspectief schakel
den zich initiatieven als de Europese vennootschap (SE), het E.E.S.V. en de instelling 
van een groepsrecht in. 1199 In haar Groenboek over de medezeggenschap en de structuur 
van de vennootschap (1975) achtte de Commissie bovendien een versterkte rol van de 
werknemers in de besluitvormingsstructuren van vennootschappen noodzakelijk om 
grensoverschrijdende ondememingsherstructureringen te vergemakkeli.iken en, niet in het 
minst, om een toekomstgerichte, democratischer invulling aan het ondememingsinstituut 
op Europees niveau te geven: zo rechtvaardigde zij de medezeggenschaps- en structuurre
gels in het voorstel van Vijfde Richtlijn en van de SE. 1200 

239. De blokkeringen die vervolgens optraden met betrekking tot het ontwerp-statuut 
SE en het voorstel van Vijfde Richtlijn en de moeizame werkzaamheden aan een vooront
werp inzake vennootschapsgroepen - dat nooit in een formeel richtlijnvoorstel heeft 
geresulteerd - hebben dit "grand design" behoorlijk doen verbleken. Na de successen van 
de jaren zeventig (Tweede, Derde en Vierde Richtlijn) werd harmonisatie sedert het begin 
van de tachtiger jaren steeds meer een kwestie van doormodderen. 1201 In haar Witboek 
voor de voltooiing van de interne markt greep de Commissie nog terug op de hogerge
noemde industriepolitieke doelstellingen om de in dat verband voorgestelde maatregelen 
op te warmen (SE, Tiende Richtlijn, groepen1202), doch zonder veel succes. Sedertdien 
lijkt in het harmonisatieproces nog nauwelijks sprake van enige overkoepelende vi
sie1203: de ene keer streeft een vennootschapsrichtlijn ondememingspolitieke doelen na, 
zoals de Twaalfde Richtlijn inzake eenpersoonsvennootschappen, die een onderdeel vormt 
van het MKB-beleid van de EG1204; de andere keer bescherming van (minderheids)aan
deelhoudersbelangen, zoals de Dertiende Richtlijn betreffende ovemamebiedingen; nog 
een andere keer, doch eerder sporadisch, vergemakkelijking van de uitoefening van het 

1199 

1200 

1201 

1202 

1203 

1204 

Zie Colonna-memorandum, Bull.EG, suppl. 4170, 17. Over deze industriepolitieke onderbouwing 
van de communautaire vennootschapsharmoniatie, zie vooral TIMMERMANS, C.W.A., o.c., 
T.V. V.S., 1983, 166-169; Id., o.c., RabelsZ., 1984, 15-20. 

COMMISSIE EG, "Medezeggenschap van werknemers en structuur van de vennootschap in de 
Europese Gemeenschap", Bull. EG, suppl. 8175, 9-10. 

Zo TIMMERMANS, C.W.A., o.c., in European Business Law, 129. 

Zie supra, voetnoot 32. De voorstellen voor een Tiende Richtlijn en de SE werden door de 
Commissie ook nog opgerakeld in haar mededeling "Industriebeleid in een door concurrentie · 
gekenmerkte open context: richtsnoeren voor een communautaire benadering", COM(90) 556, 
opgenomen in Bull.EG, suppl. 3/91, i.h.b. 18-19. 

Een goede analyse van de conceptuele ambiguïteiten van het harmonisatieprogramma bieden 
BUXBAUM, R.M. en HOPT, K.J., Legal Harmonization and the Business Enterprise. Corporale and 
Capita/ Market Law Harmonization Policy in Europe and the U.S.A., Berlijn, De Gruyter, 1988. 
Dit boek en de erin ontwikkelde inzichten maakten het voorwerp uit van een meer actuele discussie 
met verscheidene specialisten: zie European Business Law. Legal and Economie Analyses on 
Inlegration and Harmonization, BUXBAUM, R., HERTIG, G., HIRSCH, A. en HOPT, K.J. (eds.), 
Berlijn, De Gruyter, 1991. Zie ook DINE, J., "The Harmonization of Company Law in the 
European Community", 9 Y.E.B., 1989, (93), 97-99. 

Zie derde en vijfde considerans preambule. Een rechtstreeks verband tussen vrije vestiging en de 
verplichte invoering van eenpersoonsvennootschappen valt moeilijk te leggen. Onrechtstreeks leidt 
de richtlijn ertoe dat, voor zover dit nog een probleem was, niet-erkenning van besloten vennoot
schappen op grond van hun eenhoofdig karakter, thans uitgesloten lijkt. 
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vestigingsrecht van ondernemingen (Elfde Richtlijn inzake bijkantoren). 1205 De 11 subsi
diariteitsgeest11 die in het spoor van het Unieverdrag de werkzaamheden van de Commis
sie beving, heeft de twijfels over de nood aan een communautair optreden op het gebied 
van het vennootschapsrecht verder versterkt. 1206 De poging tot recapitulatie van beleids
doelstellingen in het strategisch programma van eind 1993 ten spijt1207

, lijkt van een 
globale herbezinning en herpositionering tot op heden geen sprake. De initiatieven die 
sedet1"etnd~?5 herleven, kenmerken zich door ultra-pragmatisme en een kwistig beroep 
op (Ûbsidiarite1it: (i) een mededeling 11 inzake de voorlichting en de raadpleging van de 
werkn.emersî' 1208 waarin de Commissie de impasse van haar 11 medezeggenschaps 11 -
richtlijnen wil doorbreken op grond van het 'acquis' van de Richtlijn Europese Werkne
mersraden, d.w.z. op basis van een model van informatie en consultatie veeleer dan van 
medezeggenschap van werknemers1209

; (ii) een nota over een nieuw harmonisatiebeleid 

1205 

1206 

1207 

1208 

1209 

Zie eerste considerans preambule Elfde Richtlijn en de toelichting van de Commissie bij haar 
oorspronkelijke voorstel voor een Elfde Richtlijn van 23 juli 1986, COM (86) 397, p. 1, nr. 1 en 
p. 3-4, nr. 7. Daaruit blijkt dat verwijdering van de belemmeringen voor de oprichting van 
bijkantoren ten gevolge van de divergente openbaarmakingsregels in de Lid-Staten het hoofddoel 
van de richtlijn is. 

Zie, over de impact van het subsidiariteitsbeginsel op het vennootschapsrechtelijke optreden van de 
EG, SCHÖN, W., "Gesellschaftsrecht nach Maastricht - Art. 3b EGV und das europäische Ge
sellschaftsrecht", Z.G.R., 1995, 1-38; Id., "Mindestharmonisierung im europäischen Gesellschafts
recht", Z.H.R., 1996, 221-249. 

Zie COMMISSIE EG, Een optimale benutting van de door de interne markt geboden kansen: 
strategisch programma, mededeling aan de Raad van 22 december 1993, COM(93) 632, 33-34. Als 
ronkende doelstellingen van het optreden van de Gemeenschap op het gebied van vennootschaps- en 
boekhoudrecht noemt de Commissie daar (i) de mobiliteit van ondernemingen teneinde hen in staat 
te stellen van de voordelen van de eengemaakte markt gebruik te maken, (ii) gelijkheid van 
mededingingsvoorwaarden tussen ondernemingen gevestigd in verschillende Lid-Staten, (iii) de 
aanmoediging van handelsbetrekkkingen tussen de Lid-Staten, (iv) de stimuleren van grensover
schrijdende samenwerking tussen ondernemingen, en (v) het vergemakkelijken van grensoverschrij
dende fusies en overnamen. De actiepunten die de Commissie vervolgens opsomt, kan men echter 
moeilijk echt "strategisch" noemen. Eerder vaag wordt een "fundamentele bezinning" over het 
juridisch raamwerk voor ondernemingen in de interne markt in het vooruitzicht gesteld (vormt de 
aan ERNST & YOUNG uitbestede studie, aangehaald infra, voetnoot 1212, daarvan een onderdeel? 
Van de voor 1994 aangekondigde mededeling is niets terechtgekomen). Voor het overige wordt 
bezinningswerk, maar nauwelijks concrete initiatieven, aangekondigd omtrent (i) boekhoudkundige 
problemen en vergelijkbaarheid van financiële informatie van vennootschappen, (ii) de rol, positie 
en aansprakelijkheid van de wettelijke accountant (eerder zwak gerechtvaardigd teneinde de 
betrouwbaarheid van financiële informatie te verbeteren), en (iii) de banden tussen moeder- en 
dochterondernemingen die in verschillende Lid-Staten gevestigd zijn. Bijzonder doordacht lijkt dit 
gedeelte van het strategisch programma niet. 

Mededeling van 14 november 1995, COM(95) 547. Daarover KOLVENBACH, W., "Neue lnitiative 
zur Weiterentwicklung des Europäischen Gesellschaftsrechts?", EuZW, 1996, 229-234. Zie ook, 
kritisch, BEHRENS, P., "Krisensymptome in der Gesellschaftsrechtsangleichung", EuZW, 1996, 
193; positief daarentegen, WIESNER~ P.M., "Europäisches Unternehmensrecht im Umbruch", A.G., 
1996, 390-395. 

Zie ook de opmerkingen van J. SANTER in het kader van het debat van 12 december 1995 in het 
Europees Parlement over het jaarprogramma van de Commissie voor 1996 en de beoordeling van 
het wetgevingsprogramma 1995, Hand. EP, nr. 4-472/50. Het gaat om niet minder dan zes 
richtlijnvoorstellen: naast het gewijzigd voorstel Vijfde Richtlijn gaat het om gewijzigd voorstel 
voor een richtlijn van de Raad tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met 
betrekking tot de plaats van de werknemers (PB, 1991, C 138, 8); gewijzigd voorstel voor een 
richtlijn van de Raad tot aanvulling van het statuut van de Europese vereniging met betrekking tot 
de rol van de werknemers (PB, 1993, C 236, 14); gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de 
Raad tot aanvulling van het statuut van de Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot 
de rol van de werknemers (PB, 1993, C 236, 36); gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de 
Raad tot aanvulling van het statuut van de Europese onderlinge maatschappij met betrekking tot de 
rol van de werknemers (PB, 1993, C 236, 56); gewijzigd voorstel voor een richtlijn inzake de 
voorlichting en de raadpleging van de werknemers in ondernemingen met ingewikkelde en in het 
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inzake het jaarrekeningenrecht1210
; en (iii) het nieuwe voorstel voor een Dertiende 

(kader)Richtlijn. 1211 Inmiddels blijft de Commissie - gesterkt door hernieuwde belang
stelling vanuit het bedrijfsleven en door het rapport Ciampi1212 

- zich vastklampen aan 
het gewijzigd voorstel SE, in de hoop dat goedkeuring hiervan de dossiers "Tiende 
Richtlijn" en "Vijfde Richtlijn" kan deblokkeren. 1213 Een lichtpunt in deze evolutie lijkt 
de aankondiging, begin 1996, van het voornemen een richtlijn op te stellen om grensover
schrijdende zetelverplaatsing te regelen. 1214 

1210 

1211 

1212 

1213 

1214 

bijzonder een transnationale structuur (PB, 1983, C 217, 3)(zgn. 'Vredeling'-richtlijn). Wat dit 
laatste betreft, is de Commissie blijkens de aangehaalde mededeling van 14 november 1995 
voornemens dit voorstel in te trekken, maar zij wacht daarvoor op een algemene oplossing van de 
gehele problematiek (nr. 5, p. 4). 

COMMISSIE EG, Harmonisatie van de jaarrekeningen: een nieuwe strategie ten aanzien van 
internationale harmonisatie, mededeling van 14 november 1995, COM(95) 508; daarover VAN 
HULLE, K., "L'harmonisation comptable européenne. Une nouvelle stratégie au regard de 
l'harmonisation internationale", Rev. Fr. Compt., februari 1996, 29-38; WIESNER, P.M., o.c., 
A.G., 1996, 394-395. Zie ook het groenboek van de Commissie van juli 1996 over de rol, positie 
en aansprakelijkheid van de wettelijke accountant binnen de Europese Unie, dat een antwoord moet 
bieden op de desiderata van de Fédération des Experts Comptables Européens, uitgedrukt in hun 
The RoZe, Pósition and Liability of the Statutory Auditor in the European Union, Brussel, 14 
februari 1996. 

PB, 1996, C 162, 5. Zie de zichtbaar op het subsidiariteitsbeginsel geïnspireerde derde en vierde 
considerans preambule. Voor eerste commentaren, zie KRAUSE, H., "Der revidierte Vorschlag 
einer Takeover-Richtlinie", A.G., 1996, 2Q9-217; PETER, C., "Revidierter Vorschlag für eine 13. 
gesellschaftsrechtliche EU-Richtlinie über Ubernahmeangebote", S.Z.W., 1996, 177-179; RAAUMA
KERS, M.J.G.C., "Herziening Fusiecode en nieuw ontwerp Dertiende Richtlijn", T.V. V.S., 1996, 
65-69. 

Het betreft een rapport, opgesteld door een door de Commissie in februari 1995 (op verzoek van de 
Europese Raad van Essen) opgerichte adviesgroep voor concurrentiezaken, naar haar voorzitter, de 
Italiaanse oud-premier A. CIAMPI, de Ciampi'"groep geheten: zie DEVROE, W. en WoUTERS, J., De 
Europese Unie, nr. 614a, p. 545. In het rapport dat de adviesgroep uitbracht voor de Europese 
Raad van Cannes van juni 1995 oordeelde zij dat goedkeuring van de SE een grote vooruitgang zou 
betekenen "niet alleen vanwege de mogelijke besparingen maar vooral omdat de integratie enorm 
zou worden gestimuleerd wanneer grote en kleine bedrijven over heel Europa op eenvoudige wijze 
kunnen uitbreiden": zie COMMISSIE EG, "De interne markt in 1995. Verslag van de Commissie aan 
de Raad en het Europees Parlement", Brussel, 20 februari 1996, COM(96) 51, nr. 143, p. 56. 

In haar algemeen verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie 1995, p. 69, nr. 131 , 
kondigt de Commissie voor 1996 nieuwe beleidslijnen inzake het statuut-SE aan, terwijl ze in haar 
"Groenboek over informatie" van 20 december 1995 (COM(95) 688, 61-62) nogmaals, met 
verwijzing naar het rappon Ciampi, het belang benadrukte van de SE als instrument voor 
grensoverschrijdende samenwerking en herstructurering van ondernemingen. Wat het gewijzigd 
voorstel Vijfde Richtlijn betreft, valt aan te stippen dat de Commissie in 1995 door Ernst & Young 
een studie heeft laten uitvoeren naar de wenselijkheid en haalbaarheid van vereenvoudiging in de 
nationale regels inzake structuur en organisatie van bevoegdheden in naamloze vennootschappen in 
de Lid-Staten, met de vraag of voornoemd gewijzigd voorstel aan de behoeften tegemoet komt: zie 
ERNST & YOUNG, The Simplification of the Operating Regulations for PubZie Limited Companies in 
the European Union, Final Report, december 1995. Zie de bespreking bij WIESNER, P.M., o.c., 
A.G., 1996, 392-395. Het is hier niet de plaats om op deze studie in te gaan. We volstaan met de 
opmerking dat het eerder paradoxaal lijkt om deregulering van het vennootschapsrecht te koppelen 
aan het ontwerp van Vijfde Richtlijn, één der meest ambitieuze en regelgeladen harmonisatie
initiatieven die de Commissie ooit heeft ondernomen. Met WIESNER (o.c., A.G., 1996, 395) kan 
men zich afvragen of het ontwerp-Vijfde Richtlijn in dereguleringsperspectief gewoon niet beter 
integraal wordt ingetrokken. 

Zie het werkprogramma van de Commissie voor 1996 (COM(95) 512, 26), waar onder de post 
"Voltooien en versterken van de interne markt" "Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 
een onderneming van een Lid-Staat naar een andere" staat opgegeven, zonder de vermelding dat het 
hier om een ontwerp-richtlijn in voorbereiding gaat. Dit laatste blijkt duidelijker uit het verslag van 
de Commissie van 20 februari 1996 over de interne markt in 1995 (COM(96) 51, p. 56, nr. 144). 
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240. Het komt ons voor dat de slaloms van de Commissie in haar vennootschapsrech
telijke beleid in nauw verband staan met de door TIMMERMANS treffend geïdentificeerde, 
politieke strekking van art. 54, lid 3, sub g, EG, waarvan de bedoeling vooral was een 
'Delaware'-verschijnsel binnen de EG te voorkomen (supra, nr. 234). Een dergelijke 
negatieve bekommernis verschaft nauwelijks aanwijzingen voor een positief beleid. De 
zeer open bewoordingen van voornoemde bepaling - "een opeenstapeling van vage 
rechtsbegrippen" 1215 

- schiepen ruimte voor de uiterst ambitieuze aanzet van de Com
missie in de jaren zestig en de industriepolitieke initiatieven in de jaren zeventig, maar de 
ervaringen met het ontwerp van Vijfde Richtlijn, het voorontwerp van Negende Richtlijn 
en het ontwerp-statuut SE hebben de (politieke) limieten van deze benaderingen zichtbaar 
gemaakt. 1216 Zoals BEHRENS opmerkt, bevindt de vennootschapsharmonisatie zich thans 
in een crisissfeer: zij ondergaat zowel een conceptuele (medezeggenschap versus consulta
tie van werknemers), bevoegdheids- (subsidiariteit), legitimiteits- (nieuwe· voorkeur voor 
decentrale ontwikkeling van het recht) en loyauteitscrisis (weerstand van Lid-Staten bij 
implementatie). 1217 Een globale - en niet louter punctuele, zoals thans (supra, nr. 239) -
heroverweging van het harmonisatiebeleid lijkt zich meer dan ooit op te dringen (zie ook 
infra, nrs. 246-248). 

§ 3. Positie van het Hof 

241. Uit de tien prejudiciële arresten die het Hof tot dusver he.eft gewezen over de 
vennootschapsrichtlijnen1218 laat zich nauwelijks een coherente visie van de communau-

1215 

1216 

1217 

1218 

TIMMERMANS, C.W.A., o.c., S.E.W., 1971, nr. 3, p. 610. 

Ook BOUWES, M. T., "De voortgang van de harmonisatie van het vennootschapsrecht", in 
Grensoverschrijdend privaatrecht. Een bundel opstellen over privaatrecht in internationaal verband. 
Aangeboden aan Mr. J. van Rijn van Alkemade bij gelegenheid van zijn afscheid als raadsadviseur 
bij het Ministerie van Justitie, Deventer, Kluwer, 1993, (27), 36, acht de Vijfde Richtlijn "een 
kenmerkend voorbeeld van de nogal ongerichte harmonisatie waartoe de blanco cheque van artikel 
54, lid 3, onderdeel g, leidt. Het voorstel is niet terug te voeren op de wens de structuur van grote 
vennootschappen te harmoniseren of het ondernemingen gemakkelijker te maken in de Gemeen
schap actief te zijn, maar vloeit voort uit bepaalde sociaal-politieke wensen van de Commissie op 
het gebied van de medezeggenschap." 

BEHRENS, P., o.c., EuZW, 1996, 193. 

Het betreft, in chronologische volgorde, de arresten van 12 november 1974, zaak 32174, Haaga, 
Jur., 1974, 1201; 20 september 1988, zaak 136/87, Ubbink, Jur., 1988, 4665; 11 januari 1990, 
zaak C-38/89, Blanguemon, Jur., 1990, 1-83; 13 november 1990, zaak C-106/89, Marleasing, 
Jur., 1990, 1-4135; 30 mei 1991, gevoegde zaken C-19/90 en C-20/90, Karelia en Karellas, Jur., 
1991, 1-2691; 24 maart 1992, zaak C-381189, Syndesmos Melon, Jur., 1992, 1-2111; 16 juli 1992, 
zaak C-83/91, Meilicke, Jur., 1992, 1-4871; 12 november 1992, gevoegde zaken C-134/91 en C-
135/91, Kerafina, Jur., 1992, 1-5699; 12 maart 1996, zaak C-441193, Pafitis, nog niet gepubliceerd 
in de Jur.; 27 juni 1996, zaak C-234/94, Tomberger, nog niet gepubliceerd in de Jur., T.R. V., 
1996, 401, met noot VAN CROMBRUGGE, S., "De realisatie van dividenden in het Belgisch 
boekhoudrecht". Daarnaast zijn er uiteraard de nodige "art. 169"-uitspraken, geveld op basis van 
inbreukprocedures die de Commissie had ingesteld tegen Lid-Staten die vennootschapsrichtlijnen 
niet, of niet correct, hadden geïmplementeerd: zo b.v. arresten van 11 mei 1989, zaak 46/88, 
Commissie/België, Jur., 1989, 1133 (summiere publicatie) (Derde en Zesde Richtlijn); 17 
november 1992, zaak C-157/91, Commissie/Nederland, Jur., 1992, 1-5899 (Achtste Richtlijn). Een 
interessante, thans hangende inbreukprocedure is zaak C-191 /95, Commissie/Duitsland, waarin de 
Commissie Duitsland ten laste legt geen adequate sancties te hebben voorzien voor vennootschappen 
die nalaten hun jaarrekeningen te publiceren in strijd met de Eerste en Vierde Richtlijn. Dezelfde 
problematiek staat aan de orde in hangende prejudiciële zaak C-97 /96, Daihatsu, met tevens een 
vraag naar de rechtstreekse werking van art. 6 Eerste Richtlijn (dat de Lid-Staten ertoe verplicht 
gepaste sancties te voorzien in geval van, met name, openbaarmaking van de balans). Daarnaast 
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taire rechter afleiden met betrekking tot de vet . ing tus~en voornoemde richtlijnen en 
het vestigingsrecht van vennootschappen. Reyners oorfjeelde het Hof weliswaar in 
generieke termen dat de in art. 54 en 57 E e richtlijnen na het verstrijken van 
de overgangsperiode als functie hebben "in de wetgeving van de Lid-Staten een samenstel 
van bepalingen ter vergemakkelijking van het daadwerkelijk gebruik [van de vrijheid van 
vestiging] in te voeren, ten einde de economische en sociale vervlechting in de Gemeen
schap op het terrein van de niet in loondienst verrichte werkzaamheden te bevorde
ren" 1219, m~__flaarbij had het niet specifiek de vennootschapsrichtlijnen in gedach
te.1220 Inc!Iffj-lf~a, nr. 244) komt wel de gedacht naar een vereenvoudigende 
rol van venliootschapsharmonisatie ten aanzien van het vestigingsrecht tot uiting. 

242. Het dichtst bij de werking van de gemeenschappelijke c.q. interne markt staat 
wellicht de rechtspraak van het Hof inzake de ~~~<;!tj_.lijn. In Haaga legde het Hof 
expliciet een verband tussen de openbaarmakingsregels van deze richtlijn en de marktinte-

, gratie in de EG. Het oordeelde dat de bedoeling van de richtlijn is, 

"om met het oog op de verdieping van de handelsstromen tussen de Lid-Staten als gevolg van de schepping van 
de gemeenschappelijke markt de rechtszekerheid in de betrekkingen tussen de vennootschap en derden te 
verzekeren; dat het, zo gezien, van belang is dat een ieder die zakenrelaties met in andere Lid-Staten gevestigde 
vennootschappen wenst te vestigen en te handhaven, zonder moeite kennis kan nemen van essentiële gegevens 
betreffende de oprichting der handelsvennootschappen en de bevoegdheid van de personen die haar hebben te 
vertegenwoordigen; dat de juridische transacties tussen onderdanen der verschillende Lid-Staten er derhalve mee 
gebaat zijn dat alle ter zake dienende gegevens expliciet in de officiële registers of boeken worden vermeld, ook 
wanneer zij soms van rechtswege uit de nationale wettelijke regeling voortvloeien dan wel vanzelfsprekend 
mogen voorkomen; dat immers van derden geen volledige kennis van de wetgeving van andere Lid-Staten of van 
de aldaar heersende handelsgebruiken mag worden verwacht". 1221 Deze motivering bracht het Hof tot een 
ruime interpretatie van art. 2, lid 1, sub d, Eerste Richtlijn, dat de openbaarmaking voorschrijft in een openbaar 
register van akten en gegevens betreffende de benoeming, het aftreden en de identiteit van "de personen" die als 
(deel van een) wettelijk orgaan vertegenwoordigingsbevoegdheid ten opzichte van derden hebben of deelnemen 
aan het bestuur van, het toezicht of de controle op de vennootschap: die verplichting geldt ook zo slechts één 
persoon bevoegd is de vennootschap te verbinden, zelfs wanneer, zoals in Duitsland het geval is, uit de wet zelf 
voortvloeit dat bij benoeming van slechts één bestuurslid hij alleen de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft 
(§ 35 GmbHG)~ In casu ging het om een eenpersoons-GmbH die slechts één bestuurder had. 

Hieruit blijkt dat het Hof de hoger (supra, nr. 233) weergegeven opvatting van de 
flankerende roL.y_é!IJ g~-Y~Il!J.()Otsçhap_~h_at:m_opi~a.ti~ t~n_ g}!~t(! y~n billll~nl(lp.c!§~ __ §ç_}Juldei
sers, in het licht yal!__~~rechtsz~_lc_~~h.~jg -~n -~en grQt~~e vlot.tJ.eid_\'élll_de intré!ç_9_mmu11autai-

1219 

1220 

1221 

zijn momenteel twee andere prejudiciële vennootschapszaken aanhangig, nl. de supra, nr. 236 
aangehaalde zaak C-42/95, Siemens, en zaak C-104/96, Coöperatieve Rabobank "Vecht en 
Plassengebied" BA, waarin de Hoge Raad het Hof ondervraagt naar de tegenwerpbaarheid, onder 
de Eerste Richtlijn, van een statutair beding dat voorziet in de onbevoegdheid van een bestuurder 
om de vennnootschap te verbinden, zo deze een belangenconflict heeft. Over deze kwestie, zie 
MEILICKE, W., "Selbstkontrahieren nach europäischem Gemeinschaftsrecht", R.I. W., 1996, 713-
719. 

Arrest van 21 juni 1974, zaak 2/74, Jur., 1974, 631, r.o. 21. 

Zulks blijkt uit r.o. 22, waar het Hof toevoegt dat deze doelstelling, naast "het geheel der 
bepalingen van artikel 57" wordt beoogd in "sommige bepalingen van artikel 54, lid 3, met name 
betreffende de samenwerking tussen de bevoegde nationale bestuursinstellingen en de aanpassing 
van bestuursrechtelijke procedures en handelswijzen" (eigen cursivering). 

Arrest Haaga, r.o. 6. Ook advocaat-generaal MAYRAS koos voor een ruime opvatting voor de 
openbaarmakingsplichten van de richtlijn op grond vanuit de optiek van het intracommunautaire 
handelsverkeer: Jur., 1974, 1214-1215. 
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re transact~es, genegen is. Eenzelfde ingesteldbeid spreekt - zonder expliciete verwijzing 
naar de behoeften in gemeenschappelijke-marktverband - uit Ubbink (supra, nr. 135) en 
Marleasing (supra, nr. 136), waar het Hof een zeer restrictieve interpretatie geeft aan het 
werkingsveld van de nietigheidsregeling resp. aan de nietigheidsgronden van de Eerste 
Richtlijn. Haaga en Ubbink tonen ook het belang dat het Hof hecht aan de derdenbescher
mende werking van openbaarmaking van vennootschapsgegevens in het openbare register. 

243. Daarentegen is in de jurisprudentie van het Hof met betrekking tot de ~WC!~4_e 
~n alsnog van enige verwijzing naar (vergemakkelijking van) de vrije vestiging geen 
sprake. Het Hof heeft tot dusver vooral de klemtoon gelegd op de rechtspolitieke 
doelstelling van de richtlijn, "aandeelhouders in alle Lid-Staten een minimum niveau van 
bescherming te verzekeren." 1222 Deze eerder eenzijdige beklemtoning van de aandeel
houdersbeschermende functie van de richtlijn - haar preambule geeft aan dat zij een 
minimale equivalentie nastreeft van de waarborgen ter bescherming van aandeelhouders 
en schuldeisers1223 

- moet wellicht worden toegeschreven aan de specifieke context van 
de betrokken arresten, waarin minderheidsaandeelhouders de onverenigbaarheid met de 
richtlijn inriepen van Griekse regels inzake ondernemingen in moeilijkheden. 

In Karella, Syndesmos Melon en Kera.fina ging het om de verenigbaarheid met de Tweede Richtlijn van een 
Griekse wet die aan een publiekrechtelijke naamloze vennootschap onder oved~eidscontrole, de Organismo 
Anasygkrotiseos Epicheiriseon AE (Instituut voor de reorganisatie van ondernemingen, hierna "OAE"), de 
bevoegdheid verstrekt om, bij ministeriële beschikking, het bestuur en het dagelijks bestuur over te nemen van 
ondernemingen die in zware financiële moeilijkheden verkeren. 1224 In voornoemde zaken ging het telkens om 
vennootschappen waarvan het bestuur bij ministeriële beschikking aan de OAE was overgedragen, en waar de 
OAE bepaalde door de Tweede Richtlijn beschermde rechten van de aandeelhouders niet had gerespecteerd, met 
name de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering tot kapitaalverhoging (art. 25, lid 1) en in 
Syndesmos bovendien het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij kapitaalverhoging (art. 29, lid 1). 
In Pa.fitis ging het omde verenigbaarheid met dezelfde richtlijnbepalingen van een specifiek regime inzake 
provisionele bewindvoering over kredietinstellingen in moeilijkheden. 1225 Het Hof kende aan de betrokken 
regels- rechtstreekse werking toe. 1226 Op dit punt vormen de arresten slechts een toepassing van de voorwaar
den voor (verticale) directe werking van richtlijnbepalingen. Hun betekenis situeert zich vooral op het vlak van 
de werkingssfeer van de Tweede Richtlijn. Kernvraag was, of de richtijnbepalingen ook gelding vinden ten 
aanzien van naamloze vennootschappen die onder een specifiek wettelijk stelsel voor ondernemingen in 
moeilijkheden zijn gebracht. Het Hof toonde zich op dit punt zeer formeel. Het oordeelde dat de hogergenoemde 

1222 

1223 

1224 

1225 

1226 

Arresten Karella, r.o. 25; Syndesmos Melon, r.o. 32; Pafitis, r.o. 38. 

Zie tweede considerans preambule; cf supra, voetnoot 1185. 

Wet nr. 1386/1983 van 5 augustus 1983 (Grieks Staatsblad, A 107, 8 augustus 1983). Deze wet 
voorziet zowel een stelsel van voorlopig bestuur als van definitieve sanering. In het kader van zijn 
voorlopig bestuur kan de OAE overgaan tot kapitaalverhogingen in de betrokken onderneming die 
afwijken van de Griekse vennootschapswetgeving: zo moet de verhoging door de bevoegde minister 
worden goedgekeurd, en behouden de oude aandeelhouders enkel hun voorkeurrecht binnen de door 
de minister vastgestelde termijn (art. 8, lid 8). De bevoegde minister kan in bepaalde gevallen 
beslissen tot een definitieve saneringsmaatregel, met name een kapitaalverhoging of een kapitalisatie 
van de schulden van de vennootschap ten aanzien van de staat of andere publieke instellingen en 
ondernemingen; in dat geval hebben de oude aandeelhouders geen voorkeurrecht op de nieuwe 
aandelen (art. 10). 

Dit regime werd gevormd door art. 6 van uitzonderingswet nr. 1665/1951 (Grieks Staatsblad, A 
31, 27 januari 1951) en het presidentieel besluit nr. 86111975 betreffende de benoeming van 
provisionele bewindvoerders bij banken, integraal overgenomen in wet nr. 236/1975 (Grieks 
Staatsblad, A 275, 5 december 1975). 

Arresten Karella, r.o. 19-23 (art. 25, lid 1); Syndesmos Melon, r.o. 38-43 (artt. 25, lid 1, en 29, 
lid 1); Kerafina, r.o. 18 (art. 25, lid 1); Pafitis, r.o. 40-42 (art. 25, lid 1). 
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doelstelling van een minimaal beschermingsniveau voor de aandeelhouders ernstig in gevaar zou komen indien de 
Lid-Staten door bijzondere of uitzonderlijke regelingen, die niet in de richtlijn zelf zijn voorzien, zouden kunnen 
afwijken van de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering over kapitaalverhogingen resp. van het 
voorkeurrecht van de aandeelhouders. 1227 Naamloze vennootschappen die het voorwerp van saneringsmaatrege
len uitmaken, blijven, zelfs indien zij kredietinstellingen zijn1228

, verplicht onderworpen aan de regels van de 
Tweede Richtlijn. Deze laatste blijft van toepassing "zolang de aandeelhouders zich niet hebben teruggetrokken 
en de normale organen van de vennootschap blijven functioneren", d.w.z., "zolang de vennootschap met haar 
eigen structuur blijft bestaan" 1229 en het slechts "een eenvoudige saneringsmaatregel [betreft] die dient te 
verzekeren dat de vennootschap overleeft" .1230 Daarentegen is de richtlijn niet (meer) toepasselijk ingeval van 
maatregelen van gedwongen executie "die gericht zijn op het verdwijnen van de vennootschap", inzonderheid een 
liquidatieregeling waardoor een vennootschap onder bewind wordt geplaatst. 1231 

Zelfs binnen hun specifieke context kan de nagenoeg exç_tl]~_iç_y_~ t}é!_n4a.cl_tt __ yo~r aa11Q.~ç]_-. 
houdersbescherming in deze arresten niet overtuigen. Zo is het merkwaardig dat het Hof 
pas wanneer ~het erom gaat de vennootschap te vereffenen, de rechten van schuldeisers 
laat prevaleren boven die van de aandeelhouders1232

, terwijl het ten aanzien van sane
rings- en reddingsmaatregelen voor bedrijven in moeilijkheden de aandeelhoudersbe
schermende regels van de Tweede Richtlijn absolute voorrang toekent; zulks zelfs 
wanneer het een kredietinstelling betreft, met de daarbij voor de stabiliteit van het gehele 
financiële stelsel op het spel staande belangen. 1233 Deze jurisprudentie lijdt aan een 
ongenuanceerde benadering van de problematiek van ondernemingen in moeilijkheden, die 
onder tafel wordt geschoven door toepassing van formalistische criteria en een eerder 

1227 

1228 

1229 

1230 

1231 

1232 

1233 

Arresten Karella, r.o. 26; Syndesmos, r.o. 33; Pafitis, r.o. 39. 

Arrest Pafitis, r.o. 41-47, ondanks de pertinente argumentatie van met name de Portugese regering, 
volgens welke de situatie van een bank ingeval van een financiële crisis fundamenteel verschilt van 
die van een gewone naamloze vennootschap (zie r.o. 34-37). 

Arresten Karella, r.o. 30; Syndesmos Melon, r.o. 27 (waar het i.p.v. "zich niet hebben terugge
trokken" heet "niet van hun rechten zijn ontheven", wat een andere betekenis heeft). 

Arrest Pafitis, r.o. 57, waar toegevoegd wordt dat de richtlijn onder zulke saneringsmaatregel blijft 
gelden "ook al betekent deze regeling dat de aandeelhouders en de normale organen van de 
vennootschap tijdelijk van hun rechten zijn ontheven". In r.o. 58 herneemt het Hof het criterium 
van het "op de overleving van de vennootschap gericht zijn". Daaruit blijkt dat zich een verschui
ving voordoet in de door het Hof gehanteerde criteria: de in hoofdtekst geciteerde criteria uit 
Karelia en Syndesmos Melon, nl. het zich niet hebben teruggetrokken van de aandeelhouders en het 
blijven bestaan van de vennootschap met haar eigen structuur, worden in Pafitis niet hernomen. Dit 
is een gelukkige zaak, aangezien de toepassing die het Hof van deze criteria in Syndesmos Melon 
gaf, niet erg gelukkig was: zie WOUTERS, J., "Kapitaalverhogingen bij ondernemingen in moeilijk
heden: de Tweede Richtlijn waakt!", noot bij Syndesmos Melon, T.R. V;, 1992, (315), nr. 10, p. 
319. Met de beklemtoning van het onderscheid "op overleving/op verdwijnen van de vennootschap 
gericht zijn" in Pafitis sluit het Hof nog dichter aan bij de rechtspraak die het terzake heeft 
ontwikkeld ter afbakening van de werkingssfeer van de Rtchtlijn Behoud Werknemersrechten ten 
aanzien van faillissements- en herstructureringsprocedures: zie inzonderheid arrest van 25 juli 1991, 
zaak C-362/89, d'Urso, Jur., 1991, I-4105, r.o. 26, bevestigd in arrest van 7 december 1995, zaak 
C-472/93, Spano, Jur., 1995, I-4321, r.o. 24-30. 

Arresten Karella, r.o. 30; Syndesmos Melon, r.o. 27; Pafitis, r.o. 57, waarin de tussen aanhalings
tekens aangehaalde passage is toegevoegd. 

Zie arresten Karella, r.o.30; Syndesmos Melon, r.o. 27; Pafitis, r.o. 57. 

Zie, voor kritische besprekingen, SAMARA-KRISPOS, A. en STEINDORFF, E., noot bij Karella, 
C.M.L. Rev., 1992, 615-624; WOUTERS, J., o.c., T.R.V., 1992, 315-322. Goedkeurend daarente
gen, TELLIS, N., "Unternehmenssanierung durch Zwangskapitalerhöhungen - das Beispiel 
Griechenlands aus europarechtlicher Sicht", EuZW, 1992, 657-663; TRIDIMAS, T., "Direct effect 
and the Second Company Law Directive", Eur. L. Rev., 1992, 158-163. Zie ook BoUCKAERT, J., 
"Het principe van de bevoegdheid van de algemene vergadering tot kapitaalverhoging", noot bij 
Karella, T.R. V., 1991, 413-416. 

r 
I 

I 
'• 



244 

schraal beroep op de primauteit van het gemeenschapsrecht. 1234 Van het Hof mag een 
evenwichtiger afweging worden verwacht tussen het communautaire belang bij een 
correcte toepassing van de vennootschapsrichtlijnen en de doelstellingen die worden nage
streefd door nationale regelingen welke, zoals inzake bedrijven in moeilijkheden, deel 
uitmaken van het ondememingsrechtelijke weefsel waarbinnen vennootschappen opere
ren.t235 

Inachtneming van de verdragscontext waarin vennootschapsrichtlijnen zich in het 
kader van het gemeenschapsrecht situeren, nl. de effectuering van het vestigingsrecht van 
vennootschappen (zie ook infra, nr. _), kan bijdragen tot een meer genuanceerde 
benadering. Zij zou het Hof niet alleen aanzetten tot een grotere aandacht, naast de 
aandeelhoudersbescherming, voor de bescherming van crediteuren, maar mogelijk ook tot 
een meer "rule of reasen" -gerichte benadering, waarbinnen de hogergenoemde belange
nafweging kan plaatsvinden. 

244. Uiteindelijk is één van de duidelijkste signalen die het Hof tot dusver omtrent de 
rol van harmonisatie van wetgeving op grond van art. 54, lid 3, sub g, EG heeft 
uitgezonden, niet vervat in een uitspraak over één van de vennootschapsrichtlijnen, maar 
over het vestigingsrecht van vennootschappen zelf. Daarmee doelen we op het Daily Mail
arrest, waarin het Hof er geen twijfel over laat bestaan dat het recht op intracommunau
taire zetelverplaatsing niet rechtstreeks op de artt. 52 en 58 EG kan worden gesteund, 
maar moet worden geëffectueerd door middel van op art. 54, lid 3, sub g, EG gefundeer
de wetgeving (dan wel op krachtens art. 220 EG gesloten overeenkomsten)1236 (zie 
infra, nr. 339). Daarmee erkent het Hof de rol die harmonisatie van het (internationaal) 
vennootschapsrecht kan spelen ter vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening 
van het vestigingsrecht door vennootschappen. De wenk in verband met zetelverplaatsing 
heeft de Commissie inmiddels, zeven jaar na Daily Mail, eindelijk ter harte genomen 
(supra, nr. 239). Wie het arrest aandachtig leest, vindt er ook de idee in terug dat de 
problematiek van de verschillende aanknopingsfactoren in het internationaal vennoot
schapsrecht van de Lid-Staten volgens het Hof op grond van voornoemde verdragsbepa
ling kan (of zelfs moet) worden aangepakt. 1237 Daarover rept de Commissie tot hier toe 
echter (ten onrechte) met geen woord. 

§ 4. Eigen stellingname 

245. Uit wat voorafgaat, blijkt dat de verhouding tussen het vestigingsrecht van vennoot
schappen en de harmonisatie van vennootschapsrecht deels controversieel, maar deels ook 

1234 

1235 

1236 

1237 

Zie vooral de striemende kritiek van SAMARA-KRISPOS, A. en STEINDORFF, E., noot bij Karella, 
C.M.L. Rev., 1992, 621-623, die zelfs opp. 615, mede met verwijzing naar de arresten Marleasing 
en Daily Mail, stellen dat "the European Court's contribution to company law may not justify the 
expectation that the Community, in its present organization, is qualified to assume responsibility for 
questions of company and - probably - other ei vil law." 

In die zin ook TRIDIMAS, T., "The Case-Law of the European Court of Justice on Corporate 
Entities", 13 Y.E.L., 1993, (335), 354; SAMARA-KRISPOS, A. en STEINDORFF, E., noot bij Karella, 
C.M.L. Rev., 1992, 621-622. 

Arrest Daily Mail, r.o. 21-22. 

Zie arrest Daily Mail, r.o. 23. TIMMERMANS bepleit zulks al sedert 1980: TIMMERMANS, p. 55, nr. 
18; zie ook Id., o.c., RabelsZ., 1984, 39. Zie tevens SCHNICHELS, 65. 
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onderbelicht is gebleven. Voorkoming van een 'Delaware'-verschijnsel mag de oorspron- ~· '~··' 
kelijke politieke ratio van art. 54, lid 3, sub g, EG zijn geweest, zij verschaft geen 
positieve aanwijzigen voor de invulling van de in deze bepaling vervatte harmonisatie-
opdracht. I_!! ___ <!~ <Ioctrin~ is 4e precieze omvang van de _ communautaire harmonisatiebe-
V()egdheid betwist, al overweegt het standpunt dat vennootschapsharmorusaiiè de Vrijheid 
va~_ vestiging van ondei'Il:ell}mgen -moet vergemakkelijken. Wat de Commissie betreft, 
deze heeft harmonisatie van het vennootschapsrecht vanuit velerlei beleidsobjectieven 
gemotiveerd, maar alsnog (te) weinig in het perspectief van de vrije vestiging. Voor zover 
zich uit de rechtspraak van het Hof een coherente visie laat distilleren, lijkt deze zich 
deels, gelet op Reyners en Daily Mail (supra, nrs. 241 en 244), te richten op harmonisatie 
ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het vestigingsrecht, deels ook, 
blijkens Haaga (supra, nrs. 240-241), op de flankerende functie van harmonisatie ten 
opzichte van het vestigingsrecht en inzonderheid de derdenbeschermende functie ervan. 
Maar ook het Hof schippert op dit vlak, getuige de overwegend aandeelhouders-gerichte 
invulling van de Tweede Richtlijn in zijn Karella-jurisprudentie. 

'• 

246. Nochtans is naar OJ;p:e me~illg de 111eest overtuigende grondslag voorcommutm,u-
taire harmonisatie van het veimootschapsrecht in de __ huidige_stand. V(l!J._het g_~IIleenschaps
recht prec~es gelegen in haar relatie tot het vestigingsrecht van ondernemingen. lreidi§çh 
valt dit sluitend te argumenteren: leest men art. 54, lid 3, sub g, EG in zijn context en in 
het licht van de doelstellingen van het Verdrag (conform de supra, nr. 28, opgegeven 
interpretatieregels van het Hot), dan dringt zich de vaststelling op dat deze clausule niet 
los mag worden gezien van het verdragshoofdstuk waarvan zij deel uitmaakt en, in het 
bijzonder, de in art. 54, lid 1, EG (waarnaar art. 54, lid 3, aanhef verwijst) aan Commis
sie en Raad opgedragen taak om de vrijheid van vestiging te verwezenlijken. Inachtne
ming van de doelstellingen van het EG-Verdrag bevestigt deze lezing: het nader tot elkaar 
brengen van de wetgevingen is krachtens art. 3, sub h, EG enkel voor de Gemeenschap 
weggelegd "in de mate waarin dat voor de werking van de gemeenschappelijke markt 
noodzakelijk is" . Het EG-Verdrag zelf dwingt met andere woorden tot een functionele 
opvatting van harmonisatie van wetgeving: deze is slechts toegelaten voor zover het gaat 
om het verwijderen, of althans verminderen, van dispariteiten die belemmeringen 
veroorzaken voor het vrije verkeer. 1238 

Ook politiek gesproken biedt deze stellingname het beste verweer tegen een 
blokkering v~/ communautaire besluitvorming met een beroep op bevoegdheids- en 
rechtsbasisproblemen en/ of het subsidiariteitsbeginsel. Uitbouw van de interne markt en 
het opruimen van belemmeringen voor een zo vrij mogelijk verkeer van vennootschappen 
zijn doelstellingen die, in termen van art. 3B, tweede alinea, EG, "niet voldoende door de 
Lid-Staten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang of de gevolgen 

1238 Vgl. de visie van E. STEIN, reeds ontwikkeld in 1964: "The function of approximation is to reduce 
or eliminate disparities in national laws, regulations or administrative practices where they 
constitute obstacles to economie intercourse which cannot be removed through other legal devices 
in the armory of the Community [ ... ] ": "Assimilation of National Laws as a Function of European 
lntegration", 58 Am. J. Int. L., 1964, (1), 29 (eigen cursivering). Zie, in dezelfde zin en met 
verwijzing naar STEIN, RODIÈRE, R., o.c., Rev. Trim. Dr. Eur., 1965, 346, ook aangehaald supra, 
voetnoot 1174. 
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van het overwogen optreden beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezen
lijkt" .1239 De jarenlange status quo of zelfs achteruitgang van de juridische condities 
voor grensoverschrijdende zetelverplaatsing in het recht van de Lid-Staten (infra, nrs. _) 
vormt daarvan het beste bewijs. 

247. De helangrijkste prioriteit voor de Commissie moet derhalve zijn de werkelijke 
belemmeringen te identificeren die divergente nationale regels van vennootschaps-, 
rechtspersonen- en beursrecht veroorzaken voor de uitoefening van het vestigingsrecht van 
ondernemingen. 1240 In dit perspectief ligt het voor de hand dat, met het oog op de 
vereenvoudiging van de uitoefening van het recht van primaire vestiging, werk wordt 
gemaakt van het voorstel van Tiende Richtlijn inzake grensoverschrijdende fusies, én van 
een voorstel voor een richtlijn inzake grensoverschrijdende zetelverplaatsing van vennoot
schappen. 1241 De Commissie lijkt zich daarvan eindelijk bewust, aangezien zij thans 
overweegt een richtlijnvoorstel in die zin uit te werken (supra, nr. 239). Daarnaast is een 
grondige studie wenselijk van de belemmeringen die secundaire vestigingen van EG
ondernemingen, en met name - ondanks de Elfde Richtlijn - bijkantoren, vandaag de dag 
nog ondergaan ten gevolge van divergente nationale handels- en vennootschapsrechtelijke 
regels, waardoor de keuzevrijheid tussen de rechtsvorm van secundaire vestiging wordt 
verstoord (supra, nr. 211). Harmonisatie vormt overigens niet de enige mogelijke 
benadering ter oplossing van dergelijke belemmeringen: in sommige goedgekozen 
gevallen valt, gelet op de ruimere werking die het Hof vandaag de dag aan het vestigings
recht toekent (infra, nrs. 385 e.v.), te overwegen een inbreukprocedure tegen Lid-Staten 
op te starten wegens schending van art. 52 juncto 58 EG. 

Vereenvoudiging van de uitoefening van het vestigingsrecht kan ook een interessant uitgangspunt en referentieka
der bieden voor de vraag in welke opzichten zich harmonisatie van het groepsrecht binnen de EG opdringt. 
Veeleer dan het zoeken naar een "Europees model" van groepsrecht, waaraan het voorontwerp Negende Richtlijn 

1239 

1240 

1241 

De Commissie ontkent tot nog toe op eerder koppige wijze dat art. 3B, tweede alinea, EG ook 
geldt voor de maatregelen tot uitbouw van de gemeenschappelijke of interne markt. Haar standpunt 
is dat het om een exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap gaat, aangezien het EG-Verdrag de 
totstandbrenging van de interne markt als resultaatsverplichting voorschrijft: zie o.m. COMMISSIE 
EG, "Mededeling van 27 oktober 1992 aan de Raad en het Europees Parlement over het subsidiari
teitsbeginsel", Bull. EG, 107"1992, nr. 2.2.1, p. 123-124; Id., "Verslag van 24 november 1993 aan 
de Europese Raad over de aanpassing van de bestaande wetgeving aan het subsidiariteitsbeginsel", 
COM(93) 545, 3; Id., "Versla~ van 25 november 1994 aan de Europese Raad betreffende de 
toepassing van het subsidiarite1tsbeginsel", COM(94) 533, 3. Deze opvatting overtuigt maar 
moeilijk, aangezien niet alle gevallen waarin het EG-Verdrag de Gemeenschap tot handelen 
verplicht, neerkomen op een exclusieve bevoegdheid. Toegespitst op het communautaire optreden 
ter verwezenlijking van de gemeenschappelijke of interne markt, hebben wij eerder al het standpunt 
ingenomen dat het principe zelf van communautaire handelingsplicht tot vrijmaking van het 
goederen-, diensten-, personen- en kapitaalverkeer in het EG-Verdrag is neergelegd en derhalve 
niet met een beroep op subsidiariteit kan worden bekampt; daarentegen geldt de subsidiariteitstest 
van art. 3B, tweede alinea, EG wél voor de modaliteiten van de actie van de Gemeenschap: deze 
zal slechts mogen optreden voor zover de Lid-Staten het beoogde doel niet kunnen verwezenlijken 
en voor zover de actie niet disproportioneel de residuaire bevoegdheden van de Lid-Staten aantast: 
zie, met nadere verwijzingen, DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, nr. 149, p. 129-
131. 

Op het opstellen van een overzicht van de belemmeringen die uit de nationale vennootschapswetge
vingen voortvloeien voor de uitoefening van het vestigingsrecht werd reeds aangedrongen door het 
Europees Parlement in zijn adviesresolutie van mei 1966 m.b.t. het voorstel van Eerste Richtlijn, 
PB, 1966, 1519, punt 3. Bij ons weten is een dergelijk overzicht er nooit gekomen. 

Tot dit besluit komt ook SCHÖN, W., o.c., Z.H.R., 1996, 244-246. 
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zich bezondigde1242 , valt na te gaan in hoeverre divergente regels aangaande de verhouding tussen moeder- en 
dochterondernemingen die in verschillende Lid-Staten gevestigd zijn, belemmerend werken ten aanzien van de 
vrije vestiging. Men kan hier alvast de problematiek van niet-erkenning van grensoverschrijdende beheersover
eenkomsten aanstippen (infra, nr. _). 

Zonder meer actueel blijft in de hier aangehangen visie op vennootschapsharmonisatie, de nood aan een 
nauwgezette opvolging van de problematiek van anti-overnameregels en beschenningsconstructies. Meer dan 
door uiteenlopende nationale procedurevoorschriften - vooral deze poogt het voorstel Dertiende Richtlijn te 
harmoniseren - wordt de uitoefening van het vestigingsrecht door middel van een openbaar bod (supra, nr. 223) 
in praktijk vaak gefnuikt door dergelijke regels en praktijken. De door de Commissie op dit terrein tot dusver 
geleverde inspanningen en geboekte resultaten, zijn (veel) te beperkt. 1243 Beperkte, maar goed gerichte, 
harmonisatie-initiatieven die de meest draconische anti-overnameregels aan banden leggen c.q. verbieden, lijken 
noodzakelijk. 

248. H~voorgaande ~~é!_!__e_r Ilie~--~!!~- in_d~--~~g -~at ~~ __ Ç()mmis~!~o_Q '!rt. 54, lid 3, s~b 
g, _ EG ook andere harmonisatie-initiatieven fundeert die een minder rechtstreekse band 
V~rtOn(!ll_ J11e! de verweZ(!l1lijking van de vrije vestiging en meer de Idemtoon leggen op 
een rechtspolitieke benadering, gericht op het gelijkwaardig maken van de in het nationale 
recht geldende voorschriften inzake de bescherming van aandeelhouders, investeerders, 
schuldeisers en mogelijk ook werknemers. 1244 Maar hier is ons inziens een genuanceer
de afweging geboden van de voor- en nadelen van het communautaire optreden en dringt 
zich een scherpere toepassing van het s_u)Jsidiariteitsbegjnsel op. 

Bij de inachtneming van mogelijke voor- en nadelen zal men, naast de vraag hoe de beperkte personeelsmiddelen 
van de Commissie het best worden ingezet, vooral oog moeten hebben voor de vraag, in hoeverre gemeen
schapsoptreden de kwaliteit van de nationale regelgeving werkelijk ten goede komt. Daarbij valt met name 
rekening te houden met (i) de politieke aard van het communautaire besluitvormingsproces (afzwakking van 
normen, "opt-outs", overgangsmaatregelen om een gekwalificeerde meerderheid te vinden); (ii) het fragmenta
risch karakter van harmonisatiemaatregelen (beperking tot een bepaald onderwerp en tot bepaalde vennootschaps-

1242 

1243 

1244 

Zie o.m. BARTMAN, S.M. en DORRESTEUN, A.F.M., Van het concern, Arnhem, Gouda Quint, 
1994, 2e ed., 273-276. 

Het betreft de maatregelen aangekondigd in het zgn. "Bangemann-memorandum" van 14 mei 1990: 
COMMISSIE EG, Communicalion relating to hindrances of public takeover or exchange bids, 
gepubliceerd in Europe, 17 mei 1990, doe. 1619. Zie ook Europe, 9 mei 1990, 6. Dit document 
resulteerde in twee wetgevende initiatieven, nl. (i) een amendement op de Tweede Richtlijn ter 
beteugeling van verkrijging van eigen aandelen van een moederondemem1ng door een dochteronder
neming, dat uitmondde in richtlijn 92/101/EEG van de Raad van 23 november 1992 tot wijziging 
van de Tweede Richtlijn (PB, 1992, L 34 7, 64), en (i i) voorgestelde amendementen aan het 
Gewijzigd Voorstel Vijfde Richtlijn, die, samen met 4it laatste, tot nog toe geblokkeerd bleven: zie 
PB, 1991, C 7, 4 en PB, 1991, C 321, 9. Voor een bespreking, zie WOUTERS, J., "Towards a 
level playing field for takeovers in the European Community? An analysis of the proposed thir
teenth directive in light of American experiences", C.M.L. Rev., 1993, (267), 292-294. 

De vraag, of werknemers "derden" zijn in de zin van art. 54, lid 3, sub g, EG is van oudsher 
betwist. Zie b.v., in bevestigende zin, PIPKORN, J., o.c., Z.H.R., 1972, 513-514; in ontkennende 
zin, GRABITZ-RANDELZHOFER, "Art. 54", p. 8, nr. 35; pragmatisch, EYLES, 137-138. Hier willen 
we slechts aanstippen dat zich thans inzoverre een probleem van rechtsgrondslag voordoet, dat art. 
2, lid 3, derde streepje, van de Overeenkomst betreffende de sociale politiek (gehecht aan het 
Protocol betreffende de sociale politiek, dat op zijn beurt door het Unieverdrag aan het EG-Verdrag 
werd gehecht) communautair optreden "met zijn veertien" (d.w.z. zonder het Verenigd Koninkrijk, 
dat aan de Overeenkomst niet deelneemt) op het gebied van "de vertegenwoordiging en collectieve 
verdediging van de belangen van werknemers en werkgevers, met inbegrip van de medezeggen
schap" (eigen cursivering) onderwerpt aan een vereiste van eenparigheid in de Raad en aan 
raadpleging van het Parlement. Onder art. 54 EG daarentegen geldt gekwalificeerde meerderheids
stemming binnen de Raad en, sinds de inwerkingtreding van het Unieverdrag, de medebeslissings
procedure. Bij ons weten hebben Commissie noch doctrine alsnog de vraag onderzocht, welke 
implicaties dit voor het gewijzigd voorstel Vijfde Richtlijn en het gewijzigd voorstel SE heeft. 
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vormen) waardoor coherentieverlies in het vennootschapsrecht van de Lid-Staten dreigt (zie ook supra 
nr. 42) 1245

; (iii) het gevaar voor "sclerosering" van rechtsregels, gelet op de zware procedures die gelden om 
de communautaire normen te wijzigen en op de "Sperrwirkung" die van aangenomen richtlijnen uitgaat op de 
verdere ontwikkeling van het nationale recht. 1246 

Een scherpere toepassing van het subsidiariteitsbeginsel situeert zich hier vooral op het punt van de intensiteit en 
de modaliteiten van het communautaire optreden. Hierbij zal men dit optreden zowel moeten toetsen aan het 
subsidiariteitsprincipe sensu stricto in de zin van art. 3B, tweede alinea, EG als aan het in art. 3B, derde alinea, 
EG neergelegde evenredigheidsbeginsel. Beide elementen houden een noodzakelijkheidstest in, maar vanuit 
verschillend oogpunt. Krachtens de tweede alinea van art. 3B mag de Gemeenschap slechts optreden "voor 
zover" de Lid-Staten de doelstellingen van het overwogen optreden niet kunnen verwezenlijken; de klemtoon ligt 
hier op noodzakelijkheid van Gemeenschaps- versus nationaal optreden, gelet op het al of niet transnationaal 
karakter van een kwestie, de nood om concurrentievervalsingen te corrigeren of verkapte handelsbelemmeringen 
te vermijden, en/of de duidelijke voordelen die communautair optreden zou opleveren op grond van de schaal of 
de gevolgen. 1247 Onder de derde alinea van art. 3B EG gaat het om de proportionaliteit van het communautaire 
optreden als zodanig, d.w.z. nadat is vastgesteld dat de Gemeenschap optreedt. Dit optreden mag "niet verder 
[gaan] dan wat nodig is om de doelstellingen van dit Verdrag te verwezenlijken". Volgens de Europese Raad 
betekent zulks o.m. dat, wat de vorm van het optreden betreft, de Gemeenschap waar het kan moet kiezen voor 
niet-bindende maatregelen als aanbevelingen of, als dwingend optreden geboden is, kaderrichtlijnen; wat de 
inhoud betreft, dat zo veel mogelijk ruimte wordt gelaten, o.m. door opgave van alternatieven eli eerbied voor 
de organisatie en werking van het rechtssysteem van de Lid-Staten. 1248 De Commissie lijkt zich bij de 
herwerking van haar voorstel van Dertiende Richtlijn inzoverre op deze richtsnoeren te hebben geïnspireerd, dat 
haar oorspronkelijke, sterk gedetailleerde voorstellen, zijn teruggebracht tot een kaderrichtlijn met minimale 
richtsnoeren voor het verloop van openbare biedingen. 1249 

AFDELING 11. HARMONISATIE VAN HET- VENNOOTSCHAPSRECHT, DE FACTO EEN NOOD

ZAKELIJKE BEGELEIDENDE MAATREGEL? 

249. De zienswijzen lopen sterk uiteen omtrent d~_ vraag in hoeverre harmonisatie van 
het V_!!_!W.ootsçhapsrecilt, ofschoon geen conditio sine qua non, de facto toch e~n wens~lij-

1245 

1246 

1247 

1248 

1249 

Zo VAN GERVEN, W., "Foreword", in The European Private Company?, DE KLUIVER, H. -J. en 
VAN GERVEN, W. (eds.), lus Commune Reeks nr. 9, Antwerpen, Maklu, 1995, 7. Cf supra, vn. 
248. Recent heeft TIMMERMAN, L., "Wat hebben de Europese Richtlijnen in ons vennootschaps
recht aangericht?", A.A., 1996, 309-315, evenwel betoogd dat de harmonisatie de systematiek van 
het Nederlandse vennootschapsrecht veeleer ten goede dan ten kwade is gekomen. 

Daarover o.m. BEHRENS, P., "Voraussetzungen und Grenzen der Rechtsfortbildung durch 
Rechtsvereinheitlichung", RabelsZ., 1986, (19), 26-33; BUXBAUM, R.M. en HOPT, K.J., Legal 
Harmonization and the Business Enterprise, 241-243; KöTZ, H., "Rechtsvereinheitlichung- Nutzen, 
Kosten, Methoden, Ziele", RabelsZ., 1986, {1), 10-13; TIMMERMANS, C.W.A., o.c., RabelsZ., 
1984, 28-30. Men stelt dit gevaar reeds vast aan de hand van de hoger (supra, nr. 236) aange
haalde problematiek van het al of niet exhaustief karakter van de kapitaalbeschermingsregels van de 
Tweede Richtlijn. 

Zie de richtsnoeren van de Europese Raad van Edinburgh (11-12 aecember 1992) met betrekking 
tot de "algemene aanpak van de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel en van artikel 3B van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie door de Raad", Bull. EG, 12-1992, nr. 1.15, p. 14-15. Meer 
hierover bij DEVROE, W. en WoUTERS, J., De Europese Unie, nr. 151, p. 132-133. 

Richtsnoeren Europese Raad inzake het subsidiariteitsbeginsel, Bull. EG, 12-1992, 16. Zie, voor 
kritische kanttekeningen, DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, nr. 154, p. 135-136. 

Zie toelichting bij het nieuwe voorstel Dertiende Richtlijn, COM(95) 655, p. 2, nrs. 6-7. De 
Dertiende Richtlijn figureerde reeds op de "Edinburgh"-lijst van de Commissie tussen de voorstel
len van wetgeving die "soms te gedetailleerd zijn in verhouding tot het nagestreefde doel" en die 
voor herziening in aanmerking kwamen "in verband met algemene beginselen die de Lid-Staten 
zouden kunnen aanvullen": Bull. EG, 12-1992, 18. Voor de voorstellen in hun versie van 1989 en 
1990, zie PB, 1989, C 64, 8 en PB, 1990, C 240, 7. 



~~ _Qf .. zel(s . noodzakelij~e. be_g~leidende operatie is voor de verwezenlijJQng_ v_an het. vesti
gingsrecht van ondernemingen. Met ~me in de Duitse doctrine is de correlatie tussen 
belde. herhaaldelijk gelegd ~_!_Q~~rekk!J!g t~t h~t vraagstuk van. de toepasselijkheid van de 
i.&-J. -theori~-~~n _de_ \\"erkelijke zetel (in.fra, -Iir~---=), ___ IJ.ilonderlielcl~ aanzien van 
intracommunautaire zetelverplaatsingen en fusies. 1250 

Men kan zich afvragen hoever de harmonisatie van het vennootschapsrecht volgens deze doctrine moet zijn 
voortgeschreden om de zetelleer vaarwel te zeggen. De gevolgde redenering lijkt ons niet zonder gevaar in een 
tijd dat vennootschapsrechtelijke harmonisatie een crisis doormaakt, met name wat betreft het medezeggenschaps
vraagstuk (supra, nrs. 239-240). Het conditioneren van de vestigingsvrijheid van vennootschappen aan 
harmonisatie van vraagstukken die politiek gesproken geen kans op een oplossing bieden, komt uiteindelijk neer 
op het (al of niet gewild) creëren van een patsituatie. In deel 111 zal worden nagegaan in hoeverre het vestigings
recht reeds constitutionele begrenzingen oplegt aan de werking van de zetelleer (infra, nrs. _). Waar het hier op 
aankomt, is dat de in de Duitse rechtsleer gelegde band tussen afbouw van de zetelleer en "eine weitgebende 
Harmonisierung" van het vennootschapsrecht opnieuw het in art. 54, lid 3, sub g, EG vervatte harmonisatieman
daat dreigt te "überfordern". Immers, de harmonisatie zal, om de meeste auteurs in kwestie te kunnen overtuigen 
de zetelleer prijs te geven, zowat alle vennootschapsrechtelijke regels moeten beslaan met "Schutzwirkung" ten 
aanzien van vennoten, crediteuren en werknemers. 1251 Afgezien nog van de vraag of zulks voor de dynamiek 
en instrumentaliteit van het vennootschapsrecht wenselijk is, gaat een dergelijke onderneming de grenzen van art; 
54, lid 3, sub g, te buiten, staat zij op gespannen voet met de draagwijdte van het vestigingsrecht zoals dit uit 
art. 52 EG voortvloeit, en lijkt zij in strijd met het subsidiariteitsbeginsel (supra, nr. 248). 

250. Niettemin kan men moeilijk voorbij aan de vaststelling dat ~e ree~~ v~~~~en!ü~e 
ha~~nisatie van het vennootschapsrecht de facto een gunstige invloed _uitoefent OQ ~e 

v~sjjgingsvrij_hei<L y_an q!l4~~{!!Jl_ingen. Door een dynamische 'output' van harmonisa
tievoorstellen sedert 1964 heeft de Commissie een aantal politieke reticenties weggenomen 
die in enkele Lid-Staten, met name Frankrijk, ten tijde van de goedkeuring van het EEG
Verdrag leefden ten aanzien van de liberale verdragsvoorschriften inzake de vestiging van 
vennootschappen (supra, nr. 234). Veel van het oorspronkelijke wantrouwen is daardoor 
ontzenuwd. Evenmin mag de feitelijke invloed van het 'acquis communautaire' inzake 
vennootschapsharmonisatie op de invulling van het vestigingsrecht ex art. 52 juncto 58 
EG worden onderschat. Het __ r~s~l~~J i_s _m~~~~~ eel!_ grotere verge(ijk!z~r!Jt:i!!_~ _y_an 
nationale regels, althans met betrekking tot de vennootschapsvormen die het voorwerp van 
harmonisatie uitmaken. Deze vergelijkbaarheid speelt een essentiële rol bij de invulling 

1250 

1251 

Zie o.m. BRÖDERMANN, E., in BRÖDERMANN, E. en IVERSEN, H., Europäisches Gemeinschafts
recht und Internationales Privatrecht, Tübingen, Mohr, 1994, 148 e.v.; KROPHOLLER, J., 
Internationales Privatrecht, Tübingen, Mohr, 1990, 475-476; Rorn, W.-H., "Der EinfluB des 
Europäischen Gemeinschaftsrechts auf das Internationale Privatrecht", RabelsZ., 1991, (623), 649; 
SACK, R., "Auswirk:ungen der Art. 52, 58 EWGV auf das internatioJ}ale Gesellschaftsrecht -
EuGH, NJW 1989, 2186", JuS, 1990, 352; SANDROCK, 0., "Sitztheorie, Uberlagerungstheorie und 
der EWG-Vertrag: Wasser, Öl und Feuer", R.I.W., 1989, 505; SONNENBERGER, H.J., "Europa
recht und Internationales Privatrecht", ZVglRWiss, 1996, (3), 21. Met name GROSSPELD ziet als 
sterkste argument voor de blijvende toepasselijkheid (en EG-conformiteit) van de· zetelleer de niet
harmonisatie van de voorschriften inzake de medezeggenschap ("Mitbestimmung") van werknemers 
in de organen van de vennootschap: GROSSFELD, B. en JASPER, D., "ldentitätswahrende Sitzverle
gung und Fusion von Kapitalgesellschaften in die Bundesrepublik Deutschland", RabelsZ., 1989, 
(52), 56. Ook elders heeft deze auteur afbouw van de zetelleer uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van 
een voortschrijdende harmonisatie van het vennootschapsrecht: GROSSFELD, B., Einige Grundfragen 
des Internationalen Unternehmensrechts, 19. 

Dit wordt duidelijk bij SACK, R., o.c., JuS, 1990, 356, die wel een "weitgehende Harmonisierung" 
bepleit (vandaar de uitdrukking in hoofdtekst), maar .. zelfs dan niet een overgang van zetel- naar 
incorporatieleer voorstaat, maar van zetelleer naar Uberlagerungstheorie, met mogelijkheid van 
bepaalde Eingriffsnormen. 
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van het verbod van discriminatie op grond van art. 52 EG, zoals blijkt uit het arrest 
Halliburton Services (infra, nrs. 410 e.v.). Zij heeft daarnaast een gunstige invloed op de 
problematiek van onderlinge erkenning van vennootschappen (infra, nr. _)en op de door 

~Lid-Staten ten aanzien van EG-vennootschappen toegepaste conflictregels (infra, nr. _). 
Verwacht kan worden dat ook het Hof van Justitie met de verworvenheden van het 
geharmoniseerde vennootschapsrecht van langsom meer rekening zal houden bij de 
uitlegging van het vestigingsrecht. De thans hangende Futura-zaak (infra, nr. _) biedt 
daartoe gelegenheid. 

\~::; 



251 

Hoofdstuk 11. Artt. 73B-73G EG: vestigingsrecht en vrij kapitaalverkeer 

AFDELING I. ONDERLINGE INTERACTIE EN AUTONOMIE VESTIGINGSRECHT - KAPITAAL VER

KEER 

251. Tussen het vestigingsrecht en het vrije kapitaalverkeer bestaat een rechtstreekse 
relatie: zoals het Hof in Casati opmerkte, vormt vrij kapitaalverkeer in de praktijk een 
voorwaarde om de vrijheid van vestiging doeltreffend te kunnen uitoefenen. 1252 Hoger 
(supra, nr. 18) wezen we reeds op het voorbehoud dat art. 52, tweede alinea, EG 
dienaangaande bevat: de vrije vestiging geldt "behoudens de bepalingen van het hoofdstuk 
betreffende het kapitaal". 1253 In het oorspronkelijke verdragsschema kon dit voorbehoud 
inzoverre voor problemen zorgen, dat de liberalisatie van het kapitaalverkeer krachtens de 
artt. 67 e.v. EEG trager verliep dan de liberalisatie van het personenverkeer. 1254 Het 
probleem deed zich in praktijk slechts in mindere mate voor, aangezien de Eerste 
kapitaalverkeersrichtlijn de voor vestiging belangrijkste kapitaalbewegingen, nl. directe 
investeringen, onvoorwaardelijk had vrijgemaakt, althans wat de deviezenvergunningen 
betreft (supra, nr. 18). Voor andere, destijds niet-geliberaliseerde vormen van kapitaal
verkeer die voor vestiging van EG-ondernemingen van belang kunnen zijn, creëerde de 
hogergenoemde reserve wel een probleem: het betrof onder meer uitgifte van effecten 
door een dochteronderneming op een buitenlandse kapitaalmarkt (b.v. deze van de 
moeder), verwerving van niet-genoteerde binnenlandse effecten door EG-ondernemingen 
(d.i. financiële deelnemingen, andere dan BDI, die zich evenwel in een BOl-strategie 
kunnen inschakelen) en handelskredieten op lange termijn en daarmee verbonden 
zekerheden. 1255 Bovendien creërde voornoemd voorbehoud minstens een potentiële 

1252 

1253 

1254 

1255 

Arrest van 11 november 1981, zaak 203/80, Jur., 1981, 2595, r.o. 8. Zie tevens, over de 
complementaire rol die vrij kapitaalverkeer vervult ten aanzien van het vestigingsrecht, DABIN, L., 
"Au-delà de l'union douanière l'union économique", in De l'union douanière à l'union économique, 
Actes du quatrième colloque sur la fusion des Communautés européennes de la faculté de droit de 
l'Université de Liège, Luik, 1970, 163; MAESTRIPIERI, C., La libre circulation des capitaux dans 
la CEE. Progrès vers l'union économique et monétaire, Heule, UGA, 1975, 18-19; SARMET, M., 
in Le droit de la Communauté économique européenne, 111, Brussel, Ed. Université de Bruxelles, 
1971, 234; SCHAFFER, H., "Freier Kapital- und Zahlungsverkehr i11. der EWG", in Probleme des 
europäischen Gemeinschaftsrechts, SCHWIND, F. (ed.), Wenen, Osterreichische Akademie der 
Wissenschaften, 1976, 136. 

Vgl. het voorbehoud in art. 61, lid 2, EG, dat eveneens nog steeds geldt, en krachtens welke de 
liberalisatie van de door banken en verzekeringsmaatschappijen verrichte diensten waarmee 
kapitaalverplaatsingen gepaard gaan, moest worden verwezenlijkt in overeenstemming met de 
geleidelijke liberalisatie van het kapitaalverkeer. 

Zie MONACO, R., o.c., in Mélanges offerts à Jacques Maury, I, 328. 

De drie genoemde vormen van kapitaalverkeer bevonden zich destijds allen op lijst C van de Eerste 
Kapitaalverkeersrichtlijn, wat betekende dat het om een voorwaardelijke vrijmaking ging, in die zin 
dat een Lid-Staat, indien de liberalisatie de verwezenlijking van de doeleinden van zijn economische 
politiek belemmerde, bestaande deviezenbeperkingen kon handhaven of opnieuw instellen. Met 
richtlijn 86/566/EEG van de Raad van 17 november 1986 tot wijziging van de Eerste Richtlijn van 
11 mei 1960 voor de uitvoering van artikel 67 van het Verdrag (PB, 1986, L 332, 22) werden de 
eerste en derde operatie onvoorwaardelijk vrijgemaakt doordat zij aan lijst A van de Eerste 
Kapitaalverkeersrichtlijn werden toegevoegd; de tweede operatie bleef evenwel op lijst B (de 
vroegere lijst C, d.w.z. voorwaardelijke liberalisatie) gehandhaafd, tot ook zij werd vrijgemaakt 
met de Kapitaalverkeersrichtlijn 1988. 
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belemmering in het licht van de talrijke vrijwaringsclausules die het EEG-Verdrag destijds 
inzake kapitaalverkeer bevatte. 1256 

Een woord is hier op zijn plaats over de spectaculaire ontwikkelingen die de liberalisatie van het kapitaalverkeer 
sedert 1986 in de Gemeenschap heeft ondergaan. Tussen de eerste twee liberalisatierichtlijnen van 1960-
19621257 en 1985 had het vrije kapitaalverkeer veel weg van een sluimerende verdragsvrijheid, die langs 
wetgevende noch jurisprudentiële weg verder werd uitgebouwd. De internationale monetaire spanninJen sedert 
eind jaren zestig en de economische recessie van de jaren zeventig leidden integendeel tot een gul beroep op de 
monetaire vrijwaringsclausules van het Verdrag1258 , met als gevolg dat de liberaliseringsgraad eind jaren 
zeventig beperkter was dan begin jaren zestig. 1259 Geleid door de restrictieve formulering van art. 67 E(E)G, 
die liberalisatie van kapitaalbewegingen slechts voorschrijft "in de mate waarin zulks voor de goede werking van 
de gemeenschappelijke markt nodig is", oordeelde het Hof in Casati dat aan deze bepaling, anders dan de andere 
kernbepalingen inzake de fundamentele vrijheden, geen rechtstreekse werking toekomt. 1260 Vanaf 1985 werd 
echter onder impuls van het interne markt-programma een ongeziene vooruitgang geboekt met de vrijmaking van 
het kapitaalverkeer. 1261 Het orgelpunt in dit proces vormde richtlijn 88/361/EEG van de Raad van 24 juni 
1988 (hierna: Kapitaalverkeersrichtlijn 1988), die het kapitaalverkeer binnen de Gemeenschap met ingang van 1 
juli 1990 principieel volledig vrijmaakte. 1262 Aangezien vrij kapitaalverkeer een essentiële rol speelt in de 
uitbouw van de economische en monetaire unie, heeft het Unieverdrag het verdragsstelsel terzake grondig 
gewijzigd. Met ingang van 1 januari 1994 - begin van de tweede fase van de EMU - werden de artt. 67-73 EG 
vervangen door de nieuwe artt. 73B tot en met 73G EG. 1263 Inmiddels is de Kapitaalverkeersrichtlijn 1988 

1256 

1257 

1258 

1259 

1260 

1261 

1262 

1263 

Het betreft de artt. 70, lid 2, 73, 107, lid 2, 108 en 109 EEG. 

Zie supra, resp. voetnoten 110 en 114. 

Supra, voetnoot 1256. Over het beroep op deze vrijwaringsclausules, inzonderheid deze van art. 
108 EEG, zie WoUTERS, J., "Naar een volledige liberalisatie van het Europese kapitaalverkeer in 
1992?", R. W., 1987-88, (1449), p. 1465-1469, nrs. 27bis-34. 

Cf BACHÉ, J., "La libération des mouvements de capitaux et l 'intégration fmancière de la 
Communauté", R.M.C., 1987, 77; UGONIS, M., "Pour une relance de l'effort d'intégration 

. financière de la C.E.E.", R.M.C., 1983, 446. 

Arrest Casati, r.o. 10-13. 

De Commissie bedeelde aan het vrij kapitaalverkeer een centrale rol toe bij de uitbouw van de 
interne markt: COMMISSIE EG, De voltooiing van de interne markt. Witboek van de Europese 
Commissie voor de Europese Raad (Milaan, 28-29 juni 1985), Brussel, 14 juni 1985 (COM(85) 310 
def.), p. 32-34, nrs. 124-132, Het door haar voorgestelde liberalisatieprogramma bestond uit twee 
fasen, waarvan de eerste uitmondde in richtlijn 86/566/EEG van de Raad van 17 november 1986, 
PB, 1986, L 332, 22. Zie Bull. EG, 5-1986, 13 en VAN GERVEN, W. en WOUTERS, J., "Libre 
circulation des capitaux et prestation de services financiers dans la Communauté européenne après 
Ie Ier janvier 1993", J.T., 1993, suppl. "droit européen", 4. In 1985 had de Raad al een mini
richtlijn genomen, die de Eerste Kapitaalverkeersrichtlijn enkel aanpaste aan de terzelfdertijd 
goedgekeurde icbe-richtlijn: richtlijn 85/583/EEG van de Raad van 20 december 1985, PB, 1985, L 
372, 39. 

Richtlijn 88/361/EEG van de Raad van 24 juni 1988 voor de uitvoering van artikel 67 van het 
Verdrag, PB, 1988, L 178, 5. Voor vier Lid-Staten, nl. Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje, 
golden tijdelijke uitzonderingen. Voor een bespreking van de communautaire regels na deze 
richtlijn, zie o.m. JUILLARD, P., "La libre circulation des capitaux", D.P.C.l., 1988, 621-657; 
LELAKIS, V., "La libération complète des mouvements de capitaux au sein de la Communauté", 
R.M. C., 1988, 441-449; ld., "La libre circulation des capitaux au sein de la Communauté", 
Rev.Marché Unique Eur., 1991, nr. 1, 47-62; OLIVER, P. et BACHÉ, J.-P., "Pree movement of 
cap i tal between the Memher States: recent developments", C.M.L.Rev., 1989, 61-81; SERVAlS, D., 
Un espace financier européen, Luxemburg, Bureau Officiële Publikaties EG, 1991, 41-48; 
VIGNERON, PH., "La nouvelle directive communautaire relative à la libération des mouvements de 
capitaux", Bank Fin., 1988, nr. 9, 7-21; WOUTERS, J., "La libération des mouvements de capitaux 
au sein de la Communauté européenne", R.l.D.E., 1989, 303-350. 

Zie art. 73A EG; DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, nr. 379, p. 352-353. Bij een 
nieuwe verdragsherziening naar aanleiding van de thans aan de gang zijnde intergouvernementele 
conferentie is het raadzaam de oude artt. 67-73 gewoonweg te schrappen: zie de suggesties bij Id. , 
De Europese Unie, nr. 849, p. 751. 
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(nog) niet opgeheven. Haar betekenis is uiteraard ondergeschikt aan de nieuwe verdragsbepalingen, maar aan te 
nemen valt dat zij nog een nuttige interpretatieve rol kan vervullen, gelet op de in bijlage ervan vervatte 
nomenclatuur en verklarende aantekeningen inzake de diverse categorieën van kapitaalverkeer. 1264 

252. Opmerkelijk is dat voornoemd voorbehoud ook door het Unieverdrag niet is 
opgeheven. Integendeel, art. 73D, lid 2, EG, één van de door het Unieverdrag nieuw 
ingelaste verdragsbepalingen inzake vrij kapitaalverkeer, bevestigt de uitsluiting van 
wederzijdse beïnvloeding tussen beide vrijheden door te poneren dat de bepalingen inzake 
kapitaalverkeer "geen atbreuk [doen] aan de toepasbaarheid van beperkingen inzake het 
recht van vestiging welke verenigbaar zijn met dit Verdrag". Een met grensoverschrijden
de vestiging gepaard gaande kapitaalbeweging blijft derhalve, ook thans nog, onverkort 
onderworpen aan het stelsel van de artt. 73B-73G EG. 1265 Anders gezegd, art. 73D, lid 
2, bevestigt de onderlinge autonomie van beide verdragsregimes: een beperking op het 
vestigingsrecht die verenigbaar is met de artt. 52-58 EG kan niet in vraag worden gesteld 
op grond van de verdragsregels inzake kapitaalverkeer1266

, terwijl omgekeerd krachtens 
art. 52, tweede alinea, een met het verdragsregime inzake kapitaalverkeer verenigbare 
beperking (b.v. inzake kennisgevingsplichten: infra, nr. 258) niet met een beroep op de 
vestigingsregels kan worden bestreden. 1267 Om de draagwijdte van het vestigingsrecht 
voor ondernemingen te bepalen, is het bijgevolg van belang vestiging ten opzichte van 
kapitaalverkeer af te bakenen en de vigerende verdragsbepalingen inzake kapitaalverkeer, 
met inbegrip van hun uitzonderingen, te analyseren. 

AFDELING 11. AFBAKENING 'KAPITAALVERKEER' VERSUS 'VESTIGING' 

253. De vraag of vestiging dan wel kapitaalverkeer in de zin van het EG-Verdrag 
voorligt, vertoont een verschillend belang in vergelijking met de afbakening van het vesti
gingsrecht ten opzichte van het dienstenverkeer (supra, nrs. 162-167). Anders dan bij 
dienstenverkeer, sluit de kwalificatie van een operatie als vestiging niet uit dat tevens de 
verdragsbepalingen inzake kapitaalverkeer toepassing vinden. Terecht merkt TROBERG op 
dat de controleverwerving van een binnenlandse onderneming door een EG-onderneming 
of de oprichting door deze laatste van een bijkantoor in het gastland zowel neerkomt op 
vestiging als op directe investering in de zin van de bijlage bij de Kapitaalverkeersrichtlijn 
1988 (zie de definities supra, nr. 19). 1268 Ook de verwerving van een minderheidsdeel
neming kan, zoals wij hoger zagen (supra, nr. 181), neerkomen op vestiging indien de 

1264 

1265 

1266 

1267 

1268 

Het Hof maakte b.v. als interpretatief gegeven gebruik van de nomenclatuur in zijn arrest van 14 
december 1995, gevoegde zaken C-163/94, C-165/94 en C-250/94, Sanz de Lera, Jur., 1995, 1-
4821, r.o. 35. Zie ook DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, p. 356, nr. 382. Naar 
verluidt, zou de Commissie voornemens zijn de richtlijn te vervangen door een aanbeveling met 
daarin de uit de richtlijn afkomstige nomenclatuur. 

LAUWAARS-TIMMERMANS, 195. 

Noteer echter dat de clausule van art. 73D, lid 2, aan de beperkende voorwaarde van art. 73D, lid 
3, EG is onderworpen, dat geen willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van vrij 
kapitaal- en betalingsverkeer als omschreven in art. 73B mag voorliggen: daarover infra, nr. 264. 

WEBER, S., "Kapitalverkehr und Kapitalmärkte im Vertrag über die Europäische Union", EuZW, 
1992, (561), 565, concludeert terecht dat "Mafinahmen, die den Kapitalverkehr und die Niederlas
sung beschränken, durch Schutzziele sowohl aus dem Bereich der Niederlassungsfreiheit als auch 
aus dem Bereich der Kapitalverkehrsfreiheit gerechtfertigt werden können". 

GROEBEN-TROBERG, "Artikel 52", nr. 10, p. 938-939. 
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onderneming in het gastland daardoor een instrument of verlengstuk wordt voor door de 
EG-onderneming gevoerde economische activiteit; leidt zij tot daadwerkelijke deelname 
aan het bestuur van of tot zeggenschap over de vennootschap, dan geldt zij krachtens de 
Kapitaalverkeersrichtlijn 1988 eveneens als directe investering. 1269 Toch is het mogelijk 
dat kapitaalverkeer in de vorm van directe investeringen voorligt, zonder dat zulks met 
vestiging gepaard gaat: de nomenclatuur van kapitaalverkeer in bijla~e bij de richtlijn 
noemt in dit verband de "verstrekking van langlopende leningen ten einde duurzame 
economische betrekkingen te vestigen of te handhaven". 1270 Anderzijds kan het zich 
voordoen dat een onderneming zich vestigt in een andere Lid-Staat zonder dat dit 
aanleiding geeft tot directe investeringen: zo b.v. wanneer zij enkel beroep doet op 
financieringsbronnen in het gastland (lening bij plaatselijke kredietinstelling, lokale 
uitgifte van aandelen door de dochteronderneming) of haar vestiging uitbreidt door 
herinvestering van tevoren in het gastland gemaakte winsten. 1271 Vestiging kan ook 
zonder BDI plaatsvinden bij overdracht van een controleparticipatie tussen personen die 
niet-ingezetene zijn in het gastland. 1272 

254. Gelet op de onderscheiden uitzonderingen in de betrokken verdragsregimes (met 
name deze inzake fiscale behandeling van art. 73D, lid 1, sub a, EG: infra, nr. 263), kan 
het evenwel van belang zijn om vestiging af te bakenen ten opzichte van kapitaalverkeer. 
Waar het EG-Verdrag geen definitie van dit laatste begrip bevat, moet men te rade gaan 
bij de omschrijving die het Hof hieraan sedert Luisi en Carbone heeft gegeven, nl. 

I "financiële operaties die in wezen op belegging of investering van het betrokken bedrag 
zijn gericht en niet op vergoeding van een prestatie. "1273 Het komt er op grond van 
deze rechtspraak en de jurisprudentie waarin "vestiging" wordt gedefinieerd (supra, nr. 
159) bijgevolg op aan om na te gaan of de financiële operatie in kwestie aanleiding geeft 

1269 

1270 

1271 

1272 

1273 

Supra, voetnoot 115 en nr. 181. 

In de verklarende aantekeningen worden als voorbeelden genoemd, leningen welke door een 
vennootschap worden verstrekt aan haar dochterondernemingen of aan andere ondernemingen 
waarin zij heeft deelgenomen en leningen waaraan een aandeel in de winst is verbonden; daaronder 
vallen ook door financiële instellingen verstrekte leningen die gericht zijn op het vestigen of 
handhaven van duurzame economische betrekkingen. GROEBEN-TROBERG, "Artikel 52", nr. 10, p. 
939, vergelijkt de positie van de lener met een stille vennoot. 

MAESTRIPIERI, 108; GROEBEN-TROBERG, "Artikel 52", nr. 10, p. 939, die vooral aan de situatie 
van vrije beroepen denkt. 

MAESTRIPIERI, 109. 

Arrest van 31 januari 1984, gevoegde zaken 286/82 en 26/93, Luisi en Carbone, Jur., 1984, 377, 
r.o. 21; bevestigd in arrest van 14 juli 1988, zaak 308/86, Lambert, Jur., 1988, 4369, r.o. 10. 
Ook in het arrest Sanz de Lera, r.o. 17 maakt het Hof (zonder verwijzing naar Luisi en Carbone) 
toepassing van dit onderscheidingscriterium. Met deze definitie bakent het Hof het kapitaalverkeer 
af ten opzichte van het betalingsverkeer (lopende betalingen in de zin van art. 106 EEG), dat het in 
eerstgenoemd arrest (zelfde rechtsoverweging) omschreef als "overmakingen van deviezen als 
tegenprestatie voor een bepaalde prestatie" . De achterliggende bedoeling van het Hof was wellicht 
om, via een ruime interpretatie van betalingsverkeer, dat toen reeds door het direct werkende art. 
106 EEG was gegarandeerd, de andere Verdragsvrijheden, in het bijzonder het vrij dienstenver
keer, te vrijwaren: cf. TIMMERMANS, C.W.A., noot bij Luisi en Carbone, S.E. W., 1984, 758; 
WOUTERS, J., o.c., R.W., 1987-88, p. 1452-1453, nrs. 7-8. Sedert de inwerkingtreding, op 1 
januari 1994, van art. 73B EG heeft het onderscheid tussen kapitaal- en betalingsverkeer groten
deels zijn praktisch belang verloren, aangezien krachtens voornoemd artikel (leden 1 en 2) alle 
beperkingen op beide vormen van verkeer verboden zijn. Daarover DEVROE, W. en WOUTERS, J., 
De Europese Unie, nr. 380, p. 353-354. 
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tot de daadwerkelijke uitoefening van een economische activiteit in het gastland, dan wel 
of zij enkel gericht is op belegging of investering van het betrokken bedrag. 

AFDELING lil. DRAAGWIJDTE VAN, EN UITZONDERINGEN OP, HET VRIJE KAPITAALVER

KEER 

255. Gelet op de onderlinge samenhang, maar ook autonomie, van de verdragsregimes 
inzake vestiging en kapitaalverkeer is het van belang de draagwijdte van de artt. 73B-73G 
EG te analyseren. Dit belang wordt alleen maar vergroot door het recente karakter van 
deze bepalingen die, zoals reeds vermeld (supra, nr. 251) door het Unieverdrag zijn 
ingelast en op 1 januari 1994 in werking zijn getreden ter vervanging van de oude artt. 
67-73 EG. Hun in het algemeen krachtige bewoordingen steken sterk af ten opzichte van 
de ambigu geformuleerde oude verdragsbepalingen1274 en doen de vraag rijzen naar hun 
precieze inhoud en draagwijdte, in het bijzonder voor de vrije vestiging van ondernemin
gen. Tevens echter werden met het Unieverdrag vooral in art. 73D EG belangrijke 
nieuwe uitzonderingen op het vrije kapitaalverkeer ingelast, die eveneens een ontleding 
vergen. 

§ 1. Draagwijdte van art. 73B EG 

1. Directe werking 

256. Krachtens art. 73B, lid 1, EG zijn "in het kader van de bepalingen van dit 
hoofdstuk [ ... ] alle beperkingen van het kapitaalverkeer tussen Lid-Staten onderling en 
tussen Lid-Staten en derde landen verboden". Een identieke bepaling verbiedt in lid 2 alle 
beperkingen van het betalingsverkeer tussen Lid-Staten onderling en tussen Lid-Staten en 
derde landen. Opvallend aan eerstgenoemde bepaling is haar krachtige formulering, die 
schril afsteekt met het oorspronkelijke art. 67 E(E)G. Het betreft een beginselbepaling 
waaraan het Hof inmiddels in Sanz deLera directe werking heeft toegekend. 1275 

257. De vraag, die wellicht in de toekomst nog tot heel wat rechtspraak zal leiden, is 
hoe ver deze verbodsbepaling precies reikt. Aangezien het een fundamentele verdragsvrij
heid betreft1276

, mag men aannemen dat art. 73B EG een ruime interpretatie vereist en 

1274 

1275 

1276 

De ambiguïteit van het oude verdragsregime kwam tot uiting in drie kenmerken: (i) de beginselbe
paling, art. 67 EG, schreef de liberalisatie van kapitaalbewegingen slechts voor "in de mate waarin 
zulks voor de goede werking van de gemeenschappelijke markt nodig is" (over de betekenis van die 
formule, zie WOUTERS, J., o.c., R. W., 1987-88, p. 1454-1456, nrs. 11-13); (ii) de vrijmaking 
werd krachtens art. 69 EG overgelaten aan de Raad, die tussen 1962 en 1985 inactief bleef op dit 
vlak; en (iii) het E(E)G-Verdrag bevatte talrijke uitzonderingen op dit vlak, met name de in 
voetnoot 1254 genoemde monetaire vrijwaringsclausules. 

Arrest Sanz de Lera, supra, voetnoot 1264, r.o. 47-48 en punt 2 dictum. Zulks viel te verwachten, 
daar het Hof aan het inhoudelijk vergelijkbare art. 1 van de Kapitaalverkeersrichtlijn 1988 reeds 
directe werking had toegekend in het arrest van 23 februari 1995, gevoegde zaken C-358/93 en C-
416/93, Bordessa, Jur., 1995, I-361, r.o. 33-35. Dat art. 73B EG directe werking heeft, werd 
reeds betoogd door COPPENHOLLE, K., DEVROE, W. en WOUTERS, J., "Het Europees gemeen
schapsrecht na het Verdrag van Maastricht", R. W., 1993-94, (793, 833), nr. 69, p. 839; DEVROE, 
W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, nr. 380, p. 353; USHER, J.A., "Capital Movements and 
the Treaty on European Union", 12 Y.E.L., 1993, (35), 44; WEBER, S., "Kapitalverkehr und 
Kapitalmärkte im Vertrag über die Europäische U nion", EuZW, 1992, 561. 

Zie reeds arrest Casati, r.o. 8. 
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dat voor de daarop voorziene uitzonderingen een restrictieve uitlegging gepast is. 1277 

Nu uitdrukkelijk bepaald is dat alle beperkingen verboden zijn, lijkt het verdedigbaar te 
stellen dat niet enkel directe beperkingen op het kapitaalverkeer (b.v. deviezenvoor
schriften die een verbod van, of vergunningsvereisten met betrekking tot de uitvoer van 
kapitaal opleggen1278

} moeten worden afgeschaft, doch ook indirecte belenuneringen. 
Dit tweede type beperkingen kan allerlei vormen aannemen: de Commissie spreekt in dit 
verband van restrictieve voorwaarden voor de toelating van buitenlandse effecten tot de 
binnenlandse kapitaalmarkt, fiscale stimulansen voor nationale fmanciële instrumenten 
resp. fiscale benadeling van grensoverschrijdend financieel (dividenden-, interesten-) 
verkeer (maar zie infra, nr. 263), niet op prudentiële gronden gerechtvaardigde beperkin
gen van het beleggingsbeleid van institutionele beleggers, beperkingen op de materiële 
overdracht van gelden, bepalingen in privatiseringswetten die bedoeld zijn de controle 
over geprivatiseerde ondernemingen te behouden (infra, nr. _), enzovoorts. 1279 

Bij de beoordeling welke indirecte belemmeringen op het vrij verkeer van kapitaal met het gemeenschapsrecht in 
strijd zijn, zal derhalve een belangrijke rol toekomen aan het Hof. 1280 In het arrest Brugnoni en Rujjinengo liet 
het Hof reeds uitschijnen dat het er een ruime opvatting op nahoudt inzake beperkingen van geliberaliseerd 
kapitaalverkeer. Het Hof legde daar de Eerste Kapitaalverkeersrichtlijn zo uit, dat ook administratieve beperkin
gen (in casu een door de Italiaanse wetgeving opgelegde verplichting om buitenlandse effecten in bewaring te 

geven bij een erkende bank) op volledig geliberaliseerde kapitaalbewegingen moeten worden opgeheven, ook al 

1277 

1278 

1279 

1180 

Cf de supra, nr. 28, met verwijzing naar 4e rechtspraak van het Hof, opgegeven 
uitleggings beginselen. 

Zie de hierna (infra, nr. 258) behandelde Spaanse zaken. De Commissie is thans een inbreukproce
dure begonnen tegen Griekenland omdat deze Lid-Staat niet enkel beperkingen op de overdracht 
van geld naar het buitenland voor bedragen boven 20.000 ECU oplegt, maar bovendien Griekse 
ingezetenen verplicht om de liquidatie-opbrengsten van hun buitenlandse investeringen in drachmen 
tereconverteren bij niet-herbelegging: Europe, 8 augustus 1996, 5. 

Zie COMMISSIE EG, Algemeen verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie 1995, 
Brussel-Luxemburg, 1996, nr. 127, p. 67; en, recent, Id., Dertiende jaarverslag over de controle 
op de toepassing van het gemeenschapsrecht (1995), 29 mei 1996, COM(96) 600, 53, met 
nominatim de Lid-Staten waaraan met redenen omklede adviezen. zijn gestuurd. Zie ook VAN 
GERVEN, W. en WOUTERS, J., "Libre circulation des capitaux et prestation de services fmanciers 
dans la Communauté européenne après Ie 1er janvier 1993", J.T., 1993. suppl. "droit euroJ?éen", 
p. 4, nr. 4; voor andere illustraties, zie SEIDEL, M., "Die Preiheit des Kapitalverkehrs m der 
Europäischen Gemeinschaft", in Der europäische Binnenmarkt 1992, BüscHGEN, H.E. en 
SCHNEIDER, U .H., (eds.), Frankfurt, Wertpapier-Mitteilungen, 1990, (209), 213-214. Over de 
problematiek van de vrijheid van kapitaalverkeer en het vrije financiële beheer van 
pensioenfondsen, zie het destijds door de Commissie ingediende en vervolgens gewijzigde voorstel 
voor een richtlijn van de Raad betreffende de vrijheid van beheer en de belegging van de gelden 
van instelingen voor pensioenvoorziening (resp. PB, 1991, C 312, 3 en PB, 1993, C 171, 13), dat 
de Commissie in juni 1994 heeft ingetrokken en vervangen door een (inmiddels door Frankrijk voor 
het Hof in hangende zaak C-57 /95 aangevochten) mededeling (PB, 1994, C 360, 7). Over de 
problemen verbonden met dit voorstel, zie LANNOO, K., "The Draft Pension Funds Directive and 
the Financing of Pensions in the EU", 21 The Geneva Papers on Risk and Insurance, nr. 78, 
januari 1996, 114. Inzake de verenigbaarheid van restrictieve beleggingsregels voor sociale
zekerheidsinstellingen met het vrije kapitaalverkeer, zie antwoord van de heer CHRISTOPHERSEN 
namens de Commissie van 29 november 1993 op schriftelijke vraag nr. E-2454/93 van de heer F. 
SPERONI van 1 september 1993 ("Italiaanse voorschriften met een restrictief effect op het kapitaal
verkeer"), PB, 1994, C 226, 41. 

Een voorafspiegeling daarvan bood reeds Van Eycke/Aspa, waarin het Hof gepolst werd naar de 
verenigbaarheid van de Belgische regels inzake het spaarboekje met het gemeenschapsrecht: arrest 
van 21 september 1988, zaak 267/86, Jur., 1988, 4769. Vandaag de dag lijkt het twijfelachtig of 
deze regels nog de communautaire toets doorstaan, aangezien de kapitaalverrichtingen waarop zij 
betrekking hebben sedert 1 juli 1990 geliberaliseerd zijn: VAN GERVEN, W. en WOUTERS, J., o.c., 
J.T., 1993 (suppl. "droit européen"}, nr. 5, p. 5. 
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houden zij geen deviezenvergunning in en maken zij intracommunautaire kapitaalbewegingen (in dit geval de 
verkrijging van buitenlandse effecten) niet onmogelijk. 1281 

De absolute termen waarin de verboden van art. 73B EG zijn geformuleerd, hebben nog 
minstens twee andere consequenties. In de eerste plaats maken zij geen onderscheid 
alnaargelang het gaat om beperkingen op kapitaalexport dan wel op kapitaalimport: zowel 
exportbeperkingen uitgaande van het (vanuit het standpunt van een onderneming die haar 
vestigingsrecht uitoefent) oorsprongland als import- (of herexport-)belemeringen opgelegd 
door het ontvangstland zijn verboden. Daarnaast laat zich op grond van de omstandigheid, 
dat art. 73B EG niet expliciet aan de Lid-Staten is geadresseerd, verdedigen dat haar 
bepalingen ook in horizontale verhoudingen kunnen worden ingeroepen, b.v. ten opzichte 
van een fmanciële instelling die ontmoedigende condities oplegt met betrekking tot 
grensoverschrijdende betalingen. 1282 

2. Aangifte- versus vergunningsplichten 

258. Het Hof mag dan al blijk geven van een ruime opvatting van het begrip "belemme
ring" op het vrije kapitaalverkeer, dit betekent nog niet dat het een ongebreidelde 
toepassing zal geven aan het verbod van art. 73B, eerste lid, EG. De recente rechtspraak 
inzake kapitaalverkeer, met name de arresten Bordes sa en Sanz de Lera1283

, wijzen op 
een eerder voorzichtige ingesteldheid, met name teneinde nationale overheden een zekere 
beleidsruimte toe te staan bij het verifiëren van het al of niet wettelijk karakter van 
grensoverschrijdende kapitaalbewegingen. 

Beide zaken betroffen de verenigbaarheid met de gemeenschapsregels inzake kapitaalverkeer (de Kapitaalver
keersrichtlijn 1988 in het eerste, artt. 73B e.v. EG in het tweede arrest) van een Spaans koninklijk besluit van 
1991 1284, dat voor de uitvoer van o.a. geldstukken, bankbiljetten en cheques aan toonder, uitgeschreven in 
peseta's of in vreemde valuta, een voorafgaande aangifte vereist bij een waarde van meer dan 1 miljoen PTA per 
persoon per reis, en een voorafgaande administratieve vergunning bij een waarde van meer dan 5 miljoen PT A 
per persoon per reis. Beklaagden in de twee hoofdgedingen van Hordessa waren aan resp. over de Spaans-Franse 
grens aangehouden omdat zij hoge bedragen aan PT A in bankbiljetten vervoerden zonder voornoemde 
verplichtingen te hebben nageleefd. De beoordeling van het Hof is genuanceerd. In Hordessa kent het enerzijds 
rechtstreekse werking toe aan art. 1 van de richtlijn, krachtens welke de Lid-Staten de beperkingen op het 
kapitaalverkeer tussen ingezetenen moesten opheffen. Anderzijds echter wijst het Hof op art. 4, eerste alinea, 
van de richtlijn, dat de Lid-Staten o.m. toestaat "de nodige maatregelen [te] nemen om overtredingen van hun 
wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften tegen te gaan, met name op fiscaal gebied of met betrekking tot 
het bedrijfseconomische toezicht op financiële instellingen [ ... ]." Uit het "met name" blijkt volgens het Hof "dat 
andere maatregelen ook zijn toegestaan voor zover zij ten doel hebben om illegale activiteiten van vergelijkbare 
ernst tegen te gaan, zoals het witwassen van geld, de handel in verdovende middelen en het terrorisme". 1285 

Aan de hand daarvan toetst het Hof vervolgens de litigieuze Spaanse regeling. Het vergunningsvereiste wordt 

1281 

1282 

1283 

1284 

1285 

Arrest van 24 juni 1986, zaak 157/85, Jur., 1986, 2013, r.o. 22. Zie dienaangaande ook conclusie 
advocaat-generaal MISCHO in zaak C-211/89, Factortame 11, Jur., 191, p. 1-3947, punt 53. 

Zie, met verwijzingen naar de .. rechtspraak van het Hof inzake de horizontale doorwerking van 
andere fundamentele verdragsvnJheden, USHER, J.A., o.c., 12 Y.E.L., 1993, 44-46. 

Supra, voetnoten 1273 resp. 1262. 

Real Decreto nr. 1816 van 20 december 1991, zoals gewijzigd bij Real Decreto nr. 42/93 van 15 
januari 1993. Inmiddels heeft de Commissie een inbreukprocedure tegen Spanje ingesteld omwille 
van dit besluit: hangende zaak C-134/96, Commissie/Spanje. 

Arrest Bordessa, r.o. 21. 
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disproportioneel bevonden: "een dergelijk vereiste zou erop neerkomen dat het de uitoefening van het vrij 
verkeer van kapitaal doet afhangen van het goedvinden van de administratie en zou uit dien hoofde die vrijheid 
illusoir kunnen maken [ ... ]" en zou "tot een belemmering van kapitaalverkeer dat conform het gemeenschaps
recht geschiedt, kunnen leiden, hetgeen zou indruisen tegen artikel 4, tweede alinea, van de richtlijn". 1286 De 
eis van een voorafgaande aangifte daarentegen kan "een 'nodige maatregel' zijn die de Lid-Staten mogen nemen, 
daar dit, anders dan het vereiste van de voorafgaande vergunning, de betrokken verrichting niet opschort, doch 
de nationale autoriteiten in staat stelt, een doeltreffende controle uit te oefenen om overtredingen van hun 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen tegen te gaan" .1287 In Sanz de Lera bekrachtigde het Hof deze 
analyse, met toepassing van art. 73D, eerste lid, sub b, EG. 1288 

Bordessa gaf, zoals te verwachten viel, een voorsmaakje van de uitlegging van art. 738 EG: het Hof 
kende hieraan in Sanz de Lera inderdaad directe werking toe (supra, nr. 256). Tevens bevestigde het de 
uitlegging van de uitzondering van art. 73D, lid 1, sub b, EG, waarop het in Bordessa al had 
geanticipeerd1289

: Lid-Staten kunnen ook op grond van art. 73D, lid 1, sub b, EG de nodige maatregelen 
nemen om, met name, doeltreffende fiscale controles te verrichten en de strijd te voeren tegen belastingfraude, 
witwassen van geld, handel in verdovende middelen en terrorisme. 1290 

259. Opvallend aan Bordes sa en Sanz de Lera is dat het Hof een stelsel van voorafgaan
de kennisgeving van grensoverschrijdende kapitaalbewegingen in het algemeen heeft 
gebillijkt, zonder te gewagen van enig minimumbedrag. De Spaanse wetgeving zou 
derhalve niet eens meer het hogervernoemde minimumbedrag van 1 miljoen PTA moeten 
opleggen voor kennisgeving. Het hoeft nochtans geen betoog dat een aangifteplicht voor 
luttele bedragen een belemmering van het kapitaalverkeer kan vormen. 1291 Het Hof 
heeft zich in zijn tweedeling voorafgaande aangifte/vergunning laten vastpinnen op de 
litigieuze Spaanse regelgeving, zonder in overweging te nemen dat minstens nog één 
ander doeltreffend en minder belemmerend alternatief mogelijk is, nl. een aangifteplicht 
achteraf, met het oog op controle a posteriori. 1292 Sterk te betreuren valt tenslotte dat 
het Hof zich in Bordessa - ofschoon het daartoe in de eerste vraag van de verwijzende 
rechter was uitgenodigd- niet heeft uitgesproken over de vraag in welke mate de bij over
treding van dergelijke wetgeving opgelegde straffen aan het gemeenschapsrecht moeten 
worden getoetst. Precies op dit punt blijken nationale deviezenregelingen, de Franse op 
kop, soms uiterst stringent (confiscatie, eventueel gecumuleerd met geldboeten, nietigheid 

1286 

1287 

1288 

1289 

1290 

1291 

1292 

Arrest Bordessa, r.o. 25. 

Arrest Bordessa, r.o. 27. 

Arrest Sanz de Lera, r.o. 23-30. Toe te juichen valt, dat het Hof in r.o. 27-28 iets explicieter dan 
in Bordessa de modaliteiten aangeeft, waaronder een stelsel van voorafgaande aangifte verenigbaar 
is met het vrij kapitaalverkeer. Men merke wel in r.o. 28 een ietwat vreemde verwijzing naar het 
begrip "openbare orde" op: die uitzondering komt ook voor in art. 73D, eerste lid, sub b, E.G.
Verdrag maar stond hier niet aan de orde. 

Arrest Bordessa, r.o. 22, waar het Hof oordeelt dat art. 4, lid 1, van de richtlijn "in wezen" in art. 
73D is overgenomen. 

Arrest Sanz de Lera, r.o. 22. 

... en in dat opzicht zou kunnen indruisen tegen art. 73D, lid 3, EG, luidens welk de in leden 1 en 
2 bedoelde maatregelen en procedures geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte 
beperking van het vrije kapitaal- en betalingsverkeer mogen vormen als omschreven in art. 738. Op 
dit punt is de rechtspraak zeker aan verfijning toe. Over de belemmerende werking van declaratie
plichten onder de Franse deviezenreglementering, zie FONTANA, H., "L'obligation de déclaration 
aux frontières des transferts de capitaux", Rev. Fisc. Eur., 1995/2, 21-26. 

In die zin ook URLESBERGER, F., "Zur Preiheit des Kapitalverkehrs", noot bij Bordessa, WBl., 
1995, (223), 226, met verwij zing naar rechtspraak inzake goederenverkeer waarin meldingsplichten 
wel als maatregel van gelijke werking worden gekwalificeerd, maar onder bepaalde voorwaarden 
gerechtvaardigd worden geacht. 

I 
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van de operatie, prohibitieve belasting). 1293 Men kan op dit punt verwijzen naar het 
arrest Casati: daar oordeelde het Hof dat voor geliberaliseerd kapitaalverkeer - d.i. de 
algemene regel onder art. 73B EG - "administratieve of strafrechtelijke maatregelen [ ... ] 
niet verder [mogen] gaan dan strikt noodzakelijk is", de controle "niet op zodanige wijze 
[mag] zijn geregeld, dat de door het Verdrag beoogde vrijheid wordt beperkt", ·en "geen 
straf [mag] worden opgelegd die zozeer onevenredig is aan de ernst van de overtreding, 
dat zij de vrijheid gaat belemmeren" . 1294 

Aangifteplichten voor grensoverschrijdende directe investeringen mogen bijgevolg blijkens de rechtspraak van het 
Hof onverkort blijven gelden, maar vergunningsvereisten zijn verboden. Naar Belgisch recht kan men als 
voorbeeld van een gemeenschapsconforme aangifteplicht art. 36 van de Wet 30 december 1970 betreffende de 
economische expansie12

9S noemen. Naar luid daarvan moeten Belgische of buitenlandse personen die minimum 
een derde van het kapitaal willen verwerven van een onderneming waarvan de bedrijvigheid op Belgisch 
grondgebied is gesitueerd en waarvan het eigen vermogen minimum 100 miljoen BF bedraagt, hiervan de 
overheid voorafgaandelijk in kennis stellen. 1296 De praktische relevantie van de bepaling is gering: de overne
mer moet louter voorafgaandelijk de ministers van economische zaken, financiën en streekeconomie informeren. 
Geen van deze ministers heeft de bevoegdheid de operatie te blokkeren of te vertragen1297 en niet-naleving van 
de regel wordt bovendien niet gesanctioneerd. 1298 Een voorbeeld van een met het vrije kapitaalverkeer, en 
deels ook met het vestigingsrecht, strijdige vergunningseis daarentegen biedt art. 4 van de Wet van 4 december 
1990 op de financiële transacties en de financiële markten. 1299 Dit artikel - de opvolger van het vroegere art. 
108 W .Kh. - vereist de toelating van de minister van financiën voor (i) de openbare uitgifte, verkoop bij 
openbare inschrijving, opneming in de notering van een effectenbeurs en andere erkende markten van effecten en 
andere financiële instrumenten uitgegeven door "een persoon, een vennootschap of een instelling die niet behoort 
tot een van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen"; (ii) een openbaar overnamebod op Belgische 
effecten door of voor rekening van een dergelijke persoon, vennootschap of instelling. Het probleem ligt hierin, 
dat krachtens § 2 als niet behorend tot een EG-Lid-Staat worden beschouwd "de publieke of particuliere 
rechtspersonen die zijn opgericht naar het recht van een van deze Staten maar hun statutaire zetel, hun 
hoofdbestuur of hun voornaamste vestiging niet binnen de Gemeenschap hebben". Deze regeling verstrengt op 
onaanvaardbare wijze de zetelcriteria van art. 58, eerste alinea, EG die, zoals hoger aangegeven (supra, nr. 
139}, alternatief en niet cumulatief zijnY00 Onder de huidige wetgeving kan de minister b.v. zijn toelating 

1293 

1294 

1295 

1296 

1297 

1298 

1299 

1300 

Zie, i.v.m. de Franse reglementering zoals laatstelijk aangepast bij décret no 96-117 du 14 février 
1996 (l.O., 15 februari 1996), BOULANGER, D., "I_.a réglementation des investissements directs 
après la réforme du 14 février 1996", J.C.P., 1996, Ed. E., I, nr. 551, (172), p. 177, nrs. 41-49; 
LEROY, E. en RICHARD, P., "Une libre circulation 'surveillée' des capitaux", La Tribune, 21-22 
juni 1996. 

Arrest Casati, r.o. 27. Vgl. de rechtspraak inzake de grenzen die het vrije personenverkeer aan 
strafsancties stelt: arresten van 3 juli 1980, zaak 157179, Pieck, Jur., 1980, 2171, r.o. 19; 29 
februari 1996, zaak C-193/94, Skanavi, Jur., I-929, r.o. 36. 

B.S., 1 januari 1971. 

In de oorspronkelijke wettekst werden enkel de verwervingen door buitenlandse personen aan deze 
informatieplicht onderworpen. Na de nodige stappen van de Commissie werd de regeling uitgebreid 
tot alle personen, Belgische en buitenlandse. Zie WTIERWULGHE, R., L'OPA. Une analyse 
juridique, Brussel, De Boeck-Wesmael, 1988, 206. 

BLUMBERG, J.-P., "Aspects juridiques des acquisitions de sociétés en Belgique", in Les acquisitions 
d'entreprises, Feduci, Parijs, FEC, Brussel, Larcier, 1992, (85), 91, die opmerkt dat in praktijk de 
overnemer gewoonweg een brief aan de betrokken ministers stuurt waarin de transactie in grote 
lijnen wordt beschreven. 

WTTERWULGHE, R., L 'OPA. Une analyse juridique, 206. 

B.S., 22 december 1990, err., B.S., 1 februari 1991. 

Zie reeds voor deze kritiek WOUTERS, J., "De Belgische beurshervorming in internationaal en 
Europees perspectief", in De nieuwe Beurswetgeving. Commentaar bij de Wet van 4 december 1990 
betreffende de financiële markten en de financiële verrichtingen, Kalmthout, Biblo, 1991, (67}, nr. 
50, p. 123-124. 
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weigeren zo een openbaar bod op Belgische effecten wordt ondernomen door een vennootschap naar Nederlands 
recht met statutaire zetel en hoofdbestuur in Nederland, maar hoofdvestiging buiten de EG. 1301 

3. Kapitaalverkeer van en naar derde landen 

260. Het verbod op beperkingen van het kapitaalverkeer van art. 73B, eerste lid, EG 
geldt niet enkel voor intracommunautaire kapitaalbewegingen, maar erga omnes, d.w.z. 
ook voor kapitaalverkeer van en naar derde landen. Onder het stelsel van de Kapitaalver
keersrichtlijn 1988 gold slechts een intentieverklaring om inzake kapitaalverkeer met 
derde landen dezelfde mate van· liberalisatie te bereiken als bij intracommunautaire 
kapitaalbewegingen. 1302 Art. 73C EG relativeert echter gevoelig de draagwijdte van de 
erga omnes-liberalisatieplicht: beperkingen naar nationaal of gemeenschapsrecht die op 31 
december 1993 bestonden met betrekking tot bepaalde soorten kapitaalbewegingen naar of 
uit derde landen (nl. directe investeringen met inbegrip van onroerend goed-investeringen, 
vestiging, fmanciële dienstverrichting en toelating van waardepapieren tot de kapitaal
markten) kunnen blijven bestaan (art. 73C, lid 1, EG}. 1303 Bovendien kan de Raad, 
hoewel hij moet trachten "de doelstelling van een niet aan beperkingen onderworpen vrij 
kapitaalverkeer tussen Lid-Staten en derde landen zoveel mogelijk te bereiken", met 
gekwalificeerde meerderheid met betrekking tot dezelfde vormen van kapitaalverkeer 
maatregelen nemen, al is voor maatregelen die een achteruitgang vormen op de bereikte 
liberalisatie wel unanimiteit vereist (art. 73C, lid 2, EG). 1304 

Over de draagwijdte van art. 73C, lid 1, EG heeft het Hof enige preciseringen verschaft in Sanz de Lera. De 
drie hoofdgedingen die tot dit prejudiciële arrest aanleiding gaven, betroffen allen gevallen waarin burgers (in de 
eerste twee Spanjaarden, in de derde een Turkse) betrapt werden op smokkel van bankbiljetten naar derde landen 
(Zwitserland in de eerste twee zaken, Turkije in de derde). De nationale rechter ondervroeg het Hof hier naar de 
verenigbaarheid van het reeds aangehaalde Spaanse K.B. van 1991 met o.m. art. 73C, lid 1, EG. Het Hof 
maakte in de eerste plaats duidelijk dat de materiële export van betaalmiddelen niet op zichzelf neerkomt op een 
directe investering, vestiging, financiële dienstverrichting of toelating van waardepapieren tot de kapitaal
markten. 1305 Het resultaat daarvan is dat dergelijke transacties niet onder voornoemde uitzondering vallen en 
derhalve krachtens art. 73B principieel vrij moeten zijn. Daar voegt het Hof evenwel meteen aan toe, dat 
aangezien art. 73C onder de aldaar genoemde voorwaarden bepaalde beperkingen op het kapitaalverkeer tussen 
Lid-Staten en derde landen toestaat, de Lid-Staten gerechtigd zijn om de aard en de realiteit van kapitaalverrich
tingen te verifiëren, zulks teneinde na te gaan of het niet om op grond van dit artikel heperkt kapitaalverkeer 

1301 

1302 

1303 

1304 

1305 

Voor EG-vennootschappen met enkel statutaire zetel binnen de EG geldt hier de bijkomende eis van 
"gevestigd" zijn krachtens art. 52, eerste alinea, EG, zoals gespecifieerd in het Algemeen 
Programma Vestigingsrecht: supra, nrs. 122 en 142. 

Zie art. 7, lid 1, van die richtlijn. Daarover meer bij JUILLARD, P., "La libre circulation des 
capitaux", D.P. C.l., 1988, (621), 640-652. 

Daaronder vallen o.m. de reciprociteitsclausules waarin verscheidene richtlijnen inzake effectenre
glementering (met inbegrip van de beleggingsdienstenrichtlijn) alsook de tweede bankrichtlijn 
voorzien; over de eerste, zie o.m. WOUTERS, J., "EC Harmonisation of National Rules Concerning 
Securities Offerings, Stock Exchange Listing and Investment Services: An Overview", Eur. Bus. L. 
Rev., 1993, 199-202; i.v.m. de laatste, zie o.m. Scorr, H.S., "La notion de réciprocité dans la 
proposition de deuxième directive de coordination bancaire", R.M. C., 1989, 45-56. 

Men merke op dat het Europees Parlement terzake geen enkele rol, zelfs geen adviserende, krijgt 
toebedeeld. Hetzelfde is het geval met de maatregelen bedoeld in art. 73G EG, welke genomen 
worden volgens de procedure van art. 228A EG. 

Arrest Sanz de Lera, r.o. 33-34, met verwijzing naar de nomenclatuur van kapitaalbewegingen in 
bijlage I bij de Kapitaalverkeersrichtlijn 1988, waar in- en uitvoer van betaalmiddelen (post XII.B) 
in een andere categorie wordt ingedeeld dan de in art. 73C, lid 1, genoemde kapitaalbewegingen. 



261 

gaat. 1306 Maar ook hier, zo voegt het Hof toe, volstaat een voorafgaandelijke kennisgevingsplicht met opgave 
van de aard van de transactie en de identiteit van de declarant, teneinde de werkelijke aard van de naar derde 
landen geëxporteerde kapitaalmiddelen te verifiëren (zie supra, nrs. 258-259). 1307 De restrictieve invulling die 
het Hof aan de werkingssfeer van art. 73C toekent, blijkt ook verder uit het arrest, waar het stelt dat deze 
uitzondering "zo nauwkeurig geformuleerd [is], dat zij de Lid-Staten of de communautaire wetgever geen enkele 
beoordelingsmarge laat met betrekking tot zowel de datum waarop de beperkingen kunnen bestaan, als de 
categorieën va'l kapitaalverk~er die kunnen worden beperkt". 1308 

§ 2. Uitzonderingen 

261. Tegenover de krachtige formulering van de beginselbepalingen van art. 73B EG 
staan in het nieuwe verdragsstelsel inzake kapitaalverkeer verscheidene min of meer 
belangrijke uitzonderingen. Art. 73C, inzake beperkingen op bepaalde vormen van 
kapitaalverkeer van of naar derde landen, werd hoger reeds aangestipt (supra, nr. 260). 
Praktisch van geen belang is art. 73E, dat Lid-Staten die op 31 december 1993 over een 
derogatie beschikten, toestond om tot en met uiterlijk 31 december 1995 de betrokken 
beperkingen te handhaven: half mei 1994 heeft Griekenland als laatste Lid-Staat waar 
beperkingen golden, deze opgeheven. 1309 Daarnaast gelden er monetaire vrij warings
clausules: art. 107F EG zo kapitaalverkeer naar of uit derde landen ernstige moeilijkhe
den veroorzaakt of dreigt te veroorzaken voor de werking van de EMU, de artt. 1 09H en 
1091 EG (inhoudelijk identiek aan de vroegere artt. 108 en 109 EEG) ingeval van crises 
in de betalingsbalans van een Lid-Staat. 1310 Art. 73G voorziet in procedures voor louter 
politiek geïnspireerde beperkingen van het kapitaal- en betalingsverkeer ten aanzien van 
bepaalde derde landen. 1311 Voor het vestigingsrecht van ondernemingen van geen 
belang zijn de uitzonderingen (een permanente voor Denemarken in het eerste protocol bij 
het EG-Verdrag, tijdelijke voor Oostenrijk, Zweden en Finland in de Toetredingsakte van 
1994) inzake de verwerving van tweede woningen. 1312 

1306 

1307 

1308 

1309 

1310 

1311 

I3T2 

Arrest Sanz de Lera, r.o. 37, met verwijzing naar arrest Luisi en Carbone, r.o. 31 en 33. 

Arrest Sanz de Lera, r.o. 38. 

Arrest Sanz de Lera, r.o. 44. Zie ook 's Hofs opmerkingen omtrent de procedure van art. 73C, lid 
2, EG in r.o. 45-46. 

Zie COMMISSIE EG, Algemeen verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie 1994, 
Brussel-Luxemburg, 1995, nr. 139, p. 61; Griekenland had tevoren als enige van de Lid-Staten met 
een derogatie onder de Kapitaalverkeersrichtlijn 1988, gebruik gemaakt van de mogelijkheid een 
verlenging daarvoor te krijgen tot 30 juni 1994: zie richtlijn 92/122/EEG van de Raad van 21 
december 1992 waarbij de Helleense Republiek wordt gemachtigd de liberalisatie van bepaalde 
kapitaalverrichtingen uit te stellen overeenkomstig artikel 6, lid 2, van richtlijn 88/361/EEG, PB, 
1992, L 409, 33. 

De vrijwaringsclausules van de artt. 109H en 1091 gelden niet meer voor Lid-Staten die deelnemen 
aan de derde fase van de EMU, behalve indien zij van een derogatie genieten: art. 109K, lid 6, 
juncto art. 109H, lid 4, resp. art. 1091, lid 4, EG. I.v.m. de toepassingsvoorwaarden van de 
vroegere artt. 108-109 EEG, zie WOUTERS, J., o.c., R. W., 1987-88, p. 1467-1469, nrs. 31-34. 

Voor een toepassing van art. 73G, lid 1, EG, zie verordening (EG) nr. 1264/94 en aanbeveling 
94/313/EG van de Raad van 30 mei 1994, met betrekking tot de verbreking van bepaalde financiële 
en economische betrekkingen met Haïti, PB, 1994, L 139, 4 resp. 7. Cf DEVROE, W. en Wou
TERS, J., De Europese Unie, nrs. 718-719, p. 626-627. 

Daarover, met nadere verwijzingen, DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, nr. 386, p. 
358-359. 
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Veel minder onschadelijk lijkt de reeks uitzonderingen vervat in art. 73D, lid 1, EG. 
Bepaald is dat art. 73B niets afdoet aan het recht van de Lid-Staten: 

"a) de ter zake dienende bepalingen van hun belastingwetgeving toe te passen die onderscheid maken tussen 
belastingplichtigen die niet in dezelfde situatie verkeren met betrekking tot hun vestigingsplaats of de 
plaats waar hun kapitaal is belegd; 

b) alle nodige maatregelen te nemen om overtredingen van de nationale wetten en voorschriften tegen te 
gaan, met name op fiscaal gebied en met betrekking tot het bedrijfseconomisch toezicht op financiële 
instellingen, of te voorzien in procedures voor de kennisgeving van kapitaalbewegingen ter informatie 
van de overheid of voor statistische doeleinden, dan wel maatregelen te nemen die op grond van de 
openbare orde of de openbare veiligheid gerechtvaardigd zijn." 

1. Fiscale differentiatie 

262. De eerstgenoemde bepaling, betreffende fiscale differentiatie, is een nieuwigheid 
van het Unieverdrag en treft door haar obscuur karakter. Haar onduidelijkheid wordt 
alleen maar verhoogd door een verklaring bij het Unieverdrag1313 luidens welke het 
recht van de Lid-Staten om de ter zake dienende bepalingen van hun belastingwetgeving 
toe te passen, alleen van toepassing is "voor wat betreft de bepalingen terzake die eind 
1993 gelden. Deze verklaring geldt evenwel slechts voor het kapitaalverkeer en het 
betalingsverkeer tussen Lid-Staten". Een en ander valt vanuit de ·Onderhandelingen over 
het Unieverdrag te verklaren. 

Blijkens de verklaringen van Belgisch financieminister PH. MAYSTADT1314 werd voornoemde bepaling in het 
Verdrag ingelast op aandringen van verscheidene Lid-Staten die voorbehoud maakten tegen een algemeen verbod 
van beperkingen op het kapitaalverkeer, waarvan zij vreesden dat het de in hun fiscale wetgevingen gehanteerde 
distinctie tussen ingezetenen en niet-ingezetenen resp. belegging in het binnen- of buitenland, en de daarmee 
verbonden onderscheiden fiscale behandeling, in gevaar zou brengen. Onrechtstreeks moedigt deze bepaling 
echter de fiscale concurrentie tussen Lid-Staten aan: zij biedt hen de mogelijkheid voordeliger belastingregimes te 
blijven voorzien voor buitenlandse spaarders of investeerders. Omdat de uitzondering aldus dreigde bij te dragen 
tot de fiscale wedloop (beter: de concurrentiële defiscalisatie) tussen de Lid-Staten, verkreeg België dat een 
'stand-still'-bepaling werd ingelast in voornoemde verklaring bij het Unieverdrag, waarvan (wellicht ijdel) 
verhoopt wordt dat zij de Lid-Staten op termijn zal aansporen hun stelsels voor de belasting van spaarinkomsten 

op elkaar af te stemmen. 1315 

1313 

1314 

1315 

Verklaring nr. 7 "betreffende artikel 73D van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap". 

MAYSTADT, PH., "Principales conclusions de l'accord intergouvememental sur l'union économique 
et monétaire européenne 17 décembre 1991", Doe. Min. Fin., mei-juni 1992, (3), 9. Zie ook de 
uiteenzetting van de minister van financiën in Gedr. St., Kamer, 1991-92 (B.Z.}, nr. 482/3, 43-44. 

MAYSTADT, PH., o.c., Doe. Min. Fin., mei-juni 1992, 9; VIGNERON, PH., "La libre circulation 
des capitaux: les nouvelles dispositions du traité de Maastricht", ECU, 1994/27, (32), 34. De 
datum van 31 december 1993 is wellicht gekozen in verband met de ingang van de tweede fase van 
de EMU op 1 januari 1994, omdat de bedoelde fiscale concurrentieslag - door Lid-Staten als België 
althans - onverenigbaar wordt geacht met de werking van de EMU. De gevoeligheid van de 
problematiek van de fiscaliteit van spaargelden bleek overigens reeds uit art. 6, lid 5, Kapitaalver
keersrichtlijn 1988. Deze bepaling verplichtte de Commissie ertoe om voor eind 1988 voorstellen in 
te dienen "ten einde risico's van distorsies en belastingontwijking of -fraude, die voortvloeien uit de 
verschillen in de nationale regelingen inzake de belasting van spaargelden en de controle op de 
toepassing daarvan, op te heffen of te verkleinen". Het door de Commissie in februari 1989 
ingediende voorstel voor een veralgemeende bronheffing van 15 % op inkomsten uit gelddeposito's 
(PB, 1989, C 141, 5) stuitte echter meteen op principieel verzet van Luxemburg en het Verenigd 
Koninkrijk: zie WOUTERS, J., o.c., R.l.D.E., 1989, nrs. 43-44, p. 341-342. 
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263. Art. 73D, lid 1, sub a, EG komt echter niet louter neer op een bevestiging van de 
fiscale autonomie van de Lid-Staten. Zijn bijzonder ruime termen creëren een uitzonde
ring op het verbod van indirecte, door fiscale regels veroorzaakte beperkingen op het 
kapitaalverkeer (supra, nr. 257), die vooral voor vennootschappen verregaande gevolgen 
heeft. Zo staat de bepaling b.v. de Lid-Staten die er een imputatiestelsel inzake belastin
gen op ven..Ylootschapswinsten op nahouden, toe om te blijven weigeren het voor dit stelsel 
typerende belastingkrediet ("avoir fiscal", "tax credit", "Anrechnung") toe te kennen aan 
niet-verblijfhoudende aandeelhouders voor in het binnenland verkregen dividenden ("niet 
in dezelfde situatie met betrekking tot hun vestigingsplaats") en aan verblijfhoudende 
aandeelhouders voor in het buitenland verkregen dividenden ("niet in dezelfde situatie met 
betrekking tot de plaats waar hun kapitaal is belegd"). 1316 

Daartegenover staat dat art. 73D, lid 1, sub a, als beperking van een fundamentele 
verdragsvrijheid restrictief moet worden uitgelegd (supra, nr. 257). Zulks betekent in de 
eerste plaats dat de bepaling enkel maar kan gelden binnen de toepassingssfeer van het 
verdragshoofdstuk inzake kapitaalverkeer. Aan vennootschappen die een nationale 
belastingwetgeving aanvechten op grond van art. 52 juncto 58 EG (zie infra, de zaken 
avoir fiscal, Daily Mail, Commerzbank, Halliburton Services en Futura) omdat deze een 
belemmering van hun vestigingsrecht inhoudt, kan voornoemde clausule niet worden 
tegengeworpen, tenzij de belaste operatie (tevens) neerkomt op een vorm van kapitaalver
keer in de zin van art. 73B EG (supra, nrs. 251-253). In de tweede plaats impliceert een 
strikte interpretatie dat een Lid-Staat enkel de expliciet in art. 73D, lid 1, sub a, EG 
genoemde differentiatiegronden ("vestigingsplaats", "plaats waar het kapitaal is belegd") 
kan inroepen ter rechtvaardiging van een fiscaal onderscheiden behandeling, en niet 
tevens andere criteria, zoals de nationaliteit van de belastingplichtige of, bij vennoot
schappen, de in art. 58, eerste alinea, EG opgegeven zetelcriteria (daarover de avoir 
.fiscal-rechtspraak, infra, nr. 311). In de derde plaats staat het uiteindelijk alleen aan het 
Hof van Justitie om een inhoudsbepaling te geven aan de begrippen "niet in dezelfde 
situatie verkeren", "vestigingsplaats" en "plaats waar hun kapitaal is belegd", ofschoon 
het hierbij wellicht aansluiting zal zoeken bij de in de internationale directe fiscaliteit 
gehanteerde criteria. 1317 Tenslotte geldt alleszins, ook indien een onderscheid in fiscale 
behandeling in beginsel onder de exceptie van art. 73D, lid 1, sub a, ressorteert, de 
voorwaarde van art. 73D, lid 3 (infra, nr. 266), waarvan de interpretatie in laatste 
instantie eveneens alleen bij het Hof berust. 

2. Tegengaan van wetsovertredingen 

264. In vergelijking met de verdragsuitzonderingen op de andere vrijheden springt het 
generieke karakter van art. 73D, lid 1, sub b, EG in het oog: Lid-Staten mogen "alle 
nodige maatregelen nemen om overtredingen van de nationale wetten en voorschriften 
tegen te gaan, met name op fiscaal gebied en met betrekking tot het bedrijfseconomisch 

1316 

1317 

Zie TERRA, B.J.M. en WATTEL, P.J., European Tax Law, Deventer, Kluwer Law and Taxation, 
1993, 33. 

Een dergelijke aansluiting bij de criteria van het internationale belastingrecht, zoals die met name in 
het OESO-modelverdrag zijn ontwikkeld, zocht het Hof ook in zijn arresten van 14 februari 1995, 
zaak C-279/93, Schumacker, Jur., 1995, 1-225, r.o. 32-33; 11 augustus 1995, zaak C-80/94, 
Wielockx, Jur., 1995, 1-2493, r.o. 24; en 27 juni 1996, zaak C-107/94, Asscher, nog niet 
gepubliceerd in de Jur., r.o. 47. 
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toezicht op financiële instellingen" (eigen cursivering). Samen met de mogelijkheid van 
kennisgevingsprocedures "ter informatie van de overheid of voor statistische doeleinden" 
is deze uitzondering rechtstreeks ontleend aan art. 4, eerste alinea, van de Kapitaalver
keersrichtlijn 1988. 1318 Het "met name" wijst erop dat de genoemde gevallen niet 
exhaustief zijn1319

, en het Hof heeft dat in Sanz de Lera ook expliciet be-vestigd: de 
bepaling laat derhalve ook andere maatregelen toe "voor zover zij ten doel hebben om 
illegale activiteiten van vergelijkbare ernst tegen te gaan, zoals het witwassen van geld, de 
handel in verdovende middelen en het terrorisme". 1320 Anderzijds bevestigde het Hof 
eveneens nadrukkelijk dat de toepassing van deze uitzonderingsbepaling voor rechterlijke 
toetsing vatbaar is. 1321 Die toetsing strekt zich ons inziens uit tot het al of niet "nodige" 
("unerläfilich", "requisite", "indispensable") karakter van de betrokken maatregelen, zodat 
op dit punt reeds in art. 73 D, lid 1, sub b, een objectieve noodzakelijkheidstest vervat 
ligt. Daarnaast geldt ook hier nog, krachtens art. 73D, lid 3, de bijkomende eis dat de 
betrokken maatregelen of procedures geen middel tot willekeurige discriminatie noch een 
verkapte beperking op het vrije kapitaal- of betalingsverkeer mogen vormen (infra, nr. 
266). 

3. Openbare orde en openbare veiligheid 

265. Wat de nieuwe uitzonderingen gegrond op redenen van openbare orde en openbare 
veiligheid betreft, lijkt aanknoping mogelijk met de rechtspraak die het Hof aangaande de 
gelijkluidende uitzonderingsgronden op het gebied van het goederen-, personen- en 
dienstenverkeer heeft ontwikkeld (zie infra, nr. _). 1322 Kort gezegd, komt dit erop 
neer dat deze uitzonderingsgronden als afwijkingen van een fundamentele verdragsvrijheid 
strikt moeten worden uitgelegd, dat de Lid-Staten- ook al komt hen een zekere beoorde
lingsmarge toe - hun strekking niet unilateraal kunnen bepalen, en dat controle door de 
gemeenschapsinstellingen, inclusief rechterlijke toetsing, mogelijk moet zijn (zie de infra, 
nr. _ aangehaalde rechtspraak). In art. 73D, lid 1, sub b, zelf ligt overigens reeds een 
toetsingsplicht vervat (de maatregelen moeten op grond van de openbare orde of veilig
heid gerechtvaardigd zijn), terwijl zich daaraan de bijkomende voorwaarde van art. 73D, 
lid 3, toevoegt (infra, nr. 266). Of onder het openbare-ordeconcept ook maatregelen ter 
bestrijding van speculatieve kapitaalbewegingen resp. ter vrijwaring van de stabiliteit van 
de financiële markten vallen, lijkt echter zeer betwijfelbaar, gelet op de andere verdrags
excepties in dit verband (supra, nr. 261), wier restrictieve formulering verband houdt met 
de overgang naar, en werking van, de derde fase van de EMU. 1323 

In het perspectief van de vrije vestiging van ondernemingen lijkt een nauwlettend 
rechterlijk toezicht overeenkomstig de inzake personenverkeer gevestigde beginselen des 

1318 

1319 

1320 

1321 

1322 

1323 

Ook het Hof heeft opgemerkt dat art. 73D, lid 1, sub b, "in wezen" art. 4, eerste alinea, van 
voornoemde richtlijn overneemt: arrest Sanz de Lera, r.o. 22. 

In die zin reeds WEBER, S., o.c., EuZW, 1992, 564. 

Arrest Sanz de Lera, r.o. 22, met verwijzing naar arrest Bordessa, r.o. 22. 

Arrest Sanz de Lera, r.o. 43. 

Voor een nadere analyse van deze exceptie, gelet op voornoemde rechtspraak, zie MOHAMMED, S., 
"Public Policy Limits Capita! Movement in the European Common Market", Eur. Bus. L. Rev., 
1995, 262-269. 

Anders, MOHAMMED, S., o.c., Eur. Bus. L. Rev., 1995, 265, 269. 
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te meer nodig, om te beletten dat Lid-Staten de exceptie van openbare orde of openbare 
veiligheid op het gebied van kapitaal verkeer zouden hanteren om directe investeringen, 
b.v. in de vorm van een openbaar bod, tegen te houden. 1324 

4. VerLod van willekeurige discriminatie en verkapte beperking 

266. Uit het voorgaande blijkt dat voor alle in art. 73D, leden 1 en 2, genoemde 
uitzonderingen de voorwaarde van art. 73D, lid 3, EG geldt dat "de bedoelde maatregelen 
en procedures [ ... ] geen middel tot willekeurige discriminatie [mogen] vormen, noch een 
verkapte beperking van het vrije kapitaalverkeer en betalingsverkeer als omschreven in 
artikel 73B." Het belang van deze bijkomende eis kan moeilijk worden overschat. De test 
is identiek aan diegene vervat in art. 36, laatste zin, EG met betrekking tot het vrije 
goederenverkeer, zodat parallellen mogelijk lijken met de dienomtrent door het Hof 
gewezen jurisprudentie. In deze rechtspraak heeft het Hof in de allereerste plaats duidelijk 
gemaakt dat deze bepaling ertoe strekt, 

"om te voorkomen dat van de beperkingen van het handelsverkeer, die op de in de eerste zin van dat artikel 
genoemde gronden zijn gebaseerd, een oneigenlijk gebruik wordt gemaakt en wel dusdanig, dat goederen van 
oorsprong uit andere Lid-Staten worden gediscrimineerd of bepaalde nationale produkties zijdelings worden 
beschermd." 1325 

Van een oneigenlijk gebruik van de in art. 73D, leden 1 en 2, EG genoemde uitzonderin
gen zou men, naar analogie met de rechtspraak inzake art. 36 EG, kunnen gewagen 
wanneer Lid-Staten hierop beroep doen om zuiver economische doelstellingen na te 
streven. 1326 Niet verboden daarentegen zou een nationale regeling zijn die gerechtvaar
digd is om redenen genoemd in art. 73D, leden 1 of 2, maar daardoor tevens andere, 
economische doelstellingen kan bereiken. 1327 In de tweede plaats valt uit de rechtspraak 
inzake art. 36 EG af te leiden dat, teneinde kwalificatie van een maatregel als willekeuri
ge discriminatie te vermijden, een Lid-Staat het bewijs moet leveren dat hij dezelfde of 
vergelijkbare operaties binnen zijn eigen grondgebied met dezelfde of vergelijkbare 

1324 

1325 

1326 

1327 

Cf. de excepties van openbare orde, openbare veiligheid én volksgezondheid die als grond voor een 
voorafgaande vergunningsplicht gelden krachtens art. 12 van het Franse décret no 89-938 van 29 
december 1989, als laatstelijk gewijzigd bij het supra, voetnoot 1293 aangehaalde décret n o 96-117 
du 14 février 1996. Zie AMPHOUX, M.-E., "Grandes lignes de la réforme de la réglementation des 
investissements étrangers en France", R.D.A.I., 1996, (397), 398-399. Een door het laatstgenoemde 
decreet aangebrachte vernieuwing is het injunctierecht van de minister van economie om een niet
aangemelde of ten onrechte uitgevoerde operatie stop te doen zet~en resp. te wijzigen of in vroegere 
toestand te herstellen: zie BOULANGER, D., o.c., J.C.P., 1996, Ed. E., I, nr. 551, p. 176, nr. 30. 

Arresten van 14 december 1979, zaak 34179, Hennen Darby, Jur., 1979, 3795, r.o. 21; 15 juli 
1982, zaak 40/82, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur., 1982, 2793, r.o. 36; en 30 november 
1993, zaak C-317/91, Deutsche Renault, Jur., 1993, 1-6227, r.o. 19. Zie, voor een nadere analyse, 
USHER, J .A., o.c., 12 Y.E.L., 1993, 54-56. 

Zie o.m. arresten van 19 december 1961, zaak 7/61, Commissie/Italië, Jur., 1961, 671, opp. 696; 
7 februari 1984, zaak 238/82, Duphar, Jur., 1984, 523, r.o. 23; 11 juni 1985, zaak 288/83, 
Commissie/Ierland, Jur., 1985, 1761, r.o. 28; 5 juni 1986, zaak 103/84, Commissie/Italië, Jur., 
1986, 1759, r.o. 22. 

Arresten van 10 september 1984, zaak 72/83, Campus Oil, Jur., 1984, 2727, r.o. 36; 6 oktober 
1987, zaak 118/86, Nertsvoederfabriek Nederland, Jur., 1987, 3883, r.o. 15. Blijkens dit laatste 
arrest (zelfde rechtsoverweging) geldt dit des te meer wanneer de economische doelstelling de 
verwezenlijking van een in art. 36 EG genoemd doel (in casu gezondheidsbescherming) moet 
mogelijk maken. 
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maatregelen of controles bekampt. 1328 Tenslotte geldt onder art. 36 EG dat, zelfs indien 
een nationale regeling aan alle voornoemde voorwaarden voldoet, zij nog als willekeurige 
discriminatie of verkapte beperking kan worden aangemerkt indien zij onevenredig is: dit 
betekent dat zij noodzakelijk moet zijn voor een doelmatige bescherming van het daarmee 
nagestreefde algemene belang en dat het beoogde doel niet berelkt kan worden met 
maatregelen die het intracommunautaire verkeer minder beperken. 1329 

1328 

1329 

Zie o.m. arresten van 8 juli 1975, zaak 4175, Rewe-Zentralfinanz, Jur., 1975, 843, r.o. 8; 11 
maart 1986, zaak 121185, Conegate, Jur., 1986, 1007, r.o. 15-16. 

Zie o.m. arresten van 8 februari 1983, zaak 124/81, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur., 1983, 
203, r.o. 16; 11 mei 1989, zaak 25/88, Wurmser, Jur., 1989, 1105, r.o. 13; 13 juli 1994, zaak C-
131/93, Commissie/Duitsland, Jur., 1994, 1-303, r.o. 18. 
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Hoofdstuk 111. Art. 221 EG: vestigingsrecht en financiële deelnemingen 

AFDELING I. ANALYSE - AFBAKENING TEN OPZICHTE VAN HET VESTIGINGSRECHT 

267. Art. 221 EG verplicht de Lid-Staten tot het geven van "nationale behandeling wat 
betreft financiële deelneming door de onderdanen van de andere Lid-Staten in het kapitaal 
van rechtspersonen in de zin van artikel 58, onverminderd de toepassing der overige 
bepalingen van dit Verdrag. " Deze verplichting geldt krachtens het artikel na drie jaar 
sedert de inwerkingtreding van het EEG-Verdrag, d.w.z. vanaf 1 januari 1961. Een 
optreden van communautaire instellingen was daartoe niet vereist. 1330 Voor Lid-Staten 
die nadien zijn toegetreden, geldt de verplichting in beginsel sedert de inwerkingtreding 
van het toetredingsverdrag, al bevatten de toetredingsverdragen geregeld overgangsbepa
lingen die tijdelijke beperkingen voorzien voor verrichtingen die ratione materiae onder 
het toepassingsgebied van art. 221 vallen. 1331 Gelet op zijn precieze en onvoorwaarde
lijke bewoordingen heeft dit artikel ongetwijfeld directe werking. 1332 

De plaats van art. 221 in het zesde deel van het EG-Verdrag, tussen de algemene en slotbepalingen, is historisch 
verklaarbaar. Zoals art. 220, met name het derde streepje ervan, heeft het betrekking op maatregelen die ertoe 
strekken EG-onderdanen op gelijke wijze bepaalde rechten te waarborgen die met het vrije verkeer in verband 
staan.1333 

§ 1. Analyse 

268. Een aantal aspecten van art. 221 verdienen nadere aandacht. Wat de begunstigden 
van deze bepaling betreft, wordt algemeen aangenomen dat dit ·niet enkel fysieke personen 
zijn, maar ook ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden van art. 58 EG, met 

1330 

1331 

1332 

1333 

Cf. antwoord van de Commissie van 15 september 1961 op schriftelijke vraag nr. 41 van de heer 
NEDERHORST van 20 juli 1961 ("Artikel 221 van het E.E.G.-Verdrag"), PB, 1961, 1150. De 
Commissie meldt hier dat zij bij het onderzoek naar de wettelijke en bestuursrechtelijke regelingen 
van de Lid-Staten een aantal problemen van verenigbaarheid met art. 221 heeft aangetroffen, die zij 
"in overleg met de deskundigen van de Lid-Staten" zou onderzoeken. 

Zie b.v. art. 121, lid 1, sub a, Toetredingsakte van 1972, die Denemarken gedurende twee jaar na 
toetreding toestond om de vrijmaking uit te stellen van de verwerving door niet-ingezetenen van in 
Deense kronen luidende en in Denemarken ter beurze verhandelde obligaties. De Toetredingsakte 
van 1985 voorzag voor Portugal zelfs in de mogelijkheid om tijdelijk beperkingen te handhaven op 
het vestigingsrecht in de sector reisbureaus en de bioscoopsector handhaven (art. 221) en directe 
investeringen door EG-onderdanen boven een bepaald bedrag aan een stelsel van voorafgaande 
vergunningen te onderwerpen (art. 222). De Toetredingsakte van 1994 bevat een opvallende, zij het 
zeer tijdelijke, uitzondering voor Finland: dit land mocht krachtens art. 86 "in afwijking van artikel 
73 B van het EG-Verdrag" (art. 221 wordt niet genoemd) zijn restrictieve wetgeving betreffende de 
verkrijging van Finse ondernemingen door buitenlanders tot en met 31 december 1995 toepassen. 
Het betreft de Wet nr. 2612 van 30 december 1992 over verkrijging van Finse ondernemingen door 
buitenlanders (L om tillsyn över utlänningars företagsköp 30.12.1992/1612). Zie ook SMITH/HER
ZOG, "Article 220", p. 6-216.57. 

Dit kan men afleiden uit arrest Daily Mail, r.o. 17; beschikking president H.v.J. van 10 oktober 
1989, zaak 246/89 R, Jur., 1989, 3125, r.o. 30; arresten Factortame 11, r.o. 21; Britse vissersvaar
tuigen, r.o. 33. Zie ook antwoord van de heer DELORS namens de Commissie van 15 november 
1985 op schriftelijke vraag nr. 570/85 van de heer F. WilSENBEEK en mevrouw E. BOOT van 3 juni 
1985 ("Nationale controle op investeringen in andere Lid-Staten"), PB, 1986, C 48, 2. 

Vgl. VIGNES, D., o.c., inLe droit de La Communauté économique européenne, XV, p. 419, nr. 4. 

---j 

_j 
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name de criteria van EG-verbondenheid daarvan. 1334 Art. 221 EG stelt geen vereiste 
van woonplaats of vestiging binnen de Gemeenschap, zodat het althans voor fysieke 
personen het mogelijk is om in een derde land woonachtig of gevestigd te zijn en zich, 
met het oog op een financiële deelneming in een EG-onderneming, op deze bepaling te 
beroepen. 1335 Voor vennootschappen lijkt zulks, gelet op de EG-verbondenheidscriteria 
van art. 58 EG (supra, nrs. 130-144), uitgesloten. 

269. Wat de inhoud van art. 221 aangaat, is duidelijk dat deze bepaling een specifieke 
toepassing vormt van het algemene verbod van art. 6 EG betreffende discriminaties op 
grond van nationaliteit. 1336 Men mag derhalve aannemen dat dit discriminatieverbod 
niet enkel slaat op directe, maar ook op verkapte vormen van discriminatie (zie infra, nrs. 
291-293). De nationale behandeling moet worden gegeven "wat betreft fmanciële deelne
ming [ ... ] in het kapitaal van rechtspersonen in de zin van artikel 58" .1337 Het "wat 
betreft" lijkt te impliceren dat het discriminatieverbod niet enkel slaat op het nemen van 
een deelneming zelf en de daarmee verbonden rechten (infra, nr. 270), maar ook op 
handelingen die daarmee in verband staan, zoals het verstrekken van een krediet met dit 
oogmerk. 1338 De term "rechtspersonen" in de Nederlandse verdragstekst is eerder 
ongelukkig. De andere verdragstalen gewagen van "vennootschappen" in de zin van art. 
58, zodat hieronder ook ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid ressorteren. Bedoeld 
zijn alle organisatievormen in de zin van de brede definitie van art. 58, tweede aline
a.1339 

270. In een letterlijke lezing van de uitdrukking "financiële deelneming in het kapitaal 
van rechtspersonen" zou men kunnen betogen dat enkel aandelenparticipaties eronder 
vallen. Dit lijkt echter, gelet op de grote verscheidenheid van participatietechnieken, te 
restrictief. Financiële instrumenten zoals de in België gangbare converteerbare obligaties 
of warrants, die hun houder onder bepaalde voorwaarden het recht bieden om het effect te 
converteren tot een-· aandeel resp. in te schrijven op een aandelenemissie, zouden niet 
onder het discriminatieverbod vallen. Evenmin zouden b.v. certificaten in een administra
tiekantoor naar Nederlands recht inbegrepen zijn. Om art. 221 zijn nuttig effect te 
verlenen, dient het te worden opgevat als een discriminatieverbod voor elke vorm van 
financiële deelneming in het vermogen van een vennootschap, het weze direct (aandelen, 
obligaties) of indirect (certificaten, warrants). 1340 De tegenprestatie van deze fmanciële 
deelneming doet er niet toe: zij kan met een inbreng in geld of in natura (inbreng van 
schuldvorderingen, intellectuele eigendomsrechten, onroerende goederen, ... ) zijn 

1334 

1335 

1336 

1337 

1338 

1339 

1340 

SCHWEITZER, M., "Art. 221 ", in Kommenlar zum Europäischen Union, p. 6, nr. 3; SMITH/HER
ZOG, "Artiele 221 ", p. 6-216.56. 

GROEBEN-TROBERG, "Artikel 221", nr. 5, p. 5571-5572; SMITH/HERZOG, "Article 221", p. 6-
216.55-56. 

SCHWEITZER, M., "Art. 221", in Kommenlar zum Europäischen Union, p. 6, nr. 2. 

Duits: "hinsichtl ich ihren Beteiligung"; Engels: "as regards participation in the cap i tal"; Frans: "en 
ce qui conceme la participation financière"; Italiaans "nei confronti della partecipazione finanziari-
a". 

VAN BALLEGOOUEN, C.W.M., o.c., L.l.E.l., 1976/2, 9. 

Zo ook GROEBEN-TROBERG, "Artikel 221 ", p. 5573, nr. 10. 

Zie ook GROEBEN-TROBERG, "Artikel 221 ", p. 5573, nr. 11. 
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bekomen, op voorwaarde uiteraard dat dergelijke inbreng geldig is naar het recht van de 
onderneming waarin wordt ingebracht. 1341 

271. Het door art. 221 EG met betrekking tot "financiële deelneming" verleende recht 
op nationale behandeling slaat niet enkel op het bezit van de deelneming, maar tevens op 
alle rechten die daartuee in de betrokken nationale rechtsorde verbonden zijn, zoals het 
recht op bijeenroeping van en deelname aan algemene vergaderingen, directe of indirecte 
(via volmacht) uitoefening van het stemrecht, dividend- of andere uitkeringen, informatie 
en Gaar-, bestuurders-, revisorale, ... ) verslagen, het recht om tegen onwettige beslissin
gen een beroep in rechte in te stellen, het recht op een deel in de vereffende activa, het 
recht om uit te treden of zijn deelneming van de hand te doen. 1342 Tenslotte is het 
begrip "fmanciële deelneming" ruimer dan het begrip "directe investeringen", dat (supra, 
nr. 19) betrekking heeft op duurzame betrekkingen tussen kapitaalverschaffer/ondernemer 
en onderneming. Art. 221 EG geldt derhalve ook voor louter fmanciële 
beleggingen. 1343 

272. Art. 221 is duidelijk gericht aan het adres van de Lid-Staat van de vennootschap 
waarin de deelneming wordt genomen. Zoals de verdragsbepalingen inzake vrij verkeer 
van personen en diensten, lijkt het evenwel mogelijk voor EG-onderdanen of EG-vennoot
schappen om dit artikel in te roepen tegenover hun land van oorsprong, wanneer een 
nationale regeling de uitoefening van het recht op het nemen van fmanciële deelnemingen 
in vennootschappen in andere Lid-Staten, specifiek aan banden legt. 1344 Vandaag de dag 
ligt het echter voor de hand dat een dergelijke rem op kapitaalexport in de allereerste 
plaats aangevochten wordt met een beroep op art. 73B EG (supra, nrs. 256-257). 

273. Dit brengt ons bij het voorbehoud "onverminderd de toepassing der overige 
bepalingen van dit Verdrag" , dat het subsidiaire karakter van art. 221 pG duidelijk 
maakt. Deze clausule verwijst vooral naar de verdragsregels inzake het vestigingsrecht en 
inzake het kapitaalverkeer. 1345 Na de volkomen vrijmaking van het kapitaalverkeer door 
de Kapitaalrichtlijn 1988 en de consolidatie hiervan met het Unieverdrag heeft de 
verwijzing naar het kapitaalverkeer - op de uitzonderingen na die het desbetreffende 
hoofdstuk nog bevat - grotendeels zijn praktisch belang verloren. Men kan zich daarom 

1341 

1342 

1343 

1344 

1345 

MAESTRIPIERI, 106; SMITH/HERZOG, "Artiele 221 ", p. 6-216.55. 

MAESTRIPIERI, 106; SMITH/HERZOG, "Artiele 221 ", p. 6-216.55. 

Zo ook SMITS, R.J.H., "Some Aspects of the Monetary Law of the European Community", 
L.I. E.I., 1983/2, (39), 50, die er terecht op wees dat op dat ogenblik - anno 1983 - de kapitaalver
keersrichtlijnen nog restricties voorzagen m.b.t. louter financiële deelnemingen, zodat op grond 
daarvan beperkingen mogelijk bleven. Terecht betoogde SMITS evenwel dat "such a restrietion must 
specifically relate to the regulation of capita! flows for reasons of economie policy and may not be 
a rule against 'alien' control over national companies under the guise of exchange control". 

Men denke aan de door de Toetredingsverdragen van 1972, 1979 en 1985 tijdelijk gebillijkte 
beperkingen op directe investeringen in andere Lid-Staten verricht door ingezetenen van de 
toetredende staat: artt. 122 (Ierland) en 123 (Verenigd Koninkrijk) Toetredingsverdrag 1979; art. 
50 Toetredingsverdrag 1979 (Griekenland), en artt. 62 (Spanje) en 224 (Portugal) Toetredings
verdrag 1985. 

GROEBEN-TROBERG, "Artikel 220", nr. 2, p. 5570-5571; SCHWEITZER, M., o.c., in Kommenlar zur 
Europäischen Union, p. 6, nr. 4; SMITH/HERZOG, "Artiele 221 ", p. 6-216.54-56, met de 
toevoeging dat ook het in art. 223 EG vervatte voorbehoud m.b.t. de productie van wapens 
munitie en oorlogsmateriaal een uitzondering kan vormen op deze bepaling. ' 
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afvragen of in de huidige stand van het gemeenschapsrecht art. 221 nog iets toevoegt aan 
art. 73B EG. Zowel directe investeringen als verwerving van op de kapitaalmarkt 
verhandelde effecten zijn immers krachtens laatstgenoemde bepaling geheel vrij. 1346 

§ 2. Afbakening ten opzichte van het vestigingsrecht 

274. Ten aanzien van de verdragsbepalingen inzake het vestigingsrecht kan art. 221 EG 
een aanvullende rol spelen. Anders dan art. 52 EG vereist het immers niet dat de 
financiële deelneming gepaard gaat met een aan de houder toerekenbare economische 
activiteit in het gastland, of dat zij uitmondt in een zeggenschapsverhouding ten opzichte 
van de onderneming waarin wordt geparticipeerd (supra, nr. 181). 1347 Daarenboven 
stelt deze bepaling, zoals gezegd, niet een voorwaarde van woonachtig of 11 gevestigd 11 zijn 
in de Gemeenschap, zoals art. 52, eerste alinea, met betrekking tot de uitoefening van het 
recht van secundaire vestiging: een in een derde land gevestigde EG-onderdaan die een 
(niet op vestiging neerkomende) fmanciële deelneming in een vennootschap van een 
andere Lid-Staat wil nemen, kan zich derhalve op deze bepaling beroepen. 1348 

Anderzijds kan de toepasselijkheid van art. 221 EG geregeld samenvallen met deze 
van art. 52 EG, met name in de gevallen waarin het nemen van een deelneming in het 
kapitaal van een onderneming in het gastland gepaard gaat met de uitoefening van een 
economische activiteit aldaar, inzonderheid het beheer van de betrokken onderne
ming.t349 

AFDELING 11. TOEPASSINGSGEVALLEN 

275. Merkwaardig genoeg werd art. 221 EG tot medio jaren tachtig eerder zelden 
toegepast. 1350 Daarin is sindsdien verandering gekomen, mogelijk naar aanleiding van 
de privatiseringsacties in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die in deze periode werden 
ondernomen. In haar antwoorden op parlementaire vragen, maar niet minder in het kader 
van inbreukprocedures voor. het Hof,_ doet de Commissie vandaag de dag regelmatig 
beroep op het artikel. Daarbij vervult de bepaling meestal een aanvullende rol ten aanzien 

1346 

1347 

1348 

1349 

1350 

Terzake kan men verwijzen naar bijlage I bij de Kapitaalverkeersrichtlijn van 1988, waarin de 
posten "directe investeringen" (I) en "verrichtingen betreffende effecten die gewoonlijk op de 
kapitaalmarkt worden verhandeld" (111) worden onderscheiden. Zie ook GROEBEN-TROBERG, 
"Artikel 220", p. 5572, nr. 6. 

Cf. conclusie van advocaat-generaal MISCHO in Factoname I/, Jur., 1991, p. I-3942, punt 34. Zie 
ook SCHWEITZER, M., o.c., in Kommenlar zur Europäischen Union, p. 6, nr. 4; SMITH/HERZOG, 
"Article 221", p. 6-216.55; STUYCK, J., "Vrije vestiging en vrije dienstverlening in de Europese 
economische gemeenschap", in Les prestations de services et Ie consommaleur/De dienstverlening 
en de consument, LAFFINEUR, J. (ed.), Brussel, Story, 1990, (147), 155. 

GROEBEN-TROBERG, "Artikel 221 ", nr. 5, p. 5571-5572; SMITH/HERZOG, "Artiele 221 ", p. 6-
216.55-56. 

Zie MAESTRIPIERI, 106, die terecht opmerkt dat art. 221 EG vaker zelfstandig toepassing zal 
vinden op het gebied van de kapitaalvennootschappen dan op het gebied van de personenvennoot
schappen, aangezien de verwerver van een deelneming in eerstgenoemde vennootschappen vaak 
enkel een financiële belegging ambieert en geen actieve rol in het bestuur van de betrokken 
vennootschap. 

"11 semble en fait que eet artiele ait été oublié au profit d'autres dispositions qui ont légitimé qu'on 
y fit peu recours", aldus VIGNES, D., "Artiele 221", in Le droit de la Communauté économique 
européenne, MÉGRET, J., WAELBROECK, M., LOUIS, J.-V., VIGNES D. en DEWOST, J.-L. (eds.), 
XV, Brussel, Editions de l'université de Bruxelles, 1987, p. 418, nr. 1. 
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van de artt. 52-58 EG, de verdragsbepalingen inzake kapitaalverkeer en/of de kapitaalver
keersrichtlijnen. 1351 Schematiserend kan men volgende toepassingsgevallen onderschei
den: 

1351 

1352 

1353 

1354 

1355 

1356 

goedkeuringsplichten bij BDI. Destijds startte de Commissie een inbreukprocedure 
tegen Frankrijk omdat deze Lid-Staat met een decreet nr. 67-78 van 19671352 

buitenlandse investeringen in Frankrijk afhankelijk stelde van de goedkeuring van 
het ministerie van financiën. Zij zag hierin, voor intracommunautaire operaties, 
terecht een inbreuk op de artt. 52-58 en 221 EG. 1353 

Medio jaren tachtig bleek dat de Franse reglementering krachtens een rondschrijven v:an 6 augustus 
1980 wat betreft deelnemingen van meer dan 10 miljoen FF in Franse ondernemingen door EG
vennootschappen slechts in een vrijstelling van de vergunningseis voorzag op voorwaarde dat het 
kapitaal in de betrokken vennootschap voor meer dan 80 % in handen van in de EG woonachtige 
natuurlijke personen was en dat buiten de EG woonachtige minderheidsaandeelhouders niet via andere 
middelen de daadwerkelijke leiding over de vennootschap konden uitoefenen. De Commissie meende 
dat dit systeem, "althans in bepaalde gevallen, moeilijk te rijmen" viel met de artt. 58 en 221 EG en de 
kapitaalverkeersrichtlijnen. Zij bekwam een wijziging met een rondschrijven van 27 november 
19861354

, waarin (i) de drempel voor kapitaalbezit en stemrechten van EG-ingezetenen tot 50 % was 
verlaagd en een EG-vennootschap vanaf die grens als communautaire investeerder werd aangemerkt; en 
(ii) aanvullende criteria werden opgegeven ter bepaling of een minderheidsaandeelhouder in staat is de 
daadwerkelijke controle uit te oefenen, waardoor in de EG woonachtige minderheidsaandeelhouders in 
aanmerking kwamen voor de regeling van communautaire investeerders. 1355 

wettelijke beperkingen op controleverwerving door EG-ondernemingen. Verwezen 
kan hier worden naar de acties van de Commissie tegen het Vlaamse kabeldecreet, 
supra, nr. 126. 1356 

Cf GROEBEN-TROBERG, "Artikel 221", nr. 2, p. 5570-5571. 

Décret no 67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi no 66-1008 du 28 
décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger (l.O., 29 januari 1967). 

Zie antwoord van de Commissie van 16 december 1969 op schriftelijke vraag nr. 333/69 van de 
heer GLINNE van 27 oktober 1969 ("Buitenlandse investeringen in Frankrijk en Franse investerin
gen in het buitenland"), PB, 1970, C 3, 14. Het betreft zaak 66/69, Commissie/Frankrijk, welke de 
Commissie nadat Frankrijk het besluit had gewijzigd bij décret n o 711143 (1. 0. , 23 februari 1971); 
de schrapping geschiedde bij beschikking van het Hof van 25 maart 1971, PB, 1971, C 41, 5. Over 
deze zaak, zie ANSELME-RABINOVITCH, L., "Le traité de Rome et la réglementation française des 
investissements", Banque, 1970, 123-129; VAN BALLEGOOIJEN, C.W.M., "Free Movement of 
Capita! in the European Economie Community", L.I. E.I., 1976/2, (1), 11-12. 

Circulaire du 27 novembre 1986 relative aux investissements étrangers en France (1. 0., 28 
november 1986). 

Zie de respectievelijke antwoorden van de heer DELORS namens de Commissie van 12 november 
1985 op schriftelijke vraag nr. 738/85 van de heer F. HERMAN van 17 juni 1985 ("Directe 
investeringen in Frankrijk door in de Gemeenschap gevestigde ondernemingen"), PB, 1986, C 48, 
3, en van 5 maart 1987 op schriftelijke vraag nr. 867/86 van hetzelfde parlementslid van 10 juli 
1986 ("Rechtstreekse investeringen in Frankrijk door in de Gemeenschap gevestigde ondernemin
gen"), PB, 1987, C 157, 2. 

Cf. ook de door de Commissie op 18 september 1984 tegen Griekenland ingestelde 
inbreukprocedure wegens het opleggen van bijzondere verboden, beperkingen en voorwaarden voor 
het verkrijgen van mijnrechten door natuurlijke of rechtspersonen van andere Lid-Staten. De 
Commissie achtte zulks een door de artt. 52, 221 en 7 EEG verboden discriminatie, waarvoor de 
Toetredingsakte van Griekenland niet in een overgangsperiode voorzag. Voor het Hof werd de zaak 
twee jaar later, bij beschikking van 3 oktober 1986, geschrapt. 
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overheidsverzet tegen verwerving binnenlandse ondernemingen door EG-onder
nemingen. Art. 221 EG kan worden ingeroepen zo een nationale overheid een EG
onderneming verhindert een binnenlandse vennootschap te verwerven1357 or.. 
oproept tot verzet daartegen. 1358 Het probleem is dat regeringen vaak, zonder 
een uitdrukkelijk besluit te nemen, een feitelijke ontmoedigende invlo~d uitoefenen 
op grensoverschrijdende concentraties. 1359 

privatisering soperaties. De Commissie tikte destijds Frankrijk met verwijzing naar 
de artt. 52 en 221 EG op de vingers omdat (i) art. 10 van de Franse wet van 6 
augustus 1986 het totale bedrag van de aan buitenlandse of onder buitenlandse 
zeggenschap staande kopers overgedragen deelbewijzen beperkte tot maximaal 20 
% van het kapitaal van de geprivatiseerde ondememing1360 en (ii) advertenties in 
Franse dagbladen voor aandelen in het geprivatiseerde overheidsbedrijf Saint-

Zie antwoord van de Commissie van 7 januari 1969 op schriftelijke vraag nr. 215/68 van de heer 
APEL van 18 oktober 1969 ("Concentratie Fiat-Citroën"), PB, 1969, C 6, 3; antwoord van de heer 
DAVIGNON namens de Commissie van 16 juli 1980 op schriftelijke vraag nr. 341180 van de heer 
BONDE van 9 mei 1980 ("EEG-recht in verband met de verkoop van de Deense B & W Diesel aan 
het Duitse MAN-concern"), PB, 1980, C 206, 19. In 1989 nog vroeg de Commissie nadere 
inlichtingen aan Frankrijk i.v.m. de blokkering, door de Franse overheid, van de overname van 
Pathé Cinéma door een groep die werd gecontroleerd door een Italiaan, M. PAREITI: Europe, 29 
juli 1989, 10. Het betrof een voorgenomen overname van voornoemde Franse vennootschap door 
een daartoe opgerichte vennootschap naar Frans recht, MTI, die voor 80 % in handen was van 
Franse vennootschappen en onderdanen; de financiering werd verzorgd door Nederlandse vennoot
schappen en door Comfinance, een door PARETil gecontrole~rde vennootschap naar Luxemburgs 
recht. · 

Zie antwoord van Lord COCKFIELD namens de Commissie van 18 december 1987 op schriftelijke 
vraag nr. 1079/87 van de heer J. ALVAREZ DE EULATE PENARANDA van 1 september 1987 
("Controle van de buitenlandse deelneming in Spaanse banken"), PB, 1988, C 86, 39, inzake een 
oproep van de gouverneur van de Spaanse centrale bank aan de Spaanse banken "hun voorzorgs
maatregelen te verscherpen om te voorkomen dat zij door buitenlands kapitaal worden gecontro
leerd". 

Zie het antwoord van de Commissie op de in vorige voetnoot aangehaalde schriftelijke vraag nr. 
215/68, punt 2, derde alinea. Zo bestaat in Frankrijk een praktijk dat, indien een buitenlandse 
onderneming een bod op een belangrijke Franse vennootschap uitbrengt, de minister van industrie 
in alle discretie de vorming aanmoedigt van een consortium van Franse ondernemingen die 
gezamenlijk een tegenbod uitbrengen. Dit geschiedde b.v. naar aanleiding van het (vriendelijke) 
overnamebod dat de Duitse vennootschap Gehe - tweede grootste groothandelaar in Duitsland -
uitbracht op Office Commercial Pharmaceutique, Frankrijk's grootste groothandel in geneesmidde
len. De Franse industrieminister D. STRAUSS-KAHN organiseerde prompt een consortium met o.a. 
Rhóne-Poulenc om een tegenbod te maken en contacteerde twintig middelgrote Franse geneesmid
delenbedrijven om in OCP te participeren: ABRAHAMS, P., "French try to counter German OCP 
bid", Fin. Times, 4 maart 1993; DAWKINS, W., ABRAHAMS, P. en PARKES, C., "French govern
ment moves to fight German bid for OCP", Fin. Times, 5 maart 1993. Zo deze praktijk al niet 
tegen letter en geest van het vestigingsrecht ingaat, kan men hem ook wellicht in strijd achten met 
art. 85 juncto art. 5 EG, dat nationale overheden verbiedt concurrentiebeperkende afspraken tussen 
ondernemingen aan te moedigen. Bestrijding is evenwel moeilijk gelet op het doorgaans zeer 
discrete karakter van de praktijk. 

Zie de antwoorden van Lord COCKFIELD namens de Commissie van 7 januari 1987 op schriftelijke 
vraag nr. 1224/86 van A. METTEN van 2 september 1986 ("Privatisering van genationaliseerde 
ondernemingen in Frankrijk"), PB, 1987, C 91, 13; 11 februari 1987 op schriftelijke vraag nr. 
1070/86 van de heer WEDEKIND van 31 juli 1986 ("Belemmering van de interne markt en het vrije 
kapitaalverkeer in Frankrijk"), PB, 1986, C 149, 6; 13 april 1987 op schriftelijke vraag nr. 
1918/86 van de heer B. CASSIDY van 21 november 1986 ("Plannen van de Franse regering tot 
'privatisering'"), PB, 1987, C 212, 21; 25 mei 1987 op schriftelijke vragen nr. 2377/86 van C. 
CRAWLEY van 20 januari 1987 ("Franse wet op de pnvatisering") en op schriftelijke vraag nr. 
2864/86 van A. BONACCINI e.a. van 10 maart 1987 ("Franse wet inzake privatisering in strijd met 
EEG-Verdrag"), PB, 1987, C 212, 35; 2 februari 1988 op schriftelijke vraag nr. 1226/87 van C. 
CRAWLEY van 11 september 1987 ("Franse wet op privatisering"), PB, 1988, C 325, 3. 

J 
hl 
:_~ 

:-1' 



1361 

1362 

1363 

1364 

1365 

1366 

273 

Gobain de vennelding bevatten dat de aandelen "voorbehouden blijven aan 
personen die de Franse nationaliteit bezitten of in Frankrijk woonachtig 
zijn" . 1361 Participatieplafonds in geprivatiseerde Britse ondernemingen wilde de 
Commissie slechts aanvaarden voor zover deze uit internationale verplichtingen 
voortvloeien1362 dan wel onder de exceptie van art. 223 EG (wapenindus
trie )1363 vallen. 

registratie van vaartuigen. In Factortame 111364
, Britse vissersvaartuigeni365 en 

Franse vaartuigen1366 achtte het Hof naast art. 52 EG ook art. 221 EG geschon
den door de Britse en Franse wetgever. In de eerste twee zaken ging het om 
wetgeving die voor de registratie van een vissersvaartuig in het nationaal register 
onder meer als voorwaarde stelde dat, indien het vaartuig eigendom was van een 
vennootschap, deze was opgericht naar Brits recht en ten minste 7 5 % van de 
aandelen in eigendom toebehoorden aan Britse onderdanen of vennootshappen en 

Zie antwoorden van Lord COCKFIELD namens de Commissie van 13 april 1987 op schriftelijke 
vraag nr. 1918/86 van de heer B. CASSIDY van 21 november 1986 ("Plannen van de Franse 
regering tot 'privatisering'"), PB, 1987, C 212, 21; 5 augustus 1987 op schriftelijke vraag nr. 
2737/86 van hetzelfde parlementslid ("Discriminatie tegen niet-Franse aandeelhouders van Saint
Gobain"), PB, 1987, C 295, 4. 

Antwoord van Lord COCKFIELD namens de Commissie van 10 juli 1987 op schriftelijke vraag nr. 
1919/86 van hetzelfde parlementslid van 21 november 1986 ("Plannen van de Britse regering tot 
'privatisering"') PB, 1987, C 315, 2: de Commissie maakte geen bezwaar tegen het door de Britse 
regering voorgenomen plafond van 25 % aandelenparticipatie door buitenlanders (met inbegrip van 
EG-burgers) bij de privatisering van British Airways, daar volgens haar opneming in de statuten 
van BA van een dergelijke clausule voortvloeit uit "een clausule in de tussen re~eringen gesloten 
luchtverkeersovereenkomsten met betrekking tot het onderhouden van luchtverbmdingen [ ... ] op 
grond waarvan door de ontvangende staat luchtverkeersrechten kunnen worden onthouden, 
opgezefid of beperkt indien de luchtvaartmaatschappij waaraan zij zijn verleend niet voor een 
wezenlijk deel eigendom is en daadwerkelijk wordt gecontroleerd dpoor de andere betrokken staat 
of door onderdanen daarvan". De Commissie insisteerde wel op inlassing van een Gemeenschaps
clausule in dergelijke overeenkomsten, overeenkomstig art. 234 EG. Men kan o.i. ernstige twijfels 
hebben over de verenigbaarheid met het vestigingsrecht van deze praktijk, die thans inzoverre 
gewijzigd is, dat de zeggenschapsdefinitie "gecommunautariseerd" is: zie de supra, nr. 127 
aangehaalde verordeningen die een definitie van "communautaire luchtvaartmaatschappij" introdu
ceerden. Zie echter nog antwoord van de heer VAN MIERT namens de Commissie van 9 oktober 
1992 op schriftelijke vraag nr. 2980/91 van de heer H. McCUBBIN van 13 januari 1992 ("Onderda
nen van het Verenigd Koninkrijk: artikel 66, lid 3, van de Britse Wet op de burgerluchtvaart"), PB, 
1993, C 65, 3, waar de Commissie vanuit de artt. 52 en 221 kritiek levert op de geciteerde 
bepaling van de Britse burgerluchtvaartwet, die de staatssecretaris voor vervoer toestaat bij de 
verlening van een vergunning voor luchtvervoer te interveniëren op grond van nationaliteitsvereis
ten. 

Zie antwoord van Lord CoCKFIELD namens de Commissie van 26 februari 1988 op schriftelijke 
vraag nr. 488/87 van de heer B. CASSIDY van 11 juni 1987 ("Privatisering van RoUs Royce"), PB, 
1988, C 189, 1 : de Britse regering had betoogd dat de beperking van buitenlandse participaties in 
RoUs Royce tot 15 % gerechtvaardigd was door art. 223 EG, een vraag die "op het ogenblik nog 
door de Commissie onderzocht" werd. Een jaar eerder had de Commissie in dit dossier gesteld dat 
zij zou "trachten te zorgen dat bij de uitvoering van de privatisering de in artikel 52 en 221 van het 
EEG-Verdrag geformuleerde rechten worden geëerbiedigd": antwoord van Lord COCKFIELD 
namens de Commissie van 3 maart 1987 op schriftelijke vraag nr. 1826/86 van B. CASSIDY van 7 
november 1986 ("Moeilijkheden die worden ondervonden door niet-ingezetenen van het Verenigd 
Koninkrijk die in een Brits bedrijf willen investeren"), PB, 1987, C 157, 22. 

Arrest van 25 juli 1991, zaak C-221189, Jur., 1991, 1-3905. 

Arrest van 4 oktober 1991, zaak C-246/89, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur., 1991, 1-4585. 

Arrest van 7 maart 1996, zaak C-334/94, Commissie/Frankrijk, nog niet gepubliceerd in de Jur. 
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75 % van de bestuurders Brits onderdaan waren. Voor Franse vaartuigen, zie 
supra, nr. 126. 

AFDELING 111. BESLUIT: EEN OVERBODIG (GEWORDEN) ARTIKEL? 

276. Strikt genomen vormt art. 221 EG vandaag de dag een overbodig artikel. Voor 
zover financiële deelnemingen door EG-onderdanen of EG-vennootschappen uitmonden in 
economische activiteit in het gastland, komen zij neer op uitoefening van het vesti
gingsrecht en genieten zij bescherming uit hoofde van art. 52 (juncto 58) EG. Indien zij 
louter een financiële belegging vormen, vallen zij te kwalificeren als kapitaalverkeer in de 
zin van art. 73B EG (supra, nr. 253). Onder beide verdragsartikelen geldt minstens een 
verbod van discriminatie op grond van nationaliteit; art. 73B, lid 1, legt zelfs expliciet 
een verbod van "alle beperkingen" op, terwijl ook de jurisprudentie van het Hof inzake 
het vestigingsrecht geëvolueerd is naar een ruimere, beperkingsgerichte lezing van art. 52 
EG (daarover infra, nrs. 377 e.v.). 

Art. 221 EG is derhalve uit louter juridisch oogpunt in het huidige verdragsstra
mien niet meer nodig en zou in het kader van een "opschoning" van het EG-Verdrag 
kunnen worden geschrapt. De politieke gevoeligheid van de problematiek van zeggen
schapsverwerving door buitenlandse (ook EG-) ondernemingen in lokale ondernemingen, 
zoals die uit de privatiseringsoperaties sedert medio Jaren tachtig (supra, nr. 274) en uit 
het verankeringsdebat blijkt, lijkt evenwel een expliciete verdragsbepaling te rechtvaardi
gen, die duidelijk maakt dat financiële deelnemingen door EG-vennootschappen niet 
mogen worden belemmerd, met name door middel van controlecriteria, participatiepla
fonds of gelijk werkende beperkingen op zeggenschapsverwerving en -uitoefening, 
inclusief obstructieve overheidsgedragingen. Het vinden van een consensus over een 
dergelijke bepaling zou echter, gelet op de gevoeligheid van het zeggenschapsvraagstuk, 
bijzonder moeilijk kunnen blijken. Wellicht kan de lege lata art. 221 EG daarom nog 
goede diensten bewijzen. 
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ALGEMEEN BESLUIT VAN DEEL I 

276a. In dit eerste deel werd een kritische analyse verricht van het vigerende 
stelsel van het EG-Verdrag voor de vestiging van ondernemingen binnen de Europese 
Unie. Daarbij onderzochten we in de eerste p1aats.~~:fiers6rfêle--wërkîtrgs;yfoer van het 
vestigingsrecht van ondernemingen. Uit de analyse ·~van art: 58:~lwëedé-afmea, EG blijkt 
dat de aldaar gegeven definitie van vestigingsgerechtigde vennootschappen om verschillen
de redenen deficiënt is. Het onderscheid tussen maatschappen naar burgerlijk en handels
recht geldt vandaag de dag binnen de EG volstrekt niet meer als representatief, de 
uitdrukking "overige rechtspersonen" geeft de verkeerde indruk dat het vestigingsrecht 
enkel openstaat voor entiteiten met (een zekere mate van) rechtspersoonlijkheid, de 
tweedeling tussen "maatschappen" en "overige rechtspersonen" dwingt tot een nadere 
omschrijving van beide begrippen en leidt tot classificatieproblemen (mede omdat de 
defmitie van art. 58, tweede alinea, coöperatieve verenigingen onder het maatschapsbe
grip brengt), en de uitzondering van "vennootschappen welke geen winst beogen" is, gelet 
op de evolutie van het winstbegrip in de Lid-Staten, de noden der ondernemingen van de 
sociale economie tot deelname aan de interne markt en de opkomst van nieuwe organisa
tievormen naar nationaal en gemeenschapsrecht, volstrekt uit de tijd. Door een ruime 
uitlegging van haar verschillende componenten en een zeer restrictieve interpretatie van 
voornoemde uitzonderingsgrond slaagt men er evenwel in nagenoeg alle nationaal- en 
Europeesrechtelijke rechtsdragers van economische activiteiten onder de defmitie te 
brengen. 

Gelet op de tekortkomingen van de definitie werd de vraag gesteld, en na nader 
onderzoek bevestigend beantwoord, of het door art. 58 EG gehanteerde vennootschapsbe
grip niet beter vervangen wordt door een meer economisch gericht ondernemingsbegrip. 
Daartoe ontleedden we het ondernemingsbegrip dat in het communautaire recht wordt 
gehanteerd op het gebied van het mededingings- en sociaal recht. Gebleken is, dat uit de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie met betrekking tot het ondernemingsbegrip in het 
Europese mededingings- en sociaal recht zich een coherent onderliggend ondernemingsbe
grip laat distilleren - een autonome eenheid, die op duurzame wijze een economische 
activiteit uitoefent -, dat beter dan de vigerende vennootschapsdefmitie van art. 58, 
tweede alinea, EG beantwoordt aan de noden van de economische operatoren, niet
natuurlijke personen tot ontplooiing van hun grensoverschrijdende vestigingsbehoeften in 
de interne markt. Door zijn bij uitstek economische oriëntatie vertoont het een grote 
souplesse, die bij machte is het - zich steeds uitbreidende - veelvoud van organisa
tievormen naar nationaal en communautair recht te overkoepelen. Mede vanuit het 
oogpunt van systematiek en coherentie met de overige domeinen van het gemeenschaps
recht, met name het mededingings- en sociaal recht, werd daarom de lege ferenda een 
overgang tot dit begrippenapparaat bepleit. De lege lata pleitten we, in een teleologisch 
perspectief en met het oog op de cohesie van het gemeenschapsrecht in zijn onderscheiden 
domeinen, voor een zo ondernemingsconform mogelijke invulling van het geldende 
communautaire vennootschapsbegrip. 

276b. Uitvoerig werden vervolgens d~çriter~à_.yqn ~.O~Vf![bqrzdenhêirJ:,onderzocht 
die art. 58, eerste alinea, EG opgeeft teneinde voor ondernemingen de kring van 
beneficiarissen van het vestigingsrecht (en, krachtens art. 66 EG, de vrije dienstverrich-
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ting) te omlijnen. Deze blijken bijzonder liberaal. Het EG-Verdrag verwerpt een beroep 
op de controletheorie en stelt voor het overige slechts als voorwaarde dat een "vennoot
schap" is opgericht overeenkomstig de wetgeving van een Lid-Staat alsmede de alternatie
ve eis dat de statutaire zetel, het hoofdbestuur of de hoofdvestiging zich binnen de 
Gemeenschap bevindt. Tegen dit liberalisme is er van bij de aanvang van het EEG
Verdrag (aanvankelijk vooral vanwege Frankrijk) verzet geweest, wat onder meer 
geresulteerd heeft in een precisering van het door art. 52, eerste alinea, EG opgelegde 
vereiste van "gevestigd zijn" in het Algemeen Programma Vestigingsrecht en, op veel 
meer gespannen voet met het Verdrag, het beroep dat de communautaire wetgever op 
controlecriteria doet in gevoelige domeinen als de luchtvaart-, zeevervoers- en audiovisue
le sector. Na nagenoeg veertig jaar ervaring met voornoemde criteria, kan men evenwel 
moeilijk stellen dat de oorspronkelijk geuite vrees voor misbruiken en fraude bewaarheid 
is geworden. Door in algemene regel geen controlevereiste op te leggen is de Gemeen
schap een open ruimte gebleven voor directe investeringen vanuit derde landen, wat een 
gunstige invloed heeft gehad op het BNP van de Lid-Staten, de technologische vooruit
gang en de dynamiek en competitiviteit van het Europese bedrijfsleven. 

276c. Vervolgens werd de regeling van.~.iles.t_{girrg!!!ê1tl),!ekeTJ--,~ het EG-Verdrag 
aan nader onderzoek onderworpen. Deze regeling blijkt verouderd, gelet op de talrijke 
modaliteiten waaronder ondernemingen vandaag de dag toegang tot de markt van andere 
Lid-Staten zoeken. Art. 52 EG legt expliciet slechts de opheffmg van beperkingen op met 
betrekking tot de klassieke vestigingstechnieken agentschap, bijkantoor, dochteron
derneming, oprichting en beheer van ondernemingen. Het artikel is bijgevolg beperkt tot 
unilaterale vormen van vestiging (zgn. "greenfield investment": supra, nr. 7). Buiten de 
in art. 220 EG aangestipte grensoverschrijdende fusie besteedt het Verdrag geen aandacht 
aan instrumenten voor grensoverschrijdende samenwerking en concentratie van onderne
mingen. Daarmee contrasteert het verdragsstelsel inzake vestiging niet alleen met de 
huidige BOl-patronen in de EG (ibid.), maar ook met meer recente verdragsbepalingen 
als de artt. 130F (onderzoek en technologische ontwikkeling, ingelast door de Europese 
Akte) en 130 (industrie, ingelast door het Unieverdrag), waar meer de klemtoon op 
samenwerking tussen ondernemingen wordt gelegd (supra, nr. 84). 

De fragmentarische regeling van vestigingstechnieken in het EG-Verdrag wordt 
evenwel gecompenseerd door de bij uitstek economisch gerichte invulling die het Hof van 
Justitie aan het begrip 'vestiging' geeft en door zijn erkenning van het niet-exhaustief 
karakter van de in het Verdrag genoemde vestigingstechnieken. Daaruit hebben we 
afgeleid dat ook andere technieken als verdragsrechtelijk beschermde uitoefeningsmodali
teiten van het vestigingsrecht kunnen worden gekwalificeerd (oprichting van joint 
ventures, onderhandse aandelenacquisitie, minderheidsparticipaties voor zover zij de 
onderneming in het gastland tot instrument van economische bedrijvigheid maken, 
MBO's, openbaar bod, verticale en horizontale groepsvorming, inbreng van algemeenheid 
of bedrijfstak, ... ) . Men komt zo tot de vaststelling dat uiteindelijk het gehele gamma van 
technieken di~ leictef1 tot _de criätfe:~an s~cunáäiëe \iestigmg~~i. yan. een- EG-onderneming 
'Tii--~aîioere-Lid~Staten, onder _de ve~dragsr(!ochtelijke noemer van het vestigingsr,eç~t _vallen 
'eirderrurlV~ op _cte aan dit .recht.Jterbonden -bescherming .. aanspraak kunnen 1llaken. Dit -Ügt 
évenwé( anders met technieken .die eenc mobilisatie van-~cde .primaire vestiging van eën 

"'à!].derneming~_implicererr;· nl. de grensoverschrijdende z_et~lverplaatsing -en -de gren5over
~phrijdende jU:ridische fusi~. Art. 220 EG noemt beide expliciet, -<l'öctr'kwatîftceert hen 
metee-n als problematisch. 'MèCoêtréKking tot zeteive-rpfaa.tsing heeft liet Hof van Justitie 

- ~ 
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in Daily Mail hieruit geconcludeerd dat het gebruik van deze techniek in de huidige stand 
van het gemeenschapsrecht niet door de rechtstreekse werking van de artt. 52 en 58 EG 
wordt gewaarborgd. 

276d. Uitvoerig onderzoek w~!~. geleverd naar de betekenis voor het vestigings
recht van ondernemingen van drie;:~'flankerende '·verdragsbepalingen, nl. de artt. 54, lid 3, 
sub g, (harmonisatie van vennooiScfiapsrecht};,,~1-3B;r13.Q._c_(yrj.J,)capitaalverkeer) en 221 
(fmanciële deelneming in het kapitaal van ondernemingen) EG. Daarin zijn wij met name 
tot de vaststelling gekomen dat harmonisatie van het vennootschapsrecht geen de iure 
voorwaarde voor vrije vestiging van vennootschappen uitmaakt, maar wel op een aantal 
punten een nuttige begeleidende operatie kan vormen, die ook de facto de vestigingsvrij
heid van ondernemingen ten goede komt. Gepleit werd dat de Commissie als prioritair 
beleidsdoel bij het uitwerken van harmonisatie-initiatieven de vergemakkelijking van de 
vrije vestiging van vennootschappen als uitgangspunt zou nemen. Het (sedert 1 januari 
1994) nieuwe verdragsregime inzake vrij kapitaalverkeer werd in zijn verschillende 
interactievormen met het vestigingsrecht van ondernemingen onderzocht. Op een aantal 
punten (met name zijn breed opgezet verbod van beperkingen op het kapitaal- en 
betalingsverkeer) openen de nieuwe verdragsbepalingen interessante perspectieven voor de 
vrije vestiging van ondernemingen; een aantal nieuw ingelaste uitzonderingen daarentegen 
lijken qua draagwijdte nog onzeker en kunnen mogelijk in nieuwe belemmeringen 
resulteren. Tenslotte werd art. 221 EG onderzocht en zijn relevantie nagegaan voor 
nationale regels die direct of indirect de verwerving van deelnemingen in vennootschap
pen van andere Lid-Staten belemmeren. Ofschoon geconcludeerd werd dat dit artikel, 
gelet op de nieuwe verdragsbepalingen inzake vrij kapitaalverkeer, strikt genomen 
overbodig is geworden, hebben wij gepleit voor behoud ervan, met name gelet op de 
gevoeligheid die de problematiek van de zeggenschap over ondernemingen heeft gekregen 
in een aantal Lid-Staten. 
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DEEL 11. INHOUD EN DRAAGWUDTE VAN HET VESTIGINGSRECHT VAN 
ONDERNEMINGEN 

TITEL I. CONSTITUTIONALISERING DOOR HET HOF VAN JUSTITIE: VAN DIS
CRIMINATIE- NAAR BEPERKINGSVERBOD 

Inleiding 

277. Met 'constitutionalisering' 1367 doelen we op het proces waarin het Hof in een 
rechtspraak van meer dan dertig jaar de vrijheid van vestiging, door het toekennen van 
directe werking aan de artt. 52 en 58 EG en gesteund op de voorrang van het gemeen
schapsrecht1368, heeft ontwikkeld tot een centraal grondrecht van de Europese economi
sche constitutie, zowel voor natuurlijke personen als - recenter - voor vennootschappen. 
Merkwaardig genoeg kreeg het Hof, als men Costa/E.N.E.L. 1369 buiten beschouwing 

-laaf~-päs- medi.o<jaren ~racntig, met het ~arrest Fearon van 6 november 19841370, te maken 
met hèt vestfgmgsrec_fit _van_ vennootschapp-~rr- Met llame in Duitsland had dit. de -misvát
'ting doen postvatten, dat art. 58 "nur einen Programmsatz enthalte" .1371 Inmiddels had 
zich reeds een belangrijke jurisprudentie ontwikk_s!ld betreffende de vestiging van 

.......____-,_____ ~~,~-· ··- - - - - - ~--

natuurlijke personen. ___ ~ 
..__.L'"'""';..:.....-'--'-'-~"'".:.---~-)~--.."~~, • ._.,-_.;:,:::.-.~=- "...---:...".----

1367 

1368 

1369 

1370 

1371 

De term is ontleend aan MANCINI, G. F., "The Making of a Constitution for Europe", C.M.L. Rev., 
1989, (595), 596. Over de gemeenschappelijke-marktbepalingen van het EG-Verdrag als constitutio
nele bepalingen, zie vooral MATIHIES, H., "Die Verfassung des Gemeinsamen Marktes", in Das 
Europa der zweiten Generation. Gedächtnisschrift für Christoph Sasse, I, BIBBER, R. e.a. (eds.), 
Baden-Baden, Nomos, 1981, 115-130. Het proces van constitutionalisering door het Hof van de aan 
de Europese Unie ten grondslag liggende verdragen is reeds, vooral wat de institutionele aspecten 
ervan betreft, in talrijke lezenswaardige bijdragen geanalyseerd: zie o.m. ELEFfHERIADIS, P., -
"Aspects of European Constitutionalism", Eur. L. Rev., 1996, 32-42; LENAERTS, K., "Constitutio
nalism and the Many Faces of Federalism", 38 Am. J. Comp. L., 1990, 205-263; STEIN, E., 
"Lawyers, Judges, and the Making of a Transnational Constitution", in Pestschrift für Konrad 
Zweigen zum 70. Geburtstag, BERNSTEIN, H., DROBNIG, U. en KöTZ, H. (eds.), Tübingen, Mohr, 
1981, 771-796 (deze bijdrage verscheen ook in 75 Am. J. Int. L., 1981, 1-17); WEILER, J.H.H., 
"The Transformation of Europe", 100 Yale L.J., 1991, 2403-2483; en, recent nog, DE WITTE, B., 
"Interpreting the EC Treaty like a constitution: the role of the European Court of Justice in 
comparative perspective", in Judicial Control. Comparative essays on judicial review, BAKKER, R., 
HERINGA, A.W. en STROINK, F. (eds.), lus Commune Reeks nr. 16, Antwerpen, Maklu, 1995, 
133-153. 

Op de leerstukken van de directe werking en de voorrang van het gemeenschapsrecht wordt in deze 
studie niet afzonderlijk ingegaan. Voor heldere uiteenzettingen, zie o.m. BARENTS-BRINKHORST, 
54-68; KAPTEYN-VERLOREN VAN THEMAAT, 316-344; LAUWAARS-TIMMERMANS, 26-40; 
LENAERTS, K. en VAN NUFFEL, P., Europees recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1995, p. 
490-512, nrs. 586-616. 

Arrest van 15 juli 1964, zaak 6/64, Jur., 1964, 1199. Het hoofdgeding in deze zaak had niet 
betrekking op vrije vestiging van vennootschappen, maar op, o.m., de vraag welke beperkingen uit 
de 'stand still' -clausule van art. 53 EG voortvloeien voor nationaliseringsoperaties van een Lid
Staat. 

Zaak 182/83, Jur., 1984, 3677. 

Zie BayVerfGH, 8 februari 1985, N.l. W., 1985, 2894; BayOblG, 18 juli 1985, Landshuter 
Druclchaus I, BayOblGZ, 1985, 272, IPRax, 1986, 145, A.G., 1986, 45, W.M., 1985, 1202; beide 
met verwijzing naar de 12e editie van STAUDINGER-GROSSFELD. 

I I 
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.Qnderhavig~- titel onderzoekt dit constitutionaliseringsproces nader voor beide 
c~l~gç~t~~_!l begunstigden van het vestigingsrecht. Ongeadit de niet te rriiskennencverscliil': 
punten tussen natuurlijke personen en ondernemingen, kan men onmogelijk aan de 
rechtspraak inzake de vestiging van eerstgenoemden voorbij: niet alleen omdat krachtens 
de verdragssystematiek zelf de behandeling van vennootschappen analoog verloopt met 
deze van natuurlijke personen (supra, nr. 13), maar ook, en vooral, omdat de aldaar 
ontwikkelde beginselen blijkens de rechtspraak mutatis mutandis eveneens voor vennoot
schappen gelden. Een globale analyse biedt tevens het voordeel dat de grote lijnen en 
scharniermomenten in de rechtspraak beter aan het licht komen. Vooral uit de jurispru
dentie met betrekking tot natuurlijke personen blijkt immers de geleidelijke verdieping en 
verruiming van de draagwijdte van de vestigingsvrijheid, van een oorspronkelijk louter als 
discriminatieverbod opgevatte vrijheid naar een bundel van mobiliteits-, markttoetredings
en marktparticipatierechten, waarbij onder bepaalde voorwaarden ook niet-discrimi
nerende belemmeringen in vraag kunnen worden gesteld. 

278. De hierna ontlede rechtspraak kan slechts ten volle worden begrepen indien men 
bij voorbaat het spanningsveld tussen geest en letter van het EG-Verdrag, dat eraan ten 
grondslag ligt, identificeert. Aan de ene kant heeft de verdragsfunctie van het vestigings
recht als onderdeel van de gemeenschappelijke of interne markt (supra, nrs. 2-4), het Hof 
van oudsher tot een ruime en teleologische uitlegging bewogen. De communautaire 
rechtspraak heeft stelselmatig het fundamenteel karakter van het vestigingsrecht in het 
systeem van het Verdrag beklemtoond. 1372 Herhaaldelijk heeft het Hof de vestigings
vrijheid expliciet in verband gebracht met de verwezenlijking van de gemeenschappelijke 
c.q. interne markt, met name de in art. 3, sub c, EEG genoemde verdragsdoelstelling van 
"verwijdering tussen de Lid-Staten van hinderpalen voor het vrije verkeer van personen, 
diensten en kapitaal" .1373 Recent, in Esso Espafiola, herinnerde het er nogmaals aan dat 

"de artikelen 52 en 53 de toepassing zijn van het in artikel 3, sub c, van het Verdrag neergelegde fundamentele 
beginsel, dat ter verwezenlijking van de in artikel 2 genoemde doelstellingen het optreden van de Gemeenschap 
de afschaffing tussen de Lid-Staten omvat van hinderpalen voor het vrije verkeer van personen." 1374 

1372 

1373 

1374 

Zie met name arresten Reyners, r.o. 43; 7 februari 1979, zaak 115178, Knoors, Jur., 1979, 399, 
r.o. 20; 6 oktober 1981, zaak 246/80, Broekmeulen, Jur., 1981, 2311, r.o. 20; 28 januari 1986, 
zaak 270/83, Commissie/Frankrijk ("avoir fiscal"), Jur., 1986, 273, r.o. 13; 10 juli 1986, zaak 
79/85, Segers, Jur., 1986,2375, r.o. 12; 19 januari 1988, zaak 292/86, Gullung, Jur., 1988, 111, 
r.o. 12 (tevens over het vrije verkeer van personen en de vrije dienstverrichting); 27 september 
1988, zaak 81187, Daily Mail, Jur., 1988, 5483, r.o. 15; 31 maart 1993, zaak C-19/92, Kraus, 
Jur., 1993, 1-1663, r.o. 16, 28-29, 32, 35 en 40-41; 6 juni 1996, zaak C-101194, Commissie/Italië 
("Italiaanse effectenbemiddelaars"), nog niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 12. In Thieffry (18 april 
1977, zaak 71176, Jur., 1977, 765, r.o. 15) noemt het Hof de vrijheid van vestiging zelfs "één der 
doelstellingen van het Verdrag". In Steinhauser (arrest van 18 juni 1985, zaak 197/84, Jur., 1819, 
r. o. 14) gewaagt het van art. 52 als "een der hoekstenen van het gemeenschapsrecht"; bevestigd in 
arrest van 30 maart 1993, zaak C-168/91, Konstantinidis, Jur., 1993, 1-1191, r.o. 12. In Mutsch 
(arrest van 11 juli 1985, zaak 137/94, Jur., 1985, 2681, r.o. 11) stelt het Hof zonder meer dat "de 
Gemeenschap ts gebaseerd op het beginsel van het vrije verkeer van personen en de vrijheid van 
vestiging.". 

Zie arrest van 7 juli 1976, zaak 118175, Watson en Belmann, Jur., 1976, 1185, r.o. 16; arrest 
Thiefrry, r.o. 7-8; arrest van 7 februari 1979, zaak 136178, Auer I, Jur., 1979, 437, r.o. 16-18; 
arrest Kraus, r.o. 29. Zie reeds (maar dan inzake werknemersverkeer) arrest van 4 april 1974, zaak 
167173, Commissie/Frankrijk ("Franse zeelieden"), Jur., 1974, 359, r.o. 43. Voor de tekst van art. 
3, sub c, EG na inwerkingtreding van het Unieverdrag, zie supra, nr. 1. 

Arrest van 30 november 1995, zaak C-134/94, Esso Espafiola, Jur., 1995, 1-4223, r.o. 12. 
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Daartegenover staat de letter van het Verdrag, met name de invulling die art. 52 EG aan 
het vestigingsrecht geeft. Art. 52, eerste alinea, schrijft enerzijds voor: 

"In het kader van de volgende bepalingen worden de beperkingen van de vrijheid van vestiging voor onderdanen 
van een Lid-Staat op het grondgebied van een andere Lid-Staat tijdens de overgangsperiode geleidelijk 
opgeheven. Deze geleidelijke opheffing zal eveneens betrekking hebben op beperkingen betreffende de oprichting 
van agentschappen, filialen of dochterondernemingen door de onderdanen van een Lid-Staat die op het 
grondgebied van een Lid-Staat zijn gevestigd." 

Men merkt dat deze bepaling generiek spreekt van beperkingen op het vestigingsrecht die 
in de loop van de overgangsperiode (de eerste twaalf jaar van de gemeenschappelijke 
markt, die afliepen op 31 december 1969: art. 8 EEG, nu 7 EG) moesten worden 
opgeheven. Daartegenover staat art. 52, tweede alinea, EG: 

"De vrijheid van vestiging omvat, behoudens de bepalingen van het hoofdstuk betreffende het kapitaal, de 
toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan alsmede de oprichting en het 
beheer van ondernemingen, en met name van vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 58, 
overeenkomstig de bepalingen welke door de wetgeving van het land van vestiging voor de eigen onderdanen 
zijn vastgesteld." 

In de beginjaren van de Gemeenschap ging welhaast iedereen - de meeste auteurs1375 , 
de Commissie1376, het Hof van Justitie in Costa/E. N. E.L. 1377 en nationale rech
ters1378 - er op grond van deze tweede alinea van uit dat het vestigingsrecht louter een 
recht op nationale behandeling, d.w.z. een verbod van discriminatie op grond van 
nationaliteit, inhoudt. Op zich vormde zulks reeds een aanzienlijke vooruitgang ten 
opzichte van vroegere vestigingsverdragen (supra, nr. 16}. 1379 Pas medio jaren tachtig, 
onder de invloed van ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof (met name Klopp, 
infra, nr. 349, maar tevens de rechtspraak inzake dienstenverkeer) en gelet op de eerste 

1375 

1376 

1377 

1378 

1379 

Zie o.m. AUDINET, nr. 7, p. 996-998; DABIN, L., "Au-delà de l'union douanière, l'union 
économique", in De l'union douanière à l'union économique, lNSTITUT D'ÉTUDES JURIDIQUES 
EUROPÉENNES DE LA FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE (ed.), Luik, Université de 
Liège, 1970, (95), 161; EVERLING, 16; WOHLFARTH-EVERLING, "Art. 52", p. 171, nr. 2; GROE
BEN-EHRING, "Vorbem. zu Art. 52", nr. 1, p. 163-164; GAUDET, M.,o.c., S.E.W., 1961, 59-60; 
Id., o.c., Z.H.R., 1961, 77; LoussOUARN, Y., "L'harmonisation du droit d'établissement", in 
Angleichung des Rechts der Wirtschaft in Europa/Le rapprochement du droit de l 'économie en 
Europe, Keulen, Heymann, 1971, 51 (die erop wijst dat de term "vrijheid van vestiging" mislei
dend is: "Ce que l'on tend à promouvoir, c'est bien plutot l'égalité dans l'établissement"); PLATZ, 
48-50; VAN GERVEN, W., "Les droits d'établissement et de prestation de services dans le Marché 
commun", J. T., 1964, p. 357, nr. 4; Id., "Overzicht van de wetgeving, de rechtspraak en de 
rechtsleer. Europees recht (vestigingsrecht, kartelrecht en rechtsbescherming)(1958-1964)", T.P.R., 
1964, (589), p. 598-599, nr. 10. 

Zie in het bijzonder Bull. EG, 9-10/1969, 24. 

Jur., 1964, 1233, m.b.t. de uitlegging van de 'stand still'-clausule van art. 53 EG: "dat daarom de 
vraag rijst, welke grenzen aan de vrijheid van vestiging van de onderdanen der andere Lid-Staten 
zijn gesteld; dat artikel 52, lid 2, op deze vraag antwoord geeft door te bepalen, dat deze vrijheid 
'de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst' omvat, alsmede de oprichting en het 
beheer van ondernemingen 'overeenkomstig de bepalingen welk door de wetgeving van het land van 
vestiging voor de eigen onderdanen zijn vastgesteld'". 

Zie Gerechtshof Arnhem, 5 december 1962, N.l., 1963, nr. 241. 

Zie ook VAN GERVEN, W., o.c., T.P.R., 1964, nr. 12, p. 601-602. 
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alinea van art. 52 EG, gingen een aantal - voornamelijk Duitse - auteurs in de vrijheid 
van vestiging ook een verbod van niet -discriminerende belemmeringen lezen. 1380 

279. Het staps- en zaakgewijs ontleden van dit constitutionaliseringsproces in de 
communautaire rechtspraak vormt het voorwerp van onderhavige titel. In titel U worden 
de aldus opgedane bevindingen in een analytisch raamwerk geplaatst, waarbij wij de 
inhoud en draagwijdte van het vestigingsrecht zo duidelijk mogelijk in kaart trachten te 
brengen en te illustreren of toetsen aan de hand van specifieke problemen waarmee zich 
vestigende ondernemingen te maken krijgen. 

Enigszins schematiserend, kan men volgende etappes in de rechtspraak onder
scheiden, waarmee de hoofdstukken van deze titel corresponderen: (i) toepassing van het 
vestigingsrecht, begrepen als discriminatieverbod, op natuurlijke personen in de periode 
1974-1990 (van Reyners1381 tot Bouchoucha1382

); (ii) de eerste toepassingen op ven
nootschappen in de periode 1984-1988 (van Fearon tot Daily Mai/1383

); (iii) als entr'ac
te, de rechtspraak inzake natuurlijke personen die verder gaat dan een discriminatieverbod 
(van Klopp1384 tot Gebhard1385

); en (iv) meer recente toepassingen van art. 52 EG op 
vennootschappen ('quota hopping '-zaken 1386

, Commerzbank1381
, Halliburton Servi

cesl388). 

1380 

1381 

1382 

1383 

1384 

1385 

1386 

1387 

1388 

Zie vooral BEHRENS, P., "N iederlassungsfreiheit und Internationales Gesellschaftsrecht", RabelsZ. , 
1988, (498), 508-509; BLECKMANN, A., "Zur Dogmatik des Niederlassungsrechts im EWG
Vertrag", WiVerw, 1987, 119-136; BLUMENWITZ, D., "Rechtsprobleme im Zusammenhang mit der 
Angleichung von Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Niederlassungsrechts der freien Berufe. 
Eine Darstellung anhand einer aktuellen Prohiernatik im Bereich der ärztlichen Heilberufe", 
N.l. W., 1989, (621), 622-623; GROTHE, 164-167; KNOBBE-KEUK, B., o.c., D.B., 1990, 2547; 
STEINDORFF, E., "Reichweite der Niederlassungsfreiheit", EuR., 1988, 19-32. 

Arrest van 21 juni 1974, zaak 2174, Jur., 1974, 631. 

Arrest van 3 oktober 1990, zaak C-61189, Jur., 1990, 1-3551. 

Arrest van 27 september 1988, zaak 81/87, Jur., 1988, 5483. 

Arrest van 12 juli 1984, zaak 107/83, Jur. , 1984, 2971. 

Arrest van 30 november 1995, zaak C-55/94, Jur., 1-4165. 

Arresten van 14 december 1989 in zaken C-3/87, Agegate, Jur., 1989, 4459 en C-216/87, 
Jaderow, Jur., 1989, 4509; 25 juli 1991, zaak C-221189, Factortame 11, Jur., 1991, 1-3905; 4 
oktober 1991 in zaken C-93/89, Commissie/Ierland ("Ierse visvergunningen"), Jur., 1991, 1-4569; 
C-246/89, Commissie/Verenigd Koninkrijk ("Britse vissersvaartuigen"), Jur., 1991, 1-4585; 17 
november 1992, zaak C-279/89, Commissie/Verenigd Koninkrijk ("Britse visvergunningen"), Jur., 
1992, 1-5785. 

Arrest van 13 juli 1993, zaak C-330/91, Jur., 1993, 1-4017. 

Arrest van 12 april 1994, zaak C-1193, Jur., 1994, 1-1137. 
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Hoofdstuk I. Het vestigingsrecht toegepast op natuurlijke personen (1974-1990): 
verbod van openlijke en verkapte discriminaties 

AFDELING I. REYNERS EN THIEFFRY: HET UITZEITEN VAN DE BAKENS 

280. Het jaar 197 4 is voor de juridische uitbouw van de gemeenschappelijke markt 
zonder meer historisch geweest. Binnen een tijdsbestek van acht maanden velde het Hof 
vier baanbrekende arresten die tot op de dag. van vandaag de pijlers vormen van de 
rechtspraak inzake het vrije verkeer: Franse zeelieden (werknemersverkeer: directe 
werking van art. 48 EG)1389

, Reyners (vestiging: directe werking van art. 52 EG)1390
, 

Dassonville (goederenverkeer: directe werking verbod van maatregelen van gelijke 
werking in de zin van art. 30 EG}1391 en n Einsbergen (dienstenverkeer: directe 
werking van art. 59 EG). 1392 ,~~39 JLey_ner-. s, op Costa/E.N.E.L. na1394

, het 
eerste arrest van het Hof inzake de vrijhet van vestiging. Hierin, en in het drie jaar later 
gewezen arrest Thie.ffry 1395

, heeft het Hof de bak_~~- !!itg_ezei-van de draagwiJdte van 
art. 52 EG t:~ daarop_ ~"ven~olgeils .zijii- géhele -~rechtspraak inzake het vestiging~~e_ch_t 
uifgëDoüwd:--
.....__~--------- --- __ ,: 

281. De in Reyners door de Belgische Raad van State voorgelegde vraag ~as klaar en 
duidelijk, nl. of "artikel 52 EEG-Verdrag sedert het ei~clç _va11_ d~. ov_ergangsperiode 
'rechtstreeks tOepas-serijk-,--~[is], -riiettegenstaande inzonderheid het ontbreken van de 
richdfjnen~bèdoeid Tn de artikelen 54, lid 2, en 57, lid 1, van het Verdrag". Voor 
Reyners, een Nederlander met Belgisch rechtendiploma die in België het beroep van 
advocaat wilde uitoefenen maar stootte op het nationaliteitsvereiste van de Belgische 
wetgeving, was de vraag van wezenlijk belang. Het Hof antwoordde bevestigend: art. 52 
verzekert de toepassing van het in art. 6 EG (7 EEG) vervatte verbod van elke discrimi
natie op grond van nationaliteit op het gebied van het vestigingsrecht1396

, wat ook blijkt 
uit art. 52, tweede alinea, dat "het leidende beginsel te dier zake aangeeft" .1397 Het Hof 

1389 

1390 

1391 

1392 

1393 

1394 

1395 

1396 

1397 

Arrest van 4 april 1974, zaak 167/73, Commissie/Frankrijk, Jur., 1974, 359. Men merke het 
verschil met de redenering in Reyners en Van Einsbergen op: het Hof oordeelt bijna bij wijze van 
obiter dictum (r.o. 41) dat "de objectieve rechtstoestand dmdelijk is in die zin dat artikel 48 [ ... ] 
rechtstreeks toepasselijk [is]". 

Arrest van 21 juni 1974, zaak 2174, Jur., 1974, 631. 

Arrest van 11 juli 1974, zaak 8/74, Jur., 1974, 837. 

Arrest van 3 december 1974, zaak 33/74, Jur., 1974, 1299. 

Men kan dit lijstje nog heel wat langer maken. Op het gebied van het vrije personenverkeer vallen 
als baanbrekende arresten van het jaar 1974 nog te melden, de arresten Sotgiu (12 februari 1974, 
zaak 152/73, Jur., 1974, 153), Van Duyn (4 december 1974, zaak 41/74, Jur, 1974, 1337) en 
Walrave-Koch (12 december 1974, zaak 36/74, Jur., 1974, 1405). Belangrijke uitspraken op het 
gebied van het mededingingsrecht waren de arresten BRT I (30 januari 1974, zaak 166/73, Jur., 
1974, 51 ), inzake de directe werking van de artt. 85-86 EG en de taakverdeling Commissie -
nationale rechter - Hof, en Sacchi (30 april 1974, zaak 155/73, Jur., 1974, 409), het eerste arrest 
over de positie van monopolies in het mededingingsrecht. 

Supra, voetnoot 1367. 

Arrest van 18 april 1977, zaak 71/76, Jur., 1977, 765. 

Arrest Reyners, r.o. 15-16. 

Arrest Reyners, r.o. 18. 
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overweegt verder dat de regel van gelijke behandeling "één van de fundamentele rechts
voorschriften der Gemeenschap" is 1398 en 

"dat deze regel, waar hij verwijst naar een geheel van wettelijke bepalingen die door het land van vestiging 
daadwerkelijk op de eigen onderdanen worden toegepast, naar zijn aard geëigend is door de onderdax1~n van alle 
andere Lid-Staten rechtstreeks te worden ingeroepen; 

dat artikel 52, door de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging op het einde van de overgangsperiode te 
fixeren, aldus een nauwkeurig omschreven resultaatsverplichting oplegt, welker nakoming moest worden 
vergemakkelijkt, maar niet geconditioneerd, door de geleidelijke uitvoering van een programma van maatrege
len" .t399 

De regel van gelijke behandeling geldt bijgevolg sedert het einde van de overgangsperiode 
- voor nieuwe Lid-Staten, behoudens overgangsregels in de Toetredingsakte, vanaf de 
inwerkingtreding van deze laatste1400 

- met rechtstreekse werking krachtens het Verdrag 
zelf. 1401 De op grond van de artt. 54 en 57 van het Verdrag te nemen richtlijnen heb
ben echter volgens het Hof niet alle betekenis verloren, 

"aangezien zij nog een belangrijk toepassingsgebied vinden in de maatregelen ter bevordering van de daadwerke
lijke uitoefening van het recht van vrije vestiging." 1402 

282. Reyners laat er niet de minste twijfel over bestaan dat het Hof in het vestigings
recht alleen maar een lex specialis van het in art. 6 EG (7 EEG) vervatte verbod van 
discriminatie op grond van nationaliteit leest. Art. 52 verzekert "de toepassing van deze 
algemene bepaling op het bijzondere terrein van het recht van vestiging" 1403

, heeft een 
"doelstelling van non-discriminatie" 1404

, geconcretiseerd in de tweede alinea, die . "het 
leidende beginsel" terzake aangeeft1405

, en na afloop van de overgangsperiode vervalt 
de functie van het algemeen programma en de richtlijnen die erin bestaat "de belemmerin
gen voor de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging weg te nemen" .1406 De notie 
"beperking" van de vrijheid van vestiging in de zin van art. 52, eerste alinea, staat voor 
het Hof gelijk aan discriminerende belemmeringen van de vestiging. 1407 Op die wijze 

1398 

1399 

1400 

1401 

1402 

1403 

1404 

1405 

1406 

1407 

Arrest Reyners, r.o. 24. 

Arrest Reyners, r.o. 25-26, bevestigd in arrest van 28 juni 1977, zaak 11/77, Patrick, Jur., 1977, 
1199, r.o. 9-10. 

Zo arrest Patrick, r.o. 14. 

Arresten Reyners, r.o. 30; Patrick, r.o. 13. 

Arrest Reyners, r.o. 31. Zie reeds, i.v.m. deze functie van de richtlijnen, r.o. 21-22 van het arrest. 

Arrest Reyners, r.o. 16. 

Arresten Reyners, r.o. 29; Patrick, r.o. 12. 

Arrest Reyners, r. o. 18. 

Arrest Reyners, r.o. 21. 

In dezelfde zin concludeerde advocaat-generaal MAYRAS in Reyners (Jur., 1974, 659): "Strikt 
genomen is de gebruikte terminologie niet adequaat: het gaat niet zozeer om de vrijheid van 
vestiging als wel om het recht op gelijke behandeling bij vestiging ter uitoefening van een beroep, 
dat wil zeggen om een verbod van elke openlijke of verkapte discriminatie op grond van nationali
teit". Zie evenwel de beschouwingen van LOUIS, J.-V., noot bij het arrest Reyners, J.T., 1974, 
(549), 551-552, bij het gebruik van de uitdrukking "recht van vrije vestiging" in r.o. 31 van het 
arrest. 

~.:-_:-. 1.,.1 
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koos het Hof voor een middenweg1408 tussen een rechtstreekse werking van art. 52 als 
verbod van alle beperkingen op het vestigingsrecht1409 en een louter progr~atische 
visie op dit artikel, waarbij enkel richtlijnen het vestigingsrecht geleidelijk vorm moesten 
geven. 1410 Het Hof sloot daarmee aan bij de zienswijze die nagenoeg iedereen er in de 
beginjaren van de Gemeenschap op nahield met betrekking tot de draagwijdte van het 
vestigingsrecht, alsmede bij zijn obiter dictum terzake in Costa/E.N.E.L. 1411 (supra, nr. 
278). 

Terugblikkend lijkt de standpuntbepaling van het Hof, destijds door een quasi-unanieme doctrine verwel
komd1412, vanuit verdragssystematisch oogpunt helemaal niet zo vanzelfsprekend. Leest men art. 52, dan kan 
men strikt genomen slechts twee stellingen aanhangen: ofwel aanvaardt men dat de uitdrukking "in het kader van 
de volgende bepalingen" in art. 52 een dwingende verwijzing vormt naar tenuitvoerlegging van het vestigings
recht via op grond van het algemeen programma en art. 57 genomen richtlijnen en ontkent men directe 
werking1413 ; ofwel dat de verwijzing "tijdens de overgangsperiode" de in de artt. 54 en 57 genoemde maatre
gelen na het verstrijken van deze periode niet langer noodzakelijk maakt - wat niet betekent: overbodig maakt -
en dat "de beperkingen" die in dit verband nadien nog bestaan, via een rechtstreeks beroep op art. 52 in vraag 
kunnen worden gesteld teneinde de daadwerkelijke uitoefening van het vestigingsrecht te vrijwaren. De 
vereenzelviging van "beperking" met "non-discriminatie" dwingt het Hof bovendien tot een ietwat gekunstelde 
opvatting over de rol van de ex art. 54 en 57 uit te vaardigen richtlijnen, die strikt genomen niet meer op 

1408 

1409 

1410 

1411 

1412 

1413 

Deze was gesuggereerd door een aarzelende Commissie: zie arrest Reyners, r.o. 14 en vooral de 
schriftelijke opmerkingen van de Commissie, Jur., 1974, 644-646, waar de Commissie argumenten 
contra en pro rechtstreekse werking afweegt, met "enige twijfel" besluit ten gunste van rechtstreek
se werking, maar uiteindelijk het Hof de pragmatische tip geeft dat dat "voor de oplossig van het 
hoofdgeding [ ... ] geen opheldering [behoeft] te worden gegeven over het verbod van alle mogelijke 
beperkingen, maar uitsluitend over die welke verband houden metde voorwaarde van nationaliteit". 
Om een nationaliteitseis te beletten, is geen enkele nationale of communautaire handeling nodig, 
reden waarom de Commissie wat betreft het verbod van discriminaties op grond van nationaliteit, 
meende dat art. 52 sedert het einde van de overgangsperiode rechtstreekse werking had gekregen. 
Nog in 1969 meende de Commissie dat aan art. 52 na de overgangsperiode geen rechtstreekse 
werking toekwam: Bull. EG, 9-1011969, 27-28. 

Voor het Hof verdedigd door Duitsland - daarin ondersteund door Nederland -, dat terzake enkel 
voorbehoud maakte voor art. 57, lid 3 (geneeskundige, paramedische en farmaceutische beroepen): 
Jur., 1974, 643-644 en r.o. 11-13 arrest. Zie over dit laatste voorbehoud ook infra, voetnoot 1415. 

Verdedigd door de Belgische, Britse, Luxemburgse en Ierse regering: Jur., 1974, 643-644 en r.o. 
4-8 arrest. Interessant, terugblikkend, is de bemerking van de Britse regering dat het toekennen van 
een gedeeltelijke rechtstreekse werking aan art. 52, nl. op het punt van de nationaliteit, "grote 
problemen [zou] veroorzaken wanneer het Verdrag zelf niet preciseert welk gedeelte van de 
betrokken bepaling rechtstreeks werkt": Jur. , 197 4, 64 7. 

Supra, voetnoot 1376. 

Zie o.m. de annotaties bij Reyners van DE DORLODOT, F.-X., "L'avocat au regard du traité de 
Rome après I' arrêt de la Cour de justice du 21 juin 1974", R.M. C., 1974, 473-480; DUK, R.A.A., 
S.E. W., 1974, 563-565; GoosE, P.W., R.l. W., 1975, 36-42; HIRSCH, A., "Un arrêt fondamental 
de la Cour de justice des Communautés européennes. La liberté d'établissement dans Ie Marché 
commun", S.J.Z., 1975, 37-42; NICOLAYSEN, G., "Vom Fortschritt in der Gemeinschaft", EuR., 
1975, (135), 136, die evenwel wees op de beperkte praktische betekenis van het arrest, gelet op de 
barrières die nog steeds voor vrije vestiging bleven bestaan door de niet-goedkeuring van weder
zijdse-erkenningsrichtlijnen; SCHEUING, D.H., "Das Niederlassungsrecht im Prozess der Integrati
on. Bernerkungen zum Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Juni 
1974 in der Rechtssache 2174", J.Z., 1975, 151-159. 

Om die reden destijds tegen rechtstreekse werking, o.m. EVERLING, 25-26; GOLDMAN, B., 
LELEUX, P. en LoussoUARN, Y., interventies in het debat in Angleichung des Rechts der Wirtschaft 
in Europa/Le rapprochement du droit de l'économie en Europe, Keulen, Heymann, 1971, resp. 
115-116, 118-120 en 124; MAESTRIPIERI, C. , "Liberté d' étab lissement et libre prestation des 
services dans la C.E.E. au lendemain de la période de transition", R.M.C., 1971, (48), 57; 
RUGGIERO-DE DOMINICIS, "Art. 52", in Trattato Is ti tutivo della Comunità Economica Europea, I, 
nr. 10, p. 415. 

~- -·j 
l 
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"belemmeringen" van het vestigingsrecht mogen zien maar enkel nog de "daadwerkelijke uitoefening" van het 
vestigingsrecht mogen "bevorderen" resp. "vergemakkelijken" .1414 De non-discriminatie-uitlegging waarvoor 
het Hof opteerde was, zo komt het ons voor, in niet geringe mate geïnspireerd door redenen van rechterlijke 
toepasbaarheid (discriminatieverbod als vuistregel) 1415 en politieke aanvaardbaarheid. 1416 

283. Reyners poneert in wezen twee paradigma's. ~at de noties "beper
king" van het vestigingsrecht in de zin van art. 52, eerste alinea en "non-discriminatie" 
met elkaar samenvallen1417

, hetgeen verklaart waarom het Hof zonder voorbehoud 
besluit dat dit artikel sedert het einde van de overgangsperiode rechtstreeks toepasselijk 
is. 1418 Dat die conclusie zich niet noodzakelijk opdrong, blijkt uit een vergelijking met 
het zes maanden later op het gebied van het dienstenverkeer gewezen arrest Van Binsber
gen.1419 Deze uitspraak opereert een merkwaardige caesuur tussen de "materiële draag
wijdte" en de "rechtstreekse werking" van de artt. 59 en 60 EG: ofschoon het Hof van 
meet af aan stelt dat deze artikelen de opheffing eisen van "alle beperkingen op het vrij 

1414 

1415 

1416 

1417 

1418 

1419 

In het arrest Patrick, r.o. 16, luidt het wellicht om die reden nogal gekunsteld dat "de rechtmatige 
eis in de verschillende Lid-Staten aangaande het bezit van diploma's voor de toegang tot bepaalde 
beroepen, voor de daadwerkelijke uitoefening van de vrijheid van vestiging een belemmering vormt, 
welker opheffing luidens artikel 57, lid 1, moet worden vergemakkelijkt door richtlijnen van de 
Raad voor de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels" (eigen cursivering). 
In het arrest Auer I, r.o. 20-21, geeft het Hof voor het eerst openlijk toe dat er een verschil bestaat 
tussen de rechtstreekse werking van het gebod tot nationale behandeling in art. 52 en de opheffmg 
van andere belemmeringen als vereiste voor het ten volle verwezenlijken van de vrijheid van 
vestiging. 

Vgl. de in hoofrlstekst (supra, nr. 281) aangehaalde r.o. 25, volgens welke de regel van gelijke 
behandeling "naar zijn aard geëigend is door de onderdanen van alle andere Lid-Staten rechtstreeks 
te worden ingeroepen". Opmerkelijk in dit verband is dat het Hof niet de analyse van advocaat
generaal MA YRAS volgt, die om tot goeddeels hetzelfde resultaat te komen, op art. 52 gewoonweg 
de criteria toepaste die het Hof in eerdere rechtspraak had ontwikkeld m.b.t. rechtstreekse werking 
(nl. duidelijkheid/nauwkeurigheid, onvoorwaardelijkheid en zelfwerkzaamheid, d.w.z. niet
afhankelijkheid van discretionaire uitvoeringsmaatregelen: Jur., 1974, 659-663). Overigens is het 
resultaat van de conclusie niet geheel hetzelfde als van het arrest: de AG achtte - daartoe mogelijk 
geïnspireerd door het Duitse standpunt (supra, voetnoot 1409) - art. 52, gelet op de specifieke 
clausule van art. 57, lid 3, EG, niet rechtstreeks toepasselijk op de medische en farmaceutische 
beroepen (Jur., 1974, 663), terwijl het Hof dit voorbehoud niet maakt: zie integendeel r.o. 22 ("het 
geheel der bepalingen van artikel57''). Daarover LoUIS, J.-V., o.c., J.T., 1974, 551. De visie van 
AG MAYRAS over art. 57, lid 3, (die hij herhaalde in zijn conclusie in zaak 71176, Thieffry, Jur., 
1977, 781) werd destijds eveneens aangehangen door SCHRANS, G., "Heeft het einde van de over
gangsperiode, ingericht door art. 8 van het E.E.G.-Verdrag, ten gevolge dat sommige verdrags
voorschriften directe werking krijgen?", S.E. W., 1970, (225), 253-254. 

Vier van de negen Lid-Staten hadden zich immers actief tegen directe werking uitgesproken: supra, 
voetnoot 1410. 

Bij nadere lezing van het arrest blijkt dat het Hof zijn visie op art. 52 als discriminatieverbod niet 
ontwikkelt op basis van de systematiek van het hoofdstuk over vestigingsrecht, maar op grond van 
een premisse (zie r.o. 15-16) die na het verdragssystematische overzicht opnieuw opduikt (r.o. 24-
25). Dit leidt tot de verwarrende conclusie in r.o. 26 dat "artikel 52, door de verwezenlijking van 
de vrijheid van vestiging op het einde van de overgangsperiode te fixeren, aldus een nauwkeurig 
omschreven resultaatsverplichting oplegt" (eigen cursivering). Daarmee lijkt het Hof te impliceren 
dat enkel voor wat het discriminatieverbod betreft, art. 52 een nauwkeurige resultaatsverplichting 
oplegt (in dezelfde zin arrest Patrick, r.o. 10). Zie nochtans het beroep op laatst geciteerde passage 
in meer recente rechtspraak, die verder gaan dan het discriminatieverbod: arresten van 7 mei 1991, 
zaak C-340/89, Vlassopoulou, Jur., 1991, 1-2357, r.o. 13; 7 mei 1992, zaak C-104/91, Aguirre 
Borrell, Jur., 1992, 1-3003, r.o. 8; Kraus, r.o. 30. 

Arrest Reyners, punt 1 dictum. 

Supra, voetnoot 1392. 

I 
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verrichten van diensten" 1420
, kent het - aan de hand van een met Reyners volkomen 

parallel lopende redenering - aan deze bepalingen slechts rechtstreekse werking toe "voor 
zover zij strekken tot opheffing van alle discriminaties ten opzichte van degenen die 
diensten verricht, op grond van zijn nationaliteit of de omstandigheid dat hij woont in een 
andere Lid-Staat.Jia-n~die waar de dienst moet worden verricht" .1421 

Het tw~ede ~ p~radigma betreft de taakverdeling tussen communautaire rechter 
(d.w.z. decrecntèr die het gemeenschapsrecht moet toepassen, ook de nationale) en wetge
ver. Aan eerstgenoemde komt het volgens Reyners toe om art. 52 EG directe werking te 
verlenen voor zover het land van vestiging de onderdanen van een andere Lid-Staat die 
zich aldaar vestigen, discrimineert. Aan de communautaire wetgever staat het, "maatrege
len ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vrije vestiging" te 
treffen. 1422 Deze rolverdeling, die neerkomt op een verschil tussen negatieve en positie-· 
ve integratie1423

, lijkt evenwichtig, in die zin dat beide instanties de taak te vervullen 
krijgen die hen het beste ligt: de rechter moet een gemakkelijk te hanteren vuistregel 
toepassen, nl. het discriminatieverbod, de wetgever regelt de complexere materies 
betreffende aanpassing van nationale wetgevingen, procedures en handelwijzen. 1424 

Beide paradigma's zijn evenwel in de rechtspraak snel gaan verglijden, en de 
redenen daarvoor laten zich niet ver zoeken. In Reyners werd het Hof slechts geconfron
teerd met de zuiverste (en eenvoudigste) vorm van inbreuk op het discriminatieverbod, nl. 
een nationaliteitsclausule. Lid-Staten kunnen het vestigingsrecht echter ook volledig 
inoperationeel maken - en hun nationale markten afschermen - door tal van niet openlijk 
discriminerende maatregelen ter regulering van de toegang tot en/ of uitoefening van een 
bepaald beroep of bedrijf te treffen (vestigingsvoorschriften, diploma-, taal-, kredietwaar-

1420 

1421 

1422 

1423 

1424 

Arrest Van Binsbergen, r.o. 10: "de beperkingen, in de opheffing waarvan door de artikelen 59 en 
60 wordt voorzien, alle vereisten omvatten welke aan de verrichter van de dienst, met name op 
grond van zijn nationaliteit of de omstandigheid dat hij geen vaste woonplaats heet in de staat waar 
de dienst wordt verricht, worden gesteld en die niet gelden voor op het nationale grondgebied 
gevestigde personen dan wel geëigend zijn de werkzaamheden van de dienstverrichter anderszins te 
beletten of te hinderen (r.o. 10; eigen cursivering). -Die draagwijdte perkt het Hof vervolgens in 
door een eerste versie van zijn later gesystematiseerde "algemeen belang"-test (r.o. 12) en een "U
bocht"- voorbehoud ( r. o. 13). 

Arrest Van Binsbergen, r.o. 26-27 en punt 2 dictum. Het Hof redeneert in dit gedeelte van het 
arrest volkomen analoog aan Reyners, met name wat betreft de rol van het algemeen programma en 
de richtlijnen. Negen dagen later zou het Hof dit standpunt bevestigen in het arrest van 12 
december 1974, zaak 36174, Walrave-Koch, Jur., 1974, 1405, r.o. 33-34 en punt 5 dictum; zie ook 
arrest van 14 juli 1976, zaak 13176, Donà, Jur., 1333, r.o. 20. Maar zie het arrest van 26 
november 1975, zaak 39175, Coenen, Jur., 1975, 1547, r.o. 6, waar de in hoofdtekst geciteerde 
beperking niet meer voorkomt. 

Arrest Reyners, r.o. 31. 

Zo ook DUK, R.A.A., o.c., S.E. W., 1974, 564. Het onderscheid tussen negatieve en positieve 
integratie in economische integratieprocessen gaat terug op TINBERGEN, J., International Economie 
Integration, Amsterdam, Elsevier, 1965, 2e ed., p. 77, nr. 8.2. en p. 78, nr. 8.5.; zie ook MOLLE, 
W. , The Economics of European Inlegration, 11-12. Voor toepassing van dit onderscheid in het 
gemeenschapsrecht, zie o.m. REICH, N. en LEAHY, D., Intemal market and diffuse interesis. An 
introduetion to EC trade law, Collection Droit et Consommation, nr. 25, Brussel, Story, 1990, 6-9; 
ROTH, W.-H. , "Grondlagen des gemeinsamen europäischen Versicherungsmarktes", RabelsZ. , 
1990, (63), 72-74; SCHRANS, G., "The instrumentality and the morality of European economie 
law", in Miscellanea W.I. Ganshof van der Meersch, 11, Brussel, Bruylant, Parijs, L.G.D.J., 1972, 
(383), 387-401. Voor "hints" in de rechtspraak naar het onderscheid tussen negatieve en positieve 
integratie, zie o.m. arrest van 13 februari 1969, zaak 14/68, Wilhelm, Jur., 1969, 1, r.o. 5. 

Arrest Reyners, r.o. 22. 

I i 
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digheidsvereisten e.d. m.). 1425 Het Algemeen Programma Vestigingsrecht had met deze 
problematiek op realistische wijze rekening gehouden door niet enkel de opheffing te 
voorzien van alle belemmeringen die bestaan in een verschil in behandeling tusssen de 
eigen onderdanen en die van de overige Lid-Staten1426

, maar tevens van 

"de voorwaarden waarvan de toegang tot een werkzaamheid anders dan in loondienst of de uitoefening daarvan 
door een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling of een administratieve handelwijze atbankelijk wordt gesteld 
en die, hoewel van toepassing zonder onderscheid naar nationaliteit, uitsluitend of in hoofdzaak de toegang tot of 
de uitoefening van deze werkzaamheid door vreemdelingen belemmeren." 1427 

284. Van deze problematiek heeft het Hof zich rekenschap gegeven in het drie jaar na 
Reyners gewezen arrest Thieffry (1977). 1428 

De zaak betrof een Belgisch advocaat wiens Belgisch diploma van doctor in de rechtsgeleerdheid door een 
Franse universiteit als gelijkwaardig met het Franse "licence en droit" was erkend en die succesvol het Franse 
bekwaamheidsexamen had afgelegd. De Parijse Orde van advocaten weigerde hem echter in te schrijven omdat 
hij niet een Frans diploma kon overleggen. De Orde argumenteerde daarbij dat art. 52 EG enkel discriminatie op 
grond van nationaliteit verbiedt, maar geen gelijkwaardigheid van diploma's meebrengt in afwezigheid van een 
op art. 57 EG gefundeerde erkenningsrichtlijn voor advocaten. 

De redenering van het Hof contrasteert sterk met die van Reyners en illustreert meteen het 
hoger (supra, nr. 278) aangestipte spanningsveld in de jurisprudentie. Waar het uitgangs
punt van het Hof in laatstgenoemde uitspraak art. 52 als lex specialis van art. 6 EG was, 
vertrekt Thieffry vanuit de in art. 3 EG neergelegde doelstelling van verwijdering van de 
hinderpalen voor het vrije personenverkeer1429 (ibid.) om tot de vaststelling te komen 
dat "de vrijheid van vestiging, onder inachtneming van de in het algemeen belang gerecht
vaardigde beroepsregels, één der doelstellingen van het Verdrag vormt" .1430 Tegenover 
de beklemtoning van het discriminatieverbod in Reyners staat de nadruk in Thieffry op de 
verdragsdoelstellingen en op het vrijwaren van "het daadwerkelijk genot van de vrijheid 
van vestiging" 1431

, waartoe het Hof met verwijzing naar de hoger (supra, nr. 283) 
aangehaalde passage van het Algemeen Programma Vestigingrecht (dat "nuttige aanwijzin
gen verschaft" 1432

) in het vestigingsrecht ook een verbod van "elke vorm van verkapte 
discriminatie" 1433 leest alsmede een - mede op art. 5 EG gegrond veste - plicht voor de 
Lid-Staten (met inbegrip van de beroepscorporaties) om hun "wettelijke regelingen of 
handelwijzen toe te passen overeenkomstig de in de verdragsbepalingen betreffende de 

1425 

1426 

1427 

1428 

1429 

1430 

1431 

1432 

1433 

Zie o.m. VAN GERVEN, W., o.c., T.P.R., 1964, p. 603-604, nr. 14. 

Zie de gedetailleerde opsomming van discriminerende belemmeringen in titel III.A Algemeen 
Programma Vestigingsrecht. 

Titel III.B (eigen cursivering). Zie de identieke bepaling in het Algemeen Programma Dienstenver
keer, titel III.A.in fine. 

Arrest van 18 apri11977, zaak 71/76, Jur., 1977, 765. 

Arrest Thieffry, r.o. 7. 

Arrest Thieffry, r.o. 15. 

Arrest Thieffry, r.o. 18; zie ook r.o. 17. 

Arrest Thieffry, r.o. 14; cf. de overige supra, voetnoot 848 aangehaalde rechtspraak. 

Arrest Thieffry, r. o. 13. 
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vrijheid van vestiging omschreven doelstelling". 1434 Op grond van een en ander acht het 
Hof de eis van een nationaal diploma voor de uitoefening van een beroepsactiviteit, zulks 
terwijl een bevoegd gezag het diploma van het oorsprongland als gelijkwaardig heeft 
erkend, "zelfs bij het ontbreken van de in artikel 57 bedoelde richtlijnen een beperking 
die onverenigbaar is met de in artikel 52 van het Verdrag gewaarborgde vrijheid van 
vestiging. "1435 

285. Thieffry brengt enkele belangrijke preciseringen aan op de in Reyners geponeerde 
paradigma's. Het discrimina'îtevêrooct"wördr-opêiîgetroffiif-tofverklipteazscriminaties, 

~met afs -gevolg dat ook regels die zonder onderscheid naar nationaliteit toepasselijk zijn 
doch uitsluitend of in hoofdzaak de vestiging van EG-onderdanen belemmeren, door het 
verbod van art. 52 worden getroffen. Het Hof poneert zelfs een "algemeen belang" -test 
voor beroepsregels van het gastland 1436, al past het deze niet daadwerkelijk toe en toetst 
het de handelwijze van de Parijse Orde evenmin op haar objectieve noodzakelijk
heid.1437 Het ongerechtvaardigde karakter van de litigieuze beperking leidt het Hof 
daarentegen af uit de specifieke omstandigheden van de zaak (reeds als gelijkwaardig 
erkend buitenlands diploma, met vrucht afgelegd toelatingsexamen, niet-bezit van 
binnenlands diploma als enkele weigerings grond). 1438 

De reikwijdte van art. 52 EG wordt in vel"gelijking~ ·met Reyners .. niet alleen 
verruimd-'àoor intfoductfë~vaneen ___ verkapie:.ctrscriminati~test, .. Jpaar bovendi~n do~r het 
opÏeggen-vall een communautaire samenwerkingsplicht aan de overheden-~ enc·beroepsëor
pótäties:·>ook-een-horizontale"uîtûeiiûng (infra, nr. 3U3}- ván de Lid-Staten welke óók in 
afwezigheid van communautaire richtlijnen ex art. 57 geldt. Vooral op dit punt geeft 
Thieffry blijk van een belangrijke wending ten opzichte van Reyners: naast een louter 
negatieve onthoudingsplicht (geen nationaliteitseis stellen) krijgen de nationale overheden 
een positieve verplichting opgelegd om het "daadwerkelijk genot" van de vestigingsvrij
heid 1439 mogelijk te maken. 1440 Het beroep dat het Hof hier ter explicitering van art. 
52 doet op art. 5 is steeds, zo blijkt uit de Vlassopoulou- en Kraus-rechtspraak, een 

1434 

1435 

1436 

1437 

1438 

1439 

1440 

Arrest Thieffry, r.o. 18. Op deze overweging zou advocaat-generaal SLYNN zich in zijn conclusie 
in de zaak Klopp (Jur., 1984, 2996-2997) steunen om een verbinding te maken met de objectieve 
noodzakelijkheidstest die het Hof in het arrest Van Einsbergen had opgegeven, wat de advocaat
generaal ertoe bracht de litigieuze regeling aan een dergelijke test te onderwerpen. 

Arrest Thieffry, r.o. 27 en dictum. 

Zie r.o. 12 en 15. 

Vgl. conclusie van AG MAYRAS, Jur., 1977, 793 en eindconclusie, 794. Daarmee volgde het Hof 
Thieffry niet, die toepassing van een noodzakelijkheidstest had gepleit: Jur., 1977, 768-769. Zie 
ook SCHNEIDER, H., Die Anerkennung von DipZomen in der Europäischen Gemeinschaft, lus 
Commune Reeks nr. 15, Antwerpen, Maklu, 1995, 49. 

Daarbij volgde het Hof blijkbaar de raad van advocaat-generaal MA YRAS zich te beperken tot 
hetgeen noodzakelijk is voor de oplossing van het hoofdgeschil en zich ervoor te wachten "een 
principieel arrest te wijzen dat een precedent van algemene strekking kan scheppen en elk nut zou 
kunnen ontnemen aan de in artikel 57, lid 1, of lid 2, bedoelde richtlijnen" (Jur., 1977, 793). Zie, 
goedkeurend, DAL, G.-A., "Droit de libre établissement et équivalence des diplómes", Cah. Dr. 
Eur., 1978, (237), 243. 

Zie de beklemtoning van dit "daadwerkelijk genot" van de vestigingsvrijheid in r.o. 17 en 18 arrest 
Thieffry. Zie ook arrest Patrick, r.o. 17. 

Deze evolutie ten opzichte van Reyners werd treffend opgemerkt door X, noot bij Thieffry, J.D./., 
1978, (957), 963, die hierin een belangrijke nieuwe stap in de doctrine van directe werking ziet. 

'>j 
: i 
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dankbare inspiratiebron gebleven. 1441 Uit art. 52 juncto 5 EG leidt het Hof af dat de 
overheden van het gastland, indien zij in het kader van hun bevoegdheden de vestigings
vrijheid kunnen verzekeren, zulks ook overeenkomstig de verdragsdoelstellingen moeten 
doen; een verplichting tot verdragsconforme toepassing van nationaal recht dus, lang vóór 
Van Munster (infra, nr. _). Een onderbelicht aspect van Thieffry is dat het Hof de 
autoriteiten van het gastland tevens een plicht oplegt om, "zoveel mogelijk als verenigbaar 
met bovengenoemde beroepsvereisten", in het oorsprongland verkregen bewijzen van 
beroepsbekwaamheid te erkennen. 1442 Thieffry legt daarmee een vruchtbare voedingsbo
dem voor de latere Vlassopoulou-rechtspraak (infra, nrs. 3 71 e.v.). 1443 

Thieffry relativeert tenslotte de in Reyners uitgestippelde taak van de commu
nautaire wetgever, en wel in dubbel opzicht. In de eerste plaats preciseert het Hof dat het 
in gebreke blijven van de Raad niet afdoet aan een op de Lid-Staten zelf krachtens art. 5 
EG wegende plicht tot het waarborgen van de vrijheid van vestiging; anders gezegd, 
afwezigheid van communautaire regels "ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefe
ning van het recht van vrije vestiging" 1444 vormt, anders dan Reyners kon doen uitschij
nen, géén beletsel voor een rechtstreeks beroep op art. 52 ten aanzien van nationale 
overheden. In de tweede plaats versmalt het Hof in zekere zin de opdracht van de Raad in 
het kader van art. 57-richtlijnen: die bestaat erin, "de vrijheid van vestiging in overeen
stemming te brengen met de toepasselijkheid van nationale beroepsregels die hun grond 
vinden in het algemeen belang". 1445 Niet door het algemeen belang gerechtvaardigde 
beroepsregels behoeven geen harmonisatie meer, en daarmee komt de deur op een kier te 
staan voor rechterlijke toetsing in het kader van art. 52 EG. 

AFDELING 11. VESTIGINGSRECHT ALS VERBOD VAN OPENLIJKE EN VERKAPTE DISCRIMI

NATIES 

286. Art. 52 EG houdt blijkens Reyners, als bevestigd in vaste rechtspraak1446
, sedert 

het eind van de overgangsperiode een rechtstreeks werkend verbod van discriminaties op 
grond van nationaliteit in. In avoir fiscal ( infra, nrs. 310 e.v.) zou het Hof dit discrimina-

1441 

1442 

1443 

1444 

1445 

1446 

Zie arresten Vlassopoulou, r.o. 14; Aguirre Borrell, r.o. 9; Kraus, r.o. 31. Cf de annotatie bij 
Thieffry van J.V.D.M., R.W., 1977-78, (966), 998, nr. 7, die het beroep op art. 5 hier waardevol 
acht, doch van mening is dat de door het arrest aan dit artikel gegeven draagwijdte "als uitzonder
lijk en van beperkte strekking" moet worden beschouwd. 

Arrest Thieffry, r.o. 23. Op grond van die overweging kantte het Hof zich tegen de distinctie die 
de Parijse Orde maakte tussen de academische equivalentieverklaring van een buitenlands diploma 
en de professionele erkenning daarvan: zie r.o. 20-26. 

Zie, achteraf bekeken zeer treffend, CRISHAM, C.A., noot bij Thieffry en Patrick, C.M.L. Rev., 
1978, (366), p. 369, nr. 7: "The next step in this case law, it would seem, will be for the Court to 
rule on the effects of Artiele 52 in a case where no express recognition of the equivalence of 
qualifications has taken place. The seeds of the judgment in such a case are then already to be 
found in the above considerations of the Thieffry judgment". 

Arrest Reyners, r. o. 31. 

Arrest Thieffry, r.o. 12. Zie ook CRISHAM, C.A., o.c., C.M.L. Rev., 1978, p. 368, nr. 5. 

Zie o.m. arresten Van Ameyde, r.o. 28; Patrick, r.o. 10-12; Auer I, r.o. 20; Klopp, r.o. 10; 
Steinhauser, r.o. 14; Segers, r.o. 12; arresten 2 februari 1989, zaak 186/87, Cowan, Jur., 1989, 
195, r.o. 14; 10 maart 1993, zaak C-111/91, Commissie/Luxemburg, Jur., 1993, 1-817, r.o. 17; 
Konstantinidis, r. o. 12. 

! 
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tieverbod onverkort toepassen op vennootschappen. 1447 Uit Thieffry blijkt dat ook 
verkapt discriminerende regels verboden zijn. Alle op grond van nationaliteit discrimi
nerende nationale regelingen moeten derhalve wijken voor de, voorrang hebbende, regel 
van art. 52 EG. 1448 Een en ander doet verscheidene vragen rijzen met betrekking tot de 
draagwijdte van het discriminatieverbod van art. 52: (i) de verhouding tussen dit artikel 
en het in art. 6 EG vervatte, algemene verbod van discriminaties op grond van nationali
teit, (ii) de precieze betekenis van het verbod van verkapte discriminaties, (iii) de vraag, 
of art. 52 ook zgn. "omgekeerde discriminaties" verbiedt en (iv) de mate van horizontale 
doorwerking van laatstgenoemd artikel. 

§ 1. Verhouding tussen de artt. 52 en 6 EG (7 EEG) 

287. Het discriminatieverbod van art. 52 EG vormt naar vaste rechtspraak een lex 
specialis van art. 6 EG (7 EEG)1449

, krachtens welk "binnen de werkingssfeer van dit 
Verdrag en onverminderd de bijzondere bepalingen, daarin gesteld, [ ... ] elke discriminatie 
op grond van nationaliteit verboden" is. Op zijn beurt is art. 6 een uitdrukking van het 
algemene gelijkheidsbeginsel als grondbeginsel van het gemeenschapsrecht1450

, zoals tal 
van andere EG-Verdragsbepalingen die een discriminatieverbod inhouden, dat zijn. 1451 

1447 

1448 

1449 

1450 

1451 

Arrest van 28 januari 1986, zaak 270/83, Commissie/Frankrijk ("avoir fiscal"), Jur., 1986, 273, 
r.o. 13-14; bevestigd in arresten Daily Mail, r.o. 15; Halliburton Services, r.o. 16. 

Arrest Watson en Belmann, r.o. 16. 

Zie, naast arrest Reyners, r.o. 15-16, en de supra, voetnoot 1446 aangehaalde rechtspraak, arresten 
van 14 januari 1988, zaak 63/86, Commissie/Italië ("Italiaans grondkrediet"), Jur., 1988, 29, r.o. 
12; 30 mei 1989, zaak 305/87, Commissie/Griekenland ("Grieks vastgoed"), Jur., 1989, 1461, r.o. 
12; 12 april 1994, zaak C-1193, Halliburton Services, Jur., 1994, 1-1137, r.o. 12; 29 februari 
1996, zaak C-193/94, Skanavi, Jur., 1996, 1-929, r.o. 21. 

Zie o.m. arresten Reyners, r.o. 24 en Patrick, r.o. 9 ("één van de fundamentele rechtsvoorschriften 
van de Gemeenschap"); 19 oktober 1977, gevoegde zaken 11717 6 en 16177, Ruckdeschel, Jur. , 
1977, 1753, r.o. 7 (i.v.m. art. 40, lid 3, EG als bijzondere uitdrukking van "het algemene 
gelijkheidsbeginsel, dat een der grondprincipes van het gemeenschapsrecht is"); 25 oktober 1978 in 
zaak 125177, Koninklijke Scholten-Honig, Jur., 1978, 1991, r.o. 26 (art. 40, lid 3) en in gevoegde 
zaken 103177 en 145177, RoY.~ Schol ten-Honig, Jur., 1978, 203Î, r.o. 26 (art. 40, lid 3); 8 
oktober 1980, zaak 810179, Uberschar, Jur., 1980, 2747, r.o. 16 (verordening 1408171); 16 
oktober 1980, zaak 147179, Hochstrass, Jur., 1980, 3005, r.o. 7 (statuut EG-ambtenaren); 11 
maart 1987, gevoegde zaken 279/84, 280/84, 285/84 en 286/84, Rau, Jur., 1987, 1069, r.o. 28 
(art. 40, lid 3); 17 mei 1988, zaak 84/87, Erpelding, Jur., 1988, 2647, r.o. 29 (art. 40, lid 3); 21 
februari 1990, gevoegde zaken C-267/88-C-285/88, Wuidart, Jur., 1990, 1-435, r.o. 13 (art. 40, 
lid 3); 27 juni 1990, zaak C-18/89, Maïzena, Jur., 1990, 1-2587 (summiere publicatie), r.o. 15 
(art. 40, lid 3); 10 januari 1992, zaak C-177 /90, Kühn, Jur., 1992, 1-35, r.o. 8 (art. 40, lid 3); 19 
maart 1992, zaak C-311/90, Hierl, Jur., 1992, 1-2061, r.o. 18; 20 januari 1994, zaak C-129/92, 
Herbrink, Jur., 1994, 1-223, r.o. 27 (art. 40, lid 3); 14 juli 1994, zaak C-351192, Graff, Jur., 
1994, 1-3361, r.o. 15 (art. 40, lid 3). Over art. 7 EEG als uitdrukking van het in het Verdrag 
neergelegde fundamentele gelijkheidsbeginsel, zie VERLOREN VAN THEMAAT; P., "Het economisch 
grondslagenrecht van de Europese Gemeenschappen", in Liber Amicorum losse Menens de 
Wilmars, Antwerpen-Zwolle, Kluwer-Tjeenk Willink, 1982, (355), 365; zie ook de grondige 
analyses van APOLLIS, G., "Le principe de l'égalité de traitement en droit économique communau
taire", R.M. C., 1980, 72-84, 140-159; LENAERTS, K., "Gelijkheid en non-discriminatie in het 
Europees gemeenschapsrecht", in Gelijkheid en non-discriminatie, ALEN, A. en LEMMENS, P. 
(eds.), Antwerpen, KI uwer, 1991, 47-84; Id., "L'égalité de traitement en droit communautaire. Un 
principe unique aux apparences multiples", Cah. Dr. Eur., 1991, 3-41. 

Zie voor andere verdragsbepalingen die een verbod van discriminatie op grond van nationaliteit 
inhouden, artt. 37, lid 1, (goederenverkeer), 48, lid 2 (werknemersverkeer), 60, derde alinea en 65 
(dienstenverkeer), de vóór 1 januari 1994 geldende artt. 67, lid 1, en 68, lid 2 (kapitaalverkeer) en 
art. 221 EG (financiële deelneming in het kapitaal van vennootschappen). Het Verdrag verbiedt ook 
op talrijke plaatsen discriminatie op grond van andere criteria: art. 40, lid 3, tweede alinea (verbod 
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Art. 6 heeft naar vaste rechtspraak directe werking en werkt ook door in verhoudingen 
tussen particulieren onderling. 1452 

288. De verhouding tussen art. 6 en art. 52 EG laat zich als volgt samenvatten. Aange
zien art. 52, zoals de overige basisbepalingen van de fundamentele vrijheden (aitt. 30, 
48, 59 en 73B EG), de doorwerking van het discriminatieverbod van art. 6 waar
borgt1453, oordeelt het Hof van oudsher dat een met art. 52 (en 48 en 59) verenigbare 
regeling eo ipso met art. 6 verenigbaar is1454 terwijl, omgekeerd, onverenigbaarheid 
met eerstgenoemde bepaling onverenigbaarheid met art. 6 meebrengt. 1455 Dit laatste is 
overigens niet correct in gevallen waarin een maatregel zonder onderscheid strijdig met 
art. 52 (resp. 48 en 59) EG wordt geacht. Hoe dan ook, vaststaat dat het algemene 
discriminatieverbod van art. 6 een subsidiair karakter heeft ten aanzien van de leges 
speciales van het EG-Verdrag. Om die reden kan het artikel volgens vaste rechtspraak 
slechts autonoom toepassing vinden in situaties waarin het gemeenschapsrecht wel geldt, 

1452 

1453 

1454 

1455 

van discriminatie tussen producenten of verbruiker in het kader van het landbouwbeleid); art. 67, 
lid 1 (verbod van discriminatie "op grond van de vestigingsplaats van partijen of op grond van het 
gebied waar het kapitaal wordt belegd"); art. 79 (vervoer: verbod van dis~riminatie naargelang van 
land van herkomst of bestemming van vervoerde waren); artt. 85, lid 1, sub d, en 86, tweede 
alinea, sub b (mededingingsrecht: verbod om ten opzichte van handelspartners ongelijke voorwaar
den toe te passen bij gelijkwaardige prestaties: daarover VAN HECKE, G., "Das Diskriminierungs
verbot des Vertrages über die Europaïsche Wirtschaftsgemeinschaft", in Kartelle und Monopole im 
Modernen Recht, I, Karlsruhe, Müller, 1961, 335-340); art. 95 (geen hogere of protectionistische 
belastingen op produkten van de overige Lid-Staten). Zie tenslotte het verbod van "willekeurige 
discriminatie" als begrenzing op beperkingen inzake het goederen- en kapitaalverkeer: artt. 36 en 
73D, lid 3, EG. Het Hof heeft ook in art. 59 EG een verbod gelezen van discriminatie van 
dienstverrichters op grond van hun nationaliteit en van hun vestigingsplaats: zie o.m. arresten Van 
Binsbergen, r.o. 25-27; 18 januari 1979, gevoegde zaken 110178 en 111/78, Van Wesemael, Jur., 
1979, 35, r.o. 27; 18 maart 1980, zaak 52179, Debauve, Jur., 1980, 833, r.o. 12. 

Te preciseren valt, dat het Hof tot dusver nog niet art. 6 EG toepasselijk heeft verklaard op louter 
individuele privaatrechtelijke betrekkingen tussen particulieren. Het Hof heeft wel art. 6 EG 
rechtstreeks toepasselijk geacht: (i) op collectieve regelingen van privaatrechtelijke aard (arresten 
van 12 december 1974, zaak 36174, Walrave-Koch, Jur., 1974, 1405, r.o. 16-18; 14 juli 1976, 
zaak 13176, Donà, Jur., 1976, 1333, r.o. 17-18; Van Ameyde, r.o. 28); (ii) op gedragingen, in 
mededingingsverband, van ondernemingen met exclusieve rechten resp. een machtspositie (arresten 
Sacchi, r.o. 20; 2 maart 1983, zaak 7/82, GVL/Commissie, Jur., 1983, 483, r.o. 54-56, waar art. 
7 EEG weliswaar niet expliciet genoemd wordt); (iii) op discriminerende wettelijke regels die 
tussen particulieren worden ingeroepen (arresten van 20 oktober 1993, gevoegde zaken C-92/92 en 
C-326/92, Phil Collins, Jur., 1993, 1-5145; 10 februari 1994, zaak C-398/92, Mund & Pester, 
Jur., 1994, 1-467). Wij onderschrijven volledig de mening van VaN BOGDANDY, C., "Art. 6 
EG V", in Kommenlar zur Europäischen Uni on, p. 9, nr. 31 , die art. 6 EG, naar analogie met art. 
119 EG, ook in individuele privaatrechtelijke betrekkingen van toepassing acht; uiteraard enkel 
voor zover een aangelegenheid binnen de werkingssfeer van het EG-Verdrag komt. Zie ook 
SUNDBERG-WEITMAN, 32-38. Vgl. evenwel, beperkender, ZULEEG, M., in Kommenlar zum EWG
Vertrag, I, "Artikel 7", p. 170, nr. 19, die een afweging voorstaat van het gelijkheidsbeginsel ten 
opzichte van andere grondrechten van de betrokken persoon, zoals de vrijheid van vereniging; Id., 
"Betrachtungen zum Gleichheitssatz im Europäischen Gemeinschaftsrecht", in Europarecht -
Energierecht - Wirtschaftsrecht. Festschrift für Bodo Börner zum 70. Geburtstag, BAUR, J.F., 
MÜLLER-GRAFF, P.-C. en ZULEEG, M. (eds.), Keulen, Heymann, 1992, (473), 483; VERLoREN 
VAN THEMAAT, P. in KAPTEYN-VERLOREN VAN THEMAAT, 110. 

Arresten van 9 juni 1977, zaak 90176, Van Ameyde, Jur., 1977, 1091, r.o. 27; 26 januari 1993, 
zaak C-112/91, Wemer, Jur., 1993, 1-429, r.o. 20. 

Arresten Van Ameyde, r.o. 27 (i.v.m. artt. 52 en 59); Wemer, r.o. 20. 

Arresten van 14 juli 1976, zaak 13176, Donà, Jur., 1976, 1333, r.o. 19; Grieks vastgoed, r.o. 12; 
Britse vissersvaartuigen, r.o. 18. 
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maar waarvoor het Verdrag geen bijzondere discriminatieverboden bevat. 1456 Dit ver
klaart waarom het Hof niet aan art. 6 toekwam in zaken als Commerzbank (infra, nr. 400) 
en Halliburton (infra, nr. 409), waar de nationale rechter dit artikel, naast de artt. 52 en 
58 EG, in zijn vraagstelling had opgenomen. De subsidiare rol van art. 6 ten aanzien van 
het vestigingsrecht neemt evenwel niet weg dat voor ondernemingen die grensoverschrij
dend actief zijn of reeds in zekere mate toegang tot een andere markt hebben gezocht 
zonder dat dit op vestiging neerkomt (b.v. door een licentie- of fanchisingovereenkomst 
met een lokale onderneming aan te gaan: supra, nr. 150}, het in deze bepaling neergeleg
de discriminatieverbod van fundamenteel belang kan zijn (zie infra, nr. 293). 

289. De inroepbaarbeid van art. 6 EG door andere entiteiten dan natuurlijke personen 
was lange tijd betwist. Met name in Duitsland gold dit punt als controversieel, daar 
vennootschappen geen "Staatsangehörigkeit" in de zin van art. 6 hebben. 1457 Uit de 
arresten Boussac1458 (infra, nr. 291) en, recenter, Mund & Fester459 (infra, nr. 292}, 
blijkt echter dat het Hof hier niet het minste probleem van maakt. Waar krachtens de 
avoir fiscal-rechtspraak (infra, nr. 310) de zetel in de (drievoudige) zin van art. 58, eerste 
alinea, EG "naar het voorbeeld van de nationaliteit van natuurlijke personen" het 
criterium vormt "ter bepaling van hun binding aan de rechtsorde van een staat" 1460, ziet 
men niet in waarom art. 6 niet tevens voor ondernemingen op basis van de zetelcriteria 
van art. 58 gelding zou vinden. 1461 Men kan op dit punt een onderscheid maken tussen 
openlijke en verkapte discriminaties. 

1. Art. 6 EG en openlijke discriminatie van ondernemingen 

290. Tot op heden heeft het Hof art. 6 EG nog niet autonoom toegepast op openlijke 
discriminaties van ondernemingen uit een andere Lid-Staat. Dit heeft alles te maken met 
de hoger (supra, nr. 288) aangegeven subsidiaire positie van deze bepaling ten aanzien 
van, met name, de artt. 52 en 59 EG. Deze lacune in de rechtspraak zal wellicht 
binnenkort worden gevuld: voor het Hof zijn thans verscheidene prejudiciële zaken 
aanhangig die gaan over een typisch geval van rechtstreekse discriminatie jegens EG-

1456 

1457 

1458 

1459 

1460 

1461 

Arresten Grieks vastgoed, r.o. 13; Britse vissersvaartuigen, r.o. 17; 10 december 1991, zaak C-
179/90, Merci convenzionali, Jur., 1991, 1-5889, r.o. 11; Halliburton Services, r.o. 12; 17 mei 
1994, zaak C-18/93, Corsica Ferries 11, Jur., 1994, 1-1783, r.o. 19; 29 februari 1996, zaak C-
193/94, Skanavi, Jur., 1996, 1-929, r.o. 20. Zo b.v. geldt art. 6 EG t.a.v. het auteursrecht en de 
naburige rechten die volgens het Hof wegens hun effecten op de intracommunautaire handel in 
goederen en diensten binnen de werkingssfeer van het Verdrag komen: arrest Phil Collins, r.o. 27. 

Zie, met verwijzingen, GEIGER, R., "Der Arrestgrond der Auslandsvollstreckung (§ 197 Abs. 2 
ZPO) und das gemeinschaftsrechtliche Diskriminierungsverbot (Art. 6 EG-Vertrag)", IPRax, 1994, 
(415), 416. Pro toepasselijkheid van art. 6 op rechtspersonen, ZULEEG, M., "Artikel 7", in 
Kommentar zum EWG-Vertrag, p. 164, nr. 10; VoN BOGDANDY, C., "Art. 6 EGV", in Kommentar 
zur Europäische Union, p. 9, nr. 32. 

Arrest van 29 oktober 1980, zaak 22/80, Jur., 1980, 3427. 

Supra, voetnoot 1452. 

Arrest avoir fiscal, r.o. 18. 

Naast Boussac en Mund & Fester kan men een impliciete bevestiging van de inroepbaarbeid van 
art. 6 door vennootschappen ook lezen in het arrest van 20 oktober 1993, gevoegde zaken C-92/92 
en C-326/92, Phil Collins, Jur., 1993, 1-5145, r.o. 33 (al betrof het hier geen discriminatie van een 
EG-vennootschap, doch een discriminatie van een EG-kunstenaar waarvoor een vennootschap naar 
Duits recht voor het Duitse grondgebied de exclusieve exploitatierechten bezat). 



~~\=-~~'::B:TII=30~~~~~~:=:::::~:;~:::;:::-:::::.::::=~~ffh=s:;s;::::;:--::::~:~~=~::--..~~:-:-::--..:-~:::~-q:J 'll:t?B::::::-.::;;,:,.::._:-;;::~::;,~:;:-2:=:::-::-:::::ç::;:::=-=:=:=J -:~;:::=:=::::::::~:=;::;~c::::-=s.:-~'--0:::::.c::..=_§:-.;_:_.::c_0-: Es=t::::::::::::::;.:::-:-:-:8::_::§i:-:-:::-:-:-::::-_11J:~:.s:::::.::::.:::-:l~ 

293 

vennootschappen, nl. de cautio judicatum solvi of 11 exceptie van borgstelling van de 
eisende vreemdeling 11

, d.w.z. de verplichting voor de buitenlandse eiser in een burgerlijke 
procedure om, wanneer de binnenlandse verweerder daartoe verzoekt, een borg te storten 
voor het waarschijnlijke bedrag van de kosten die hij aan de verweerder zou schuldig zijn 
indien de eis wordt verworpen. Deze regel geldt nog steeds in het burgerlijk procesrecht 
van Lid-Staten als België1462, Duitsland1463, Nederland1464 en het Verenigd Konink
rijk1465, ofschoon de Court of Appeal in laatstgenoemde Lid-Staat recent de borgstel
lingseis in EEX-verband verboden heeft geacht. 1466 In Frankrijk is hij afgeschaft in 
1975. 1467 In het arrest Hubbard (1993)1468 achtte het Hof de krachtens de Duitse Zi-

1462 

1463 

1464 

1465 

1466 

1467 

1468 

Zie artt. 851-852 Ger.W. De regel van de cautiojudicatum solvi geldt enkel niet ingeval "Staten bij 
verdrag hebben bedongen dat hun onderdanen ontslagen zijn van borgstelling ter voldoening aan het 
vonnis", m.a.w. op grond van bilaterale verdragen: zie VAN HECKE-LENAERTS, nr. 817, p. 371-
372; RIGAUX-FALLON, nr. 757, p. 153-154, met een lijst van conventies, en nr. 777, p. 166 (door 
beide werken wordt gewezen op de problematische verhouding van deze regel tot art. 6 EG, in die 
zin dat niet alleen de Belgische verweerder, maar ook onderdanen van andere Lid-Staten de 
borgstelling zouden kunnen vragen). Ofschoon het borgstellingsvereiste grotendeels buitenspel is 
gezet door een netwerk van bilaterale of multilaterale verdragen, blijkt uit de rechtspraak dat deze 
niet alle situaties ondervangen: zie o.m. Kh. Antwerpen, 16 mei 1986, R. W., 1986-87, 957, met 
noot ERAUW, J., "Een geval van borgstelling van de eisende buitenlandse procespartij en van 
wetskeuze bij contractuele borgstelling"; Kh. Brussel (kort ged.), 26 december 1984, J. T. , 1985, 
123. Bij de invoering van de Vreemdelingenwet van 1980 werd de opheffmg van de cautio 
judicatum solvi overwogen, maar de regering verkoos de stok achter de deur te houden om op 
grond van verdragswederkerigheid de opheffing ervan van land tot land te regelen: zie ERAUW, J., 
"De borgstelling 'iudicatum solvi', de nationaliteit en het kort geding", noot onder Cass., 10 
september 1987, R. W., 1987-88, p. 1430, nr. 2. Zie, over de doelstelling van het borgstellingsver
eiste, Cass., 14 oktober 1965, Pas., 1966, I, 208, R. W., 1966-67, 1172. 

Zie § 110 ZivilprozeBordnung. 

Zie artt. 152-153 Rv.; voor hoger beroep, art. 353 Rv.; voor cassatieberoep, art. 414 Rv. Over de 
ratio van de cautio judicatum solvi, zie HUGENHOLTZ, W. en HEEMSKERK, W.H., Hoofdlijnen van 
Nederlands burgerlijk procesrecht, Utrecht, Lemma, 1994, 17e ed., nr. 152, p. 175. Zie, sterk 
tegen deze figuur omwille van haar discriminerend karakter, KOKKINI-IATRIDOU, Het Beneficium 
Pauperurn en De Cautio Judicatum Solvi met de Nederlandse rechtspraak 1963-1972, Tjeenk 
Willink, Sijthoff, 1973, 71. 

Zie Oîder 23, rule 1, Rul es of the Supreme Court, die in de mogelijkheid voorzien de eiser te 
verplichten een "security for costs" te storten indien hij zijn gewoonlijke verblijfplaats buiten het 
Verenigd Koninkrijk heeft. De rechter beschikt terzake volgens de traditionele rechtspraak over een 
grote beoordelingsbevoegdheid (maar zie volgende voetnoot). 

Het betreft een arrest van 20 december 1995 van de Court of Appeal in Fitzgerald v Williams, 
waarin de Master of the Rolls (Sir Thomas Bingham) op grond van het arrest Mund & Fester 
m.b.t. de in vorige voetnoot aangehaalde rechterlijke discretie stelt: "The answer compelled by 
Mund in my view is: the English court should never exercise its discretion under the rule to order 
security to be given by an individual Plaintiff who is a national or and resident in another Memher 
State party to the Convention [d.i. het EEX-Verdrag], at any rate in the absence of very cogent 
evidence of substantial difficulty in enforcing a judgment in that other Member State." Het is op 
grond van deze rechtspraak dat de Britse regering in de thans voor het Hof hangende zaak 
Hayes/Kronenberger (infra, dit nr.) betoogt dat aan het door de Duitse ZPO opgelegde wederkerig
heidsvereiste is voldaan. 

Het betrof het oude art. 16 Code civil, afgeschaft bij Loi no 75-596 du 9 juillet 1975. De artt. 166-
167 van de oude Code de procédure civile, die de cautio judicatum solvi betroffen, werden 
opgeheven bij décret n° 72-684 du 20 juillet 1972. 

Arrest van 1 juli 1993, zaak C-20/92, Jur., 1993, I-3777. Zoals te verwachten, kreeg vooral in de 
Duitse doctrine deze zaak de nodige aandacht: zie reeds n.a.v. de prejudiciële verwijzingsbeschik
king, ZIMMERMANN, A., "Die Ausländersicherheit des § 110 ZPO auf dem Prüfstand des 
Europäischen Gemeinschaftsrechts", R.I. W., 1992, 707-712; na het arrest, BUNGERT, H., 
"ProzeBkostensicherheitsleistung ausländischer Kapitalgesellschaften und die Diskriminierungsverbo
te des EWG-Vertrags", E.W.S., 1993, 315-326; KAUM, M., "Ausländersicherheit und Europa
recht", IPRax, 1994, 180-183; SCHLOSSER, P., "ProzeBkostensicherheitsleistung durch Ausländer 
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vilprozeBordnung (ZPO) van een Engelse testamentuitvoerder geëiste borgstelling een 
door de artt. 59 en 60 EG verboden discriminatie op grond van nationaliteit1469 , zonder 
zich de moeite te getroosten om na te gaan of zij kon worden gerechtvaardigd, b.v. door 
objectieve redenen van procesorganisatorische aard. 1470 

Het betreft de zaken Data Delecta en Hayes!Kronenberger. 1471 In de eerste zaak gaat het om een Britse Ltd., 
MSL, die een Zweedse vennootschap, Data Delecta AB voor een Zweedse rechtbank had gedagvaard tot l;>etaling 
van een onbetaalde schuldvordering wegens de verkoop van informatica-apparatuur. Op 23 mei 1996 concludeer
de advocaat-generaal LA PERGOLA - o.i. volkomen terecht - dat hier een met art. 6 EG strijdige discriminatie 
voorligt. 1472 In Hayes!Kronenberger gaat het, zoals in Hubbard, om de verenigbaarheid van § 110 ZPO met 
het gemeenschapsrecht, doch ditmaal met art. 6 EG. Het betreft een geding tussen een partnership naar Engels 
recht, in rechte vertegenwoordigd door haar partners, de echtgenoten Hayes, en een Duitse vennootschap, 
Kronenberger GmbH, voor de betaling van door de partnership verkochte en geleverde onderdelen voor 
zuiverings- en recyclinginstallaties. Interessant is dat het Landgericht in eerste aanleg de vraag van verweerster 
voor een cautio judicatum solvi weigerde op grond van het gemeenschapsrecht, maar tegelijk de vordering van 
eisers ongegrond verklaarde omdat zij niet, conform § 420 ZPO, een uittreksel uit het handelsregister hadden 
overgelegd. In hoger beroep deden de echtgenoten Hayes gelden dat naar Engels recht een partnership niet 
verplicht moet worden ingeschreven in een handelsregister, maar louter moet worden aangemeld bij de financiële 
en douane-overheden. 1473 Geïntimeerde vroeg opnieuw een borgstelling, en het Saarländisches Oberlandesge
richt ondervraagt het Hof naar de verenigbaarheid daarvan met art. 6 EG. Het OLG vraagt het Hof specifiek of 
ook sprake zou zijn van een bij art. 6 EG verboden discriminatie indien het gehanteerde onderscheidingscri
terium niet de nationaliteit van de eiser was, maar het feit (zoals in casu) dat deze laatste goederen noch een 
woonplaats in Duitsland heeft, zodat de verweerder eventueel verplicht is een titel voor dwanguitvoering in het 
buitenland te vragen. Op te merken valt, dat de Duitse rechtspraak thans zeer verdeeld is: de ene rechter acht de 
borgstellingseis jegens EG-vennootschappen in strijd met art. 6 EG147

\ de andere meent - o.i. volkomen ten 
onrechte (supra, nr. 289) - dat er geen met art. 6 EG strijdige discriminatie voorligt ten aanzien van handelsven-

1469 

1470 

1471 

1472 

1473 

1474 

und gemeinschaftsrechtliches Diskriminierungsverbot", EuZW, 1993, 659-661; WOLF, C., 
"Rechtswidrigkeit der Ausländersicherheit nach § 110 ZPO nach EG- und Verfassungsrecht", 
R.I. W., 1993, 797-802. Zie daarnaast vooral de annotaties van DROZ, G.A.L., Rev. Crit. Dr. Int. 
Privé, 1994, 637-643, en EKELMANS, M., J.T., 1994, 37. 

Arrest Hubbard, r.o. 14. Zie, voor een kritiek op de ruime werkingssfeer die het Hof aan art. 59 
EG toekende, BUNGERT, H., o.c., E.W.S., 1993, 322; zie ook DROZ, G.A.L., o.c., Rev. Crit. Dr. 
Int. Privé, 1994, 642, die opmerkt dat in continentaal Europa, anders dan in het Verenigd 
Koninkrijk, de testamentuitvoerder vaak een familielid is en geen professioneel, met als gevolg dat 
art. 59 geen toepassing zou vinden. 

Advocaat-generaal DARMON nam die moeite wel in zijn conclusie in Hubbard (Jur., 1993, p. I-
3787, punt 28): ofschoon hij erkende dat de borgstelling ertoe strekt het risico van insolventie van 
de eiser te voorkomen, achtte hij de bestaansreden ervan niet overtuigend in een interne markt 
waarin elke gemeenschapsonderdaan toegang tot de nationale uitvoeringsprocedures heeft en waarin 
het EEX-Verdrag de erkenning en de tenuitvoerlegging van gerechtelije uitspraken in burgerlijke en 
handelszaken vereenvoudigt. Daarbij verloor de AG wel uit het oog dat het EEX-Verdrag krachtens 
zijn art. 1, tweede alinea, punt 1, uitdrukkelijk niet van toepassing is op testamenten en erfenissen. 

Resp. zaak C-43/95 en C-323/95. Van nog recenter datum is hangende zaak C-122/96, Austin 
Saldanha en MTS Securities Corporation/Hiross Holding AG, m.b.t. de door de Oostenrijkse 
wetgeving van buitenlandse fysieke of rechtspersonen geëiste cautio judicatum solvi. Specifiek aan 
deze zaak is dat de eiser twee nationaliteiten heeft, waaronder één van een derde land. 

Nog niet gepubliceerd in de Jur. De AG twijfelde evenwel aan de ontvankelijkheid, omdat de feiten 
dateren van 1990-91, d.i. van vóór de toetreding van Zweden tot de EU (punten 8-9 van de 
conclusie). Het arrest wordt in deze zaak uitgesproken op 26 september 1996. 

Zo dit punt voor het Hof verder zou worden uitgewerkt - waarschijnlijk zal de aandacht enkel naar 
de cautio judicatum solvi gaan -, kan men o.i. gewagen van een verkapte discriminatie. 

OLG München, 17 november 1992, IPRax, 1994, 202. 
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nootschappen aangezien het onderscheidingscriterium van § 110 ZPO niet de nationaliteit is maar het feit dat de 
zetel van de vennootschap zich in het buitenland bevindt. 1475 

2. Art. 6 EG en verkapte discriminatie van ondernemingen 

291. Het is reeds geruime tijd vaste rechtspraak dat art. 6 EG ook alle verkapte 
discriminaties op grond van nationaliteit verbiedt. 1476 Ofschoon het Hof al in vroegere 
arresten had laten doorschemeren dat verkapte discriminaties van EG-ondernemingen op 
grond van hun vestigingsplaats door deze bepaling worden ondervangen1477

, stelde het 
zich op dit punt tot voor kort eerder terughoudend op. Een illustratie van deze reticentie 
biedt het arrest Boussac (1980). 1478 

In het hoofdgeding vorderde een Franse vennootschap, Boussac S.A., betaling van een contractuele schuld van 
een in Duitsland woonachtig particulier. Boussac deed daartoe beroep op een vereenvoudigde inningsprocedure 
naar Duits procesrecht (het "Mahnverfahren"), doch die stond sedert 19761479 niet meer open voor vorderingen 
op een in Duitsland gevestigde debiteur indien de vordering - zoals in casu - in buitenlandse valuta luidt1480

; 

zij gold enkel nog voor vorderingen in Duitse valuta en in buitenlandse valuta op in het buitenland gevestigde 
debiteuren. Het Hof achtte toepassing van art. 7 EEG op het eerste gezicht inderdaad niet uitgesloten, aangezien 
"een nationale wetgeving die de toegang tot de gerechten athankelijk stelt van voorwaarden betreffende de valuta 
waarin een vordering luidt, [ ... ] ontegenzeggelijk in andere Lid-Staten gevestigde schuldeisers in een ongunstiger 
positie [zou] kunnen plaatsen dan in het binnenland gevestigde crediteuren en aldus een belemmering kunnen 
vormen voor de handelsbetrekkingen binnen de gemeenschappelijke markt, die vooral de onderdanen van andere 
Lid-Staten zou benadelen". 1481 Toch achtte het Hof de Duitse regeling niet in strijd met art. 7, om de - weinig 
overtuigende - redenen dat "partijen bij de overeenkomst vrijelijk de valuta kunnen kiezen waarin de vordering 
luidt, en [ ... ] ongeacht de valuta, de gewone procedures openstaan voor schuldeisers die op het grondgebied van 
andere Lid-Staten zijn gevestigd". 1482 Deze overwegingen doen niets af aan het de facto discriminerend 

1475 

1476 

1477 

1478 

1479 

1480 

1481 

1482 

0 LG Düsseldorf, 10 februari 1993, EuZW, 1993, 326, N. J. W. , 1993, 244 7. Evenmin graten in het 
opleggen van een cautio judicatum solvi aan een Engelse Ltd. zag OLG Hamburg, 21 januari 1987, 
R.l. W., 1988, 816. 

Zie arresten Boussac, r.o. 9; 16 februari 1982, zaak 61177, Commissie/Ierland, Jur., 1982, 417, 
r.o. 78 en 80; 23 oktober 1986, zaak 355/85, Cognet, Jur., 1986, 3231, r.o. 9, en van 13 
november 1986, gevoegde zaken 80/85 en 159/85, Nederlandse Bakkerij Stichting, Jur., 1986, 
3359, r.o. 22; Mund & Pester, r.o. 14. Zie ook arrest van 14 juli 1981, zaak 155/80, Oebel, Jur., 
1981, 1993, r. o. 8 ("rechtstreeks of indirect naar nationaliteit onderscheidt"). 

Zie arresten Cognet, r.o. 9 en Nederlandse Bakkerij Stichting, r.o. 22, waar het Hof erop alludeert 
dat een onderscheid tussen ondernemers op grond van hun nationaliteit of van hun vestigingsplaats 
verkapte of indirecte discriminatie op grond van nationaliteit in de zin van art. 6 kan uitmaken. 

Supra, voetnoot 1458. 

Na de inwerkingtreding van de zgn. "Vereinfachungsnovelle" van 3 december 1976 (BGBl., I, 
3281), die een nieuw zevende boek in het ZPO inlaste. 

§ 680 (1) ZPO. 

Arrest Boussac, r.o. 10. In zijn conclusie in deze zaak (Jur., 1980, 3444) had advocaat-generaal 
MA YRAS terecht opgemerkt dat het valutacriterium in de Duitse regeling in het bijzonder in het 
nadeel van kleine buitenlandse ondernemingen speelt: dezen verkiezen immers facturatie in de eigen 
nationale munt om het wisselkoersrisico te elimineren en om administratieve kosten te drukken. 

Arrest Boussac, r.o. 13. De eerstgenoemde reden komt niet terug in het dictum. Zij is trouwens 
niet juist: krachtens § 244 BGB heeft enkel de debiteur het recht een in buitenlandse valuta 
uitgedrukte geldschuld in DM uit te betalen. Cf. conclusie advocaat-generaal MAYRAS in Boussac, 
Jur., 1980, 3445. 

-~ 
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karakter van de regeling, die zowel de Duitse schuldeiser van in buitenlandse munt aangegane schuldvorderingen 
als de Duitse debiteur van in buitenlandse valuta aangegane verbintenissen bevoordelen. 1483 

292. Recenter lijkt het Hof die terughoudendheid te hebben overwonnen. In Mund & 
Fester (1994) verklaarde het voor het eerst een nationale regeling onverenigbaar met art. 
6 EG op grond van haar verkapt discriminerend karakter jegens een EG-onderneming. 

De zaak betrof een geschil tussen een Duitse vennootschap, Mund & Fester, en een in Nederland gevestigd 
internationaal vervoerbedrijf, Hatrex Internationaal Transport, wegens de schade die was opgetreden tijdens het 
transport door laatstgenoemde van een partij hazelnoten. Mund & Fester was in de rechten van de opdrachtgever 
getreden en had een vordering tot schadevergoeding ingesteld. Ter veiligstelling daarvan had zij het Landgericht 
te Hamburg overeenkomstig § 917 ZPO om verlof verzocht tot het leggen van conservatoir beslag op de 
vrachtwagen van Hatrex die voor het vervoer van de hazelnoten was gebruikt en die zich nog in Duitsland 
bevond. Krachtens voornoemde bepaling wordt conservatoir beslag gelegd, wanneer de vrees bestaat dat zonder 
een dergelijke maatregel de tenuitvoerlegging van het vonnis onmogelijk of aanzienlijk moeilijker zal worden (lid 
1); wanneer het vonnis in het buitenland ten uitvoer moet worden gelegd, geldt zulks als voldoende grond voor 
een conservatoir beslag (lid 2). Het Hanseatische Oberlandesgericht te Hamburg vroeg het Hof of laatstgenoemde 
beslagleggingsgrond ook opgaat wanneer de tenuitvoerlegging moet plaatsvinden in een EEX-verdragsstaat. Het 
Hof herformuleerde de vraag tot een kwestie van verenigbaarheid van voornoemde bepaling met art. 6 juncto 
220 EG. Het meende dat § 917, lid 2, ZPO een verkapte discriminatie inhoudt, omdat "het merendeel van de 
executies in het buitenland zich tegen personen richt die niet de Duitse nationaliteit hebben of tegen rechtsperso
nen die niet in de Bondsrepubliek Duitsland zijn gevestigd." 1484 Het Hof toonde zich - in tegenstelling tot 
Hubbard - bereid een objectieve rechtvaardiging te aanvaarden, doch achtte die hier niet voorhanden: 
voornoemde bepaling kan gerechtvaardigd zijn wanneer het latere vonnis op het grondgebied van een derde staat 
ten uitvoer moet worden gelegd, maar niet als het gaat om het grondgebied van een EG-Lid-Staat aangezien alle 
Lid-Staten partij zijn bij het Executieverdrag. 1485 

293. De ondubbelzinnige wijze waarop het Hof in Mund & Fester art. 6 EG toepast op 
regelingen die EG-ondernemingen wegens hun vestigingsplaats benadelen, verdient 
volledige bijval. Zij verhoogt de rechtsbescherming die dergelijke ondernemingen aan het 
EG-Verdrag ontlenen in situaties waarin zij grensoverschrijdend actief zijn, doch (nog) 
niet door middel van vestiging of dienstenverkeer. Toch wakkert deze rechtspraak tot op 
zekere hoogte de problematiek van "omgekeerde discriminatie" (waarover infra, nrs. 300-
302) aan. Als EG-ondernemingen zich op het discriminerende karakter van een nationale 
regeling kunnen beroepen met verwijzing naar hun vestigingsplaats, waarom zouden 
binnenlandse ondernemingen dit niet kunnen? Men belandt hier algauw in een zone 
waarin niet zozeer sprake is van discriminatie van binnenlandse ondernemingen dan wel 
van concurrentiedistorsies die voortvloeien uit dispariteiten van wetgeving, met name het 
feit dat binnenlandse ondernemingen aan een strengere regelgeving zijn onderworpen dan 
hun concurrenten uit een andere Lid-Staat. Het Hof heeft getracht deze problematiek te 
differentiëren van het algemene discriminatieverbod en stelselmatig geoordeeld dat de 
toepassing van een nationale wettelijke regeling niet in strijd met art. 6 komt op de enkele 
grond dat andere Lid-Staten de op hun grondgebied gevestigde ondernemingen minder 

1483 

1484 

1485 

Zo terecht de kritiek van RIGAUX, F ., "Droit international privé et droit communautaire", in 
L 'internationalisation du droit. Mélanges en l 'honneur de Yvon Loussouam, Parijs, Dalloz, 1994, 
(341), p. 351, nr. 19. 

Arrest Mund & Fester, r.o. 16. 

Arrest Mund & Pester, r.o. 19. Zie o.m. de annotaties van GAUDEMET-TALLON, H., Rev. Crit. 
Dr. Int. Privé, 1994, 392-397, die op p. 397 verwijst naar oude rechtspraak van de Cour de Paris, 
volgens welke art. 7 EEG geen toepassing vond in EEX-verband; GEIGER, R., o.c., IPRax, 1994, 
415-416; SCHLOSSER, P., ZEuP, 1995, 253-257; JCS en TER KUILE, B.H., N.l., 1994, nr. 385. 
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rigoureuze voorschriften opleggen. 1486 Toch laat het Hof hier geen carte blanche aan de 
Lid-Staten: sedert Walt Wilhelm is het vaste rechtspraak dat verschillen in behandeling en 
distorsies die voor personen en ondernemingen kunnen voortvloeien uit verschillen tussen 
de regelingen der Lid-Staten niet onder art. 6 EG ressorteren, op voorwaarde evenwel dat 
"deze regelingen op grond van objectieve criteria en ongeacht de nationaliteit der 
betrokkenen geacht kunnen worden te gelden voor al degenen op wie haar voorschriften 
van toepassing zijn" .1487 Een nationale regeling die binnenlandse ondernemingen in een 
nadelige positie plaatst ten opzichte van EG-ondernemingen doordat deze laatsten op een 
objectief niet te rechtvaardigen wijze worden vrijgesteld van bepaalde, de eerstgenoemden 
rakende voorschriften (b.v. een fiscaal gunstregime), valt bijgevolg mogelijk wél door 
eerstgenoemde ondernemingen op grond van art. 6 te bestrijden. 

§ 2. Verbod van openlijke, maar ook verkapte discriminaties 

294. Sedert Thieffry staat vast dat art. 52 niet enkel openlijke (of directe), maar ook 
verkapte (of indirecte) discriminaties 1488 verbiedt, d.w.z. "alle verkapte vormen van 
discriminatie' die door toepassing van andere onderscheidingscriteria in feite tot hetzelfde 
resultaat leiden" .1489 Sedert Sotgiu (1974) had het Hof deze ruime uitlegging van de in 
het EG-Verdrag vervatte gelijke-behandelingsregels ontwikkeld "om de doeltreffende 
werking van een der grondbeginselen der Gemeenschap te waarborgen" 1490

, d.w.z., 
met het oog op het nuttig effect van het vrije personenverkeer. Voor het werknemersver
keer kon het Hof daartoe aanknoping vinden bij verordening (EEG) nr. 1612/681491

, 

voor de vestiging en het dienstenverkeer bij de algemene programma's. 1492 De test is 
reeds geruime tijd gemeen aan het werknemersverkeer, dienstenverkeer en het vestigings-

1486 

1487 

1488 

1489 

1490 

1491 

1492 

Arresten van 3 juli 1979, gevoegde zaken 185-204178, Van Dam, Jur., 1979, 2345, r.o. 10; Oebel, 
r.o. 9; 19 januari 1988, zaak 223/86, Pesca Valentia, Jur., 1988, 83, r.o. 18; 25 januari 1983, 
zaak 126/82, Smit, Jur., 1983, 73, r.o. 27. 

Arrest Walt Wilhelm, r.o. 13; bevestigd in arresten van 28 juni 1978, zaak 1178, Kenny, Jur., 
1978, 1489, r.o. 18; Pesca Valentia, r.o. 18; Lambert, r.o. 22; 27 september 1988, zaak 313/86, 
Lenoir, Jur., 1988, 5391, r.o. 15; Phil Collins, r.o. 30; 7 mei 1992, gevoegde zaken C-251/90 en 
C-252/90, Wood en Cowie, Jur., 1992, 1-2873, r.o. 19; 1 februari 1996, zaak C-177 /94, Perfili, 
Jur., 1996, 1-161, r.o. 17. Zie ook arresten van 30 november 1978, zaak 31178, Bussone, Jur., 
1978, 2429, r.o. 38; Oebel, r.o. 7; Lambert, r.o. 22; 24 november 1993, gevoegde zaken C-
267 /91 en C-268/91, Keek en Mithouard, Jur., 1993, 1-6097, r.o. 8. 

Het Hof wisselt beide uitdrukkingen af: zie b.v. arrest van 14 februari 1995, zaak C-279/93, 
Schumacker, Jur., 1995, 1-225, r.o. 26 en 29. 

Arrest van 12 februari 1974, zaak 152173, Sotgiu, Jur., 1974, 153, r.o. 11. 

Arrest Sotgiu, r.o. 11. 

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Gemeenschap (PB, 1968, L 257, 2, als gewijzigd). Het verbod van verkapte 
discriminaties uit zich o.m. in de vijfde considerans preambule, die eist het recht van het vrije 
verkeer dat de gelijkheid van behandelinng "in feite en in rechte verzekerd is"; en in art. 3, lid 1, 
tweede streepje, dat wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of administratieve handelwijzen 
verbiedt die, "hoewel van toepassing zonder onderscheid naar nationaliteit, tot enig of voornaamste 
doel of gevolg hebben dat de onderdanen van de andere Lid-Staten van de aangeboden arbeid 
geweerd worden". 

Voor beroep op de verkapte-discriminatietest in het Algemeen Programma Vestigingsrecht, zie 
arrest Thieffry, r.o. 13; in het Algemeen Programma Dienstenverkeer, zie arrest van 24 oktober 
1978, zaak 15178, Koestler, Jur., 1978, 1971, r.o. 5. 



recht, en het Hof heeft hem in talrijke gevallen toegepast. 1493 Hij doet evenwel vragen 
rijzen met betrekking tot de vaststelling van een discriminatie en de mogelijke rechtvaar
diging ervan. 

1. Wanneer ligt 'verkapte discriminatie' voor? 

295. Vraag is in de eerste plaats wanneer een nationale regeling of handelwijze als 
verkapt discriminerend moet worden gekwalificeerd. Het verschil met openlijke discrimi
natie ligt hierin, dat een ander criterium wordt gehanteerd dan het door het Verdrag 
verboden onderscheidscriterium, d.i. , in het kader van het vrije verkeer, nationali
teit.1494 Waar het in wezen om gaat, is het discriminatoire effect. Op de vraag, hoe dit 
discriminerend effect concreet moet worden vastgesteld, bieden de algemene programma's 
vestigingsrecht en dienstenverkeer een begin van antwoord: het moet, zoals gezegd 
(supra, nr. 283), gaan om een regeling of administratieve handelwijze die, "hoewel van 
toepassing zonder onderscheid naar nationaliteit, uitsluitend of in hoofdzaak de toegang 
tot of de uitoefening van deze werkzaamheid door vreemdelingen belemmeren". Als een 
regeling inderdaad uitsluitend EG-ondernemingen treft of als de "overgrote meerder
heid" 1495 van de ongunstig getroffenen EG-onderdanen of -ondernemingen zijn, dan laat 
het discriminerend karakter zich eenvoudig vaststellen. Wat echter indien ook (meerdere) 
binnenlandse ondernemingen worden benadeeld? Ofschoon de communautaire rechtspraak 
- terecht - geen vaste kwantitatieve criteria aanreikt1496, maakt zij duidelijk dat een 
zonder onderscheid naar nationaliteit toepasselijke regeling, om als indirect discrimine-

1493 

1494 

1495 

1496 

Voor bevestigingen inzake werknemersverkeer, zie o.m. arresten van 15 januari 1986, zaak 41184, 
Pinna I, Jur., 1986, 1, r.o. 23; 7 juni 1988, zaak 20/85, Roviello, Jur., 1988, 2805, r.o. 14; 
Lenoir, r.o. 14; 30 mei 1989, zaak 33/88, Allué en Coonan, Jur., 1989, 1591, r.o. 11; 8 mei 
1990, zaak C-175/88, Biehl, Jur., 1990, I-1779, r.o. 13; 21 november 1991, zaak C-27/91, Le 
Manoir, Jur., 1991, I-5531, r.o. 10; 10 maart 1993, zaak C-111191, Commissie/Luxemburg, Jur., 
1993, I-817, r.o. 9; 23 februari 1994, zaak C-419/92, Scholz, Jur., 1994, I-505, r.o. 7; 26 oktober 
1995, zaak C-151194, Commissie/Luxemburg, Jur., 1995, I-3685, r.o. 14; 23 mei 1996, zaak C-
237 /94, O'Flynn, nog niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 17; 12 september 1996, zaak C-278/94, 
Commissie/België, nog niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 27. M.b.t. vestiging, zie, naast het arrest 
Thieffry (supra, nrs. 284-285), arresten van 5 december 1989, zaak C-3/88, Commissie/Italië 
("Italiaanse overheidsinformatica"), Jur., 1989, 4035, r.o. 8; 13 juli 1993, zaak C-330/91, Com
merzbank, Jur., 1993, I-4017, r.o. 14; 12 april 1994, zaak C-1193, Halliburton, Jur., 1994, I-
1137, r.o. 15; inzake dienstenverkeer, zie arrest van 3 februari 1982, gevoegde zaken 62/81 en 
63/81, Seco, Jur., 1982, 223, r.o. 8. 

GARRONE, P., "La discrimination indirecte en droit communautaire: vers une théorie générale", 
Rev. Trim. Dr. Eur., 1994, (425), 426. In het kader van art. 119 EG (gelijke beloning van 
mannelijke en vrouwelijke werknemers) is dit verboden criterium, zoals bekend, het geslacht. Voor 
een behandeling van de rechtspraak van het Hof inzake verkapte discriminaties op grond van 
geslacht, zie o.m. Id., o.c., 442-446; GILLIAMS, H., "Het Hof van Justitie en de gelijke behande
ling van man en vrouw 1988-1990", R. W., 1990-91, (1355), p. 1362-1365, nrs. 16-22; LENAERTS, 
K., "L'égalité de traitement en droit communautaire. Un principe unique aux apparences multip
les", Cah. Dr. Eur. , 1991, (1), nr. 12, p. 14-17; PRECHAL, S., "Combatting indirect discrimination 
in Community law context", L.I. E.I., 1993/1, (81), 83-92. 

Arrest Le Manoir, r.o. 11. 

l-Iet Hof heeft verkapte discriminatie aangenomen in een geval waarin een nationale regeling (in 
casu een regeling die een duurtijdbeperking voorzag voor contracten tussen universiteiten en 
lectoren vreemde talen) erin resulteerde dat slechts 114 van de betrokken beroepsbeoefenaars een 
apdere nationaliteit dan de binnenlandse had, maar dit is natuurlijk geen vast criterium: arrest Allué 
~n Coonan, r.o. 12. 

2 
) 
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rend te worden beschouwd, "hoofdzakelijk" 1497 of "in de meeste gevallen" 1498 perso
nen of ondernemingen uit een andere Lid-Staat moet treffen, dat het om voorwaarden 
moet gaan waaraan nationale personen of ondernemingen gemakkelijker kunnen voldoen 
dan EG-personen of -ondernemingen1499 resp. die in het bijzonder voor laatstgenoem
den nadelig kunnen uitvallen1500, of dat "hoofdzakelijk de eigen onderdanen van de 
regeling profiteren". 1501 Verkapt discriminerend, zo resumeerde het Hof een en ander 
recent in O'Flynn, is een nationale bepaling die "door haar aard zelf" EG-personen eerder 
kan treffen dan nationale persouenen en hen derhalve "meer in het bijzonder dreigt te 
benadelen, tenzij zij objectief is gerechtvaardigd en evenredig is aan het nagestreefde 
doel" 1502 (over dit laatste, infra, nr. 297). Het empirische bewijs dat de betrokken 
bepaling in de praktijk een aanzienlijk groter percentage EG-personen treft, is niet vereist: 
"het volstaat om vast te stellen, dat die bepaling een dergelijk effect kan hebben" .1503 

2. Gevallen van verkapte discriminatie van ondernemingen 

296. Ten aanzien van vennootschappen erkende h~l ijo_f_ re~ds ~1~- ()J1derscheidingscrite-
ria die tot een verkapte discriminatie_ aanleigi11g_ _(_kunnen)- g~yen: . - -

1497 

1498 

1499 

1500 

ISO! 

IS02 

1S03 

1504 

!SOS 

-woon-·- of 'vérblijfplaatsvereisten ten aanzien---van-- aandeelhouders en bestuur
ders.1504 In Factoname 11 (infra, nr. 396) oordeelde het Hof dat een verêiste - in 
casu met het oog op de registratie van schepen in het Verenigd Koninkrijk - dat 
alle aandeelhouders en bestuurders metterwoon in het binnenland gevestigd zijn, 
neerkomt op verkapte discriminatie. 1505 Uit Fearon (infra, nr. 306) blijkt even-

Zie, op het gebied van het werknemersverkeer, arresten Pinna I, r.o. 24; Allué en Coonan, r.o. 
12; Le Manoir, r.o. 11; O'Flynn, r.o. 18. 

Zie, inzake werknemersverkeer, vestigin~ en dienstenverkeer, arresten van 17 november 1992, 
zaak C-279/89, Commissie/Verenigd Komnkrijk, Jur., 1992, 1-5785, r.o. 42; inzake werknemers
verkeer, 20 oktober 1993, zaak C-272/92, Spotti, Jur., 1993, 1-5185, r.o. 18; O'Flynn, r.o. 18. 

Zie, andermaal m.b.t. werknemersverkeer, arresten van 28 juni 1978, zaak 1178, Kenny, Jur., 
1978, 1489, r.o. 17; Commissie/Luxemburg in zaak C-111/91, r.o. 10; 4 oktober 1991, zaak C-
349/87, Paraschi, Jur., 1991, 1-4501, r.o. 23; O'Flynn, r.o. 18. 

Arresten Biehl, r.o. 14; 28 januari 1992, zaak C-204/90, Bachmann, Jur., 1992, 1-249, r.o. 9; 
O'Flynn, r.o. 18. 

Arrest Corsica Ferries II, r.o. 34. 

Arrest O'Flynn, r.o. 20. 

Arrest O'Flynn, r.o. 21 (eigen cursivering). 

In de rechtspraak inzake natuurlijke personen achtte het Hof woonplaatsvereisten vooral verkapt 
discriminerend in sociale-zekerheidszaken: zie arresten van 15 januari 1986, zaak 41/84, Pinna I, 
Jur., 1986, 1, r.o. 23-25; 10 maart 1993, zaak C-111191, Commissie/Luxemburg, Jur., 1993, 1-
817, r .o. 10. Een verblijfsverplichting die enkel voor onderdanen van een andere Lid-Staat geldt, 
vormt naar vaste rechtspraak een door het gemeenschapsrecht verboden openlijke discriminatie: zie 
o.m. arresten van 27 maart 1985, zaak 249/83, Hoeckx, Jur., 1985, 973, r.o. 24; 6 juni 1985, 
zaak 157/84, Frascogna, Jur., 1985, 1739, r.o. 24; 10 november 1992, zaak C-326/90, Commis
sie/België, Jur., 1992, I-5517. 

Arrest Factortame Il, r.o. 32; bevestigd in arrest van 17 november 1992, zaak C-279/89, 
Commissie/Verenigd Koninkrijk ("Britse visvergunningen"), Jur., 1992, 1-5785, r.o. 42. 

1 



300 

wel dat een woonplaatsvereiste niet steeds een verkapte discriminatie in
houdt1506; 
de voorwaarde dat de aandelen van een vennootschap geheel of voor een meerder
heid rechtstreeks of onrechtstreeks in handen zijn van de nationale overheid of 
publieke sector, zulks met het oog op de gunning van overheidsopdrachten voor de 
levering van informaticamateriaal (Italiaanse overheidsinformatica )1507; 
het vereiste dat een onderneming haar hoofdactiviteit uitoefent in de betrokken 
regio met het oog op toewijzing van overheidsopdrachten voor werken (Italiaanse 
overheidsopdrachten; supra, nr. 85). 1508 In wezen komt deze eis neer op een 
criterium van hoofdvestiging, dat krachtens de avoir fiscal-rechtspraak (infra, nr. 
311) reeds een verboden vorm van openlijke discriminatie op grond van nationali
teit ten aanzien van EG-vennootschappen uitmaakt; 
het criterium van fiscale vestiging op nationaal grondgebied als voorwaarde voor 
toekenning van interesten bij teruggaaf van onverschuldigde belasting ( Com
merzbank; zie injra, nr. 400)1509; 
de voorwaarde dat een vennootschap, om als effectenbemiddelaar te worden 
toegelaten, is opgericht in een (welbepaalde) binnenlandse rechtsvorm (Italiaanse 
beurs)1510

; 

de eis van een vennootschapsvorm naar binnenlands recht met het oog op een 
belastingvrijstelling, en de niet-toekenning daarvan aan een overeenkomstige 
vennootschapsvorm uit een andere Lid-Staat (Halliburton Services; infra, nr. 
409).1511 

3. Mogelijkheid tot rechtvaardiging 

297. Anders dan bij openlijke discriminaties neemt het Hof ten aanzien van verkapt 
discriminerende regels doorgaans een soepeler h iag-- aan wat betreft de mogelijkheid 
tot rechtvaardiging. Veeleer dan het ge ruik van dergelijke criteria mechanisch te 
veroordelen, laat het Hof zijn oordeel over het al of niet met het gemeenschapsrecht 
strijdig karakter van een op de woon-, vestigingsplaats of hoofdactiviteit gebaseerde 
regeling, afhangen van een analyse van de concrete doelstellingen en modaliteiten van die 
regeling evenals van de belemmerende effecten die zij voor het intracommunautaire 

1506 

1507 

1508 

1509 

1510 

1511 

Zie ook conclusie advocaat-generaal MISCHO in Factoname IJ (Jur., 1991, p. 1-3944-3945, punten 
42-46), die op een o.i. niet geheel sluitende wijze en zonder verwijzing naar Fearon argumenteert 
dat een woonplaatsvereiste niet steeds verkapte discriminatie inhoudt. In punt 4 7 geeft de AG 
evenwel toe dat een vereiste dat 75 % van de bestuurders en aandeelhouders van een vennootschap 
metterwoon in het Verenigd Koninkrijk moeten gevestigd zijn, verkapt discriminerend is. 

Arrest Italiaanse overheidsinformatica, r.o. 8-9. 

Arrest van 3 juni 1992, zaak C-360/89, Commissie/Italië, Jur., 1992, 1-3401, r.o. 11-12. 

Arrest Commerzbank, r.o. 15. 

Arrest van 6 juni 1996, zaak C-101194, Commissie/Italië, nog niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 13-
27. Vgl. de eis van de rechtsvorm van binnenlandse vennootschap die het Hof, echter zonder 
specifieke motivering op dit punt, onverenigbaar met art. 52 EG verklaarde in Factoname 11, r.o. 
33 en punt 2 dictum, en Britse vissersvaartuigen, r.o. 39 en punt 1 dictum. 

Arrest Halliburton Services, r.o. 17. 
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verkeer meebrengt. 1512 Reeds in Sotgiu luidde het dat van een met het gemeenschaps
recht strijdige discriminatie geen sprake is indien een nationale regeling gebaseerd is op 
objectieve verschillen die een gegronde reden voor differentiatie uitmaken, en indien 
bovendien uit een vergelijking met de regeling geldend voor nationale onderdanen blijkt 
dat onderdanen uit een andere Lid-Staat zich ten opzichte van eerstgenoemden niet in een 
nadelige positie bevinden. 1513 In de meer recente rechtspraak heet het dat geen indirecte 
discriminatie voorligt zo een regeling "objectief is gerechtvaardigd en evenredig is aan het 
nagestreefde doel". 1514 Het verschil met de oorspronkelijk in Sotgiu uitgezette benade
ring lijkt, dat het Hof bereid is een relatief meer nadelige positie van EG-onderdanen te 
aanvaarden indien deze niet verder gaat dan nodig voor de verwezenlijking van het met 
een regeling nagestreefde doel. 

Men kan niet voorbij aan een zekere inconsistentie in de terminologie van het Hof: de ene maal spreekt het van 
"ongelijke behandeling" of "verschil in behandeling", doch weigert het een regeling als discriminerend te 
kwalificeren zo er een rechtvaardigingsgrond voor te vinden is1515

; de andere keer gewaagt het van "discrimi
natie", maar gaat het vervolgens op zoek naar een rechtvaardiging. 1516 Met GARRONE kan men pleiten voor 
een zuiverder terminologie in samenhang met volgende stapsgewijze redenering: (i) creëert een regeling of 
handelwijze een indirect onderscheid, d.w.z. raakt zij EG-onderdanen meer dan nationale onderdanen? zo ja, dan 
ontstaat een vermoeden van verkapte discriminatie, dat weerlegd kan worden door het bewijs dat geen 
ongelijkheid of geen discriminatie sensu stricto voorligt; (ii) resulteert dit onderscheid in een ongelijkheid? Dit is 
niet het geval zo de maatregel een onderscheid opereert tussen genoegzaam verschillende situaties; en (iii) gaat 
het om een discriminatie sensu stricto, d.w.z. is de regeling niet objectief verantwoord en proportioneel?1517 

§ 3. Formele versus materiële discriminatie 

298. Van de distinctie openlijke-verkapte discriminatie valt het onderscheid tussen 
formele en materiële discriminatie conceptueel te onderscheiden. Dit begrippenpaar, door 
het Hof tot nog toe vooral aangewend in de rechtspraak aangaande communautaire 
politieken (inzonderheid kolen, staal en landbouw), wint voor het vrije personenverkeer 
aan belang sedert de arresten Schumacker, Wielockx en Asscher (infra, nr. 299). 

Anders dan openlijke versus verkapte discriminatie is het onderscheid tussen 
formele en materiële discriminatie niet zozeer gestoeld op de aard van het gehanteerde 
onderscheidingscriterium dan wel op de verkeerde toepassing die ervan wordt gemaakt in 
situaties die met elkaar vergelijkbaar, of juist niet vergelijkbaar, zijn. Formele discrimina
tie ligt naar vaste rechtspraak sedert Klöckner (1962) voor, indien vergelijkbare situaties 
op verschillende wijze worden behandeld en daardoor bepaalde betrokkenen in vergelij
king met anderen worden benadeeld, zonder dat het onderscheid in behandeling door het 

1512 

1513 

1514 

1515 

1516 

1517 

Zie ook LENAERTS, K., o.c., Cah. Dr. Eur., 1991, p. 14, nr. 11. 

Arrest Sotgiu, r.o. 12-13 en punt 3 dictum. 

Arrest O'Flynn, r.o. 20 en 23. 

Zie o.m. arresten van 27 september 1979, zaak 230178, Eridania, Jur., 1979, 2749, r.o. 18; avoir 
fiscal, r.o. 17; Graff, r.o. 20. 

Zo arresten Schumacker, r.o. 38-39; Wielockx, r.o. 22; Asscher, r.o. 49. 

ÜARRONE, P., o.c., Rev. Trim. Dr. Eur., 1994, 435. 

I 
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bestaan van objectieve verschillen van een zeker gewicht wordt gerechtvaardigd. 1518 

Van verboden materiële discriminatie daarentegen is sprake zo een nationale regeling of 
handelwijze, behoudens objectieve rechtvaardiging, verschillende situaties gelijk behan
delt.1519 Het discriminatieverbod komt in dit tweede geval in wezen, zoals TIMMER

MANS heeft opgemerkt, neer op een differentiatiegebod. 1520 

299. Men merke het verschil op tussen deze benadering, die zich steeds richt op het al 
of niet vergelijkbaar zijn van bepaalde situaties, en de rechtspraak inzake vestiging, zoals 
deze zich in het verlengde van Reyners en Thieffry heeft ontwikkeld. "Nationaliteit" - in 
het geval van vennootschappen, "zetel": zie het avoir ftscal-arrest, infra, nr. 311 -
fungeert in laatstgenoemde jurisprudentie als een vrijwel absoluut verboden onderschei
dingscriterium. Vanuit een strikte lezing van het in art. 52, tweede alinea, EG neergeleg
de beginsel van nationale behandeling heeft het Hof, behoudens uitdrukkelijke verdrags
uitzonderingen, elk rechtstreeks op de nationaliteit gefundeerd onderscheid verboden 
geacht. Anders gezegd, op het domein van het vestigingsrecht gaat het Hof van oudsher 
principieel uit van de onverkorte vergelijkbaarheid van de situatie van een nationale en 
een EG-onderdaan of EG-onderneming. 

Ook op het gebied van het vrije werknemers- en dienstenverkeer blijken de gevallen waarin het Hof niet zozeer 
een nationaliteitstest dan wel een toets van materiële discriminatie toepast, eerder schaars. 1521 Frequenter zijn 
zij op het gebied van het goederenverkeer, waar het Hof van . oudsher op nationale prijsmaatregelen een 

1518 

1519 

1520 

1521 

Arrest van 13 juli 1962, gevoegde zaken 17/61 en 20/61, Klöckner/Hoge Autoriteit, Jur., 1962, 
643, 681-682. In de latere rechtspraak hanteert het Hof een standaarduitdrukking, nl. dat vergelijk
bare of gelijke omstandigheden niet verschillend mogen worden behandeld, tenzij dat onderscheid 
objectief gerechtvaardigd is: zie o.m. arrç.sten Ruckdeschel, r.o. 7; Koninklijke Scholten-Honig, 
r.o. 27; Royal Scholten-Honig, r.o. 27; Uberschar, r.o. 16; Hochstrass, r.o. 7; 27 maart 1980, 
gevoegde zaken 66/79, 127/79 en 128/79, Salumi, Jur., 1980, 1237, r.o. 14; 5 maart 1980, zaak 
265/78, Ferwerda, Jur., 1980, 617, r.o. 7; 25 november 1986, gevoegde zaken 201185 en 202/85, 
Klensch, Jur., 1986, 3477, r.o. 9; 13 december 1989, gevoegde zaken C-181188, C-182/88 en C-
218/88, Deschamps e.a., Jur., 1989, 4381, r.o. 18; Rau, r.o. 28; Erpelding, r.o. 29; Wuidart, r.o. 
13; 22 oktober 1992, zaak C-85/90, Dowling, Jur., 1992, 1-5303, r.o. 21; 2 augustus 1993, zaak 
C-271191, Spanje/Commissie, Jur., 1993, 1-3923, r.o. 37; Graff, r.o. 15 en 20. Het Hof had reeds 
enige tijd vóór Klöckner toegegeven dat het criterium van vergelijkbaarheid een betrekkelijk en 
wisselend karakter vertoont, en dat zijn betekenis afhangt van de omvang van het gebied waarop 
het wordt toegepast: arrest van 23 april 1956, gevoegde zaken 7/54 en 9/54, Groupement des 
Industries Siderurgiques Luxembourgeoises/Hoge Autoriteit, Jur., 1956, 55, 96. 

Zie reeds arrest van 17 juli 1963, zaak 13/63, Italië/Commissie ("Italiaanse koelkasten"}, Jur., 
1963, 349, 375; zie recenter arresten van 23 februari 1982, zaak 8/82, Wagner, Jur., 1982, 371, 
r.o. 18; 13 november 1984, zaak 283/83, Racke, Jur., 1984, 3791, r.o. 7; 13 december 1984, zaak 
106/83, Sermide, Jur., 4209, r.o. 28; 26 maart 1987, zaak 58/86, Coopérative agricole d'approvi
sionnement des avirons, Jur., 1987, 1525, r.o. 15; Gerecht, 15 december 1992 in zaken T-47/91, 
Auzat/Commissie, Jur., 1992, 11-2535, r.o. 31, en T-75/91, Scaramuzza/Commissie, Jur., 1992, 
11-2557, r.o. 33. 

TIMMERMANS, C.W.A., "Verboden discriminatie of (geboden) differentiatie. Het discriminatiever
bod als open ruimte voor een creatieve rechtsvinding in het Europese gemeenschapsrecht", S.E. W., 
1982, (427}, nrs. 22-23, p. 444-445. 

Zie, inzake werknemersverkeer, arresten van 14 juli 1977, zaak 8177, Sagulo, Jur. , 1977, 1495, 
r.o. 11 en 28 juni 1978, zaak 1178, Kenny, Jur., 1978, 1489, r.o. 20; inzake dienstenverkeer, 
arrest van 13 december 1984, zaak 251183, Haug-Adrion, Jur., 1984, 4277, r.o. 14. Voor een 
materiële discriminatietoetsing op het gebied van de gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke 
werknemers, zie arrest van 9 november 1993, zaak C-132/92, Roberts, Jur., 1993, 1-5579, r.o. 17-
24. Zie ook, voor een "rechtens of feitelijk"-discriminatietest, arresten Saunders, r.o. 9; Heylens, 
r.o. 9; Koestler, r.o. 6. 

I i 
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materiëlediscriminatietest heeft toegepast. 1522 In het Keek-arrest kan men een opmerkelijke verrUimmg van 
deze test - in aflossing van de vroeger gehanteerde "rule of reason" - ontwaren ten aanzien van nationale 
regelingen inzake "bepaalde verkoopmodaliteiten" (infra, nr. 467). 1523 

De recente arresten Wielockx1524 en Asscher525
. hebben, in het kielzog van het Schu

macker-arrest1526 op het domein van het werknemersverkeer, hierin een zekere verande
ring gebracht. Beide uitspraken betreffen de relatie tussen vestigingsrecht en directe 
fiscaliteit en komen daarom verder nog aan bod. Hier zij er slechts op gewezen dat het 
Hof met betrekking tot de verschillende behandeling waarin de betrokken Nederlandse 
belastingregels voorzagen alnaargelang het ging om ingezetenen of niet-ingezetenen, een 
belangrijke nuancering heeft aangebracht op zijn rechtspraak inzake verkapte discrimina
ties (op grond waarvan ingezetenschap als verdacht criterium kon worden gekwalifi
ceerd) 1527 door deze om te buigen naar een test van formele en materiële discriminatie. 

Het Hof oordeelde dat op het gebied van de directe belastingen de situatie van ingezetenen en van niet
ingezetenen in het algemeen niet vergelijkbaar is gelet op de objectieve verschillen wat betreft de bron van 
inkomsten, de persoonlijke draagkracht en de persoonlijke en gezinssituatie. 1528 Deze vergelijkbaarheid achtte 
het in de drie arresten echter wel in concreto aanwezig omdat de betrokkenen, niet-ingezetene in loondienst 
werkzame resp. zelfstandige belastingplichtigen, (nagenoeg) hun gehele wereldinkomen verwierven in de staat 
waar zij hun beroep uitoefenen: daardoor bevonden zij zich wat betreft de inkomstenbelasting objectief in 
dezelfde situatie als de inwoners van deze staat. 1529 Waar de vergelijkbaarheidstest van het Hof bedoeld leek 
om het in de internationale directe fiscaliteit gehanteerde onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen in 
het algemeen te sauveren (daarover ook injra, nrs. 315-317 en_), kan hij ons inziens nog onvermoede hebben 
in de materiële component van het aldus geïntroduceerde discriminatiebegrip: hij impliceert immers dat een met 

1522 

1523 

1524 

1525 

1526 

1527 

1528 

1529 

Het betreft de vaste rechtspraak krachtens welke nationale prijsmaatregelen die zonder onderscheid 
van toepassing zijn op binnenlandse en ingevoerde producten op zichzelf niet als maatregel van 
gelijke werking in de zin van art. 30 EG zijn te beschouwen, doch "zulk een effect kunnen sorteren 
wanneer zij ten gevolge van het vastgestelde prijsniveau de ingevoerde produkten benadelen, 
inzonderheid omdat het uit hun lagere kostprijs voortvloeiende voordeel op het punt van de 
mededinging wordt geneutraliseerd of omdat een maximumprijs op een zo laag niveau wordt 
vastgesteld, dat - gezien de algemene situatie van geïmporteerde produkten - handelaren die het 
produkt in de betrokken Lid-Staat wensen in te voeren, dit slechts met verlies zouden kunnen 
doen": zie o.m. arresten van 7 juni 1983, zaak 78/82, Commissie/Italië, Jur., 1983, 1955, r.o. 16; 
5 april 1984, gevoegde zaken 177/82 en 178/82, Van de Haar, Jur. , 1984, 1797, r. o. 19; 29 
januari 1985, zaak 231183, Cullet, Jur., 1985, 305, r.o. 23; 7 mei 1991, zaak C-287/89, 
Commissie/België, Jur., 1991, 1-2233, r.o. 17. Cf LAUWAARS-TIMMERMANS, 180-181. 

Arrest van 24 november 1993, gevoegde zaken C-267/91 en C-268/91, Keek en Mithouard, Jur., 
1993, 1-6097, r.o. 16: zij vallen niet binnen de werkingssfeer van art. 30 EG "[ ... ] mits die 
bepalingen van toepassing zijn op alle marktdeelnemers die op het nationale grondgebied activiteiten 
ontplooien, en mits zij zowel rechtens als feitelijk dezelfde invloed hebben op de verhandeling van 
nationale produkten en op die van produkten uit andere Lid-Staten" (eigen cursivering). Zie ook 
LAUWAARS-TIMMERMANS, 181-182. Men merke op, dat de eerstgenoemde voorwaarde in een 
situatie van materiële discriminatie in een gespannen relatie kan komen te staan met de tweede. 

Arrest van 11 augustus 1995, zaak C-80/94, Jur., 1995, 1-2493. 

Arrest van 27 juni 1996, zaak C-107/94, nog niet gepubliceerd in de Jur. 

Supra, voetnoot 1488. 

Even maakt het Hof daartoe aanstalten in het arrest Schumacker, r.o. 28-29, om vervolgens echter 
in r.o. 30 de formele/materiële-discriminatietest te introduceren; idem in het arrest Asscher, r.o. 
38-39. 

Arresten Wielockx, r.o. 18; Asscher, r.o. 41; beide met verwijzing naar arrest Schumacker, r.o. 
31 e.v. 

Arresten Wielockx, r.o. 20; Asscher, r.o. 43. 
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art. 52 EG strijdige discriminatie ook kan bestaan wanneer een nationale fiscale regelgever EG-onderdanen en -
vennootschappen ten onrechte gelijk fiscaal behandelt ofschoon hun situatie objectieve verschillen vertoont. 

§ 4. Omgekeerde discriminatie? 

300. Controversieel blijft de vraag of de discriminatieverboden van art. 6 EG en art. 52 
EG tevens een verbod inhouden van zgn. omgekeerde discriminatie ( "discrimina ti on à 
rebours", "Inländer"- of "umgekehrte Diskriminierung", "reverse discrimination"), d.w.z. 
de situatie waarbij een Lid-Staat zijn eigen onderdanen of ondernemingen minder gunstig 
behandelt dan de onderdanen of ondernemingen van andere Lid-Staten. 1530 Het Hof 
heeft dit punt altijd op pragmatische wijze omzeild. In talrijke arresten venneed het een 
uitspraak door te oordelen dat de verdragsbepalingen inzake vrij verkeer geen toepassing 
vinden op een "zuiver interne" situatie, d.w.z. een situatie die in geen enkel opzicht 
buiten het nationale kader treedt omdat zij zich in al haar relevante aspecten in één enkele 
Lid-Staat afspeelt (zie supra, nr. 176). 1531 Als voorbeelden van- door het Hof als zuiver 
intern afgedane situaties kan men, wat ondernemingen aangaat, Bekaert (Frans beheerder 
van een N.V. naar Frans recht die dealer is van Franse auto's1532

), Gauchard (Frans 
beheerder van een in Frankrijk gevestigde Franse vennootschap die in Frankrijk 
woont1533

) en Esso Espanola (vennootschap naar Spaans recht, met maatschappelijke 
zetel en werkzaamheden te Spanje1534

) noemen. 

301. Hoger (supra, nr. 177) werd gewezen op de belangrijke relativering die het Hof 
aan deze rechtspraak heeft toegebracht door art. 52 EG herhaaldelijk inroepbaar te achten 
in een situatie waarin een EG-onderdaan zich, na van het vrije verkeer gebruik te hebben 
gemaakt, terug in zijn Lid-Staat van oorsprong wil vestigen. Wij merkten toen reeds op, 

1530 

1531 

1532 

1533 

1534 

Over deze problematiek is reeds veel geschreven. Slechts volgende literatuuropgave: BLECKMANN, 
A., "Die umgekehrte Diskriminierung (discrimination à rebours) im EWG-Vertrag", R.I.W., 1985, 
917-921; ENSTHALER, J., "Die umgekehrte Diskriminierung im EWG-Vertrag. Ein Weg zur 
Schaffung des Binnenmarktes", R.I. W., 1990, 734-740; FASTENRATH, U., "Inländerdiskriminierung 
- Zum Gleichbehandlungsgebot beim Zusammenwirken mehrerer (Teil)rechtsordnungen im vertikal 
gegliederten und international integrierten Staat", J.Z., 1987, 170-178; KEWENIG, W.A., "Nieder
lassungsfreiheit, Preiheit des Dienstleistungsverkehrs und Inländerdiskriminierung", J.Z., 1990, 20-
24; KoN, S.D., "Asr,ects of Reverse Discrimination in Community Law", Eur. L. Rev., 1981, 75-
101; KöNIG, D., 'Das Problem der Inljplderdiskriminierung - Abschied von Reinheitsgebot, 
Nachtbackverbot und Meisterprüfung?", AOR, 1993, 591-616; MORTELMANS, K.J., "Omgekeerde 
discriminatie en het gemeenschapsrecht", S.E. W., 1979, 654-674; MÜNNICH, L., "Art. 7 EWGV 
und lnländerdiskriminierung", ZfRV, 1992, 92-100; REITMAIER, M.-A., Inländerdiskriminierung 
nach dem EWG-Vertrag, Straatsburg, Engel, 1984; SCHÖNE, F-J., "Die 'umgekehrte Diskriminie
rung' im EWG-Vertrag nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. DargesteUt am 
Beispiel der Dienstleistungsfreiheit nach Art. 59 ff. EWG-Vertrag", R.I. W., 1989, 450-454; WEISS, 
H., "Inländerdiskriminierung zwischen Gemeinschaftsrecht und nationalem Verfassungsrecht", 
N.l. W., 1983, 2721-2726. 

Zie, inzake vestigingsrecht, de rechtspraak aangehaald supra, nr. 176, voetnoot 965. Inzake 
werknemersverkeer, zie o.m. arresten van 28 maart 1979, zaak 175178, Saunders, Jur., 1979, 
1129, r.o. 11; 28 juni 1984, zaak 180/83, Moser, Jur., 1984, 2539, r.o. 15; 28 januari 1992, zaak 
C-332/90, Volker Steen, Jur., 1992, 1-341, r.o. 9, die een vervolg kende in het arrest van 16 juni 
1994, zaak C-132/93, Steen, Jur., 1994, 1-2715, r.o. 8-11; inzake dienstenverkeer, o.m. arresten 
van 18 maart 1980, zaak 52179, Debauve, Jur., 1980, r.o. 9; 23 april 1991, zaak C-41190, Höfner 
en Eiser, Jur., 1991, 1-1979, r.o. 37. 

Zie arrest Bekaert, r.o. 10. 

Arrest Gauchard, r.o. 10. 

Arrest Esso Espaiiola, r. o. 14 en 16-17, 26 en punt 1 dictum. 
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dat deze jurisprudentie van belang kan zijn in de hypothese dat een onderneming besluit 
haar tevoren in een andere Lid-Staat opgerichte vestiging (agentschap, bijkantoor, 
dochteronderneming) gedeeltelijk of geheel terug naar het thuisland over te brengen. De 
vraag die men hier kan opwerpen, is in hoeverre ten aanzien van ondememmgen ook 
andere elementen van extraneïteit in acht moeten worden genomen opdat een onderneming 
art. 52 EG kan inroepen ten aanzien van de autoriteiten van het thuisland. Te deuken valt 
aan volgende casusposities: 

vennootschap opgericht naar binnenlands recht met als enig grensoverschrijdend 
element dat één of meerdere vennoten en/ of bestuurders de nationaliteit van een 
andere Lid-Staat hebben. Volgens Fearon (infra, nrs. 303-304) is dit onvoldoende 
opdat de vennootschap het vestigingsrecht zou kunnen inroepen ten opzichte van 
de overheden van het thuisland. Wel kunnen de vennoten, indien zij via de 
vennootschap economisch actief worden in het gastland, en de bestuurder(s), 
indien niet in loondienst, art. 52 individueel inroepen; 
vennootschap opgericht naar binnenlands recht met statutaire zetel en al haar 
activiteiten in de betrokken Lid-Staat, doch met werkelijke zetel in een andere Lid
Staat (b.v. B.V. naar Nederlands recht met werkelijke zetel te Brussel). Dit lijkt 
een voldoende element van extraneïteit: een argument daarvoor kan men halen in 
het Algemeen Programma Vestigingsrecht, waar de Raad de aanwezigheid van het 
hoofdbestuur impliciet als bewijs van een voldoende duurzame band met de 
economie van een Lid-Staat beschouwt (supra, nr. 143). A fortiori geldt dit 
wanneer niet de werkelijke zetel, maar de hoofdvestiging zich in een andere Lid
Staat zou bevinden. 
vennootschap opgericht naar het recht van een andere Lid-Staat met statutaire zetel 
aldaar, maar die voor het overige louter binnenlandse aanknopingspunten heeft 
(werkelijke zetel in binnenland, binnenlandse aandeelhouders en bestuurders, 
uitsluitend binnenlandse activiteiten): volgens het Segers-arrest1535 (infra, nr. 
325) ligt toch inroepbaarbeid van het vestigingsrecht voor, zelfs wanneer de 
vennootschap naar nationaal recht als "pseudo-buitenlands" kan worden bestem
peld. 

302. De recente verruiming van de rechtspraak inzake het vestigingsrecht tot een 
algemener verbod van ook niet-discriminerende belemmeringen (infra, nrs. 347 e.v.) zal, 
naar te verwachten valt, de problematiek van omgekeerde discriminatie opnieuw doen 
oplaaien. Gaat men ervan uit - wat wij niet onverkort doen: infra, nrs. 439 e.v. - dat het 
op grond van de arresten Kraus en Gebhard voor EG-onderdanen en EG-ondernemingen 
mogelijk is om allerlei nationale regels van het gastland die hen belemmeren in hun 
beroeps- of bedrijfsuitoefening op grond van art. 52 EG aan een algemeen-belang- en 
evenredigheidstaetsing te laten onderwerpen, dan wordt omgekeerde discriminatie een 
levensgroot juridisch, economisch en politiek probleem. Juridisch zou een dergelijke 
systematische bevraagbaarbeid leiden tot grote rechtsonzekerheid over de status van 
nationale beroepsregels; economisch zou de niet -onderwerping van EG-onderdanen en 
EG-ondernemingen aan de regels van het gastland leiden tot concurrentievervalsing; en 
politiek zou sterke weerstand rijzen tegen de door het gemeenschapsrecht aan de beleids
vr~jheid van nationale of subnationale regelgevers opgelegde begrenzingen en aan een 

1535 Arrest Segers, r.o. 16; zie het citaat infra, nr. 326. 

·.i 
i 
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vanuit Luxemburg geleide "gouvernement des ju ges". 1536 Bovendien zou het commu
nautaire recht in aanvaring dreigen te komen met de constitutionele gelijkheidsbeginselen 
van de Lid-Staten. Om deze risico's te voorkomen, lijkt een genuanceerde benadering van 
de hogergenoemde rechtspraak vereist (infra, nrs. 433 e.v.). 

AFDELING 111. VERTICALE, MAAR OOK HORIZONTALE REGELINGEN EN PRAKTIJKEN 

303. De verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer zijn ontworpen om toegepast te 
worden op van de overheid uitgaande belemmeringen. Het spreekt derhalve vanzelf dat 
art. 52 EG dwingende werking heeft ten aanzien van alle overheden, nationale maar ook 
plaatselijke. 1537 Barrières voor de vrije vestiging kunnen echter hun oorsprong niet 
alleen vinden in overheidsregelingen, maar ook in statutaire of reglementaire bepalingen, 
of gewoon handelwijzen, van beroepsverenigingen of andere privaatrechtelijke 
lichamen. 1538 Over de horizontale doorwerking van art. 52 EG is de rechtspraak voor
alsnog schaars. Hoger (supra, nr. 284) zagen wij dat het Hof in Thieffry expliciet de 
bindende werking van dit artikel erkende ten aanzien van wettelijke beroepscorpora
ties.1539 Een doorwerking van art. 52, althans van het daarin vervatte discriminatiever
bod, erkende het Hof ook in Van Ameyde (1977) ten aanzien van nationale verzekerings
bureaus die instaan voor het stelsel van wettelijke aanspràkelijkheid voor motorrijtui
gen.1540 Naar analogie met het vrije werknemersverkeer (arresten Walrave-Koch 
(1974), Donà (1976) en Bosman (1995)) mag men ongetwijfeld ook aannemen dat het in 
art. 52 vervatte discriminatieverbod doorwerkt ten aanzien van collectieve regelingen die 
uitgaan van privaatrechtelijke verenigingen of organisaties. 1541 

Voor ondernemingen die zich in een andere Lid-Staat willen vestigen door middel van een openbaar overname
bod op een vennootschap van het gastland, is deze precisering van groot belang. Lichamen als de Nederlandse 
Vereniging voor de Effectenhandel (VvdE) en het Londense City Panel on Take-overs and Mergers (hierna: 
"Panel"), die privaatrechtelijk van aard zijn doch met goedkeuring van de wetgever optreden als (quasi-)over
heden1542, zijn zonder meer aan art. 52 EG gebonden. Die vaststelling kan belangrijke implicaties hebben. Wat 

1536 

1537 

1538 

1539 

1540 

1541 

1542 

Zie, voor een aantal van deze argumenten, EVERLING, U., "Das Niederlassungsrecht in der 
Europäischen Gemeinschaft", D.B., 1990, (853), 1857-1858. 

Arrest Steinhauser, r. o. 16. 

Dit werd reeds terecht opgemerkt door MAAS, H.H., o.c., in Vrijheid van vestiging en dienstverle
ning in de EEG, 36, die erop wijst dat het Algemeen Programma enkel betrekking heeft op 
wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of administratieve handelwijzen, en niet op dergelijke 
privé-bepalingen of handelwijzen. 

Arresten Thieffry, r. o. 17; Steinhauser, r. o. 14. 

Arrest Van Ameyde, r.o. 28. 

Zie arresten Walrave-Koch, r.o. 16-18; Donà, r.o. 17-18; Bosman, r.o. 82-84. Anders dan W.-H. 
RoTH ("Drittwirkung der Grundfreiheiten?", in Pestschrift für Ulrich Everling, II, DuE, 0., 
LUTIER, M., SCHWARZE, J. (eds.), Baden-Baden, Nomos, 1996, (1231), 1239) menen wij dat de 
precedentswaarde van Walrave-Koch, Donà en Van Ameyde niet kan gerelativeerd worden omwille 
van de nadien in de rechtspraak inzake goederenverkeer opgetreden ontwikkelingen (die een 
verstrakking inzake horizontaal effect laten uitschijnen): zulks wordt overigens ten volle aangetoond 
door de herbevestiging van deze rechtspraak in het arrest Bosman. 

In communautair perspectief draagt de VvdE nog duidelijker dit karakter van overheid, aangezien 
zij door Nederland is aangewezen als de bevoegde autoriteit bedoeld in de zin van de Beursadmis
sierichtlijn, de Beursadrnissieprospectusrichtlijn en richtlijn 82/121/EEG van de Raad van 15 
februari 1982 betreffende de periodieke informatieverstrekking door vennootschappen waarvan de 
aandelen tot de officiële notering aan een effectenbeurs zijn toegelaten (PB, 1982, L 48, 26), 

-i 
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de VvdE aangaat, betekent zij dat de door deze vereniging uitgeschreven reglementen, met name het Fondsenre
glement - dat in bijlage X het gebruik van beschermingsconstructies door beursgenoteerde vennootschappen 
regelt1543 - aan art. 52 EG toetsbaar zijn. Hetzelfde geldt voor de beslissingen van het Panel, wat in commu
nautair verband delicate problemen kan doen ontstaan. Krachtens de Vlassopoulou-rechtspraak (infra, nr. 372) 
moet o.a. beroep in rechte openstaan tegen een beslissing van een nationale instantie die de uitoefening van het 
vestigingsrecht aantast, met het oog op de wettigheidstaetsing ervan. 1544 Bovendien eist het Hof in vaste 
rechtspraak dat nationale materiële of procedureregels de uitoefening van de door het gemeenschapsrecht 
verleende rechten niet praktisch onmogelijk, of uiterst moeilijk, mogen maken. 1545 Deze vereisten lijken ons in 
een gespannen verhouding te staan met de Britse Datafin-rechtspraak naar luid waarvan tegen beslissingen van 
het Panel slechts beroep in rechte openstaat na de afloop van een openbaar bod. 1546 

304. De ratio die het Hof in voornoemde arresten tot een horizontale doorwerking van 
de artt. 52, 48 en 59 EG heeft gebracht, berust deels op het 'effet utile' van de vrijheden 
(beletten dat de in deze bepalingen aan de nationale overheden gerichte beperkingsverbo
den zouden worden ontkracht of omzeild door particuliere veremgmgen of 
lichamen)1547

, deels op de gelijke toepassing van het gemeenschapsrecht (beletten dat de 
onderscheiden wijzen van publiek- resp. privaatrechtelijke regulering van de beroeps- of 
bedrijfsuitoefening in de Lid-Staten tot divergente toepassing van de vrijheden leidt). 1548 

Kan men op basis van eenzelfde redenering art. 52 (en 48 en 59) EG1549 ook recht
streeks toepasselijk achten in individuele privaatrechtelijke verhoudingen? 

1543 

1544 

1545 

1546 

1547 

1548 

1549 

waaraan in 1983 door aanpassing van het Fondsenreglement uitvoering is gegeven: zie VAN DER 
GRINTEN, W.C.L., KORTMANN, S.C.J.J. en PERRICK, S., Civielrechtelijke gevolgen van handelen 
in strijd met effectenreglementering, Preadvies voor de vereniging voor effectenrecht 1994, 55. Wat 
betreft het Panel: ofschoon dit nog steeds een louter "self-regulatory body" vormt, wordt het thans, 
op grond van de erkenning die het heeft gekregen in bepalingen ter uitvoering van de Financial 
Services Act (Financial Services (Disclosure of lnformation)(Designated Authorities No. 2) Order 
1987 (S.I. 1987 No. 859) en de Companies Act (S. 447-448), beschouwd als "a public body 
performing public functions on behalf of the State": GOWER, L.C.B., Gower's Principles of 
Modem Company Law, 707. 

Bijlage X geldt thans in de versie goedgekeurd in 1992, na overleg tussen de VvdE en de 
Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO). Voor een bespreking, zie Buus, D.C., 
"De beursregeling van beschermingsconstructies herzien", T.V. V.S., 1992, 247-251. 

Arresten Vlassopoulou, r.o. 22; Aguirre Borrell, r.o. 15. 

Zie o.m. arresten van 16 december 1976, zaak 33176, Rewe, Jur., 1976, 1989, r.o. 5; 25 juli 
1991, zaak C-208/90, Emmott, Jur., 1991, 1-4629, r.o. 16; 19 november 1991, gevoegde zaken C-
6/90 en C-9/90, Francovich, Jur., 1991,1-5357, r.o. 43. 

Zie Regina v Panel on Take-overs and Mergers, ex parte Datafin plc [1987] Q.B. 915 (C.A.); 
Regina v Panel on Take-overs and Mergers, ex parte Guinness plc [1990] Q.B. 147 (C.A.).Daar
over Charlesworth & Morse Company Law, 824-825. 

Arresten Walrave-Koch, r.o. 18; Bosman, r.o. 83. Een interessante, maar wellicht specifieke 
variant op deze doorwerkingsgrond biedt het arrest van 11 augustus 1995, zaak C-16/94, Dubois, 
Jur., 1995, 1-2421, r.o. 20-21, waar het Hof de artt. 9 en 12 EG (verbod van heffingen met gelijke 
werking) rechtstreeks toepasselijk achtte op een 'doorgangsheffing' die voortvloeide uit overeen
komsten tussen een particuliere onderneming en haar klanten ter vergoeding van de kosten die 
eerstgenoemde maakt om douane en veterinaire diensten in staat te stellen hun overheidstaak te 
vervullen: het Hof achtte de aard van de handeling waardoor een geldelijke last op het grensover
schrijdend goederenverkeer wordt gelegd, niet doorslaggevend, omdat deze last "altijd al dan niet 
rechtstreeks het gevolg is van het feit dat de betrokken Lid-Staat de- krachtens de artikelen 9 en 12 
van het Verdrag op hem rustende financiële verplichtingen niet is nagekomen" (r.o. 20). De 
horizontale doorwerking van een verdragsbepaling wordt hier m.a.w. gefundeerd op een verdrags
schending door een Lid-Staat. 

Arresten Walrave-Koch, r.o. 19; Bosman, r.o. 84. 

Over de horizontale directe werking van art. 73B EG, zie supra, nr. 257. 
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Wat het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit betreft, moet het 
antwoord ons inziens zonder meer bevestigend luiden. Het fundamentele karakter van het 
beginsel van gelijke behandeling in het kader van het gemeenschapsrecht (supra, nr. 287) 
maakt dat alle verhoudingen die binnen de werkingssfeer van het gemeenschapsrecht 
vallen - wat op het gebied van de verdragsvrijheden impliceert dat het gaat om economi
sche operaties met een pertinent intracomunautair element - aan dit beginsel gehouden 
zijn. 1550 Het in de doctrine tegen horizontale werking soms geuite argument, dat zulks 
particulieren strenger zou behandelen dan nationale overheden, die zich op expliciete 
verdragsuitzonderingen als vervat in art. 56 EG kunnen beroepen1551

, heeft het Hof in 
Bosman uitdrukkelijk weerlegd: "niets belet de particulieren [ ... ] de openbare orde, de 
openbare veiligheid en de volksgezondheid als rechtvaardigingsgrond aan te voeren" en 
"of de betrokken regeling van publiekrechtelijke dan wel van privaatrechtelijke aard is, 
heeft [ ... ] geen enkel gevolg voor de draagwijdte of de inhoud van die rechtvaardigings
gronden" . 1552 Deze vaststelling is van fundamenteel belang voor de positie van aller
hande statutaire en contractuele beschermingsconstructies. Voor zover vennootschappelij
ke oprichtingsakten, statuten of enigerlei andere privaatrechtelijke overeenkomsten 
(aandeelhouders-, beheers-, managementovereenkomsten, ... ) een EG-onderneming 
openlijk of verkapt zouden discrimineren, kunnen zij op grond van het vestigingsrecht (of, 
afhankelijk van de situatie, de artt. 6, 59 of 73B EG) door de betrokken onderneming 
worden aangevochten. 1553 

305. Maar het voorbeeld van door de praktijk uitgewerkte beschermingsconstructies (in 
tegenstelling tot door de wet- of regelgever uitgevaardigde anti-overnameregels: daarover 
infra, nrs. _ e.v.) illustreert ook meteen de limieten van de inroepbaarbeid van art. 52 
EG in zuiver privaatrechtelijke verhoudingen. Doorgaans wordt in dergelijke technieken 
niet het criterium van de nationaliteit of zetel gehanteerd om een ongewenste overnemer 
af te weren: het gaat veeleer om mechanismen die reeds a priori in werking zijn gesteld 
(b.v. prioriteitsaandelen1554

, certificering1555
, kruisparticipaties) of die in stelling kun-

1550 

1551 

1552 

1553 

1554 

1555 

Vgl. ons standpunt m.b.t. art. 6 EG, supra, voetnoot 1452. Doorslaggevend lijkt ons de overwe
ging in Walrave dat "de non-discriminatieregel wegens haar dwingende aard geldt bij de beoor1e
ling van alle rechtsbetrekkingen, in de mate waarin deze hetzij wegens de plaats waar zij worden 
aangegaan, hetzij wegens de plaats waar zij hun uitwerking hebben, op het grondgebied van de 
Gemeenschap kunnen worden gelokaliseerd" (r.o. 28; eigen cursivering). 

Zie b.v. Rorn, W.-H., o.c., in Pestschrift Ulrich Everling, 11, 1241-1242. Zie, tegen die stelling 
in, MATTHIES, H., "Die Verfassung des Gemeinsamen Marktes", in Das Europa der zweiten 
Generation. Gedächtnisschrift für Christoph Sasse, I, BIEBER, R. e.a. (eds.), Baden-Baden, Nomos, 
1981, (115), 124-125, die een interessante parallel maakt met de problematiek van de "Drittwir
kung" van de grondrechten naar Duits constitutioneel recht. 

Arrest Bosman, r.o. 86. 

Anders: DAUSES-ROTH, nr. 18, p. 8. 

Het betreft een in Nederland gangbare vorm van aandelen die de houder doorgaans het recht 
verlenen tot het doen van een bindende voordracht voor de benoeming van bestuurders en 
commissarissen, tot het al of niet goedkeuren van een besluit tot schorsing of ontslag van bestuur
ders en commissarissen, tot het voorstellen of goedkeuren van een besluit tot statutenwijziging of 
ontbinding resp. tot emissie van aandelen: zie STEINS BISSCHOP, B.T.M., De beperkte houdbaar
heid van beschermingsmaatregelen bij beursvennootschappen. Een analyse aan de hand van 
certificering, Deventer, Kluwer, 1991, 176. 

D.w.z. het plaatsen van stemgerechtigde aandelen van de vennootschap bij een administratiekantoor 
dat hierover voortaan de fiduciaire eigendom uitoefent en in ruil daarvoor certificaten uitreikt, die 
meestal niet of beperkt royeerbaar zijn. 
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nen worden gebracht bij het zich aandienen (of het gevaar daartoe) van een door het 
zittend bestuur van de doelwitvennootschap als ongewenst gepercipieerde kandidaat
overnemer (uitgifte van preferente aandelen, converteerbare obligaties of warrants, 
wederzijdse koopopties, aanvaardingsclausules, ... ). Het (verkapt) discriminerend karakter 
van deze regelingen of mechanismen zal in praktijk zeer moeilijk te bewijzen zijn. Dit 
doet de vraag rijzen of art. 52 EG, begrepen als verbod van niet-discriminerende 
beperkingen op het vestigingsrecht, hiertegen kan worden ingeroepen. 1556 Ons lijkt dit 
niet het geval aangezien, zoals wij verder trachten aan te tonen (infra, nrs. 439-440}, het 
in art. 52 EG vervatte verbod van niet-discriminerende beperkingen enkel betrekking 
heeft op markttoegangsbelemmerende regelingen of praktijken. Een regeling van collectie
ve aard kan door haar effect een gelijke werking als een overheidsregeling hebben en in 
die zin belemmerend werken voor de markttoegang van een EG-onderneming tot een 
andere Lid-Staat. Men kan zulks moeilijk staande houden voor de beschermingsconstruc
ties die een individuele onderneming erop nahoudt. Toch lijkt ons, precies gelet op het 
markttoegangscriterium, in minstens twee gevallen een toetsing van de door een individu
ele onderneming gehanteerde afweertechnieken aan art. 52 EG mogelijk: (i) wanneer de 
doelwitvennootschap er in het gastland een monopolie- of oligopoliepositie op nahoudt, 
waardoor ook een individuele beschermingregeling de facto resulteert in een vergrende
ling van de markt van het gastland; en (ii) wanneer de betrokken techniek onderdeel 
uitmaakt van een netwerk van beschermingsconstructies dat er cumulatief toe bijdraagt dat 
de markt van het gastland wordt afgeschermd. 1557 

1556 

1557 

Zie, voor een voorwaardelijk uitgedrukte toetsing aan art. 52 ("ook indien artikel 52 EEG 
horizontale directe werking toekomt"), TIMMERMANS, C.W.A., "De joint venture naar komend 
EG-recht", in Grensoverschrijdende samenwerking van ondernemingen, Deventer, Kluwer, 1992, 
(63), nr. 8, p. 70, die evenwel meent dat het Hof in een dergelijk geval een rechtvaardigings- en 
evenredigheidstoetsing zou hanteren ter afweging van de met de beschermingsconstructie nage-
streefde belangen. ~ 

Zie, m.b.t. de toepasselijkheid van art. 85, lid 1, EG ten aanzien van bierleveringsovereenkomsten, 
arrest van 28 februari 1991, zaak C-234/89, Delimitis, Jur., 1991, 1-935, r.o. 20-27. In r.o. 21 
noemt het Hof uitdrukkelijk, als onderdeel van de juridische en economische context die met het 
oog op de marktafschermende werking van dergelijke overeenkomsten moet worden onderzocht, de 
mogelijkheden van een nieuwe concurrent om door de aankoop van een reeds op de markt 
gevestigde brouwerij tot die markt door te dringen, waarbij "moet rekening worden gehouden met 
de regelingen en overeenkomsten inzake de aankoop van vennootschappen". 
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Hoofdstuk II. Eerste toepassingen van het vestigingsrecht op vennootschappen (1984-
1988) 

AFDELING I. FEARON - EEN ONWENNIG HOF 

306. Het Hof heeft voor de eerste keer met art. 58 EG te maken gekregen in het arrest 
F earon van 6 november 1984. 1558 De Supreme Court van Ierland had de vraag voorge
legd naar de verenigbaarheid met deze bepaling van de wetgeving van een Lid-Staat (in 
casu Ierland) die als voorwaarde stelt dat een (natuurlijke) persoon die eigenaar is van 
gronden, gedurende een bepaalde periode op dat grondbezit moet hebben gewoond en, 
wanneer de grondeigenaar een rechtspersoon is, dat elke persoon die een belang heeft in 
die rechtspersoon gedurende een · dergelijke periode op dat grondbezit moet hebben 
gewoond. 

Het hoofdgeding betrof een beroep dat Robert Fearon & Company Ltd. (hierna "Fearon"), een besloten 
vennootschap naar Iers recht waarvan alle vijf vennoten Britse onderdanen waren1559, had ingesteld tegen het 
besluit van de Irish Land Commission (hierna de "Land Commission") om 58 acres (± 21 hectare) van de haar 
toebehorende gronden in het graafschap Cavan te onteigenen. De Land Commission ontleent die onteigeningsbe
voegdheid aan de Land Acts van 1933 en 1965. Doel van die wetgeving is, de omvang van anders onrendabele 
landbouwbedrijven te vergroten, de grondspeculatie tegen te gaan en zo veel mogelijk te verzekeren dat gronden 
toebehoren aan degene die ze bewerkt. S. 32(3) Land Act 1933 bevat een uitzondering op de onteigeningsbe
voegdheid ten gunste van eigenaars of pachters die hetzij op het betrokken grondbezit, hetzij in de onmiddellijke 
omgeving ervan (minder dan drie mijl) wonen. Wat het grondbezit van rechtspersonen betreft, moet iedere 
houder van een "beneficia! interest" gedurende de gehele referentieperiode hetzij op dat grondbezit, hetzij in de 
onmiddellijke omgeving ervan hebben gewoond. Elk van de vennoten moet derhalve aan het woonplaatsvereiste 
voldoen. Fearon kon zich niet op de uitzondering beroepen omdat vier van haar vennoten in Engeland woonden 
en de vijfde op meer dan drie mijl van het betrokken grondbezit woonachtig was. 

Het Hof achtte art. 58 niet beslissend voor de uitspraak in het hoofdgeding: als Ierse 
vennootschap in de zin van dit artikel kon Fearon 11 in Ierland geen beroep doen op het aan 
vennootschappen uit de andere Lid-Staten toekomende recht van vestiging. 11 1560 Het 
rechtscollege herformuleerde vervolgens de vraag van het Supreme Court in die zin, of 
een woonplaatsvereiste kan worden gesteld aan onderdanen van andere Lid-Staten, die 
hun vestigingsrecht ex art. 52 EG in Ierland hebben uitgeoefend door deel te nemen aan 
de oprichting van een vennootschap in de zin van art. 58 EG. Het antwoord daarop achtte 
het Hof bevestigend 

"wanneer een Lid-Staat, in het kader van een wettelijke regeling inzake de eigendom van landbouwgronden met 
de bovenomschreven doelstellingen, de verplichting om op of nabij het grondbezit te wonen zowel aan zijn eigen 
onderdanen als aan die van andere Lid-Staten oplegt en op gelijke wijze op hen toepast. Een aldus omschreven 

1558 

1559 

1560 

Zaak 182/83, Jur., 1984, 3677. 

Vier van hen woonden in Engeland; de vijfde, die tevens de Ierse nationaliteit had, secretaris van 
de vennootschap en exploitant van het landbouwbedrijf in kwestie was, woonde in Noord-Ierland, 
maar meer dan drie mijl van het betrokken grondbezit. 

Arrest Fearon, r.o. 8. De Nederlandse tekst van het arrest geeft art. 58, eerste alinea, EG 
uitermate slecht weer: hij gewaagt van "vennootschappen die [ ... ] hun statutaire zetel, kantoor en 
voornaamste vestiging" (eigen cursivering) binnen de Gemeenschap hebben, terwijl de Franse tekst 
stelt "ayant leur siège statutaire, leur administration ou leur principal établissement à l'intérieur de 
la Communauté" ("principale" is bij administration vergeten); de Engelse tekst is conform art. 58, 
eerste alinea. 
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woonplaatsvereiste vormt immers geen discriminatie die met artikel 52 EEG-Verdrag in strijd zou kunnen 
zijn ... ts6t 

307. Fearon is interessant om de onwennige wijze waarop het Hof zich uitlaat over de 
inroepbaarbeid van art. 52 juncto 58 en waarop het de Ierse wetgeving inhoudelijk 
beoordeelt. Wat de inroepbaarbeid betreft, is het in de eerste plaats belangrijk dat het Hof 
het loutere feit, dat (vooral of uitsluitend) EG-onderdanen vennoot zijn van een binnen
landse vennootschap, ontoereikend acht voor een beroep op art. 58 door deze laatste 
tegenover de autoriteiten van haar thuisland (cf supra, nr. 301). In casu kan men die 
uitspraak onderschrijven: kennelijk waren enkel natuurlijke personen vennoot van Fearon. 
De zaken zouden echter anders liggen indien Fearon een dochteronderneming van een 
Engelse vennootschap was: dan kon deze laatste (of Fearon zelf) zich krachtens de tekst 
zelf van art. 52, eerste alinea, EG op het vestigingsrecht beroepen. 

In de tweede plaats moet de overweging dat Fearon als Ierse vennootschap in 
Ierland geen beroep kan doen op het vestigingsrecht van EG-vennootschappen, sterk 
worden gerelativeerd in het licht van de hoger (supra, nrs. 177 en 301) aangehaalde 
Knoors-rechtspraak: daaruit blijkt dat een EG-onderneming die van het vrije verkeer 
gebruik heeft gemaakt en vervolgens geheel of gedeeltelijk haar activiteiten naar het 
thuisland terugbrengt, wel een beroep kan doen op art. 52 EG. 1562 In Daily Mail (infra, 
nr. 334) en Alpine Investments (infra, nr. _) zou het Hof ook bevestigen dat een 
vennootschap het recht op vrije vestiging resp. op vrije dienstverrichting ook tegenover 
de overheden van haar thuisland kan inroepen wanneer zij door deze laatste gehinderd 
wordt bij het openen van een vestiging (zetelverplaatsing in eerstgenoemde zaak) of het 
aanbieden van diensten ( cold calling in de tweede zaak) in een andere Lid-Staat. 

Een derde kanttekening betreft de herformulering door het Hof van de prejudiciële 
vraagstelling. Het Hof maakt er een kwestie van vestigingsrecht van natuurlijke personen 
van en analyseert de situatie van het hoofdgeding als één waarin natuurlijke personen hun 
vestigingsrecht hebben uitgeoefend door deel te nemen aan de oprichting van een Ierse 
vennootschap in de zin van art. 58. Dit brengt ons terug bij de eerder (supra, nr. 208) 
onderzochte vraag, of loutere deelname in de oprichting van een naar het recht van een 
andere Lid-Staat opgerichte vennootschap voor de inroepbaarbeid van art. 52 EG volstaat; 
het antwoord moet genuanceerder zijn dan het Hof in Fearon !aat uitschijnen: enkel voor 
zover zulks ertoe leidt dat de mede-opgerichte vennootschap voor de persoon in kwestie 
een instrument van economische activiteit in het gastland wordt (b.v. door als bestuurder 
in de nieuw opgerichte vennootschap op te treden), luidt het antwoord bevestigend. 
Iemand die louter financieel in de oprichting participeert, ressorteert niet onder het vesti
gingsrecht, maar onder het vrij kapitaalverkeer, waarvan art. 221 een lex specialis 
uitmaakt (supra, nrs. 253 en 274). 

308. Wat 's Hofs inhoudelijke beoordeling van de Ierse wetgeving betreft, springt in de 
eerste plaats de resolute verwerping in het oog van het standpunt van de Commissie, als 

1561 

1562 

Arrest Fearon, r.o. 10. 

Dit wordt ook terecht opgemerkt door MOK, M.R., noot bij Fearon, S.E. W., 1985, (785), p. 786, 
nr. 3. 
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zou het voorbehoud van art. 222 EG1563 de Ierse onteigeningsregeling op zich al ont
trekken aan toetsing aan het vestigingsrecht: 

"Deze opvatting kan niet worden aanvaard. Krachtens artikel 54, lid 3, sub e, EEG-Verdrag behoren de 
beperkingen inzake de verwerving en exploitatie door een onderdaan van een Li~-Staat van in een andere Lid
Staat gelegen grondbezit, tot de beperkingen die ter verwezenlijking van de vrijheid van vestiging moeten 
worden opgeheven. Ook het "Algemeen Programma voor de opheffing van de beperkingen van de vrijheid van 
vestiging", vastgesteld door de Raad op 18 december 1961 (PB van 1962, blz. 36), rekent de bepalingen of 
praktijken die de onderdanen van een andere Lid-Staat een minder gunstige behandeling toekennen in geval van 
onteigening, tot de op te heffen beperkingen van de vrijheid van vestiging. 

Ook al raakt artikel 222 EEG-Verdrag dus niet aan het recht van de Lid-Staten om een stelsel van onteigening 
ten algemenen nutte in te voeren, toch blijft op een dergelijk stelsel het fundamentele, aan de verdragsbepalingen 
ten grondslag liggende non-discriminatiebeginsel van toepassing. "1564 

Die positionering is van groot belang. Zij relativeert in belangrijke mate het voorbehoud 
van art. 222 EG door te bepalen dat dit geen atbreuk doet aan de fundamentele beginselen 
van het gemeenschapsrecht. In een soepele uitlegging zou dit artikel inderdaad al te 
gemakkelijk misbruikt kunnen worden door Lid-Staten om het vestigingsrecht, via 
onteigeningen ten algemenen nutte en/ of nationaliseringen, ongedaan te maken. 1565 Een 
verdere inperking van de manoeuvreerruimte van nationaal beleid en praktijk terzake 
vormt de hoger (supra, nr. 306) geciteerde rechtsoverweging. Deze impliceert dat het Hof 
een zekere toetsing van de door de nationale regeling nagestreefde doelstellingen aan zich 
houdt - het ging, zoals gezegd, om kwalitatieve beleidsdoelstellingen als het tegengaan 
van grondspeculatie en de verzekering van rendabiliteit van landbouwbedrijven - en, 
vooral, dat een regeling inzake onteigening ten algemenen nutte niet alleen non-discrimi
natoir moet zijn geformuleerd, maar ook toegepast. 1566 Pas onder die omstandigheden 
acht het Hof het woonplaatsvereiste geen met art. 52 EG onverenigbare discriminatie. 

309. Zonder het te zeggen, voert het Hof in dit arrest in wezen een verkapte discrimina
tie-toetsing door. Al in het Sotgiu-arrest (supra, nr. 297) had het een woonplaatsvereiste 
geen met het Verdrag strijdige discriminatie geacht indien een nationale regeling geba
seerd is op objectieve verschillen die een gegronde reden voor differentiatie uitmaken, en 
indien bovendien uit een vergelijking met de regeling geldend voor nationale onderdanen 
blijkt dat onderdanen uit een andere Lid-Staat zich ten opzichte van eerstgenoemden niet 
in een nadelige positie bevinden. 1567 Ook in het kader van de litigieuze Ierse regeling 
lijkt een woonplaatseis op zich, gelet op de specifieke doelstellingen ervan, redelijk en 
objectief verdedigbaar met het oog op een doeltreffende toepassing. Toch valt niet te 
ontkennen - en daarom is het jammer dat het Hof de zaak niet onder art. 58 heeft 
onderzocht - dat, met name voor vennootschappen met een verspreid aandeelhouderschap 

1563 

1564 

1565 

1566 

1567 

"Dit Verdrag laat de regeling van het eigendomsrecht in de Lid-Staten onverlet." 

Arrest Fearon, r.o. 6-7. 

Zo ook MoK, M.R., o.c., S.E. W., 1985, p. 786, nr. 4. 

Zie voor dit laatste vereiste arrest Fearon, r.o. 11 en dictum. 

Arrest Sotgiu, r.o. 12-13 en punt 3 dictum. 

1 

-. _: .• J 
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een dergelijk, voor alle vennoten geldend vereiste, bijzonder problematisch kan zijn. 1568 

De situatie van Fearon, een besloten vennootschap met slechts vijf vennoten, wees uit dat 
het woonplaatsvereiste in praktijk zelfs voor kleinere vennootschappen met een grensover
schrijdend aandeelhouderschap nauwelijks overkoombaar is. 1569 Een dergelijk vereiste 
gaat voor vennootschappen ook lijnrecht in tegen het door het Hof vier maanden eerder, 
in Klopp1510 (infra, nr. 349) geponeerde beginsel dat de vrijheid van vestiging de moge
lijkheid omvat om binnen de EG meer dan één centrum van werkzaamheid in te richten: 
als alle Lid-Staten een woonplaatseis gelijk de Ierse stelden, zou slechts één centrum van 
werkzaamheid mogelijk blijken en het vestigingsrecht derhalve dode letter zijn. 1571 Het 
valt derhalve te betreuren dat het Hof niet op het voor vennootschappen de facto discrimi
nerende effect van de wetgeving heeft gewezen en naliet de Ierse regelgever tot minder 
belemmerende alternatieven aan te sporen. Natuurlijk zou het volledig achterwege laten 
van een woonplaatseis ten aanzien van vennootschappen het risico op wetsontduiking door 
natuurlijke personen aanzienlijk vergroten1572

; maar niets belet dat een dergelijk vereis
te, in het geval van vennootschappen, wordt opgelegd aan één of meerdere bestuurders 
van de betrokken vennootschap, al of niet samen met een - ons inziens veel dichter bij de 
doelstellingen van de regeling staande - eis van daadwerkelijke exploitatie van het 
betrokken grondbezit. 

AFDELING 11. EEN MIJLPAAL: 1
AVOIR FISCAL' 

310. De eerste werkelijke toepassing van art. 58 EG maakte het Hof in het avoir fiscal
arrest van 28 januari 1986. 1573 

De Commissie had een inbreukprocedure ingesteld tegen Frankrijk omdat dit land volgens haar onder 
discriminerende voorwaarden in een belastingkrediet ("avoir fiscal") voorzag. Krachtens de Franse Code général 
des impóts ("C.G.I. ") werd een vennootschapsbelasting van 50 % geheven op alle winsten van vennootschappen 
en andere belastbare rechtspersonen. 1574 Vennootschappen zijn in beginsel vennootschapsbelasting verschul
digd, ongeacht waar hun zetel of het centrum van hun werkzaamheden is gevestigd. Hiertoe wordt uitsluitend 
rekening gehouden met de winsten die zijn behaald in ondernemingen die in Frankrijk worden gedreven alsmede 
die welke krachtens een dubbelbelastingverdrag in Frankrijk mogen worden belast. 1575 Ter beperking van 
cumulatieve belasting over door vennootschappen uitgedeelde dividenden (die bij de uitkerende vennootschap 
eerst door vennootschapsbelasting worden getroffen en dan nogmaals bij de rechthebbende, hetzij d.m.v. de 
inkomstenbelasting bij natuurlijke personen, hetzij via de vennootschapsbelasting bij vennootschappen), voorzag 

1568 

1569 

1570 

1571 

1572 

1573 

1574 

1575 

Wat zwakjes tracht advocaat-generaal DARMON dit probleem te relativeren door te stellen dat dit 
verband houdt "met de aard van een rechtspersoon en niet met enige discriminatie jegens vennoot
schappen" (Jur., 1984, 3690). 

Fearon had daar in haar schriftelijke opmerkingen terecht op gewezen (Jur., 1984, 3680). Op haar 
met verwijzing naar de parlementaire voorbereiding van de Land Act 1965 gesteunde betoog, dat de 
wetgeving Ierse grond voor de Ieren wilde houden en derhalve discriminerende doelstellingen had, 
gingen Hof noch advocaat-generaal DARMON in. 

Arrest van 12 juli 1984, zaak 107/83, Jur., 1984, 2971, r.o. 19. 

MoK, M.R., o.c., S.E.W., 1985, p. 786, nr. 2, stipt de hypothese aan van een onderneming die 
zich specialiseert in het kweken van bepaalde gewassen en dat in verschillende Lid-Staten wil doen. 

Op dit gevaar wees ook advocaat-generaal DARMON in zijn conclusie in Fearon (Jur., 1984, 3690). 

Zaak 270/83, Commissie/Frankrijk, Jur., 1986, 273. 

Art. 205 C.G.I., voor de in art. 206 genoemde vennootschappen en andere rechtspersonen. 

Art. 209 C.G.I. 

i 
--1 
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de C.G.I. in een belastingkrediet ("avoir fiscal''), gelijk aan de helft van de daadwerkelijk betaalde bedragen, 
voor de ontvangers van dividenden betaald door Franse vennootschappen. 1576 Dit krediet werd echter enkel 
toegekend aan personen met werkelijke woonplaats of maatschappelijke zetel in Frankrijk. 1577 Hierdoor konden 
vennootschappen met maatschappelijke zetel in Frankrijk of met een in Frankrijk opgerichte dochtervennootschap 
aanspraak maken op het belastingkrediet, doch dit voordeel stond niet open voor vaste inrichtingen in de vorm 
van agentschappen of bijkantoren die in Frankrijk zijn opgericht door vennootschappen met zetel in het 
buitenland. De Commissi·.· had de inbreukprocedure van bij de aanvang toegespitst op \tt:rzekeringsmaatschappij
en en oordeelde dat deze regeling neerkwam op een discriminatie en een indirecte beperking van het vestigings
recht van deze ondernemingen. 1578 Het Hof willigde de eis van de Commissie volledig in en stelde vast dat 
Frankrijk art. 52 EG had geschonden door bijkantoren en agentschappen in Frankrijk van verzekeringsmaat
schappijen met zetel in een andere Lid-Staat voor de door die bijkantoren en agentschappen ontvangen 
dividenden van Franse vennootschappen niet onder dezelfde voorwaarden aanspraak op het "avoir fiscal" te 
verlenen als de verzekeringsmaatschappijen met zetel in Frankrijk. 1579 

Avoir fiscal kan gelden als een mijlpaalarrest in de constitutionalisering van het vesti
gingsrecht voor ondernemingen: het Hof gaf niet alleen voor het eerst aan welk criterium 
doorslaggevend is bij de vraag of vennootschappen gediscrimineerd worden in strijd met 
art. 52 juncto 58 EG, maar ging bovendien uitvoerig in op de vraag onder welke 
omstandigheden een verschil in behandeling van EG-vennootschappen gerechtvaardigd kan 
zijn. 

Met het oog op een juiste beoordeling van de draagwijdte van het arrest moet men zich een juist idee vormen 
van de vrij enge contouren waarbinnen de inbreukprocedure van de Commissie zich afspeelde. Zo was het 
beroep van de Commissie geenszins in het algemeen gericht tegen ieder verschil in behandeling tussen 
vennootschappen als zelfstandige juridische entiteit enerzijds en bijkantoren en agentschappen zonder rechtsper
soonlijkheid anderzijds. 1580 Evenmin stonden verschillen in belastingheffing ter discussie tussen bijkantoren en 
agentschappen enerzijds en dochterondernemingen anderzijds bij het overmaken door deze secundaire vestigingen 
van winsten naar hun moedermaatschappijen. 1581 Tenslotte had de zaak niet betrekking op twee kenmerken die 
de zgn. imputatie- of integratiestelsels doorgaans vertonen, nl. (i) de regel dat een belastingkrediet enkel 
openstaat voor betalingen van dividenden door binnenlandse vennootschappen en niet voor dividenden betaald 
door buitenlandse vennootschappen ("local dividends for local shareholders") en (ii) de regel dat het belastingkre
diet enkel wordt toegestaan aan binnenlandse aandeelhouders van een binnenlandse vennootschap en derhalve niet 
wordt toegekend aan buitenlandse aandeelhouders ("local profits for local companies") (zie ook supra, nr. 

1576 

1577 

1578 

1579 

1580 

1581 

Art. 158 C.G.I. 

Het avoir fiscal kon ook worden toegekend aan personen woonachtig in staten die met Frankrijk 
een dubbelbelastingverdrag hadden gesloten: art. 242quater C.G.I. 

Ofschoon het Hof erkende dat "de gevolgen van de litigieuze nationale bepalingen zich in het 
bijzonder doen gevoelen in een sector als die van het verzekeringsbedrijf waar agentschappen van 
buitenlandse verzekeringsmaatschappijen verplicht zijn technische vermogensreserves aan te leggen 
in het land van de bedrijfsvoering", betreurde het terecht de beperking van de inbreukprocedure tot 
verzekeringsmaatschappijen, omdat het toepassingsgebied van de betwiste Franse regeling veel 
ruimer was (r.o. 9). Het merkte echter op dat zulks niet afdeed aan de ontvankelijkheid van het 
beroep. Ook advocaat-generaal MANCINI bleek in zijn conclusie (Jur., 1986, p. 283, nr. 12) 
geenszins overtuigd door de redenen die de Commissie opgaf om haar beroep tot het gebied van de 
verzekeringen te beperken. 

Arrest avoir fiscal, r. o. 28 en punt 1 dictum. 

Avoir fiscal, r.o. 10. Dit helpt mee de draagwijdte van r.o. 22 te relativeren: infra, nr. 323. 

Zie arrest avoir fiscal, r.o. 10. Deze beperking van het voorwerp van het geding werd o.m. 
betreurd door TERRA, B.J.M. en WATTEL, P.J., European Tax Law, 23. 
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263). 1582 Het geding betrof enkel een deelaspect van deze laatste regel, die er de Franse belastingwetgever toe 
geïnspireerd had het "avoir fiscal" alleen toe te staan aan vennootschappen met maatschappelijk zetel in 
Frankrijk. 

§ 1. 'Zetel' als discriminatiecriterium 

311. Na een herinnering aan de 11basics 11 van art. 52 EG1583
, poneert het Hof volgen

de, voor vennootschappen principiële stellingname, die het nadien in vaste rechtspraak 
zou bevestigen1584

: 

"de vrijheid van vestiging [ ... ] [brengt] overeenkomstig artikel 58 EEG-Verdrag voor de vennootschappen welke 
in overeenstemming met de wetgeving van een Lid-Staat zijn opgericht en welke hun statutaire zetel, hun 
hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Gemeenschap hebben, het recht mee [ ... ] om in de betrokken Lid
Staat hun bedrijfsactiviteit uit te oefenen door middel van een agentschap of een filiaal. Met betrekking tot de 
vennootschappen zij in dit verband opgemerkt, dat hun zetel in bovengenoemde zin, naar het voorbeeld van de 
nationaliteit van natuurlijke personen, dient ter bepaling van hun binding aan de rechtsorde van een staat. Zou de 
Lid-Staat van vestiging vrijelijk een andere behandeling mogen toepassen, enkel omdat de zetel van een 
vennootschap in een andere Lid-Staat is gevestigd, dan zou daarmee aan deze bepaling iedere inhoud worden 
ontnomen." 1585 

De keuze van het Hof voor 11 de zetel in bovengenoemde zin 11 als toetsingscriterium voor 
het __ vas_t_st~ll(!n __ v_ctn_ e~n _discriminatie ten aanzien van EG-vennootschappen vormt bij 
uitstek een pragmatische beslissing. Na zijn herinnering aan het in art. si EG vervatte 
verbod van 11 iedere uit wettelijke regelingen voortvloeiende discriminatie op grond van 
nationaliteit als een beperking van de vrijheid van vestiging 11 1586

, diende het Hof te 
verduidelijken hoe het bestaan van een discriminatie in het geval van vennootschappen 
moet worden vastgesteld. Daartoe heeft het aansluiting gezocht bij de criteria "statutaire 
zetel, [ ... ] hoofdbestuur of[ ... ] hoofdvestiging" van art. 58, eerste alinea, EG. Zoals wij 
hoger zagen (supra, nr. 120), hanteert art. 58 deze criteria niet als parameters voor een 
discriminatieverbod, maar als criteria van EG-verbondenheid van een onderneming. Het 
door de Hof voor vennootschappen, naar analogie met de nationaliteit van natuurlijke 
personen gekozen onderscheidscriterium is dus, merkwaardig genoeg, niet één-, maar 
drievoudig: het slaat zowel op de statutaire zetel, de werkelijke zetel als de hoofdvesti-
ging. Dit roept verschillende vragen op. ---- -- -----~--·--

312. Allereerst rijst de vraag naar de inroepbaarbeid van de respectievelijke zetelvarian
ten. Volstaat het dat een EG-vennootschap in het gastland een onderscheiden behandeling 

1582 

1583 

1584 

1585 

1586 

Over deze twee kenmerken van imputatiestelsels, zie DANIELS, A., "The Relevanee of the EC 
Merger Directive of 23 July 1990 in European Mergers and Reorganisations", in Current Issues of 
Cross-Border Establishment of Companies in the European Union, WOUTERS, J. en SCHNEIDER, H. 
(eds.), lus Commune Reeks nr. 14, Antwerpen, Maklu, 1995, (91), 94-95. 

Arrest avoir fiscal, r.o. 13-14. 

Zie arresten van 10 juli 1986, zaak 79/85, Segers, Jur., 1986, 2375, r.o. 13-14; 26 januari 1993, 
zaak C-112/91, Wemer, Jur., 1993, 1-429, r.o. 15; 13 juli 1993, zaak C-330/91, Commerzbank, 
Jur., 1993, 1-4017, r.o. 13. Ook in arresten waar niet expliciet naar avoir fiscal wordt verwezen, 
hanteert het Hof voor vennootschappen of ondernemingen een zetelcriterium om na te gaan of een 
discriminatie voorligt: zie met name Italiaanse overheidsopdrachten-arrest, r.o. 9. 

Arrest avoir fiscal, r.o. 18. 

Arrest avoir fiscal, r.o. 14. 

l 
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ondergaat op basis van één van deze varianten, opdat zij art. 52 EG zou kunnen inroe
pen? Men neme de volgende hypothese. Vennootschap X heeft haar statutaire zetel en 
hoofdbestuur in Lid-Staat A, maar hoofdvestiging (d.i. het zwaartepunt van haar economi
sche, industriële of commerciële activiteit: supra, nr. 138) in Lid-Staat B. Indien de 
(nationale of regionale) overheden van Lid-Staat A vennootschap X een onderscheiden 
behandeling geven omdat haar hoofdvestiging niet in het binnenland is gelegen - b.v. het 
onthouden van bepaalde investeringstoelagen, het weigeren in aanmerking te nemen voor 
overheidsopdrachten (supra, nr. 85: arrest Italiaanse overheidsopdrachten), of het 
weigeren een vergunning voor een bepaalde activiteit te verlenen (infra, nr. 399, Ierse 
visvergunningsarrest) -, kan X zulks bestrijden op grond van art. 52 EG. Men stelt in 
casu vast dat reeds de avoir fiscal-criteria het voor een vennootschap mogelijk maken zich 
op art. 52 EG te beroepen ten aanzien van de autoriteiten van haar oorsprongland. 

313. Een tweede probleem betreft de uniforme toepassing van deze criteria in alle Lid-~~ 
Staten. Dat het Hof voor een drievoudig zetelcriterium heeft geopteerd, kan delicate 
vragen doen rijzen naar de verhouding tussen het vestigingsrecht en de internationaal
privaatrechtelijke stelsels van de Lid-Staten. Men neme het volgende typevoorbeeld voor 
landen die de zetelleer aankleven. Duitsland erkent enkel de rechtspersoonlijkheid van 
vennootschappen die hun werkelijke zetel, d.w.z. hun hoofdbestuur, hebben in het land 
van oprichting. Een Engelse Ltd. met statutaire zetel in het Verenigd Koninkrijk maar 
hoofdbestuur in Duitsland wordt derhalve niet erkend. In de zin van avoir fiscal kan men 
aanvoeren dat het om een andere behandeling gaat "enkel omdat de [in casu statutaire] 
zetel van een vennootschap in een andere Lid-Staat is gevestigd" (supra, nr. 311). Zulks 
maakt duidelijk dat een opheldering van de verhouding tussen het vestigingsrecht en het 
internationaal vennootschapsrecht van de Lid-Staten meer dan wenselijk is. 

§ 2. Rechtvaardigingsgronden voor verschillende behandeling van EG-vennootschappen 

314. Revelerend is avoir fiscal omwille van de gedetailleerde behandeling die het Hof 
geeft van de verschillende argumenten welke de Franse regering had voorgedragen ter 
rechtvaardiging van het litigieuze onderscheid in behandeling. 

1. Onderscheid ingezetenen - niet-ingezetenen 

315. In de eerste plaats voerde de Franse regering aan, dat het verschil in behandeling 
objectief gerechtvaardigd was, doordat het berustte op "een in alle rechtsordes bekend en 
in het internationale recht erkend onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen", 
een verschil dat op fiscaal gebied onmisbaar was en derhalve ook in het kader van art. 52 
EG van toepassing moest zijn. 1587 Opmerkelijk is dat het Hof op dit principiële punt 
betreffende de verhouding tussen het vestigingsrecht en de in de directe belastingstelsels 
van de meeste Lid-Staten gehanteerde onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen, 
niet echt inging. Het gaf enkel toe dat 

1587 Arrest avoir fiscal, r. o. 17. 
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"niet geheel [kan] worden uitgesloten, dat een onderscheid naar de zetel van de vennootschap of een onderscheid 
naar de woonplaats van een natuurlijk persoon op een gebied als het belastingrecht onder bepaalde omstandighe
den gerechtvaardigd kan zijn." 1588 

Doch "in casu" 1589 weigerde het Hof toepassing te maken van deze caveat omdat, wat 
de vaststelling van de belastinggrondslag betreft, de Franse wetgeving geen onderscheid 
maakt tussen vennootschappen met zetel in Frankrijk en Franse agentschappen en 
bijkantoren van EG-vennootschappen. Verschillende behandeling op het punt van de 
toekenning van een voordeel dat betrekking heeft op een voor het overige identieke 
belastingheffmg leidt, aldus het Hof tot een met het EG-Verdrag strijdige discriminatie: 

"Door beide vestigingsvormen, wat de belasting op door hen behaalde winst betreft, identiek te behandelen heeft 
de Franse wetgever namelijk erkend, dat tussen deze beide, voor wat de wijze van heffing en de voorwaarden 
van deze belasting aangaat, geen objectief verschil in situatie bestaat, dat een verschil in behandeling kan 
rechtvaardigen." 1590 

316. Uit voornoemde caveat blijkt dat het Hof zich een defmitieve stellingname over 
deze problematiek voorbehield. Dat standpunt heeft negen jaar lang op zich laten 
wachten. Ofschoon de vraag rechtstreeks of zijdelings te berde kwam in verscheidene 
latere zaken, heeft het Hof verschillende behandeling in fiseaUbus op grond van de 
woonplaats of zetel doorgaans geanalyseerd als verkapte discriminaties, zonder daarbij het 
avoir fis cal-voorbehoud terug op te nemen. 1591 Pas in het met betrekking tot werkne
mers gewezen arrest Schumacker van 14 februari 19951592

, inmiddels op het gebied van 
het vestigingsrecht overgenomen in Wielockx1593 en Asscher594

, nam het Hof op dit 

1588 

1589 

1590 

1591 

1592 

1593 

1594 

Arrest avoir fiscal, r. o. 19. 

Arrest avoir fiscal, r.o. 19. 

Arrest avoir fiscal, r.o. 20. 

Zie, naast het hierna (infra, nr. 400) behandelde arrest Commerzbank, arrest van 8 mei 1990, zaak 
C-175/88, Biehl, Jur., 1990,1-1779. Deze zaak betrof de verenigbaarheid met art. 48 EG van art. 
154, lid 6, van de Luxemburgse Loi sur l'impöt sur le revenu op grond waarvan terugbetaling van 
onrechtmatig ingehouden beiasting werd geweigerd aan werknemers die slechts gedurende een 
gedeelte van het aanslagjaar binnenlandse belastingplichtigen zijn omdat zij zich in de loop van het 
jaar in Luxemburg vestigen of dat land verlaten. Biehl, een Duitser die gedurende tien jaar in het 
Groothertogdom had gewerkt en gewoond en op 1 november 1983 zijn woon- en werkplaats naar 
Duitsland verlegde, verkreeg op grond van die bepaling geen terugbetaling van het door zijn 
Luxemburgse werkgever te veel op zijn salaris ingehouden bedrag. Het Hof oordeelde dat art. 48 
aan dergelijke bepaling in de weg staat, aangezien het daarin vervatte beginsel van gelijke 
behandeling zou worden uitgehold indien discriminerende nationale bepalingen inzake de inkomsten
belasting hieraan atbraak konden doen. Met toepassing van Sotgiu oordeelde het Hof dat een 
verkapte discriminatie voorlag: "Het criterium van de vaste woonplaats in het binnenland als 
voorwaarde voor eventuele terugbetaling van te veel betaalde belasting dreigt, ofschoon het 
ongeacht de nationaliteit van de betrokken belastingplichtige van toepassing is, toch in het nadeel te 
werken van in het bijzonder die belastingplichtigen die onderdaan van andere Lid-Staten zijn. Dat 
zijn immers dikwijls degenen die in de loop van een jaar het land verlaten of er zich vestigen" (r.o. 
14). Voor een betoog tegen de stelling dat de Luxemburgse wetgeving discrimineerde, zie 
STEICHEN, A., "Discrimination fiscale des salariés 'expatriés' mythe ou réalité? Ou à propos de 
l'arrêt Biehl", Bull. Dr. Banque, september 1992, (8), 26. Nadien was nog een inbreukprocedure 
nodig om Luxemburg te dwingen de betrokken regeling af te schaffen: arrest van 26 oktober 1995, 
zaak C-151/94, Commissie/Luxemburg, Jur., 1995, 1-3685. 

Supra, voetnoot 1488. 

Supra, voetnoot 1524. 

Supra, voetnoot 1525. 

-j 
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punt defmitief stelling in. Zoals reeds aangestipt (supra, nr. 299), introduceerde het Hof 
hier een test van formele en materiële discriminatie om tot de vaststelling te komen dat 
"bij de directe belastingen [ ... ] de situatie van ingezetenen en die van niet-ingezetenen in 
het algemeen niet vergelijkbaar" 1595 is zodat, "wanneer derhalve een Lid-Staat een niet
ingezetene niet in aanmerking brengt voor bepaalde belastingvoordelen G i_e hij aan de 
ingezetene verleent, [ ... ] dat in de regel niet discriminerend [is], aangezien deze twee 
categorieën belastingplichtigen zich niet in een vergelijkbare situatie bevinden. "1596 In 
zekere zin heeft het Hof daarmee de in avoir fiscal geponeerde uitzondering tot regel 
verhe~e~: in het al~emeen is een ge~iff~rentieerde behandeling, op he~. vlak van de ~ire:te i(' 
fiscahtett, tussen mgezetenen en met-mgezetenen geoorloofd, tenziJ er geen obJectief i\ 
verschil bestaat tussen de situatie van een niet-ingezetene en een ingezetene. 1597 !i 

j; 

Enkel in twee situaties maakt de Schumacker-rechtspraak een uitzondering op deze regel. \ 
In de eerste plaats bestaat er volgens het Hof geen objectief verschil dat grond voor een ' 
onderscheiden ·fiscale behandelmg kan opleveren indien een niet-ingezetene geen inkom
sten van betekenis in de woonstaat geniet, met als gevolg dat deze laatste hem niet de _ 
voordelen kan toekennen die voortvloeien uit de inaanmerkingneming van zijn persoonlij
ke en gezinssituatie. Discriminatie is dan gelegen in het feit dat de belastingplichtige 
tussen twee stoelen valt, en in de woonstaat noch in de werkstaat met zijn persoonlijke en 
gezinssituatie wordt rekening gehouden. 1598 In de tweede plaats vereisen de verdragsbe
palingen inzake vrij personenverkeer volgens iiër'Hof gelijke behandeling van niet
ingezeten gemeenschapsonderdanen en ingezeten nationale onderdanen op procedureel 
vlak. Het voorbehouden aan eigen onderdanen van nationale procedures zoals een 
jaarlijkse correctie van ingehouden loonbelasting, en van de mogelijkheid om in de 
inkomstenbelasting te worden aangeslagen terzake van de inkomsten uit arbeid in 
dienstbetrekking, vormt derhalve een met het EG-Verdrag strijdige discriminatie (zie ook 
infra, nr. 406). 1599 

317. Valt Schumacker met avoir fiscal te rijmen, of heeft eerstgenoemd arrest het 
tweede stilzwijgend1600 herroepen? Naar onze mening laat deze rechtspraak de redene
ring en uitkomst van avoir fiscal overeind. Startpunt voor de redenering van het Hof in 
beide arresten is dat een verschillende behandeling ingegeven moet zijn door een objectief 
verschil in situatie. 1601 Belast een nationale regeling ingezetenen en niet-ingezetenen op 
dezelfde basis, dan kan zij niet de toekenning van een belastingvoordeel enkel aan de niet-

1595 

1596 

1597 

1599 

1600 

1601 

Arresten Schumacker, r.o. 31; Wielockx, r.o. 18; Asscher, r.o. 41. 

Arrest Schumacker, r.o. 34. 

Zie ook WOUTERS, J., "The European Court of Justice and Fiscal Harriers to Companies' Cross
Border Establishment", in Current Issues of Cross-Border Establishment of Companies in the 
European Union, (101), 139; Id., "Fiscal Harriers to Companies' Cross-Border Establishment in 
the Case-Law of the EC Court of Justice", 14 Y.E.L., 1995, (73), 106. 

Arresten Schumacker, r.o. 36-38; Wielockx, r.o. 21-22; Asscher, r.o. 43. 

Arrest Schumacker, r.o. 58-59 en punt 3 dictum. 

Nergens wordt in het arrest Schumacker naar avoir fiscal verwezen. 

Vgl. arrest avoir fiscal, r.o. 20 met r.o. 30-34 arrest Schumacker. 

-~ 

~ 
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ingezetenen onthouden. 1602 Onderwerpt een staat daarentegen de belasting van ingezete
nen en niet-ingezetenen aan een verschillend regime, dan is het onthouden van fiscale 
voordelen aan laatstgenoemden in de regel niet discriminerend, voor zover althans de 
twee categorieën belastingplichtigen zich niet in dezelfde situatie bevinden (zie verder nog 
infra, nr. _). 1~3 Door vennootschappen met zetel in Frankrijk en Franse agent
schappen en bijkantoren van vennootschappen met zetel in het buitenland op één lijn te 
stellen voor de winstbelasting, had Frankrijk erkend dat tussen hun situatie geen objectief 
verschil bestond dat eén onderscheiden behandeling kon rechtvaardigen. 1604 

2. Fiscale compensatie 

318. Het argument van de Franse regering, als zou het verschil in behandeling zijn 
rechtvaardiging vinden door compenserende voordelen van agentschappen en bijkantoren 
ten opzichte van vennootschappen, verwierp het Hof in krachtige termen: 

"Gesteld al dat dat deze voordelen bestaan, dan kunnen zij geen inbreuk op de in artikel 52 neergelegde 
verplichting rechtvaardigen, om met betrekking tot het 'avoir fiscal' nationale behandeling te verlenen. "1605 

Als men de "voordelen" die de Franse regering had opgesomd onder de loupe neemt, kan 
men moeilijk anders dan met het Hof instemmen. De regering vermeldde het feit dat vaste 
inrichtingen niet onderworpen zijn aan inschrijvingsrechten die voor een vennootschap 
naar Frans recht (met inbegrip van een dochteronderneming) moeten worden betaald bij 
oprichting, kapitaalverhoging, omzetting, enz. Terecht merkte advocaat-generaal MANCINI 

op dat "jaarlijks te betalen belastingen, zoals de vennootschapsbelasting, niet op een lijn 
kunnen worden gesteld met rechten die uiteindelijk slechts verschuldigd zijn op het tijdstip 
waarop de vennootschap wordt opgericht". 1606 Terecht verwees de AG ook naar de 
Kapitaalrechtrichtlijn, op grond waarvan de aan het kapitaalrecht (bij oprichting, kapitaal
verhoging, omzetting in een kapitaalvennootschap) onderworpen verrichtingen uitsluitend 
belastbaar zijn in de Lid-Staat van de werkelijke zetel van de betrokken vennoot
schap1607

: Frankrijk mocht derhalve niet eens een kapitaalrecht op de betrokken transac
ties opleggen. 

1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 

Arrest avoir fiscal, r.o. 20. 

Arrest Schumacker, r.o. 34. 

Arrest avoir fiscal, r.o. 20, aangehaald supra, nr. 316. 

Arrest avoir fiscal, r.o. 21. Men zou op dit punt een analogie kunnen maken met de rechtspraak 
van het Hof inzake gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers op het gebied 
van beloning. In het roemruchte Barher-arrest (17 mei 1990, zaak C-262/88, Jur., 1990, 1-1889, 
r.o. 34-35 en punt 3 dictum) oordeelde het Hof, met het oog op het fundamentele vereiste van 
doorzichtigheid in de loonberekening - waardoor doeltreffende controle door de nationale rechter op 
het discriminatieverbod mogelijk is -, dat het beginsel van gelijke beloning moet worden verzekerd 
ten aanzien van elk onderdeel van de aan mannelijke en vrouwelijke werknemers toegekende 
beloning en niet slechts door de aan de werknemers toegekende voordelen in hun totaliteit te 
beoordelen. 

Jur., 1986, p. 281, punt 9. 

Ibid. Zie art. 2, lid 1, Kapitaalrechtrichtlijn. 



~:::::::::::::~:;-;:;-;::;::::;::;::-~:-~~~:~::.--=::=:T"W""T:-:-~::::~-':":~~~-::_:::::;::~::s:_c:::~c:::~~JTI:::2=:_=:.~-8:.~::,:::;:~:-:èc..:=;,_:s:~:-:-:-:-:<:::;::~f- t::.:=::::-:::::=~3:3833':~'-:.-é';:.;::::::;::_::_--:::::S."S'::~-:·F::::::S:~::::t;;::::~:i~;:::::::.::=:::::~= ::~~~ 

320 

319. De argumentatie van de Franse regering, die neerkwam op het trekken van 
parallellen tussen twee verschillende soorten belastingen (kapitaalrecht en vennoot
schapsbelasting), valt te differentiëren van fiscale compensatie binnen een bepaald stelsel 
van inkomstenbelastingen, waarvoor het Hof ontvankelijker bleek in de arresten Bach
mann en Belgische verzekering. 1608 Aldaar erkende het Hof als rechtvaardigingsgrond 
voor (indirect discriminerende 1~ belemmeringen van het vrije werknemersverkeer de -
op de idee van compensatie gestoelde - "noodzaak om de samenhang van het belasting

stelsel te vrijwaren". 1610 

3. Afwezigheid van harmonisatie 

320. Evenmin succesvol bleek de argumentatie van de Franse regering dat de onder
scheiden behandeling een gevolg was van de bijzondere kenmerken van, en de verschillen 
tussen, de belastingstelsels in de Lid-Staten: het ontbreken van harmonisatie van de 
wettelijke regelingen van de Lid-Staten inzake vennootschapsbelasting kon, aldus het Hof, 
"onderhavig verschil in behandeling niet [ ... ] rechtvaardigen" . 1611 Men merke de nuan
ce op: zij maakt duidelijk dat de verwerping van het "gebrek aan harmonisatie" -argument 
niet absoluut is. De reeds aangehaalde Bachmann- en Belgische verzekerings-arresten 
bevestigen zulks. Ofschoon het Hof ook daar beklemtoonde dat harmonisatie van nationale 
belastingwetgevingen "niet als voorwaarde vooraf [kan] worden gesteld voor de toepas
sing van artikel 48 EEG-Verdrag" 1612

, gaf het iets verder toch toe dat "in de huidige 
stand van het gemeenschapsrecht" - met andere woorden, bij afwezigheid van harmonisa
tiemaatregelen - "de samenhang van het betrokken belastingstelsel niet kan worden 
verzekerd door minder restrictieve bepalingen dan de litigieuze". 1613 Deze jurispru
dentiële bochten zullen zich misschien in de toekomst nog meer voordoen, nu het Hof 
enerzijds een ruime lezing geeft aan art. 52 (en 48 en 59) EG en daardoor het gebrek-aan
harmonisatie-argument de wind uit de zeilen neemt, doch anderzijds gedwongen wordt om 

1608 

1609 

1610 

1611 

1612 

1613 

Arresten van 28 januari 1992 in zaken C-204/90, Bachmann, Jur., 1992, 1-249 en C-300/90, 
Commissie/België, Jur., 1992, 1-305. Beide zaken betroffen de verenigbaarheid met o.a. de artt. 48 
en 59 EG van de bepalingen van het Belgische W.I.B. en zijn uitvoeringsbesluit die de fiscale 
aftrekbaarheid van premies voor ziekte-, invaliditeits- en levensverzekeringen koppelden aan de 
voorwaarde dat deze premies betaald werden aan een in België gevestigde ondememmg of aan een 
Belgische inrichting van een buitenlandse verzekeringsmaatschappij. 

Het enigszins hypocriete aan beide arresten is dat het Hof enkel spreekt van "hinderpalen" voor het 
vrije werknemers- en dienstenverkeer en zorgvuldig de term "discriminatie" vermijdt. Zo oordeelde 
het dat de in vorige voetnoot aangehaalde bepalingen een hinderpaal voor het vrije werknemersver
keer vormen aangezien gemeenschapsonderdanen die in België willen gaan werken, gedwongen zijn 
om met in een andere Lid-Staat gevestigde verzekeringsondememingen gesloten contracten op te 
zeggen (arrest Bachmann, r.o. 13) en dat de bepalingen vooral in het nadeel spelen van werkne
mers die werkzaam zijn geweest in een andere Lid-Staat, in het algemeen onderdanen van andere 
Lid-Staten, die later in een andere Lid-Staat gaan werken aangezien deze hun levensverzekerings
overeenkomst gewoonlijk hebben gesloten bij verzekeringsmaatschappijen die gevestigd zijn in de 
Lid-Staat van oorsprong (arrest Bachmann, r.o. 9; Belgisch verzekeringsarrest, r.o. 7). Pas in het 
recente arrest O'Flynn (supra, voetnoot 1497, r.o. 18) zou het Hof zonder meer Bachmann als 
geval van indirecte discriminatie aanhalen. 

Arrest Bachmann, r.o. 28; Belgisch verzekeringsarrest, r.o. 21. 

Arrest avoir fiscal, r.o. 24, eigen cursivering. 

Arrest Bachmann, r.o. 11; Belgisch verzekeringsarrest, r.o. 9. 

Arrest Bachmann, r.o. 23; Belgisch verzekeringsarrest, r.o. 20. 

·.l 
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in een politiek gevoelig domein als directe belastingen (met name op het stuk van zijn 
rechtvaardigings- en proportionaliteitstaets) vaart te minderen. 1614 

4. Bestrijding van belastingontduiking of -vermijding 

321. Het Hof verwierp het vermijden van belastingontwijking als rechtvaara~gingsgrond 
met de boude opmerking dat "artikel 52 EEG-Verdrag [ ... ] geen afwijkingen van het 
fundamentele beginsel van de vrijheid van vestiging toe[staat] voor dergelijke rede
nen". 1615 Wellicht moet men de scherpte van de formulering zien in het licht van 
overtuigende bewijs dat de Commissie had aangedragen ter ontkrachting van de door de 
Franse regering geuite vrees dat, zo het belastingkrediet aan een vaste inrichting zou 
worden verleend, het risico zou bestaan dat belasting wordt ontgaan. 1616 Hoe dit ook 
zij, het valt geenszins uit te sluiten dat het Hof die positie in de toekomst zal nuanceren, 
ten minste voor niet- (of enkel zijdelings) discriminatoire regelingen. 1617 In dergelijke 
situaties zou het optreden tegen fiscale fraude of omzeiling erkend kunnen worden als 
rechtvaardigingsgrond in het kader van de "rule of reason", a fortiori nu het EG-Verdrag 
zelf - alleen op het gebied van het kapitaalverkeer weliswaar - in art. 730, lid 1, sub b, 
de Lid-Staten expliciet machtigt om alle nodige maatregelen te nemen om overtredingen 
op fiscaal gebied tegen te gaan (supra, nr. 264). Dit ligt trouwens geheel in de lijn van 
wat het Hof al in 1979 in Cassis de Dijon had erkend, nl. dat het verzekeren van "de 
doeltreffendheid der fiscale controles" niet -discriminatoire beperkingen op het goederen
verkeer kan rechtvaardigen. 1618 

5. Overige (afgewezen) rechtvaardigingsgronden 

322. Het Hof weigerde tenslotte drie overige door de Franse regering aangevoerde 
rechtvaardigingsgronden te aanvaarden. In de eerste plaats aanvaardde het niet het 
argument dat de door vaste inrichtingen geleden nadelen van ondergeschikt belang zouden 
zijn: 

"Evenmin behoeft in dit verband de omvang te worden beraamd van de nadelen die door filialen en agentschap
pen van buitenlandse verzekeringsmaatschappijen uit de weigering van het "avoir fiscal" voortvloeien, of behoeft 
te worden onderzocht, of deze nadelen van invloed kunnen zijn op de door hen toegepaste tarieven, want artikel 
52 verbiedt elke, zelfs geringe, discriminatie. "1619 

1614 

1615 

1616 

1617 

1618 

1619 

Zie WOUTERS, J., "Directe belastingen in de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie: thema 
en variaties", noot bij H.v.J., 13 juli 1993, zaak C-330/91, Commerzbank, T.R. V., 1994, (33), nr. 
13, p. 40. 

Arrest avoir fiscal, r.o. 25. 

Zie conclusie van advocaat-generaal MANCINI, Jur., 1986, p. 280, punt 8. 

Vgl. conclusie van advocaat-generaal MISCHO in Bachmann en Belgische verzekering, Jur., 1992, 
p. I-272, punt 26. 

Arrest Cassis de Dijon, r.o. 8. 

Arrest avoir fiscal, r.o. 21. 

I 
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Ook met betrekking tot andere vormen van vrij verkeer oordeelde het Hof dat zelfs 
geringe belemmeringen verboden zijn. 1620 

323. Het Hof veegde eveneens het argument van de Franse regering, dat EG-verzeke
ringsondernemingen de fiscale nadelen van een vaste inrichting gemakkelijk konden 
vermijd~n door in Frankrijk een dochteronderneming op te richten, van tafel. Dat deze 
ondernemingen vrijelijk de vorm van een dochteronderneming konden kiezen rechtvaar
digde geen verschil in behandeling. 1621 Hoger (supra, nr. 211) wezen we reeds op het 
belang van deze overweging als bevestiging van het beginsel van daadwerkelijke vrije 
keuze van rechtsvorm bij het openen van een secundaire vestiging in andere Lid-Staten. 

324. Tenslotte verwierp het Hof het argument van de Franse regering dat het verschil in 
behandeling gerechtvaardigd was door dubbelbelastingverdragen met een andere Lid-Staat. 
Afgezien van het feit dat die verdragen volgens het Hof geen betrekking hebben op. de in 
casu onderzochte gevallen, merkte het op dat 

"de door de betrokkenen aan artikel 52 EEG-Verdrag ontleende rechten onvoorwaardelijk [zijn] en [ ... ] een Lid
Staat de eerbiediging van deze rechten niet afhankelijk [kan] stellen van de inhoud van een overeenkomst met 
een andere Lid-Staat. Dit artikel staat met name niet toe, dat terzake van deze rechten een voorwaarde van 
wederkerigheid wordt gesteld ten einde overeenkomstige voordelen in andere Lid-Staten te verkrijgen." 1622 

Het Hof ging niet in op het argument van de Franse regering dat een uitbreiding van het 
belastingkrediet tot vaste inrichtingen zou leiden tot een eenzijdige verstoring van het 
evenwicht dat in met andere Lid-Staten gesloten dubbelbelastingverdragen was bereikt. 

AFDELING 111. SEGERS, OF EEN LIBERAAL INTERMEZZO 

§ 1. Analyse 

325. Het door de Tweede Kamer van het Hof op 10 juli 1986 gewezen arrest Se
gers1623 onderscheidt zich door zijn opmerkelijk liberale ingesteldheid. 

De Nederlander Segers had sedert 1980 in Nederland een eenmanszaak gedreven, "Pree Promotion International" 
("Pree Promotion"). Omdat hij zijn werkzaamheden wilde uitbreiden tot commissiehandel op de tendermarkt, 
besloot hij zijn zaak in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten. De termijnen die dienaan-

1620 

1621 

1622 

1623 

Zie o.m. arresten Franse zeelieden, supra, voetnoot 1371, r.o. 46 (werknemersverkeer); 5 april 
1984, gevoegde zaken 177/82 en 178/82, Van de Haar, Jur., 1984, 1979, r.o. 13 (goederenver
keer: ook maatregel van gelijke werking indien belemmering van geringe omvang en. andere 
afzetmogelijkheden voor ingevoerde produkten bestaan); 14 maart 1985, zaak 269/83, Commis
sie/Frankrijk ("posttarieven"), Jur., 1985, 837, r.o. 10 (idem); 5 juni 1986, zaak 103/84, 
Commissie/Italië (''steun bij aankoop binnenlandse voertuigen"), Jur., 1986, 1759, r.o. 18 (idem); 
13 december 1989, zaak C-49/89, Corsica Ferries, Jur., 1989, 4441, r.o. 8 (alle vrijheden); 18 
mei 1993, zaak C-126/91, Yves Rocher, Jur., 1993, 1-2361, r.o. 21 (goederenverkeer; uitzonde
ring voor "voorschriften die louter hypothetische gevolgen voor de intracommunautaire handel 
hebben"). 

Arrest avoir fiscal, r.o. 22. 

Arrest avoir fiscal, r.o. 26. 

Zaak 79/85, Jur., 1986, 2375. 

I 
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gaande in Nederland gelden1624 vond hij echter te lang en de benaming "Ltd." trok hem meer aan dan het 
Nederlandse equivalent "B.V.". In april 1981 werd in het Verenigd Koninkrijk een private limited company naar 
Engels recht opgericht, Slenderose Ltd., met zetel te Londen ("Slenderose"). In juni van dat jaar namen Segers 
en zijn echtgenote de vennootschap voor gelijke delen over. In juli 1981 bracht Segers Pree Promotion integraal 
als bijkantoor in Slenderose in. Tegelijkertijd werd hij aangesteld als 'managing director' van deze vennootschap. 
Het bijkantoor verrichtte in feite alle bedrijfsactiviteiten van Slenderose, die bijgevolg geheel in Nederland waren 
geconcentreerd. Kort daarop meldde Segers zich ziek en verzocht hij om uitkL.ring van ziekengeld. De 
Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen (hierna de "Bedrijfsvereni
ging") weigerde deze, op grond dat Segers niet krachtens een arbeidsovereenkomst bij Slenderose werkzaam 
was, zodat een gezagsverhouding ontbrak. Segers ging in beroep en, na afwijzing, in hoger beroep bij de 
Centrale Raad van Beroep. Die herinnerde aan zijn rechtspraak, volgens welke een directeur van een vennoot
schap, die zelf 50 % of meer van de aandelen in die vennootschap bezit, wordt geacht in een gezagsverhouding 
voor die vennootschap werkzaam te zijn. 1625 Volgens de Bedrijfsvereniging diende deze rechtspraak echter 
enkel te gelden voor directeuren van vennootschappen met zetel te Nederland, en niet van vennootschappen naar 
buitenlands recht. De Centrale Raad van Beroep vroeg het Hof naar de verenigbaarheid van dit standpunt met het 
vestigingsrecht. 

326. Het Hof herformuleerde de vraag in die zin, of de artt. 52 en 58 (en 60 en 66tEG 
zich ertegen verzetten dat de bev()egde instanties van eeti I:id:..Staat een vennootschapsdi
r~f!êiif_ een UtflCé:ffiig]ng~volge -een nationale ziekteverzekeringsregeling_ o_nthouden Oit d~ 
e._!llsele~ .2rond dat _de betrokken vennootschap is opgeric~t _ ov~t~~nkomstig_de w~!~y_!!!g 
van _ ~~n_indeJ:e __ Li<l~~~af waar zif-te yens .lia~r .. z~tetJu:~_ft, Q.QJ~ _ÏJJ.4i~ILde __ YennQo_tsçhap 
aldaar ge.en_]2ed.rii{~açt!yife1ten- ontplooit. 1626 Vervolgens constateerde het Hof dat niet 
de nationaliteit van de directeur de weigeringsgrond vormde, maar de plaats waar de door 
hem geleide vennootschap haar zetel heeft. 1627 Onder verwijzing naar avoir fiscal 
(supra, nr. 311) herinnerde het Hof eraan dat verschillende behandeling op grond van de 
lokatie van de zetel van een EG-vennootschap in strijd komt met art. 52 juncto 58 
EG. 1628 Het gaf toe dat het recht op ziekengeld een recht van natuurlijke personen en 
niet van vennootschappen is, doch voegde hieraan toe: 

"Het vereiste om een vennootschap die overeenkomstig het recht van een andere Lid-Staat is opgericht, een 
nationale behandeling te geven, impliceert [ ... ] ook voor het personeel van die vennootschap het recht om zich 
bij een bepaald stelsel van sociale zekerheid aan te sluiten. Discrimineert men het personeel op het vlak van de 

1624 

1625 

1626 

1627 

1628 

? 

Het duurt gemiddeld een drietal maanden vóór het ministerie van justitie de verklaring van geen 
bezwaar aflevert. 

Het betreft rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep die vanaf twee uitspraken van 10 
december 1968 (R.S. V., 1969/40 en -41) gold, maar die de Centrale Raad ná de prejudiciële 
verwijzingsbeschikking in Segers (die van 29 januari 1985 dateert) op 4 oktober 1985 (R.S. V., 
1986/21, met noot DE JoNG, E.J.) omgooide door voortaan (zoals vóór 10 december 1968) te 
kiezen voor het uitgangspunt dat een directeur-grootaandeelhouder niet in dienstbetrekking 
werkzaam is en derhalve niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Zie ook 
FETERIS, M.W.C., noot bij Segers, R.S.V., 1987, nr. 93, (317), 319, volgens wie de bedrijfsver
eniging in Segers met de genoemde interpretatie een zo beperkt mogelijke uitleg poogde te geven 
aan de toenmalige rechtspraak van de Centrale Raad. 

Arrest Segers, r.o. 7. 

Arrest Segers, r.o. 13. 

R.o. 13-14. 

--~ ! . 
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sociale bescherming, dan beperkt men daarmee indirect de vrijheid van vennootschappen van een andere Lid
Staat om zich via een agentschap, dochteronderneming of filiaal in de betrokken Lid-Staat te vestigen. "1629 

Dat Slenderose kennelijk geen handelsactiviteit ontplooide in het Verenigd Koninkrijk, 
achtte het Hof irrelevant. Het herinnerde eraan dat 

"artikel 58, voor de toepassing van de bepalingen inzake het recht van vestiging, enkel van de vennootschappen 
verlangt dat zij in overeenstemming met de wetgeving van een Lid-Staat zijn opgericht en hun statutaire zetel, 
hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Gemeenschap hebben. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan 
is de omstandigheid dat de vennootschap haar werkzaamheden uitsluitend via een agentschap, dochteron
derneming of filiaal in een andere Lid-Staat verricht, van geen enkel belang meer." 1630 

327. Se gers vormt in menig opzicht een leerrijk, doch ook verwonderlijk, arrest. 
Allereerst brengt de uitspraak verduidelijkingen - maar roept zij tevens vragen op - met 
betrekking tot de positie van personeel van een zich vestigende EG-vennootschap. 
Daarnaast doet het arrest een aantal vragen rijzen over de verhouding tussen het vesti
gingsrecht en het internationaal privaatrecht van de Lid-Staten. Tenslotte verdient het de 
aandacht welke ruimte het Hof in het kader van de vestigingsvrijheid overlaat voor 
fraudebestrijding door nationale overheden. 

§ 2. Positie van het personeel van een zich vestigende vennootschap 

328. Uit het recht van EG-vennootschappen op gelijke behandeling leidt het Hof een 
recht op niet-discriminatie van het personeel op het vlak van sociale bescherming af. Als 
reden geldt dat discriminaties van het personeel "indirect" de secundaire vestiging van 
EG-vennootschappen beperken. Men kan die analyse naar onze mening volledig bijtreden, 
aangezien het vooruitzicht op een ongunstiger sociale-zekerheidspositie werknemers 
inderdaad kan ontmoedigen om bij een vestiging van een EG-vennootschap in dienst te 
treden. De vraag rijst of de stellingname van het Hof (i) enkel geldt voor directeurs of 
personen in bestuursfuncties als Segers, dan wel ook voor lager personeel, en (ii) ook 
opgaat voor andere vormen van personeeldiscriminaties dan op het vlak van de sociale 
zekerheid. 

329. Op de eerste vraag moet het antwoord naar onze mening bevestigend luiden. 
Ofschoon Se gers betrekking had op een vennootschapsbestuurder1631

, redeneert het Hof 
in de hoger geciteerde overweging generiek in termen van "het personeel" en spitst het 
zich geenszins louter toe op bestuurders, directeurs of het hogere kader van een vennoot
schap. 1632 Een EG-vennootschap kan bijgevolg discriminaties op het vlak van sociale 

1629 

1630 

1631 

1632 

Arrest Segers, r.o. 15. Voor die constatering vond het Hof ook steun in het Algemeen Programma 
Vestigingsrecht, naar luid waarvan bepalingen en handelwijzen die "het recht om deel te nemen aan 
de sociale voorzieningen verbieden of beperken, met name voor wat de ziekteverzekering [ ... ] 
betreft", te beschouwen zijn als op te heffen beperkingen van de vrijheid van vestiging. 

Arrest Segers, r.o. 16; getrouw toegepast door de Centrale Raad van Beroep in zijn uitspraak van 
17 december 1986, N.l. B. , 1987, 221. 

Reden waarom het Hof in r.o. 19 en in het dictum enkel spreekt van "een vennootschapsdirecteur". 

Ook de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen en advocaat-generaal DARMON in zijn 
conclusie hadden geargumenteerd dat het beginsel van gelijke behandeling moest gelden voor het "
al dan niet leidinggevend- personeel": Jur., 1986, 2380. 
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bescherming van het in haar vestiging tewerkgestelde personeel, van welk niveau binnen 
de bedrijfshiërarchie ook, als een indirecte belemmering van haar vestigingsrecht aanvech
ten. 

330. Ook de tweede vraag, betreffende andere vormen van personeeldiscriminaties, 
vergt ons inziens een positief antwoord. Waar het op aankomt, is niet zozeer het precieze 
domein van de discriminatie - zoals in Se gers b.v., het recht om zich bij een bepaald 
sociale-zekerheidsstelsel aan te sluiten, dat het Hof meteen opentrekt tot "de sociale 
bescherming" -, maar dat de discriminatie de vestigingspositie van de EG-vennootschap 
indirect belemmert. Men kan zich op dit punt heel wat andere (mogelijk verkapte) 
discriminaties van het personeel voorstellen die ontmoedigend werken, zoals een minder 
gunstige behandeling op fiscaal- of arbeidsrechtelijk vlak. Men moet echter op het niveau 
van vergelijkbaarheid blijven om het discriminatieverbod in te roepen. Daarmee bedoelen 
we, dat het vergelijkingspunt hier de positie van een werknemer in de binnenlandse 
vestiging van een EG-vennootschap vergeleken met zijn positie in een binnenlandse 
vennootschap moet zijn. Betreft het in beide gevallen (zoals in Segers) binnenlandse 
werknemers en bestaat het enige verschil in de persoon van de werkgever (binnenlandse 
dan wel EG-vennootschap), dan liggen de zaken eenvoudig en moet discriminatie worden 
uitgebannen. 

331. Gaat het daarentegen om een werknemer met de nationaliteit van een andere Lid
Staat of van een derde land die voor een EG-vennootschap in het gastland werkt, dan 
dringt zich enige nuancering op. De werknemer uit een andere Lid-Staat geniet reeds een 
omvattend recht op gelijke behandeling op basis van verordening (EEG) nr. 
1612/68. 1633 Bovendien is zijn verblijfsrecht geregeld in richtlijn 68/360/EEG. 1634 

Delicater lijkt de positie van de werknemer uit een derde land die in de vestiging van een 
EG-vennootschap wordt tewerkgesteld. Haalt deze, via de vennootschap, een recht op 
gelijke behandeling uit art. 52 juncto 58 EG? Ofschoon het Hof op de vraag nog nief 
uitdrukkelijk is ingegaan, komt het ons voor van wel: het belemmerend effect van een 
discriminerende behandeling door het gastland van personeelsleden uit derde landen 
(zeker wanneer zij een leidinggevende positie innemen) is voor de EG-vennootschap even 
sterk als bij discriminatie van EG-personeelsleden. Daar valt evenwel onmiddellijk aan toe 
te voegen dat het hier enkel om een recht op niet -discriminatie gaat, dat afgeleid wordt 
van het vestigingsrecht van de EG-vennootschap. Zo levert tewerkstelling in de vestiging 

1633 

1634 

Op grond van de bepalingen van deze verordening heeft de werknemer o.m. recht op gelijke 
behandeling wat betreft ontslagbescherming bij het verrichten van militaire dienst (arrest van 15 
oktober 1969, zaak 15/69, Ugliola, Jur., 1969, 363) en bij ziekte en invaliditeit (arrest van 13 
december 1972, zaak 44172, Marsman, Jur., 1972, 1243), syndicale rechten (arrest van 4 juli 
1991, zaal C-213/90, ASTI, Jur., 1991, 1-3507), toegang tot onderwijs (o.m. arrest van 26 februari 
1992, zaak C-3/90, Bemini, Jur., 1992, 1-1071), en woonruimte (arrest van 30 mei 1989, zaak 
305/87, Commissie/Griekenland, Jur., 1989, 1461). Daarnaast heeft hij recht op dezelfde sociale 
en fiscale voordelen (zie, inzake belastingen, arrest Biehl, supra, voetnoot 1493), zoals b.v. 
kinderbijslagen (arrest van 22 februari 1990, zaak C-228/88, Bronzino, Jur., 1990, 1-531) en recht 
op studietoelagen voor kinderen (arrest van 15 maart 1989, zaak 389/87, Echtemach, Jur., 1989, 
723). 

Richtlijn 68/360/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 inzake de opheffing van de beperkingen 
van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten en van hun familie binnen de 
Gemeenschap (PB, 1968, L 257, 13). Zie ook verordening (EEG) nr. 1251170 van de Commissie 
van 29 juni 1970 betreffende het recht van werknemers om verblijf te houden op het grondgebied 
van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld (PB, 1970, L 142, 24). 
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van een EG-vennootschap op zich geen verblijfsrecht op voor onderdanen van derde 
landen. Anders zou het vreemdelingenrecht van de Lid-Staten volledig worden ondergra
ven. 

Een zekere ondergraving van het nationale vreemdelingenrecht vindt nu reeds plaats op grond vaP de rechtspraak 
van het Hof inzake vrije dienstverrichting met behulp van personeel uit derde landen. Een illustratie daarvan 
biedt het arrest Vander Elst (1994). 1635 Vander Eist, eigenaar van een Belgisch sloopbedrijf, voerde in 1989 
sloopwerkzaamheden uit op een gebouw in Frankrijk. Bij de werken waren Marokkaanse werknemers van hem 
betrokken, die legaal in België woonden, daar over een werkvergunning beschikten en sociaal verzekerd waren. 
De Franse arbeidsinspectie meende dat V ander Eist de Franse Code du travail had overtreden door niet een 
Franse werkvergunning voor deze werknemers aan te vragen en de ermee gepaard gaande bijdrage te betalen. 
Als sanctie werd hem een administratieve boete opgelegd. In beroep argumenteerde Vander Eist o.m. dat de 
betrokken bepalingen van de Code du travail een onrechtmatige belemmering van het vrije dienstenverkeer 
vormden. Het Hof heeft hem in essentie gelijk gegeven. Voornoemde vergunnings- en bijdrageplicht kan, aldus 
het rechtscollege, voor de werkgever een aanzienlijke last betekenen1636 die neerkomt op een belemmering van 
het vrije dienstenverkeer, te meer daar de werkgever reeds sociale bijdragen voor de betrokken werknemers in 
het thuisland betaalt. 1637 Na een onderzoek naar de omstandigheden van het geval, oordeelde het Hof dat de 
Franse wetgeving verder ging dan nodig1638 onder de artt. 59 en 60 EG: (i) de Marokkaanse werknemers van 
Vander Eist hadden een werkvergunning in België, (ii) zij beschikten over een geldige verblijfstitel in Frankrijk, 
nl. een visa voor een verblijf van korte duur, en (iii) het betrof hier een tijdelijke uitzending van werknemers, 
die geenszins de bedoeling hebben zich op de Franse arbeidsmarkt te begeven. 1639 Deze uitspraak - waarvan 
de precedentswaarde blijkens het dictum beperkt is tot de hypothese van een EG-onderneming die diensten 
verricht in een andere Lid-Staat en "op reguliere basis onderdanen uit derde landen in vaste dienst heeft" 1640 -

heeft verregaande consequenties voor de rechten van werknemers uit derde landen om in het kader van 
uitzendarbeid in andere Lid-Staten te gaan werken. 1641 Opdat deze werknemers van een (in de tijd beperkt) 

1635 

1636 

1637 

1638 

1639 

1640 

1641 

Arrest van 9 augustus 1994, zaak C-43/93, Jur., 1994, 1-3803. Zie, voor een uitgebreide analyse 
en ruimere behandeling van de problematiek, CASTILLO DE LA TORRE, F., "La libre circulation des 
services et les ressortissants des pays tiers: quelques réflexions au sujet de I' arrêt Vander Elst", 
Rev. Marché Unique Eur., 1995/2, 131-159. 

Arrest Vander Elst, r.o. 12. 

Arrest Vander Elst, r.o. 15. Met verwijzing naar het arrest Seco (3 februari 1982, gevoegde zaken 
62/81 en 63/81, Jur. , 1982, 223) merkt het Hof op dat zulks een extra last vormt voor die 
werkgevers, "die daarmee in feite zwaarder worden belast dan op het nationale grondgebied 
gevestigde dienstverrichters". Deze feitelijke discriminatie weerhield het Hof niet om op de Franse 
wetgeving de "rule of reason" voor niet-discriminerende maatregelen toe te passen. Vgl. arrest 
Rush Portuguesa (27 maart 1990, zaak C-113/89, Jur., 1990, 1-1417, r.o. 12), waar het Hof 
dezelfde Franse wetgeving discriminerend achtte t.a.v. dienstverrichters uit een andere Lid-Staat. 

De redenering is ietwat rommelig, daar zij niet vertrekt vanuit de erkenning van een bepaalde 
grond van algemeen belang die als rechtvaardiging van de regeling kan gelden. Arrest en conclusie 
samengelezen, blijken de door de (vier) interveniërende regeringen ingeroepen gronden van 
algemeen belang betrekking te hebben op het toezicht op de bewegingen van onderdanen van derde 
landen, de goede werking van de arbeidsmarkt en het beschermen van werknemers en van de 
mededinging tussen ondernemingen. 

Arrest Vander Elst, r.o. 18-22. 

De toevoeging van dit "vaste dienst"-vereiste, zonder dat het Hof daarvan een omschrijving geeft, 
wordt betreurd door PEERS, S., "Indirect rights for third-country service providers confirmed", 
Eur. L. Rev., 1995, (303), 307, die vreest dat "xenophobic national authorities may well seize upon 
the Court's undefined qualification to refuse to issue a visa to many third-country nationals who 
seek entry to provide services for their employer". 

Politiek raakt het arrest ongetwijfeld gevoelige snaren, gelet op de zeer restrictieve resoluties die de 
Raad in het kader van de "derde pijler" van de Unie de afgelopen jaren heeft aangenomen ter 
beperking van de toelating van onderdanen van derde landen voor tewerkstellingsdoeleinden in de 
Lid-Staten. Zie de referenties bij DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, p. 693-694, 
nr. 803. 

I 
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verblijfsrecht genieten, volstaat het dat een EG-vennootschap hen (principieel) in vaste dienst neemt en 
vervolgens uitbesteedt aan de vestiging in het gastland van een andere EG-vennootschap. 

§ 3. Verhouding vestigingsrecht - internationaal privaatrecht: een flirt met de incorpora
tie/eer? 

332. Interessant is Segers daarnaast voor de vraag naar de verhouding tussen het 
vestigingsrecht en het internationaal privaatrecht van de Lid-Staten. Verscheidene ~· 
commentatoren hebben in Segers een openlijke omarming van de incorporatieleer ge
zien. 1642 Het meest expliciet liet TIMMERMANS zich uit: 

"De conclusie is duidelijk. Ook pseudo-buitenlandse vennootschappen, mits opgericht overeenkomstig het recht 
van een Lid-Staat en met tenminste hun statutaire zetel binnen de Gemeenschap, profiteren van de vrijheid van 
vestiging. [ ... ] Binnen de werkingssfeer van het EEG-Verdrag is derhalve een eventuele discrepantie tussen de 
Lid-Staat van incorporatie en die van de werkelijke zetel niet relevant. De enkele statutaire zetel bepaalt in 
principe de lex societatis. Erkenning kan aan een buitenlandse vennootschap die zich op genoemde verdrags
bepalingen kan beroepen, niet worden onthouden. Daarmee lijkt deze rechtspraak van het Europese Hof Lid
Staten als bijv. Frankrijk die het 'siège réel'-stelsel in klassieke vorm aanhangen, het recht te ontzeggen dit 
stelsel toe te passen op EEG-vennootschappen. Deze interpretatie van art. 58 EEG propageert wat de rechtsvorm 
van de ondernemingsactiviteiten betreft, een stelsel van vrije rechtskeuze en zet de deur open voor een 
overeenkomstig verschijnsel binnen de Europese Gemeenschap als in de Verenigde Staten onder de benaming 
'De la ware effect' bekend staat." 1643 

Men moet toegeven dat, indien het Hof ooit de indruk heeft gewekt de incorporatieleer 
genegen te zijn, het wel in Segers was. 1644 Bij de hoger (supra, nr. 326 in fine) aange
haalde 'sweeping statement' kan men echter reeds vanuit het verdragsstelsel zelf inzake 
vestigingsrecht een kritische kanttekening maken. Het Hof lijkt hier uit het oog te 
verliezen dat ~rt. ~2,.. eer~Jl}~~~!J~GLhet_r_echt91!1 bijkarnorenopte · ric~ten onderwerpt 
-aanàé- V()o-I"Waarde dat men reeds op_ het. grondg~bi~d van, een_ Lid~Staat is gevestigd (su
pra~ nr. -i42)~-"Ntr karr-men natUurlijk aanvoeren: Slenderose wàs gevestigd, daar haar 
werkzaamheden daadwerkelijk en duurzaam verband hielden met de economie van een 
Lid-Staat, nl. Nederland. Maar dat is e,en lçringreóen~ het valt moeilijk aan te nemen 
dat art. 52, eerste alinea, het voldoende acht dar·een EG-vennootschap aan het vereiste 
van 11 gevestigd zijn 11 binnen de EG voldoet via het (doorgaans nog te openen) bijkan
toor.1645 

1642 

1643 

1644 

1645 

Zie b.v. CATH, I.G.F., "Freedom of Establishment of Companies: A New Step Towards Completi
on of the Internat Market", 6 Y.E.L., 1987, (247), 261 (de auteur trad overigens in Segers voor het 
Hof als advocaat voor Se gers op), die uit Segers afleidt dat "a two-century old discussion with 
regard to the doctrines of 'siège réel' and 'incorporation' bas been (implicitly) decided in favour of 
the latter in so far as intra-Community cross-border establishment of companies is concerned." 

TIMMERMANS, C.W.A., "Europeesrechtelijke erkenning van pseudo-buitenlandse vennootschap
pen", in Tot vermaak van Slagter. Feestbundel aangeboden aan Prof. mr. W.J. Slagter, ter gelegen
heid van zijn 65e verjaardag, Deventer, Kluwer, 1988, (321), 324. Zie ook Id., "Methods and 
Tools for Integration", in European Business Law. Legal and Economie Analyses on Int eg ration and 
Harmonization, BUXBAUM, R.M., GERTIG, G., HIRSCH, A. en HOPT, K.J. (eds.), Berlijn, De 
Gruyter, 1991 , 135 en het standpunt van de auteur in de hieropvolgende discussie op p. 149. 

Cf EYLES, 347. Ook VAN DEN BRAAK, S.M. en HUISKES, C.R., "De Delaware-constructie onder 
vuur?", N.J.B., 1992, (1165), 1169 en voetnoot 32, leiden uit het arrest een voorkeur voor de 
incorporatietheorie af. 

Zie ook de kritiek van EYLES, 34 7-348. 
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Tegen het afleiden van algemene i. p.r. -impliçaties uiLSeggrs pleit alleszins dat het 
hier ee!l-;~-betrortussen-twee--Lid-~~i~_n.- (Nederland en het Verenigd Koninkrijk) die 
de incorporatieleer aarihangen, zodafde lokatie van de werkelijke zetel van Slenderose er 
in hef-geheel niet toe deed~ Men ~~_!~oeilijkaam!_el!len dat het Hof in een dergelijke 
casuspositie, en met een kamer--van drie rechters, voor ~e- gehele--EG -dé. incorporatrelêer 
~~It_:vy!Jlen intr~~uc~~~n~ Als -die ind!Ulc iil was-·gewèkt, dan_i~ hii !]Jet ])aily Mail (injra, 
nr. 334) volledig de ~~I?.J!!~QJJJ~~646 

Jo:-~~--~~'·---·-

§ 4. Welke ruimte voor bestrijding vanfraude en misbruiken? 

333. Een en ander voert naar het probleem van de "puur formeel buitenlandse vennoot
schappen" en van de fraudebestrijding. De analyse van de Bedrijfsvereniging, dat het hier 
in wezen om een zuiver nationale situatie ging, vond geen genade in de ogen van het Hof: 

"Met betrekking tot de redenen die de Bedrijfsvereniging voor haar weigering aanvoert - het tegengaan van 
mogelijk misbruik en het belang van een adequate uitvoering van de nationale sociale-zekerheidswetgeving -, 
moet worden vastgesteld dat artikel 56 EEG-Verdrag inderdaad binnen zekere grenzen een bijzondere regeling 
toelaat voor vennootschappen die overeenkomstig het recht van een andere Lid-Staat zijn opgericht, op 
voorwaarde dat die regeling gerechtvaardigd is uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid of de 
volksgezondheid. Maar ook al kan fraudebestrijding in bepaalde omstandigheden grond opleveren voor een 
gedifferentieerde behandeling, de weigering om ziekengeld toe te kennen aan een directeur van een vennootschap 
die volgens het recht van een andere Lid-Staat is opgericht, is in dit verband geen passende maatregel." 1647 

Zoals avoir fiscal (supra, nr. 321) stelt het Hof zich in Segers zeer terughoudend op ten 
aanzien van fraude- en misbruikbestrijding als rechtvaardigingsgrond voor beperkingen op 
de vrije vestiging. Waar het Hof de deur hiervoor inzoverre op een kier zet, dat fraudebe
strijding in bepaalde omstandigheden een rechtvaardigingsgrond voor gedifferentieerde 
behandeling wordt geacht, wordt de opening meteen gedicht door een strikt rechterlijk 
toezicht op het "passend" karakter van de maatregel. Op dit punt schakelt het arrest zich 
in een lange traditie van uiterst restrictieve interpretatie van de in art. 56 EG vervatte 
uitzonderingen in. 

Het probleem van de puur formeel buitenlandse Limiteds à la Slenderose is inmiddels voor Nederland aanzienlijk 
afgenomen. De voornaamste oorzaak daarvoor ligt in een wijziging van de Britse belastingwetgeving door de 
Finance Act 1988. Waar vóór deze wet met het oog op de onbeperkte belastingplicht van een vennootschap 
vereist was dat zij haar "centra! management and control" op het Britse grondgebied had, worden alle sedert 15 
maart 1988 in het Verenigd Koninkrijk opgerichte vennootschappen krachtens S. 66(1) van deze wet onweerleg
baar vermoed ingezetene te zijn, met onbeperkte belastingplichtigheid onder de vennootschapsbelasting als 
gevolg. 1648 Constructies als die van Segers hebben daardoor heel wat aan aantrekkelijkheid ingeboet. 

1646 

1647 

1648 

In die zin ook, m.b.t. het standpunt van TIMMERMANS vertreden in European Business Law, supra, 
voetnoot 1643, VoN WILMOWSKY, P., "Gesellschafts- und Kaphalmarktrecht in einem gememsa
men Markt", RabelsZ., 1992, (521), 536. 

Arrest Segers, r.o. 17. Zie, nog scherper, conclusie van advocaat-generaal DARMON, Jur., 1986, 
2379. 

De test van "central management and control" geldt thans enkel voor in het buitenland opgerichte 
vennootschappen. Als uitzondering op de nieuwe regel geldt dat een vennootschap die vóór 15 
maart 1988 bedrijvig was en vóór die datum niet-ingezetene was geworden op grond van een 
algemene of bijzondere goedkeuring van het ministerie van financiën, niet-ingezetene kan blijven 
waar zij ook gelegen is (bij algemene goedkeuring geldt als bijkomende voorwaarde dat de 
vennootschap in een ander land belastingplichtig was): zie INLAND REVENUE, Statement of 
Practice SP 1/90, 9 januari 1990, "Company Residence"; CLIPFORD CHANCE, "Regional Develop-

I 
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AFDELING IV. TERUGHOUDENDHEID HERVONDEN: DAILY MAIL EN ZIJN NAWERKING 

§ 1. Analyse 

334. Zo liberaal als Segers was, zo terughoudend lijkt het door het plenaire Hof op 27 
september 1988 gewezen Daily Mail-arrest. 1649 Het Hof kreeg vanwege de High Court 
of Justice de vraag voorgelegd naar de -~~~enig~~-ti~!!~i~ m~t de artt. 52 en 58 EG van een 
verei_~~ _ _y~l! _y_QQ!"afgaang~~_!()_~stemming VOOr een rechtspersoon Om zij~ _Celltr~l~-Jl~Stln~i~
z~Jf!l naar een andere Lid-Staat te verplaatsen, indien door die zetelverplaatsing (i) de 
qetaling _van belasting_ over reeds gemaakte winst kon worden ontweken en (i_il_ b~lasti11g 
kon_ worden ontweken indien de vennootschap haar bestuurszetel in die Lid-Staat behield: 

Krachtens de toenmalige Britse fiscale wetgeving (zie, sedert de Finance Act 1988: supra, nr. 333) waren alleen 
vennootschappen die hun fiscale woonplaats in het Verenigd Koninkrijk hebben ("which are resident for tax 
purposes in the United Kingdom"), onderworpen aan de Britse vennootschapsbelasting. Als fiscale woonplaats 
geldt de plaats waar de centrale bestuurszetel is gevestigd. 1650 S. 482(1)(a) Income and Corporation Taxes Act 
1970 verbood in zijn toenmalige versie1651 vennootschappen met fiscale woonplaats in het Verenigd Koninkrijk 
om deze woonplaats op te geven zonder toestemming van het ministerie van financiën. Daily Mail and General 
Trust PLC (hierna: "Daily Mail"), een public limited company naar Engels recht met statutaire zetel te Londen, 
was als beleggingsmaatschappij voornamelijk actief in lang- en kortlopende beleggingen op de beurs van Londen. 

1649 

1650 

1651 

ments (United Kingdom)", Int. Law., 1989, (306), 309-311; DAVIES, D., Booth: Residence, 
Domicile and UK Taxation, Londen, Butterworths, 1995, nr. 6.02, p. 135; GAMMIE, M., "UK 
company residence: the new rules", lntertax, 1988, (416), 418-419; EBENROTH, C.T. en EYLES, 
U., "Die innereuropäische Verlegung des Gesellschaftssitzes als Ausfluss der Niederlassungs
freiheit?", D.B., 1989, (363), 369; EYLES, 341; LEVER, J., noot bij Daily Mail, C.M.L. Rev., 
1989, (327), 328. 

Zaak 81187, Jur. , 1988, 5483. 

S. 482(7) Income and Corporation Taxes Act 1970. 

S. 482(1)(a) en (b) Income and Corporation Taxes Act 1970, opgeheven bij S. 105(6) en (7) 
Finance Act 1988 met ingang van 15 maart 1988. Toelating van het ministerie van financiën is 
krachtens het huidige S. 765(1)(c) en (d) Income and Corporation Taxes Act 1988 enkel nog vereist 
wanneer een ingezeten vennootschap een door haar gecontroleerde niet-ingezeten vennootschap 
aandelen of obligaties doet uitgeven of wanneer eerstgenoemde aandelen of obligaties in een niet
ingezeten vennootschap waarover zij controle heeft, overdraagt; maar deze toelatingsplicht geldt 
krachtens S. 765A niét wanneer het gaat om transacties die kapitaalverkeer uitmaken in de zin van 
art. 1 Kapitaalverkeersrichtlijn 1988. Zie INLAND REVENUE, Statement of Practice SP 2/92 (28 
February 1992) "Transactions within TA 1988 S 765 A- movementsof capital between residentsof 
EC memher states", i.v.m. gevallen waarin getwijfeld wordt dat het om kapitaalverkeer in de zin 
van art. 1 van de richtlijn gaat. Een vergunningsplicht zou inderdaad indruisen tegen de rechtspraak 
van het Hof inzake vrij kapitaalverkeer: supra, nrs. 258-259. De nieuwe regeling bij vennoot
schapsemigratie komt op het volgende neer. Enerzijds is er geen goedkeuringsplicht meer, al eist S. 
130 Finance Act 1988 van een ingezeten vennootschap die voornemens is te emigreren, zulks aan 
de Board of Inland Revenue te melden en de goedkeuring van de Board te verkrijgen inzake de 
modaliteiten voor betaling van uitstaande belastingschulden (gepreciseerd in INLAND REVENUE, 
Statement of Practice SP 2/90, 9 J anuary 1990, "Guidance notes for migrating companies: notice 
and arrangements for payment of tax"). Anderzijds geldt nu krachtens S. 105 Finance Act 1988 een 
exit tax: een vennootschap die na 14 maart 1988 ophoudt ingezetene van het Verenigd Koninkrijk te 
zijn, wordt geacht al haar activa aan marktwaarde van de hand te hebben gedaan, met uitzondering 
van de activa verbonden aan een bijkantoor in het Verenigd Koninkrijk. Aangezien een in het 
Verenigd Koninkrijk opgerichte vennootschap geacht wordt ingezetene te zijn (supra, voetnoot 
1647), treft de exit tax normaliter enkel naar buitenlands recht opgerichte vennootschappen wier 
"central management and control" tot dan toe in het Verenigd Koninkrijk was gelegen: CLIPFORD 
CHANCE, o.c., Int. Law., 1989, 311; GAMMIE, M., o.c., lntertax, 1988, (416), 420. Men kan zich 
de vraag stellen of het hier niet om een verkapte discriminatie op grond van de rechtsvorm van een 
vennootschap gaat: supra, nr. 296 en infra, nr. 418, i.v.m. het arrest Halliburton Services. 
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Ter ontwijking van Engelse meerwaardebelasting op de verkoop van een belangrijke groep aandelen uit haar 
investeringsportefeuille, vatte de vennootschap in begin 1984 het plan op haar "central managementand control", 
d.i. haar centrale bestuurszetel, van Londen naar Nederland te verplaatsen. 1652 Na twee jaar onderhandelen 
met het ministerie bracht Daily Mail de zaak in 1986 voor de High Court of Justice, waar zij aanvoerde dat de 
artt. 52 en 58 EG haar het recht verleenden om haar bestuurszetel zonder voorafgaande toestemming naar een 
andere Lid-Staat te verplaatsen dan wel het recht om die toestemming te verkrijgen zonder dat daaraan 
voorwaarden worden verbonden. 

335. In zijn arrest herinnert het Hof eerst aan de fundamentele betekenis van het 
vestigingsrecht en zijn rechtstreekse werking. 1653 Het rechtscollege voegt een interes
sante dimensie toe aan art. 52, door te bepalen dat dit artikel ook belemmeringen op 
grensoverschrijdende vestiging uitgaande van de Lid-Staat van oorsprong verbiedt1654 

(daarover infra, nr. 337), en het wijst op een aantal modaliteiten van vestigingsrecht 
waarover vennootschappen krachtens het Verdrag beschikken (infra, nr. 338). 1655 Maar 
waar het Hof bij de eigenlijke vraag aanbelandt, verandert de toonaard compleet. Het 
tevoren ingenomen, op vrije vestiging gerichte EG-perspectief verglijdt naar een natio
naalrechtelijke invalshoek: 

"In dit verband zij erop gewezen, dat, anders dan natuurlijke personen, vennootschappen hun bestaan ontlenen 
aan de wet en wel, bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht, aan de nationale wet. Zij bestaan enkel 
krachtens de verschillende nationale wetgevingen, die de oprichtings- en werkingsvoorwaarden ervan bepalen. 

Zoals de Commissie heeft beklemtoond, vertonen de wettelijke regelingen van de Lid-Staten aanzienlijke 
verschillen, zowel met betrekking tot de aanknoping met het nationale grondgebied, die vereist is voor de 
oprichting van een vennootschap, als met betrekking tot de mogelijkheid dat een naar het recht van een Lid-Staat 
opgerichte vennootschap die aanknoping later wijzigt. Bepaalde Lid-Staten verlangen, dat niet enkel de statutaire 
zetel, maar ook het feitelijk hoofdkantoor, dat wil zeggen het hoofdbestuur van de vennootschap, zich op hun 
grondgebied bevindt, zodat verplaatsing van het hoofdbestuur naar een ander land onderstelt dat de vennootschap 
eerst wordt ontbonden, met alle fiscaal- en vennootschapsrechtelijke gevolgen van dien. Volgens de wetgeving 
van andere Lid-Staten kunnen vennootschappen hun hoofdbestuur naar het buitenland verplaatsen, maar in 
sommige landen zoals het Verenigd Koninkrijk is dat recht aan bepaalde beperkingen onderworpen, terwijl de 
rechtsgevolgen van een verplaatsing, met name op fiscaal gebied, van Lid-Staat tot Lid-Staat verschillen. "1656 

Op deze divergenties van het nationale recht biedt het vestigingsrecht volgens het Hof 
geen antwoord: 

1652 

1653 

1654 

1655 

1656 

De opgezette belastingconstructie verliep als volgt. Onder de toenmalige vennootschapsbelasting 
volgde uit een verplaatsing van de centrale bestuurszetel dat Daily Mail in het Verenigd Koninkrijk 
niet-ingezetene werd, en hierdoor niet langer onderworpen zou zijn aan de Engelse meerwaardebe
lasting op realisatie van activa en voorheffing in de vennootschapsbelasting. In Nederland zou Daily 
Mail als ingezetene vennootschapsbelasting en meerwaardebelasting moeten betalen, doch enkel, 
voor wat dit laatste betreft, voor meerwaarden ontstaan na de verkrijging van de status als 
Nederlands ingezetene. Het probleem was dat, door de zetelverplaatsing, de aandeelhouders van 
Daily Mail het voordeel van het fiscaal tegoed ("imputation credit") verloren. Om hieraan te 
verhelpen, wilde Daily Mail, na de zetelverplaatsing, een dochteronderneming met vestiging in het 
Verenigd Koninkrijk oprichten en daaraan de permanente aandelen van haar effectenportefeuille 
overdragen. Voor Daily Mail's aandeelhouders zouden dan dividendgerechtigde aandelen worden 
uitgegeven die, daar zij uit Engelse bron kwamen, recht zouden geven op het fiscaal tegoed. Zie 
het rapport ter terechtzitting, Jur., 1988, 5484-5487; zie tevens VAN THIEL, S., "Taxplanning en 
het Europees vestigingsrecht. Een stap terug", A.F. T., 1989, 259. 

Arrest Daily Mail, r.o. 15. 

Arrest Daily Mail, r.o. 16. 

Arrest Daily Mail, r.o. 17. 

Arrest Daily Mail, r.o. 19-20. 

-, 
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"In het EEG-Verdrag is rekening gehouden met deze verschillen tussen de nationale wettelijke regelingen. Bij de 
omschrijving, in artikel 58 van het Verdrag, van de vennootschappen waarvoor het recht van vestiging geldt, 
worden statutaire zetel, hoofdbestuur en hoofdvestiging van een vennootschap op gelijke voet geplaatst als 
element van aanknoping. Verder bepaalt artikel 220, dat de Lid-Staten, voor zover nodig, overeenkomsten 
sluiten ter verzekering van, onder meer, de handhaving van de rechtspersoonlijkheid in geval van verplaatsing 
van de zetel van vennootschappen van het ene land naar het andere. Met betrekking tot deze materie is echter 
nog geen enkele overeenkomst van kracht geworden. "1657 

Aangezien ook geen enkele krachtens art. 54, lid 3, sub g, EG vastgestelde harmonisatie
richtlijn op het gebied van het vennootschapsrecht op deze verschillen betrekking heeft, 
stelt het Hof vast, 

"dat het Verdrag de verschillen tussen de nationale wettelijke regelingen met betrekking tot de vereiste 
aanknoping en de vraag of, en zo ja hoe, de statutaire zetel of het feitelijke hoofdkantoor van een naar nationaal 
recht opgerichte vennootschap naar een andere Lid-Staat kan worden verplaatst, beschouwt als vraagstukken 
waarvoor de regels inzake het recht van vestiging geen oplossing bieden, doch die in toekomstige wetgeving of 
overeenkomsten moeten worden geregeld." 1658 

De conclusie luidt dat 

"de artikelen 52 en 58 EEG-Verdrag [ ... ] bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht aan een vennootschap 
die is opgericht overeenkomstig het recht van een Lid-Staat en in die Lid-Staat haar statutaire zetel heeft, niet het 
recht geven haar centrale bestuurszetel naar een andere Lid-Staat te verplaatsen." 1659 

336. Daily Mail heeft vele kritische reacties uitgelokt. 1660 De gevolgde redenering 
nodigt inderdaad uit tot talrijke bedenkingen. Vooraleer daarop in te gaan, wijzen we op 
een drietal ons inziens onderbelicht gebleven, positieve aspecten van het arrest. 

§ 2. Positieve aspecten 

337. Te verwelkomen valt in de eerste plaats dat het Hof het 'effet utile' -argument van 
de Commissie overnam met betrekking tot van het oorsprongland uitgaande belemme
ringen op het vestigingsrecht: 

"Hoewel de verdragsbepalingen die de vrijheid van vestiging waarborgen met name beogen te verzekeren dat 
buitenlandse onderdanen en vennootschappen in de Lid-Staten van ontvangst op dezelfde wijze worden behandeld 
als de onderdanen van die .l--id-Staat, verbieden zij de Lid-Staat van oorsprong ook, de vestiging in een andere 
Lid-Staat te bemoeilijken van een van zijn onderdanen of van een naar zijn nationaal recht opgerichte en onder 
de definitie van artikel 58 vallende vennootschap. De door de artikelen 52 en volgende gewaarborgde rechten 

1657 

1658 

1659 

1660 

Arrest Daily Mail, r.o. 21. 

Arrest Daily Mail, r.o. 23. 

Arrest Daily Mail, r.o. 25 en punt 1 dictum. 

U. DROBNIG ("Gemeinschaftsrecht und intemationales Gesellschaftsrecht. 'Daily Mail' und die 
Folgen", in Europäisches Gemeinschaftsrecht und Internationales Privatrecht, V oN BAR, C. (ed.), 
Keulen, Carl Heymann, 1990, (185), 203) gewaagt van "ein bedauerlicher Rückschritt, nicht nur 
für das internationale Gesellschaftsrecht, sondem auch für das Gemeinschaftsrecht". Niet minder 
kritisch is VoN BAR, C., Internationales Privatrecht, 11, München, Beek, 1991, p. 459, nr. 633, 
volgens wie men de uitspraak "für erstaunlich restriktiv, ja sogar europarechtlich schon deshalb für 
verfehlt [mag] halten, weil sie letztlich nicht das autonome Recht am Gemeinschaftsrecht rniBt, 
sondem dem IPR der Mitgliedstaaten den Varrang vor einem 'der grondlegenden Prinzipen der 
Gemeinschaft' - der N iederlassungsfreiheit - einraümt [ ... ] . " 

î 
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zouden immers hun betekenis verliezen indien de Lid-Staat van oorsprong ondernemingen kon beletten het land 
te verlaten ten einde zich in een andere Lid-Staat te vestigen. "1661 

Daarmee erkent het Hof formeel het recht van vertrek als onlosmakelijk bestanddeel van 
de vrijheid van vestiging. Met dit beginsel, dat het inmiddels herhaaldelijk bevestig
de1662, situeert Daily Mail zich in een tendens in de rechtspraak inzake vrij personen
en dienstt.nverkeer166~ om ook voorschriften van het thuisland aan dt verdragsregels te 
toetsen indien die het recht op vrij verkeer van de eigen onderdanen belemmeren, zoals 
door te weigeren vakbekwaamheden te erkennen die dezen in een andere Lid-Staat hebben 
verworven 1664, door hen te belemmeren bij het voeren van elders in de Gemeenschap 
verworven academische titels1665 , door hun recht om elders in de Gemeenschap dien
sten te ontvangen beperken1666, of meer algemeen wanneer deze staat hen minder 
gunstig behandelt indien zij op het grondgebied van meer dan één Lid-Staat werkzaam 
willen zijn, zoals door een meer bezwarende behandeling op het gebied van de sociale 
zekerheid. 1667 De explicitering in Daily Mail met betrekking tot ondememingen1668 

biedt interessante perspectieven voor de toetsbaarbeid van materieelrechtelijke, inzonder
heid fiscaal- en vennootschapsrechtelijke, regels van het oorsprongland die ondernemingen 
ontmoedigen of hinderen bij het zich gedeeltelijk of geheel in een andere Lid-Staat 
vestigen; daarop wordt verder (infra, nrs. _) nog ingegaan. 1669 Van g!_o9t,_b~l~l}g, in 
het kader van het hier bestudeerde proces van constitutionaliseriiig ·-váii-de-ve-sÜgingsvrij
heid, is dat het Hof met de erkenning van het vertrekrecht een stap verder in de richting 

1661 

1662 

1663 

1664 

1665 

1666 

1667 

1668 

1669 

Arrest Daily Mail, r.o. 16; het citaat stamt uit het arrest van 14 juli 1994, zaak C-379/92, Peralta, 
Jur., 1994, 1-3453, r.o. 31. 

Zie arrest Peralta, r.o. 31 en arrest van 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur., 1995, 1-
4921, r.o. 97. 

Zie de uitstekende analyse van deze rechtspraak bij MAREN CO, G., "The Notion of Restrietion on 
the Preedom of Establishment and Provision of Services in the Case-Law of the Court", 11 Y.E.L., 
1992, (111), 144. 

Arrest van 7 februari 1979, zaak 115178, Knoors, Jur., 1979, 399, r.o. 20 en 24. 

Arrest van 31 maart 1993, zaak C-19/92, Kraus, Jur., 1993, 1-1663, r.o. 15-23. 

Arrest van 31 januari 1984, gevoegde zaken 286/82 en 26/83, Luisi en Carbone, Jur., 1984, 377, 
r.o. 16. 

Arresten van 7 juli 1988 in zaak 143/87, Stanton, Jur., 1988, 2029, r.o. 13-14, resp. in gevoegde 
zaken 154/87 en 155/87, Wolf, Jur., 1988, 3897, r.o. 13-14. Zie ook, met betrekking tot (fiscale) 
regels van het thuisland die een natuurlijke persoon belemmeren tewerkgesteld te worden in een 
andere Lid-Staat, conclusie van advocaat-generaal DARMON in Biehl, Jur., 1990, p. 1-1786-1787, 
punten 13-15. 

Voor natuurlijke personen was een dergelijke explicitering niet echt nodig, aangezien de art. 1 en 2 
van richtlijn 731148/EEG van de Raad van 21 mei 1973 (inzake de opheffing van de beperkingen 
van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter 
zake van vestiging en verrichten van diensten, PB, 1973, L 172, 14) reeds uitdrukkelijk voorziet in 
het recht van EG-onderdanen om hun land met het oog op vestiging elders in de Gemeenschap te 
verlaten. 

Voor een toepassing op de Duitse fiscale behandeling van de verplaatsing van de centrale bestuurs
zetel van Duitsland naar een andere Lid-Staat, zie KNOBBE-KEUK, B., "Der Wechsel von der 
beschränkten zur unbeschränkten Körperhaftsteuerpflicht und vice versa", StuW, 1990, 372-379. 

1 
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van art. 52 EG als beperkingsverbod zet: de Britse wetgeving was immers niet discrimi
nerend van aard, doch belemmerde wel de grensoverschrijdende vestiging. 1670 

338. Een t~de positief punt betreft de qp_s_qmming die het Hof geeft van _Q~_y_ersçbil_-
lende wij~~!! __ ~aar~R_ ___ ~ennootschappen hun vestigi~gsrecht kufll!e!_l. __ -~itoef~[\~n. Hoger 
(supra, nrs. 180-181) wezen we er al op dat de bevestiging in dit arrest, dat een vennoot
schap ook haar vestigingsrecht kan uitoefenen door middel van deelname in de oprichting 
van een vennootschap in een andere Lid-Staat1671

, het niet-exhaustieve karakter van de 
in art. 52, eerste alinea, genoemde vestigingstechnieken (agentschap, bijkantoor en 
dochteronderneming) aantoont. Uit de verwijzing naar art. 221 op dit punt - dat algemeen 
spreekt over financiële deelneming in het kapitaal van rechtspersonen in de zin van art. 58 
(supra, nrs. 267 e.v.) - blijkt dat een vennootschap zich ook kan- vestigen door deelne
ming in het kapitaal van een bestaande vennootschap. In beide gevallen echter is vereist 
dat de kapitaalparticipatie gepaard gaat met een aan de betrokken vennootschap toereken
bare economische activiteit in het gastland (supra, nr. 181). 

339. Ten derde biedt Daily Mail een interessante wetgevende uitweg voor de impasse 
waarin de zetilvemla.a.!~!l!g~Qroblell!~!~~~, mede door dit arrest, is beland. Door niet enkel 
te verwijzen naar art. 220 maar ook naar op art_.___54, Jid 3, sub g, EG gebaseerde 
richtlijnen ter harmonisatie van het vennootschapsrecht1672

, laat het Hof indirect maar 
duidelijk verstaan dat deze problematiek ook via communautaire wetgeving, en niet 
noodzakelijk via een verdrag tussen de Lid-Staten, kan worden behandeld. 1673 Grote 
voordelen van die benadering zijn ongetwijfeld de initiatiefrol van de Commissie (die 
onder art. 220 EG strikt genomen niet geldt), de gekwalificeerde-meerderheidsregel die 
goedkeuring door de Raad vergemakkelijkt (onder art. 220 is consensus tussen de Lid
Staten vereist) en, vooral, het hoger democratische gehalte van de besluitvorming, nu op 
art. 54 EG gebaseerde richtlijnen sedert de inwerkingtreding van het Unieverdrag volgens 
de codecisieprocedure verlopen. Blijkbaar is de wenk niet geheel in dovemansoren 
gevallen bij de Commissie, al is haar reactie bepaald niet gezwind geweest (zie ook infra, 
nr. 346): pas vijf jaar later, in 1993, bestelde zij over de zetelverplaatsingsproblematiek \ 
een studie bij KPMG1674 en pas begin 1996 kondigde zij formeel een richtlijnvoorstel I 
over dit onderwerp aan (supra, nr. 239). Zoals eerder aangestipt (supra, nr. 244), blijkt 
uit de formulering van de drieëntwintigste overweging van het arrest overigens ook dat de 
problematiek van uiteenlopende aanknopingsfactoren in het internationaal vennootschaps-

1670 

1671 

1672 

1673 

1674 

Zie SACK, R., "Auswirkungen der Art. 52, 58 EWGV auf das internationale Gesellschaftsrecht -
EuGH, NJW 1989, 2186", JuS, 1990, (352), 355, die terecht ook wijst op de formulering van de 
in hoofdtekst geciteerde rechtsoverweging ·16, waar het Hof aangeeft dat de artt. 52 e.v. "met 
name" nationale behandeling willen verzekeren en daardoor de indruk versterkt dat het discrimina
tieverbod niet uitputtend de inhoud van het vestigingsrecht weergeeft. 

Arrest Daily Mail, r.o. 17. 

Arrest Daily Mail, r.o. 21-22. 

In r.o. 23 lijkt het er zelfs op dat het Hof de communautaire optie vooropplaatst: de problematiek 
moet volgens hem "in toekomstige wetgeving of overeenkomsten [ ... ] worden geregeld". Zie ook 
EBKE, W.F. en GOCKEL, M., "European Corporate Law", Int. Law., 1990, (239), 250. 

KPMG EUROPEAN BUSINESS CENTRE BRUXELLES, Study on Transfer of the Head Office of a 
Company from one Memher State to another, COMMISSIE EG (ed.), Brussel - Luxemburg, Bureau 
Officiële Publikaties EG, 1993; ook in het Frans verschenen onder de titel Etude sur le transfer! de 
siège d 'une société d 'un Et at membre à un autre. 
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recht van de Lid-Staten volgens het Hof langs de weg van op art. 54, lid 3, sub g, 
gefundeerde richtlijnen te regelen valt. Tot enig initiatief van de Commissie op dit punt is 
het echter alsnog niet gekomen. 

Men kan overigens kritische kanttekeningen plaatsen bij de juxtapositie in Daily Mail van de instrumenten 
richtlijn (art. 54, lid 3, sub g, EG) en internationale overeenkomst (art. 220 EG). Verder (infra, nr. ___) zullen 
we nog zien dat art. 220 EG is opgevat als een subsidiaire regeling, die maar geldt voor zover de communautaire 
instellingen niet reeds de in dat artikel opgesomde vraagstukken kunnen oplossen via op grond van andere 
verdragsbepalingen gebaseerde handelingen. Uit bevoegdheidsoogpunt kan men in wezen niet de ene of de 
andere weg naast elkaar poneren: wordt aangenomen dat art. 54, lid 3, sub g, een gepaste rechtsgrondslag biedt, 
dan vervalt art. 220. 1675 Uit de juxtapositie van Daily Mail blijkt dat het Hof in wezen de keuze van de te 
volgen weg aan de politieke actoren heeft willen overlaten, wat verdragsmatig weinig orthodox is. Afgezien van 
de aan de 'wetgever' gelaten keuze van de middelen maakt de in nr. 335 geciteerde drieëntwintigste overweging 
evenwel duidelijk dat volgens het Hof het EG-Verdrag verplicht tot een regeling van het probleemstuk van de 
zetelverplaatsing (én van de verschillende aanknopingsfactoren). 

§ 3. Kritiek 

340. Heel wat langer is de lijst van kritische bedenkingen die men bij het arrest kan 
maken. Allereerst valt de wijze waarop het Hof de prejudiciële vraag heeft geherfor
muleerd 1676 ~ ---op-de-- korrel te nemen. 1677 Zoals hoger aangegeven, was de vraag niét 
of de artt. 52 en 58 EG een recht op zetelverplaatsing verlenen, maar of zij eraan in de 
weg staan dat een Lid-Staat zetelverplaatsing aan een voorafgaande toestemming onder
werpt omwille van mogelijke belastingontwijking. Daartoe moest het Hof zich niet op het 
gladde ijs van het internationale vennootschapsrecht wagen. 1678 

341. Een tw~ede~-bemerking betreft de overweging waarin het Hof, na opsomming van 
een aantal voor vennootschappen gebruikelijke vestigingstechnieken (supra, nr. 338), 

1675 

1676 

1677 

1678 

Cf reeds TIMMERMANS, p. 55-57, nrs. 18-19, die meent dat de Gemeenschap exclusief bevoegd is 
om bij wege van richtlijn op basis van art. 54, lid 3, sub g, en 100 (subsidiair art. 235 EG) de 
problematiek van erkenning van vennootschappen te regelen, zodat de Lid-Staten niet meer bevoegd 
zijn om dit vraagstuk via een overeenkomst op basis van art. 220 aan te pakken. 

Zie arrest Daily Mail, r.o. 11. Het Hof splitste de gestelde eerste vraag in twee, nl. (i) of artt. 52 
en 58 EG aan een EG-vennootschap het recht verlenen haar bestuurszetel naar een andere Lid-Staat 
te verplaatsen, en (ii) zo ja, of de Lid-Staat van oorsprong dit recht afhankelijk mag stellen van de 
toestemming van de nationale instanties, welke toestemming afhangt van de fiscale situatie van de 
vennootschap. 

Zie BEHRENS, P., "Die grenzüberschreitende Sitzverlegung von Geselischaften in der EWG", 
IPRax, 1989, (354), 357. 

DROBNIG, U., o.c., in Europäisches Gemeinschaftsrecht und Internationales Privatrecht, 204; 
EBENROTH, C.T. en EYLES, U., "Die innereuropäische Verlegung des Gesellschaftssitzes als 
Ausflufi der Niederlassungsfreiheit?", D.B., 1989, 363-372, (413), 414; KNOBBE-KEUK, B., 
"Umzug von Geselischaften in Europa", Z.H.R., 1990, (325), 330; MEILICKE, W., "Sitztheorie und 
EWG-Vertrag nach Handels- und Steuerrecht", R.I. W., 1990, 449; SACK, R., o.c., JuS, 1990, 
356. P. BEHRENS (o.c., IPRax, 1989, 357) meent dat het Hof "genau genommen eine andere Frage 
beantwortet [hat] als die, welche ihm gesteUt war"; daarmee instemmend VON BAR, C., Internatio
nales Privatrecht, 11, p. 459, nr. 633, i.h.b. voetnoot 137. Zoals BEHRENS opmerkt, kan men ter 
ondersteuning van de benadering van het Hof weliswaar toegeven, dat de vraag naar een in art. 52 
EG vervat recht op zetelverplaatsing logisch voorafgaat aan de vraag naar de verenigbaarheid van 
het fiscaal geïnspireerde toestemmingsvereiste met het gemeenschapsrecht; al had het Hof deze 
vraag kunnen openlaten en tot hetzelfde resultaat komen door het "tweede gedeelte" van de vraag te 
beslechten ten gunste van de communautaire verenigbaarheid van het Britse toestemmingsvereiste. 
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bevestigt dat de litigieuze Britse wetgeving geen enkele beperking daaraan stelt. 1679 Wat 
bedoelt het Hof daarmee? Het lijkt te willen zeggen: "normale" 1680 wijzen van grens
overschrijdende vestiging (opgesomd in r. o. 17: agentschappen, bijkantoren, dochteron
dernemingen, deelname in oprichting) worden niet belemmerd. In die zin begrepen, lijkt 
de opmerking enigs:ûns aan te sluiten bij andere rechtspraak op het gebied van het vrije 
verkeer, waar het Hof het versperren van een bepaalde techniek toelaatbaar acht indien 
alternatieve markttoetredingstechnieken mogelijk blijven. 1681 Maar zo ver is het Hof in 
casu geenszins gegaan. Indien het grensoverschrijdende verplaatsing van de werkelijke 
zetel als "verdachte" vestigingstechniek had willen kwalificeren, had het zulks expliciet 
moeten zeggen. 1682 Uit de wijze waarop het Hof vervolgens in de divergenties van het 
nationale recht en de artt. 58 en 220 EG een excuus zoekt om art. 52 EG op dit punt 
directe werking te ontzeggen, moet men integendeel concluderen dat zetelverplaatsing in 
beginsel een door dit artikel gevatte vestigingstechniek uitmaakt (zie ook supra, nrs. 213-
217). 

Problematischer nog lijkt de opmerking van het Hof in dezelfde overweging dat de 
betrokken Britse wetgeving evenmin 

"de gedeeltelijke of gehele overdracht van de activiteiten van een naar Brits recht opgerichte vennootschap aan 
een in een andere Lid-Staat nieuw opgerichte vennootschap [belet], zo nodig na ontbinding van de Britse 
vennootschap en vereffening van haar belastingschuld in het Verenigd Koninkrijk. "1683 

Ofschoon het rechtscollege daarmee in wezen nog een andere door art. 52 bestreken vesti
gingsmodaliteit voor vennootschappen e~kent, nl. inbreng van bedrijf of van bedrijfstak 
(supra, nr. 225), is de toevoeging dat dit "zo nodig" moet plaatsvinden met ontbinding 
van de Britse vennootschap en vereffening van haar Britse belastingschulden terecht op 
zware kritiek gestoten: de loodzware gevolgen van een dergelijke operatie maken haar in 
praktijk volkomen onaantrekkelijk. 1684 

1679 

1680 

1681 

1682 

1683 

1684 

Arrest Daily Mail, r.o. 18. 

Men lette in dit verband op de formulering in r.o. 17: "In het geval van vennootschappen wordt het 
recht van vestiging normaliter uitgeoefend door [ ... ] " (eigen cursivering). In andere taalversies van 
het arrest is dit woordgebruik minder uitgesproken: in de proceduretaal, het Engels, luidt het dat 
"in the case of a company, the right of establishment is generally exercised [ ... ] "; in de werktaal 
van het Hof, het Frans, dat "pour une société, le droit d'établissement s'exerce, en règle générale, 
[ ••• ] 11. 

Zie b.v., op het gebied van het goederenverkeer, arresten van 11 juli 1990, zaak C-23/89, 
Quietlynn, Jur., 1990, I-3059, r.o. 11; 7 mei 1991, zaak C-350/89, Sheptonhurst, Jur., 1991, I-
2387 (summiere publicatie). Zie echter anderzijds de verwerping, op het gebied van het goederen
verkeer, van het "andere afzetmogelijkheden"-verweer in de arresten van 5 april 1984, gevoegde 
zaken 177/82 en 178/82, Van de Haar, Jur., 1984, 1797, r.o. 13; 14 maart 1985, zaak 269/83, 
Commissie/Frankrijk ("posttarieven"), Jur., 1985, 837, r.o. 10 en 5 mei 1986, zaak 103/84, 
Commissie/Italië ("steun bij aankoop binnenlandse voertuigen"), Jur., 1986, 1759, r.o. 18. 

Temeer omdat advocaat-generaal DARMON in zijn conclusie in Daily Mail (Jur., 1988, p. 5504, 
punt 15) tot het besluit was gekomen dat "de verplaatsing van de centrale bestuurszetel van een 
vennootschap naar een andere Lid-Staat [ ... ] een vorm van uitoefening van het recht van vestiging 
[kan] zijn" voor zover "die verplaatsing de uitdrukking vormt van de daadwerkelijke integratie van 
de vennootschap in het economisch leven van de Lid-Staat van ontvangst". 

Arrest Daily Mail, r.o. 18. 

Zie SANDROCK, 0. en AUSTMANN, A., "Das Internationale Gesellschaftsrecht nach der Daily Mail
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs: Quo Vadis?", R.l. W., 1989, (249), 250, die betogen 
dat deze mogelijkheid steeds openstaat voor rechtspersonen en dat hiervoor de fundamentele 
vrijheden van het Verdrag niet nodig zijn. Over de grote praktische problemen die met ontbinding 
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342. Kritiek kan men ook hebben op de vaststelling dat vennootschappen bij de huidige 
stand van het gemeenschapsfêêht1685 enkel hun bestaan ontlenen aan de nationale wet, 
die hun oprichtings- en werkingsvoorwaarden bepaalt. 1686 Het Hof geeft hier de onge
lukkige indruk zich bij de fictieleer aan te sluiten1687

, terwijl in gemeenschapsverband -
veeleer omarming van de realiteitsleer zou passen: eens geldig opgericht naar het recht 
van een Lid-Staat vormt een vennootschap een maatschappelijke en economische realiteit, 
die niet op basis van een verplaatsing van de centrale bestuurszetel binnen de interne 
markt mag worden weggeabstraheerd. 1688 Door de loutere herverwijzing die het Hof 
hier naar het nationale recht opereert, wekt het de ongelukkige indruk 'carte blanche' te 
geven aan nationale regelgevers die naar hun recht opgerichte vennootschappen door de 
dreiging van draconische vennootschaps- en fiscaalrechtelijke gevolgen (ontbinding, 
vereffening, eisbaarbeid van belastbare meerwaarden, ... ) binnen hun grondgebied wensen 
te houden. Daar zulks volkomen in strijd zou zijn met het in het vestigingsrecht vervatte 
beginsel van de vrije keuze van vestigingsplaats (supra, nr. 4),_ kai}c_het nietand~.J,S,~dan 
dat dit obiter dictum in zijn conte~!~lllO~t.W_Qrden gelezen, en met Ilall!e niet _los mag 
~grdeîrgezten varrher eeidëi:~1ii-_l1et arrest geponeerde recht -van -vertre\c_ van ondememin-
=r- ~--~~- - -----~------- ---~--- -----..c--·"--- - ---- . ~- ' -

gen (supra, nr. 337r--contextueel gelezen, slaat deze overweging enkel op de problema-
~ .. --- --- --.----·-----~---------·------.----------- ·- --;; - - . - --- - - . 

ctlelç~-Y~!l_ d~_ V(!rschtl~p.~ _Intemattonaal-pnvaatrechtehjke aanknop1ngsfactoren1689
, wat 

duidelijk-~maakt -·dat--natiot{alè~-mäiêflëefreclitêlijkê -belemmeringen van- het vertrekrecht 
..". ___ ". ~--- . . ... - -- --- -

~2Il_der"'meef-äaii -arr.- -sz-EG- kUnnen worden getoetst (zie ook injra, volgend nr.). 

343. Ronduit teleurstellend - en,_ in het_Jicht __ yan~_de. voorgelegde.~vraag, overbodig1690 

- !!..Y~~xolgeTI;d~ --manier w--aarop hetJ-Ïof de in art. 58, eerste alinea, EG opgesomde 
~~opingspunten _heeft_ verbondell met de problematiek van uiteenlopende int~rnationaal~ 
m.:iv~atn!cht_~fijke -regels- in ·ae:- Lió-Staten. Zoals reeds aangevoerd (supra, nr. 120), 
fungeren d.è- begrtppeff-starutairé-zeret,·~höofdbestuur en hoofdvestiging in art. 58, eerste 
alinea, als factoren van EG-verbondenheid van een vennootschap. Het eerste aanknopings-

1685 

1686 

1687 

1688 

1689 

1690 

en vereffening gepaard gaan, zie LoussoUARN, Y., "La condition des personnes morales en droit 
international privé", Rec. Cours, 1959, I, (447), 490. 

De slag om de arm in r.o. 19 slaat wellicht op het voorgestelde statuut voor de Europese vennoot
schap. 

Arrest Daily Mail, r.o. 19. Op te merken valt dat het door het Hof aangenomen uitgangspunt in 
zekere zin ook gedeeld wordt door aanhangers van de incorporatieleer: zie VAN DER ELST, R., 
"Règles générales des conflits de lois", in Rép. Not., Droit International Privé, Brussel, Larcier, 
1990, nr. 85, p. 148. Vgl. de merkwaardig gelijklopende overweging van het U.S. Pederal 
Supreme Court in diens arrest CTS Corp. v Dymamics Corp. of America: infra, nr. _. 

Dit wordt ook opgemerkt door LoussoUARN, Y., "Le droit d'établissement des sociétés", Rev. 
Trim. Dr. Eur., 1990, (229), 235, die zulks "pour Ie moins anachronique" noemt. 

Cf MOK, M.R., noot bij Daily Mail, T.V. V.S., 1990, (104), 105, die zich afvraagt of men het 
bestaan van een vennootschap, eens geldig opgericht, niet kan abstraheren van het positieve recht 
op grond waarvan de oprichting plaatsvond. 

Daarop gaat het Hof immers meteen in in de volgende rechtsoverweging, r.o. 20: zie het citaat in 
extenso supra, nr. 335. 

Zo ook DROBNIG, U., o.c., in Europäisches Gemeinschaftsrecht und Internationales Privatrecht, 
204, die op 205 besluit: "Die Erwägungen des Gerichtshofes zur Anknüpfung des Gesellschafts
statuts im Lichte von Art. 58 Abs. 1 EWG-V sind überflüssig und sachlich nicht erschöpfend". Zie, 
in dezelfde zin, ROTH, W.-H., "Der EinfluB des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf das Inter
nationale Privatrecht", RabelsZ., 1991, (623), 647; SoNNENBERGER, H.J., "Europarecht und 
Internationales Privatrecht", ZVglRWiss, 1996, (3), 20. 

Î 
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1 punt daarbij, nl. het opgericht zijn overeenkomstig de wetgeving van een Lid-Staat, 
\i verliest het Hof in Daily Mail ten onrechte uit het oog. Evenzozeer veronachtzaamt het 
\rechtscollege dat krachtens voornoemde bepaling de drie genoemde zetelvarianten niet in 
~ het land van oprichting moeten liggen. 1691 

Daar staat tegenover dat door deze fixatie op de verschillende aanknopingsfacto
ren, men Daily Mail zo kan lezen, dat de Olll!}.é!Çht van het ve~tJgJilg~-~~ch! ten aanzien van 
zetelverplaatsing eJ!!el betrekking heeft op de uiteenlopende conflictregels van de Lid
Staten. Dit komt sterk naar voren uit een vergelijking tussen overwegingen 24 en 25 van 
het arrest: in eerstgenoemde overweging heet het dat de artt. 52 en 58 EG vennoot
schappen niet het recht geven "hun centrale bestuurszetel en hun hoofdbestuur naar een 
andere Lid-Staat te verplaatsen met behoud van hun hoedanigheid van vennootschap naar 
het recht van de eerste lid-Staat", terwijl rechtsoverweging 25 algemener is geformuleerd 
(zie het citaat supra, nr. 335). ROTH heeft op grond van dit verschil in formulering 
overtuig~_g_e.argyme!!~~_n!_9:~.L@- flgf Iïi'èrmeê- de iiiogëlfJK11éid __ ,liJlct opèn te houden 
~IlJ~_tsing, niet van conflictenrechtelijke, maar_ van materieelrechtelijke bepalingen 
van nationaafreçl'}t_~(iï~~-pe-uitoffëriiiig vai(het in de vestigingsvrijheid vervatte recht van 
Pi~~~oe,ga~g_ ~ll v.çrtrek.- beieinm.ei:en. 1692 Als bijkomend argument hiervoor kan men, 
zoals reeds aangestipt (supra, vorig nr.), laten geraêïl"dat Tiidien·ool de materieelrechtelij
ke toetsing achterwege zou blijven, het eerder in het arrest geponeerde recht van vertrek 
van ondernemingen voor vennootschappen alle betekenis zou verliezen. Terçç1l.t he~ft 

, RQT!!_ bovendi(;!!!_opg_~m~rkt, __ <l_éttJ~q(l_y _ _Mai!~~nkeLde vr_aag '-naar de directe werking_ van 
dË arti~- 52 en 58 EG op het vlak van de zetelverplaatsing betreft, en dat het arrest 
bijgevolg -de Lid-Staten geenszifiS_~_ö_ptsfaaf van -de verplichting om hun conflictregels 
gemeenschapsconform ui!_ t~ legg~en en toe~-te tiassçn. 1693 Hierop komen we nog uitge
breid terug (infra, nrs. _). 

344. ~Mi~Kän 'men op Daily Mail aanmerken dat het Hof de niet -oplossing van het 
zetelverplaatsingsvraagstuk door de verdragsregels inzake vestigingsrecht wat al te 
gemakkelijk legitimeert onder verwijzing naar art. 220 EG en het gebrek aan harmonisatie 
via vennootschapsrichtlijnen op dit vlak. Aan voornoemde verdragsbepaling geeft het Hof 
daarmee, zoals reeds aangemerkt (supra, nr. 339), een veel absolutere draagwijdte dan 
deze op zich heeft: art. 220 voorziet immers slechts in onderhandelingen over zetelver
plaatsingen "voor zover nodig", een voorbehoud waaraan het Hof in casu voorbijgaat (zie 
ook infra, nr. _). 1694 Maar ook de doorverwijzing van de problematiek naar regeling 

1691 

1692 

1693 

1694 

GROTHE, 178; DROBNIG, U., o.c., in Europäisches Gemeinschaftsrecht und Internationales 
Privatrecht, 204. 

Rorn, W.-H., "Die Preiheiten des EG-Vertrags und das nationale Privatrecht", ZEuP, 1994, (5), 
22-23; Id., "Recognition in Siège Réel Countries: A German Perspective", in Current Issues of 
Cross-Border Establishment of Companies in the European Union, (29), 37-38. 

ROTH, W.-H., o.c., ZEuP, 1994, 22. Ook STAUDINGER-GROSSFELD, p. 32, nr. 119, geeft toe dat 
de "Förderpflicht" van art. 5 EG moet worden nageleefd bij toepassing van de zetelleer. 

Heel wat relativerender over de draagwijdte van art. 220 is het Hof in de rechtspraak die het in art. 
6 EG (7 EEG) neergelegde verbod van discriminatie op grond van nationaliteit ten aanzien van 
natuurlijke personen betreft: zie arrest van 11 juli 1985, zaak 137/94, Mutsch, Jur., 1985, 2681, 
r.o. 11, waar het Hof beklemtoont "dat deze bepaling niet ten doel heeft een als zodanig werkzame 
rechtsregel te stellen, doch enkel het kader vastlegt voor onderhandelingen die de Lid-Staten 'voor 
zover nodig' zullen voeren". In casu hadden Commissie en Italiaanse regering gewezen op de 
afwezigheid van een krachtens art. 220, eerste streepje, gesloten verdrag voor-"de bescherming van 
de persoon alsmede het genot en de bescherming van de rechten, overeenkomstig de voorwaarden 
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in "toekomstige wetgeving" treft in zekere zin door het onvermogen om de zaken vanuit 
het vestigingsrecht te analyseren. Men kan moeilijk ontkennen dat die voorzichtige aanpak 
contrasteert met de rechtspraak inzake de vestigingsvrijheid van natuurlijke 

personen1695 én met avoir fiscal, waar het Hof uitsluitend vanuit de artt. 52 en 58 
redeneerde en resoluut "gebrek aan harmonisatie"-argumenten verwierp (supra, nr. 
320). 1696 Achter deze generieke benadering, die volkomen losstaat van de feiten in het 
hoofdgeding (zowel het Verenigd Koninkrijk als Nederland hangen de incorporatieleer 
aan, zodat verplaatsing van het hoofdbestuur van de ene naar de andere Lid-Staat 
vennootschapsrechtelijk perfect mogelijk is1697

), gaat kennelijk de zorg schuil om een 
ongelijke werking van het vestigingsrecht ten aanzien van vennootschappen, afhankelijk 
van hun Lid-Staat van oorsprong resp. bestemming, te vermijden. 1698 

In wezen erkent het Hof in Daily Mail de limieten van de door art. 58 EG ten 
aanzien van vennootschappen geopereerde gelijkstellingsmetbode (supra, nr. 15). 1699 

Het rechtscollege houdt inzoverre rekening met de specifiteit van vennootschappen, dat 
het op het vlak van de primaire vestiging een grotere rol aan de communautaire wetgever 
toekent dan in het Reyners-model (supra, nr. 283) het geval is. Daar staat tegenover dat 
de taakverdeling die in onderhavig arrest tussen communautaire rechter en wetgever 
wordt geschetst, inzoverre voornoemd model achter zich laat, dat het H~f zic_h. de 
Qe._,yo~gdhei,l_ y()orb~houdt om (niet -discriminerende) materieelrechtelij~e belemmeringen 
uitgaande van heioorsprongland op hun verenigbaé)rheid p1et art. 52 EG te toetsen. 1700 

~---.Terzelfdertijd" belttaclitigt Daily . Maii de dynamische interactie tussen wetgevend 
'acquis' en de uitlegging van de verdragsbepalingen inzake vestiging: de artt. 52 en 58 
EG verlenen volgens het Hof immers enkel geen rechtstreeks afdwingbaar recht op 
zetelverplaatsing "bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht" .1701 Daaruit blijkt 
dat na regeling van de conflictenrechtelijke en/ of zetelverplaatsingsproblematiek via een 
harmonisatierichtlijn (of een overeenkomst ex art. 220 EG, maar zie supra, nr. 339) het 
Hof wel bereid zal worden gevonden dit recht rechtstreeks op de artt. 52 en 58 EG te 

1695 

1696 

1697 

1698 

1699 

1700 

1701 

welke in elke Staat voor de eigen onderdanen gelden", maar het Hof baseerde zijn uitspraak 
rechtstreeks op art. 7 EEG. Zie, in dezelfde zin, SCHNICHELS, 163-164. 

Zie de verwerping in Reyners en Thieffry van de argumentatie betreffende het ontbreken van 
harmonisatie: supra, nrs. 281 en 285. 

DROBNIG, U., o.c., in Europäisches Gemeinschaftsrecht und Internationales Privatrecht, 204, ziet 
als enige mogelijke grond voor dit uitwijken naar de communautairè wetgever een "horror legurn 
conflictus" . 

Reden waarom de Commissie de stelling verdedigde dat in een dergelijke situatie de artt. 52 en 58 
EG wel een recht van verplaatsing van het hoofdbestuur inhouden zonder dat de beslissing in 
kwestie mag worden afhankelijk gemaakt van de toestemming van de nationale belastingautoriteiten 
(Jur., 1988, 5498-5499). 

LOUSSOUARN, Y., o.c., Rev. Trim. Dr. Eur., 1990, 235. 

MONACO, R., o.c., in Mélanges offerts à Jacques Maury, I, 326, zag reeds de begrenzingen in van 
het gelijkstellingsbeginsel van art. 58, waarover hij opmerkte dat "il ne s'ensuit pas que l'assimila
tion soit totale, car il y a évidemment des limites à cette analogie. [ ... ] La vraie signification de la 
règle est que le droit d'établissement s'applique, autant que possible, aux sociétés aussi." 

In die zin moet de kritiek op Daily Mail, dat het arrest tegen Reyners in de vrije vestiging van 
vennootschappen aan harmonisatie heeft geconditioneerd, worden genuanceerd: zo nochtans 
KNOBBE-KEUK, B., o.c., Z.H.R., 1990, 333. 

Arrest Daily Mail, r.o. 25 en punt 1 dictum. 
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funderen. 1702 Voornoemd voorbehoud ontlokt ook GROSSFELD de toegeving dat "die 
Sitztheorie in ihren vollen Tragweite innerhalb der Gemeinschaft eine Theorie auf Zeit 
[ist], für die sich EWG-orientierte Korreturen anbieten" .1703 

§ 4. Nawerking in rechtspraak en doctrine - Is Daily Mail thans achterhaald? 

345. Daily Mail blijft in de nationale rechtsorden tot op vandaag nasmeulen. In de 
doctrine leidde het arrest stellig niet tot een begraven van de strijdbijl met betrekking tot 
de twis_tvra(lg__ oyçr de ver~!lÏgbaarh~id van de zetelleer met het gemeenschapsrecht. 1704 

Zelfs de voorstanders van de benadering van het Hof geven toe dat het arrest op dit punt 
geen definitieve oplossing heeft gebracht. 1705 Traditionele pleitbezorgers voor de zetel
leer als GROSSFELD lezen in Daily Mail weliswaar een bewijs van de verenigbaarheid van 
de zetelleer met het gemeenschapsrecht1706 , maar andere auteurs hebben sindsdien de 
incompatibiliteit van de zetelleer met het vestigingsrecht geargumenteerd op grond van 
een nauwe lezing van het arrest of de opvatting dat de uitspraak inmiddels voorbijge
streefd is (daarover infra, volgend nr.). 1707 

Het meest betreurenswaardig lijkt de terugval die Daily Mail heeft veroorzaakt bij 
de ill!!lQ_J!'l!~. _hoven en rechtbanken. Waar met name de Duitse rechtspraak - na haar 
oorspronkelijke misvatting over de draagwijdte van art. 58 als "Programmsatz": supra, 
nr. 277 - medio jaren tachtig voorzichtig op weg leek om een meer vestigingsvriendelijke 
uitlegging en toepassing van nationale regels ten aanzien van EG-vennootschappen te 
ontwikkelen1708, stelt men na Daily Mail een verstrakking vast, inzonderheid op het 
gebied van de erkenning van EG-vennootschappen en van grensoverschrijdende zetelver
plaatsing.1709 Terecht betreurt VoN _BAR dat het arrest "das deutsche internationale 
Gesellschaftsrecht auf seinem Status quo stahilisiert hat" .1710 

1702 

1703 

1704 

1705 

1706 

1707 

1708 

1709 

1710 

Zie ook FISCHER, G., "Haftung für Scheininlandsgesellschaften", IPRax, 1991, (100), 103-104; 
SACK, R., o.c., JuS, 1990, 356. 

STAUDINGER-GROSSFELD, p. 32, nr. 119; zie reeds GROSSFELD, B., Einige Grundfragen des 
Intemationalen Untemehmensrechts, Opladen, West -deutscher Verlag, 1987, 19. · 

Zie o.m., strijdlustig, KNOBBE-KEUK, B., o.c., Z.H.R.,)990, 333; SANDROCK, 0., "Sitztheorie, 
Uberlagerungstheorie und der EWG-Vertrag: Wasser, 01 und Feuer", R.l. W., 1989, 505-513; 
SANDROCK, 0. en AUSTMANN, A., "Das Internationale Gesellschaftsrecht nach der Daily Mail
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs: Quo Vadis?", R.I. W., 1989, 249-253. 

Zie o.m. SONNENBERGER, H.J., o.c., ZVglRWiss, 1996, 21, voetnoot 101. 

Zie STAUDINGER-GROSSFELD, p. 127, nr. 494, waar de auteur, zoals gezegd (supra, voetnoot 
1104) ons inziens onterecht opmerkt dat het tweede Landshut er Druckhaus-arrest van het BayObLG 
achterhaald is door het Daily Mail-arrest. 

Zie KNOBBE-KEUK, B., "Niederlassungsfreiheit: Diskriminierungs- oder Beschränkungsverbot?", 
D.B., 1990, 2573-2584; SCHNICHELS, 179 e.v.; SCHÜMANN, M., "Die Vereinbarkeit der Sitztheo
rie mit dem europäischen Recht", EuZW, 1994, (269), 272-275. 

Zie vooral het arrest Landshuter Druckhaus 11, supra, nr. 209. 

Zie vooral OLG Zweibrücken, 27 juni 1990, IPRax, 1991, 406, N.J .. W., 1990, 3092, R.I.W., 
1990, 667, en het conservatieve, met verwijzing naar Daily Mail gewezen BayObLG, 7 mei 1992, 
R.l. W., 1992, 674, J.Z., 1993, 372, noot EBENROTH, C.T. en AUER, T., W.M., 1992, 1371, 
EuZW, 1992, 548, noot BEHRENS, P., C.M.L.R., 1993, 801 (Engelse vertaling). Volgens het 
BayObLG zou uit Daily Mail zelfs volgen dat art. 58 "gewähre Niederlassungsfreiheit für 
juristischen Personen nur insoweit, als inländisches Recht nicht entgegenstehe"(!). 

V oN BAR, C., Internationales Privatrecht, 11, p. 459, nr. 633. 
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346. Een aantal Duitse auteurs betogen dat Daily Mail voor de vraag naar de verenig
baarheid van de zetelleer met het gemeenschapsrecht geen precedentswaarde heeft resp. 
dat het arrest vandaag de dag"~é!.~~t~!~~~!~ is. De daartoe aangedragen argumenten lijken 
niet bijzonder S~!~.- §tellen, zoa1i -·KNOBBE-KEUK,doe( ·-dat het- Höf fri. DaiTy > Mair m 

'"weien gé~praak over de i.p.r.-problemati<?k heeft gedaan maar zich enkel over de 
EG-conformiteit van fiscaalrechtelijke belemmeringen op het recht van vertrek heeft 
willen uitlaten1711 ' gaat t~gen de bewoordingt!n van n<l~ ___ motivering en het dictum zelf 
van het arrest in. Zo het Hof zich tot de fiscale aspecten had willen beperken, had het 
niet op de problematiek van de aanknopingsfactoren hoeven in te gaan. Het Hof had zich 
dan kunnen inspireren op zijn rechtspraak inzake goederenverkeer, waarin doeltreffend
heid van fiscale controles en voorkoming van belastingfraude erkend worden ter recht
vaardiging van niet-discriminerende beperkingen op het vrije verkeer. 1712 Evenzeer lijkt 
het te verregaand om uit de hogergenoemde clausule "bij de huidige stand ... " (supra, nr. 
345) af te leiden dat Daily Mail het laatste arrest was waarin het Hof de vennootschappe
lijke i.p.r.-regels van de Lid-Staten niet aan de artt. 52 en 58 EG heeft willen toet
sen1713; voornoemde clausule verwijst enkel naar de J.lQ()g aa~ (en tevens plicht tot: 
supra, nr. 339) een wettelijke regeling van het zetelverplaatsings- (en i.p.r.-) vraagstuk. 
Dat het arrest achterhaald is door de inmiddels voortgeschreden _harmonisatie _ van het 
vennO_Q!~Ç)J~p~~ecl1t1714 en/ of de verwezenlijking van de --interne-- markt1715, bil even
min overtuigen. Wat de na 1988 opgetreden vennootschapsharmonisatie betreft: deze is 
eerder mager te noemen (Elfde, Twaalfde Richtlijn, wijziging Tweede Richtlijn en 
aanpassingen Vierde Richtlijn1716) en heeft niets van doen met de problematiek van 
aanknopingsfactoren of zetelverplaatsing. Verwezenlijking van de interne markt lijkt ons 
evenmin enig juridisch argument te bieden: niet alleen is in het kader van het interne
marktprogramma een regeling inzake zetelverplaatsing voorgesteld noch 

1711 

1712 

1713 

1714 

1715 

1716 

KNOBBE-KEUK, B., o.c., Z.H.R., 1990, 333. 

Zie, voor eerstgenoemde rechtvaardigingsgrond, arrest van 20 februari 1979, zaak 120178, Rewe 
("Cassis de Dijon"), Jur., 1979, 649, r.o. 8; m.b.t. het voorkomen van belastingfraude, zie 
arresten van 9 oktober 1980, zaak 823179, Carciati, Jur., 1980, 2773, r.o. 9-111; 11 december 
1984, zaak 134/83, Abbink, Jur., 1984, 4097, r.o. 13-14. Cf. REINDL, A., "Companies in the 
European Community: are the conflict-of-law rules ready for 1992?", 11 Mich. J. Int. L., 1990, 
(1270), 1281-1282. 

In die zin SCHNICHELS, 166-167. 

In die zin SCHNICHELS, 167. 

Zo SCHÜMANN, M., o.c., EuZW, 1994, 272. 

De Elfde en Twaalfde Richtlijn dateren beide van 21 december 1989; de wijziging van de Tweede· 
Richtlijn vond plaats bij de supra, voetnoot , aangehaalde richtlijn 92/101/EEG van 23 
november 1992; en de wijzigingen aan·de VierdeRichtlijn bij richtlijn 90/605/EEG van de Raad 
van 8 november 1990 (supra, voetnoot 244: uitbreiding van de toepassingssfeer) en bij richtlijnen 
90/604/EEG van 8 november 1990 (PB, 1990, L 317, 57) en 94/8/EG van 21 maart 1994 (PB, 
1994, L 82, 33) (aanpassing van de bedragen in ECU). 

i 
__ i 
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goedgekeurd1717
, bovendien impliceert de in art. 7A EG (8A EEG) neergelegde datum 

van 31 december 1992 geen automatische rechtsgevolgen. 1718 

346a. Juister lijkt het ons de Qr_~cedentswaarde v_an D_(J,Uy_ MaiL te .si.tue&~m"J:tet 
Jsader van de, .. J!adi.e.n~opg.êt~d.eii~ -ont:Wild(elingen in de jurisprudentie van het Hof inzake . 
vestiging~vrijheid, met name de evolutie naar een lezing van art. 52 EG als beperkings- I 

~~Ê~<iët .In dé-auêsten VJ.áss()pÓi!-lOU, l(.ra~s en Gebhtl,rd .< infra, nrs. 370 e.V.). Dit leidt tot 
de volgende nuancering. Qp het vlak van de keuze voor een welbepaalde jntei'Jlatiomla..l
vefl!l.Q{)!~<:;h~l?§_!"_~çl!tç_ljj_ke_ __ fl!!:TJ/ffl,opingsfactor (zetel-/incorporatieleer) ~lij ft de ~re~t?_Q_~n~
WJl~r_!l~ va,11h~! -~rrest onverkort overeind (zie ook infra, nrs. _). Dit ligt evenwel anders 
me_t de werkings_modaliteiten van de conflictregels alsmeçle met de toetshaarhe1d.' -van
maJeriële regels die de primaire vestiging van vennootschappen belemmeren. Wat de 
werkingsmodaliteiten van conflictregels aangaat, houden de sedertdien in de rechtspraak 
opgetreden ontwikkelingen in dat Daily Mail inzoverre moet worden genuanceerd, dat in 
de mate waarin deze werkingsvoorwaarden niet onlosmakelijk verbonden zijn met de 
keuze voor een bepaalde aanknopingsfactor en belemmerend werken voor het vertrek uit 
het oorsprongland c.q. de markttoegang in het gastland van een EG-vennootschap, zij op 
hun rechtvaardiging en proportionaliteit moeten worden getoetst (zie uitgebreid infra, nrs. 
_). Minstens geldt, conform de Van Munster-rechtspraak (infra, nrs. _), dat de Lid
Staten hun i~.r.-regels zo gemeenschapsconform mog~jjjk_!!itlegg~n en toepassen. Wat 
tenslotte materiële regels betreft die vertrek of markttoegang in intracommunautair 
verband belemmeren of verhinderen, geldt eveneens op grond van de Kraus- en Gebhard
rechtspraak de principiële plicht tot een rechtvaardigings- en evenredigheidstoetsing. Maar 
een dergelijke toetsing van laatstgenoemde normen ligt, zoals hoger geargumenteerd 
(supra, nr. 343), minstens wat het recht van vertrek betreft, naar onze mening reeds 
vervat in Daily Mail zelf. 

1717 

1718 

Men kan zich hierover inzoverre verbazen, dat de Commissie niet alerter Daily Mail heeft 
aangegrepen om alsnog in het kader van het 1992-programma - dat niet uitblonk door vennoot
schapsrechtelijke initiatieven: supra, voetnoot 32 - een op art. 54, lid 3, sub g, EG gebaseerd 
richtlijnvoorstel betreffende deze problematiek in te dienen teneinde, gebruik makend van de 1992-
dynamiek, spoedig een richtlijn te zien aannemen door de Raad. In plaats daarvan heeft de 
Commissie zich vastgebeten op het meer 'modieuze' onderwerp van de openbare overnamebiedin
gen en beschermingsconstructies (supra, voetnoten_ en_). 

Zie derde verklaring "inzake artikel 8 A van het EEG-Verdrag" bij de Europese Akte. Deze 
verklaring is evenwel een louter politieke verklaring zonder rechtsgevolgen: zie Torn, A., "The 
legal status of the declarations annexed to the Single European Act", C.M.L. Rev., 1986, (803), 
812. De bevoegdheid van het Hof strekt zich blijkens art. 31 Europese Akte niet uit tot deze 
verklaringen. Over de juridische draagwijdte van art. 8A heeft het Hof een tip van de sluier 
opgelicht in zijn arrest van 20 oktober 1993, zaak C-297/92, Baglieri, Jur., 1993,1-5211, r.o. 16-
17. 

~~~._ c~ 

~:~ 
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Hoofdstuk 111. Entr'acte: het discriminatieverbod voorbij in de rechtspraak inzake 
vestiging van natuurlijke personen 

AFDELING I. EEN SLUIPENDE ONTWIKKELING 

34 7. De overgang van een discriminatie- naar een beperkingsgerichte lezing van het 
vestigingsrecht in de rechtspraak is een bij uitstek geleidelijk proces geweest. Een niet te 
geringschatten rol als wegbereider heeft hier de jurisprudentie inzake verkapte discri
minaties gespeeld. Het is in deze rechtspraak dat het Hof zich de vrijheid neemt om niet 
in het Verdrag expliciet genoemde rechtvaardigingsgronden te onderzoeken (supra, nr. 
297)1719 en waar aanzetten tot een "algemeen belang"-test ten aanzien van niet-discrimi
nerende regelingen zijn terug te vinden. Hoger wezen we in dit verband reeds op het 
arrest Thieffry (supra, nrs. 284-285). Een minstens even merkwaardige voorloper van de 
uitbreiding tot niet-discriminerende beperkingen biedt het arrest Choquet. 1120 

De zaak betrof een Fransman die in Duitsland woonde en daar te Reudingen als electromonteur in loondienst 
werkzaam was. Bij een politiecontrole naar aanleiding van een verkeersongeval kwam aan het licht dat hij zijn 
voertuig bestuurde zonder een overeenkomstig de Duitse wettelijke regeling geldig rijbewijs. Hij bezat enkel een 
door de Franse autoriteiten afgegeven rijbewijs. Dit werd echter door de Duitse administratie niet geldig geacht, 
daar iedere houder van een buitenlands rijbewijs die sedert meer dan een jaar op Duits grondgebied woonachtig 
is, verplicht is een Duits rijbewijs te verwerven. Het kwam tot een strafgeding, waarbij aan het Hof de vraag 
werd voorgelegd omtrent de verenigbaarheid van de Duitse wetgeving met de artt. 48 e.v. EG. 

Het Hof erkende dat nog geen enkele specifieke communautaire bepaling met betrekking 
tot de afgifte van rijbewijzen bestond. 1721 Toch oordeelde het dat "de nationale regelin
gen betreffende de afgifte en de onderlinge erkenning van rijbewijzen door de Lid-Staten 
zowel rechtstreeks als zijdelings van invloed zijn op uitoefening van de rechten, welke in 
de verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer van werknemers, de vestiging en -
behoudens de verwijzing in artikel 61, lid 1, EEG-Verdrag - alle dienstverrichtingen 
worden gewaarborgd" .1722 Immers, gezien het belang van de individuele vervoermidde
len, kan het bezit van een door het gastland erkend rijbewijs "van invloed [ ... ] zijn op de 
doeltreffende uitoefening van een groot aantal in loondienst verrichte of zelfstandige 
beroepsbezigheden door onder het gemeeenschapsrecht vallende personen" .1723 Ander-

1719 

1720 

1721 

1722 

1723 

Wat voor een auteur als P. TROBERG de uiteindelijke reden is geweest waarom ook hij in de 
nieuwste (nog uit te komen) editie van Kommentar zum EG-Vertrag voor een "beperkingslezing" 
van art. 52 EG zwicht: "Artikel 52", nrs. 38k-38o. 

Arrest van 28 november 1978, zaak 16178, Jur., 1978, 2293. Ook advocaat-generaal LENZ staat in 
zijn conclusie in zaak C-415/93, Bosman (Jur., 1995, p. I-4993, punt 170) stil bij de betekenis van 
Choquet in de overgang naar een ruimere, beperkingsgerichte lezing van art. 48 EG. 

Wel was toen reeds het voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende de harmonisatie 
van de wetgevingen inzake rijbewijzen voor motorvoertuigen (PB, 1976, C 8, 2) hangende, dat 
geleid heeft tot richtlijn 80/1263/EEG van de Raad van 4 december 1980 betreffende de invoering 
van een Europees rijbe~ijs ~fB, 1980, L 375, 1). Een verdere ~tap op de weg van harm~nisa~~e 

· zou worden gezet door nchthJn 911439/EEG van de Raad van 29 JUh 1991 betreffende het riJbewiJS 
(PB, 1991, L 237, 1), die in de onderlinge erkenning van door de Lid-Staten afgegeven rijbewijzen 
voorziet. 

Arrest Choquet, r.o. 4 (eigen cursivering); bevestigd in arrest Skanavi, r.o. 23. 

Ibid. 
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zijds erkende het Hof dat de eisen die een Lid-Staat stelt ten opzichte van op zijn 
grondgebied gevestigde personen voor de erkenning van in een andere Lid-Staat afgege
ven rijbewijzen (met name de plicht zich van een nationaal rijbewijs te voorzien), op 
zichzelf geen belemmering van het vrije personen- of dienstenverkeer uitmaken, zodat 
terzake verrichte coPtroles niet met het Verdrag onverenigbaar zijn. 1724 Strijdigheid met 
het gemeenschapsrecht is er slechts indien de toepassing ervan voor personen met een in 
een andere Lid-Staat verkregen rijbewijs "een zodanige hindernis zou opwerpen dat zij in 
feite inbreuk zou maken op de vrije uitoefening door bedoelde personen van de rechten 
die de artikelen 48, 52 en 59 EEG-Verdrag hun [ ... ] waarborgen" .1725 Van een "indi-
recte aantasting van de uitoefening van het recht van vrij verkeer" zou met name sprake 
kunnen zijn "indien mocht blijken dat de eisen door de nationale regeling gesteld aan de 
houder van een door een andere Lid-Staat afgegeven rijbewijs, redelijkerwijze niet in 
verband kunnen worden gebracht met de eisen inzake de veiligheid van het wegver
keer. "1726 Dit zou het geval kunnen zijn "wanneer een examen wordt vereist dat klaar
blijkelijk een onnodige herhaling is van een in een andere Lid-Staat afgelegd examen voor 
de categorieën voertuigen die de betrokkene wenst te besturen, bij taalproblemen als 
gevolg van de wijze waarop eventuele controles worden verricht, of wanneer voor het 
vervullen van de vereiste formaliteiten buitensporige financiële lasten worden opge
legd" .1127 

348. In retrospectief is Choquet om meerdere redenen een baanbrekend arrest geweest. 
Allereerst frappeert het generieke niveau waarop het Hof redeneert voor zowel het 
vestigingsrecht, het vrije werknemers-, als het vrije dienstenverkeer: de in recentere 
rechtspraak vastgestelde convergentie van verdragsvrijheden lijkt op grond van deze 
uitspraak geen toeval, maar integendeel een terugkeer naar het oorspronkelijke uitgangs
punt van het Hof, dat van vóór Cassis de Dijon dateert. 1728 

Wat de vrijheid van vestiging aangaat, komt Choquet neer op een verdere 
uitdeining van de rechterlijke toetsbaarbeid van nationale regels aan art. 52: na nationali
teits- (Reyners) en diplomavereisten (Thieffry) komt het Hof thans toe aan de ruimere 
categorie van nationale maatregelen die de beroeps- of bedrijfsuitoefening in het gastland 
niet specifiek conditioneren- en derhalve de markt niet als zodanig ontoegankelijk maken 
-, maar het vrije verkeer de facto kunnen belemmeren. Interessant is dat het Hof in dit 
stadium niet zonder meer van een "belemmering" durft gewagen, ténzij de eisen van het 
gastland klaarblijkelijk onredelijk zijn. Men vergelijke, bijna twee decennia later, het 
arrest Skanavi, waar het Hof zonder meer toegeeft dat de plicht tot inwisseling van het 
rijbewijs "op zichzelf een belemmering van het vrije verkeer van personen" vormt1729

, 

die de Raad echter, "gelet op de complexiteit van de materie en de verschillen die tussen 
de wettelijke regelingen van de Lid-Staten bestonden", via harmonisatie in etappen mocht 

1724 

1725 

1726 

1727 

1728 

1729 

Arrest Choquet, r.o. 7; bevestigd in arrest Skanavi, r.o. 24. 

Arrest Choquet, r.o. 8 (eigen cursivering). 

Arrest Choquet, r.o. 9 en punt 2 dictum (eigen cursivering). 

Arrest Choquet, r.o. 8. 

Arrest van 20 februari 1979, zaak 120178, Rewe-Zentral, Jur., 1979, 649. 

Arrest Skanavi, r.o. 26, met verwijzing naar de prambule van richtlijn 911439/EEG. 

-· --
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wegnemen. 1730 Op die relatie tussen rechterlijke toetsbaarbeid van "belemmeringen" in 
de zin van art. 52 EG en de harmonisatiebevoegdheid van de communautaire wetgever 
komen we verder nog terug (infra, nrs. 442 e.v.). Van belang voor onze analyse hier, is 
dat het Hof de draagwijdte van art. 52 uitbreidt tot niet -discriminerende regels van het 
gastland die niet de toegang tot het beroep of bedrijf conditioneren, ILaar in de mate dat 
zij kennelijk onredelijk uitvallen, de doeltreffende uitoefening van het vestigingsrecht 
belemmeren. 

Dit voert naar de door het Hof gehanteerde rechtvaardigings- en proportionaliteits
test: maatregelen die niet redelijkerwijze met een eis van algemeen belang in verband 
kunnen worden gebracht omdat zij in het oorsprongland verrichte controles onnodig 
herhalen of disproportionele lasten opleggen, zijn met het vrije verkeer onverenigbaar. 
Choquet vormt op dit punt op het gebied van het vrije personen- en dienstenverkeer 
zonder meer een primeur, daar het nog vóór Van Wesemael1131 een verbod van dubbele 
normstelling oplegt, en lang vóór Vlassopoulou (infra, nr. 376) een plicht tot inachtne
ming van verworven kwalificaties poneert. Uit de geciteerde overwegingen blijkt dat het 
Hof - zij het minder expliciet dan advocaat-generaal REISCHL 1732 

- uitgaat van een "ver
moeden van rijvaardigheid" bij aanwezigheid van een buitenlands rijbewijs voor het rijden 
met een personenwagen, zulks gelet op de gelijksoortigheid van de verkeerssituatie in de 
Lid-Staten en de vergelijkbaarheid van de voorwaarden die voor afgifte van een rijbewijs 
gelden. Daarin kan men de introductie van een beginsel van vergelijkbaarheid in de 
rechtspraak inzake vestiging lezen, dat echter niét gelijkstaat met het opleggen van 
wederzijdse erkenning: daarvoor waren op dit gebied, zo geeft het Hof uitdrukkelijk aan 
en bevestigde het in Skanavi, de verschillen tussen nationale regelingen te groot. 1733 

AFDELING 11. HET VERRUIMINGSPROCES ONTLEED: VAN KLOPP TOT GEBHARD 

§ 1. Van Klopp tot de RVSZ-zaken 

349. Vooral in de jurisprudentie aangaande de vrije vestiging van advocaten heeft het 
Hof baanbrekend werk verricht in het hier onderzochte verruimingsproces. In Klopp1134 

(1984) lag de vraag voor naar de verenigbaarheid met art. 52 EG van een door de staat 
van vestiging opgelegde eis dat een advocaat slechts op één plaats kantoor houdt (hierna: 
"één-praktijkregel "). 

1730 

1731 

1732 

1733 

1734 

Arrest Skanavi, r.o. 27. 

Arrest van 18 januari 1979, gevoegde zaken 110178 en 111178, Jur., 1979, 35, in het bijzonder 
r.o. 28-30, 39 en punt 3 dictum; nadien terug opgenomen in arrest van 17 december 1981, zaak 
279/80, Webb, Jur., 1981, 3305, r.o. 17, 20-21 en punt 2 dictum; zonder meer vaste rechtspraak 
sedert Duits verzekeringsarrest, i.h.b. r.o. 27, 29, 47 en 65. 

Jur., 1978, 2306-2307. Interessant is dat de advocaat-generaal deze vergelijkbaarheid mede steunt 
op het bestaan van een internationale overeenkomst waartoe alle (toenmalige) Lid-Staten partij zijn, 
nl. het Verdrag van Parijs betreffende het verkeer met motorrijtuigen van 24 april 1926. 

Zie arrest. Choquet, r.o. 7, waar het Hof toegeeft dat "de wettelijke regelingen van de Lid-Staten 
betreffende de afgifte van rijbewijzen [ ... ] dermate verschilen, dat de eenvoudige erkenning van 
rijbewijzen ten behoeven van personen die zich blijvend willen vestigen op het grondgebied van een 
andere Lid-Staat dan de staat die hun een rijbewijs heeft afgegeven, niet in aanmerking kan komen 
zonder een voldoende mate van harmonisatie van de voorwaarden voor de afgifte van deze 
rijbewijzen"; bevestigd in arrest Skanavi, r.o. 24 en 27. 

Arrest van 12 juli 1984, zaak 107/83, Jur., 1984, 2971. 

Î 
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De zaak betrof een geschil tussen de Duitser Klopp en de Ordre des avocats au barreau de Paris ("orde"). Klopp 
had een inschrijving als advocaat te Düsseldorf, alwaar hij ook woonplaats en kantoor hield. Zijn verzoek om 
beëdiging als advocaat en inschrijving in het stageregister van de Parijse balie werd door de Raad van toezicht 
van de orde afgewezen met de motivering dat hij niet voldeed aan het - bij decreet en statuten van de Parijse 
balie opgelegde - vereiste dat de advocaat slechts één kantoor mag hebben, gevestigd binnen het ambtsgebied van 
het tribunal de grande instanee waarbij hij is toegelaten ("principe de l'unicité de cabinet"). 1135 De Cour de 
cassation ondervroeg het Hof naar de communautaire geoorloofdheid van deze regeling. De orde en de Franse 
regering beriepen zich op art. 52, tweede alinea, EG en op het feit dat de regeling zonder onderscheid gold voor 
Franse en EG-onderdanen. 

Het Hof gaf toe dat, bij gebrek aan specifieke gemeenschapsbepalingen, blijkens "tekst en 
context" van art. 52, tweede alinea, EG elke Lid-Staat vrij blijft om de uitoefening van 
het beroep van advocaat op zijn grondgebied te regelen. 1736 Zulks betekent echter niet 
dat een Lid-Staat van een advocaat kan verlangen dat hij in de gehele Gemeenschap 
slechts op één plaats kantoor houdt. Blijkens de verwijzing in art. 52 naar de opheffmg 
van beperkingen op de oprichting van agentschappen, bijkantoren of dochterondernemin
gen houdt de vrijheid van vestiging volgens het Hof meer in dan het recht om binnen de 
EG één vestiging te hebben: 

"Deze bepaling moet worden gezien als de bijzondere uitdrukking van een algemeen beginsel dat ook voor de 
vrije beroepen geldt, en volgens hetwelk het recht van vestiging mede de mogelijkheid omvat om, met 
inachtneming van de voor het beroep geldende gedragsregels, binnen de Gemeenschap meer dan één centrum van 
werkzaamheid in te richten en te behouden. "1737 

Deze overweging is in vaste rechtspraak1738
, en recent nog in Kemmie.,-1139

, 

bevestigd. Belangrijk is dat het Hof "wegens de bijzondere kenmerken van het beroep van 
advocaat" de ontvangende Lid-Staat wel expliciet de bevoegdheid toekent om, 

"in het belang van een goede rechtsbedeling, van de ingeschreven advocaten op zijn grondgebied te verlangen, 
dat zij hun werkzaamheden zo verrichten, dat zij voldoende contact houden met hun cliënten en met de 
rechterlijke instanties en dat zij de voor het beroep geldende gedragsregels in acht nemen. Deze eisen mogen 
echter niet tot gevolg hebben, dat het onderdanen van andere Lid-Staten onmogelijk wordt gemaakt om het hun 
door het Verdrag gewaarborgde recht van vestiging daadwerkelijk uit te oefenen. "1740 

1735 

1736 

1737 

1738 

1739 

1740 

Het betreft art. 83 décret du 9 juin 1972, hemomen in art. 1 règlement du barreau de Paris. Klopr
voldeed aan alle andere voorwaarden: hij had het Franse diploma van doctor in de rechten behaald, 
met goed gevolg het praktijkexamen voor advocaat afgelegd en voldeed aan de vereisten betreffende 
persoonlijke geschiktheid. 

Arrest Klopp, r.o. 17; bevestigd in het arrest Gullung, r.o. 28. 

Arrest Klopp, r.o. 19. 

Arresten van 7 juli 1988, zaak 143/87, Stanton, Jur., 1988, 3877, r.o. 11 en gevoegde zaken 
154/87 en 155/87, Wolf, Jur., 1988, 3897, r.o. 11; 20 mei 1992, zaak C-106/91, Ramrath, Jur 
1992, 1-3351, r.o. 20; 16 juni 1992, zaak C-351190, Commissie/Luxemburg ("Luxemburg~~ 
artsen"), Jur., 1992, 1-3945. 

Arrest van 15 februari 1996, zaak C-53/95, Jur., 1996, 1-703, r.o. 10. 

Arrest Klopp, r.o. 20. Men merke de herhaalde nadruk op die het Hof legt op het vereiste van 
naleving van de gedragsregels van de Lid-Staat van vestiging (r.o. 19, 20 en 21). Dat het Hof in de 
loop van de procedure van Klopp heeft nagedacht over de mogelijke problemen die kunnen 
voortvloeien uit een (simultane) toepassing van (mogelijk conflicterende) gedragsregels in het land 
van oorsprong en van ontvangst, blijkt uit de vraag die het terzake stelde aan alle partijen die 
schriftelijke opmerkingen hadden gemaakt (en waarop de antwoorden uiteenlopend waren: Jur., 
1984, 2983-2984) en uit de conclusie van advocaat-generaal SLYNN (Jur., 1984, 2996-2997). Zie 
GOEBEL, R.J., o.c., 15 Fordham Int. L.I., 1991-92, 591-592. 

j 
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Daaraan voegt het evenwel toe dat 

"met de huidige transport- en telecommunicatiemiddelen een passend contact met de rechterlijke instanties en de 
cliënten kan worden verzekerd. Evenzo vormt het bestaan van een tweede kantoor in een andere Lid-Staat geen 
belemmering voor de toepassing van de voor het beroep geldende gedragsregels in de ontvangende Lid
Staat. n1741 

350. Hoewel in het Franse artsen-arrest1142 (1986) eveneens de problematiek van de 
één-praktijkregel voorlag, hield het Hof er een verschillende redenering op na. Het betrof 
een inbreukprocedure tegen Frankrijk wegens schending van de artt. 48, 52 en 59 EG 
omdat dit land in een andere Lid-Staat gevestigde artsen en tandartsen verplichtte hun 
inschrijving of registratie in het thuisland te doen doorhalen indien zij hun beroep in 
Frankrijk in loondienst, als waarnemer of in een eigen praktijk wilden uitoefenen. Ook 
hier schreef het gastland voor dat de beroepsbeoefenaar, behoudens uitzonderingen, 
slechts in één register kon worden ingeschreven, nl. dat van het departement waar hij 
gevestigd (en derhalve inschrijvingsplichtig) was. 1743 Het Hof achtte de regeling on
verenigbaar met voornoemde verdragsbepalingen. Ofschoon het toegaf dat EG-onderdanen 
die hun beroepswerkzaamheden in een andere Lid-Staat uitoefenen zich aan de aldaar 
geldende beroepsregels moeten houden1744

, voegde het toe: 

"Wanneer die voorschriften evenwel leiden tot een beperking van het vrije verkeer van werknemers, het recht 
van vestiging en het vrij verrichten van diensten binnen de Gemeenschap, zijn zij slechts verenigbaar met het 
Verdrag indien die beperkingen daadwerkelijk hun rechtvaardiging vinden in algemene vereisten zonder welke 
een goede uitoefening van het betrokken beroep niet denkbaar is, en indien zij zonder onderscheid ook voor de 
eigen onderdanen gelden. Dit is niet het geval, wanneer die beperkingen kunnen leiden tot discriminatie van in 
andere Lid-Staten gevestigde beroepsbeoefenaren of wanneer zij de toegang tot het beroep meer belemmeren dan 
nodig is om het beoogde doel te bereiken. "1745 

Die test toepassend, kwam het Hof tot de bevinding dat de één-praktijkregel een "oneven
redige beperking vormt" en "te absoluut en te algemeen is om gerechtvaardigd te kunnen 

1741 

1742 

1743 

1744 

1745 

Arrest Klopp, r.o. 21. De Franse Cour de cassation (lre Ch. civ.), die de prejudiciële vraag aan 
het Hof had gesteld, paste Klopp getrouw toe in zijn arrest van 15 januari 1985, D., 1985, 316, en 
haaste zich om duidelijk te maken dat het litigieuze art. 83 van het decreet van 9 juni 1972 in 
Frankrijk gevestigde advocaten niet belet om er één of meer kantoren in één of meerdere Lid-Staten 
op na te houden. Die toevoeging is correct, aangezien een dergelijke belemmering een inbreuk zou 
vormen op het in het vestigingsrecht vervatte recht van (gedeeltelijk) vertrek: infra, nr. 449. Cf. 
BRUNOIS, A., "Après 1 'arrêt Klopp état des prestations de services et des établissements des avocats 
en Europe", Rev. Trim. Dr. Eur., 1985, (65), 72, met een overzicht van de Belgische en Franse 
regels terzake. Voor de situatie naar Duits recht, zie BORGGREVE, C.H., "Mehrfache Zulassung 
eines Rechtsanwalts im Bereich der Europäischen Gemeinschaft", R.I. W., 1984, (988), 991-992. 
Op basis van Klopp aanvaardde de Cour d'appel van Aix-en-Proven~e (13 januari 1987, D., 1989, 
somm. 100, met noot BRUNOIS, A., Gaz. Pal., 1989, table analyttque, p. 93, nr. 65) nadien de 
geldigheid van secundaire advocatenkabinetten binnen geheel Frankrijk, ook zonder dat het om 
vestiging van EG-advocaten ging. Voor burgerlijke advocatenvennootschappen hield de rechtspraak 
echter de strikte regels m.b.t. opening van een secundair kabinet overeind: Metz, 22 december 
1988, met conclusies parquet général en goedkeurende noot A.D. 

Arrest van 30 april 1986, zaak 96/85, Commissie/Frankrijk, Jur., 1986, 1475. 

Zulks krachtens art. L 412 Code de la santé publique. Ingevolge art. L 441 golden deze bepalingen 
ook voor tandartsen. 

Franse artsen-arrest, r.o. 10. 

Franse artsen-arrest, r.o. 11; bevestigd in het Luxemburgse artsen-arrest, r.o. 14. 



worden door de noodzaak, de continuïteit van de ziekenzorg of de toepassing van de 
Franse medische gedragsregels in Frankrijk te verzekeren." 1746 

351. Merkwaardig aan beide uitspraken is dat het Hof geen toepassing maakt van een 
discriminatietest. 1747 Men stelt een verschuiving vast van de tweede naar de eerste 
alinea van art. 52 EG, al loopt de redenering van de arresten erg uiteen. In Klopp leest 
het Hof in art. 52, eerste alinea, een onderliggend "algemeen beginsel" luidens welk het 
vestigingsrecht de mogelijkheid van inrichting en behoud van meerdere centra van 
werkzaamheid binnen de EG inhoudt; tot een onomwonden noodzakelijkheidstoetsing, 
zoals voorgestaan door advocaat-generaal SLYNN -onder meer met verwijzing naar Thief
fry1148 -, komt het evenwel niet toe. 1749 In Franse artsen daarentegen legt het Hof de 
klemtoon op het begrip "beperking" van het vrije verkeer en past het een "rule of 
reason"-achtige rechtvaardigings- en evenredigheidstest toe. Op zich is het reeds opval
lend dat het Hof twee verschillende redeneringen ter beoordeling van een in wezen 
identieke één-praktijkregeling ontwikkelt en dat in Franse artsen naar Klopp niet eens 
wordt verwezen. 1750 Belangrijker is de v_raag naar de draagwijdte van deze rechtspra~. 
Bevatzij_ é!3.l!~ij~illgen dat art. 52 een ruimer verbod van (ook niet-discimiflerend~) 
b~Q_erking~n inhoudt, of valt zij nog als variatie op het discriminatieverbod uit te leggen? 
Met MARENCO kan men een aantal verklaringen onderzoeken voor de onverenigbaarheid 
met het vestigingsrecht van de, zonder onderscheid toepasselijke, één-praktijkregel. 1751 

Een eerste verklaring, waartoe Klopp aanzet, is dat het recht om secundaire 
vestigingen in andere Lid-Staten te openen en te behouden, inherent is aan het vestigings
recht. Echter, zoals MARENCO opmerkt, die redenering voldoet bij nader inzien niet: zij 
zou neerkomen op een absoluut vestigingsrecht, zodat de Lid-Staten geen verbod meer 
zouden mogen opleggen voor de secundaire vestiging van EG-onderdanen of EG-onderne
mingen, zelfs indien zij de betrokken activiteit in het geheel aan hun eigen onderdanen of 
ondernemingen vetbieden. 1752 In de situatie van Costa/E.N.E.L. zou dit ertoe leiden, 
dat EG-elektriciteitsproducenten, ondanks de nationalisatie van de betrokken sector in 
Italië, secundaire vestigingen aldaar zouden mogen openen. Daarmee zou men aan het 

1746 

1747 

1748 

1749 

1750 

1751 

1752 

Franse artsen-arrest, r.o. 13 en 14. Vgl. de nagenoeg identieke conclusie in het arrest Luxemburgse 
artsen, r.o. 23. 

Op de door Klopp aangevoerde discriminerende toepassing van de Franse wetgeving ging het Hof, 
met verwijzing naar de bevoegdheidsverdeling met de nationale rechter in het kader van art. 177-
procedures, niet eens in: r.o. 14. 

Jur., 1984, 2996-2997; naast Thieffry verwees de AG naar het arrest Van Binsbergen. 

Al kan men, zoals in Choquet, in de supra, nr. 349 geciteerde overwegingen al een zekere 
redelijkheidstoetsing lezen, en zelfs een embryonale "minder belemmerend alternatief" -test. 

De verklaring daarvoor is wellicht dat het Hof enig begrip had voor het Franse argument, dat 
Klopp op de situatie van Franse artsen niet te transponeren viel voor zover het gebaseerd is op de 
gedachte dat een passend contact van de advocaat met de rechterlijke instanties en de cliënten kan 
worden verzekerd via de huidige transport- en telecommunicatiemiddelen, hetgeen in de situatie van 
artsen en tandartsen niet het geval is. Ook advocaat-generaal SLYNN gaf op dit punt het verschil 
tussen artsen en tandartsen enerzijds en advocaten anderzijds toe (Jur., 1986, 1478-1479). Zoals in 
zijn Klopp-conclusie paste de AG een objectieve noodzakelijkheidstest toe,· die hij ook in onderha
vig geval niet voldaan achtte. 

MARENCO, G. , "The Notion of Restrietion on the Preedom of Establishment and Provision of 
Services in the Case-Law of the Court", 11 Y.E.L., 1992, (111), 119-121. 

MARENCO, G., o.c., 11 Y.E.L., 1992, 120. 
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vestigingsrecht een absolute draagwijdte geven, die het EG-Verdrag - getuige art. 52, 
tweede alinea, maar ook art. 222- kennelijk niet heeft gewild. 

Uit beide zaken, zo geeft MARENCO toe, komt veeleer naar voren dat de één
praktijkregel strijdig is met art. 52 EG voor zover hij zijn doel voorbijschiet, d.w.z. het 
vestigingsrecht meer beperkt dan ter bereiking van het beoogde doel gerechtvaardigd 
is. 1753 Zulks komt neer op een rechtvaardigings- en evenredigheidstest van niet-discri
minerende maatregelen. Toch voldoet deze verklaring de auteur niet: hij neigt sterk naar 
een uitlegging van beide arresten vanuit het oogpunt van materiële discriminatie. De één
praktijkregel leidt tot ongelijke behandeling inzoverre dat de Franse regeling EG-onderda
nen volledig uitsluit van een vestiging in het gastland terwijl binnenlanders uiteraard reeds 
aldaar gevestigd zijn en enkel belemmerd worden in het opstarten van een secundaire 
vestiging. In wezen bestaat de discriminatie er dus in, dat dezelfde regel wordt toegepast 
op verschillende situaties, wat neerkomt op een verboden materiële discriminatie (supra, 
nr. 298). 1754 Tegen die zienswijze pleit dan weer, dat het Hof in geen van beide arres
ten voor deze weg, ofschoon getoond door de Commissie resp. advocaat -generaal 
SL YNN1755

, heeft gekozen. 1756 

De verklaring die wij voorstaan, sluit aan bij de verder ontwikkelde visie op art. 
52 EG als een markttoegangsrecht. De één-praktijkregeling heeft als effect, dat voor EG
onderdanen toegang tot de Franse markt daadwerkelijk wordt ontzegd, tenzij zij zich 
primair in Frankrijk vestigen (en daarmee de toegang tot hun thuismarkt opgeven). Gelet 
op haar marktafschermend effect moest zij op haar rechtvaardiging en proportionaliteit 
worden getoetst. Om die reden onderschrijven wij veeleer de benadering die het Hof in 
Franse artsen heeft gevolgd, dan deze van Klopp. 

352. Een op Klopp en Franse artsen gefundeerde verruiming van art. 52 (en 48) EG tot 
een verbod van niet -discriminerende nationale regels die de uitoefening van het recht op 
vrij verkeer ontmoedigen, vormen de arresten Stanton en Wolf en Dorchain (hierna: 
"RVSZ-zaken")1757 (1988). In deze zaken legden Belgische gerechten (de Brusselse 

1753 

1754 

1755 

1756 

1757 

MARENCO, G., o.c., 11 Y.E.L., 1992, 120-121, volgens wie deze verklaring diegene is "which 
seems to emerge from a reading of both cases"; al gaat de auteur daarna nog in op de hogerge
noemde "discriminatie"-verklaring. 

MARENCO, G., o.c., 11 Y.E.L., 1992, 121. 

Schriftelijke opmerkingen van de Commissie in Klopp (Jur., 1984, 2981); conclusie van advocaat
generaal SL YNN in Franse artsen (Jur. , 1986, 1480). 

Overigens had het Hof in Franse artsen, zo het een discriminatieverbod had willen toepassen, dit 
reeds gekund omdat vaststond dat artsen uit andere Lid-Staten de facto strenger werden behandeld, 
aangezien in Frankrijk gevestigde artsen wél de toelating kregen om (op korte afstand van hun 
hoofdpraktijk) een tweede praktijk te beginnen terwijl zelfs vlak bij de Franse grens gevestigde 
buitenlandse artsen geen enkele mogelijkheid kregen in Frankrijk een tweede praktijk te starten: zie 
Franse artsen-arrest, r.o. 12. Terecht merkt G. MARENCO op dat het hier eerder om randgevallen 
gaat, die op zich geen integrale veroordeling van de regeling leken te rechtvaardigen: o.c., 11 
Y.E.L., 1992, 119. 

Supra, voetnoot 1738. Chronologisch gaat aan deze zaken het arrest Gullung (supra, voetnoot 
1369) vooraf, waar het Hof ook, doch "m mindere mate" (aldus advocaat-generaal VAN GERVEN in 
zijn conclusie in Vlassopoulou, Jur., 1991, p. 1-2368, nr. 6), een objectieve rechtvaardigingstest 
doorvoert met betrekking tot een door het gastland opgelegde regeling, in casu het vereiste van 
inschrijving bij een balie ten aanzien van degenen die zich op het grondgebied van het gastland 
wensen te vestigen als advocaat: zie infra, nr. 368. 

! 
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arbeidsrechtbank in de eerste, het Hof van Cassatie in de twee andere1758
) de vraag 

voor naar de verenigbaarheid met art. 52 EG van de Belgische regeling inzake de sociale 
zekerheid van zelfstandigen, die voorzag in een zwaardere bijdrageplicht voor personen 
die op Belgisch grondgebied een zelfstandig beroep of bijberoep uitoefenen en daarnaast 
een niet aan het Belgisch pensioenstelsel onderworpen beroep of hoofdberoep als werkne
mer in een andere Lid-Staat hebben, dan aan personen die daarnaast·· wel aan een 
Belgische pensioenregeling als werknemer onderworpen zijn. 

De drie zaken vertoonden een analoog feitenpatroon. Zowel de Brit Stanton, de Duitser Wolf als de Belg 
Dorchain waren sedert de jaren zeventig bestuurder resp. zaakvoerder-vennoot in een Belgische vennoot
schap17s9, maar verrichtten daarnaast in hoofdorde arbeid in loondienst in het Verenigd Koninkrijk (Stanton) 
resp. Duitsland (Wolf en Dorchain). Zij wensten van bijdragen als zelfstandige te worden vrijgesteld op grond 
van art. 12, § 2, K.B. nr. 38. 1760 Volgens die bepaling is een zelfstandige geen bijdragen verschuldigd, indien 
zijn inkomsten als zelfstandige een bepaald maximum niet overschrijden en hij naast die werkzaamheid 
gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere beroepsbezigheid uitoefent. Het Rijksinstituut voor de sociale 
verzekeringen der zelfstandigen ("RVSZ") stelde echter dat de term "andere beroepsbezigheid" in voornoemde 
bepaling enkel doelde op werkzaamheden in loondienst die onder een Belgische sociale-zekerheidsregeling vallen. 
Daartoe baseerde het zich op art. 35, § 1, K.B. van 19 december 1967. 1761 Voor de toepassing van art. 12, § 
2, K.B. nr. 381762 bepaalde dit voorschrift in zijn toenmalige versie1763 dat "andere beroepsbezigheid" sloeg 
op, o.m., een bezigheid als arbeider of bediende die beantwoordt aan het begrip gewoonlijk en hoofdzakelijke 
tewerkstelling in de zin van het op deze werknemers toepasselijke pensioenstelseL Daaruit zou blijken dat enkel 
door het Belgisch recht geregelde beroepsbezigheden of pensioenstelsels werden bedoeld. 

Op te merken valt, dat de hoofdgedingen betrekking hadden op sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd 
vóór 1 juli 1982, datum van inwerkingtreding van verordening (EEG) nr. 1390/81 van de Raad van 12 mei 
1981. 1764 Pas met deze verordening werd de coördinatie van sociale-zekerheidsregelingen die in verordening 
nr. 140817117

6S voor werknemers tot stand was gebracht, uitgebreid tot zelfstandigen en hun gezinsleden. 1766 

1758 

1759 

1760 

1761 

1762 

1763 

1764 

1765 

Voor het prejudiciële verwijzingsarrest, zie Cass., 4 mei 1987, T. S. R. , 1987, 309. 

Stanton was tewerkgesteld bij een Britse verzekeringsmaatschappij en sedert 1979 bestuurder van de 
Belgische verzekeringsmaatschappij, de N. V. 1' Etoile 1905, een dochteronderneming van zijn Britse 
werkneemster. Wolf was ingenieur in dienst van de vennootschap Degussa te Frankfurt en 
bestuurder in de N.V. Microtherm Europe. Dorchain tenslotte was werkzaam bij Ford-Werke AG 
in Duitsland en zaakvoerder-vennoot van de B. V .B.A. Almare. 

K.B. nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (B.S., 29 
juli 1967, err., 2 december 1967). 

K.B. van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het K.B. nr. 38 van 
27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (B.S., 28 december 
1967, err., 25 januari 1968, 17 apri11968, 22 december 1977). 

Art. 12, § 2, derde lid, K.B. nr. 38 draagt inderdaad aan de Koning de taak op om te bepalen wat 
voor de toepassing van die paragraaf moet worden verstaan onder gewone en hoofdzakelijke 
tewerkstelling en wat daarmee kan gelijkgesteld worden. 

Art. 35, § 1, werd vervangen bij art. 1 K.B. van 12 december 1991 (B.S., 23 januari 1992). De 
consideransen van dit K.B. verwijzen niet naar de RVSZ-arresten, maar wel naar een andere 
uitspraak van het Hof dat een dringende aanpassing van art. 37 van het K.B. van 19 december 1967 
noodzakelijk maakte, nl. het arrest van 21 november 1990, zaak C-373/89, Integrity, Jur., 1990, 1-
4243 (gelijke behandeling mannen en vrouwen in de sociale zekerheid). 

Verordening (EEG) nr. 1390/81 van de Raad van 12 mei 1981 houdende uitbreiding van Verorde
ning (EEG) nr. 1408171 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op 
loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, tot zelfstandigen en 
hun gezinsleden (PB, 1981, L 143, 1). 

Zie de recente geconsolideerde versie: Verordening (EEG) nr. 1408171 van de Raad van 14 juni 
1971 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandi
gen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PB, 1992, C 325, 
1). 
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Deze regeling loste nog de problematiek in de hoofdgedingen niet op. Dit gebeurde pas bij verordening (EEG) 
nr. 3811/86 van de Raad van 11 december 1986. 1767 Deze verordening1768 voegde met ingang van 1 januari 
1987 een tweede lid toe aan art. 14quinquies van verordening. nr. 1408171, naar luid waarvan de betrokken 
persoon voor de vaststelling van de hoogte van de premie voor zelfstandigen opgelegd door de Lid-Staat waarin 
hij werkzaamheden anders dan in loondienst uitoefent, behandeld moet worden alsof hij zijn werkzaamheid in 
loondienst eveneens op het grondgebied van deze Lid-Staat uitoefende. 

Het Hof vertrok van de vaststelling dat de Belgische regeling zonder enig onderscheid 
naar nationaliteit gold. Weliswaar viel ze minder gunstig uit voor degenen die als 
hoofdberoep arbeid in loondienst in een andere Lid-Staat verrichtten, maar het was niet 
aannemelijk gemaakt dat de minder gunstig behandelde werknemers voornamelijk of 
uitsluitend buitenlanders waren. 1769 Een directe of zelfs indirecte discriminatie op grond 
van nationaliteit lag derhalve, zo stelde het Hof uitdrukkelijk vast, niet voor. Toch bleek 
de regeling onverenigbaar met de artt. 48 en 52 EG. Uitgangspunt van de redenering is 
art. 52, eerste alinea, EG, waarvan het Hof opmerkt dat het rechtstreekse werking heeft 
en door de Lid-Staten in acht moet worden genomen, ook al bleven deze in afwezigheid 
van een gemeenschapsregeling betreffende het sociaal statuut van zelfstandigen bevoegd 
om deze materie te regelen. 1770 Vervolgens verwijst het Hof naar Klopp en Franse 
artsen ter bevestiging dat het vestigingsrecht de mogelijkheid omvat om binnen de EG 
meer dan één centrum van werkzaamheid in te richten en te behouden; een mogelijkheid 
die evenzeer geldt "voor een in een Lid-Staat gevestigde loontrekkende, die daarnaast in 
een andere Lid-Staat als zelfstandige werkzaam wil zijn" .1771 Daaruit leidt het Hof af: 

"De verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer van personen beogen dus, het de gemeenschapsonderdanen 
gemakkelijker te maken om het even welk beroep uit te oefenen op het gehele grondgebied van de Gemeenschap, 
en staan in de weg aan een nationale regeling die deze onderdanen minder gunstig behandelt wanneer zij op het 
grondgebied van meer dan één Lid-Staat werkzaam willen zijn. 

De regeling van een Lid-Staat, krachtens welke personen vrijstelling van bijdragen als zelfstandige genieten 
wanneer zij in die Lid-Staat als hoofdberoep arbeid in loondienst verrichten, maar niet wanneer zij dat in een 
andere Lid-Staat doen, leidt tot een minder gunstige behandeling van de uitoefening van beroepswerkzaamheden 
buiten het grondgebied van die Lid-Staat. De artikelen 48 en 52 EEG-Verdrag verzetten zich derhalve tegen een 
dergelijke regeling. "1772 

1766 

1767 

1768 

1769 

1770 

1771 

1m 

Krachtens art. 2 verordening (EEG) nr. 1390/81 kan hieraan geen enkel recht worden verleend 
voor een tijdvak dat aan haar inwerkingtreding voorafgaat. 

Verordening (EEG) nr. 3811/86 van de Raad van 11 december 1986 tot wijziging van Verordening 
(EEG) nr. 1408171 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers 
en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen en van 
Verordening (EEG) nr. 574172 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) 
nr. 1408171 (PB, 1986, L 355, 5). 

Art. 1, lid 2, sub b. 

Arresten Stanton, r.o. 9; Wolf en Dorchain, r.o. 9. 

Arresten Stanton, r.o. 10; Wolf en Dorchain, r.o. 10. 

Arresten Stanton, r.o. 11-12; Wolf en Dorchain, r.o. 11-12. 

Arresten Stanton, r.o. 13-14; Wolf en Dorchain, r.o. 13-14. 
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Het Hof van Cassatie gaf aan Wolf en Dorchain uitvoering bij arresten van 21 november 
1988.1773 

353. De RVSZ-zaken vormen na Klopp en Franse artsen een belangrijke volgende stap 
in de richting van een het discriminatieverbod overstijgende lezing van art. 52 EG. Zij 
bouwen verder op het in Klopp geponeerde "meerdere centra van werkzaamheden"
beginsel, dat het Hof niet enkel uitbreidt tot werknemers die zich in een andere Lid-Staat 
willen vestigen en voor het eerst toepast ten aanzien van regelingen die uitgaan van het 
oorsprongland, maar bovenal veralgemeent tot een veel ruimer beginsel en toetsings
criterium. Als onderliggend beginsel van de verdragsbepalingen inzake vrij personenver
keer (artt. 52 én 48) erkent het Hof dat deze het de EG-onderdanen beogen gemakkelijker 
te maken om het even welke economische activiteit in de gehele Gemeenschap uit te 
oefenen; toetsingscriterium wordt het "minder gunstig behandelen van een EG-onderdaan 
wanneer hij in meer dan één Lid-Staat werkzaam wil zijn". Dat het om een belangrijke 
extensie van de Klopp-rechtspraak gaat, blijkt hieruit, dat Klopp een regeling betrof die 
grensoverschrijdende (secundaire) vestiging onmogelijk maakte, terwijl hier de litigieuze 
regeling enkel belastend werkte ten aanzien van een - door de regeling geenszins 
verboden - vestiging in een andere Lid-Staat. Een andere verruiming is nog dat het in 
Klopp en Franse artsen om regels betreffende de toegang tot en de uitoefening van het 
betrokken beroep ging, terwijl het hier gaat om algemene sociale-zekerheidsregels, die 
van de eigenlijke beroepsuitoefening losstaan. 

354. Vraag is in hoeverre de RVSZ-rechtspraak, die het Hof onlangs bevestigde in 
Kemmler1114

, het discriminatieverbod overstijgt. Dat geen discriminatie naar nationali
teit voorlag, moet men het Hof toegeven, al valt ons inziens toch aannemelijk te maken 
dat het in praktijk hoofdzakelijk buitenlanders zijn die in een andere Lid-Staat hun 
hoofdactiviteit uitoefenen. 1775 Zoals Klopp en Franse artsen, zou men ook hier de zaken 
kunnen ontleden in termen van formele en materiële discriminatie. Een formele discrimi
natie ligt in die zin voor, dat. een in de optiek van de interne markt vergelijkbare situatie 
(hoofdactiviteit in een andere Lid-Staat) verschillend wordt behandeld. De discriminatie, 
zo kan men met MARENCO aanvoeren, ligt hier in wezen in de begunstiging van het 
binnenlands economisch bestel, omdat "uitvoer" van professioneel talent wordt ontmoe-

1773 

1774 

1775 

Zie, voor de zaak Wolf, Arr. Cass., 1988-89, 343, I.T.T., 1989, 278 (de zaak Dorchain, A.R. nr. 
5609, is niet gepubliceerd, maar in dezelfde zin gewezen). In een arrest van 23 januari 1989 (Arr. 
Cass., 1988-89, 616, I.T.T., 1989, 277, zaak Jinks) paste het Hof van Cassatie het Wolf en 
Dorchain-arrest ook toe op de situatie van Britse onderdanen die, naast hun hoofdbezigheid als 
werknemer in het Verenigd Koninkrijk, in België als zelfstandige werkzaam waren. Interessant is 
dat het arrest a quo van het Arbeidshof (Arbh. Brussel, 13 december 1985, niet gepubl.) zijn 
verwerping van het standpunt van het RSVZ tevens had gestoeld op art. 7, lid 2, verordening 
(EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 16 december 1968 (supra, voetnoot 1491), op grond waarvan 
een werknemer-onderdaan van een Lid-Staat op het grondgebied van andere Lid-Staten dezelfde 
sociale en fiscale voordelen geniet als de nationale werknemers. In cassatie vocht het RSVZ deze 
redenering aan omdat volgens hem geen discriminatie voorlag. Pertinenter ware het argument 
geweest, dat voornoemde bepaling enkel geldt voor het vrij werknemersverkeer, en niet ten aanzien 
van personen die (zelfs al zijn zij werknemer in het land van oorsprong) zich als zelfstandige in een 
andere Lid-Staat vestigen. 

Arrest van 15 februari 1996, zaak C-53/95, Jur., 1996, I-703. 

Vgl. NACHBAUR, A., "Art. 52 EWGV- Mehr alsnurein Diskriminierungsverbot?", EuZW, 1991, 
(470), 472. 
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digd. 1776 Men merkt evenwel, dat het discriminatiecriterium steeds meer in allerlei 
bochten moet worden gewrongen om nog als toetssteen van de betrokken nationale regels 
te kunnen dienstdoen. Zoals in de één-praktijkzaken ligt ons inziens de meest sluitende 
verklaring voor de RVSZ-rechtspraak in het marktafschermende effect van de litigieuze 
nationale regeling. Enig discriminerend oogmerk is daarbij wellicht niet voorhanden, en 
dit is ook niet nodig: waar het op aankomt, is dat de regeling de vrije keuze van (in casu, 
primaire) vestigingsplaats belemmert omdat zij ongunstige rechtsgevolgen vastknoopt aan 
een (gedeeltelijk) vertrek uit het oorsprongland (infra, nr. _). Bevoordeling in rechte van 
een louter binnenlandse concentratie van hoofdwerkzaamheden draagt bij tot de afscher
ming van de nationale ( arbeids-)markten binnen de EG en vormt om die reden een aan 
art. 52 (resp. 48 of 59) EG toetsbare belemmering van het vrije verkeer. 

355. Opvallend is wel, wanneer men het niet-discriminerend karakter van de regeling in 
acht neemt, de bondigheid van de door het Hof in deze zaken doorgevoerde rechtvaardi
gingstaetsing. Het Hof merkt kortweg op dat de nationale bepaling in kwestie geen 
bijkomende sociale bescherming biedt aan de betrokkenen, die aangesloten zijn bij de 
sociale-zekerheids- en pensioenregeling van de Lid-Staat waar zij hun hoofdberoep als 
loontrekkende uitoefenen, zodat de gecreëerde belemmeringen niet uit dien hoofde 
gerechtvaardigd zijn. 1777 Deze overweging, onlangs letterlijk hemomen in 
Kemmler178

, roept de vraag op, of een rechtvaardiging zou voorliggen indien de Belgi
sche regeling wel een bijkomende sociale bescherming had geboden, b.v. indien vaststond 
dat betrokkenen in de andere Lid-Staat slechts ten dele, of gewoon niet, sociaal verzekerd 
waren. Dat lijkt ons geenszins uitgesloten: men kan betogen dat een Lid-Staat er een 
legitiem belang bij heeft dat op haar grondgebied werkzame personen een voldoende mate 
van sociale bescherming genieten voor het geval zich bepaalde risico's 
concretiseren. 1779 

Zoals het hierna (injra, nrs. 501 e.v.) besproken arrest Van Munster, kan men in de RVSZ-zaken een van de 
verdragsvrijheden (i.t.t. het afgeleide recht, zoals verordening nr. 1408/71) uitgaande beperking van het 
territorialiteitsbeginsel lezen waarop de nationale sociale-zekerheidsstelsels van oudsher gebouwd zijn, d.w.z. het 
beginsel volgens welk enkel rekening moet worden gehouden met feiten die zich voordoen binnen de Staat waar 
het betrokken sociale-zekerheidsstelsel van kracht is. De RVSZ had in laatstgenoemde zaken in essentie op dit 
beginsel beroep gedaan waar het aanvoerde dat, bij gebreke van een internationale sociale-zekerheidsovereen
komst die het probleem van dubbele onderwerping regelt, een buitenlandse wettelijke regeling geen gevolgen kan 
hebben voor de toepassing van de Belgische sociale wetgeving. 1780 Een indirecte verwerping ervan blijkt uit de 
opmerking van het Hof dat de Lid-Staten art. 52 EG in acht moeten nemen, "ook al bleven zij, zolang een 
gemeenschapsregeling betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen ontbrak, bevoegd om deze materie te 

1776 

1m 

1778 

1779 

1780 

MARENCO, G., o.c., 11 Y.E.L., 1992, 122, die echter moet toegeven dat deze zaken, samen met de 
één-praktijkzaken, "are the furthest that the Court has gone in its case-law on the right of 
establishment in detaching this right from the national treatment principle." 

Arresten Stanton, r.o. 16; Wolf en Dorchain, r.o. 16. 

Arrest Kemmler, r.o. 13. 

In die zin ook advocaat-generaal LÉGER in zijn conclusie in Kemmler, Jur., 1996, p. I-710, punt 
20. 

Jur., 1988, 3882; dat het hier om een beroep op het territorialiteitsbeginsel ging, merkte de 
Commissie terecht op: Jur., 1988, 3884. 
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regelen" .1781 Men merke op dat de reikwijdte die het Hof in deze arresten aan art. 52 geeft, een stuk verder 
gaat dan de vroegere rechtspraak, die de autonomie van de Lid-Staten op het gebied van sociale-zekerheidsuitke
ringen enkel onderwierp aan een verbod van discriminatie, in rechte of in feite, op grond van nationaliteit. 1782 

356. De RVSZ-zaken zijn ook vanuit het oogpunt van de vestiging van ondernemingen 
boeiende arresten. Ofschoon het hier natuurlijke personen betrof die zich zelfstandig op 
art. 52 EG beriepen, had men zich met name in Stanton ook een beroep op art. 58 EG 
kunnen voorstellen, aangezien vaststond dat de Belgische vennootschap waarin Stanton als 
bestuurder werkte, een dochteronderneming was van de Britse vennootschap waarbij hij in 
het thuisland werknemer was. 1783 Voor de dochteronderneming van een EG-vennoot
schap die een werknemer van de moeder - b.v. omdat deze voor de functie in kwestie 
bijzonder gekwaliceerd is - als bestuurder wil aanstellen, werkt de regeling immers 
eveneens belemmerend. Het gaat dan, in termen van Segers (supra, nr. 328), om een 
indirecte beperking van het vestigingsrecht van een EG-vennootschap. 

Per analogie redenerend, kan men in deze arresten tevens ten aanzien van ondernemingen 
het principe geponeerd zien dat nationale regelingen niet minder gunstig mogen uitvallen 
bij grensoverschrijdende activiteit. Een dergelijk principe kan b.v. praktisch relevant zijn, 
wanneer een overheid investeringsvoordelen slechts ter beschikking stelt aan ondernemin
gen die het geheel of het gros van hun activiteiten binnen het nationale grondgebied 
verrichten (vgl. het Italiaanse overheidsopdrachten-arrest, supra, nr. 85). 

Interessant tenslotte is het beroep dat in Stanton gedaan werd op de vrije dienstverrich
ting.1784 Stanton beriep zich niet op art. 48 en/of 52, maar op art. 59 EG, klaarblijke
lijk in de overtuiging dat hij, wiens hoofdberoep loonarbeid voor de Britse moedermaat
schappij was, in zijn positie van bestuurder van de Belgische dochter communautairrechte
lijk gekwalificeerd moest worden als dienstverrichter. Indien, zoals in het geval van 
Stanton, de bestuursfunctie in de dochteronderneming per jaar slechts een aantal vergade
ringen van de raad van bestuur impliceert, kan men zich inderdaad afvragen of hier wel 
sprake is van 11 zich vestigen 11 en niet veeleer van dienstverrichtingen in de zin van art. 59 
EG (zie supra, nrs. 162 e.v.). 

1781 

1782 

1783 

1784 

Arresten Stanton, r.o. 10; Wolf en Dorchain, r.o. 10. Over de beperkingen die het gemeenschaps
recht meebrengt voor dit territoritaliteitsbeginsel, zie reeds conclusie van advocaat-generaal 
TRABUCCHI in zaak 20175, d' Amico, Jur., 1975, 902-904. 

Zie arrest van 28 juni 1978, zaak 1178, Kenny, Jur., 1978, 1489, r.o. 16. Zie ook reeds, minder 
expliciet, arrest van 9 juli 1975, zaak 20175, d'Amico, Jur., 1975, 891, r.o. 10. In Kenny, een 
arrest waarop de Belgische regering zich beriep (Jur., 1988, 3883), had het Hof beklemtoond dat 
de in de artt. 6 en 48 EG vervatte discriminatieverboden "niet doelen op eventuele verschillen in 
behandeling die van Lid-Staat tot Lid-Staat kunnen voortvloeien uit de verschillen tussen de 
wettelijke regelingen der onderscheiden Lid-Staten, mits deze regelingen op grond van objectieve 
criteria en ongeacht de nationaliteit der betrokkenen gelden voor al degenen op wie hun voorschrif
ten van toepassing zijn" (r.o. 18). 

Ofschoon in de zaak Stanton de Belgische dochteronderneming, de N.V. l'Etoile 1905, samen met 
Stanton schriftelijke opmerkingen had gemaakt, werd blijkens het rapport ter terechtzitting geen op 
de artt. 52 en 58 gefundeerde argumentatie ontwikkeld. Zij riepen enkel schending van art. 59 EG 
in (infra, dit nr.). 

Stanton, l'Etoile en het RSVZ argumenteerden enkel op basis van art. 59 EG. Enkel de Commissie 
had naast de vrije dienstverrichting tevens aandacht geschonken aan het vestigingsrecht. 
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§ 2. Een restrictieve variant: klinische biologie en Conradi 

357. Nagenoeg terzelfdertijd met de ontwikkelingslijn Klopp - Franse artsen - RVSZ 
stelt. men in de rechtspraak, met name in de arresten klinische biologie1185 en Conra
di1186, een restrictieve variant vast, waarin het Hof zich vastklampt aan een uitgespro
ken discriminatielezing van art. 52 EG, zonder enige inhoudelijke toetsing van de 
betrokken nationale regelgeving. 

1. Het arrest klinische biologie en de lotgevallen van K.B. nr. 143 

358. In klinische biologie had de Commissie een inbreukprocedure ingespannen tegen 
België omdat zij een onverenigbaarheid zag tussen art. 52 EG en een -Belgische regeling 
die sociale-zekerheidsvergoeding uitsluit voor verstrekkingen van klinische biologie 
verricht in laboratoria geëxploiteerd door een privaatrechtelijke rechtspersoon die niet aan 
bepaalde kwalificaties voldeed. De grief van de Commissie betrof in wezen het vesti
gingsrecht van vennootschappen, al heeft het Hof haar niet zo geanalyseerd. 

Met het K.B. nr. 143 van 30 december 19821787 beoogde de Belgische regering paal en perk te stellen aan 
misbruiken en overconsumptie die zich op het gebied van verstrekkingen van klinische biologie hadden 
voorgedaan en terzelfdertijd de financiële toestand van de ziekteverzekering te vrijwaren tegen onverantwoorde 
uitgaven. 1788 Art. 3 van het K.B. legde daartoe een aantal vereisten op betreffende de exploitatie van laborato
ria voor klinische biologie, waaronder de voorwaarde dat, indien de uitbating geschiedde door een privaatrechte
lijke rechtspersoon, alle leden, vennoten en bestuurders natuurlijke personen moesten zijn die tot het verrichten 
van medische analyses bevoegd zijn. Volgens de Commissie vloeide hieruit voort, dat wanneer een laboratorium 
wordt geëxploiteerd door een rechtspersoon waarvan één van de leden of vennoten een andere rechtspersoon is, 
dit laboratorium niet aan de gestelde voorwaarden voor tegemoetkoming van de ziekteverzekering kan voldoen. 
Die tegemoetkoming stond maar open indien, zo het laboratorium werd geëxploiteerd door een privaatrechtelijke 
rechtspersoon, de leden, vennoten en bestuurders uitsluitend bestaan uit, hetzij één of meer behandelende 
geneesheren die uitsluitend in het kader van hun praktijk en met het oog op diagnose bij hun eigen patiënten met 
de hulp van derden verstrekkingen van klinische biologie uitvoeren, hetzij één of meer tot het uitvoeren van 
dergelijke verstrekkingen gemachtigde personen. Tegemoetkoming vanwege de ziekteverzekering was hierdoor 
met name uitgesloten voor laboratoriumanalyses die op voorschrift van een in België praktiserende geneesheer 
worden uitgevoerd door vennootschappen met hoofdvestiging in een andere Lid-Staat, zelfs indien hun Belgisch 
bijkantoor of dochteronderneming de analyse uitvoerde. De niet-vergoeding door het Rijksinstituut voor Ziekte
en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) maakte de betrokken verstrekkingen onrendabel, zodat de Commissie besloot 
dat een ernstige hinderpaal voor de vrije vestiging voorlag. 

Het Hof vertrekt vanuit de gelijke-behandelingsregel van art. 52, tweede alinea, EG om 
daaraan meteen toe te voegen dat iedere Lid-Staat, zolang hij het vereiste van gelijke 
behandeling maar in acht neemt, vrij is op om op zijn grondgebied de werkzaamheden te 
regelen van laboratoria die verstrekkingen van klinische biologie verrichten. 1789 Na 

1785 

1786 

1787 

1788 

1789 

Arrest van 12 februari 1987, zaak 221185, Commissie/België, Jur., 1987, 719. 

Arrest van 12 november 1987, zaak 198/86, Conradi, Jur. , 1987, 4469. 

K.B. nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria 
moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de · ziekteverzekering voor verstrekkingen van 
klinische biologie (B.S., 12 januari 1983, err., 12 februari 1983, als herhaaldelijk gewijzigd). 

Zie verslag aan de Koning bij K.B. nr. 143, B.S., 12 januari 1983, 435. Zie ook arrest klinische 
biologie, r.o. 8. 

Arrest klinische biologie, r.o. 9. 
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nogmaals te beklemtonen dat art. 52 strekt tot nationale behandeling van EG-onderdanen, 
verwerpt het Hof kortweg het beroep op grond van volgende overweging: 

"Vastgesteld moet worden, dat de Belgische wettelijke regeling voor artsen of apothekers die onderdaan van een 
andere Lid-Staat zijn, geen beletsel vormt om zich in België te vestigen en aldaar een laboratorium te exploiteren 
voor klinische analyses die in aanmerking komen voor vergoeding uit hoofde van de sociale zekerheid. Het gaat 
dus om een wettelijke regeling die gelijkelijk van toepassing is op Belgische onderdanen en op v:lderdanen van 
andere Lid-Staten en waarvan de inhoud noch. de doelstellingen de conclusie toelaten, dat zij is vastgesteld met 
het oogmerk van discriminatie of dat zij een discriminerende werking heeft. "1790 

359. Dit arrest toont het Hof van een erg rigide kant. Het komt in de verste verte niet 
toe aan de doelstellingen van de Belgische regelgeving: toepassing wordt slechts gemaakt 
v__an een puur verbod van discriminatie op basis van nationaliteit. 1791 Opmerkelijk 
daarbij is dat het Hof de regeling enkel getoetst heeft aan haar behandeling van buiten
landse artsen en apothekers, niét van EG-vennootschappen. Had het die stap gezet, dan 
was het voor het rechtscollege moeilijk geweest de Kiopp-rechtspraak te vermijden. 1792 

De Commissie had immers overtuigend betoogd dat de regeling het voor buitenlandse 
vennootschappen onmogelijk maakte er een labo als bijkantoor of dochteronderneming in 
België op na te houden. 1793 Anderzijds was de argumentatie van de Commissie onge
twijfeld ietwat te boud en te weinig door goed gekozen precedenten in de rechtspraak 
onderbouwd1794

, om het Hof te overtuigen. 

360. Interessant aan klinische biologie is niet zozeer de uitspraak van het Hof dan wel 
de onderliggende problematiek, nl. de verhouding tussen het vestigingsrecht en de 

1790 

1791 

1792 

1793 

1794 

Arrest klinische biologie, r.o. 11. 

De rechter-rapporteur in deze zaak, J.C. MOITINHO DE ALMEIDA, Zou nadien expliciet stelling 
nemen tegen een beperkingsgerichte lezing van de artt. 48 en 52 EG en daarbiJ goedkeurend 
klinische laboratoria citeren: MOITINHO DE ALMEIDA, J.C., "Les entraves non discriminatoires à la 
libre circulation des personnes; leur compatibilité avec les articles 48 et 52 du traité CE", in 
Festskrift til Ole Due, Kopenhagen, Gads Forlag, 1994, (241), 243. MOITINHO staat enkel een 
verbod van directe en indirecte discriminatie voor. 

Zie de bijzonder restrictieve lezing die advocaat-generaal LENZ in zijn conclusie in klinische 
biologie aan Klopp geeft: Jur., 1987, p. 730-731, punten 21-25. De AG meent dat het Hof in 
Klopp Lid-Staten enkel verboden heeft beroepsregels extraterritoriale werking toe te kennen. 
Merkwaardig genoeg acht dezelfde advocaat-generaal in zijn Bosman-conclusie het arrest Klopp wél 
"van bijzonder belang" (Jur., 1996, p. 1-4993, punt 170) in de evolutie van de rechtspraak naar een 
algemeen beperkingsverbod, en acht hij het "twijfelachtig, of deze zaken ook op grond van een -
ruim uitgelegd -verbod van discriminatie hadden kunnen worden opgelost" (Jur., 1996, p. 1-5002, 
punt 187). 

De inbreukprocedure kwam er overigens op klacht van een aantal buitenlandse ondernemingen. 
Deze hadden daarnaast een - onsuccesvol - kort geding tegen de regeling aangespannen voor de 
Brusselse rechtbank en een nietigheidsberoep bij de Raad van State. Zie R.v.St., 10 november 
1989, nr. 33.398, Bataille, Adm. Publ., 1989, 165, waar de grief van schending van het gemeen
schapsrecht verworpen wordt onder verwijzing naar het arrest klinische biologie. 

Te boud, omdat de Commissie zonder meer te verstaan gegeven had dat art. 52 EG niet enkel 
discriminerende maatregelen verbiedt, maar ook maatregelen zonder onderscheid die voor 
buitenlanders tot ongerechtvaardigde belemmeringen leiden: arrest klinische biologie, r.o. 5. De 
stellingname van de Commissie was ook te weinig op goed gekozen precedenten gefundeerd: 
blijkens het rapport ter terechtzitting had zij zich enkel op Klopp beroepen (Jur., 1987, 725), een 
precedent dat advocaat-generaal LENZ in zijn conclusie van tafel veegde: supra, voetnoot 1792. Ter 
terechtzitting blijkt de Commissie zich ook op het Segers-arrest te hebben beroepen, zonder op de 
advocaat-generaal enige indruk te maken (Jur., 1987, p. 731, punt 26). Helaas is nergens, in de 
grieven van de Commissie, de conclusie van de AG noch het arrest van het Hof, sprake van de in 
het Franse artsen-arrest gevolgde benadering. 
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decommercialisatie van een bedrijfstak door een Lid-Staat, met name in de sector van de 
gezondheidszorg. Advocaat-generaal LENZ gaf toe dat de Belgische regeling "stellig een 
ingreep in het potentiële veld van werkzaamheden van ondernemingen, inzonderheid van 
rechtspersonen" uitmaakte. 1795 Hij achtte deze echter niet verboden door het gemeen
schapsrecht. Zijn redenering is van het a fortiori-type: als het Hof in Fearon (supra, nr. 
308) onder verwij:dng naar art. 222 EG oordeelt dat het EG-Verdr1g geen afbreuk doet 
aan het recht van de Lid-Staten om een stelsel van onteigening ten algemenen nutte in te 
voeren, kan volgens de AG "de Lid-Staten zeker niet het recht worden ontzegd, een 
bepaalde sector uit het algemene bedrijfsleven los te maken en aan de leden van bepaalde 
beroepsgroepen toe te vertrouwen." 1796 Dergelijke maatregel moet volgens de AG enkel 
voldoen aan het non-discriminatiebeginsel en behoeft niet op grond van het gemeenschaps
recht op zijn zinvolheid of evenredigheid te worden getoetst. 1797 Volkomen zeker van 
zijn stuk bleek de advocaat-generaal niet, want subsidiair onderzocht hij - voor het geval 
het Hof, quod non, toch tot discriminatie zou besluiten, de proportionaliteit van de 
regeling, waarbij hij tot schending van art. 52 EG concludeerde: ter verwezenlijking van 
de doelstellingen van het K.B. (kostenbesparing en gemakkelijker vervolging bij misbruik) 
zou het voldoende zijn geweest om enkel aan degene die het laboratorium exploiteert, de 
bijzondere beroepsverplichtingen van arts of apotheker op te leggen. Bij exploitatie door 
een rechtspersoon had men ermee kunnen volstaan, uitsluitend de directeuren ervan aan 
de bijzondere beroepsverplichtingen te onderwerpen; het tevens opleggen daarvan aan 
personen die alleen maar lid van de rechtspersoon zijn, was onevenredig en 
onnodig. 1798 

361. Opmerkelijk is dat het Belgische Arbitragehof nadien, in het arrest Biorim van 13 
oktober 19891799

, sommige aspecten van art. 3 van het K.B. nr. 143, als vervangen bij 
art. 17 van de Programmawet van 30 december 19881800

, wel discriminerend en in 
strijd met het gelijkheidsbeginsel als vervat in de artt. 10 en 11 (destijds artt. 6 en 6bis) 
G.W. bevond. 

Nadat de inwerkingtreding van het K.B. nr. 143 herhaaldelijk, en uiteindelijk voor onbepaalde duur, was 
uitgesteld 1801

, bleven de misbruiken in de sector van de klinische biologie groeien. Geconfronteerd met een 

1795 

1796 

1797 

1798 

1799 

1800 

1801 

Jur., 1987, p. 733, punt 33. 

Ibid. 

Ibid. 

Jur., 1987, p. 733, punt 35. 

Arbitragehof, arrest nr. 23/89 van 13 oktober 1989, B.S., 8 november 1989, 18386, J.T., 1990, 4, 
noot LAGASSE, D., "La loi-programme du 30 décembre 1988 imposait-elle aux laboratoires non 
hospitaHers de biologie clinique des conditions d' exploitation discriminatoires par rapport aux 
laboratoires hospitaliers?", Rev. Rég. Dr., 1989, 611, noot DELGRANGE, X., "Quand la Cour 
d'arbitrage s'inspire de la Cour de Strasbourg", T.B.P., 373, noot VELAERS, J., "Discriminatie in 
de sector van de klinische biologie: de zaak Biorim voor het Arbitragehof" (454-463), T.R. V., 
1989, 527, noot GEENS, K., "Het Arbitragehof en de vrijheid zich te verenigen in een vennoot
schap". Het Arbitragehof had art. 17 Programmawet reeds gedeeltelijk opgeschort bij arrest nr. 
21/89 van 13 juli 1989, Biorim, B.S., 21 juli 1989, 12777. 

B.S., 5 januari 1989. 

Zie Gedr. St., Kamer, 1988-89, nr. 609/1, 9. Met de wijziging van art. 4 van het K.B. door de 
Wet van 7 november 1987 (B.S., 17 november 1987) werden de uitbaters van laboratoria 
onderworpen aan revisorale controle, maar ook die bepaling werd niet uitgevoerd. 
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verdubbeling op zeven jaar tijd van de sociale-zekerheidsuitgaven in dit verband1802
, verstrengde de regering 

de voorwaarden waaraan laboratoria voor de klinische biologie moeten voldoen, aanzienlijk in het ontwerp dat 
zou uitmonden in de Programmawet van 30 december 1988. Art. 17 van deze wet verving art. 3 K.B. nr. 143 
integraal. 1803 Het uitbaten van een laboratorium bij wege van een vennootschap werd nog aan strengere 
voorwaarden onderworpen: niet alleen (i) waren de vennootschapsvormen die mogen worden aangewend 
voortaan limitatief opgespmd1804

, maar bovendien golden o.m. als nieuwe beperkingen dat (ii) zij de uitbating 
van een laboratorium tot enig maatschappelijk doel moeten hebben en slechts één laboratorium mogen 
uitbaten1805 , (iii) zij lid noch vennoot mochten zijn van om het even welke andere rechtspersoon, rechtstreeks 
of onrechtstreeks beschikken over titels in om het even welke andere vennootschap, en (leden van) een orgaan 
van om het even welke andere rechtspersoon of vennootschap vertegenwoordigen1806, en (iv) de vennoten lid 
noch vennoot mochten zijn van een andere rechtspersoon, noch rechtstreeks of onrechtstreeks titels mochten 
bezitten in een andere vennootschap waarvan het maatschappelijk doel in verband staat met de geneeskunst, noch 
orgaan of vertegenwoordiger van deze rechtspersonen en vennootschappen zijn. 1807 

362. Het Arbitragehof vernietigde art. 17 Programmawet voor wat betreft de twee 
laatstgenoemde voorwaarden. Het achtte de twee eerstgenoemde voorwaarden objectief 
gerechtvaardigd en evenredig, maar zag in de twee laatstgenoemde condities· buitensporige 
en onevenredige aantastingen van de vrijheid van vereniging van de vennootschappen die 
een laboratorium uitbaten resp. van hun vennoten, die niet nodig waren ter bereiking van 
het door de wetgever nagestreefde doel. Zulks kwam neer op een schending van de 
grondwettelijke beginselen van gelijkheid en non-discriminatie. 1808 

Om het verhaal af te ronden: de regering kwam met een herziene versie van art. 3, § 4, K.B. nr. 143 die 
uitmondde in art. 44 van de Programmawet van 30 december 1992. 1809 De twee vernietigde voorwaarden 
werden als volgt aangepast: (i) vennootschappen mogen geen lid of vennoot zijn van een andere rechtspersoon 
"waarvan het maatschappelijk doel de uitbating van een laboratorium van klinische biologie is" of beschikken 
over titels in een "andere vennootschap die hetzelfde doel heeft"; (ii) vennoten mogen noch lid, noch vennoot 
zijn van een andere rechtspersoon "waarvan het maatschappelijk doel in verband staat met de uitbating van een 

1802 

1803 

1804 

1805 

1806 

1807 

1808 

1809 

Zie de statistische gegevens in Gedr. St., Senaat, 1988-89, nr. 527/5, 2. 

Nadien werd art. 3 opnieuw grondig bijgeschaafd bij art. 10 Programmawet van 6 juli 1989 (B.S., 
8 juli 1989), waarvan art. 12 bepaalde dat aan de voorwaarden van het nieuwe art. 3 voldaan moest 
zijn op 1 januari 1990. 

Art. 3, § 1, 2° en 4° K.B. nr. 143: het moet voortaan gaan om een burgerlijke vennootschap die 
de vorm heeft aangenomen van een B.V.B.A., V.O.F. of C.V. en waarvan de vennoten, zaakvoer
ders en bestuurders uitsluitend behandelende geneesheren resp. tot verstrekkingen van klinische 
biologie gemachtigde personen zijn. Bedoeling was om het gebruik van de N. V. uit te sluiten en 
controle op de identiteit van de vennoten mogelijk te maken: Gedr. St., 1988-89, Kamer, nr. 
60911, 13 en antwoorden van de minister van sociale zaken in de bevoegde kamercommissie, Gedr. 
St., 1988-89, nr. 609/26, 8. Omtrent de specifieke vennootschapsrechtelijke problemen waartoe de 
omzetting van klinische labo's in de vorm van een handelsvennootschap naar een burgerlijke 
vennootschap aanleiding gaven, zie BoUCKAERT, F., "Is op verandering van aard artikel 70bis 
Venn.W. toepasselijk?", T.R. V., 1989, 518-526. 

Art. 3, § 4, 1 o, K.B. nr. 143. Deze bepaling werd ietwat gewijzigd door art. 44 van de Program
mawet van 30 december 1992 (B.S., 9 januari 1993). Eerstgenoemde voorwaarde geldt voortaan 
slechts voor vennootschappen bedoeld in art. 3, § 1, 4°, K.B. nr. 143. 

Art. 3, § 4, 2°, K.B. nr. 143 in de versie van de Programmawet van 30 december 1988. 

Art. 3, § 4, 3°, K.B. nr. 143 in de versie van de Programmawet van 30 december 1988. 

Zie punten B.2.11 en B.2.13. Het Arbitragehof vernietigde ook enkele andere bepalingen van het 
K.B. die met de litigieuze bepalingen samenhingen. 

Supra, voetnoot 1805. 
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laboratorium van klinische biologie". 1810 In een arrest van 10 mei 1994 bevond het Arbitragehof de nieuwe 
voorwaarden verenigbaar met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel. 1811 Opmerkenswaard is overigens 
de wijze waarop het Arbitragehof in deze uitspraak een mede op schending van art. 52 EG gebaseerd middel 
verwerpt. Het middel betrof het hogergenoemde verbod voor vennootschappen om lid of vennoot te zijn van een 
andere rechtspersoon met als maatschappelijk doel de uitbating van een laboratorium van klinische biologie (art. 
3, § 4, 2°). Het Hof verwierp dit middel met verwijzing naar de doelstelling van het verbod. Het meende dat de 
"beperkte en specifieke verbodsbepaling [ ... ] in verband [staat] met het nagestreefde doel en [ ... ] niet verder 
[reikt] dan noodzakelijk om dat doel te bereiken", zodat het verbod niet als onevenredig kan worden aange
zien.1812 "Overigens", zo voegde het Hof toe, "verzetten de artikelen 52 en volgende [EG] er zich niet tegen 
dat op gronden van algemeen belang regels betreffende organisatie, bekwaamheid, beroepsethiek en toezicht 
worden vastgesteld, mits die beroepsregels voor iedereen gelden die gevestigd is op het grondgebied van de Staat 
waar de dienst wordt verricht." 1813 Men mag sterk betwijfelen of deze toepassing van art. 52 anno 1994 de 
juiste was: zij maakt ten onrechte abstractie van de definitieve stappen die het Hof van Justitie inmiddels in 
Ramrath en Kraus had gezet naar een beperkingsgerichte lezing van art. 52 EG, en met name van de in deze 
rechtspraak opgelegde evenredigheidstest (zie ook infra, nr. 364). 

363. Het is interessant om de toepassing die het Arbitragehof in het Biorim-arrest maakt 
van het in de Belgische grondwet vervatte gelijkheidsbeginsel, te contrasteren met de 
benadering van het Hof in klinische biologie en in zijn latere, beperkingsgerichte recht
spraak. Zulks illustreert meer in het algemeen de verschillen tussen constitutionele 
toetsing op Belgisch en op communautair niveau. Daarbij moet men er evenwel op wijzen 
dat de aan het Arbitragehof voorgelegde regeling aanzienlijk restrictiever was - het betrof 
het door de Programmawet van 30 december 1988 gewijzigde art. 3 K.B. nr. 143 - dan 
degene die - in haar toenmalige versie van 1982 - door de Commissie voor het Hof werd 
aangeklaagd. De door het Arbitragehof vernietigde regels bestonden nog niet in de versie 
van 1982. 

Het Arbitragehof vertrekt vanuit de vaststelling dat art. 6bis G. W. elke discriminatie, ongeacht de oorsprong 
ervan, verbiedt en van toepassing is ten aanzien van alle rechten en vrijheden die aan de Belgen zijn toege
kend.1814 Meteen poneert het echter een door hem sedertdien in talrijke zaken toegepaste - en verfijnde - "rule 
of reason": de grondwettelijke regels van gelijkheid der Belgen voor de wet en van niet-discriminatie "sluiten 
niet uit dat een verschil in behandeling volgens bepaalde categorieën van personen zou worden ingesteld, voor 
zover voor het criterium van onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Het bestaan van 
een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van de ter 
beoordeling staande norm; het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat de aangewende middelen 
redelijkerwijze niet evenredig zijn met het beoogde doel". 1815 De toetsing van de hogergenoemde voorwaarden 
van K.B. nr. 183 aan voornoemde criteria levert interessante contraststof op met de rechtspraak van het Hof. Zo 
verwerpt het Arbitragehof een "minder belemmerend alternatief'-argument met betrekking tot de eerstgenoemde 
voorwaarde, inzake het gebruik van een bepaalde vennootschapsvorm. De verzoekende partijen hadden 
aangevoerd dat het nagestreefde oogmerk ook kon worden bereikt door het toelaten van een burgerlijke 
vennootschap die de vorm van een N.V. heeft aangenomen met uitsluitend aandelen op naam. Het Arbitragehof 

1810 

1811 

1812 

1813 

1814 

1815 

Nieuwe, en thans geldende, versie van art. 3, § 4, 2° en 3°, K.B. nr. 143. 

Arbitragehof, arrest nr. 37/94 van 10 mei 1994, CDH-Larem, B.S., 27 mei 1994, 14395, Arbr. 
Arr., 1994, 477. Bij arrest nr. 68/93 van 29 september 1993, B.S., 28 oktober 1993, 23557, had 
het Arbitragehof de vordering tot schorsing van de nieuwe bepalingen verworpen. 

Punt B.6.2. 

Punt B.6.3. Zie ook de verwerping van het tweede onderdeel van het vierde middel, dat eveneens 
mede op art. 52 EG was gebaseerd: punt B.8.2. Zie in identieke bewoordingen, Arbitragehof, 
arrest nr. 68/93 van 29 september 1993, punt B.8.3. 

Punt B.1.2. 

Punt B.1.3. 
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meende echter dat het niet aan hem toekomt "te oordelen of een door de wet voorgeschreven maatregel 
opportuun of wenselijk is", maar dat de toetsing op basis van de artt. 6 en 6bis G.W. slaat "op het objectieve 
karakter van het onderscheid, het adekwaat karakter van de maatregelen ten aanzien van het nagestreefde doel en 
het bestaan van een redelijke verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel. Het komt het Hof 
niet toe daarenboven na te gaan of het door de bevoegde wetgever nagestreefde doel ook nog door andere 
wettelijke maatregelen zou kunnen worden bereikt". 1816 Men stelt vast dat het Arbitragehof, anders dan het 
Hof - op zijn Schumacker-rechtspraak na: supra, nr. 299 - vertrekt vanuit een formele en materiële discriminatie
test, en bovendien een minder indringende evenredigheidstaetsing doorvoert: tussen de middelen en het doel 
moet een redelijke verhouding bestaan, terwijl zij voor het Hof in een noodzakelijkheidsrelatie tot elkaar moeten 
staan: de maatregelen mogen, aldus de Gebhard-formule (infra, nr. 391), niet verder gaan dan nodig is voor het 
bereiken van het doel. 

364. De vraag die men aan het eind kan stellen, is of klinische biologie juist beslist is. 
Het komt ons voor van niet. De Belgische eis, dat alle vennoten van de rechtspersoon
exploitant tot het verrichten van medische analyses bevoegd zijn, vormt ontegensprekelijk 
een ernstige belemmering op de mogelijkheid van EG-ondernemingen tot het verwerven 
van participaties in bestaande labo's-rechtspersonen resp. tot het openen van bijkantoren 
in België. Een aantal van de door de Programmawet van 30 december 1988 aangebrachte 
wijzigingen (supra, nr. 361) lijken nog problematischer: afgezien van de vraag in 
hoeverre België de rechtsvorm van een welbepaalde binnenlandse vennootschap verplicht 
kan stellen, vormen de regels inzake het aandeelhouderschap en bestuur van andere 
(waaronder buitenlandse) rechtspersonen niet alleen rechtstreekse belemmeringen op de 
mogelijkheid op het recht van secundaire vestiging - en zijn ze reeds uit dien hoofde 
vanuit de Klopp- en RVSZ-rechtspraak bevraagbaar -, maar ook op het vrije kapitaal
verkeer (supra, nrs. 256 e.v.). De discriminatietoetsing die het Hof in klinische biologie 
doorvoert, gaat bovendien ( onbewust1817

) in tegen het in avoir fiscal geponeerde begin
sel van de vrije keuze van rechtsvorm (supra, nrs. 210-211), aangezien de Belgische 
regels vestiging van EG-ondernemingen door middel van een bijkantoor ernstig belem
merden, en in hun recentere versie zelfs uitsluiten. 

Dit brengt ons tot volgende standpuntbepaling met betrekking tot de vraag in hoeverre het 
vestigingsrecht grenzen stelt aan nationale maatregelen inzake decommercialisatie van een 
bedrijfstak: zij moeten in het licht van art. 52 EG niet enkel voldoen aan de non-discrimi
natieregel, maar bovendien aan de eis dat zij niet disproportioneel marktafschermend 
werken. Bij de afweging van de noden van het vrije verkeer versus de in het geding 
staande (niet-economische) belangen, kan het Hof zonder meer, zoals het de laatste jaren 
vaker heeft gedaan, de gevoeligheden van de gezondheidssector en de nood aan fmancieel 
evenwicht van het sociale-zekerheidsstelsel in acht nemen. 1818 

1816 

1817 

1818 

Punt B.2.7. 

Onbewust, omdat het Hof avoir fiscal nog citeert in r.o. 10 van het arrest klinische biologie. 

Zie, m.b.t. de inachtneming van de nood aan financieel evenwicht van sociale-zekerheidsstelsels, 
arresten Poucet, r.o. 13; 6 oktober 1983, gevoegde zaken 118-123/82, Celant, Jur., 1983, 2995, 
r.o. 27; 7 februari 1984, zaak 238/82, Duphar, Jur., 1984, 483, r.o. 16; 27 oktober 1993, zaak C-
338/91, Jur., 1993, 1-5475, r.o. 23. 

~J 
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2. Conradi 

365. Conradi is een arrest met een zeer beperkte betekenis. De zaak betrof niet echt de 
vrijheid van vestiging, maar de uitlegging van het begrip "groothandel" als gedefmieerd 
in art. 2, lid 2, van richtlijn 64/223/EEG van de Raad van 25 februari 1964 betreffende 
de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor 
de werkzaamheden welke onder de groothandel ressorteren. 1819 

Het hoofdgeding betrof een situatie die het Hof met gemak als puur intern had kunnen kwalificeren. De 
Direction de la concurrence et des prix des Hauts-de-Seine had een vordering ingesteld tegen Conradi en Hereth, 
directeuren van twee vennootschappen van de Franse groothandelgroep Metro. Hen werd schending verweten 
van een aantal bepalingen vervat in de Franse regeling inzake de uitoefening van de kleinhandel, met name op 
het punt van de bekendmaking van prijzen. In hoger beroep betwistten Conradi en Hereth de toepasselijkheid op 
hen van de betrokken bepalingen omdat zij zich naar eigen zeggen niet met kleinhandel, maar met groothandel 
zoals omschreven in art. 2, lid 2, van richtlijn 64/223 bezighielden. Hun argumentatie resulteerde in een reeks 
prejudiciële vragen aan het Hof. 

Het Hof (Eerste kamer) maakte er zich bondig vanaf met de overweging dat voornoemde 
defmitie slechts strekt tot afbakening van de materiële werkingssfeer van de richtlijn en 
derhalve geen algemene communautaire omschrijving van groothandelswerkzaamheden 
geeft "die toepassing kan vinden in gevallen waarin zich geen enkel probleem in verband 
met de vrijheid van vestiging voordoet. "1820 Alvorens tot dit resultaat te komen, kon 
het Hof niet nalaten eraan te herinneren, met verwijzing naar klinische biologie, dat art. 
52 EG enkel een discriminatieverbod inhoudt. Daaruit concludeerde het: 

"Waar het gaat om handelswerkzaamheden in de distributiesector, waarvoor nog geen gemeenschappelijke regels 
bestaan, zijn de Lid-Staten, mits zij die gelijkheid van behandeling in acht nemen, derhalve vrij om regels vast te 
stellen voor respectievelijk de groot- en de kleinhandel en de criteria te bepalen voor het onderscheid tussen die 
twee distributievormen. 

Noch artikel 52 EEG-Verdrag noch enige andere bepaling van het gemeenschapsrecht inzake de verwezenlijking 
van de vrijheid van vestiging staat eraan in de weg, dat de autoriteiten van de Lid-Staten een nationale regeling 
inzake de uitoefening van de kleinhandel toepassen, mits die regeling niet leidt tot discriminatie van onderdanen 
van de andere Lid-Staten ten opzichte van eigen onderdanen. "1821 

366. Voornoemde overwegingen waren geenszins nodig om tot het antwoord op de 
gestelde vraag te komen, nl. dat de definitie in de richtlijn buiten haar context niet kan 
worden ingeroepen ter bepaling van het karakter van klein- of groothandel van een 
onderneming voor de toepassing van nationale voorschriften. Zij doen de vraag rijzen of 
het Hof vandaag de dag nog volkomen in dezelfde zin zou oordelen. De zaak vertoont 
raakvlakken met het Keek-arrest (infra, nr. 467): twee directeuren van Franse supermark
ten beroepen zich in een overigens puur binnenlands geschil met betrekking tot de 
toepassing van (voomamelijk1822

) op de kleinhandel toepasselijke nationale voorschrif-

1819 

1820 

1821 

1822 

PB, 1964, 863. 

Arrest Conradi, r.o. 13-14. 

Arrest Conradi, r. o. 10-11. 

De regelgeving in Keek en Mithouard was ook toepasselijk op voortverkoop met verlies in de 
groothandel. 



~-=ë::~::~_---\:è;_c~c_-_______ ~:c;;;:::s:_c:;:~~~:::~~3. r:.::.:::~::::::::;,.::;..c::-=::-~~::.::-==:::::~~-==-:r-1.:-:-:-=-=-~-s:..::::;:_~--:~---:----~-c_~c.:;:2----==:J; h:~-::-~0:====~:=::::::::::::--0...~-:.;;;:-=-:-:-:~-------------~:c.::.::,_~~~~-:::-:::.::::_.::j~==~m 

361 

ten op een communautaire norm inzake vrij verkeer. De marktafschermende werking van 
de regels lijkt onbestaande. Ook in een dergelijke context lijkt ons echter het beroep op 
een discriminatiestandaard onvoldoende. Waar het bij de beoordeling van een dergelijke 
regeling om gaat, is of zij al of niet markttoegangsbelemmerend werkt ten aanzien van 
EG-ondernemingen (infra, nr. 439). 

§ 3. Embryonale rechtvaardigingstoetsing: Gullung en Bouchoucha 

367. Melding dient hier te worden gemaakt van de arresten Gullung (1988)1823 en 
Bouchoucha (1990). 1824 Ofschoon deze arresten niet tot een daadwerkelijke rechtvaardi
gingstoetsing van nationale regels voorbij het discriminatieverbod overgaan, zetten zij 
kleine stappen in de richting van een dergelijke toetsing. 

368. In Gullung lag de vraag voor of het verenigbaar is met art. 52 EG dat een Lid
Staat waar inschrijving van advocaten wettelijk verplicht is (in casu Frankrijk), van een 
advocaat die zich aldaar wenst te vestigen, eist dat hij zich bij een balie van dat land laat 
inschrijven. Met verwijzing naar Klopp oordeelde het Hof dat uit art. 52, tweede alinea, 
EG volgt dat elke Lid-Staat, bij gebreke van specifieke gemeenschapsbepalingen ter zake, 
in beginsel vrij is om de uitoefening van het beroep van advocaat op zijn grondgebied te 
regelen. 1825 Daaraan voegde het toe, 

"dat de in bepaalde Lid-Staten bestaande verplichting om zich bij een balie te laten inschrijven, naar gemeen
schapsrecht wettig is, mits die inschrijving openstaat voor onderdanen van alle Lid-Staten zonder onderscheid. 
Die verplichting heeft immers met name tot doel, de moraliteit van de advocaat en de naleving van de beroepsre
gels te waarborgen en het tuchtrechtelijk toezicht op zijn werkzaamheid mogelijk te maken, welk doel alleszins 
bescherming verdient. "1826 

369. Ook Bouchoucha betrof een Franse regeling, ditmaal het door een ministerieel 
besluit opgelegd vereiste dat osteopaten een diploma van doctor in de geneeskunde moeten 
bezitten. 

De Fransman Bouchoucha was houder van een Frans staatsdiploma van masseur-kinesitherapeut en Britse 
diploma's van osteopaat (afgegeven door de Europese School voor osteopathie te Maidstone) en van Doctor of 
Naturopathy, maar niet van een Frans artsendiploma. Hij liep hiervoor een correctionele veroordeling op. Tn 
hoger beroep betoogde hij dat, aangezien hij op grond van het diploma van de Europese School in het Verenigd 
Koninkrijk als osteopaat mocht optreden, het strijdig met art. 52 EG was om hem de uitoefening van dat beroep 
in Frankrijk te verbieden wegens het niet bezitten van het diploma van doctor in de geneeskunde. Bouchoucha 
achtte zulks een schending van het communautaire evenredigheidsbeginsel. 

1823 

1824 

1825 

1826 

Arrest van 19 januari 1988, zaak 292/86, Jur., 1988, 111. 

Arrest van 3 oktober 1990, zaak C-61/89, Jur., 1990, 1-3551. 

Arrest Gullung, r.o. 28. 

Arrest Gullung, r.o. 29 (eigen cursivering); door de Cour d'appel te Colmar vervolgens toegepast 
in zijn arrest van 16 januari 1989, Gaz. Pal., 1989, somm., 189. 
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Het Hof oordeelde dat, bij gebrek aan een communautaire defmitie van "medische 
werkzaamheden" en aan een communautaire regeling betreffende osteopaten1827 , elke 
Lid-Staat vrij is de uitoefening van die werkzaamheid op zijn grondgebied te reglemente
ren, "mits hij daarbij niet discrimineert tussen eigen onderdanen en onderdanen van 
andere Lid-Staten". 1828 Het diploma van Bouchoucha kwam niet in aanmerking voor 
onderlinge erkenning binnen de EG en kon derhalve niet als een door het gemeenschaps
recht erkende kwalificatie worden aangemerkt. Om die reden achtte het Hof zijn [(noors
rechtspraak, betreffende de inroepbaarbeid van art. 52 door de eigen onderdanen 
tegenover hun staat van herkomst, niet toepasselijk. 1829 Bovendien wees het rechtscolle
ge op de reeds in Knoors gemaakte caveat betreffende de mogelijkheid dat onderdanen de 
verdragsmogelijkheden zouden misbruiken om zich op het vlak van de vereiste beroepsop
leiding te onttrekken aan de werkingssfeer van hun nationale wetgeving, wat met name 
het geval zou zijn, 

"wanneer het feit dat een onderdaan van een Lid-Staat een diploma heeft verkregen waarvan de draagwijdte en 
de waarde op gemeenschapsniveau niet worden erkend, de Lid-Staat van oorsprong van die onderdaan ertoe zou 
verplichten, hem toestemming te geven de door dat diploma bestreken werkzaamheden op zijn grondgebied te 
verrichten, terwijl in die Lid-Staat de toegang tot de betrokken werkzaamheden is voorbehouden aan de houders 
van een hogere, voor onderlinge erkenning binnen de Gemeenschap in aanmerking komende kwalificatie, en dit 
voorbehoud niet kennelijk willekeurig is." 1830 

Opvallend is de hier gecursiveerd weergegeven toevoeging. Het Hof behoudt zich, 
afgezien van het discriminatieverbod, een additionele - zij het zeer marginale - toetsings
mogelijkheid voor, nl. het al of niet "kennelijk willekeurig" zijn van een nationale 
maatregel die de toegang tot bepaalde werkzaamheden voorbehoudt voor de houders van 
een hoger diploma. Dit lijkt een antwoord op het voorbehoud dat advocaat-generaal 
DARMaN in zijn conclusie had gemaakt met betrekking tot het mogelijk misbruik door een 
Lid-Staat van de hem onder het gemeenschapsrecht verbleven bevoegdheid om medische 
werkzaamheden te reglementeren. 1831 De terughoudendheid van het Hof om verder te 

1827 

1828 

1829 

1830 

1831 

Dit begrip werd nergens gedefinieerd in de op dat ogenblik geldende communautaire richtlijnen, nl. 
richtlijn 75/362/EEG van de Raad van 16 juni 1975 inzake de onderlinge erkenning van de 
diploma's, certificaten en andere titels van de arts, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelij
king van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten 
(PB, 1975, L 167, 1) en richtlijn 75/363/EEG van de Raad van 16 juni 1975 inzake de coördinatie 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden van de arts (PB, 
1975, L 167, 14), zoals gewijzigd bij richtlijn 82/76/EEG van de Raad van 26 januari 1982 (PB, 
1982, L 43, 21) en richtlijn 89/594/EEG van de Raad van 30 oktober 1989 (PB, 1989, L 341, 19). 
Inmiddels zijn deze richtlijnen ingetrokken op grond van richtlijn 93/16/EEG van de Raad van 5 
april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van 
~hun diploma's, certificaten en andere titels (PB, 1993, L 165, 1). 

Arrest Bouchoucha, r.o. 12. 

Arrest Bouchoucha, r.o. 13-14. Zie de o.i. terechte kritiek van LONBAY, J., "Picking over the 
bones: rights of establishment reviewed", noot Bouchoucha en Vlassopoulou, Eur. L. Rev., 1991, 
(507), 509: "The judgment is exceptionally delphic and obscure as to exactly why it should make 
any difference at all that a qualification is recognised by Community law. " Vandaag zou het 
oordeel wellicht anders luiden, daar het Hof dit vereiste van communautaire erkenning blijkens 
Kraus gelukkig genoeg heeft laten vallen: infra, nr. 385. 

Arrest Bouchoucha, r.o. 15 (eigen cursivering). 

Jur., 1990, p. 1-3562, punt 10. Een dergelijk misbruik zou volgens de AG echter alleen voorliggen 
"indien een werkzaamheid die onbetwistbaar niets met de geneeskunde van doen heeft, daarmee op 
kennelijk kunstmatige wijze in verband wordt gebracht". 
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gaan dan een dergelijk marginaal toezicht houdt wellicht verband met de specifiteit van de 
geneeskundige, paramedische en farmaceutische beroepen en hun gevoeligheid vanuit het 
oogpunt van de volksgezondheid, zoals die ook in art. 57, lid 3, EG tot uiting komt1832, 

en de zorg om misbruiken via een beroep op de vrijheden te vermijden. Om die reden 
komt aan Bouchoucha slechts een beperkte precedentswaarde toe. 1833 

§ 4. Doorbraak: Vlassopoulou - Ramrath - Kraus - Gebhard 

370. Zo arriveert men bij de arresten die een doorbraak op het gebied van het vesti
gingsrecht hebben geforceerd, nl. Vlassopoulou1834

, Ramrath1835
, Kraus1836 en 

Gebhard. 1837 

1. Vlassopoulou en latere toepassingen 

371. Baanbrekend in de hier ontlede evolutie is· ongetwijfeld het Vlassopoulou-arrest 
geweest. Hierin kreeg het Hof de vraag voorgelegd of het in strijd is met de vrijheid van 
vestiging, wanneer een EG-onderdaan die reeds in zijn land van herkomst als advocaat is 
toegelaten en werkzaam is, en die in het land van vestiging (in casu Duitsland) sinds vijf 
jaar als raadsman is toegelaten en tevens bij een aldaar gevestigd advocatenkantoor 
werkzaam is, enkel overeenkomstig de wettelijke regels van het land van vestiging tot de 
advocatuur in dat land wordt toegelaten. 

De feiten in het hoofgeding tonen het belemmerende effect van een dergelijke regeling aan. Irene Vlassopoulou, 
een tot de Atheense balie toegelaten Griekse advocate, had na haar Griekse diploma's te Tübingen in Duitsland 
een doctoraat in de rechtsgeleerdheid verworven. Sedert 1983 was zij werkzaam op een Duits advocatenkantoor 
te Mannheim, waar zij in 1984 overeenkomstig het Rechtsberatungsgesetz de toelating verkreeg om voor het 
Griekse recht en het gemeenschapsrecht rechtszaken voor een ander te behandelen. In 1988 verzocht zij om 
toelating tot de balie, hetgeen haar door het ministerie van justitie van Baden-Württemberg werd geweigerd. Als 
reden gold dat Vlassopoulou de krachtens de Bundesrechtsanwaltsordnung vereiste kwalificaties niet bezat, 
waaronder rechtenstudie aan een Duitse universiteit, het afleggen van het eerste staatsexamen en het vervullen 
van een voorbereidende stage, afgesloten met het tweede staatsexamen. 

1832 

1833 

1834 

1835 

1836 

1837 

Zoals reeds aangestipt (supra, voetnoot 1415), bepaalt art. 57, lid 3, EG met betrekking tot de 
geneeskundige, paramedische en farmaceutische beroepen dat "de geleidelijke opheffing van de 
beperkingen afuankelijk zal zijn van de coördinatie van de voorwaarden waaronder zij in de 
verschillende Lid-Staten worden uitgeoefend". Het EG-Verdrag zelf voorziet hier uitzonderlijk in 
de verplichte concordantie van negatieve en positieve integratie, hetgeen een erkenning van de in 
hoofdtekst genoemde specifiteit en verbondenheid van deze beroepen met de volksgezondheid 
inhoudt. Merkwaardig is dat het Hof, zoals in Reyners overigens, ook hier over deze bepaling -die 
nochtans expliciet door advocaat -generaal DARM ON was aangereikt (Jur. , 1990, p. I-3561, punt 8) -
zwijgt. Zie ook LONBAY, J., o.c., Eur. L. Rev., 1991, 509. 

In die zin ook conclusie advocaat-generaal VAN GERVEN in zaak C-19/92, Kraus, Jur., 1993, p. 1-
1682-1683, punt 16; SCHNEIDER, H., Die Anerkennung von Dip/omen in der Europäischen 
Gemeinschaft, lus Commune Reeks nr. 15, Antwerpen, Maklu, 1995, 65. 

Arrest van 7 mei 1991, zaak C-340/89, Jur., 1991, 1-2357. 

Supra, voetnoot 1738. 

Arrest van 31 maart 1993, zaak C-19/92, Jur., 1993, 1-1663. 

Arrest van 30 november 1995, zaak C-55/94, Jur., 1995, 1-4165. 

f~·~~·-

::~:=~ 

_, 
---



364 

Enerzijds geeft het Hof toe dat er nog geen communautaire harmonisatie van de voor
waarden voor de toegang tot het beroep van advocaat had plaats gevonden, zodat de Lid
Staten terzake de bevoegdheid behouden om regels op te leggen inzake beroepskennis en -
bekwaamheden en het bezit van diploma's ter attestering daarvan. 1838 Evenmin was op 
de feiten van het hoofdgeding de - nadien aangenomen - algemene erkenningsrichtlijn van 
toepa~5ing. 1839 Ar.derzijds echter wijst het Hof op het karakter var.. art. 52 EG als resul
taatsverplichting waarvan de nakoming vergemakkelijkt moest worden, maar niet 
geconditioneerd, door de geleidelijke uitvoering van een programma van maatregelen, en 
herinnert het aan de in art. 5 EG vervatte communautaire loyauteitsplicht van de Lid-Sta
ten.1840 Dan volgt de sprong voorwaarts: 

"Dienaangaande moet worden vastgesteld dat nationale kwalificatievereisten, ook wanneer zij worden toegepast 
zonder discriminatie op grond van nationaliteit, tot gevolg kunnen hebben, dat de uitoefening door onderdanen 
van andere Lid-Staten van het hun in artikel 52 EEG-Verdrag gewaarborgde recht van vestiging, wordt 
belemmerd. Dit kan het geval zijn, wanneer in de nationale voorschriften geen rekening wordt gehouden met 
door de betrokkene reeds in een andere Lid-Staat verworven kennis en bekwaamheden. 

Hieruit volgt, dat een Lid-Staat die moet beslissen op een verzoek om toelating tot een beroep dat naar nationaal 
recht slechts toegankelijk is voor degene die over een diploma of een beroepskwalificatie beschikt, rekening moet 
houden met de diploma's, certificaten en andere titels die de betrokkene met het oog op de uitoefening van 
hetzelfde beroep in een andere Lid-Staat heeft verworven, door de uit die diploma's blijkende bekwaamheden te 
vergelijken met de in de nationale regeling verlangde kennis en ervaring. "1841 

372. Het Hof poneert in Vlassopoulou bijgevolg een op art. 52 juncto 5 EG gefundeerde 
communautaire plicht tot het in aanmerking nemen en vergelijken van eerder verworven 
beroepskwalificaties met het oog op het voldoen aan nationale kwalificatievereisten. Het 
arrest stopt overigens niet op dit principiële punt maar werkt een volwaardige, door de 
autoriteiten van het gastland te volgen onderzoeksprocedure uit, die deels put uit de 
Beylens-rechtspraak inzake werknemersverkeer1842, deels uit de jurisprudentie betref
fende goederenverkeer. 1843 

1838 

1839 

1840 

1841 

1842 

1843 

Arrest Vlassopoulou, r.o. 9-10. 

Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van 
erkenning van hogere-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar 
worden afgesloten (PB, 1989, L 19, 16). 

Arrest Vlassoupoulou, r.o. 13-14, met verwijzing naar de arresten Patrick, r.o. 10 en Thieffry, r.o. 
16. 

Arrest Vlassopoulou, r.o. 15-16 (eigen cursivering). 

Arrest van 15 oktober 1987, zaak 222/86, Heylens, Jur., 1987, 4097, r.o. 13-16. 

Zie inzonderheid arresten van 17 december 1981, zaak 272/80, Frans-Nederlandse Maatschappij 
voor Biologische Producten, Jur., 1981, 3277, r.o. 14-15 (plicht tot het in aanmerking nemen van 
in oorsprongland verrichte analyses en proeven); 6 mei 1986, zaak 304/84, Muller, Jur., 1986, 
1511, r.o. 23 (op grond van art. 36 EG gerechtvaardigd stelsel van toestemming tot het in de 
handel brengen van een product, maar krachtens evenredigheidsbeginsel moet toestemming 
"volgens een voor de handelaars gemakkelijk toegankelijke procedure worden verleend"); bevestigd 
in arrest van 12 maart 1987, zaak 178/84, Commissie/Duitsland ( "Reinbeitsgebot"), Jur. , 1987, 
1227, r.o. 45-46, met toevoeging dat het moet gaan om een "gemakkelijk toegankelijke procedure 
die binnen een redelijke termijn kan worden afgesloten" en dat tegen een weigering tot het verlenen 
van toegang "door de marktdeelnemers moet kunnen worden opgekomen in het kader van een 
beroep in rechte"; arrest van 11 mei 1989, zaak 25/88, Wurmser, Jur., 1989, 1105, r.o. 18, waar 
de regel van Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten wordt bevestigd en wordt 
toegevoegd dat deze regel "een bijzondere uitwerking van het meer algemene beginsel van 
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Deze procedure valt als volgt samen te vatten1844
: (i) zij moet als doel hebben dat de overheden van het 

gastland zich objectief vergewissen van de aanwezigheid in hoofde van de houder van het buitenlandse diploma 
van kennis en bekwaamheden die zo niet identiek, dan toch ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke uit het 
binnenlandse diploma blijkt; (ii) bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van het buitenlandse diploma mag 
uitsluitend worden gelet op het niveau van de kennis en bekwaamheden dat de houder, rekening houdend met 
aard en d"Gur van de uit het diploma blijkende studie en praktijkopleiding, geacht maJ worden te bezitten; (iii) het 
gastland mag rekening houden met objectieve verschillen met betrekking tot het rechtskader en het werkterrein 
van het betrokken beroep in het land van herkomst; (iv) zo het vergelijkend onderzoek de conclusie oplevert dat 
er overeenkomst is met de binnenlands gestelde eisen, moet het gastland erkennen dat het diploma aan de in de 
nationale regeling gestelde voorwaarden voldoet; (v) blijkt slechts gedeeltelijke overeenstemming, dan mag het 
gastland het bewijs· van betrokkene verlangen, dat hij de ontbrekende kennis en bekwaamheden heeft verworven; 
daarbij staat het aan de bevoegde autoriteiten om in het gastland door studie of praktische ervaring verworven 
kennis resp. in het oorsprongland of in het gastland opgedane beroepservaring in acht te nemen; (vi) elk op 
grond van de onderzoeksprocedure genomen besluit moet vatbaar zijn voor beroep in rechte met het oog op 
wettigheidstaetsing en belanghebbende moet kennis kunnen nemen van de redenen ervan. 

3 73. De wijze waarop het Hof tot deze benadering komt, is opmerkelijk. Anders dan 
advocaat -generaal VAN GERVEN, die de verplichting om met verworven kwalificaties 
rekening te houden fundeerde op de Klopp-en RVSZ-rechtspraak- d.w.z. op de verplich
ting om EG-onderdanen niet minder gunstig te behandelen wanneer zij op het grondgebied 
van meer dan één Lid-Staat werkzaam willen zijn1845 -, knoopt het Hof aan bij Thieffry 
en de verwijzing aldaar naar art. 5 EG (supra, nr. 285) om vervolgens in de hoger 
geciteerde rechtsoverwegingen een geheel nieuwe regel te poneren. Het vernieuwend 
karakter van het arrest komt alleen maar sterker tot uiting bij vergelijking met de in 
Beylens gevolgde redenering, die nagenoeg geheel parallel verloopt op de aangehaalde 
overwegingen van Vlassopoulou na, die er als het ware worden "tussengeschoven" .1846 

De kwalitatieve sprong voorwaarts blijkt bovendien hieruit, (i) dat Beylens nog vertrekt 
vanuit een materieel discriminatiebegrip1847 terwijl Vlassopoulou enkel gewaagt van een 
niet naar nationaliteit discriminerende belemmering van de uitoefening van het vestigings
recht, en (ii) dat het zowel in Thieffry als Beylens ·ging om een vrijwillig en unilateraal 
door een Lid-Staat toegekende erkenning c.q. ingerichte erkenningsprocedure, die op 

1844 

1845 

1846 

1847 

wederzijds vertrouwen tussen de autoriteiten van de Lid-Staten" is. Zie ook de conclusie van 
advocaat-generaal VAN GERVEN in laatstgenoemde zaak, Jur., 1989, p. 1121, punt 19, waar naast 
het arrest Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten terecht wordt verwezen naar 
conclusie advocaat-generaal VERLoREN VAN THEMAAT in zaak 124/81, Commissie/Verenigd 
Koninkrijk, Jur., 1981, 248-249. 

Arrest Vlassopoulou, r. o. 17-22. 

Conclusie advocaat-generaal VAN GERVEN in Vlassopoulou, Jur., 1991, die na behandeling van 
deze rechtspraak op p. 1-2368-2370, punten 6-10, op p. 1-2371 in punt 11 opmerkt dat de 
verplichting om met verworven kwalificaties rekening te houden voortvloeit "uit het door het Hof 
erkende verbod in hoofde van de Lid-Staten om het de gemeenschapsonderdanen moeilijker te 
maken dan nodig is om hun beroep uit te oefenen op het gehele grondgebied van de Gemeenschap, 
in het bijzonder wanneer zij zich op het grondgebied van meer dan één Lid-Staat willen vestigen. 
Die verplichting strekt ertoe te voorkomen dat gemeenschapsonderdanen die zich in een andere Lid
Staat willen vestigen, ongunstiger behandeld worden door hen te onderwerpen aan een onnodige 
vermenigvuldiging, of een onnodige verzwaring, van toelatingsvereisten." Het Hof vermeldt in zijn 
arrest nergens de Klopp-en RVSZ-rechtspraak. 

Vgl. arrest Heylens, r.o. 10-15 en arrest Vlassopoulou, r.o. 9-22. 

Zie arrest Heylens, r.o. 9, met verwijzing naar het arrest van 28 maart 1979, zaak 175/78, 
Saunders, Jur., 1979, 1129, r.o. 9 ("rechtens of feitelijk in een nadelige positie plaatsen vergeleken 
met de positie van een eigen onderdaan in dezelfde omstandigheden"). 

~~~~1 
-I 
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grond van art. 5 gemeenschapsvriendelijk moest worden toegepast, terwijl in Vlassopou
Zou onafhankelijk van enige reeds bestaande nationale administratiefrechtelijke procedure 
een inaanmerkings- en vergelijkingsplicht wordt opgelegd. 1848 

De in Vlassopoulou geponeerde plicht in hoofde van Lid-Staten om rekening te 
houden met tevoren door gemeenschapsonderdanen kwalificaties is nieuw op het gebied 
van het vestigingsrecht, maar bouwt in wezen voort op de in Thieffry (supra, nr. 285) en 
Choquet (supra, nr. 348) ontwikkelde beginselen van samenwerking en vergelijkbaarheid. 
Inhoudelijk en procedureel is zij op dezelfde beginselen gebaseerd als de rechtspraak 
inzake goederen- en dienstenverkeer die een verbod van dubbele controles aan de Lid
Staat van ontvangst oplegt. 1849 Het betoog dat Vlassopoulou slechts een verkapte
discriminatietest toepast1850

, gaat aan de genuanceerde werking van de erin geponeerde 
beginselen voorbij. De kwalificatieregels van het gastland blijven overeind: zij worden 
niet .omwille van hun discriminerend effect opzijgezet, worden intrinsiek niet eens op hun 
rechtvaardiging en proportionaliteit getoetst - in die zin bekrachtigt Vlassopoulou zeker 
nog niet een lezing van art. 52 als beperkingsverbod1851 (cf. infra, nr. 392), maar de 
inaanmerkingnemingsplicht leidt tot een de facto (gehele of gedeeltelijke) substitutie van 
de bestemmingsland- door de oorspronglandregels. 

374. Een lijnrechte toepassing van Vlassopoulou, met identiek dezelfde motivering, 
vormt het precies één jaar later gewezen arrest Aguirre Borrell1852 (1992). 

Het ging om een klacht die het Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobilaria (hierna: "het Colegio"), 
de officiële Spaanse beroepsvereniging van vastgoedmakelaars, bij de onderzoeksrechter te Madrid had ingediend 
tegen de vennootschap Aguirre Newman SA wegens de wederrechtelijke uitoefening van het beroep van 
vastgoedmakelaar. Mede-oprichter en bestuurder van deze vennootschap was de Brit Newman, houder van een 
Britse "Degree in Urban Estate Management" en lid van de Britse Royal Institution of Chartered Surveyors. 

1848 

1849 

1850 

1851 

1852 

Deze sprong wordt terecht opgemerkt door NACHBAUR, A., "Art. 52 EWGV - Mehr als nur ein 
Diskriminierungsverbot?", EuZW, 1991, (470), 471: "anschliefiend aber postuliert er [d.i. der 
Gerichtshof] erstmals eine vorbehaltslose Gleichwertigkeitsprüfungs- und gegebenenfalls Anerken
nungspflicht ausländischer Diplome, und zwar unabhängig nich mehr nur von der Existenz 
entsprechender Richtlinien, sondem unabhängig offenbar auch vom Vorhandensein der erforderli
chen innerstaatlichen rechtlich/administrativen lnfrastruktur." 

Zie de pertinente verwijzing in de conclusie van advocaat-generaal VAN OERVEN naar de arresten 
Webb (17 december 1981, zaak 279/80, Jur., 1981, 3305) en Van Wesemael (18 januari 1979, 
gevoegde zaken 110/78 en 111/78, Jur. , 1979, 35) op het gebied van het dienstenverkeer en Frans
Nederlandse Maatschappij voor Biologische Produkten (supra, voetnoot 1843) en Wurmser (supra, 
dezelfde voetnoot) op het gebied van het goederenverkeer; zie ook de andere supra, voetnoot 1843, 
aangehaalde arresten. Cf. MATTERA, A., "Les principes de 'proportionnalité' et de la 'reconnais
sance mutuelle' dans la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des personnes et 
des services: de l'arrêt 'Thieffry' aux arrêts 'Vlassopoulou', 'Mediawet' et 'Dennemeyer"', Rev. 
Marché Unique Eur., 1991/4, (191), 201-202. Zie ook de parallel tussenWebben Vlassopoulou bij 
MOITINHO DE ALMEIDA, J.C., o.c., in Festskrift til Ole Due, 246. 

Zie NACHBAUR, A., o.c., EuZW, 1991, 471. Correcter ware het te spreken van een materiële 
discriminatie, conform het uitgangspunt in Heylens: supra, voetnoot 1847; cf. ook het in supra, 
voetnoot 1845 aangehaalde citaat van de Vlassopoulou-conclusie van advocaat-generaal VAN 
GERVEN. 

Zo terecht STUYCK, J. en GEENS, K., "Vrij verkeer van advocaten in de EEG", S.E. W., 1993, 
(111), p. 121, nr. 20. 

Arrest van 7 mei 1992, zaak C-104/91, Jur., 1992, 1-3003. Het Hof neemt zowat integraal de 
redenering van Vlassopoulou over in r.o. 7-15. 
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Newman bezat echter niet het door de Spaanse wetgeving1853 voor het beroep van vastgoedmakelaar vereiste 
diploma, noch voldeed hij aan het door dezelfde wetgeving opgelegde vereiste van inschrijving bij het Colegio. 
Dit laatste diende klacht in wegens beunhazerij in de zin van het Spaanse strafwetboek. Op grond daarvan wordt 
het zonder bezit van een officieel erkend diploma uitoefenen van een beroep gestraft met hechtenis. De aanklacht 
betrof niet enkel de beroepsbeoefening zonder officieel erkend diploma, maar tevens het feit dat het beroep van 
vastgoedmakelaar in Spanje enkel door natuurlijke personen, en niet door rechtspersoneu, kan worden 
uitgeoefend (over deze problematiek, die niet in de prejudiciële procedure aan de orde stond, zie infra, nr. 477). 
De Madrileense onderzoeksrechter ondervroeg het Hof naar de verenigbaarheid van de Spaanse strafbepaling en 
het diplomavereiste met het vestigingsrecht. 1854 

Aan de Vlassopoulou-test zelf voegt Aguirre Borrell niets toe, behalve dat deze wordt 
toegepast op een tot dan toe in de meeste Lid-Staten (met inbegrip van het Verenigd 
Koninkrijk, het oorsprongland van Newton) ongereglementeerd beroep. 1855 Zulks impli
ceert - ofschoon het Hof daar geen woord aan wijdt1856 

- dat de onderzoeks- en verge
lijkingsplicht ook geldt in de hypothese dat de Lid-Staat van herkomst het betrokken 
beroep niet gereglementeerd heeft en de EG-onderdaan dientengevolge geen diploma, 
certificaten of andere titels, maar enkel zijn beroepskennis, -bekwaamheid en -ervaring 
kan voorleggen. Dat maakt de communautaire vergelijkingsplicht, maar ook de positie 
van betrokkene (die niet over officiële bewijsstukken beschikt) er niet gemakkelijker op. 
Het arrest verschaft dienomtrent echter geen enkele precisering. 

375. Evenmin erg verhelderend is Aguirre Borrell met betrekking tot de impact van art. 
52 EG op strafrechtelijke sancties die een Lid-Staat stelt op de uitoefening van een 
gereglementeerd beroep door een EG-onderdaan die niet aan de in het ontvangstland 
gestelde eisen voldoet. Het Hof legt een rechtstreeks verband tussen het op grond van 
Vlassopoulou verplichte gelijkwaardigheidsonderzoek en de toepasselijkheid van die 
sancties: een Lid-Staat heeft slechts de bevoegdheid deze op te leggen, wanneer hij in het 
betrokken onderzoek voorziet en daarbij een procedure instelt die aan "bepaalde voor
waarden" voldoet, met betrekking tot "in het bijzonder" de motivering van een afwijzend 
besluit en de mogelijkheid van wettigheidstaetsing. 1857 Maar mits die voorwaarden 
worden geëerbiedigd, 

1853 

1854 

1855 

1856 

1857 

Decreet nr. 3248 van 4 december 1969, zoals gewijzigd. 

De vraagstelling had daarnaast betrekking op de uitlegging van richtlijn 67 /43/EEG van de Raad 
van 12 januari 1967 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij 
verrichten van diensten voor de niet in loondienst verrichte werkzaamheden behorende tot: 1) de 
sector "handel in onroerende goederen (uitgezonderd 6401)" (groep ex 640 I.S.I.C.), 2) de sector 
"bepaalde diensten aan ondernemingen, niet elders ingedeeld" (groeJ? 839 I.S.I.C.)(PB, 1967, 140). 
Het Hof hoefde niet echt op deze richtlijn in te gaan, omdat het m een eerder arrest (28 januari 
1992, gevoegde zaken C-330/90 en C-331/90, López Brea, Jur., 1992, 1-323) had geoordeeld dat 
zij slechts de opheffing van rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie op grond van nationaliteit 
verlangt, maar niet strekt tot harmonisatie van de nationale wetgeving inzake vastgoedmak:elaars: 
arrest Aguirre Borrell, r.o. 6. 

Blijkens de toelichtingen van het Colegio was op het ogenblik van de procedure voor het Hof dit 
beroep enkel in Spanje en Frankrijk gereglementeerd: conclusie advocaat-generaal JACOBS in de 
zaak Aguirre Borrell, Jur., 1992, p. 1-3015, punt 9. Inmiddels heeft België zich aan deze lijst 
toegevoegd met het K.B. van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de 
uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar (B.S., 13 oktober 1993). 

Arrest Aguirre Borrell, r.o. 11 spreekt, klakkeloos Vlassopoulou citerend, over "diploma's, 
certificaten en andere titels die betrokkene met het oog op de uitoefening van hetzelfde beroep in 
een andere Lid-Staat heeft verworven". 

Arrest Aguirre Borrell, r.o. 18. 
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"doen de verdragsvoorschriften inzake de vrijheid van vestiging niet af aan de bevoegdheid van de Lid-Staten om 
de wederrechtelijke uitoefening van een gereglementeerd beroep door een onderdaan van een andere Lid-Staat te 
bestraffen, in het bijzonder ingeval de betrokkene niet heeft verzocht om de gelijkwaardigheid te onderzoeken 
tussen het diploma of de beroepstitel die in zijn land van herkomst zijn afgegeven, en die welke in het gastland 
worden verlangd, of ingeval deze gelijkwaardigheid niet is vastgesteld. "1858 

Het leek echter hoogst onzeker of de Spaanse wetgeving aan de Vlassopoulou-criteria 
voldeed. 

Een specifieke erkenningsprocedure in het kader van het betrokken besluit bestond blijkbaar niet. De Spaanse 
regering· had verwezen naar de algemene procedures van art. 70 Ley de Procedimiento Administrativo, krachtens 
welke elk natuurlijk of rechtspersoon een verzoek mag indienen bij de bevoegde autoriteiten of overheidsorganen 
met betrekking tot onderwerpen die onder hun bevoegdheid vallen, en dat deze verplicht zijn hierop te beslissen. 
Advocaat-generaal JACOBS liet zich echter - terecht - kritisch uit over de belemmerende werking van deze 
procedure op de vrijheid van vestiging. Het bleek immers dat zes maanden kunnen verlopen alvorens de 
betrokkene op grond van het stilzwijgen van de administratie kan aannemen dat een afwijzend besluit is genomen 
en een beroep daartegen instellen1859

, en dat het voorts lang kan duren (alles bij elkaar meer dan een jaar) 
voordat een beroep in rechte is uitgewezen. Gedurende heel die tijd kan betrokkene zijn beroep in Spanje niet 
uitoefenen en, erger, komt hij niet te weten welke aanvullende studie hij bij slechts gedeeltelijke gelijkwaardig
heid geacht wordt te volgen. De advocaat-generaal achtte daarom het vereiste dat de overheid binnen een 
redelijke tennijn een definitief besluit over de gelijkwaardigheid van de kwalificaties neemt, een essentieel 
component van de in Beylens en Vlassopoulou neergelegde procedurele waarborgen1860

, en achtte de Spaanse 
wetgeving "een aanzienlijke belemmering van de vrijheid van vestiging", in strijd met art. 5 EG. 1861 Geen 
woord daarover in het arrest, evenmin als over de verantwoordelijkheden van het Colegio. Het stond nochtans 
vast dat Newman formeel om inschrijving bij het Colegio had verzocht en dat hierop geen behoorlijk antwoord 
was gekomen. Geheel terecht meende de AG dat het Colegio, ofschoon een privaatrechtelijke organisatie, een 
"quasi-overheidstaak" uitoefent en derhalve dezelfde verplichtingen op grond van art. 52 juncto 5 EG heeft: het 
had "terstond" moeten antwoorden, de betrokkene meedelen welke vereisten in het gastland gelden voor de 
toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar en hem moeten verwijzen naar de inzake erkenning bevoegde 
autoriteiten. 1862 

Overigens valt te betreuren dat het Hof de strafsanctie zelf aan geen enkele communautai
re toetsing onderwerpt. Advocaat-generaal JACOBS had overtuigend betoogd dat, gelet op 
het evenredigheidsbeginsel, bij de strafmaat moet worden rekening gehouden met het min 
of meer gedeeltelijk gelijkwaardig zijn van de in het oorsprongland verworven kwalifica
ties.1863 Het stilzwijgen van het Hof contrasteert hier fel met de in Casati geponeerde 
beginselen dat administratieve of strafsancties niet verder mogen gaan dan strikt noodza
kelijk is en niet zozeer onevenredig mogen zijn aan de ernst van de overtreding dat zij de 
door het Verdrag gewaarborgde vrijheid gaan belemmeren (supra, nr. 259). 1864 

1858 

1859 

1860 

1861 

1862 

1863 

1864 

Arrest Aguirre Borrell, r.o. 19. 

Art. 94 van voornoemde wet bepaalt dat, wanneer de administratie binnen drie maanden geen 
beslissing neemt, de betrokkene een klacht kan indienen en dat, wanneer vervolgens na drie 
maanden nog steeds geen beslissing is genomen, het verzoek geacht wordt te zijn afgewezen en een 
beroep mag worden ingesteld. 

Dit standpunt valt volledig bij te treden, en men kan terzake nuttig beroep doen op de supra, 
voetnoot 1843 aangehaalde Reinheitsgebot-arrest, r.o. 45. 

Jur., 1992, p. 1-3019, punt 23. 

Jur., 1992, p. 1-3020, punt 26. 

Jur., 1992, p. 1-3021, punt 32. 

Arrest Casati, r.o. 27. 
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376. Recenter heeft het Hof herhaaldelijk toepassing gemaakt van Vlassopoulou -
inmiddels als vaste rechtspraak gekwalificeerd1865 

- en de draagwijdte van deze recht
spraak zelfs verruimd en, zo lijkt het, geradicaliseerd. Het betreft de arresten Haim1866

, 

Spaanse toeristengidsen1867 en Gebhard. 1868 

Zoals het op dezelfde dag gewezen arrest Tawil Albertini1869 betrof Haim de delicate vraag of het gemeen
schapsrecht een Lid-Staat ertoe verplicht diploma's, in casu inzake tandheelkunde, te erkennen die een 
gemeenschapsonderdaan heeft behaald in een land buiten de EG, met name wanneer een andere Lid-Staat reeds 
de gelijkwaardigheid van het behaalde diploma met zijn eigen wettelijk diploma heeft erkend. De Italiaan Haim 
had in 1946 het diploma tandheelkunde behaald aan de universiteit van Istanboel en daar tot 1980 zijn praktijk 
uitgeoefend. Zijn hoedanigheid van tandarts was in 1981 door Duitsland erkend, zodat beroepsuitoefening als 
privé-tandarts daar mogelijk was; in 1982 werd zijn diploma door België erkend als gelijkwaardig met het 
Belgische diploma van licentiaat in de tandheelkunde, waardoor Haim acht jaar als ziekenfondstandarts in Brussel 
kon werken. Toen Haim zich in 1988 naar Duitsland begaf om zijn daar gevestigde zoon te assisteren en om 
inschrijving verzocht als ziekenfondstandarts, werd hem tegengeworpen dat hij de door de Duitse regeling 
vereiste voorbereidende stage van twee jaar nog niet had vervuld. 1870 Haim betoogde voor het Bundessozial
gericht dat hij krachtens art. 20 van richtlijn 78/686/EEG was vrijgesteld van dit stagevereiste. 1871 Gevraagd 
of bedoeld vereiste nog mogelijk was na 30 juni 1986 (eind van de in die bepaling voorziene overgangstermijn) 
ten aanzien van gemeenschapsonderdanen die reeds in de staat van vestiging tot uitoefening van het beroep zijn 
toegelaten, antwoordde het Hof bevestigend, zich funderend op het "quid pro quo" dat het stelsel van richtlijnen 
78/686 en 78/687 inzake waarborgen voor de theoretische en praktische opleiding stelt (automatische erkenning 
mits harmonisatie van minimumopleidingscriteria). 1sn Haim kon derhalve op basis van richtlijn 78/686 niet 
worden vrijgesteld van de voorbereidende stage omdat zijn diploma niet door een Lid-Staat werd afgegeven; de 
gelijkwaardigverklaring ervan door België bindt Duitsland niet. Het Hof compenseerde deze weinig bevredigende 
situatie evenwel gedeeltelijk door toepassing van Vlassopoulou. "Krachtens dit zelfde beginsel" moeten de Duitse 
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1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

Zie arrest van 22 maart 1994, zaak C-375/92, Commissie/Spanje ("Spaanse toeristengidsen"), Jur., 
1994, 1-923, r.o. 12. 

Arrest van 9 februari 1994, zaak C-319/92, Jur., 1994, 1-425. 

Supra, voetnoot 1865. 

Supra, voetnoot 1837. 

Arrest van 9 februari 1994, zaak C-154/93, Jur., 1994, 1-451. 

Voor inschrijving als ziekenfondstandarts gelden in Duitsland twee vereisten, nl. officiële erkennin!:. 
als tandarts (welke Haim in 1981 had verkregen) en de vervulling van een voorbereidende stage ·/ao 
twee jaar. De ratio van deze stage blijkt te zijn de tandarts kennis te verschaffen over de voor het 
ziekenfondsstelsel kenmerkende wijze van boekhouden, betalingssysteem en beginselen van 
zuinigheid en beheersing van de ziektekosten: zie conclusie van advocaat-generaal DARMON in 
Haim, Jur., 1994, p. 1-436, punt 56. 

Voor tandheelkunde gelden twee specifieke richtlijnen van 25 juli 1978, de ene betreffende de 
onderlinge erkenning van deze diploma's, de andere inzake harmonisatie van nationale voorschrif
ten ter zake: resp. richtlijn 78/686/EEG inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, 
certificaten en andere titels van de beoefenaar der tandheelkunde, tevens houdende maatregelen ter 
vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten 
van diensten (PB, 1978, L 233, 1) en richtlijn 78/687/EEG inzake de coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalirtgen betreffende de werkzaamheden van de beoefenaar der tandheel
kunde (PB, 1978, L 233, 10). Art. 20 richtlijn 78/686 maakt deel uit van de slotbepalingen van die 
richtlijn en schrijft voor dat de Lid-Staten die van hun eigen onderdanen een voorbereidende stage 
eisen om werkzaam te kunnen zijn als ziekenfondstandarts, gedurende een periode van acht jaar 
vanaf de kennisgeving van de richtlijn, dezelfde eis kunnen stellen aan de onderdanen van andere 
Lid-Staten. De duur van die stage mag evenwel niet langer zijn dan zes maanden. 

Zie r.o. 12-13 en 16 van het arrest Haim: art. 20 van de richtlijn is volgens het Hof, in overeen
stemming met het stelsel van richtlijnen 78/686 en 78/687, gebaseerd op het onderscheid tussen 
communautaire onderdanen die vóór afloop van de periode van acht jaar verzoeken om als 
ziekenfondstandarts werkzaam te mogen zijn (en waarvoor de waarborgen inzake minimumoplei
dingscriteria van richtlijn 78/687 nog niet gelden), en zij die dat later doen. 
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autoriteiten bij de beoordeling of aan het stagevereiste voldaan is, "rekening [ ... ] houden met de beroepservaring 
van verzoeker in het hoofdgeding, daaronder begrepen de beroepservaring die hij als ziekenfondstandarts in een 
andere Lid-Staat heeft opgedaan" .1873 Deze overweging is een stuk minder vrijblijvend geformuleerd dan de 
passage in Vlassopoulou over een door het gastland opgelegde stage. 1874 De formulering lijkt te impliceren dat 
de Duitse overheden niet alleen de door Haim in België opgedane ervaring in aanmerking moeten nemen, maar 
ook zijn jarenlange ervaring als tandarts te Istanboel. Op die manier draagt de Vlassopoulou-rechtspraak langs 
jurisprudentiële weg bij tot wat de communautaire wetgever niet vermocht te verwezenlijken187s, nl. het in 
aanmerking nemen van in derde landen opgedane kwalificaties. 

Versterkt komt Vlassopoulou ook uit Spaanse toeristengidsen. De Commissie had een vordering wegens 
niet-nakoming ingesteld tegen Spanje, onder meer omdat dit land voor EG-onderdanen die in het bezit zijn van 
een in een andere Lid-Staat afgegeven diploma van toeristengids of gids-tolk niet voorzag in een procedure voor 
onderzoek en vergelijking van de door hen verworven bekwaamheden met de voor die beroepen in Spanje 
opgelegde eisen, zulks met het oog op erkenning daarvan resp. het opleggen van een beperkt aanvullend examen. 
Het Hof had geen moeite om deze grief gegrond te achten: het verwees naar de Vlassopoulou-rechtspraak en 
stelde vast dat de betrokken Spaanse wetgeving niet voorzag in een procedure voor de beoordeling van de door 
gemeenschapsonderdanen in andere Lid-Staten verworven bekwaamheden. 1876 Opmerkelijk is dat in dit arrest 
voor het eerst een Lid-Staat veroordeeld wordt wegens het niet voorzien in "een procedure voor onderzoek en 
vergelijking" van de door EG-onderdanen in andere Lid-Staten verworven diploma's en bekwaamheden voor de 
uitoefening van hetzelfde beroep. 1877 De Vlassopoulou-rechtspraak is daarmee tot imperatief voor nationale 
wetgevers verheven: het volstaat niet langer dat een Lid-Staat in een concreet geval de professionele kwalificaties 
van een gemeenschapsonderdaan onderzoekt en vergelijkt1878

, hij moet daartoe in zijn wetgeving met betrek
king tot het beroep of bedrijf in kwestie een uitdrukkelijke regeling voorzien. 1879 Deze rechtspraak heeft 
belangrijke gevolgen voor heel wat beroepsreglementeringen, waaronder ook de Belgische. De meeste daarvan 
voorzien niet in Vlassopoulou-conforme procedures voorzien. 1880 

Het arrest Gebhard tenslotte herinnert eveneens - ten overvloede, zoals verder zal blijken (infra, nr. 
392) - aan Vlassopoulou en verruimt de toepassingssfeer daarvan door algemeen te bepalen dat de Lid-Staten "bij 
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1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

Arrest Haim, r.o. 28. 

Daar luidde het in r.o. 21: "Wanneer in het gastland het vereiste geldt, dat de betrokkene een stage 
heeft doorlopen of praktijkervaring heeft opgedaan, staat het eveneens aan de bevoegde nationale 
autoriteiten om te beoordelen, of in het land van herkomst dan wel in het gastland opgedane 
beroepservaring geheel of gedeeltelijk kan worden geacht aan dit vereiste te voldoen". 

Over de grotere souplesse van de twee algemene erkenningsrich_tlijnen van 1989 en 1992 in dit 
verband, zie GILLIAMS, H., VAN GERVEN, Y., WOUTERS, J. en WYTINCK, P., "Kroniek van 
rechtspraak: Europees ondernemingsrecht (januari 1993 -juli 1994)", T.B.H., 1994, (743), p. 781, 
nr. 80. 

Arrest Spaanse toeristengidsen, r.o. 12-14. 

Arrest Spaanse toeristengidsen, r.o. 18 en punt 1, tweede streepje, dictum. 

Ook het arrest Vlassopoulou sprak reeds over een "onderzoeksprocedure" (r.o. 17) resp. een 
"procedure" (r.o. 22) die de autoriteiten van het gastland moeten volgen, zonder evenwel te 
vermelden of die procedure in de nationale regelgeving moest worden opgenomen. 

Daarmee lijkt het Hof de Commissie en advocaat-generaal LENZ te zijn gevolgd: volgens deze 
laatste moest een uitdrukkelijke regeling in de betrokken wetsbepalingen worden ingevoegd 
aangezien "de beginselen van rechtszekerheid en rechtsbescherming met betrekking tot de materies 
die aan het gemeenschapsrecht zijn onderworpen, [ ... ] een ondubbelzinnige regeling van de Lid
Staten [vereisen], die de belanghebbenden op duidelijke en nauwkeurige wijze in kennis stelt van 
hun rechten en plichten en de nationale rechter in staat stelt, deze te handhaven": conclusie in 
Spaanse toeristengidsen, Jur., 1994, p. 1-930, punt 27, met verwijzing naar het arrest van 26 
februari 1991, zaak C-120/88, Commissie/Italië ("Italiaanse toeristengidsen"), Jur., 1991, 1-621, 
r.o. 11. 

Als illustratie kan verwezen worden naar het hoger (supra, voetnoot 1855) reeds aangestipte K.B. 
van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van 
vastgoedmakelaar. Dit besluit voorziet nergens in een erkenningsprocedure en bepaalt bovendien dat 
de diploma's die vereist zijn voor de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar, moeten 
uitgereikt zijn door onderwijs- of opleidingsinstellingen, georganiseerd, erkend of gesubsidieerd 
door het Rijk of door de Gemeenschappen" (art. 5, § 2). 
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de toepassing van hun nationale bepalingen rekening [moeten] houden met de kennis en de kwalificaties die de 
betrokkene reeds in een andere Lid-Staat heeft verworven". 1881 Mogelijk wilde het Hof daarmee aangeven dat 
voornoemd beginsel niet slechts geldt bij de beoordeling van een aanvraag tot inschrijving bij de balie (het geval 
Vlassopoulou), doch ook van de toelaatbaarheid voor een beroepsbeoefenaar uit een andere Lid-Staat om gebruik 
te maken van een "home title" (in casu, "avvocato"). 1882 

2. Ramrath 

a. Analyse 

377. Een opmerkelijke verdere stap in de richting van een beperkingsgerichte lezing van 
het vrije personenverkeer vormt het arrest Ramrath1883 (1992).- De Luxemburgse Con
seil d' Etat legde hierin een aantal vragen voor betreffende de verenigbaarheid met het ge
meenschapsrecht van nationale regels die (i) het voor een natuurlijk persoon onverenig
baar met diens werkzaamheid als bedrijfsrevisor achten dat dezelfde persoon in een 
andere Lid:-Staat als revisor is gevestigd, (ii) aan een bedrijfsrevisor die ook in een andere 
Lid-Staat een revisorale vergunning heeft, vereisten opleggen betreffende een permanente 
infrastructuur voor de vervulling van zijn taken, een minimale daadwerkelijke aanwezig
heid, alsook voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het toezicht op de naleving van 
deontologische regels, en (iii) enkel aan werknemers van een overeenkomstig hun 
nationale wetgeving erkend kantoor een vergunning als bedrijfsrevisor verlenen, en niet 
aan werknemers van een in een andere Lid-Staat erkend revisorenkantoor. 

Ramrath is een uit Duitsland afkomstige Wirtschaftsprüfer, die aldaar de wettelijke controle van boekhoudbe
scheiden verricht voor zijn werknemer, Treuarbeit AG (hierna: "Treuarbeit Düsseldorf'), een te Düsseldorf 
gevestigde Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. In 1985 verkreeg hij van de Luxemburgse justitieminister een 
vergunning om te Luxemburg als bedrijfsrevisor (hierna ook "accountant" 1884

) op te treden. Hij was op dat 
ogenblik in loondienst bij Treuarbeit, een burgerlijke vennootschap naar Luxemburgs recht die in dat land op de 
lijst der accountants is ingeschreven (hierna: "Treuarbeit Luxemburg"). Een paar jaren later ging Ramrath terug 
werken voor Treuarbeit Düsseldorf, ofschoon hij bij gelegenheid nog revisorale taken te Luxemburg verrichtte. 
Begin 1988 verklaarde hij, op vraag van het Luxemburgse Instituut der Bedrijfsrevisoren, dat hij tewerkgesteld 
was door Treuarbeit Düsseldorf in de Bondsrepubliek, en dat zijn beroepsvestiging te Düsseldorf was. Hij 
voegde hieraan toe dat zowel hijzelf als Treuarbeit Düsseldorf over een vergunning als revisor van de Duitse 
overheden beschikten, en dat zijn huidige werkgever geen enkele invloed op hem uitoefende bij het uitvoeren van 

1881 

1882 

1883 

1884 

Arrest Gebhard, r.o. 38. Het Hof verwijst hier merkwaardig genoeg niet naar r.o. 16 van het arrest 
Vlassopoulou (waar het Hof de onderzoeks- en vergelijkingsplicht voor het eerst poneerde), maar 
naar het - negatief geformuleerde, omdat het een belemmering voor de vrije vestiging identificeert -
r.o. 15 van dit arrest. Mogelijk wilde het Hof met deze brede formulering aangeven dat de 
Vlassopoulou-beginselen niet enkel gelden bij de beoordeling van een aanvraag tot inschrijving bij 
de balie (het geval Vlassopoulou), doch ook van de toelaatbaarheid voor een beroepsbeoefenaar uit 
een andere Lid-Staat om gebruik te maken van een "host title", in casu "avvocato": cf. GILLIAMS, 
H., VAN GERVEN, Y., WOUTERS, J. en WYTINCK, P., "Kroniek van rechtspraak: Europees 
ondernemingsrecht (augustus 1994 -december 1995)", T.B.H., 1996, (283), p. 314, nr. 72. 

De Commissie heeft in dit verband een voorstel van richtlijn uitgewerkt "ter vergemakkelijking van 
de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere Lid-Staat dan in die waar de 
beroepskwalificatie is verworven (PB, 1995, C 128, 6). Voor een - terecht - kritische analyse 
vanuit het jurisprudentiële acquis inzake vestigingsrecht, zie SCHNEIDER, H., Die Anerkennung von 
DipZomen in der Europäischen Gemeinschaft, 276-288. 

Supra, voetnoot 1738. 

In de Nederlandse versie van het arrest Ramrath wordt deze term gehanteerd. 
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revisorale taken in Luxemburg. 1885 In augustus 1988 liet de Luxemburgse minister van justitie Ramrath weten 
dat hij van plan was diens vergunning in te trekken. In september van dat jaar schreef Treuarbeit Luxemburg aan 
de minister dat Ramrath, voor zijn te Luxemburg verrichte activiteiten, bij haar tewerkgesteld was. Toch trok de 
minister Ramrath's vergunning in mei 1989 definitief in. Als reden werd opgegeven dat hij in strijd met de 
Luxemburgse wetgeving1886 geen beroepsvestiging te Luxemburg meer had1887 en dat hij als werknemer van 
Treuarbeit Düsseldorf niet meer over de nodige professionele onafhankelijkheid oeschikte. 1888 Ramrath ging 
hierte3en in beroep ~ij de Conseil d'Etat. 

378. Vooraf stelde het Hof vast dat de verwijzende rechter had nagelaten de commu
nautaire positie van Ramrath te kwalificeren. Een vijftal hypothesen waren mogelijk, met 
de toepasselijkheid van verschillende verdragsbepalingen als gevolg: (i) een buitenlands 
werknemer of zelfstandige die te Luxemburg een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, 
zodat het vestigingsrecht geldt; (ii) een buitenlands werknemer die te Luxemburg een 
activiteit in loonverband uitoefent, zodat men onder het vrij werknemersverkeer komt; 
(iii) een werknemer van een buitenlandse ondernemer- in casu een rechtspersoon, Treuar
beit Düsseldorf- die deze te werk stelt in zijn Luxemburgse vestiging, zodat opnieuw het 
vestigingsrecht, maar ditmaal in hoofde van de vennootschap-werkgever, speelt1889

; (iv) 
een in een andere Lid-Staat gevestigd (loontrekkend of zelfstandig) revisor die in het 
gastland tijdelijk en op zelfstandige basis revisorale diensten aanbiedt, zodat de verdrags
bepalingen inzake dienstenverkeer gelden; en tenslotte (v) een buitenlandse werknemer die 
door zijn vennootschap-werkgever, in het kader van tijdelijke dienstverrichtingen die deze 
vennootschap in het gastland verricht, naar dit land wordt gezonden, zodat de verdragsbe
palingen inzake dienstenverkeer, doch in hoofde van de werkgever, toepassing vin
den. 1890 De mogelijke toepasselijkheid van verschillende verdragsbepalingen inzake het 
vrije personen- en dienstenverkeer (artt. 48, 52, 58, 59 en 66 EG1891

) heeft het ·Hof 
niet gehinderd, maar integendeel ertoe geïnspireerd om de gemeenschappelijke onderlig
gende beginselen van de respectievelijke verdragsregimes te beklemtonen (waardoor het 
arrest bijdraagt tot de convergentie van de verdragsvrijheden: infra, nr. 380). 
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Met deze verklaring wilde Ramrath de Luxemburgse autoriteiten er kennelijk van overtuigen dat 
Treuarbeit Düsseldorf binnen de werkingssfeer van art. 6 van de Wet van 28 juni 1984 viel: infra, 
voetnoot 1858. 

Loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises (Mémorial, 
1984, 1346). 

Art. 3, lid 1, sub c. 

Art. 6, dat verbiedt dat een bedrijfsrevisor tewerkgesteld is bij een persoon die geen Luxemburgse 
revisorenvergunning heeft. Zie voor deze wettelijke bepalingen arrest Ramrath, r.o. 4-5. 

Het Hof is op deze hypothese niet ingegaan. Zij wordt wel behandeld in de conclusie van advocaat
generaal JACOBS (Jur., 1992, p. I-3370, punt 10). De advocaat-generaal merkte terecht op dat een 
tijdelijke personeelsoverdracht tussen de kantoren van een onderneming in verschillende Lid-Staten 
noodzakelijk kan zijn voor het goed functioneren van de organisatie. Uit de verwijzingsbeschikking 
bleek echter niet duidelijk of Treuarbeit Luxemburg een agentschap, bijkantoor of dochteronderne
ming van Treuarbeit Düsseldorf was. De AG waagde zich niet aan een kwalificatie en stelde vast 
dat het vestigingsrecht van Treuarbeit Düsseldorf in casu niet rechtstreeks in geding was. 

Zie voor een dergelijke situatie, naast het supra, nr. 331 aangehaalde arrest Vander Eist, het arrest 
van 27 maart 1990, zaak C-113/89, Rush Portuguesa, Jur., 1990, 1-1417, meer in het bijzonder 
r.o. 12. 

In r.o. 16 gewaagt het Hof van de artt. 48, 52, 56 en 59 EG. Het lijkt duidelijk (ofschoon ook 
andere taalversies van het arrest dit cijfer vermelden) dat 56 een tikfout is, en dat het Hof art. 58 
EG bedoelt: zulks volgt uit de in de voorgaande overweging genoemde hypothese van Ramrath als 
"werknemer van een persoon die wegens zijn beroepswerkzaamheid onder de bepalingen van het 
gemeenschapsrecht valt". Het Hof gaat verder in het arrest niet in op deze hypothese. 
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379. Het antwoord op de eerste vraag beperkte zich tot een herinnering aan de Klopp
rechtspraak (supra, nr. 349): een verbod om zich in het gastland als bedrijfsrevisor te 
vestigen omdat men als zodanig is gevestigd en toegelaten in een andere Lid-Staat, is in 
strijd met de verdragsbepalingen inzake vestigingsrecht. 1892 Interessanter is het ant
woord op de tweede en derde vraag, omdat het Hof hier voor het eerst voor het vrije 
persenenverkeer een echte "rule of reason" toepast. Aan de (tot dienstenverkeer uitgebrei
de) RVSZ-regel dat de artt. 48 en 59 EG zich verzetten tegen een nationale regeling die 
voor EG-onderdanen minder gunstig zijn als zij op het grondgebied van meer dan één 
Lid-Staat werkzaam willen zijn, koppelt het Hof nu een, naar zijn woorden voor het 
gehele vrije personenverkeer1893 geldende, volwaardige rechtvaardigings- en proportio
naliteitstest vast, die het vervolgens toepast: 

"gelet op de bijzondere aard van bepaalde beroepswerkzaamheden, [kan] het stellen van specifieke eisen die hun 
ratio vinden in de toepassing van de regels die voor die werkzaamheden gelden, niet als onverenigbaar met het 
Verdrag [ ... ] worden beschouwd. Als grondbeginsel van het Verdrag kan het vrije verkeer van personen echter 
slechts worden beperkt door regelingen die hun rechtvaardiging vinden in het algemeen belang en die gelden 
voor iedere persoon of onderneming die bedoelde werkzaamheden op het grondgebied van de betrokken staat 
uitoefent, voor zover dit belang al niet wordt gewaarborgd door regels waaraan de gemeenschapsonderdaan 
onderworpen is in de Lid-Staat waar hij is gevestigd [ ... ] . 

Bovendien moeten de gestelde eisen objectief noodzakelijk zijn om de naleving van de beroepsregels te 
waarborgen en de hiermee beoogde belangenbescherming te verzekeren [ ... ] . "1894 

Het Hof gaf toe dat de Lid-Staten de hen in de Achtste Richtlijn opgedragen taak om de 
betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de op hun grondgebied werkzame accountants 
te vrijwaren, kunnen vervullen 

"door de naleving te eisen van door het algemeen belang gerechtvaardigde beroepsregels met betrekking tot de 
betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van accountants, die toepasselijk zijn op een ieder die in die Lid-Staat het 
beroep van accountant uitoefent. In zoverre lijken vereisten betreffende het bestaan van een infrastructuur in die 
staat gerechtvaardigd om de bescherming van dat belang te verzekeren. "1895 

Doch dergelijke eisen, zo gaat het Hof verder, lijken niet meer objectief noodzakelijk 
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1894 
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Arrest Ramrath, r.o. 19-22 en punt 1 dictum. Merkwaardig genoeg concentreert het Hof zich hier 
enkel op de hypothese van vestiging. Ofschoon - zoals het Hof ook iets verder in het geannoteerde 
arrest bevestigt (r.o. 26, met verwijzing naar de RSVZ-zaken) - de bepalingen inzake vestigings
recht ook spelen in het geval van een in een Lid-Staat gevestigde loontrekkende die daarnaast m een 
andere Lid-Staat als zelfstandige werkzaam is of wil zijn, valt de situatie van een werknemer die 
(tijdelijk of deeltijds) in een andere Lid-Staat in loondienst gaat werken, onder het vrij werknemers
verkeer. Het Hof had derhalve zijn antwoord op de eerste deelvraag best opengetrokken naar art. 
48 EG: WOUTERS, J., "Vrij verkeer van bedrijfsrevisoren in de Europese Gemeenschap", noot bij 
Ramrath, T.B.H., 1993, (344), p. 352, nr. 12. 

In de hierna geciteerde overweging is sprake van vrij verkeer van personen, wat in zoverre 
incorrect is, dat onder de vrije dienstverrichting ook operaties ressorteren waarin dienstverrichter 
noch -ontvanger zich naar een andere Lid-Staat verplaatsen. Cf. WOUTERS, J., o.c., T.B.H., 1993, 
p. 354, nr. 15. Strikt genomen omvat het vrije personenverkeer in de verdragssystematiek enkel, 
zoals het Hof in Luisi en Carbone beklemtoonde (arrest van 31 januari 1984, gevoegde zaken 
286/82 en 26/83, Jur., 1984, 377, r.o. 9), "de verplaatsing van werknemers binnen de Gemeen
schap en de vrijheid van vestiging op het grondgebied van de Lid-Staten". 

Arrest Ramrath, r.o. 29-30, met verwijzing naar het arrest Italiaanse toeristengidsen, r.o. 17, dat 
de vrije dienstverrichting betreft. 

Arrest Ramrath, r.o. 35. 
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"wanneer de wettelijke controle van boekdhoudbescheiden wordt verricht door een bedrijfsrevisor die als zodanig 
in een andere Lid-Staat is gevestigd en toegelaten en tijdelijk in dienst is van een natuurlijke of rechtspersoon die 
door de autoriteiten van de Lid-Staat waar de controle wordt verricht, tot de uitoefening van het beroep van 
accountant is toegelaten. In een dergelijk geval kan de Lid-Staat zich er immers via die natuurlijke of rechtsper
soon van vergewissen, dat de regels worden nageleefd door de accountant die van tijd tot tijd controles op zijn 
grondgebied verricht. "1896 

b. Convergentie van de vrijheden 

380. Ramrath globaliseert en integreert - zij het niet vlekkeloos1897 - verschillende 
lijnen in de rechtspraak. Het breidt enerzijds de RVSZ-rechtspraak uit van vestiging en 
werknemersverkeer tot dienstenverkeer. Anderzijds extrapoleert het Hof voor het eerst de 
communautaire toetsingscriteria die het tevoren op het gebied van de vrije dienstverrich
ting ontwikkelde, naar het werknemersverkeer. Deze werkwijze, samen met het beklemto
nen van de gemeenschappelijke onderliggende beginselen van de betrokken verdragsbepa
lingen, geeft aan dat het Hof steeds meer voor het gehele personen- en dienstenverkeer op 
globale wijze redeneert en dat een uitbreiding van de "rule of reason" tot het vesti
gingsrecht voortaan niet meer dan een stap is, die het Hof minder dan een jaar later 
deftnitief zou zetten met Kraus (infra, nr. 385). 

Deze "rule of reason", bekend vanuit de rechtspraak inzake vrije dienstverrich
ting1898, vormt een vierledige test: (i) de betrokken vereisten moeten in het betrokken 
activiteitendomein zijn ingegeven door "dwingende vereisten van algemeen belang" 
(rechtvaardigingstest), (ii) zij moeten zonder onderscheid voor alle op het grondgebied 
van die Lid-Staat actieve personen gelden ( discriminatieverbod), (iii) aan het vereiste van 
algemeen belang mag nog niet zijn voldaan door toepassing van de regels van het 
oorsprongland (verbod van dubbele controles) en (iv) hetzelfde resultaat mag niet door 
minder belemmerende regelen kunnen worden verkregen (proportionaliteitstest). 

381. De rechtvaardigingstoetsing in Ramrath verloopt, zoals meestal voor niet-discrimi
nerend geachte voorschriften (zie echter infra dit nr., i.v.m. de derde vraag), soepel. Een 
vereiste van permanente infrastructuur en daadwerkelijke aanwezigheid acht het Hof 
gewettigd ter bescherming van beroepsregels met betrekking tot de betrouwbaarheid en 
onafhankelijkheid van revisoren. Dat die betrouwbaarheids- en onathankelijkheidsvoor
waarden dwingende redenen van algemeen belang uitmaken, kan men slechts onderschrij-

1896 

1897 

1898 

Arrest Ramrath, r.o. 36. 

Het antwoord op de tweede en derde vraag vormt, wat de geformuleerde toetsingscriteria betreft, 
veeleer een plak- en knipwerk van fragmenten uit tevoren gevelde arresten. Zo is het merkwaardig 
dat het Hof in dit deel van het arrest het vestigingsrecht nauwelijks in zijn beschouwingen betrekt 
(zie r.o. 24 en 26), terwijl de verwijzende rechter art. 52 EG uitdrukkelijk had vermeld. Verder 
ziet men niet goed in wat de opmerking (in r.o. 27, met verwijzing naar arrest Webb, r.o. 14) 
toevoegt, dat de vrijheid van dienstverrichting de opheffing inhoudt van alle discriminaties op basis 
van de vestigingsplaats van de dienstverrichter. Op 25 juli 1991 had het Hof immers reeds met 
Säger- evenals Ramrath, gewezen door de Zesde kamer- duidelijk gemaakt dat art. 59 EG ook de 
opheffing van niet -discriminerende belemmeringen vereist: arrest in zaak C-7 6/90, Jur. , 1991, I-
4221, r.o. 12. 

Zie o.m. vóór Ramrath, arresten Van Binsbergen, r.o. 12-14; Van Wesemael, r.o. 28; 18 maart 
1980, zaak 52/79, Debauve, Jur., 1980, 833, r.o. 12; 17 december 1981, zaak 279/80, Webb, 
Jur., 1981, 3305, r.o. 17; Duits verzekeringsarrest, r.o. 27; en de "toeristengidsen"-arresten van 
26 februari 1991, resp. zaak C-154/89, Commissie/Frankrijk, Jur., 1991, 1-659, r.o. 14, zaak C-
180/89, Commissie/Italië, Jur., 1991, 1-709, r.o. 17, zaak C-198/89, Commissie/Griekenland, 
Jur., 1991, 1-727, r.o. 18. 
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ven, nu de controletaken van accountants en revisoren steeds belangrijker zijn geworden 
in het vennootschapsrecht van de Lid-Staten, overigens in niet geringe mate onder impuls 
van de harmonisatierichtlijnen inzake het vennootschapsrecht. 1899 De Achtste Richtlijn 
zelf erkent de noodzaak van professionele onafhankelijkheid en betrouwbaarheid, door 
dienaangaande minimumnormen op te leggen. 1900 

Ook wat de proportionaliteitstaetsing betreft, kan men Ramrath onderschrijven, al 
is het gebruik van de termen 11 in dienst zijn 111901 misleidend, aangezien zij lijkt te wij
zen op de aanwezigheid van een band van ondergeschiktheid. Uit het arrest blijkt evenwel 
dat het Hof zowel de hypothese van een werknemer als deze van een zelfstandig dienst
verrichter viseert. 1902 Duidelijker is het criterium dat advocaat-generaal JACOBS voorop
stelde, nl. het optreden 11 namens 11 een ander bedrijfsrevisor resp. revisorenkantoor die 
resp. dat in de Lid-Staat van ontvangst is gevestigd. 1903 Waar het uiteindelijk op aan
komt, is dat de buitenlandse revisor optreedt onder het toezicht en de verantwoordelijk
heid van een revisor of revisorenkantoor die in het gastland is gevestigd en aldaar is er
kend.1904 

Merkwaardig is evenwel dat het Hof in zijn rechtvaardigings- en evenredigheidson
derzoek noch in zijn uiteindelijke dictum, aandacht besteedt aan de derde vraag, in 
verband met de verenigbaarheid met het gemeenschapsrecht van het voorbehouden van 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

Men denke b.v. aan de talrijke rapporten die krachtens de Tweede, Derde en Zesde Richtlijn 
moeten worden opgemaakt door "onafhankelijke deskundigen": zie met name de artt. 10 (inbreng in 
natura bij oprichtmg), 11 (quasi-inbreng), 13 (omzetting) en 27 (inbreng in natura bij kapitaalverho
gin~) Tweede Richtlijn; artt. 10 (voorstel van fusie door opslorping), 23 (voorstel van fusie door 
opnchting van een nieuwe vennootschap), 24 (fusie door opslorping door een vennootscha,;> met 
meer dan 90 % van de aandelen van de opgeslorpte vennootschap), 30 en 31 (met fusie gehjkge
stelde rechtshandelingen) Derde Richtlijn; en art. 8 (voorstel van splitsing) Zesde Richtlijn. Zie ook 
art. 51 Vierde Richtlijn resp. art. 37 Zevende Richtlijn, die vereisen dat de jaarrekening resp. 
geconsolideerde jaarrekening en het erbij horende jaarverslag gecontroleerd worden door een of 
meer personen die krachtens het recht van de Lid-Staat in kwestie daartoe bevoegd zijn; cf. eerste 
considerans preambule Achtste Richtlijn. 

Enkel toegelaten personen mogen de boekhoudcontrole uitvoeren en de toelating is onderworpen 
aan een reeks voorwaarden, waaronder "fit and proper"-vereisten (art. 3: betrouwbaarheid en geen 
onverenigbaarheden) en een vrij gedetailleerde reeks voorwaarden met betrekking tot theoretische 
en praktijkopleiding (art. 4-19). Bovendien schrijft de richtlijn enkele deontologische minimum
normen voor, met name professionele nauwgezetheid (art. 23) en onafhankelijkheid (art. 24, al 
wordt de invulling van dit begrip overgelaten aan de Lid-Staat die de wettelijke controle voor
schrijft). Art. 11 van het voorstel van achtste richtlijn (PB, 1979, C 317, 6) was op dit laatste punt 
heel wat gedetailleerder: het hield een aantal uitdrukkelijke verbodsbepalingen in met het oog op de 
onafhankelijkheid van de accountant, m.n. betreffende persoonlijke relaties met de bestuurders of 
meerderheidsaandeelhouders van de gecontroleerde vennootschap, leningen of financiële voordelen 
vanwege de gecontroleerde vennootschap, het houden van aandelen in dito vennootschap en het 
revisoraal optreden voor een vennootschap(sgroep) ter waarde van meer dan 10 % van het 
zakencijfer van het kantoor van de accountant. Zie dienaangaande OLIVIER, H., "Le controle légal 
des comptes - Proposition de huitième directive de la C.E.E. ", R.P.S., 1980, (257}, 273-274; en, 
kritisch, FEUILLET, P., "Le projet de huitième directive de la Commission des Communautés 
européennes et le cornmissariat aux comptes", Rev. Soc., 1979, (47), p. 58-59, nrs. 36-40. De artt. 
53 en 54 van het gewijzigd voorstel Vijfde Richtlijn bevatten trouwens eveneens een aantal 
voorschriften strekkend tot de onafhankelijkheid van accountants. 

R.o. 36 en punt 2 dictum. 

Anders heeft de verwijzing naar art. 59 EG in r.o. 37 en punt 2 dictum geen zin. 

Jur., 1992, p. 1-3371, punten 12-15. 

Zie dienaangaande ook TROLLIET, C., "Is een grote Europese 'accountancy-markt' haalbaar?", IBR 
Periodieke Berichten, 8/92, (2), 3. Volgens deze auteur geeft Ramrath op dit punt een juridische 
basis aan het door de Fédération des Experts Comptables Européens ("FEE") sedert 1987 naar 
voren geschoven begrip "établissement ponctuel". 
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een vergunning aan revisoren die werknemer zijn van een door de bevoegde overheden 
van deze staat erkend bedrijfsrevisor of revisorenkantoor. 1905 Dit was nochtans één van 
de belangrijkste strijdpunten in het hoofdgeding: Ramrath achtte zich het slachtoffer van 
een discriminatie, aangezien de Luxemburgse wetgeving het vereiste van professionele 
onafhankelijkheid enkel vervuld achtte ingeval van tewerkstelling bij een te Luxemburg 
erkende werkgever-revisor. 1906 Het Hof zag deze kwestie kennelijk als een onderdeel 
van de vraag naar de toepassing van nationale beroepsregels aangaande de onatban
kelijkheid van accountants. In die zin ligt het antwoord op de derde vraag eveneens vervat 
in de toepassing van de hiervoor beschreven, generieke rechtvaardigings- en proportio
naliteitstest. 1907 

Toch verdiende deze vraag een afzonderlijke behandeling. Zulks was ook de mening van advocaat-generaal 
IACOBS, die aan dit vraagstuk belangwekkende beschouwingen wijdde. 1908 De AG gaf toe dat de Achtste 
Richtlijn (met name art. 24) voor de invulling van het vereiste van professionele onafhankelijkheid van een 
accountant verwijst naar de Lid-Staten, en dat een Lid-Staat derhalve kan voorschrijven dat aan het vereiste van 
onafhankelijkheid niet voldaan is ingeval een accountant werknemer is van een niet als accountant erkend 
persoon. Hij was er echter geenszins van overtuigd dat een Lid-Staat terzake een onderscheid mag maken tussen 
accountants die bij een door zijn bevoegde overheden toegelaten accountant of accountantsfirma tewerkgesteld 
zijn, en accountants die werknemer zijn bij een in een andere Lid-Staat toegelaten accountant of accountantsfir
ma. Alle Lid-Staten waren immers gehouden om, uiterlijk vanaf 1 januari 19901909

, de Achtste Richtlijn ten 
uitvoer te leggen en toe te passen. Elke Lid-Staat was derhalve verplicht zijn eigen normen inzake professionele 
onafhankelijkheid (art. 24), nauwgezetheid (art. 23) en onverenigbaarheden (art. 3) uit te werken. Uit dit 
gegeven leidde de advocaat-generaal af dat een Lid-Staat de tewerkstelling van een accountant bij een in een 
andere Lid-Staat erkend accountant of accountantsbureau, niet zonder meer een schending van zijn beroepsregels 
mag achten: in zulke gevallen komt het aan de Lid-Staat van ontvangst toe om het bewijs te leveren dat de 
betrokken accountant niet meer in staat is om met de vereiste onafhankelijkheid en nauwgezetheid zijn revisorale 
taken te vervullen. De AG gaf toe dat een loutere vergelijking van reglementaire teksten veelal niet zal volstaan 
en dat terzake een actieve samenwerking tussen toezichthoudende autoriteiten nodig is. 1910 Hij achtte het 
evenwel duidelijk onevenredig dat de Luxemburgse wetgeving absoluut en a priori een dienstverband met een in 
een andere Lid-Staat gevestigde accountantsfirma verbiedt. Men zou daaraan nog kunnen toevoegen dat dit 
verbod des te onredelijker is, nu art. 27 Achtste Richtlijn accountantsvennootschappen oplegt geen atbreuk te 
doen aan de onafhankelijkheid van de voor hun rekening optredende accountant (infra, nr. 383). 

Strikt genomen, kan men zich afvragen of de Luxemburgse wetgeving op dit punt al niet 
in strijd kwam met het gemeenschapsrecht wegens een verkapte discriminatie: het kan 
moeilijk worden ontkend dat, ofschoon formeel niet gegrond op een onderscheid naar de 
nationaliteit van de revisor, de betrokken regel voornamelijk buitenlandse revisoren treft, 
aangezien vooral zij bij een in een andere Lid-Staat erkend revisor 'of revisorenkantoor 
zijn tewerkgesteld. A fortiori werkt de regeling discriminerend ten aanzien van buitenland
se revisorenvennootschappen. 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

Nog in r.o. 32 lijkt het erop dat het Hof op dit kenmerk van de Luxemburgse wetgeving specifiek 
zal ingaan. 

Zie arrest Ramrath, r.o. 12. 

Zo begreep ook de Conseil d'Etat het arrest van het Hof in zijn eindarrest van 20 juli 1993, niet 
gepubliceerd, p. 5-6. 

Zie Jur., 1992, p. 1-3372-3373, punten 16-19. 

Zie art. 30, lid 2, Achtste Richtlijn. 

De AG ging echter niet nader in op de juridische grondslag voor een dergelijke samenwerkings
plicht tussen nationale bevoegde autoriteiten. Ons inziens kan deze verplichting rechtstreeks worden 
gebaseerd op art. 5 in samenhang met de artt. 48, 52 en 59 EG. 

\t 
! 

I 
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c. Ramrathen vrije vestiging van (revisoren/accountants-)vennootschappen 

382. Ofschoon Ramrath het recht op vrij verkeer van een accountant-natuurlijke persoon 
betreft, heeft het arrest in meerdere opzichten belangrijke implicaties voor de vrije 
vestiging en dienstverrichting van revisoren- of accountantvennootschappen. Allereerst 
vergemakkelijkt het de mobiliteit van (d.w.z. het uitlenen van) revisoren werkzaam in 
associaties met vestigingen in meer dan één Lid-Staat: het volstaat voor hen dat de 
betrokken revisor zijn taken, overeenkomstig de beroepsregels van het gastland, uitvoert 
in naam van het aldaar gevestigde agentschap, bijkantoor of dochteronderneming; hij moet 
daartoe geen permanente vestiging of daadwerkelijke aanwezigheid in het gastland hebben 
of een formele tewerkstellingsband met een lokaal toegelaten accountant of accountants
kantoor. Evenzo vereenvoudigt het arrest de vrije dienstverrichting door accountantsfrr
ma's, aangezien zij, ook zonder lokale vestiging in bet gastland, hun accountants aldaar 
revisorale taken kunnen laten uitvoeren, zolang zij dit maar doen in naam van een lokale 
accountant of accountantskantoor. 

383. De onomstreden precedentswaarde van Ramrath houdt daar evenwel op. Over de 
mogelijke beperkingen die het gemeenschapsrecht oplegt aan het principe zelf en de 
modaliteiten van de door het gastland aan accountants opgelegde vergunningsplicht 
spr~ekt het arrest zich niet uit, evenmin als over de vraag of überhaupt associatie van 
accountants in vennootschaps- of verenigingsverband is toegelaten. 

Wat het principe zelf van de vergunningsplicht betreft, mag men geredelijk 
aannemen dat het Hof dit zowel onder het vestigingsrecht als onder de vrije dienstverrich
ting op het gebied van revisorale diensten alsnog objectief gerechtvaardigd zou achten. 
Blijkens vroegere rechtspraak, met name het Duitse verzekeringsarrest, hangt de beoorde
ling op dit punt sterk af van de -door een minimum van communautaire harmonisatie tot 
stand gebrachte - vergelijkbaarheid van nationale normen en het bestaan van een - door 
communautaire wetgeving ingesteld - stelsel van samenwerking tussen de Lid-Sta
ten.1911 Op het punt van harmonisatie kan men betogen dat de Achtste Richtlijn toena
dering heeft gebracht tussen de beroepsregels van de Lid-Staten, al valt niet te ontkennen 
dat de bereikte harmonisatie op sommige punten eerder minimaal is. 1912 Maar in een 
echt stelsel van samenwerking tussen bevoegde autoriteiten voorziet deze richtlij!l 
niet. 1913 Zulks doet niet af aan de begrenzingen die het gemeenschapsrecht voor het 
overige oplegt aan de modaliteiten van de vergunningsplicht. De Vlassopoulou-rechtspraak 
speelt hier ten volle, met als gevolg een plicht voor de autoriteiten van het gastland om te 
onderzoeken en te vergelijken of een betrekking bij een accountantsfirma in de Lid-Staat 
van oorsprong vergelijkbare waarborgen omtrent een autonome beroepsuitoefening 
biedt. 1914 

1911 

1912 

1913 

1914 

Zie Duits verzekeringsarrest, r.o. 65. 

Zo b.v. het onafuankelijkheidsvereiste van art. 24; supra, voetnoot 1900. 

De Commissie maakte in haar schriftelijke opmerkingen in Ramrath melding van art. 29 Achtste 
Richtlijn, maar dit artikel -voorziet enkel in regelmatig overleg over concrete toepassingsproblemen 
in het kader van het bij art. 52 van de Vierde Richtlijn ingestelde Contactcomité. Men kan dit 
comité, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en van de Commissie, 
moeilijk beschouwen als een stelsel van samenwerking. 

Zie ook de schriftelijke opmerkingen van de Commissie in Ramrath, die niet naar Vlassopoulou 
maar naar Choquet verwijzen (supra, nr. 347): Jur., 1992, p. I-3365, nr. 56. 
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Lastiger ligt de vraag of het gemeenschapsrecht beperkingen oplegt aan de 
bevoegdheid van het gastland om al of niet toe te staan dat beoefenaars van revisorale 
beroepen zich in vennootschaps- of verenigingsvorm associëren resp. werknemer van 
dergelijke associatie mogen zijn. De Achtste Richtlijn rept hier niet over, al gaat zij ervan 
uit dat het in bepaalde Lid-Staten voor revisorale beroepsbeoefenaars reeds mogelijk was 
hun beroep in vennootschaps- of verenigingsverband (in de richtlijn zelf "controlerende 
vennootschappen" genoemd) uit te oefenen. Zij houdt daarmee rekening voor wat betreft 
de vereisten inzake vakbekwaamheid en onafhankelijkheid. Zo stelt de richtlijn het 
verlenen van een vergunning aan een controlerende vennootschap afhankelijk van de 
voorwaarde dat de voor zulke vennootschap optredende revisorale beroepsbeoefenaar 
voldoet aan hogervernoemde betrouwbaarheids-, onverenigbaarheids- en bekwaamheidsre
gels1915 en dat de meerderheid van de stemrechten en van de posities in het bestuurs- of 
leidinggevend orgaan in handen zijn van natuurlijke personen of controlerende vennoot
schappen die voldoen aan dezelfde regelen. 1916 Ook worden de vereisten van de richt
lijn inzake professionele nauwgezetheid en onafhankelijkheid uitdrukkelijk van toepassing 
gemaakt op revisorale beroepsbeoefenaars die de boekhoudcontrole verrichten namens een 
controlerende vennootschap (art. 25). Het meest uitgesproken is wellicht de aan de Lid
Staat opgelegde plicht er zorg voor ·te dragen dat de aandeelhouders en de personen die 
met het bestuur, de leiding of het toezicht van een erkende controlerende vennootschap 
zijn belast, "geen zodanige bemoeienis met de vervulling van de controle hebben dat 
daardoor atbreuk wordt gedaan aan de onafhankelijkheid van de voor deze vennootschap 
optredende revisorale beroepsbeoefenaar" (art. 27). Tenslotte gelden enkele publiciteits
vereisten: de namen en adressen van de voor een controlerende vennootschap optredende 
revisorale beroepsbeoefenaren, alsook van de aandeelhouders en diegenen die met de 
leiding of het bestuur van voornoemde vennootschap zijn belast, moeten voor het publiek 
ter inzage liggen (art. 28, lid 2). 

384. In België is het statuut van buitenlandse revisoren die in het binnenland optreden geregeld in een K.B. 
van 14 februari 19891917, dat genomen werd ter uitvoering van art. 4ter van de Wet van 22 juli 1953 houdende 
oprichting van een Instituut van Bedrijfsrevisoren. 1918 Dit besluit maakt voor "natuurlijke personen, die hun 
woonplaats niet in België hebben" (cf. art. 4ter van de wet van 1953) het lidmaatschap van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren (hierna: I.B.R.) afhankelijk van een reeks voorwaarden, waaronder een kantoorvereiste: de 
natuurlijke personen in kwestie moeten zich ertoe verbinden in België een kantoor te houden waar de beroepsac-

1915 

1916 

1917 

1918 

Art. 2, lid 1, sub b, i. Bovendien mogen de Lid-Staten (maar moeten niet) vereisen dat de voor een 
controlerende vennootschap optredende revisorale beroepsbeoefenaars een afzonderlijke toelating 
moeten hebben: ibid. 

Art. 2, lid 1, sub b, ii en iii. Terzake gold een overgangsregeling voor controlerende vennoot
schappen die reeds vóór 1 januari 1990 toegelaten waren; zij hadden tot 1 januari 1995 de tijd om 
aan de door art. 2, lid 1, sub b, ii en iii, opgelegde vereisten te voldoen (art. 14, lid 2). Ook geldt 
een voorwaardelijke uitzondering voor Lid-Staten die het vereiste van art. 2, lid 1, sub b, ii, niet 
opleggen: zie de laatste zin van deze bepaling. Voor een kritiek, zie FEUILLET, P., "La huitième 
directive du Conseil des Communautés européennes et le commissariat aux comptes", Rev. Soc., 
1984, (709), p. 720, nr. 47. 

Koninklijk besluit van 14 februari 1989 tot vaststelling van de voorwaarden voor toekenning van de 
hoedanigheid van lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren aan de natuurlijke personen en de 
rechtspersonen bedoeld in artikel 4ter van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren, B.S., 10 maart 1989. 

B.S., 25 juli 1956; zoals reeds gezegd, werd deze wet op belangrijke punten gewijzigd bij de wet 
van 21 februari 1985. 
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tiviteit effectief zal worden uitgeoefend (art. 1, 5° K.B. 1989). 1919 Deze regeling lijkt sterk op de door de 
Luxemburgse wetgeving opgelegde voorwaarden van een beroepsvestiging en daadwerkelijke aanwezigheid, die 
mede in Ramrath ter discussie stonden. De redenering van het Hof doortrekkend naar de Belgische context kan 
men stellen dat dergelijk vereiste in beginsel gerechtvaardigd is door een dwingende reden van algemeen belang, 
met name de betrouwbaarheid van de revisor (met inbegrip van het daartoe vereiste toezicht op diens activitei
ten).1920 Ook hier dient evenwel de evenredigheidsloets te worden gehanteerd in de situatie V<>:l een buitenland
se revisorale beroepsbeoefenaar die slechts tijdelijk in België revisorale taken uitvoert onder de voorwaarden die 
het Hof in Ramrath voor ogen stonden. Een aanpassing van het besluit in deze zin lijkt derhalve aangewezen. 
Een ander voorbeeld: art. 7bis, 1 o van de wet van 1953 verbiedt een bedrijfsrevisor zich, "behoudens bij een 
andere bedrijfsrevisor, als werknemer te verbinden door een arbeidsovereenkomst". Ons inziens kan men uit 
Ramrath afleiden dat het begrip "bedrijfsrevisor" bij de toepassing van deze bepaling niet mag worden beperkt 
tot de leden van het I.B.R., doch ook moet slaan op revisoren of revisorenkantoren die in een andere Lid-Staat 
een revisorale vergunning hebben verworven. Zoniet, kan aangevoerd worden dat de wet op (indirect) 
discriminerende wijze wordt toegepast. 

3. Kraus 

385. Op 31 maart 1993 zette het Hof een beslissende stap met het arrest Kraus. 1921 

De zaak betrof de verenigbaarheid met het vrije personenverkeer van een Duitse regeling 
die een voorafgaande vergunningsplicht oplegt voor het voeren van een in het buitenland 
verworven academische titel. Na de aanwezigheid van een pertinent intracommunautair 

_element te hebben vastgesteld, onderzocht het Hof of voor de situatie van Kraus (een 
Duitse onderdaan die een LL.M.-diploma had verworven in Edinburgh) specifieke 
communautaire bepalingen gelden. Aangezien dit niet het geval was1922

, besloot het Hof 
dat, bij gebrek aan harmonisatie, de Lid-Staten in beginsel bevoegd blijven om de modali
teiten vast te stellen waaraan zij het gebruik van een in een andere Lid-Staat behaald 
universitair diploma van de derde cyclus onderwerpen. Het gemeenschapsrecht, aldus het 
Hof, stelt evenwel grenzen aan de uitoefening van die bevoegdheid: de betrokken 
nationale bepalingen mogen geen belemmering opleveren voor de daadwerkelijke uitoefe
ning van de door het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden. 1923 Volgt dan, na 
nogmaals een beklemtoning van het fundamenteel karakter van de artt. 48 en 52 EG 
(resultaatsverbintenissen) en het belang van art. 5 EG, volgende overweging: 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

Tevens moeten daar de met de beroepsactiviteit samenhangende akten, documenten en briefwisse
ling worden bewaard. 

Meer specifiek in de situatie die door het vestigingsrecht wordt geviseerd, zou men hieraan, naar 
analogie met de Klopp-rechtspraak van het Hof, kunnen toevoegen dat, wegens de bijzondere 
kenmerken van het beroep van bedrijfsrevisor en gelet op de slechts partiële harmonisatie die 
terzake door de Achtste Richtlijn werd bereikt, België als Lid-Staat van ontvangst de bevoegdheid 
behoudt om te eisen dat de revisoren hun werkzaamheden zo verrichten, dat zij voldoende contact 
houden met hun cliënten en dat zij de voor het beroep geldende gedragsregels in acht nemen (welk 
vereiste, althans wat het toezicht op de naleving ervan betreft, praktisch slechts uitvoerbaar lijkt 
wanneer effectief een kantoor wordt gehouden in België): cf arrest Klopp, r.o. 20. 

Supra, voetnoot 1836. 

Het LL.M.-diploma is een academische titel die na één studiejaar wordt verleend, zodat de 
algemene erkenningsrichtlijn van 1988 (supra, voetnoot 1839), die betrekking heeft op studies van 
dne jaar of meer, geen toepassing vindt. De erkenningsrichtlijn van 1992 (richtlijn 92/51/EEG van 
de Raad van 18 juni 1992 betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsoplei
dingen, ter aanvulling van richtlijn 89/48/EEG, PB, 1992, L 209, 25), die wel diploma's na een 
studie van één jaar omvat, was op het ogenblik van de feiten nog niet aangenomen. Op het ogenblik 
van het arrest Kraus was de omzettingstermijn van de richtlijn nog niet verstreken: zie arrest 
Kraus, r.o. 25-26. 

Arrest Kraus, r.o. 27-28. 
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"Derhalve staan de artikelen 48 en 52 in de weg aan enige nationale regeling betreffende de voorwaarden voor 
het voeren van een in een andere Lid-Staat verkregen aanvullende academische titel, die, zelfs wanneer zij 
zonder discriminatie op grond van nationaliteit van toepassing is, toch de uitoefening van de in het Verdrag 
gewaarborgde fundamentele vrijheden door gemeenschapsonderdanen, met inbegrip van de onderdanen van de 
Lid-Staat die de regeling heeft getroffen, kan belemmeren of minder aantrekkelijk maken. Dit zou slechts anders 
zijn, indien een dergelijke regeling een rechtmatig, met het Verdrag verenigbaar doel zou nastreven en haar 
rechtvaardiging zou vinden in dwingende redenen van algemeen belang ( ... ). In een dergelijk geval zou echter de 
toepassing van de betrokken nationale regeling ook geschikt moeten zijn om de verwezenlijking van het 
nagestreefde doel te waarborgen, en zou zij niet verder mogen gaan dan nodig voor het bereiken van dat doel 
( ... ). 11(924 

386. Vooraleer deze considerans te becommentariëren, valt na te gaan hoe het Hof de 
betrokken criteria toepast in Kraus zelf. Allereerst aanvaardt het Hof dat een nationale 
wetgeving zoals degene die in het bodemgeding voorligt, ertoe strekt het (mogelijk 
onervaren) publiek te beschermen tegen misleidend gebruik van in het buitenland behaalde 
academische titels. Een dergelijke noodzaak vormt een legitiem belang dat een rechtvaar
diging kan opleveren voor een beperking op de door het Verdrag gewaarborgde funda
mentele vrijheden. 1925 Om echter te voldoen aan de vereisten van het gemeenschaps
recht, met name het proportionaliteitsbeginsel, moet een dergelijke nationale regeling ook 
volgende voorwaarden vervullen: (i) de vergunningprocedure mag enkel als voorwerp 
hebben te verifiëren of een buitenlandse academische titel regelmatig werd afgeleverd na 
daadwerkelijk verrichte studies door een bevoegde hoger-onderwijsinstelling; (ii) deze 
procedure moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle belanghebbenden en mag 
inzonderheid niet afuankelijk worden gemaakt van de betaling van een buitensporige 
administratieve belasting; (iii) de verificatie van de academische titel moet geschieden 
volgens een aan het gemeenschapsrecht conforme procedure (mogelijkheid een beroep in 
rechte in te stellen, motiveringsplicht); en (iv) ofschoon de nationale overheden gerechtigd 
zijn de niet-naleving van de vergunningsplicht aan sancties te onderwerpen, mogen de 
toegepaste straffen niet onevenredig zijn aan de aard van de begane inbreuk en met name 
niet zo zwaar zijn dat zij een belemmering voor de fundamentele verdragsvrijheden gaan 
vormen. 1926 

387. Men kan bij Kraus heel wat kanttekeningen plaatsen. Een eerste betreft de 
merkwaardige wijze waarop het Hof een nieuwe stap zet op het gebied van het vestigings
recht. Dit gebeurt met talrijke verwijzingen naar de vroegere rechtspraak, wat de indruk 
wekt alsof de uitspraak niet meer is dan een logisch uitvloeisel van die jurisprudentie. Ten 
dele is dit ook zo, al mag er geen twijfel over bestaan dat Kraus een kwalitatief belangrij
ke stap voorwaarts betekent. 

.Allereerst bevestigt het Hof voor het eerst dat art. 52 EG niet alleen directe of 
verkapte discriminaties verbiedt, maar ook nationale maatregelen die, ofschoon zonder 
onderscheid toepasselijk, de uitoefening van het vestigingsrecht kunnen "hinderen of 
minder aantrekkelijk maken". Het is juist dat het Hof in de RVSZ-zaken reeds oordeelde 
dat de verdragsbepalingen inzake het vrij personenverkeer "in de weg (staan) aan een 
nationale regeling die deze onderdanen (d.i. gemeenschapsonderdanen) minder gunstig 

1924 

1925 

1926 

Arrest Kraus, r.o. 32. 

Arrest Kraus, r.o. 33 en 35. 

Arrest Kraus, r.o. 37-41. 
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behandelt wanneer zij op het grondgebied van meer dan één Lid-Staat werkzaam willen 
zijn 11

• 
1927 De bewoordingen van Kraus sluiten echter veel dichter aan bij de Dassonvil

le-achtige termen die het Hof in het op 25 juli 1991 inzake dienstenverkeer gewezen 
arrest Säger hanteerde: daar luidde het dat art. 59 EG de opheffmg eist van 11 iedere 
beperking - ook indien deze zonder onderscheid geldt voor binnenlandse dienstverrichters 
en dienstverrichters uit andere Lid-Staten - die de werkzaamheden van de dien~tverrichter 
die in een andere Lid-Staat is gevestigd en aldaar rechtmatig gelijksoortige diensten 
verricht, verbiedt of anderszins belemmert. 111928 

In de tweede plaats is nieuw dat het Hof de 11 rule of reason11 die het op het stuk 
van het dienstenverkeer heeft ontwikkeld - en welke oorspronkelijk uit de Cassis de 
Dijon-rechtspraak inzake goederenverkeer komt - nu ook uitdrukkelijk op het vestigings
recht toepast: niet -discriminerende belemmeringen zijn toegelaten voor zover de nationale 
maatregel in kwestie gerechtvaardigd is om dwingende redenen van algemeen belang en 
voldoet aan het evenredigheidsbeginsel. 

Bijzonder aan Kraus is ten slotte dat het Hof die nieuwe interpretatie meteen ook 
toepasselijk maakt op voorschriften welke een Lid-Staat van ontvangst aan zijn eigen 
onderdanen oplegt. Daarvoor was eerst een onderzoek nodig of de situatie van Kraus 
communautairrechtelijk wel relevant was, een vraag die het Hof met toepassing van de 
Knoars-rechtspraak bevestigend beantwoordde (supra, nr. 177). 1929 

388. Hoever strekt de precedentswaarde van Kraus? Komt aan het arrest een algemene 
draagwijdte voor het vestigingsrecht toe of geldt het enkel voor het specifieke probleem 
dat in die zaak voorlag, nl. een nationale regeling inzake het voeren van een in een 
andere Lid-Staat verworven academische titel? Uit de nadien gewezen arresten Gebhard 
(infra, nr. 391) en Bosman (infra, nr. _) volgt dat aan de hoger geciteerde passage een 
algemene precedentswaarde voor art. 52 EG toekomt. Uit de wijze waarop het de nieuwe 
regel 11 afleidt 11 uit zijn vroegere rechtspraak blijkt reeds dat het Hof een regel met 
algemene roeping heeft willen ontwikkelen, ook al heeft het deze op de casuspositie 
toegespitst. 

De Kraus-rechtspraak doet allerlei vragen rijzen omtrent de draagwijdte van art. 
52 EG als 11beperkingsverbod 11

, met name de vraag welke intensiteit van (niet-discrimine
rende) belemmering vereist is opdat een maatregel rechtstreeks aan dit artikel kan worden 
getoetst, en of deze rechtspraak zowel geldt voor nationale voorschriften inzake de 
toegang tot het beroep of bedrijf als betreffende de uitoefening daarvan. Daarop gaan we 
in titel 11 (infra, nrs. 433 e.v.) uitgebreid in. Hier kan vooral worden stilgestaan bij de 
toegevoegde waarde die deze jurisprudentie creëert ten opzichte van de bestaande. 

389. De vraag rijst in hoeverre introductie van een llrule of reason 11 -benadering op het 
gebied van het vestigingsrecht een stap voorwaarts vormt ten opzichte van een ruim 
toegepaste discriminatietoetsing. Illustratief is in dit verband het daags vóór Kraus 

1927 

1928 

1929 

Arresten Stanton en Wolf-Dorchain, beide r.o. 13. 

Arrest Säger, supra, voetnoot 1897, r.o. 12. 

Zoals eerder aangestipt, gaven de arresten Knoars en Bouchoucha de indruk dat de inroepbaarbeid 
van art. 52 EG tegenover de eigen Lid-Staat bij vestiging aldaar, geconditioneerd was door het 
verwerven van een diploma dat reeds het voorwerp uitmaakt van onderlinge erkenning via 
communautaire wetgeving. In Knoors was aan die voorwaarde voldaan, in Bouchoucha echter niet 
(r.o. 14-15): supra, nr. 369. 
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gewezen arrest Konstantinidis1930
, omdat het wijst op de vergaande draagwijdte van een 

ruimhartig toegepast discriminatieverbod. De zaak betrof de verenigbaarheid met art. 52 
EG van een Duitse regeling die een in Duitsland als zelfstandig masseur werkzame Griek 
tegen zijn wil een Latijnse spelling van zijn naam oplegde waardoor de uitspraak van die 
naam werd vervormd. Vertrekkend vanuit art. 52 als discriminatieverbod onderzocht het 
Hof of de betrokken regeling bij machte was de Griek Konstantinidis in een rechtens of 
feitelijk nadelige situatie te brengen in vergelijking met deze van een onderdaan van die 
Lid-Staat in dezelfde omstandigheden. 1931 Ofschoon volgens het Hof het EG-Verdrag 
zich niet verzet tegen een nationaalrechtelijke verplichting om een Griekse naam in het 
Latijnse alfabet om te zetten, achtte het dergelijke regels niettemin onverenigbaar met art. 
52 voor zover hun toepassing voor de Griekse onderdaan een zodanige hinderpaal creëert, 
dat zij in feite atbreuk doet aan de vrije uitoefening van het vestigingsrecht dat dit artikel 
hem verschaft. Zulks is het geval wanneer de wetgeving van de Lid-Staat van vestiging 
een Griekse onderdaan een spelling van zijn naam opdringt die de uitspraak van deze 
naam vervormt en hem blootstelt aan het risico van verwarring bij zijn potentiële cli
enten.1932 

Men ziet, het Hof past hier in wezen een materiële discriminatietest toe. Wat is 
dan het verschil met de benadering in Kraus? De grens tussen een breed opgevat discrimi
natieverbod en de "rule of reason"-test lijkt soms moeilijk te trekken. Alleen Kraus 
illustreert zulks reeds, aangezien advocaat-generaal VAN OERVEN in deze zaak tot het 
besluit kwam dat de Duitse regeling een niet gerechtvaardigde verkapte discriminatie 
inhield 1933 , terwijl het Hof haar als een maatregel zonder onderscheid onderzocht én 
(onder bepaalde voorwaarden: supra, nr. 386) niet met het vrije personenverkeer in strijd 
achtte. Als verschilpunt kan gelden dat in de notie van discriminatie een meer uitgespro
ken kwantitatief element besloten ligt: de regeling moet, zoals hoger gezien (supra, nr. 
295), hoofdzakelijk of nagenoeg volledig ten laste komen van onderdanen of onderne
mingen uit een andere Lid-Staat. Deze kwantitatieve eis ruimt in de "rule of reason"
benadering plaats voor een kwalitatieve voorwaarde voor de toepasselijkheid van art. 52 
EG, nl. het al of niet verkeersbelemmerend effect van een regeling of praktijk. 1934 Een 
ander verschil is dat het Hof, eens een de facto discriminatie komt vast te staan, een 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

Arrest van 30 maart 1993, zaak C-168/91, Jur. , 1993, I -1191. 

Arrest Konstantinidis, r. o. 13. 

Arrest Konstantinidis, r.o. 16, 17 en dictum. Het Hof ontweek in zijn arrest het probleem van de 
fundamentele rechten dat advocaat-generaal Jacobs in zijn conclusie sterk had benadrukt (Jur., 
1993, p. I-1207-1213, punten 31-51: bescherming van de naam als persoonlijkheidsrecht, mede 
onderdeel van het recht op bescherming van het privé-leven). Interessant zijn, mede in het licht van 
Kraus, de overwegingen in punten 45-49, p. I-1211-1213 van de conclusie over de toepasselijkheid 
van art. 52 EG op niet-discriminerende nationale regelingen, met name inzake schendingen van 
fundamentele rechten. Voor besprekingen van Konstantinidis met aandacht voor deze mensenrech
tenkwestie, zie BöHMER, C., "Die Transliteration ausländischer Namen", IPRax, 1994, 80-82; 
FLAUSS, J.-F., "L'état civil saisi par le droit communautaire", Les Petites Affiches, 1994, 22-28, 
eveneens gepubliceerd als "La proteetion de l'intégrité du nom par Ie droit communautaire", Rev. 
Trim. Dr. H., 1994, 454-469; LAWSON, R., C.M.L.Rev., 1994, 395-412; SCHERMERS, H.G., "Het 
vrije personenverkeer in de EG verbiedt naamsverbastering", NJCM-Bull., 1994, 267-275. 

Zie Jur., 1993, p. I-1680, punt 13. De analyse van de advocaat-generaal vond sterke bijval, en die 
van het Hof kritiek, bij SMITH, L.J., "Postgraduate degrees, vocational training and reverse 
discrimination: the narrow divide", Eur. L. Rev., 1994, (67), 72-74. 

Cf HUGLO, J.G., "Droit d'établissement et libre prestation des services (ler septembre 1992 - 1er 
septembre 1993)", Rev. Trim. Dr. Eur., 1993, (655), 662. 
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zwaardere bewijslast op de Lid-Staat legt en moeilijker te overtuigen blijkt van de 
objectieve rechtvaardiging van de regel dan wanneer hij zonder enig onderscheid naar 
nationaliteit geldt. 

390. Dit voert tot een paradoxale vaststelling. Een ruim opgevat discriminatieverbod, 
zoals door het Hof in Konstantinidis of door advocaat-generaal VAN GERVEN in Kraus, 
leidt kennelijk gemakkelijker tot een voor een particulier voordelige oplossing dan een 
"rule of reason" -benadering, waarin het Hof meer ruimte voor rechtvaardiging en 
proportionaliteit laat. In een resultaatsgerichte benadering kan dit het Hof ertoe verleiden 
om in bepaalde gevallen een "rule of reason" toe te passen veeleer dan een meer rigide 
discriminatietest. Naast Kraus blijkt ook uit andere recente arresten (Bachmann193S, 
Schindlerl936

) dat het Hof zich bij het al of niet als (verkapt) discriminerend kwalifice
ren van een nationale regeling een zekere appreciatiemarge voorbehoudt. 

Deze ontwikkeling is inzoverre blijkens Kraus (en Gebhard: infra, nr. 392) niet 
vrij van gevaar, dat het Hof de neiging vertoont om ten aanzien van een als "niet
discriminerend, maar wel belemmerend" gekwalificeerde regeling te beperken tot eerder 
generieke rechtvaardigings- en proportionaliteitscriteria, waarvan het de uiteindelijke 
toepassing aan de nationale rechter overlaat. De verdere nationale afwikkeling van Kraus 
wijst erop dat dit een zwak punt in de communautaire rechtspraak is. Het Verwaltungsge
richt Stuttgart achtte de door het Hof in het kader van zijn proportionaliteitstaets op ge leg
de voorwaarden zonder enig nader onderzoek voldaan, en wees de klacht van Kraus op 
alle punten af. 1937 Anders dan het Hof wellicht bedoelde, leidde het overlaten van de 
evenredigheidstest aan de nationale rechter tot een quasi-automatische validering van de 
nationale regeling. Men mag zich afvragen of het Hof, gelet op de aan de prejudiciële 
procedure ten grondslag liggende doelstelling van eenheid in de uitlegging en toepassing 
van het gemeenschapsrecht, niet beter die test in de mate van het mogelijke aan zichzelf 
voorbehoudt, met name in gevallen waar hem genoeg dossiergegevens ter beschikking 
staan.1938 

4. Gebhard 

391. Wie dacht - of hoopte - dat Kraus een alleenstaand geval zou blijven, heeft zich 
vergist. In het arrest Gebhard van 30 november 19951939 - evenals Kraus, door een 
voltallig Hof gewezen - bevestigde het Hof deze rechtspraak in krachtige bewoordingen. 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

Arrest van 28 januari 1992, zaak C-204/90, Jur., 1992, I-249 en het van dezelfde dag daterende 
spiegelbeeldarrest in zaak C-300/90, Commissie/België ("Belgische verzekering"), Jur., 1992, 1-
305. 

Arrest van 24 maart 1994, zaak C-275/92, Jur., 1994, 1-1039. 

Verwaltungsgericht Stuttgart, 26 augustus 1993, VBLBW, 1994, 116, met kritische noot van 
MECKING, C. Kraus ging tegen deze uitspraak- o.i. terecht- in beroep. 

Cf. reeds het betoog van advocaat-generaal VAN GERVEN in zijn derde zondagssluitingsconclusie: 
zaken C-306/88, C-304/90 en C-169/91, Jur., 1992, p. I-6475-6476, punt 20. 

Arrest van 30 november 1995, zaak C-55/94, Jur., I-4165. 
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Twee weken later, in Bosman1940
, zou het Hof andermaal Kraus, maar dan op het 

gebied van het werknemersverkeer, bekrachtigen. 1941 

Gebhard is een Duitser die sedert 1977 in Duitsland het beroep van "Rechtsanwalt" mag uitoefenen en is 
ingeschreven bij de balie van Stuttgart. Hij heeft echter enkel een kantoor in Italië, waar hij sedert 1978 een 
beroepsactiviteit uitoefent en met zijn familie woont. Na een periode als medewerker in een kantoor te Milaan, 
gevolgd door een periode als vennoot in hetzelfde kantoor, opende hij zijn eigen kanto0r met Italiaanse avvocati 
en procuratori als medewerkers. Zijn praktijk bestaat grotendeels uit bijstand en vertegenwoordiging van 
Duitstaligen in Italië en van Italiaanstaligen in Duitsland en Oostenrijk. Op klacht van een aantal confraters 
verbood de Raad van de Orde te Milaan Gebhard de titel •• avvocato" te voeren. Daarop volgde een tuchtprocedu
re, waarin de Raad van de Orde hem zes maanden in zijn beroepswerkzaamheid schorste. In beroep tegen dit 
besluit beriep Gebhard zich op richtlijn 77/249/EEG1942 betreffende de vrije dienstverrichting door advocaten: 
op grond daarvan meende hij het recht te hebben zijn beroepswerkzaamheid vanuit een eigen kantoor in Milaan 
uit te oefenen. De Italiaanse wet ter uitvoering van de richtlijn verbood EG-onderdanen echter expliciet om voor 
hun dienstverrichtingen een kantoor of hoofd- of nevenvestiging op Italiaans grondgebied in te richten. 

Ofschoon het Hof enkel gevraagd was naar de verenigbaarheid van de Italiaanse uitvoe
ringswet met richtlijn 77/249, heeft het de problematiek uitsluitend vanuit de verdragsbe
palingen inzake vestigingsrecht onderzocht: aangezien de Duitser Gebhard op duurzame 
wijze zijn beroep uitoefende in Italië, viel hij immers niet onder het dienstenverkeer, 
maar onder het vestigingsrecht (zie ook supra, nrs. 162 e.v.). 1943 Wat de toelaatbaar
heid van de betrokken regeling onder de verdragsregels inzake vestiging betreft, merkt het 
Hof onder verwijzing naar Thieffry op dat de Lid-Staten het recht hebben de toegang tot, 
en uitoefening van, zelfstandige werkzaamheden te reguleren op grond van het algemeen 
belang: zij kunnen in dit verband de uitoefening van een werkzaamheid atbankelijk stellen 
van eisen inzake diploma, lidmaatschap van een beroepsorde, het onderworpen zijn aan 
een tucht- of toezichtregeling. Ook kunnen zij voorwaarden voor het voeren van beroeps
titels, zoals die van "avvocato", stellen. 1944 "In beginsel" moet een EG-onderdaan zich 
aan die voorschriften van het gastland houden. 1945 Maar dan volgt: 

"Het is evenwel vaste rechtspraak van het Hof, dat nationale maatregelen die de uitoefening van de in het 
Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden kunnen belemmeren of minder aantrekkelijk kunnen maken, aan 
vier voorwaarden moeten voldoen: zij moeten zonder discriminatie worden toegepast, zij moeten hun rechtvaar
diging vinden in dwingende redenen van algemeen belang, zij moeten geschikt zijn om de verwezenlijking van 
het nagestreefde doel te waarborgen, en zij mogen niet verder gaan dan nodig is voor het bereiken van dat doel 
[ ••• ]" .1946 

392. Gebhard is een opmerkelijk arrest. Allereerst wordt Kraus opgediend als "vaste 
rechtspraak" en wordt de aldaar ontwikkelde "rule of reason" - die qua formulering nog 
erg was toegespitst op de zaak zelf (supra, nr. 385) - nu zonder meer als algemene test 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

Arrest van 15 december 1995, zaak C-415/93, Jur., 1995, 1-4921. 

Zie arrest Bosman, i.h.b. r.o. 78 en 104. 

Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke 
uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten, PB, 1977, L 78, 17. 

Arrest Gebhard, r.o. 28. 

Arrest Gebhard, r.o. 35. 

Arrest Gebhard, r.o. 36. 

Arrest Gebhard, r.o. 37, met verwijzing naar r.o. 32 van het arrest Kraus. 

1 
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geponeerd, niet alleen voor het vestigingsrecht, maar voor alle "in het Verdrag gewaar
borgde fundamentele vrijheden" . Met deze uitspraak lijkt het Hof het - reeds geruime tijd 
aan de gang zijnde - proces van convergentie tussen de vier vrijheden te hebben bezegeld. 
De gehanteerde formulering is door zijn algemeenheid en kracht treffend en - in een door 
subsidiariteit bevangen tijd - moedig. 

Maar het arrest roept ook heel wat vragen en bedenkingen op. Het Hof verschaft 
de verwijzende rechter slechts uiterst generieke toetsingscriteria en laat elke precisering 
achterwege. Zo onderneemt het niet eens de moeite om in te gaan op de mogelijke 
rechtvaardigingsgronden voor een nationale regeling die het voeren van een beroepstitel 
aan banden legt. 1947 Ook een nadere invulling van de proportionaliteitstaets kon er niet 
af. 1948 Men kan zich derhalve ernstig afvragen of het Hof niet te kort is geschoten in 
zijn taak - waaraan het in Gebhard zelf herinnert1949 

- om in het kader van een prejudi
ciële procedure "alle elementen [te] verschaffen die· dienstig zijn voor de uitlegging van 
het gemeenschapsrecht, teneinde hem in staat te stellen die verenigbaarheid in de bij hem 
aanhangige zaak te beoordelen". Daarnaast is het de vraag hoe de hoger (supra, nr. 391) 
geciteerde "rule of reason" zich verhoudt tot de Vlassopoulou-regel, die het Hof in de 
daarop volgende rechtsoverweging in herinnering brengt: 

"Tevens moeten de Lid-Staten bij de toepassing van hun nationale bepalingen rekening houden met de kennis en 
de kwalificaties die de betrokkene reeds in een andere Lid-Staat heeft verworven [ ... ]. Zij dienen derhalve de 
gelijkwaardigheid van de diploma's in aanmerking te nemen [ ... ] en, in voorkomend geval, de kennis en de 
kwalificaties van de betrokkene te vergelijken met die welke· volgens hun nationale bepalingen vereist zijn 
[ ... ]. n1950 

Men kan zich de vraag stellen wat deze overweging aan de voorgaande toevoegt. De 
Vlassopoulou-rechtspraak gaat immers, zoals advocaat-generaal VAN GERVEN destijds 
opmerkte, uit van de principiële toelaatbaarheid van nationale regulering, en verlangt 
slechts dat bij de toepassing daarvan rekening wordt gehouden met reeds verworven 
kwalificaties. 1951 Van een volwaardige rechtvaardigings- en proportionaliteitstaetsing 
van de nationale wetgeving is geen sprake. Bij toepassing van de "rule of reason" is dit 
wel het geval. Bovendien dient de nationale rechter dan, in het kader van de proportiona
liteitstest, ook het verbod van dubbele normstelling toe te passen: d.w.z. dat hij moet 
rekening houden met reeds in andere Lid-Staten verrichte controles, nageleefde vo0r
schriften en verworven kwalificaties, wat precies overeenkomt met de inhoud van de 
Vlassopoulou-verplichtingen. De verwijzing in Gebhard naar Vlassopoulou roept derhalve 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

Vgl. b.v. met r.o. 35 van het arrest Kraus, waar het Hof, toegespitst op het hoofdgeding, als 
dwingende reden van algemeen belang de noodzaak erkent, "om een niet altijd deskundig publiek te 
beschermen tegen het ongeoorloofd gebruik van academische titels, die niet werden verleend 
overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het land waar de houder van de titel die wil 
voeren". Men kan natuurlijk in de in hoofdtekst aangehaalde r.o. 35 van het arrest Gebhard een 
rechtvaardigingstest lezen, doch die blijft (te) algemeen. 

Vgl. het arrest Kraus, waar hieraan niet minder dan vijf overwegingen zijn gewijd (r.o. 37-41). 

Arrest Gebhard, r.o. 19. 

Arrest Gebhard, r.o. 38. 

Conclusie in Vlassopoulou, Jur., 1991, p. I-2372-2373, punt 12. 

:I 

fl 
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meer vragen op dan ze oplost. 1952 Alleen de procedurele waarborgen die het Hof in 
deze rechtspraak ontwikkelde (supra, nr. 372) hadden hier een nuttige aanvullende rol 
kunnen spelen ten aanzien van de globalere "rule of reason", daar ook hier een bevoegde 
autoriteit - de Raad van de Orde te Milaan - kennelijk had nagelaten een formeel besluit 
over een erkenningsverzoek te nemen (vgl. het arrest Aguirre Borrell, supra, nr. 
375).1953 

AFDELING 111. TUSSENBESLUIT 

393. Aan het eind van de analyse van de ontwikkelingen die de communautaire 
rechtspraak inzake de vestiging van natuurlijke personen van de arresten Klopp tot 
Gebhard heeft doorgemaakt, kan men volgende vaststellingen samenbundelen .. Aan de ene 
kant stelt men een aanzienlijke verruiming vast van het toepassingsbereik van ~art. 52 EG: __ ,.. 
oorspronkelijk in Reyners opgevat als louter een specifieke uitdrukking van het verbod 
van op nationaliteit gefundeerde discriminaties (supra, nr. 282), heeft het Hof geleidelijk 
ook niet (rechtstreeks noch verkapt) discriminerende nationale regelingen aan rechterlijke 
toetsing onderworpen. Gebhard vormt het sluitstuk van een ontwikkeling die sedert 1984 
met Klopp tot uiting is gekomen, maar in wezen al voorgangers vond in Thieffry (supra, 
nrs. 284-285) en Choquet (supra, nr. 347). Men stelt in de invulling die het Hof aan het 
vestigingsrecht geeft, doorheen deze rechtspraak een geleidelijke, maar zekere verschui
vjng.._vast van art. 52, tweede alinea (nationale behandeling, ergo discriminatieverbod) 
naar art. 52, eerste alinea (verbod van beperkingen op de vrije vestiging). Blijkens de 
ontleding van de rechtspraak is deze evolutie van een discriminatie-georiënteerde naar een 
beperkings-georiënteerde invulling van het vestigingsrecht een bij uitstek casuïstisch 
proces geweest waarin de spanningen tussen beide benaderingen goed voelbaar zijn. De 
verschillende door het Hof ontwikkelde lijnen (Klopp, RVSZ, Vlassopoulou, Kraus) duiden 
op het zoeken naar een evenwicht tussen het beginsel van gelijke behandeling en het 
vrijwaren van de daadwerkelijke uitoefening van de vrijheid van vestiging. 

394. Bij de culminatie van deze tendensen in Kraus en Gebhard komt men tot een 
m!iädt>xale bevinding: enerzijds formuleert het Hof een bijzonder wijde regel, die voor 
all~- vfijlfeäen geldt en waarbi,j 'alle nationale regels die belemmerend kunnen werken voor 
de uitoefening van het vestigingsrecht aan een rechterlijke rechtvaardigings- en evenredig
heictstoetsing worden onderworpen; .. _ _l,ll'l9:er~ii4~ tendeert de in de arresten doorgevoerde 
toetsing naar een zekere afstandelijkheid, waarbij een belangrijke rol wordt gelaten aan de' 
nationale rechter. Die ontwikkeling is geenszins vrij van risico's. In een stelsel van 

1952 

1953 

Overigens zal in het hoofdgeding ongetwijfeld de vraag opduiken naar de relatie tussen de 
Vlassopoulou-rechtseraak en het stelsel van de algemene erkenningsrichtlijn 89/84/EEG (supra, 
voetnoot 1839). BliJkens r.o. 10 van het arrest had Gebhard immers in oktober 1994 bij de Raad 
van de Orde te Milaan een verzoek ingediend tot inschrijving bij de balie, gebaseerd op voor
noemde richtlijn. De Vlassopoulou-rechtspraak vervult ongetwijfeld een corrigerende rol ten 
opzichte van deze richtlijn: zie GILLIAMS, H., NlliOUL, P., WOUTERS, J. en WYTINCK, P., 
"Kroniek van rechtspraak: Europees ondernemingsrecht 1992", T.B.H., 1993, (496), p. 533, nr. 
76; MATIERA, A., o.c., Rev. Marché Unique Eur., 199114, 197; NACHBAUR, A., o.c., EuZW, 
1991, 472. Volgens STEIN, T., noot bij Vlassopoulou, C.M.L. Rev., 1992, (625), 634, kan de 
Vlassopoulou-rechtspraak zelfs de ongeldigheid meebrengen van de in art 4 van de richtlijn 
neergelegde bekwaamheidstest. 

Zie arrest Gebhard, r.o. 10. 
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actieve rechterlijke toetsing van nationale wettelijke en bestuursrechtelijke (en ten dele 
ook particuliere1954

) regels en praktijken is het van vitaal belang dat de oordeelsvor
ming van de communautaire en nationale rechter zich zo evenwichtig mogelijk voltrekt. 
Zulks veronderstelt een zo volledig mogelijke informatie omtrent de doelstellingen van de 
betrokken regels, het belemmerend effect dat ervan op de intracommuffil.utaire handel 
uitgaat en de aan het geding ten grondslag liggende feitelijke en juridische gegevens. Het 
hoeft geen betoog dat het met name voor lagere rechtbanken vaak een moeilijke opgave 
zal zijn om de communautaire toetsing doeltreffend toe te passen. Zulks betekent dat het 
Hof maar twee mogelijkheden openstaan om te beletten dat het op termijn door 
prejudiciële vragen "überfordert" wordt1955

: ofwel naar het voorbeeld van Keek (infra, 
nr. ) terugkeren naar een (beter hanteerbaar geachte) discriminatietoets, ofwel verder 
gaan op de ingeslagen weg en de impact en betekenis van art. 52 EG en de in het kader 
van deze verdragsbepaling door te voeren toetsing zo nauwkeurig mogelijk voor de 
nationale rechter specifiëren. Alleen deze tweede aanpak is ons inziens de juiste. Daarom 
pogen wij aan de hand van de hoger bestudeerde rechtspraak in titel 11 een zo coherent 
mogelijke visie op inhoud en draagwijdte van het vestigingsrecht te ontwikkelen die het 
beginsel van gelijke behandeling tracht te verzoenen met de vrijwaring van de daadwerke
lijke uitoefening van deze verdragsvrijheid. 

1954 

1955 

Voor zover aan het vestigingsrecht horizontale directe werking wordt toegekend: daarover supra, 
nrs. 303-305. 

Vgl. de waarschuwing destijds, i.v.m. de interpretatie van art. 30 EG, van advocaat-generaal VAN 
GERVEN in zijn conclusie in zaak C-145/88, Torfaen, Jur., 1988, p. 1-3880, punt 26. 
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Hoofdstuk IV. Meer recente toepassingen van art. 52 juncto 58 EG op vennoot
schappen 

AFDELING I. DE 'QUOTA HOPPING'-ZAKEN 

394. De 'quota hopping' -zaken waarover het Hof zich in de periode 1989-1991 heeft 
moeten buigen, bieden interessante illustraties van de soms delicate afweging die in 
Gemeenschapsverband moet geschieden tussen het openhouden van de nationale markten 
voor de vestiging van EG-ondernemingen en de middelen die Lid-Staten ter beschikking 
staan ter bestrijding van oneigenlijk gebruik van het vestigingsrecht. Het ging om Britse 
resp. Ierse regelingen die een einde pogen te stellen aan het verschijnsel waarbij - in het 
kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid toegewezen - nationale vangstquota 
worden "geplunderd" door vaartuigen die weliswaar onder de Britse of Ierse vlag varen, 
doch niet echt "Brits" of "Iers" zijn aangezien zij zich (voornamelijk) in Spaanse handen 
bevinden. 1956 

395. Agegate1951
, Jaderow1958 en Britse visvergunningen1959 betroffen de verenig

baarheid met het gemeenschapsrecht van de "eerste en tweede generatie" Britse anti-quota 
hopping regels van 1983 en 1986. 1960 

Het Verenigd Koninkrijk had in 1983 ter bestrijding van quota hopping de British Fishing Boats Act 1983 en de 
British Fishing Boats Order 1983 aangenomen. Op grond daarvan werd vanaf 1986 de afgifte van visvergunnin
gen aan in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde vissersvaartuigen o.m. aan de voorwaarde onderworpen dat (i) 
ten minste 75 % van de bemanning van het vaartuig bestaat uit EG-onderdanen, tot 1 januari 1993 echter met 
uitzondering van Spaanse onderdanen, (ii) hetz9lfde percentage bemanningsleden aan wal woonachtig moet zijn 
in het Verenigd Koninkrijk, en dat (iii) alle bemanningsleden bijdragen betalen aan het Britse wettelijke sociale
zekerheidsstelsel. Doel van deze vereisten was, te verzekeren dat een vissersvaartuig een reële economische band 
met het VK had. Agegate Ltd., een private limited company naar Engels recht waarvan het aandelenkapitaal 
voor 95 % in Spaanse en voor 5 % in Britse handen was, betoogde dat voornoemde voorwaarden in strijd waren 
met het gemeenschapsrecht. Het Hof heeft haar enkel op het tweede punt in het gelijk gesteld. Het oordeelde dat 
het woonplaatsvereiste geen verband hield met het doel van het communautaire quotastelsel - nl. het waarborgen 
aan elke Lid-Staat van een deel in de aan de EG toegestane visvangsten, rekening houdend met de traditionele 
visserij, de plaatselijke bevolking die sterk afhankelijk is van visserij en de aanverwante industrieën- en derhalve 
daardoor niet werd gerechtvaardigd. 1961 Later, in Britse visvergunningen, zou het Hof deze voorwaarde meer 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

Voor de feitelijke en juridische context van deze problematiek, zie vooral de beschikking van de 
President van het Hof van 10 oktober 1989, zaak 246/89 R, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur. , 
1989, 3125, r.o. 9-16. Een beschrijving van het destijds geldende communautaire stelsel voor 
vangstquota vindt men in de arresten van 14 december 1989, zaak C-3/87, Agegate, Jur., 1989, 
4459, r.o. 12-16 resp. zaak C-216/87, Jaderow, Jur., 1989, 4509, r.o. 13-17. Voor een nadere 
analyse van de problematiek van quota hopping en de benadering ervan door de Britse en Ierse 
overheden en door de communautaire instellingen, zie CHURCHILL, R.R., "Quota Hopping: The 
Common Fisheries Policy Wrongfooted?", C.M.L. Rev., 1990, 209-247. 

Arrest van 14 december 1989, zaak C-3/87, Jur., 1989, 4509. 

Arrest van 14 december 1989, zaak C-216/87, Jur., 1989, 4509. 

Arrest van 17 november 1992, zaak C-279/89, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur., 1992, 1-
5785. 

Voor een helder overzicht van deze maatregelen, zie CHURCHILL, R.R., o.c., C.M.L. Rev., 1990, 
213-215. 

Arrest Agegate, r.o. 22-25. 

J 
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expliciet als verkapte discriminatie onverenigbaar verklaren met de artt. 48, 52 en 59 EG en ook de eerstge
noemde voorwaarde strijdig achtten met de artt. 52 en 59 EG voor zover zij toepasselijk was op Spaanse en 
Portugese onderdanen die als zelfstandige vissers werkzaam zijn. 1962 

Agegate probeerde tevergeefs het Hof ervan te overtuigen dat haar vissers zelfstandigen 
waren1963 , en derhalve onder art. 52 EG ressorteerden in plaats van onder de afwijking 
op het vrije werknemersverkeer in de Toetredingsak:te van 1985. 1964 De veiL lootschap 
had er misschien beter aan gedaan te argumenteren dat de Britse voorschriften, met name 
de eerste voorwaarde, een belemmering vormden voor de vrijheid van vestiging van haar 
Spaanse aandeelhouders (waarvoor de Toetredingsak:te niet in een uitzondering voorzag). 
In het van dezelfde datum daterende Jaderow had Jaderow Ltd., een vennootschap in 
dezelfde situatie als Agegate, zich wel beroepen op schending van het vestigingsrecht van 
ondernemingen, zulks evenwel met betrekking tot een andere in het kader van de Britse 
regeling opgelegde voorwaarde, nl. betreffende de exploitatie van het schip vanuit het 
Verenigd Koninkrijk. 1965 Het Hof ging op dit punt niet in, maar heeft de modaliteiten 
van de exploitatievoorwaarde wel aan een aantal beperkingen onderworpen. 1966 

396. Veel restrictiever nog waren de derde generatie Britse maatregelen van 1988 tegen 
quota hopping. Zij gaven aanleiding tot Factoname 11961

, Factoname 111968 en ver
oordeling van het Verenigd Koninkrijk in Britse vissersvaartuigen. 1969 

Het ging om de nationaliteitsvereisten vervat in S. 13 en 14 Merchant Shipping Act 1988. De regeling voorzag 
in de invoering van een nieuw register van Britse vissersvaartuigen. Registratie van een vissersvaartuig was 
slechts mogelijk indien (i) het vaartuig in Brits eigendom was. Hiertoe moest de "legal title" m.b.t. het vaartuig 
volledig worden gehouden door een of meer bevoegde personen of bevoegde vennootschappen en moest het 
vaartuig beneficiair in eigendom zijn ("beneficially owned ") van een of meer bevoegde vennootschappen of voor 
minstens 75 % van een of me~r bevoegde personen. 1970 Als "bevoegd persoon" gold een in het Verenigd l 
Koninkrijk woonachtig Brits onderdaan, als "bevoegde vennootschap" een vennootschap naar Brits recht die haar i 
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1963 

. 1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

Arrest Britse visvergunningen, r.o. 42 (woonplaatsvereiste, met verwijzing naar arrest Factortame 
II, r.o. 32; i~fra, nr. 397); r._o. 23 (~ati<;maliteitsvereiste en artt. 52 en 59 EG; voor toetsing aan 
art. 48 EG, dte het Hof reeds m Agegate m r.o. 38-41 reeds ten dele doorvoerde, zie r.o. 24-36). 

Hiertoe beriep zij zich op de omstandigheid dat de vissers werden beloond met een aandeel in de 
besomming, wat het Hof niet overtuigde: arrest Agegate, r.o. 32-41. 

Artt. 55 en 56 Toetredingsakte 1985 sloten tot 1 januari 1993 de toepasselijkheid van de artt. 1-16 
van verordening (EEG) nr. 1612/68 betreffende het vrije werknemersverkeer (supra, voetnoot 
1491) uit voor Spaanse werknemers. 

Het betrof een verplichting om vanuit het Britse grondgebied, met name vanuit een Britse haven te 
opereren, waartoe bepaalde indicatoren in de wetgeving waren ingebouwd: zie arrest Jaderow, 
supra, voetnoot 1958, r.o. 28-44. 

Arrest Jaderow, i.h.b. r.o. 28 en 34-40. 

Arrest van 19 juni 1990, zaak C-213/89, Jur., 1990, 1-2433. 

Arrest van 25 juli 1991, zaak C-221189, Jur., 1991, 1-3905. 

Arrest van 4 oktober 1991, zaak C-246/89, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur., 1991, 1-4585. 
Aan dit arrest ging een beschikking vooraf van de President van het Hof van 10 oktober 1989, zaak 
246/89 R, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur., 1989, 3125, die het Verenigd Koninkrijk gelastte 
de toepassing van de bewuste regels op te schorten in afwachting van het arrest in de hoofdzaak. 

Een noot van de vertaler bij het arrest geeft een verhelderende verklaring van het Anglosaksische 
eigendomsrecht, dat een- voor het continentale eigendomsbegrip onbekend -zgn. "dual ownership" 
kent, waarbij iemand eigenaar kan zijn naar "common law" ("legal title/legal owner") en naar 
"equity law" ("beneficia! title/beneficial of equitable owner"). 
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centrum van werkzaamheid in het Verenigd Koninkrijk had en waarvan tenminste 75 % van de aandelen 
eigendom waren van één of meer bevoegde personen of vennootschappen en tenminste 75 % van de bestuurders 
bevoegde personen waren. 1971 (ii) het vaartuig wordt beheerd, en zijn exploitatie wordt bestuurd en gecontro
leerd vanuit het Verenigd Koninkrijk; en (iii) iedere bevrachter, beheerder of exploitant een bevoegde persoon of 
vennootschap was. 

Afgezien van de vraag of registratie van een vaartuig reeds neerkomt op "vestiging" (su
pra, nr. 161) volgde het Hof de Commissie volledig en stelde een schending van de artt. 
6, 52 en 221 EG vast. Het oordeelde dat, ofschoon de Lid-Staten bij de huidige stand van 
het gemeenschapsrecht bevoegd zijn om zelf de voorwaarden voor registratie van 
vaartuigen, en derhalve van de "nationaliteit" daarvan, vast te leggen, zij die bevoegdheid 
in overeenstemming met het gemeenschapsrecht moeten uitoefenen1972

, hetgeen impli
ceert dat zij het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit, dat zowel voor 
natuurlijke personen als vennootschappen geldt, moeten eerbiedigen. 1973 Voor zover de 
nationaliteitsvereisten het bestuur van vennootschappen betroffen, zag het Hof er tevens 
een schending in van art. 221 EG (supra, nr. 275). 1974 

397. In Factortame 11 kreeg het Hof ook vragen voorgelegd omtrent de· voorwaarden (i) 
dat de eigenaars, bevrachters, beheerders en exploitanten van het vaartuig en, in het geval 
van een vennootschap, de aandeelhouders en bestuurders metterwoon moesten zijn 
gevestigd in de Lid-Staat van registratie, en (ii) betreffende de plaats van exploitatie, 
bestuur en controle van het vaartuig. Het achtte eerstgenoemde voorwaarde, 

"die niet gerechtvaardigd is uit hoiJfde van de rechten en plichten die de toekenning van een nationale vlag aan 
een vaartuig in het leven roept, een discriminatie op grond van nationaliteit [ ... ]. De overgrote meerderheid van 
de onderdanen van de betrokken Lid-Staat zijn metterwoon in die Lid-Staat gevestigd en voldoen dus automatisch 
aan die voorwaarde, terwijl de onderdanen van andere Lid-Staten zich in de meeste gevallen metterwoon in die 
Lid-Staat moeten gaan vestigen om aan de vereisten van diens wetgeving te voldoen. "1975 

Men kan hierin een illustratie zien van het verbod van verkapte discriminaties (supra, nr. 
296). 1976 Ruimhartiger stelde het Hof zich op voor de tweede voorwaarde. Het meende 
dat deze "in wezen samenvalt met het begrip vestiging in de zin van de artikelen 52 en 
volgende EEG-Verdrag, dat een duurzame vestiging impliceert"1977 (zie ook supra, nr. 
161). Echter, zo voegde het toe, die voorwaarde zou wel tegen deze bepalingen indruisen 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1m 

Sections 14(1) juncto 14 (2) en (7). Zie arrest Britse vissersvaartuigen, r.o. 4-5. 

Arresten Factortame 11, r.o. 13-14; Britse vissersvaartuigen, r.o. 11-12. 

Arresten Factortame 11, r.o. 28-29; Britse vissersvaartuigen, r.o. 29-30. 

Arrest Britse vissersvaartuigen, r.o. 33. 

Arrest Factortame 11, r.o. 32; bevestigd in arrest Britse visvergunningen, r.o. 42. 

Het Hof maakte in zijn beoordeling geen enkel onderscheid tussen de positie van aandeelhouder en 
deze van bestuurder. Zie in andere zin CHURCHILL, R.R., o.c., C.M.L. Rev., 1990; 241-242, die 
argumenteert dat een woonplaatsvereiste ten aanzien van bestuurders wel verenigbaar met het 
gemeenschapsrecht is: daar het recht van EG-onderdanen om bestuurder te zijn in een Britse 
vennootschap ofwel uit het vestigingsrecht (ingeval het om zelfstandigen gaat), ofwel uit het 
werknemersverkeer (ingeval het om bedienden gaat) voortvloeit, zou het gastland volgens deze 
auteur van bestuurders mogen eisen dat zij op haar grondgebied woonachtig zijn. Die mening moet 
ons inziens worden genuanceerd. 

Arrest Factortame 11, r.o. 34. 
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"indien zij aldus zou moeten worden uitgelegd dat registratie uitgesloten is in het geval van een secundaire 
vestiging, waarbij het centrum dat de exploitatie van het vaartuig in de Lid-Staat van registratie beheert, handelt 
op instructie van een centrum in de Lid-Staat van de hoofdvestiging, dat de beslissingen neemt. "1978 

In deze toevoeging kan men een bevestiging lezen van het hoger (supra, nr. 211) reeds 
geïdentificeerde beginsel van de keuzevrijheid inzake de rechtsvorm van secundaire 
vestiging, dat het Hof in avoir fiscal poneerde (supra, nr. 323): de wetgeving van het 
gastland mag niet de mogelijkheid voor ondernemingen om te kiezen tussen een agent
schap, bijkantoor of dochteronderneming uitschakelen. 1979 

398. De Ierse maatregelen tegen quota hopping vormden het voorwerp van een inbreuk
procedure die uitliep op ~et Ierse visvergunningsarrest van 4 oktober 1991. 1980 Ierland 
had in 1983 een vergunningsvereiste opgelegd voor alle activiteiten van zeevisserij van in 
dat land geregistreerde vissersvaartuigen1981

, naar luid waarvan een te Ierland geregis
treerd vissersvaartuig zowel in de Ierse exclusieve visserijzone als elders slechts voor de 
zeevisserij mag worden gebruikt krachtens een door de bevoegde minister afgegeven 
vergunning. Krachtens de nieuwe regeling werd een vergunning enkel verleend wanneer 
het betrokken vissersvaartuig volledig toebehoorde aan een Iers onderdaan of aan een 
overeenkomstig de Ierse wetgeving opgerichte rechtspersoon die aan die wetgeving 
onderworpen was en zijn centrum van werkzaamheid ("principal place of business") in 
Ierland had. De Commissie achtte zulks een schending van art. 52 EG, omdat hiermee 
EG-onderdanen die eigenaar van een in Ierland geregistreerd vissersvaartuig zijn, werden 
gediscrimineerd. Deze moesten immers, anders dan Ieren, een vennootschap naar Iers 
recht oprichten, met alle ongemak en kosten van dien, om in aanmerking te komen voor 
een visvergunning. Het Hof ging met de Commissie akkoord dat dit een verboden 
discriminatie naar nationaliteit vormde van onderdanen van andere Lid-Staten. 1982 De 
eis van het gastland eist dat de hoofdvestiging van een vennootschap zich in het binnen
land bevindt, valt niet enkel te ontleden als een verkapte discriminatie omdat zij hoofdza-

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

Arrest Factortame 11, r.o. 35. 

Zie in dezelfde zin conclusie van advocaat-generaal MISCHO in Factoname 11 en Britse vissersvaar
tuigen, Jur., 1991, p. 1-3942, punt 33 en p. 1-3946, punt 50. 

Zaak C-93/89, Commissie/Ierland, Jur., 1991, 1-4569. Tevoren waren het Hof reeds prejudiciële 
vragen voorgelegd over de verenigbaarheid van de Ierse regeling met het communautaire visserij
recht alsmede met art. 6 EG: zie arrest van 19 januari 1988, zaak 223/86, Pesca Valentia, Jur., 
1988, 83, waar het Hof geen enkele onverenigbaarheid vaststelde. Nochtans had de verzoekster in 
het hoofdgeding, de vennootschap naar Iers recht Pesca Valentia Ltd., de artt. 52 en 58 EG kunnen 
inroepen. Het betrof een joint venture van Ierse (25 %) en hoofdzakelijk Spaanse (75 %) aandeel
houders, wat maakt dat zij had kunnen betogen dat de hierna aangestipte voorwaarden het 
vestigingsrecht van de Spaanse aandeelhouders belemmerden. Thans is voor het Hof een nieuwe 
inbreukprocedure hangende, nl. zaak C-151196, Commissie/Ierland, waarin de Commissie o.m. de 
artt. 6, 52 en 58 EG geschonden acht door de Ierse wetgeving inzake handels- en pleziervaartuigen, 
die de inschrijving van deze vaartuigen in de Ierse scheepsregisters onderwerpt aan dezelfde eisen 
als diegene die in de in hoofdtekst besproken zaak aan de orde stonden. 

Zulks bij de Fisheries (Amendment) Act 1983, dat een Section 222B inlaste in de Fisheries 
(Consolidation) Act 1959. 

Arrest Ierse visvergunningen, r.o. 11. Die discriminatie achtte het Hof in ro. 13-14 niet gerecht
vaardigd uit hoofde van het communautaire quotastelsel aangezien de bepaling in kwestie gold voor 
de beoefening van de visserij in het algemeen, en niet specifiek voor vissoorten onder de quota. Op 
het beroep van Ierland op de openbare orde in de zin van art. 56 EG ging het Hof niet eens in. Dit 
werd terecht verworpen in de conclusie van advocaat-generaal MISCHO, Jur., 1991, punten 13-14, 
p. 1-4577-4578. 
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keiijk EG-vennootschappen benadeelt (cf supra, nr. 312), maar tevens andermaal als een 
met art. 52 EG onverenigbare beperking van de keuze van rechtsvorm voor secundaire 
vestiging (supra, vorig nr.). 

Interessant aan deze zaak is dat zij wetgeving betrof die EG-onderdanen (maar niet de eigen onderdanen) ertoe 
verplicht om, met het oog op de uitoefening van een bepaalde economische activiteit (in casu visserij), beroep te 
doen op een r.ationale vennootschapsvonn. Men staat hier voor de omgekeerde situatie éi.ls diegene die hoger, in 
verband met Aguirre Borrell, werd aangestipt, nl. het voorbehouden door het gastland van een bepaalde activiteit 
aan natuurlijke personen (supra, nr. 374; zie ook infra, nr. _). Een belangrijk verschil met laatstgenoemde 
zaak is dat aldaar geen onderscheid werd gemaakt tussen binnenlandse en EG-vennootschappen, terwijl in 
onderhavig geval Ieren en EG-onderdanen verschillend werden behandeld. 

399. De 'quota hopping'-zaken tonen de haken en ogen aan die verbonden zijn met de 
bestrijding van misbruiken van de vrijheid van vestiging. Opvallend aan de ontlede 
arresten is dat het Hof slechts weinig positieve richtsnoeren kwijt wil wat betreft de 
mogelijkheden die het gemeenschapsrecht laat voor het voeren van een nationaal anti
misbruikbeleid. Alleen Jade!(}~! als bevestigd in Factortame 11 en Britse vissersvaartui- )< 
gen, biedt een rechtvaardigingsgrond, maar deze is bijzonder restrictief verwoord en 
volledig toegespitsf-op de doelsteliingen van het communautaire quotastelsel (nl. het 

· verzekeren dat de quota aan de van de visserij atbankelijke bevolkingsgroepen en de 
aanverwante industrieën ten goede komen), hetwelk het Hof op zich reeds beschouwt als 
een afwijking van de algemene regel van gelijke voorwaarden inzake toegang tot de 
visbestanden1983

: het gemeenschapsrecht 

"verzet zich er niet tegen, dat een Lid-Staat voor de toelating van een van zijn vaartuigen tot de visserij onder 
nationale vangstquota voorwaarden stelt die moeten verzekeren dat het vaartuig een 4aadwerkelijke economisch~ . 
band met die Lid-Staat heeft, voor zover die band slechts de relatie tussen de visserijactiviteiten en de van de 
visserij afhankelijke bevolkingsgroepen en de aanverwante industrieën betreft". 1984 

Om te waarborgen dat nationale maatregelen "passend en noodzakelijk zijn om het [ ... ] 
doel van de quota te verzekeren" 1985

, moeten zij bijgevolg "bedoeld" zijn om de doel
stellingen van de communautaire wetgever te bereiken en kan "elk vereiste van een 
economische band dat dat kader te buiten gaat, niet door het stelsel van nationale quota 
worden gerechtvaardigd" .1986 Regels betreffende de registratie van vaartuigen, die "niet 
ten doel [hebben], regels voor het gebruik van de quota vast te stellen", vinden derhalve, 
"ongeacht de door de nationale wetgever beoogde doeleinden", geen rechtvaardiging in 
het communautaire quotastelsel. 1987 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

Arrest Jaderow, r.o. 24. Omtrent de verenigbaarheid van het quotastelsel met de artt. 6 en 30 EG, 
zie arrest van 16 juni 1987, zaak 46/86, Romkes, Jur., 1987, 2671, r.o. 23-24. 

Arresten Jaderow, r.o. 25-27 en punt 1 dictum (uit dit laatste stamt het citaat; eigen cursivering); 
Factortame, r.o. 40; Britse vissersvaartuigen, r.o. 34. 

Arrest Jaderow, r.o. 25. 

Arrest Jaderow, r.o. 26. 

Arresten Factortame II, r.o. 41; Britse vissersvaartuigen, r.o. 36. Zie ook arrest van 2 december 
1992, zaak C-280/89, Commissie/Ierland, Jur., 1992, 1-6185, r.o. 22. 

I 
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AFDELING 11. COMMERZBANK 

§ 1. Analyse 

400. In het arrest Gommenbank van 13 juli 19931988 past het Hof zijn rechtspraak 
inzake verkapte discriminaties voor het eerst toe op fiscale regels die de vestigingsvrijheid 
van vennootschappen belemmeren. De High Court of Justice, Queen' s Bench, vroeg het 
Hof of de weigering van de Britse belastingdienst om vennootschappen met fiscale vesti
ging1989 buiten het Verenigd Koninkrijk interesten op de teveel gevorderde belasting te 
betalen, strijdig was met de artt. 5, 6, 52 en 58 EG, en of het daarbij van belang was dat 
de vennootschap in kwestie niet van de belasting zou zijn vrijgesteld indien zij in die Lid
Staat fiscaal gevestigd zou zijn geweest. 1990 

De Duitse bank Comrnerzbank AG had via de tussenkomst van haar bijkantoor in Londen tussen 1973 en 1976 
verscheidene leningen toegestaan aan Amerikaanse vennootschappen. Over de rente die zij van deze vennoot
schappen ontving, had zij in het Verenigd Koninkrijk belastingen betaald ter waarde van 4.222.234 UKL. Zij 
had om teruggaaf van dit bedrag verzocht, en deze verkregen, op grond van een specifieke vrijstelling in het 
dubbelbelastingverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 1991 Daarnaast vorderde Com
merzbank ook een zgn. "repayment supplement" (hierna: "aanvulling bij teruggaaf'), d.w.z. rente over de te 
veel betaalde belastingen voor de periode waarin de Britse fiscale administratie de gelden had ingehouden, 
hetgeen naar haar berekeningen neerkwam op een bedrag van 5.199.258 UKL (d.i. meer dan het basisbedrag). 
De bank beriep zich daartoe op S. 825(2) Income and Corporation Tax.es Act 1988, op grond waarvan een 
vennootschap die een terugbetaling van te veel betaalde belastingen ontvangt, recht heeft op een compensatie 
berekend tegen een jaarlijkse rentevoet van 8,25 %. De Britse belastingoverheden verwierpen echter die eis 
aangezien Commerzbank niet voldeed aan de door S. 825(1) opgelegde voorwaarde dat een vennootschap haar 
fiscale vestiging moet hebben in het Verenigd Koninkrijk gedurende de boekjaren in kwestie. 1992 Com
merzbank ging tegen die weigering in beroep bij de High Court of Justice. Volgens haar kwam voornoemde 
regeling neer op een beperking van haar vestigingsrecht en bovendien op een indirecte discriminatie op grond 
van nationaliteit, aangezien vooral buitenlandse vennootschappen erdoor werden getroffen. 

401. In een kort maar helder arrest beantwoordt· het Hof het eerste onderdeel van de 
vraag bevestigend, het tweede ontkennend. In de eerste plaats herinnert het aan zijn avoir 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Zaak C-390/91, Jur., 1993, 1-4017. 

"Fiscale vestiging" resp. "fiscaal gevestigd zijn" is de in het Nederlands gangbare terminologie 
voor wat in het Engels heet "resident for tax purposes" (zie o.m. art. 73D, lid 1, sub a, EG; art. 3, 
sub b, Fusierichtlijn en art. 2, sub b, Moeder-dochterrichtlijn), reden waarom ook in de 
Nederlandse versie van het arrest die termen worden gehanteerd. Ofschoon de uitdrukking "fiscale 
woonplaats" ons accurater en minder dubbelzinnig lijkt, gebruiken we hierna de officiële 
terminologie. 

Zie de formulering van de vraag in arrest Commerzbank, r.o. 10. 

Nl. art. XV verdrag van 2 augustus 1946 "between the Government of the United Kingdom of 
Great Britain and Northem Ireland and the Government of the United States of America for the 
Avoidanee of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on 
Income" (S.R. & 0. 1946, nr. 1327), zoals gewijzigd bij protocol van 20 september 1966 (S.I. 
1966, nr. 1188). Krachtens deze bepaling is door een Amerikaanse vennootschap betaalde rente in 
het Verenigd Koninkrijk slechts belastbaar indien zij wordt betaald aan een Britse vennootschap of 
aan een vennootschap die in de zin van de belastingwetgeving gevestigd is in het Verenigd 
Koninkrijk. Op het nationale vlak deed de zaak Commerzbank de interessante vraag rijzen of de 
voordelen van een dubbelbelastingverdrag al of niet beperkt moeten worden tot personen die 
ingezetene zijn van een of beide verdragsluitende staten: zie BAKER, PH., Double Taxation 
Conventions and International Tax Law, Londen, Sweet & Maxwell, 1994, 76-77. 

Zie voor de tekst van deze bepaling arrest Commerzbank, r.o. 6. 
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fiscal-rechtspraak (supra, nr. 311): het vestigingsrecht geldt ook voor vennootschappen in 
de zin van art. 58 EG, voor welke het de zetel is in de zin van art. 58 die dient ter 
bepaling van hun binding aan de rechtsorde van een Lid-Staat; indien een Lid-Staat van 
vestiging vrijelijk een andere behandeling zou mogen toepassen enkel omdat de zetel van 
een vennootschap in een andere Lid-Staat is gevestigd, zou aan art. 52 iedere inhoud 
worden ontnomen. 1993 Vervolgens past het Hof de Sotgiu-jurisprudentie inzake verkapte 
discriminatie (supra, nr. 294) toe: de regels omtrent de gelijkheid van behandeling 
verbieden "niet alleen zichtbare discriminatie op grond van nationaliteit - of op grond van 
de zetel wat vennootschappen betreft - [ ... ] , maar ook alle verkapte vormen van discrimi
natie, die door toepassing van andere onderscheidingscriteria tot hetzelfde resultaat 
zouden leiden" .1994 De echte stap voorwaarts komt er met de overweging over het 
verkapt discriminerende effect van het vereiste van fiscale vestiging: 

"Het criterium van fiscale vestiging op nationaal grondgebied als voorwaarde voor toekenning van een eventuele 
aanvulling bij teruggaaf van onverschuldigde belasting, dreigt, ofschoon het ongeacht de zetel van vennootschap
pen van toepassing is, toch in het nadeel te werken van in het bijzonder die vennootschappen die hun zetel in 
andere Lid-Staten hebben. Dat zijn immers meestal de vennootschappen die hun fiscale vestiging buiten het 
grondgebied van de betrokken Lid-Staat hebben. "1995 

Na verwerping van een door de Britse regering opgeworpen argument (infra, nr. 406), 
besluit het Hof dat de artt. 52 en 58 EG eraan in de weg staan, dat de wetgeving van een 
Lid-Staat een aanvulling bij teruggaaf van onverschuldigde belasting toekent aan vennoot
schappen die hun fiscale vestiging in die Lid-Staat hebben, doch ze weigert aan vennoot
schappen die hun fiscale vestiging in een andere Lid-Staat hebben. De omstandigheid dat 
deze laatste niet van de belasting zouden zijn vrijgesteld indien ziJ hun vestiging in die 
Staat zouden hebben gehad, is hierbij volgens het Hof niet van belang. 1996 

§ 2. Openlijke en verkapte discriminaties jegens EG-vennootschappen: (fiscaal) een 
moeilijk onderscheid 

402. Ondanks zijn bondigheid zit in het arrest heel wat nieuws. Opvallend is om te 
beginnen dat het Hof zo zelfbewust - en bijna als obiter dictum - bevestigt dat voor 
vennootschappen een onderscheid naargelang de zetel neerkomt op een openlijke discrimi- ' 
natie in strijd met de verdragsregels inzake gelijke behandeling. 1997 Dat had het niet l 
met zoveel woorden in avoir fiscal gezegd. In deze zaak werd trouwens een voorbehoud 
gemaakt voor op de zetel gebaseerde fiscale distincties (supra, nr. 315), dat in onderhavig 
arrest niet is terug te vinden. Uit Schumacker zou blijken dat de caveat daarmee geenszins 
"overruled" was, maar integendeel veeleer tot regel verheven (supra, nr. 316). 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

Arrest Commerzbank, r.o. 13. 

Arrest Commerzbank, r.o. 14. 

Arrest Commerzbank, r.o. 15. 

Arrest Commerzbank, r.o. 20 en dictum. 

R.o. 14, als hoger geciteerd; bevestigd in het arrest van 12 april 1994, zaak C-1/93, Halliburton 
Services, Jur., 1994, 1-1137, r.o. 15. 
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403. Terzelfdertijd wijst Commerzbank meteen op de deficiëntie van het onderscheid 
tussen openlijke en verkapte discriminatie bij vennootschappen, althans in fiscalibus. In 

·praktijk bepalen de meeste Lid-Staten immers de fiscale vestiging van een vennootschap 
op basis van de plaats waar zich haar daadwerkelijke leiding bevindt, d.w.z. de siège réel 
(zie voor het Verenigd Koninkrijk supra, nr. 333). 1998 Fiscale vestiging kcmt bijgevolg 
in de grote meerderheid van de gevallen gewoon neer op één van de zetelvormen 
genoemd in art. 58, eerste alinea, EG, nl. het hoofdbestuur (supra, nr. 138). Dit toont 
aan dat een rigide onderscheid in de rechtspraak tussen openlijke en verkapte discrimina
ties van vennootschappen, althans op het gebied van de directe fiscaliteit niet goed te 
maken valt. Uit het hoger (supra, nrs. 85 en 296) aangehaalde arrest Italiaanse overheids
opdrachten blijkt overigens dat deze bevinding ook voor het domein van de overheidsop
drachten geldt. Een strikt onderscheid tussen openlijke en verkapte discriminaties zou hier 
des te meer arbitrair uitvallen indien het Hof zich, zoals de orthodoxie van zijn recht
spraak wil voor eerstgenoemde enkel de expliciete rechtvaardigingsgronden van art. 56 
EG in acht zou willen nemen, terwijl het voor verkapt discriminerende maatregelen ook 
andere redenen van algemeen belang in overweging zou willen nemen. Overigens wordt 
een dergelijke rigide opstelling al tegengesproken door avoir fiscal, waar het Hof met zijn 
uitgebreide behandeling van de door de Franse regering opgeworpen rechtvaardigings
gronden laat doorschemeren dat andere redenen van algemeen belang dan deze vervat in 
art. 56 EG mogelijk zijn (supra, nrs. 314-324). 

§ 3. Fiscaalrechtelijke impact van Commerzbank, ook na Schumacker 

404. De hoofdbetekenis van Commerzbank ligt, zoals reeds aangegeven, hierin dat het 
Hof voor het eerst met betrekking een _ _n;;t!!Q~!~_I'~gc;:l!flg op het vlak van de vennoot- , 
schapsbelasting expliciet bevestigt dat het gebruik van het criterium van fiscale vestiging "( 
kan neerkomen op een verkapte discriminatie. Ofschoon de uitspraak beperkt is tot de 
specifieke regeling van aanvulling bij teruggaaf van onverschuldigde belastingen1999 , 

lijdt het geen twijfel dat het arrest zich ook laat toepassen op andere vormen van nationale 
belastingwetgeving waarin aan vennootschappen louter op grond van hun fiscale vestiging 
rechten worden geweigerd. 

405. Dit doet echter meteen de vraag rijzen naar de precedentswaarde van Com
merzbank na S_chumacker. 2000 Betekent laatstgenoemd arrest, met zijn yalidatie van het 
onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen op het gebied van de directe fiscaliteit 
(supra, nr. 299), geen stilzwijgende "overruling" van de in Coinmerzbank geponeerde 
test, die precies het beroep op het criterium van fiscale vestigingsplaats (woonplaats of 
ingezetenschap) als potentieel verkapt discriminerend kwalificeert? Het lijkt ons van niet, 
althans indien en voor zover men Commerzbank enkel precedentswaarde toekent voor 
procedurele belastingdiscriminaties. Allereerst valt op te merken, dat Commerzbank, zoals 
de overige jurisprudentie van het Hof waarin een woonplaatsvereiste verkapt discrimine-

1998 

1999 

2000 

Zie ook art. 4, lid 3, Oeso-modelverdrag 1992, die een conflictenregel poneert ingeval van dubbele 
woonplaats van niet-natuurlijke personen: deze laatste wordt dan geacht inwoner te zijn van de Staat 
waar de plaats van zijn werkelijke leiding is gelegen. 

Arrest Commerzbank, r.o. 15, 20 en dictum. 

Arrest van 14 februari 1995, zaak C-279/93, Jur., 195, 1-225. 
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rend wordt geacht, geen automatische veroordeling van dit criterium meebrengt, doch 
veeleer impliceert dat het Hof zijn beoordeling laat afhangen van de concrete doelstellin
gen en modaliteiten van de betrokken regeling en de belemmerende effecten die zij voor 
het vrije verkeer veroorzaakt (supra, nr. 297). Wat meer is, de uitkomst in Commenbank 
valt ons inziens perfect te rijmen met deze van Schumacker. Het Hof verbood ook in 
laatstgenoemd arrest pJ:p_cetju_rele discri!fZinati~s. (supra, nr. 316), en zelfs in zeer 
algemene bewoordingen: "Artikel 48 van het Verdrag verlangt [ ... ] een gelijke behande
ling van niet -ingezeten gemeenschapsonderdanen en ingezeten nationale onderdanen op 
procedureel vlak. "2001 Hieruit volgt, dat nationale regels die, zoals in de zaak Com
menbank, een ongelijke behandeling van fiscaal niet-ingezetenen inhouden op het vlak 
van fiscale procedures, in beginsel als verboden discriminatie moeten worden gekwalifi
ceerd. 

Recenter heeft het Hof hierop inzoverre een nuancering aangebracht, dat .. de bijzondere situatie van tijdelijk 
ingezetenen objectief gezien de vaststelling van bijzondere procedurele bepalingen kan rechtvaardigen ten einde 
de bevoegde nationale belastingdienst in staat te stellen, het op de binnenlandse inkomsten toepasselijke tarief te 
bepalen ... 2002 Nader beschouwd, doet die overweging geenszins af aan voornoemde algemene regel, maar 
bevestigt deze juist: het Hof ging akkoord dat Luxemburg specifieke procedureregels invoert om zijn belasting
dienst in staat te stellen het juiste belastingtarief voor tijdelijk ingezetenen te berekenen, gelet op de progressivi
teit van de inkomstenbelastingen2003

, maar oordeelt formeel dat de bijzondere positie van deze belastingplichti
gen .. geen grond kan vormen om deze categorie belastingplichtigen, behoudens via administratief beroep, van het 
recht op belastingteruggave uit te sluiten, terwijl permanent ingezetenen van rechtswege in aanmerking komen 
voor teruggave van teveel betaalde belasting. 112004 

§ 4. (Afgewezen) rechtvaardigingsgronden 

406. De Britse regering heeft zich heel wat moeite getroost om het Hof ervan te 
overtuigen dat met de weigering om aanvulling bij teruggaaf te verstrekken geen discrimi
natie, doch enkel een verschillende behandeling van ongelijke situaties voorlag. Zij 
beklemtoonde daartoe de gepriviligieerde belastingpositie van het bijkantoor van Com
merzbank ten opzichte van in het Verenigd Koninkrijk verblijfhoudende en bedrijvige 
banken: terwijl laatstgenoemde integraal aan de Britse belasting onderworpen waren, 
genoot het bijkantoor een fiscale vrijstelling voor niet-ingezetenen. De regering maakte op 
dat punt een parallel met Sotgiu, waar het Hof als gegronde reden voor differentiatie 
aanvaardde dat een lagere ontheemdingsuitkering voor werknemers met woonplaats in het 

2001 

2002 

2003 

2004 

Arrest Schumacker, r.o. 58. Het Hof besloot daaruit dat het voorbehouden aan eigen onderdanen 
van nationale procedures, zoals een jaarlijkse correctie van ingehouden loonbelasting, en van de 
mogelijkheid om in de inkomstenbelasting te worden aangeslagen terzake van de inkomsten uit 
arbeid in dienstbetrekking, een met het EG-Verdrag strijdige discriminatie vormt: r.o. 58-59 en 
punt 3 dictum. 

Arrest van 26 oktober 1995, zaak C-151194, Commissie/Luxemburg, Jur., 1995, 1-3685, r.o. 21. 
Het betrof een niet-nakomingsprocedure die de Commissie tegen Luxemburg had ingespannen 
omdat dit land de in Biehl met het vrij werknemersverkeer onverenigbaar verklaarde artt. 145, lid 
1, en 154, lid 6, loi sur l' impót sur le revenu niet had aangepast. Krachtens deze bepalingen valt 
belasting die teveel is geheven over het loon of het salaris van een werknemer die slechts 
gedurende een gedeelte van het belastingjaar op het nationale grondgebied heeft gewoond enlof er 
een werkzaamheid in loondienst heeft uitgeoefend, definitief toe aan de schatkist en kan deze niet 
worden terugbetaald. 

Zie arrest Commissie/Luxemburg, r.o. 20. 

Arrest Commissie/Luxemburg, r.o. 21. 
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buitenland voor onbeperkte duur gold en zonder een verplichting om de woonplaats naar 
de plaats voor arbeid over te brengen, terwijl voor de in Duitsland woonachtige werkne
mers de uitkering slechts tijdelijk was en wel aan laatstgenoemde voorwaarde was 
verbonden. 2005 Daarnaast poogde de regering uit avoir fiscal af te leiden dat art. 52 EG 
enkel eraan in de weg staat, dat een belastingvoordeel waarop ingezetenen recht hebben 
wordt geweigerd aan niet-ingezetenen wanneer beide categorieën belastingplichtigen op 
dezelfde manier worden behandeld wat hun winstbelasting betreft. In het onderhavige 
geval was volgens haar zeggen aan deze laatste voorwaarde niet voldaan, aangezien 
Commerzbank een fiscale vrijstelling genoot die niet voor ingezetenen gold. 

Het Hof bleek door die argumentatie geenszins overtuigd. Het merkte kortweg op 
dat een nationale bepaling zoals de litigieuze een ongelijkheid van behandeling inhoudt, 
aangezien zij een fiscaal niet in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap het 
recht op aanvulling bij teruggaaf weigert en daardoor benadeelt ten opzichte van fiscaal 
gevestigde vennootschappen, die altijd recht hebben op de aanvulling bij teruggaaf. De 
omstandigheid dat enkel niet fiscaal in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap
pen aanspraak kunnen maken op de belastingvrijstelling die tot de teruggaaf had geleid, 
vermag volgens het Hof een regel van algemene strekking die een bepaalde categorie 
uitsluit, niet te rechtvaardigen. Die regel, zo besloot het Hof, is derhalve discrime
rend.2006 

Daarmee volgde het Hof ons inziens terecht advocaat-generaal DARMON. Deze had 
opgemerkt dat, om na te gaan of discriminatie in het spel was, de relevante vergelijking 
niet deze was tussen de globale belastingpositie van het bijkantoor van Commerzbank en 
Britse vennootschappen, maar specifiek tussen een fiscaal niet gevestigde en een fiscaal 
wel gevestigde vennootschap die beide onverschuldigde belasting hebben betaald en 
aanspraak maken op een correcte vergoeding voor het feit dat zij gedurende een bepaalde 
periode niet over hun geld hebben kunnen beschikking. 2007 Tegen het argument van de 
Britse regering dat de discriminatie zou zijn weggenomen doordat eerstgenoemde vennoot
schappen van een belastingvrijstelling genieten op grond van een dubbelbelastingverdrag 
met een derde land, uitte de AG fundamentele bezwaren. Onder verwijzing naar avoir 
fiscal (supra, nr. 324) oordeelde hij dat de eerbiediging van art. 52 EG als onvoor-
waardelijke bepaling niet mag worden geconditioneerd door een dubbelbelastingverdrag 
met een derde land2008, zodat de belastingvrijstelling - en het feit dat zij niet gold voor 
in het Verenigd Koninkrijk fiscaal gevestigde vennootschappen - van geen belang was 
voor de beantwoording van de prejudiciële vraag. 2009 Ook het Hof bevestigde dit laatste 
punt.2o1o 

407. Op twee andere argumenten van de Britse regering is het Hof niet ingegaan, de 
advocaat-generaal wel. De regering had in de eerste plaats aangevoerd dat het vestigings
recht van Commerzbank niet belemmerd was geweest aangezien zij van een belastingvrij-
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Arrest Sotgiu, r.o. 12. 

Arrest Commerzbank, r.o. 17-19. 

Jur., 1993, p. 1-4029-4030, punten 12-17. 

Jur., 1993, p. 1-4030-4031, punten 20-23. 

Jur., 1993, p. 1-4031, punt 25. 

Arrest Commerzbank, r.o. 20 injine en dictum in .fine. 
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stelling genoot en geen verlies leed. Bovendien zou een aanvulling bij teruggaaf de 
voorkeursbehandeling van Commerzbank nog sterker maken dan zij nu reeds was, 
hetgeen het doel van art. 52 EG te buiten ging. De AG wees dit argument van de hand 
onder verwijzing naar de passage van avoir fiscal waarin het Hof de idee van fiscale 
compensatie verwierp (supra, nr. 318). Men kan die stelling volkomen onderschrijven, 
maar toch rijst de vraag of een dergelijk argument niet tevens moet worden onderzocht 
onder de "fiscale coherentie"-rechtvaardigingsgrond als geponeerd in Bachmllnn. Bij 
nader inzien faalde het argument ook in deze optiek aangezien, zoals in avoir fiscal 
(supra, nr. 319), niet de samenhang van één welbepaalde belastingregeling aan de orde 
stond, maar op zich van elkaar volkomen losstaande fiscale situaties, nl. een belastingvrij
stelling op grond van een dubbelbelastingverdrag en een recht op rente over onverschul
digd betaalde belastingen. 

In de tweede plaats voerde de Britse regering aan dat voor de weigering tot het 
verlenen van aanvulling bij teruggaaf een objectieve rechtvaardiging bestond. De 
aanvulling zou ertoe strekken de vertraging te compenseren die bij de terugbetaling van te 
veel betaalde belasting plaatsvindt. In het geval van fiscaal niet gevestigde vennootschap
pen zou die vertraging echter veelal te wijten zijn aan *e late vorderingen vanwege de 
vennootschappen in kwestie of aan de verdeling van belastingsbevoegdheden tussen 
verschillende Lid-Staten (waardoor het bedrag van de aanvulling kan afhangen van de 
heffmg van belastingen of de verlening van vrijstellingen in andere Lid-Staten), situaties 
waarvoor de Britse belastingdiensten niet zouden moeten opdraaien. Ook dit argument 
veegde advocaat-generaal DARMON terecht van tafel: de complexiteit van het regelen van 
belastingsbevoegdheden tussen Lid-Staten kan niet worden ingeroepen ten nadele van een 
belastingplichtige die ten onrechte belasting heeft betaald. Bovendien merkte de AG 
terecht op dat de overdreven kosten waarop de Britse regering alludeerde, konden worden 
opgevangen door een redelijke tennijn in te bouwen voor vorderingen betreffende een 
aanvulling bij teruggaaf, welke zonder onderscheid naar fiscale vestigingsplaats 
geldt. 201,1 

/ 

§ 5. Slotbeschouwingen 

408. Men kan en marge nog twee beschouwingen bij Cammenbank maken. In de eerste 
plaats valt op dat het Hof geen moeite deed om de werking van het arrest in de tijd te 
beperken. Zoals bekend, hebben interpretatieve uitspraken van het Hof in prejudiciële 
procedures een declaratoir karakter: zij verduidelijken slechts de draagwijdte van een 
communautaire bepaling zoals die sedert haar inwerkingtreding begrepen moest worden en 
gelden derhalve in beginsel ook voor rechtsverhoudingen die vóór het arrest tot stand 
kwamen. 2012 De Britse belastingdienst zag zich daardoor genoodzaakt om alle vennoot
schappen met fiscale vestiging in de EG uit te nodigen hun claims voor aanvulling bij 
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Jur., 1993, p. I-4035-4036, punt 60. 

Voor een synthese van de betrokken rechtspraak, zie conclusie advocaat-generaal VAN GERVEN in 
zaken C-109/91, C-110/91, C-152/91 en C-200/91, de zgn. 'Post-Barber' zaken, Jur., 1993, p. 1-
4903-4906, punten 13-16. 
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teruggaaf sedert 13 juli 19872013 in te dienen. 2014 Dergelijke retro-actieve terugbeta
lingsprocedures zijn derhalve ook mogelijk in andere Lid-Staten, waar een onderscheid op 
grond van de fiscale woonplaats van een vennootschap werd of wordt gehanteerd dat 
analoog is aan onderhavige zaak. De terugwerkende kracht gaat dan in beginsel tot op het 
ogenblik van inwerkingtreding van het discriminerende onderscheid; bestond dit onder
scheid al op 1 januari 1970, d.i. het ogenblik vanaf wanneer volgens het Hof art. 52 
directe werking heeft (supra, nr. 281), of - voor later toegetreden Lid-Staten - op het 
ogenblik van toetreding, dan kunnen de vorderingen theoretisch zo ver in de tijd terug
gaan. 

Een laatste kanttekening: van Commerzbank kan een krachtige impuls uitgaan op 
de interne markt voor fmanciële diensten. Door de Tweede Bankrichtlijn, de derde 
generatie verzekeringsrichtlijnen en de Beleggingsdienstenrichtlijn kunnen banken, 
verzekeringsmaatschappijen en beleggingsondememingen die een vergunning in één Lid
Staat bezitten, thans ongehinderd bijkantoren oprichten in andere Lid-Staten zonder daar 
om een nieuwe vergunning te moeten vragen (infra, nr. 445). Met zijn bevestiging dat 
bijkantoren van financiële_ instellingen op grond van de artt. 52 en 58 EG kunnen 
opkomen tegen (verkapt) discriminerende fiscale bepalingen, steekt het Hof een hart onder 
de riem van fmanciële instellingen die een grensoverschrijdende expansie van hun 
bedrijvigheden plannen. Samen met avoir fiscal vormt het arrest een stap naar de afbouw 
van de fiscale benadeling van vaste inrichtingen ten opzichte van dochterondernemingen 
(zie over deze problematiek infra, nr. _). 

AFDELING 111. HALLIBURTON SERVICES 

§ 1. Analyse 

409. Met het arrest Halliburton Services van 12 april 19942015 past het Hof eveneens 
art. 52 EG toe op een nationale belastingregeling met een belemmerend impact op de 
vestiging van vennootschappen. 

In Nederland wordt krachtens de Wet op belastingen van rechtsverkeer van 24 december 19702016 (hierna: de 
"Wet") en het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer van 22 juni 19712017 (hierna: het "Besluit") bij 
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Niet voor vroegere tijdstippen, aangezien het Britse recht een zesjarige tijdslimiet heeft waarbinnen 
de positie van de belastingbetaler kan worden geremedieerd, behoudens fraude. Vraag is of 
dergelijke tijdslimieten, die de terugwerkende kracht van arresten van het Hof op nationaal niveau 
beperken, in overeenstemming zijn met het gemeenschapsrecht. Het ziet er na de jongste arresten 
(arresten van 27 oktober 1993, zaak C-338/91, Steenhorst-Neerings, Jur., 1993, I-4269, r.o. 23-
24, en 6 december 1994, zaak C-410/92, Johnston, Jur., 1994, I-5483, r.o. 27-35) naar uit dat het 
Hof die geldigheid niet (meer) in twijfel trekt, tenzij zij minder gunstige voorwaarden voor de 
effectuering van uit het gemeenschapsrecht voortspruitende vorderingen dicteren dan voor analoge 
op het nationale recht gebaseerde vorderingen. Een mogelijke test-case in dat verband is wellicht 
hangende zaak C-261195, Rosalbo Palmisani. 

Zie KON, S., "Implications of Commerzbank examined", CCH EC Update, 2 september 1993, (1), 
3; SECULAR, L., "Discrimination within the EC - Is this the End?", Eur. Tax., 1993, (345), 346. 
De discriminatie was door het Verenigd Koninkrijk op het ogenblik van de uitspraak in Com
merzbank reeds verwijderd. 

Zaak C-1/93, Jur., 1994, I-1137. 

Stb., 1970, nr. 611. 

Stb., 1971, nr. 393. 
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de overdracht van onroerende goederen (of de zakelijke rechten daarop) een zgn. overdrachtsbelasting geheven. 
Krachtens art. 15, lid 1, sub h, van de Wet geldt een vrijstelling van die belasting "bij interne reorganisatie van 
naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid". Meer bepaald geldt op 
grond van art. 5 van het Besluit de vrijstelling slechts indien de overdracht plaatsvindt tussen N.V.'s en B.V.'s 
die behoren tot een concern waarvan de moedermaatschappij eveneens één van die twee rechtsvormen heeft. 

In de loop van 1986 besloot de in de V.S. gevestigde vennootschap Halliburton Inc., hoofd van een 
multinationaal concern met dochters en vaste inrichtingen in vele landen, tot een internationale reorganisatie van 
haar groep. Eén van de dochtermaatschappijen, Halliburton Company Germany Gmbli (hierna: "Halliburton 
Germany "), had aanvankelijk een vaste inrichting in Nederland. Bedoeling was om bij de reorganisatie het 
Nederlandse deel van Halliburton Germany over te brengen naar een op te richten Nederlandse dochtervennoot
schap. Qua tax planning bleek dat geen sinecure. Oorspronkelijk dacht men aan inbreng van de vaste inrichting 
in een door Halliburton Germany op te richten Nederlandse B.V., om vervolgens de aandelen in de B.V. over te 
dragen aan de Amerikaanse moeder. Aangezien zulks echter het risico meebracht van heffing in Duitsland omdat 
in de overgedragen onderneming een meerwaarde zou kunnen aanwezig zijn, werd geopteerd voor volgend 
scenario: de Amerikaanse moeder richtte in Nederland via haar dochter Halliburton Oilfield Services B.V., 
Halliburton Services B.V. (hierna: "Halliburton") op, met een kapitaal gelijk aan het fiscale vermogen van 
hogergenoemde vaste inrichting. Vervolgens werd de vaste inrichting eind 1986 integraal overgedragen aan 
Halliburton, een overdracht die geheel werd gefinancierd met eigen vermogen van deze laatste. Toch kwam er 
een fiscale kink in de kabel: de Nederlandse belastingoverheid oordeelde dat geen vrijstelling van overdrachtsbe
lasting mogelijk was en legde Halliburton een naheffingsaanslag op van 1.247.868 HFL. Deze laatste maakte 
hiertegen bezwaar, waarna de Inspecteur der registratie en successie de aanslag verminderde tot 190.734 HFL. 
Tegen die uitspraak ging Halliburton in beroep bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage, dat de beslissing van de 
Inspecteur bevestigde. Halliburton voorzag zich in cassatie bij de Hoge Raad, die besloot het Hof van Justitie een 
aantal prejudiciële vragen voor te leggen omtrent de verenigbaarheid van de voorwaarden voor (vrijstelling van) 
overdrachtsbelasting met de artt. 52-58 EG. 

Voorafgaandelijk valt nog op te merken dat de Hoge Raad in zijn verwijzingsarrest van 23 december 
19922018 alvast akkoord ging met het cassatiemiddel van Halliburton, dat beperking van de vrijstelling van 
overdrachtsbelasting tot interne groepsreorganisaties onverenigbaar was met het Nederlands-Amerikaanse 
dubbelbelastingverdrag. De beperking leidde er immers toe dat Halliburton aan een zwaardere belasting werd 
onderworpen dan het geval zou zijn geweest indien haar uiteindelijke moeder een N.V. of B.V. naar Nederlands 
recht zou zijn, wat door dat verdrag wordt verboden.2019 De omstandigheid dat Halliburton Inc. slechts 
middellijk (via Halliburton Oilfield Services B.V.) houdster is van alle aandelen in Halliburton, was dienomtrent 
van geen belang. Waar derhalve de ongeldigheid van het wettelijk vereiste van de moeder-N.V. of -B.V. 
vaststond, twijfelde de Hoge Raad omtrent de eis dat de overdrager van de onroerende goederen en/of zakelijke 
rechten een N. V. of B.V. naar Nederlands recht moest zijn. Precies op dit punt riep Halliburton strijdigheid met 
het EG-Verdrag in wegens schending van het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit (artt. 6, 52 en 
58 EG). 

410. Het Hof heeft Halliburton in essentie gelijk gegeven. Als uitgangspunt neemt het 
dat de enige voorwaarde waaraan blijkens het dossier niet was voldaan om in aanmerking 
te komen voor de belastingvrijstelling, het recht betrof waarnaar de cederende vennoot
schap moest zijn opgericht: was Halliburton Germany een N.V. of B.V. naar Nederlands 
recht geweest, dan had de vrijstelling gegolden. 202° Kernvraag voor het Hof is derhalve 
of het niet toestaan van de bedoelde vrijstelling wanneer de onroerende goederen of 
zakelijke rechten worden verkregen van een "overeenkomstige", naar het recht van een 
andere Lid-Staat opgerichte vennootschap, verenigbaar is met de artt. 52 en 58 EG. 2021 

Ter beantwoording van die vraag herinnert het Hof aan het in Commerzbank (supra, nr. 
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Art. XXV, lid 4, van het oude verdrag (Trb., 1955, 124); art. 28, lid 4, van het nieuwe verdrag 
van 18 december 1992, goedgekeurd bij Wet van 24 november 1993 (Stb., 1993, nr. 612). 
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402) gevestigde principe naar luid waarvan het recht van vestiging voor vennootschappen 
niet enkel openlijke discriminaties op grond van hun zetel verbiedt, maar ook alle 
verkapte discriminaties die, door toepassing van andere onderscheidingscriteria, in feite 
tot hetzelfde resultaat leiden. 2022 Het Hof verwerpt het argument van de Nederlandse 
regering als zou het hier gaan om een zuiver binnenlandse (en derhalve niet door het EG
recht gevatte) aangelegenheid omdat niet de Duitse, maar de Nederlandse dochter de 
belastingplichtige was, omdat 

"een belasting die bij de verkoop van een onroerend goed wordt geheven, een last is die de verkoopvoorwaarden 
verzwaart en dus de situatie van de vervreemder nadelig beïnvloedt. In een geval als het onderhavige is de 
situatie van de verkoper veel ongunstiger dan wanneer hij voor het Nederlandse onderdeel van zijn activiteiten, 
in plaats van de vorm van een vaste inrichting, die van een naamloze of besloten vennootschap had gekozen. 

Ofschoon het verschil in behandeling slechts een indirecte werking heeft op de situatie van naar het recht van 
andere Lid-Staten opgerichte vennootschappen, vormt het een door artikel 52 van het Verdrag verboden 
discriminatie op grond van nationaliteit. "2023 

Ook het argument van de Nederlandse regering, dat de beperking van de vrijstelling tot 
vennootschappen naar Nederlands recht noodzakelijk was omdat de belastingdiensten niet 
konden controleren of de rechtsvorm van· lichamen uit andere Lid-Staten gelijkwaardig is 
aan die van een Nederlandse N.V. of B.V., vindt geen genade. De Nederlandse belasting
overheden moeten volgens het Hof maar gebruik maken van de mogelijkheden geboden 
door de Fiscale Bijstandsrichtlijn: op grond daarvan kunnen zij gegevens betreffende de in 
de andere Lid-Staten bestaande vennootschappen opvragen met het oog op belastingen op 
de vervreemding van roerende of onroerende zaken. 2024 Het dictum van het arrest laat 
geen twijfel bestaan over de uitkomst van de zaak. Bij arrest van 12 oktober 19942025 

vernietigde de Hoge Raad de uitspraak van het Hof te 's-Gravenhage alsmede, de zaak 
zelf afdoend, de uitspraak van de Inspecteur en de aanslag. 

411. Halliburton verrast door zijn assertiviteit en de nieuwe perspectieven die het voor 
het vestigingsrecht van vennootschappen opent. Volgende aspecten vergen nadere 
commentaar: (i) de mogelijkheid voor een binnenlandse vennootschap om jegens zijn 
thuisland de artt. 52 en 58 EG in te roepen; (ii) de vraag, waarin de gesanctioneerde 
verkapte discriminatie precies bestond; (iii) de status onder het vestigingsrecht van 
negatieve vestigingshandelingen; (iv) de modaliteiten en grondslag van de communautaire 
plicht tot vergelijking van vennootschapsvormen; en (v) de verhouding tussen het 
gemeenschapsrecht en het nationale groepsrecht. 

§ 2. Inroepbaarheid van de artt. 52 en 58 EG door een binnenlandse vennootschap 

412. Een eerste kanttekening betreft de wijze waarop het Hof de situatie van het 
hoofdgeding communautairrechtelijk heeft geanalyseerd. Zoals gezegd, had de Nederland
se regering opgeworpen dat het om een zuiver binnenlandse aangelegenheid ging, zodat 
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het gemeenschapsrecht niet toepasselijk was: het betrof een overdracht van een onroerend 
goed in Nederland aan een Nederlandse B.V. , en niet de Duitse maar de Nederlandse 
vennootschap was de belastingplichtige. Het Hof daarentegen beoordeelde de casus vanuit 
de positie van Halliburton Germany, die als gevolg van de op de Nederlandse dochter 
drukkende overdrachtsbelasting een minder aantrekkelijke contractpartner was dan een 
naar Nederlands recht opgerichte vennootschap. Halliburton Germany werd daarom 
volgens het Hof op een verkapte wijze gediscrimineerd bij de opheffmg van haar 
secundaire vestiging in Nederland. Die redenering is om verschillende redenen interes
sant. 

413. Toe te juichen valt allereerst de economische benadering die het Hof erop nahoudt 
om vast te stellen of een schending van art. 52 EG voorligt. 2026 Doorslaggevend zijn in 
casu niet de persoon van de belastingplichtige (een vennootschap naar Nederlands recht), 
noch 4et voorwerp van de belaste handeling (een te Nederland gelegen onroerend goed), 
maar het gegeven dat een EG-vennootschap door de fiscaal ongunstiger behandeling van 
haar contractpartij, "verzwaarde verkoopvoorwaarden" ondergaat en daardoor haar 
"situatie nadelig beïnvloed" ziet (r. o. 19). Economisch kan men er inderdaad niet omheen 
dat de litigieuze regelgeving resulteert in een achterstelling van niet naar Nederlands recht 
opgerichte vennootschappen. Niet alleen zal de belasting haar weerslag vinden in de te 
realiseren verkoopprijs van de overgedragen onroerende goederen; bovendien wordt een 
Nederlandse contractpartner ertoe aangespoord de voorkeur te geven aan verkrijgingen 
vanwege gelieerde N. V. 's of B.V. 's naar Nederlands recht, veeleer dan vanwege 
verbonden EG-vennootschappen. 

414. Volgens WATIEL introduceert het Hof hier een "subjectief indirecte discriminatie"
test (de discriminatie van de EG-vennootschap verloopt via een Nederlandse contractpart
ner), in tegenstelling tot het criterium van "objectieve" indirecte discriminatie uit de 
vroegere rechtspraak (discriminatie van een rechtssubject door het te zijnen aanzien 
hanteren van pseudo-neutrale criteria, zoals een woonplaatsvereiste e.d.m.).2027 Juister 
lijkt het te stellen dat het Hof ook hier een test van objectieve indirecte discriminatie 
hanteert - wat telt, is het onderscheid in behandeling van een EG-vennootschap -, maar \ 
toestaat dat die discriminatie wordt ingeroepen door de contractpartij van de gediscrimi- 1 
neerde vennootschap. Eet:1 dergelijke toerekening van discriminaties is geenszins een 
novum in het gemeenschapsrecht. 

Zo biedt het domein van de gelijkheid man-vrouw een aantal gevallen waarin het Hof heeft erkend dat niet alleen 
de titularis van het recht op gelijke behandeling, maar ook zijn of haar (langstlevende) echtgeno(o)t(e) of 
personen te zijnen of haren laste, zich kunnen beroepen op schending van art. 119 EG (gelijk loon voor 
mannelijke en vrouwelijke werknemers) of de gelijke-behandelingsrichtlijnen (met name richtlijn 
7917 /EEG2028

). Bekend is het Verholen-arrest2029 , waar onder meer de vraag voorlag of een man in rechte 
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In die zin ook GOUDSWAARD, R.K., "Over gemeenschapsrecht, non-discriminatiebepalingen in 
belastingverdragen en kapitaalsbelasting", W.F.R., 1994, (1167), 1170. 

WATTEL, P.J., noot bij Halliburton en het eindarrest van de Hoge Raad, B.N.B., 1995/59, (483), 
p. 484, nr. 4. 

Richtlijn 7917/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke uitvoering van 
het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale 
zekerheid (PB, 1979, L 6, 24). 
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beroep kan doen op richtlijn 7917 indien hij de gevolgen ondervindt van een discriminerende behandeling van 
zijn echtgenote, die zelf geen procespartij is. Ofschoon het Hof erkende dat de vaststelling van procesbevoegd
heid en procesbelang in beginsel een kwestie van nationaal recht is, verwees het naar de plicht van de nationale 
wetgever om een doeltreffende bescherming van de uit de communautaire rechtsorde voortvloeiende rechten te 
verzekeren. Op grond daarvan oordeelde het dat niet alleen personen die ratione personae onder de richtlijn 
vallen zich op de bepalingen daarvan kunnen beroepen, maar ook een justitiabele die de gevolgen ondervindt van 
een nationale bepaling waardoor zijn echtgenote wordt gediscrimineerd, mits die echtgenote zelf onder de 
werkingssfeer van de richtlijn valt.2030 Op een gelijkaardige wijze redeneerde het Hof in de 'post-Barber' 
zaken Ten Oever en Coloroll aangaande de mogelijkheid voor de rechtverkrijgenden van een overleden 
werknemer om zich te beroepen op art. 119 EG met betrekking tot een door deze laatste opgebouwd bedrijfspen-
sioen. 2031 · 

415. De inroepbaarbeid van een direct werkende communautaire verbodsbepaling staat \ 
derhalve niet alleen open voor de titularis van het gelijke-behandelingsrecht, maar ook 
voor een justitiabele die in een relevant geachte verhouding tot die titularis staat. Uit de 
aangehaalde rechtspraak en Halliburton blijkt dat de hoedanigheid van echtgeno(o)t(e), 
rechtsopvolger onder algemene titel of rechtstreekse contractpartij volstaat, zolang men 
maar de nadelige gevolgen van de betrokken discriminatie ondergaat. Inroepbaarbeid bij ) 
een onrechtstreekse band lijkt minder evident. Zo is b.v. niet meteen zeker of de 
Nederlandse moeder-B.V. resp. de Amerikaanse (groot)moeder van Halliburton zich op 
de discriminatie van Halliburton Germany zou kunnen beroepen indien zij niet recht
streeks, maar slechts indirect de gevolgen van een communautair wederrechtelijke 
discriminatie ondergaat (b.v. hogere kosten van de overwogen internationale reorganisa
tie, verminderde rendabiliteit van [een deel van] de groep). 

Wat de Amerikaanse (groot)moeder betreft, kan men in dit verband nog een ander 
probleem ontwaren. Stel dat Halliburton Germany haar Nederlandse bedrijfsactiva niet 
aan een Nederlandse dochter van het concern had verkocht, maar aan een (voor die 
gelegenheid opgericht) Nederlands bijkantoor (lees: vaste inrichting) van de Amerikaanse 
moeder. Zou deze laatste, een niet-EG-vennootschap, zich dan hebben kunnen beroepen 
op de discriminatie die Halliburton Germany in het kader van de overdrachtsbelasting 
ondergaat? Naar onze mening wel: bepalend is in die omstandigheid dat een contractuele 
relatie bestaat met de in strijd met het EG-Verdrag gediscrimineerde EG-vennootschap, en 
dat men daar rechtstreeks de gevolgen van ondergaat. De Amerikaanse moeder hoeft 
daartoe niet zélf titularis te zijn van het vestigingsrecht (wat zij, aangezien zij niet voldoet 
aan de voorwaarden van art. 58 EG, niet is: supra, nrs. 130 e.v.). 

416. Wel geeft het Hof toe dat de situatie van de EG-vennootschap slechts indirect 
wordt beïnvloed door de voorliggende discriminatie. 2032 Misschien lag hier het lastigste 
punt van de zaak, nl. of de vrijstellingsregeling een reële uitwerking heeft op de uitoefe
ning van het vestigingsrecht door de Duitse vennootschap. Het Hof werd klaarblijkelijk 
overtuigd door de conclusie van advocaat-generaal LENZ, die - terecht - aanvoerde dat 
elke marktdeelnemer die een bijkantoor wil oprichten, daarbij rekening moet houden met 

2029 

2030 

2031 

2032 

Arrest van 11 juli 1991, gevoegde zaken C-87-C-89/90, Jur., 1991, 1-3757. 

Arrest Verholen, r.o. 23-26 en punt 3 dictum. 

Zie resp. arresten van 6 oktober 1993, zaak C-109/91, Ten Oever, Jur., 1993, 1-4879, r.o. 13; 28 
september 1994, zaak C-200/91, Coloroll, Jur., 1994, 1-4389, r.o. 18-19. 

Arrest Halliburton Services, r.o. 20. 
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de kosten en risico's die verband houden met de vervreemding van de goederen waaruit 
dat bijkantoor geheel of ten dele bestaat - vervreemding kan later immers, bij gewijzigde 
marktomstandigheden, noodzakelijk blijken-, zodat "daarmee samenhangende belastingen 
[ ... ], zij het slechts indirect, de 'toegang' [belemmeren] tot werkzaamheden anders dan in 
loondienst in de zin van artikel 52". 2033 

Dat het slechts onrechtstreekse effect van de regeling op het vestigingsrecht het 
Hof niet weerhouden heeft art. 52 EG toe te passen, kadert overigens perfect in de 
traditie om een ruime uitlegging aan de fundamentele verdragsbepalingen inzake het vrij 
verkeer te geven (supra, nr. 278). Al eerder had het Hof geoordeeld dat art·. 52 EG 
"elke, zelfs geringe, discriminatie" verbiedt. 2034 Ook indirecte belemmeringen op het 
vrije verkeer zijn derhalve sanctioneerbaar, louter hypothetische evenwel niet. 2035 

Het Hof kon trouwens moeilijk ontkennen dat van een ongelijke behandeling bij 
verkoop van onroerend goed een belemmerend effect uitgaat op het vestigingsrecht, nu 
het vroeger reeds had geoordeeld dat "het recht om onroerende goederen op het grondge
bied van een andere Lid-Staat te verkrijgen, te gebruiken of te vervreemden, het noodza
kelijk complement [is] op de vrijheid van vestiging". 2036 

§ 3. Waarin bestond de verkapte discriminatie? 

417. Een te betreuren lacune in de redenering van het Hof is dat, afgezien van de 
recapitulatie van avoir fiscal en Cammenbank in rechtsoverweging 15, nergens het 
preciese criterium wordt aangegeven op grond waarvan het Hof in casu het bestaan van 
een verkapte discriminatie vaststelt. Twee interpretaties lijken mogelijk. 

In de eerste plaats zou men rechtsoverwegingen 14 en 19 van het arrest kunnen 
samenlezen. Eerstgenoemde considerans bevestigt dat vennootschappen in de zin van art. 
58 EG het recht hebben "hun activiteit in de betrokken Lid-Staat via een filiaal of 
agentschap uit te oefenen"; de tweede stelt dat de situatie van Halliburton Germany 
ongunstiger is doordat zij voor haar vestiging in Nederland de vorm van een vaste 
inrichting koos, veeleer dan een dochter-N. V. of -B.V. Hieruit2037 zou men kunnen 
afleiden dat het Hof de zaak heeft beoordeeld in de lijn van het in avoir fiscal geponeerde 
beginsel van keuzevrijheid met betrekking tot de voor secundaire vestiging overwogen 
rechtsvorm (supra, nrs. 211 en 323)). Schending van het gemeenschapsrecht ligt hier dan 
voor omdat de vrijheid van Halliburton Germany om te kiezen tussen een vaste inrichting 
of een dochtervennootschap als vestigingsvorm, op discriminerende wijze wordt beperkt. 
Zo bekeken, begrijpt men nog beter waarom het Hof toegaf dat het slechts om een 
discriminatie met een "indirecte uitwerking" op het vestigingsrecht gaat (supra, nr. 417). 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

Jur., 1994, p. 1-1142, punt 18. 

Avoir fiscal-arrest, r.o. 21 in fine. Zie supra, nr. 322, en de in voetnoot 1620 geciteerde recht
spraak. 

Cf arrest van 18 mei 1993, zaak C-126/91, Yves Rocher, Jur., 1993, 1-2361, r.o. 21; vgl., op het 
vlak van de proportionaliteitstoetsing, arrest van 16 december 1992, zaak C-169/91, B & Q 11, 
Jur., 1992, 1-6635, r.o. 15; bevestigd in arrest van 5 oktober 1994, zaak C-323/93, Centre 
d'Insémination de la Crespelle, Jur., 1994, 1-5077, r.o. 36. 

Arrest Grieks vastgoed, r.o. 22. 

Alsook uit de officiële samenvatting van het arrest, Jur., 1994, 1-1138. 
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418. Men kan echter ook op grond van de casuspositie, en van de formulering van het 
dictum van het arrest, betogen dat het Hof heeft aanvaard dat het fiscaal anders behande
len van een EG-vennootschap, louter op grond van haar opgericht zijn naar het recht van 
een andere Lid-Staat, een verkapte discriminatie vormt. De verboden handeling ligt dan 
niet in een aantasting van de keuzevrijheid van de vorm van secundaire vestiging, maar in 
het discriminerend omschrijven van de kring van begunstigden van een fiscaal voordeel. 

Deze tweede stelling behoeft echter meteen nuancering, wil men aan Haliiburton 
geen al te boude draagwijdte geven. Uitgangspunt daartoe moeten de door het Hof inzake 
discriminatie ontwikkelde criteria zijn (supra, nr. 298): discriminatie veronderstelt de 
toepassing van verschillende regels op vergelijkbare situaties of van dezelfde regel op 
verschillende situaties. 2038 Zoals wij reeds zagen (supra, nr. 299), heeft het Hof in de 
arresten Schumacker, Wieloclex en Asscher belangrijke verduidelijkingen gegeven omtrent 
de toepassing van deze discriminatietest op het gebied van de directe fiscaliteit. Het niet 
toestaan van bepaalde belastingvoordelen aan niet -ingezetenen is krachtens deze recht
spraak niet in strijd met art. 52 (en 48) EG, gelet op de onderscheiden situatie waarin 
deze belastingplichtigen zich belastingsgewijs ten opzichte van de ingezetenen bevinden. 
Verschillende fiscale behandeling is daarentegen - afgezien van procedurele discrimina
ties: supra, nr. 406 - niet toegelaten in de hypothese dat de niet-ingezetene in zijn 
woonstaat geen inkomsten van betekenis geniet, met als gevolg dat deze laatste hem niet 
de voordelen kan toekennen die voortvloeien uit de inaanmerkingneming van zijn 
persoonlijke en gezinssituatie. Discriminatie is dan met andere woorden gelegen in het feit 
dat de belastingplichtige tussen twee stoelen valt, en in de woonstaat noch in de werkstaat 
met zijn persoonlijke en gezinssituatie wordt rekening gehouden. De aan deze rechtspraak 
ten grondslag liggende beginselen laten zich ons inziens perfect toepassen op vennoot
schappen in het kader van de vennootschapsbelasting. 

419. Op het terrein van de indirecte belastingen daarentegen heeft de Schumacker
rechtspraak, althans wat betreft materiële belastingdiscriminaties, naar onze mening niet 
meteen precedentswaarde. De vraag naar de heffmgsbevoegdheid staat hier immers los 
van de woonplaats van de belastingplichtige, maar is, gelet op het territorialiteitsbeginsel, 
doorgaans gekoppeld aan de plaats waar de betrokken materiële of rechtshandeling, of het 
betrokken goed, gelokaliseerd is (het zgn. liggingsbeginsel). 2039 Men ziet dus niet in 
waarom een belastingplichtige EG-vennootschap hier anders zou moeten worden behan
deld dan een binnenlandse vennootschap, aangezien beiden wat hun belastingpositie 
betreft, in een vergelijkbare situatie verkeren. 

Wellicht valt de uitkomst in Halliburton Services vooral vanuit dit perspectief te 
begrijpen: belastingsgewijs is er, indien aan alle overige vrijstellingsvoorwaarden is 
voldaan (wat hier, nogmaals, het geval was), geen objectief verschil tussen de situatie van 
een binnenlandse N.V. of B.V. en een EG-vennootschap met een overeenkomstige vorm 

2038 

2039 

Zie de supra, voetnoten 1518 en 1519 aangehaalde rechtspraak. 

Zie, met de noodzakelijke nuanceringen, VAN CROMBRUGGE, S., De grondregels van het Belgisch 
fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 1989, p. 27, nr. 26; VAN HOUTIE, J., Beginselen van het Belgisch 
belastingrecht, Gent, Story, 1979, p. 157, nr. 170; VAN RAAD, K., Beweeglijkheid in het 
internationale belastingrecht, Deventer, KI uwer, 1987, 4. 
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van kapitaalvennootschap. Daarom levert niet-toekenning van de vrijstelling een verkapte 
discriminatie op. 2040 

§ 4. Vestigingsrecht en negatieve vestigingshandelingen 

420. Interessant aan Halliburton Services is dat art. 52 juncto 58 EG voor de eerste 
maal wordt toegepast op een negatieve vestigingshandeling, in casu het verkopen van 
activa behorende tot een vaste inrichting in een bepaalde Lid-Staat. Hoger (supra, nr. 
337) bleek reeds dat volgens het Hof in Daily Mail vennootSchappen die zich willen 
vestigen in een andere Lid-Staat, ten aanzien van de autoriteiten van hun land van 
oorsprong, een recht van vertrek kunnen geldend maken. Thans erkent het Hof blijkbaar 
ook een dergelijk vertreksrecht ten aanzien van het gastland. 2041 Zo bekeken, kan men 
in het arrest een beginsel ontwaren dat het zich terugtrekken van een EG-vennootschap uit 
de economie van een Lid-Staat, fiscaal niet nadeliger mag worden behandeld dan een 
vergelijkbare binnenlandse desinvesteringsoperatie. Zulks biedt boeiende perspectieven: 
gelet op het veelvoud aan modaliteiten waaronder ondernemingen zich in een andere Lid
Staat kunnen vestigen (zie supra, nrs. 188 e.v.), is het immers geenszins denkbeeldig dat 
een onderneming die wil desinvesteren in de betrokken Lid-Staat, zich met allerlei fiscale 
complicaties geconfronteerd ziet. Voor zover de fiscale regels van het gastland hier direct 
of verkapt discriminerend werken, maakt Halliburton Services duidelijk dat zij aanvecht
baar zijn op grond van art. 52 juncto 58 EG. 

421. Daarmee geeft het Hof een scherper profiel aan art. 52 EG ten opzichte van de 
Fiscale Fusierichtlijn. Halliburton Services impliceert immers dat een belastingvoordeel of 
aftrekmogelijkheid dat/ die verleend wordt voor louter binnenlandse bedrijfsherstructure
ringen, reeds op grond van art. 52 EG moet openstaan voor vergelijkbare herstructurerin
gen met een grensoverschrijdend element. Daarvoor is de fiscale regeling die in voor
noemde richtlijn is uitgewerkt, niet eens nodig. Het arrest biedt ook inzoverre een 
welkome aanvulling op de Fiscale Fusierichtlijn, dat het betrekking heeft op belastingen 
op het rechtsverkeer, die niet door de richtlijn - die enkel betrekking heeft op de 
vennootschapsbelasting - worden bestreken. 2042 

422. De precedentswaarde van Halliburton Services lijkt trouwens ruimer dan negatieve 
vestigingshandelingen. De hoger (supra, nr. 411) aangehaalde overwegingen 19 en 20 zijn 
in vrij algemene bewoordingen gesteld, zodat de in het arrest geponeerde regel niet enkel 
geldt ·voor belastingen op het soort verrichtingen dat in het hoofdgeding aan de orde was 
(overdracht van onroerende bedrijfsactiva tussen zustervennootschappen), maar voor alle 
vormen van belasting die geheven worden naar aanleiding van een rechtshandeling die een 
EG-vennootschap stelt. in de Lid-Staat van vestiging. Daarmee komt Halliburton Services 
dicht bij het beginsel dat reeds werd geponeerd in het Algemeen Programma Vestigings-

2040 

2041 

2042 

Zie ook GILLIAMS, H., VAN GERVEN, Y., WOUTERS, J. en WYTINCK, P., o.c., T.B.H., 1994, p. 
868, nr. 221. 

Vgl. de conclusie van advocaat-generaal LENZ in Halliburton Services, Jur., 1994, p. 1-1142, punt 
19. . 

Zie VANOORBEEK, H., "Discriminatoire overdrachtsbelasting in Nederland", Fiskoloog (I), nr. 127, 
15 juni 1994, (6), 7; zie verder over de relatie art. 52 EG - Fiscale Fusierichtlijn, FARMER P. en 
LYAL, R., EC Tax Law, Oxford, Oxford University Press, 1994, 316. ' 
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recht, nl. dat tot de af te schaffen beperkingen op de vrije vestiging behoren, diegenen 
welke ten aanzien van onderdanen of vennootschappen van een andere Lid-Staat "de 
toegang tot een werkzaamheid anders dan in loondienst of de uitoefening daarvan 
fmancieel bemoeilijken door het opleggen van fiscale of andere lasten". 2043 

§ 5. Modaliteiten en grondslag van de communautaire vergelijkingsplicht 

1. Hoe moet het 'overeenkomstig' karakter van een EG-vennootschap worden beoordeeld? 

423. Zoals gezegd, maakt het Hof in Halliburton Services duidelijk dat het op het 
gebied van belastingen op het rechtsverkeer verschillend behandelen van vennootschappen 
uit een andere Lid-Staat met een "overeenkomstige "2044 vennootschapsvorm als de 
Nederlandse B.V. of N.V., louter en alleen omwille van het feit dat zij onder een ander 
nationaal recht van een Lid-Staat zijn opgericht, een verkapte discriminatie uitmaakt. Het 
adjectief "overeenkomstig", dat het Hof zonder meer heeft overgenomen uit de prejudici
ele vraagstelling van de Hoge Raad, doet meerdere vragen rijzen. 

424. In de eerste plaats is het de vraag wanneer van "overeenkomstigheid" tussen 
vennootschapsvormen sprake is. Blijkbaar was in de vraagstelling van de Hoge Raad 
onderverstaan dat de Duitse GmbH heel wat gelijkenissen vertoont met de Nederlandse 
B.V. (zoals trouwens ook met de Belgische B.V.B.A.), zodat moeilijk te begrijpen valt 
waarom in het kader van een groepsreorganisatie verwerving vanwege een GmbH niet, 
maar vanwege een B.V. wel, recht geeft op een vrijstelling. Kijkt men naar de ratio Ie gis 
van de beperking in de Wet tot de rechtsvormen van B.V. of N.V., dan valt dit overigens 
nog moeilijker in te zien. Zoals het Gerechtshof te 's-Gravenhage in zijn uitspraak van 11 
december 1990 opmerkte, had de Nederlandse wetgever er "voor gekozen slechts in 
bepaalde gevallen van interne reorganisatie vrijstelling te verlenen, en wel omdat voor die 
groep gevallen algemene regelen konden worden gegeven voor de wijze waarop de 
continuneit van de concernverhouding kon worden gewaarborgd". 2045 Om die reden 
werd volgens de Nederlandse regering, in antwoord op een vraag van het Hof046

, de 
vrijstelling niet toepasselijk gemaakt op interne reorganisaties van andere vennootschaps
of verenigingsvormen, met name vennootschappen onder firma en commanditaire 
vennootschappen, die "qua structuur en afspraken tussen vennoten zeer sterk verschil
len"2047, coöperatieve verenigingen, kerkgenootschappen en stichtingen. 

Het is echter duidelijk dat de Duitse GmbH veel dichter bij de B.V. staat dan 
voornoemde rechtsvormen. Indirect heeft de Nederland se regering dit ook toegegeven. 
Gevraagd door het Hof, welke structuurkenmerken een in een andere Lid-Staat gevestigde 
vennootschap zou moeten bezitten om met een N. V. of B.V. naar Nederlands recht op 
één lijn te worden gesteld, had de regering vier criteria opgegeven. Het moest gaan om: 

2043 

2044 

2045 

2046 

2047 

Algemeen Programma Vestigingsrecht, III.A.e). 

Arrest Halliburton Services, r. o. 13, 17. 

Hof 's-Gravenhage, 11 december 1990, ongepubliceerd (eigen cursivering). 

Zie conclusie van advocaat-generaalLENZin Hallibunon Services, Jur., 1994, p. 1-1144-1145, punt 
32. 

Ibid. 
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(i) een rechtspersoon, (ii) met een in aandelen verdeeld kapitaal, (iii) waarbij de aanspra
kelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun aandeel, en (iv) waarin alle vennoten in 
beginsel stemrecht hebben overeenkomstig het nominale bedrag van hun aandelen. De 
GmbH doorstaat die test met glans (dit zou b.v. anders zijn bij een Kommanditges
ellschaft). 

425. In wezen verschool de Nederlandse regering zich ter rechtvaardiging van de 
beperking van de vrijstelling achter twee, niet al te sterke, argumenten: (i) de belasting
dienst zou niet in staat zijn te controleren of een buitenlandse rechtsvorm aan hogerver
noemde criteria voldoet; en (ii) het belastingvoordeel zou pas aan vennootschappen uit 
andere Lid-Staten kunnen worden toegekend, wanneer de wetgevingen terzake op 
communautair niveau geharmoniseerd zouden zijn; inzonderheid zou er nog geen 
uniforme communautaire definitie van het begrip "concern" in het gemeenschapsrecht · 
zijn, zodat de Lid-Staten hier bevoegd blijven. Het Hof heeft het eerste argument resoluut 
van de hand gewezen; op het tweede ging het niet eens in. l 

2. Fiscale Bijstandsrichtlijn als grondslag voor de vergelijkingsplicht 

426. letwat verrassend - advocaat-generaal LENZ maakt in zijn conclusie niet eens 
gewag van de richtlijn - stelt het Hof dat op grond van de Fiscale Bijstandsrichtlijn 
informatie betreffende de in de andere Lid-Staten bestaande vennootschapsvormen "met 
het oog op de toepassing van de belastingen van rechtsverkeer", kan worden opgevraagd. 
Die bevoegdheid leest het Hof in art. 1 van de richtlijn: krachtens lid 1 daarvan geldt het 
stelsel van informatie-uitwisseling voor "alle inlichtingen die [de bevoegde autoriteiten 
van de Lid-Staten] van nut kunnen zijn voor een juiste vaststelling van de belastingschuld 
op het gebied van de [in de richtlijn bedoelde] belastingen"; en volgens het Hof vallen 
krachtens art. 1, lid 2, onder de richtlijn "de belastingen op de vervreemding van 
roerende of onroerende zaken". 

Wat dit laatste betreft, is enige precisering op zijn plaats. Art. 1, lid 2, van de 
richtlijn spreekt niet algemeen over belastingen op vervreemding van roerende of 
onroerende zaken, maar over "alle belastingen die worden geheven naar het gehele 
inkomen, naar het gehele vermogen of naar bestanddelen van het inkomen of van het 
vermogen, daaronder begrepen belastingen naar voordelen verkregen uit de vervreemding 
van roerende of onroerende zaken, belastingen geheven naar loonsommen, alsmede 
belastingen naar waardevermeerdering ( ... )". WATIEL heeft aangevoerd dat de Neder
landse overdrachtsbelasting niet onder het stelsel van de richtlijn valt, aangezien zij geen 
belasting is op voordeel uit vervreemding, maar op de vervreemding zelf, geheel 
onafhankelijk van voor- of nadeel. 2048 Tegen die stelling zou men kunnen inbrengen dat 
in art. 1, lid 2, van de richtlijn "belastingen naar voordelen" verkregen uit onroerend
goedtransacties slechts worden genoemd als onderdeel van de ruimere categorie "alle 
belastingen die worden geheven [ ... ] naar bestanddelen van het [ ... ] vermogen". De 
overdrachtsbelasting mag dan losstaan van enig voordeelselement, het is duidelijk dat zij 
wordt geheven op een nieuw vermogensbestanddeel van de verwerver. 

2048 WATTEL, P.J., o.c., B.N.B., 1995/59, p. 485, nr. 6. 
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427. Met het deus ex machina-beroep op de Fiscale Bijstandsrichtlijn schakelt Hallibur
ton Services zich in een recente tendens van de rechtspraak in om een toenemend beroep 
op deze richtlijn te doen ter explicitering van de fiscale verplichtingen die in hoofde van 
de Lid-Staten uit de verdragsbepalingen inzake vrij personen- en dienstenverkeer 
voortvloeien. In Bachmann verwierp het Hof voor het eerst een op de doeltreffendheid 
van fiscale controles gebaseerd argument - in casu van de Belgische overheid - onder 
verwijzing naar de door de richtlijn geboden mogelijkheid om na te gaan of in een andere 
Lid-Staat betalingen zijn verricht waarmee voor de vaststelling van de inkomstenbelasting 
in de eerste staat moet worden rekening gehouden. 2049 Na Halliburton duikt de Fiscale 
Bijstandsrichtlijn opnieuw op in Schumacker, waar het heet dat zij "vergelijkbare 
mogelijkheden [biedt] om de noodzakelijke gegevens te verkrijgen, als er tussen de 
belastingautoriteiten op nationaal vlak bestaan". 2050 In Wielockx tenslotte luidt het dat 
overeenkomstig deze richtlijn "de belastingdiensten te allen tijde alle nodige inlichtingen 
kunnen inwinnen" .2051 Met F. V ANISTENDAEL2052 kan men zich afvragen of het Hof 
de administratieve moeilijkheden van de belastingautoriteiten, in het geval duizenden 
personen of vennootschappen zich op deze rechtspraak gaan beroepen, niet onderschat en 
de mogelijkheden die de Fiscale Bijstandsrichtlijn biedt, niet overschat. Zoals de auteur 
terecht opmerkt, is het door deze richtlijn in het leven geroepen stelsel niet bestemd voor 
een systematische fiscale samenwerking in duizenden dossiers, maar vooral als een 
onderzoeksinstrument ter bestrijding van belastingfraude en belastingvlucht in individuele 
gevallen. 2053 In wezen hanteert het Hof de richtlijn slechts ter explicitering van de uit 
art. 52 EG voortvloeiende samenwerkingsplicht van de Lid-Staten, zoals het ook in de 
Vlassopoulou-rechtspraak op het domein van professionele kwalificaties een samenwerking 
oplegde zonder dat daartoe noodzakelijk reeds de nodige bestuurlijke infrastructuur in het 
gastland bestaat (supra, nr. 373). Met de hogergenoemde arresten geeft het Hof alleszins 
sterke impulsen aan de communautaire wetgever om de door de Fiscale Bijstandsrichtlijn 
ingestelde samenwerkingsmechanismen verder te versterken. 

428. Het Hof verschaft geen nadere uitleg over de wijze waarop de Nederlandse 
belastingoverheid moet rekening houden met inlichtingen die zij aangaande de rechtsvorm 
van een EG-vennootschap van buitenlandse belastingautoriteiten verkrijgt. Een interessan
te aanvulling vindt men dienaangaande in de conclusie van advocaat-generaal LENZ. Ter 
fundering van de plicht van het gastland tot vergelijking met in andere Lid-Staten 
bestaande vennootschapsvormen, trekt de AG een parallel met de Vlassopoulou-recht
spraak van het Hof (supra, nrs. 371 e.v.): bij afwezigheid van communautaire harmonisa-
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2051 
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2053 

Arrest van 28 januari 1992, zaak C-204/90, Jur., 1992, 1-249, r.o. 18; zie van dezelfde dag arrest 
in zaak C-300/90, Commissie/België ("Belgische verzekering"), Jur., 1992, 1-305, r.o. 11. 

Arrest Schumacker, supra, voetnoot 2000, r.o. 45. 

Arrest van 11 augustus 1995, zaak C-80/94, Jur., 1995, 1-2493, r.o. 26. 

V ANISTENDAEL, F., "The consequences of Schumacker and· Wielockx: two steps forward in the tax 
procession of Echtemach", C.M.L. Rev., 1996, (255), 266-268. 

Zulks blijkt ook expliciet uit de eerste vier consideransen preambule Fiscale Bijstandsrichtlijn, 
waaruit blijkt dat de richtlijn het vervolg is van de aldaar aangehaalde resolutie van de Raad van 10 
februari 1975 betreffende de door de Gemeenschap te treffen maatregelen ter bestrijding der 
internationale belastingfraude en belastingvlucht (PB, 1975, C 35, 1). Zie ook eerste considerans 
preambule van richtlijn 79/1070/EEG van de Raad van 6 december 1979 (PB, 1979, L 331, 8), die 
het toepassingsgebied van de Fiscale Bijstandsrichtlijn uitbreidde tot B.T.W. 
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tie of voorschriften inzake wederzijdse erkenning, mag een Lid-Staat de toegang tot een 
beroep of bedrijf afhankelijk stellen van bepaalde kwalificaties, maar daarbij moet hij 
rekening houden met de kwalificaties die reeds in een andere Lid-Staat werden verworven 
en deze objectief vergelijken met de in de nationale regeling verlangde kwalificaties. 2054 

Die beginselen impliceren volgens AG LENZ dat het gastland, wanneer de uitoefening van 
de fundamentele verdragsvrijheden in het geding is, zich niet mag verschuilen achter 
administratieve moeilijkheden, maar er op grond van het gemeenschapsrecht toe verplicht 
is een vergelijkend onderzoek uit te voeren. Wel staat het volgens de AG aan de EG
vennootschap alle passende bewijsstukken voor te leggen waaruit blijkt dat aan de 
wettelijke criteria is voldaan. 2055 Op te merken valt, dat de Nederlandse overheid dit 
vereiste terstond heeft overgenomen (infra, nr. 433). 

429. Wij onderschrijven volledig de stellingname van de advocaat-generaal. Men ziet 
niet in, waarom de aan Vlassopoulou ten grondslag liggende onderzoeks-, vergelijkings- "'/:_ 
en erkenningsplichten niet tevens zouden opgaan voor EG-vennootschappen.2056 Het 
'acquis communautaire' inzake harmonisatie van het vennootschapsrecht vormt trouwens 
een rijke inspiratiebron om de vergelijkbaarheid van (bepaalde) nationale vennootschaps
vormen te onderzoeken. Ofschoon er geen communautaire definitie van "besloten 
vennootschap" bestaat2°57

, kan men minstens een principiële vergelijkbaarheid afleiden 
uit de toepasselijkheid van niet minder dan vijf vennootschapsrechtelijke harmonisatie
richtlijnen op de B.V. en haar homoniemen in andere rechtsorden. 2058 Uit de Twaalfde 
Richtlijn - die enkel op op besloten vennootschappen van toepassing is - kunnen boven-
dien alvast twee kenmerken worden afgeleid: uit art. 2, lid 1, vloeit voort dat deze 
vennootschappen aandelen hebben, terwijl uit de preambule blijkt dat de aansprakelijkheid 
van de vennoten in beginsel beperkt is tot hun inbreng. 2059 

2054 

2055 

2056 

2057 

2058 

2059 

De advocaat-generaal (Jur., 1994, p. 1-1148, punt 43) verwijst ook naar de rechtspraak die het Hof 
inzake dienstenverkeer heeft ontwikkeld met betrekking tot het zgn. verbod van dubbele normstel
ling, met name de arresten Webb, r.o. 17 en Duitse verzekering, r.o. 27 en 47. 

Conclusie advocaat-generaal LENZ in Halliburton Services, Jur., 1994, p. 1-1147-1148, punten 41-
46. 

Zie reeds WouTERS, J., "Over vennootschappen, verwijzingsregels en vrijheid van vestiging", 
T.R. V., 1991, (456), p. 474-475, nrs. 20-21. 

Zie evenwel de omschrijving in art. 2, lid 2, van de Eerste Richtlijn, die specifiek op de voorgan
ger van de Nederlandse B.V., de besloten N.V., is toegespitst. Zie supra, voetnoot 249, over de 
problemen waartoe deze definitie aanleiding gaf. 

Nl. de Eerste, Vierde, Zevende, Elfde en Twaalfde Richtlijn: zie supra, voetnoot 244. 

Vijfde considerans preambule Twaalfde Richtlijn, die hieraan evenwel toevoegt: "onverminderd de 
wetgevingen van de Lid-Staten die, in uitzonderlijke gevallen, deze ondernemer voor de verbinte
nissen van de onderneming aansprakelijk stellen". In Duitsland is de vraag, in hoeverre de 
Twaalfde Richtlijn grenzen stelt aan de aansprakelijkheid van de enige vennoot in het kader van de 
"qualifiziert-faktische GmbH", bijzonder controversieel. Controverse bestaat met name over de 
verenigbaarheid met de richtlijn van de "Video"- en "TBB" -arresten van het Bundesgerichtshof: zie 
resp. BGH, 23 september 1991, Z.l.P., 1991, 1354; BGH, 29 maart 1993 ("TBB"), N.J.W., 1993, 
1200, noot KüBLER, F. Tegen het Video-arrest werden constitutionele bezwaren bij het Bundesver
fassungsgericht ingediend, dat dit laatste afwees in een uitspraak van 20 augustus 1993, N.J. W., 
1993, 2600. Zie de kritische beschouwingen - o.m. vanwege de weigering van het BvfG om een 
prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te stellen - van KINDLER, P., "Karlsruhe und das 
Europäische Gesellschaftsrecht - Kritisches zur Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde gegen 
das Video-Urteil", N.J.W., 1993, 3120-3121. Over deze problematiek, zie o.m. DRYGALA, T., 
"Konzernhaftung und Einmann-Richtlinie", Z.l.P., 1992, 1528-1534; SCHMIDT, K., "Zum Stand 
des Konzernhaftungsrechts bei der GmbH", Z.l.P., 1992, 1325-1337; STODOLKOWITZ, H.D., "Die 
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Overigens kunnen ook in andere communautaire bepalingen, met name op 
fiscaalrechtelijk gebied, aanwijzingen worden gevonden betreffende het karakter van de 
GmbH (en de B.V.B.A.) als kapitaalvennootschap: men raadplege b.v. art. 3, sub a, 
derde streepje, van de Kapitaalrechtrichtlijn2060 (supra, nr. 43) en de lijsten van de 
vennootschappen die onder het toepassingsgebied vallen van de Fiscale Fnsie- en de 
Moeder-dochterrichtlijn. Uiteraard tonen deze richtlijnen geenszins aan dat een GmbH 
gelijkwaardig is aan een B.V., maar zij bieden eens te meer een indicatie betreffende de 
principiële vergelijkbaarheid van beide vennootschapsvormen. 

430. Wanneer de fiscus op grond van de Fiscale Bijstandrichtlijn informatie opvraagt f 
over een in een andere Lid-Staat bestaande ondermingsvorm, hoe vrij is hij dan in zijn 
beoordeling van de equivalentie van die vorm met de betrokken nationale vennootschaps
vorm? Bij afwezigheid van een communautaire defmitie van de (hoofdkenmerken van de) 
betrokken ondernemingsvorm mag men aannemen dat hij over een zekere beoordelings
vrijheid beschikt, al geldt ons inziens steeds, op grond van de Vlassopoulou-jurispruden
tie, de plicht om zich enkel op de objectieve kenmerken van dergelijke rechtsvormen te 
verlaten en zo veel mogelijk de gelijkenissen te zoeken met naar het eigen recht bestaande 
rechtsvormen of rechtsfiguren, ook al dragen zij een andere naam. Hoe dan ook gelden in 
dit verband de procedurele waarborgen van de Vlassopoulou-rechtspraak: de betrokken 
besluiten moeten vatbaar zijn voor beroep in rechte met het oog op de wettigheidstoetsing 
ervan, en de belanghebbende onderneming moet kennis kunnen nemen van de redenen van 
het jegens hem genomen besluit (supra, nr. 372). Bovendien moet het gastland blijkens 
Spaanse toeristengidsen (supra, nr. 376) voorzien in "een procedure voor onderzoek en 
vergelijking" . Trekt men die rechtspraak consequent door, dan zouden de Lid-Staten 
expliciet in een vergelijkingsprocedure moeten voorzien met betrekking tot EG-onderne
mingen: alleen op die wijze zouden zij, in de bewoordingen van advocaat-generaal LENZ 
in laatstgenoemde zaak, voldoen aan "de beginselen van rechtszekerheid en rechtsbescher
ming met betrekking tot de materies die aan het gemeenschapsrecht zijn onderworpen" 
omdat zij "de belanghebbenden op duidelijke en nauwkeurige wijze in kennis stelt van 
hun rechten en plichten en de nationale rechter in staat stelt, deze te handhaven". 2061 

§ 6. Gemeenschapsrecht en nationaal concernrecht 

431. Voor het Hof beklemtoonde de Nederlandse regering dat de beperking van de 
vrijstelling de neerslag vormde van een beleidskeuze van de Nederlandse wetgever op het 
gebied van het concernrecht. Door enkel reorganisaties van vennootschapsgroepen 
samengesteld uit N. V. 's en B.V.' s naar Nederlands recht vrij te stellen, zou de wetgever 
gekozen hebben voor een eigen, inzichtelijke invulling van het concern-begrip; zulks aan 
de hand van een inhoudelijk criterium ter vaststelling van een concernverband, nl. de 
aanwezigheid van een aandeelhoudersrelatie naar Nederlands recht. Bij gebrek aan een 

2060 

2061 

Haftung im qualifizierten fak.tischen GmbH-Konzem nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts
hofes", Z.I. P. , 1992, 1517-1528; WILHELM, U. B., "Haftung im qualifiziert-fak.tischen Konzero und 
Europarecht", EuZW, 1993, 729-734. 

In die zin ook VERSTRAETEN, R.T.G., Overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting, Arnhem, Gouda 
Quint, 1995, 129. 

Conclusie advocaat-generaal LENZ in Spaanse toeristengidsen, Jur., 1994, p. 1-930, punt 27, met 
verwijzing naar het Italiaanse toeristengidsen-arrest, r.o. 11. 

l
--.:-~ :-:î 

J 

1_,.-::· 

0

~~ 

:-:-:· 



412 

Europees concernrecht en een communautaire definitie van "concern", blijft de vormge
ving van het concernrecht, zo nog de regering, hoofdzakelijk een nationale bevoegdheid. 
Het uitbreiden van de vrijstellingsregeling tot vennootschappen uit andere Lid-Staten zou 
stuiten op een gebrek aan inzicht in de opzet van vergelijkbare concernregelingen in 
andere Lid-Staten. 2062 

Het Hof heeft zich, zoals gezegd, niet verwaardigd om op deze argumentatie in te 
gaan. Vermoedelijk achtte het ze zonder enige overtuigingskracht gelet op zijn, ter zake 
van belastingen in avoir fiscal en Bachmann (supra, nr. 320) tot uiting gebrachte, 
rechtspraak dat het ontbreken van harmonisatie geen verschil in behandeling kan recht
vaardigen. 

432. Natuurlijk is het juist dat nog geen harmonisatie van nationaal groepsrecht heeft 
plaatsgevonden. Zoals hoger reeds aangegeven (supra, nr. 239), is de Commissie op dit 
vlak niet verder gekomen dan een voorontwerp van Negende Richtlijn.2063 Wel kan 
men aanstippen dat, althans met betrekking tot de naamloze vennootschap, embryonaire 
elementen van een concernbegrip zijn geformuleerd in het door richtlijn 92/101/EEG van 
de Raad van 23 november 19922064 aan de Tweede Richtlijn toegevoegde art. 24bis, lid 
3, sub a. Voor N.V., C.V.A. en B.V.B.A. (en hun tegenpolen naar het recht van de 
andere Lid-Staten, waaronder B.V. en GmbH) zijn trouwens de moeder-dochterbegrippen 
die aan de Zevende Richtlijn ten grondslag liggen (supra, nr. 200), althans op het gebied 
van het jaarrekeningenrecht van fundamenteel belang. Een merkwaardig gevolg van 
Halliburton Services is dat het Hof, via zijn uitlegging van art. 52 juncto 58 EG, een 
'harmoniserende' invloed gaat uitoefenen op de invulling van nationale concembegrippen, 
met name op fiscaalrechtelijk gebied. Uit de tenuitvoerlegging van het· arrest door de 
Nederlandse regering blijkt, dat een nationaal concernbegrip wordt verruimd tot vergelijk
bare EG-vennootschapsvormen. 

In resolutie nr. VB94/1520 van 8 juni 19942065 erkende de staatssecretaris van financiën dat de uitspraak van 
het Hof van belang is voor de omschrijving van het concernbegrip als bedoeld in art. 5, lid 3, van het Besluit. 
Deze bepaling definieert 'concern' met het oog op de vrijstellingsregeling als: "een vennootschap waarvan niet 
alle of nagenoeg alle aandelen onmiddellijk of middellijk in het bezit zijn van een andere vennootschap, te zamen 
met alle andere vennootschappen waarin zij onmiddellijk of middellijk alle of nagenoeg alle aandelen bezit". In 
afwachting van een wijziging van het Besluit, gaf de staatssecretaris aan dat het begrip 'vennootschap' in de zin 
van art. 15, lid 1, sub h Wet juncto art. 5 Besluit, moet verstaan worden als een rechtspersoon die (i) in 
overeenstemming met de wetgeving van een Lid-Staat is opgericht, (ii) zijn statutaire zetel, hoofdbestuur of 
hoofdvestiging binnen de EG heeft, en (iii) vergelijkbaar is met de naar Nederlands recht opgerichte N. V. of 
B.V. (de eerste twee criteria komen rechtstreeks uit art. 58 EG). Aan de belastingplichtige komt het volgens de 
resolutie toe aan te geven dat aan de gestelde criteria is voldaan (cf. het standpunt van advocaat-generaal LENZ: 
supra, nr. 429). Bij de toepassing van de Nederlandse vrijstellingsregeling wordt trouwens voortaan niet enkel 

2062 

2063 

2064 

206S 

Zie in die zin destijds ook de bemerkingen van de Nederlandse staatssecretaris van Financiën, 
geciteerd door BRINK, W., "Grenzen open voor de grensoverschrijdende fiscale eenheid!", W.F.R., 
1994, (1215), 1222. 

Zie de referentie supra, voetnoot 32. Het voorontwerp werd, naast de aldaar aangehaalde publicatie 
Europäisches Untemehmensrecht, eveneens met toelichting gepubliceerd in Modes de rappraehe
ment structurel des entreprises, Brussel, Story, C.D.V.A., 1988, 223-263. 

PB, 1992, L 347, 64. 

Vakstudie-Nieuws, 1994, p. 2264, nr. 33. 
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met EG-vennootschappen rekening gehouden wanneer van hen verkregen wordt (de casuspositie in Halliburton 
Services), maar ook wanneer zij zelf verkrijgers zijn.2066 

Een gelijkaardige toepassing van Halliburton Services heeft de Britse regering gemaakt 
met de aanpassing van de Britse belastingregels inzake "thin capitalisation"2067 in 1995. 

De toenmalige regels inzake "thin capitalisation" richtten zich tegen de praktijk waarbij een in hef Verenigd 
Koninkrijk fiscaal gevestigde vennootschap met het oog op de fiscale aftrekbaarheid van rente door· de 
buitenlandse moeder bewust middels een grote mate van schuld, in tegenstelling tot aandelen, wordt gefinan
cierd. Krachtens S. 209(2)(e)(iv) en (v) Income and Corporation Taxes Act 1988 werd rente betaald door een 
ondergekapitaliseerde dochteronderneming behandeld als een uitkering, met als resultaat de niet-aftrekbaarheid en 
voorheffing in de vennootschapsbelasting ten belope van 25 % op de verrichte betalingen. Deze regeling gold 
enkel ten aanzien van dochters van niet-ingezeten moedervennootschappen en niet voor gelijkaardige in het 
Verenigd Koninkrijk fiscaal gevestigde moedervennootschappen. De gelijkenis met Halliburton Services ligt voor 
de hand: men ziet niet in waarom, louter omwille van hun rechtsvorm naar buitenlands recht, niet-ingezeten 
moedervennootschappen anders moesten worden behandeld in de strijd tegen het wegglippen van belastbare 
inkomsten. Bij S. 87 Finance Act 1995 werd S. 209 Income and Corporation Taxes Act 1988 gewijzigd. De 
nieuwe regels inzake "thin capitalisation", van kracht sedert 29 november 1994, maken ten aanzien van 
verbonden vennootschappen geen onderscheid meer op grond van de fiscale vestigingsplaats. 2068 Zij gelden 
voor alle uitkeringen betaald binnen een 75 % binnenlandse of internationale groep, indien het bedrag niet 
zonder het bestaan van een "special relationship" zou zijn betaald. Enkel het excessief geachte gedeelte van de 
interestbetalingen wordt als uitkeringen behandeld. Toch blijkt nog steeds niet alle discriminatie onder het EG
Verdrag te zijn weggenomen, aangezien bij de vaststelling van de "special relationship" enkel rekening wordt 
gehouden met "arrangements with independent parties and UK group memhers". 2()1j

9 

2066 

2067 

2068 

2069 

Cf. WATTEL, P.J., o.c., B.N.B., 1995/60, p. 486, nr. 8. 

"Thin capitalisation" kan worden gedefinieerd als "a situation where the proportion of debt to 
equity exceeds certain limits": LüTHI, D., "Thin capitalisation of companies in international tax 
law", lntertax, 1991, 446. Fiscale wetgeving inzake "thin capitalisation" is "a tool used by tax 
authorities to prevent what they regard as a leakage of tax revenues as a consequence of the way in 
which a corporation is financed": SOMMERHALDER, R.A., "Approaches to Thin Capitalization", 
Eur. Tax., 1996, 82. 

Voor een bespreking, zie ROWLAND, A.K., "Thin Capitalization in the United Kingdom", Bull. Int. 
Fisc. Doe., 1995, 554-558. Zie tevens, over de in 1994 aangekondigde nieuwe regels, KEELING, E. 
en SHIPWRIGHT, A., "Some Taxing Problems Conceming Non-Discrimination and the EC Treaty", 
Eur. L. Rev., 1995, (580), 591 e.v., met nog andere voorbeelden van Britse belastingregels inzake 
groepen die EG-vennootschappen discrimineren. Zie ook SOMMERHALO ER, R. A., o.c., Eur. Tax., 
1996, 87-88. 

SOMMERHALDER, R.A., o.c., Eur. Tax., 1996, 87-88. 
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Besluit 

433. In deze eerste titel van deel 11 onderzochten we het constitutionaliseringsproces dat 
de jurisprudentie van het Hof inzake de vrijheid van vestiging sedert Costa/E.N.E.L. heeft 
doorgemaakt. Daarbij werd, uitgaande van het krachtenveld tussen de eerste alinea 
( opheffmg van beperkingen) en tweede alinea (gelijke behandeling) van art. 52 EG, zowel 
de rechtspraak inzake de vestiging van natuurlijke personen als deze betreffende vennoot
schappen geanalyseerd. Deze 'casuïstische' benadering was aangewezen om de geleidelij
ke verruiming en verdieping van het vestigingsrecht te begrijpen en tevens om de 
spanningspolen in de jurisprudentie bloot te leggen. Inachtneming van de rechtspraak 
inzake natuurlijke personen is daarbij onontbeerlijk gebleken, niet alleen omdat krachtens 
de verdragssystematiek ondernemingen analogisch met natuurlijke personen worden 
behandeld, maar bovendien omdat de jurisprudentie inzake natuurlijke personen als 
wegbereider heeft gefungeerd ten aanzien van het vestigingsrecht van ondernemingen. De 
vrijheid van vestiging van natuurlijke personen vervult daarenboven een niet te veronacht
zamen aanvullende rol voor de vestiging van ondernemingen, aangezien de in het kader 
van de onderneming "anders dan in loondienst" werkzame personen (doorgaans vooral de 
bestuurders) op deze vrijheid zelfstandig beroep kunnen doen (zie ook infra, nrs. 479-
480). 

434. In de rechtspraak inzake de vrijheid van vestiging van natuurlijke personen hebben 
zich sedert het Reyners-arrest fundamentele ontwikkelingen voorgedaan. Art. 52 EG, 
aldaar uitgelegd als een rechtstreeks inroepbaar verbod van discriminatie op grond van 
nationaliteit, heeft gaandeweg een ruimere inhoud en draagwijdte gekregen: eerst door 
een uitbreiding van het discriminatieverbod tot verkapte discriminaties (Thieffry}, sedert 
1984 in toenemende mate door het uitwerken van in het vestigingsrecht vervatte waarbor
gen die niet meer op uitputtende wijze door een discriminatieverbod kunnen . worden 
v:erklaard: zo de rechtspraak inzake nationale één-praktijkregels (Klopp, Franse artsen·, 
Luxemburgse artsen}, het verbod van maatregelen die EG-onderdanen ontmoedigen om in 
meer dan één Lid-Staat economisch werkzaam te zijn (RVSZ-zaken), de verplichting van 
het gastland om rekening te houden met eerder door een EG-onderdaan verworven 
kwalificaties (Vlassopolou), en het veralgemeende verbod van "belemmerende" nationale 
maatregelen in Kraus en Gebhard. De spanningen in dit verruimingsproces zijn nadrukke
lijk gebleken bij de analyse van de meer restrictieve arresten van de tweede helft van de 
jaren tachtig (klinische biologie, Conradi, Gullung en Bouchoucha). De generieke 
formulering van met name Gebhard doet evenwel de cruciale vraag rijzen of het Hof 
thans niet "een brug te ver" dreigt te gaan op het gebied van de vrijheid van vestiging. 
Een ongenuanceerde verruiming van het vestigingsrecht tot een algemeen beperkingsver
bod houdt, zoals eerder opgemerkt (supra, nrs. 302 en 394), een aantal belangrijke 
risico's in zich, inzonderheid (i) 'Überforderung' van het Hof en nationale rechters met 
verzoeken tot EG-conformiteitstoetsing van allerlei nationale beroeps- en bedrijfsregels, 
(ii) rechtsonzekerheid over de communautaire status van talrijke nationale regels en, niet 
in het minst, (iii) omgekeerde discriminatie, met gevaar voor concurrentievervalsing 
tussen binnenlandse en EG-ondernemingen, juridische complicaties op grond van het in 
nationale constituties neergelegde gelijkheidsbeginsel en politieke weerstand jegens een 
vanuit Luxemburg geleide "gouvernement des ju ges". Daar terugkeer naar een - zelfs 
ruim begrepen - discriminatieverbod als exclusief toetsingcriterium geen werkelijke 
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oplossing biedt (zie infra, nr. 446), is dringend een grondige herbezinning vereist van de 
inhoud, draagwijdte en grenzen van het vestigingsrecht, die een evenwicht zoekt tussen 
het beginsel van gelijke behandeling en de vrijwaring van de daadwerkelijke uitoefening 
van deze verdragsvrijheid. In titel II pogen we een bijdrage daartoe te leveren. 

435. Tussen voornoemde ontwikk:elingslijnen in analyseerden we de jurisprudentie 
inzake de vestigingsvrijheid ya~SêlfäPP!!P. Deze is merkwaardig genoeg pas de 
laatste tien jaren, sedert het avo~rrestvan 1986, tot bloei gekomen. Zulks neemt 
niet weg dat het Hof ook hier het vestigingsrecht als rechtstreeks in de nationale rechts
sfeer inwerkende en inroepbare verdragsvrijheid een verregaande draagwijdte heeft 
toegekend, waarbij het tot dusver voornamelijk het verbod van discriminatie op grond van 
nationaliteit heeft toegepast. Daarbij hanteert het Hof op pragmatische wijze als criterium 
voor discriminatie de 'zetel' in de zin van art. 58 EG: discriminatie van EG-vennoot
schappen op grond van hun statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging is verboden. 
In Commerzbank en Halliburton Services heeft het Hof dit verbod uitgebreid tot verkapte 
discriminaties, waartoe verschillende behandeling op basis van fiscale vestigingsplaats en 
rechtsvorm aanleiding kan geven. We wezen in dit verband op de moeilijkheid, in 
fiseaUbus, om openlijke en verkapte discriminatie van elkaar te onderscheiden aangezien 
het criterium van fiscale vestigingsplaats de facto neerkomt op de werkelijke zetel, d.i. 
het hoofdbestuur in de zin van art. 58, eerste alinea, EG. Ook op het gebied van de 
vestiging van vennootschappen gaat de rechtspraak van het Hof verder dan een louter 
discriminatieverbod: zo het beginsel van de keuzevrijheid van secundaire vestigingsvorm 
in avoir fiscal (supra, nr. 211) en, belangrijker nog, de principiële erkenning in Daily 
Mail dat vennootschappen op basis van art. 52 EG een recht van vertrek ten aanzien van 
hun oorsprongland geldend kunnen maken. Toch werpt dit laatste arrest een schaduw over 
de vestigingsvrijheid van vennootschappen door de artt. 52 en 58 EG rechtstreekse 
werking te onthouden met betrekking tot het recht van een vennootschap om haar central 
bestuurszetel naar een andere Lid-Staat te verplaatsen. Men stelt vast dat het Hof d ·. 
vrijheid van vennootschappen om zich secundair in andere Lid-Staten te vestigen, me I 
name via agentschappen, bijkantoren en dochterondernemingen, bijzonder ruim uitlegt, · · 
maar ervoor lijkt terug te deinzen een even verregaande draagwijdte aan het vestigings
recht te verlenen voor operaties waarbij een onderneming haar economisch en maatscl!ap- ~ 
pelijk zwaartepunt naar een andere Lid-Staat verplaatst (zie reeds supra, nr. 232). Daily . 
MaiLdoet de~ \'raag r. ijzen naar de verhouding tussen ~rVeStïgihg~~~~sb.f.:l!n ~atio- ·. 
rra;i vennootschàpsr~cht van de Lid-Staten: daarop komen-wee in titel I van deel lil i 

- __ uitgebreid terug (iiifra, nrs. 607 e.v.). Hetzelfde geldt voor de verhouding tussen het 
/y.esttgîngsrècht e,n- zetelverplaatsing~door zich in Daily Mail uitsluitend op de conflic

t, __ tenfëclrtelijke pröblematiek varr zetelverplaatsing te concentreren lijkt het Hof niet een 
inwerking van het vestigingsrecht op andere, met name vennootschaps- en fiscaalrechtelij
ke, aspecten van zetelverplaatsing uit te sluiten. Hierop gaan we in titel II van deel lil in 
(infra, nrs. 618 e.v.). 

. In verscheidene met betrekking tot vennootschappen gewezen arresten ( avoir 
fiscal, Se gers en, vooral, de 'quota hopping' -zaken) kwam de vraag ten berde naar de. 
ru_imte die b~t- '{estigingsrecht ~(l.a~_ de J)g_~Staten J~at ter ti'èsiri}ding -v(l_n fraude of 
onêlgeÎilijk-gebruik van het vestig_ingsreç)lt. Deze uitspraken geven blijk van een restric
tleve.Tngesteldheid van het Hof wanneer een nationale regelgever of autoriteit daartoe 
rechtstreeks of verkapt discriminerende technieken aanwendt. In deel IV, titel II (infra, 
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nrs. 726 e.v.) zullen we nader onderzoeken welke mogelijkheden het gemeenschapsrecht 
biedt voor, en welke grenzen het stelt aan, niet -discriminatoir nationaal anti-misbruikbe
leid. 
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TITEL 11. NAAR EEN ANALYTISCH RAAMWERK: INHOUD EN DRAAGWIJDTE 
VAN HET VESTIGINGSRECHT IN INTERNE-MARKTPERSPECTIEF 

436. De in titel I van dit deel ontlede rechtspraak geeft een beeld van casuïstiek, met al 
de daarmee verbonden problemen van onsamenhangendheid, onvoorspelbaarheid en 
contradicties. Niet zelden slaat het Hof een weg in om die daarna voor een andere te 
verlaten - de jurisprudentie vertoont minstens vier verschillende varianten voor de toetsing 
van niet-discriminerende regels aan art. 52 EG: Klopp, RVSZ, Vlassopoulou enKraus -, 
wisselt het een formalistische toon voor een teleologische of andersom, en worden nieuwe 
ontwikkelingen onderbouwd met uit hun verband gerukte passages van vroegere uitspra
ken. Het voorlopige eindresultaat, Gebhard (supra, nr. 391), toont aan dat het Hof van 
een uitsluitend discriminatie-gerichte invulling van het vestigingsrecht in Reyners naar een 

._overwegend beperkings-georiënteerde lezing is geëvolueerd, maar laat talrijke vragen 
open, met name wat betreft het begrip "belemmering" ("entrave") en de wijze waarop de 
rechtvaardiging en proportionaliteit van niet -discriminerende regels moet worden beoor
de_eld .. Onderhavige titel wil, vertrekkend vanuit de rol van de vrijheid van vestiging in 
interne-marktperspectief, een analytisch referentiekader ontwikkelen waarin de hoger 
onderzochte jurisprudentie wordt geïntegreerd en waarin de inhoud en draagwijdte, maar 
tevens de begrenzingen, van het vestigingsrecht zo duidelijk mogelijk in kaart worden 
gebracht. Hoe casuïstisch ook, de in titel I geanàlyseerde communautaire rechtspraak 
heeft ons inziens een graad van maturiteit bereikt waardoor zij alle componenten en 
onderliggende beginselen bevat die nodig zijn voor een coherente invulling van deze 
verdragsvrijheid. 

437. De titel ontvouwt zich in vijf hoofdstukken. Eerst nemen we stelling in omtrent de 
aan het vestigingsrecht toekomende inhoud en draagwijdte, waarbij een theoretische 
onderbouwing wordt betracht (hoofdstuk I). Vervolgens worden de belangrijkste compo
nenten van de vestigingsvrijheid, nl. het recht van vertrek, markttoegang en marktpartici
patie onderzocht (hoofdstukken 11 en 111). Met name wat het markttoegangsrecht betreft, 
trachten we het begrip 'markttoegang' nader inhoud te geven en te illustreren aan de hand 
van een aantal toepassingen, waaronder marktafscherming door discriminerende regels, 
erkenning van door de onderneming en haar personeel tevoren verworven kwalificaties en 
het verblijfsrecht van ondernemingspersoneel. Bij het recht van marktparticipatie gaat 
eveneens de aandacht uit naar toepassingen, waarbij inzonderheid wordt ingegaan op 
probleemstukken die zich op de grens tussen ·markttoegang en -participatie bevinden, zoals 
het voorbehouden door het gastland van een beroep of bedrijf aan natuurlijke personen of 
welbepaalde (binnenlandse) organisatievormen en naambescherming. Uitvoerig wordt op 
het vlak van de marktparticipatie stilgestaan bij de verhouding tussen het vestigingsrecht 
en nationale belastingregels. Aan het eind van hoofdstuk 111 verkennen we de grenzen van 
rechterlijke toetsbaarbeid aan de hand van de problematiek van anti-overnamewetgeving 
en nationalisering, privatisering en verankeringsbeleid. Hoofdstuk IV gaat nader in op de 
modaliteiten van de rechtvaardigings- en evenredigheidstaetsing die plaatsvindt zodra 

-Wordt:- aangenomen dat een nationale regel op niet -discriminerende wijze de uitoefening 
het vestigingsrecht belemmert. In hoofdstuk V tenslotte verkennen we de mogelijke 

\ 
l 
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impact die voor de vrijheid van vestiging van ondernemingen uitgaat van de algemene 
loyauteits- en samenwerkingsplicht welke krachtens art. 5 EG op de Lid-Staten weegt. 

'~1~t~J 
'\:----
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Hoofdstuk I. Inhoud en draagwijdte van het vestigingsrecht: stellingname en onder
bouwing 

AFDELING I. UITGANGSPUNT: FUNCTIE VAN HET VESTIGINGSRECHT GESPECIFICEERD IN 

INTERNE-MARKTOPTIEK 

438. Als uitgangspunt voor onze stellingname omtrent de inhoud en draagwijdte van het 
vestigingsrecht geldt de interne markt als grondbeginsel van de Europese economische 
constitutie. Zoals aangestipt bij de aanvang van deze studie (supra, nr. 1), voorziet art. 3, 
sub c, EG ter bereiking van de doelstellingen van het EG-Verdrag in de instelling van 
"een interne markt, gekenmerkt door de afschaffmg tussen de Lid-Staten van hinderpalen 
voor het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal". 2070 Blijkens deze 
bepaling is de gemeenschappelijke c.q. interne markt, die volgens vaste rechtspraak de 
"opheffing van alle belemmeringen van het intracommunautaire verkeer mee[brengt], ten 
einde de nationale markten te versmelten tot één enkele markt waarvan de voorwaarden 
die van een echte interne markt zo dicht mogelijk benaderen "2071

, gefundeerd op vier 
marktvrijheden. Deze vier vrijheden, waaronder de vrijheid van vestiging, heeft het Hof 

2070 

2071 

Zie de nagenoeg gelijkluidende definitie van interne markt in art. 7 A EG (vóór inwerkingtreding 
VEU art. 8A EEG), ingelast door art. 13 Europese Akte en in extenso aangehaald supra, voetnoot 
4. Voor de oorsprong van deze definitie en de eerdere voorgestelde definities van de Commissie, 
zie EHLERMANN, C.-D., "The lnternal Market Following the Single European Act", C.M.L. Rev., 
1987' (361), 364-370. 

Arrest van 17 mei 1994, zaak C-41/93, Frankrijk/Commissie, Jur., 1994, 1-1829, r.o. 19. De 
omschrijving werd voor het eerst gehanteerd in arrest van 5 mei 1982, zaak 15/81, Schul, Jur., 
1982, 1-1409, r.o. 33. Zie evenwel reeds arresten van 8 juni 1971, zaak 78170, Deutsche 
Grammophon, Jur., 1971, 487, r.o. 12 ("het wezenlijk doel van het Verdrag, namelijk de 
versmelting der nationale markten tot één enkele markt"); 24 oktober 1973, zaak 10173, Rewe
Zentral, Jur., 1973, 1175, r.o. 26 ("één der wezenlijke doelstellingen van het Verdrag is één 
economische ruimte te scheppen, die vrij is van interne belemmeringen [ ... ] "); 25 oktober 1977, 
zaak 26176, Metro/Commissie, Jur., 1977, 1875, r.o. 20 (waar de notie van werkzame mededin
ging wordt geïntroduceerd als diegene die inzonderheid noodzakelijk is voor "de totstandbrenging 
van één markt met soortgelijke voorwaarden als een interne markt"); 20 januari 1981, Musik
Vertrieb Membranen K-Tel International, gevoegde zaken 55/80 en 57/80, Jur., 1981, 147, r.o. 
14, waar het Hof benadrukt dat het EEG-Verdrag als wezenlijk doel heeft "de versmelting van de 
nationale markten tot één enkele markt"; en 9 februari 1982, zaak 270/80, Polydor, Jur., 1982, 
329, r.o. 16, waar eraan herinnerd wordt dat "het Verdrag, door het instellen van een gemeen
schappelijke markt en door het geleidelijk nader tot elkaar brengen van het economische beleid van 
de Lid-Staten, de nationale markten [wil] verenigen tot één enkele markt die de kenm.erken van een 
binnenlandse markt vertoont." Dezelfde beschouwing komt voor in het arrest van 25 april 1985, 
zaak 207/83, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur., 1985, 1201, r.o. 17. Voor een verre 
voorloper, zie nog arresten van 24 oktober 1973 in zaak 9173, Schlüter, Jur., 1973, 1135, r.o. 39 
en in zaak 10173, Rewe-Zentral, Jur., 1175, r.o. 26 (waar het Hofoverweegt dat "het één der 
wezenlijke doelstellingen van het Verdrag is één economische ruimte te scheppen, die vrij is van 
interne belemmeringen en waarin geleidelijk een douane-unie en een economische unie tot stand 
moeten worden gebracht"). Volgens U. EVERLING verwijst de beperking "zo dicht mogelijk 
naderen" in de in hoofdtekst geciteerde definitie naar de voorbehouden van art. 36 EG en de 
dwingende eisen van de Cassis de Dijon-rechtspraak alsmede de overeenkomstige voorbehouden in 
de hoofdstukken over het vrije werknemers- en dienstenverkeer en het vestigingsrecht: "Zur 
Funktion der Rechtsangleichung in der Europäischen Gemeinschaft - V om Abbau der Verzerrungen 
zur Schaffung des Binnenmarktes", in Du droit international au droit de l 'intégration. Liber 
amicorum Pierre Pescatore, Baden-Baden, Nomos, 1987, (227), 238. Zie reeds de invullin~ van de 
notie gemeenschappelijke markt, teneinde het als dynamisch interpretatiebeginsel te gebrutken, bij 
PESCATORE, P., "La notion du marché commun dans les traités instituant l'Union économique 
belgo-luxembourgeoise le Benelux et les Communautés européennes", in En hommage à Victor 
Gothot, Luik, Faculté de droit de Liège, 1962, 497-546. 
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in het perspectief van een interne markf072, geregeerd door het grondbeginsel van de 
eenheid van de markt2073 , ontwikkeld tot economische grondrechten2074 van de markt
deelnemers. De essentiële functie van deze marktvrijheidsrechten bestaat erin, toegang tot 
de markt van de andere Lid-Staten te verschaffen. 2075 

Zoals GRABITZ opmerkt, staan deze marktvrijheidsrechten in een nauwe functione
le verhouding tot twee andere normenstellen waarin het EG-Verdrag met het oog op de 
goede werking van de gemeenschappelijke of interne markt voorziet. Het betreft enerzijds 
marktgelijkheidsnormen, d.w.z. regels die distorsies in de mededinging binnen de ene 
markt verbieden (onder meer douanerechten en heffmgen van gelijke werking, overheids
steun en discriminerende belastingen2076) of via harmonisatie pogen weg te wer
ken2077: voor zover deze bepalingen rechtstreeks werkende verboden inhouden, kan 

2072 

2073 

2074 

2075 

2076 

2077 

Voor een recente illustratie van de wijze waarop het Hof, "in de optiek van de interne markt en om 
de verwezenlijking van de doelstellingen daarvan mogelijk te maken", het vrije dienstenverkeer 
uitlegde, zie arrest van 5 oktober 1994, zaak C-381/93, Commissie/Frankrijk ("Franse zeevervoer
diensten"), Jur., 1994, 1-5145, r.o. 17. 

Voor expliciete bevestigingen in het kader van het vrije goederenverkeer, zie arresten van 13 
februari 1969, zaak 14/68, Wilhelm, Jur., 1969, 1, r.o. 5; 9 december 1981, zaak 193/80, 
Commissie/Italië ("Italiaanse azijn"), Jur., 1981, 3019, r.o. 17 (infra, nr. 447, geciteerd). Op het 
gebied van het mededingingsrecht, zie o.m. arresten van 18 februari 1971, zaak 40170, Sirena, 
Jur., 1971, 69, r.o. 10; 15 december 1994, zaak C-250/92, DLG, Jur., 1994, I-5641, r.o. 54; 11 
december 1995, zaak C-399/93, Oude Luttikhuis, Jur., 1995, 1-4515, r.o. 18. Over de markteen
heid als onderdeel van de economische constitutie van de Gemeenschap, zie in het bijzonder 
BARENTS, R., "The Community and the Unity of the Common Market. Some Reflections on the 
Economie Constitution of the Community", 33 Germ. Yearb. Int. L., 1990, 9-36. Aangaande het 
belang en de implicaties van de eenheid in de markt in de rechtspraak van het Hof, zie reeds VAN 
DER ESÇH, B., "L'unité du marché commun dans la jurisprudence de la Cour", Cah. Dr. Eur., 
1970, 303-313. Dat het beginsel van de eenheid van de markt ook ten aanzien van de Gemeenschap 
zelf (met name in het kader van het landbouwbeleid) verbindend werkt, bevestigde het Hof in zijn 
arresten van 20 april 1978, gevoegde zaken 80177 en 81177, Ramel, Jur., 1978, 927, r.o. 35; 2 
februari 1988, zaak 61186, Verenigd Koninkrijk/Commissie, Jur., 1988, 431, r.o. 9. Zie eveneens 
de beklemtoning van de eis van markteenheid m.b.t. de gemeenschappelijke marktordening voor 
granen in arrest van 17 december 1981, gevoegde zaken 197-200, 243, 245 en 247/80, Ludwigsha
fener Walzmühle Erling/Raad en Commissie, Jur., 1981, 3211, r.o. 44. Zie tenslotte ook het 
beroep op markteenheid bij de interpretatie van de harmonisatiebevoegdheden van de Raad ex art. 
100A EG in arrest van 9 augustus 1994, zaak C-359/92, Duitsland/Raad, Jur., 1994, 1-3681, r.o. 
37; voor een op markteenheid gefundeerde enge interpretatie van de uitzondering van art. 100A, lid 
4, zie conclusie advocaat-generaal TESAURO in zaak C-41193, Frankrijk/Commissie, Jur., 1994, p. 
1-1833, punt 4. 

De term "fundamenteel recht" (Duits: "Grondrecht") wordt door het Hof voor art. 48 EG, d.w.z. 
voor het vrij werknemersverkeer, gebruikt in zijn arrest van 15 oktober 1987, zaak 222/86, 
Heylens, Jur., 1987, 4097, r.o. 14. Zie reeds, in de zin van het vestigingsrecht als grondrecht, 
BLECKMANN, A., "Die Preiheiten des Gemeinsamen Marktes als Grundrechte", in Das Europa der 
zweiten Generation. Gedächtnisschrift für Christoph Sasse, 11, BIEBER, R. e.a. (eds.), Kehl am 
Rhein, Engel, 1981, 665; Id., BLECKMANN, A., "Die Personenverkehrsfreiheit im Recht der EG. 
V om Gleichheitssatz zur Verankerung absoluter Grundrechte", DVbl., 1986, 69; Id., "Zur 
Dogmatik des Niederlassungsrechts im EWG-Vertrag", WiVerw, 1987, (119), 128; BLUMENWITZ, 
D., "Rechtsprobleme im Zusammenhang mit der Angleichung von Rechtsvorschriften auf dem 
Gebiet des Nieder~assungsrechts der freien Berufe. Eine Darstellung anhand einer aktuellen 
Prohiernatik im Bereich der ärztlichen Heilberufe", N.l. W., 1989, (621), 622. 

GRABITZ, E., "Das Recht auf Zugang zum Markt nach dem EWG-Vertrag", in Hamburg Deuts
chland Europa. Beiträge zum deutschen und europäischen Verfassungs-, Verwaltungs- und 
Wirtschajtsrecht. Pestschrift für Hans Peter Ipsen zum siebzigsten Geburtstag, STÖDTER, R. en 
THIEME, W. (eds.), Tübingen, Mohr, 1977, (645), 646. 

Resp. artt. 12-16, 92 en 95 EG. 

Zo b.v. de artt. 57, lid 2, 100 en 100A EG. In de opvatting van een aantal auteurs hoort ook 
vennootschapsrechtelijke harmonisatie op grond van art. 54, lid 3, sub g, EG in deze categorie 
thui~: zie de supra, voetnoot 1173 geciteerde publicaties. Omtrent het tripolaire krachtenveld waarin 
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men van marktgelijkheidsrechten spreken. 2078 Tenslotte worden voornoemde normen
groepen aangevuld door regels ter vrijwaring van de mededingingsvrijheid. 2079 Voor 
zover de artt. 85, 86 en 90 EG rechtstreeks uit particuliere of overheidsbron voortvloeien
de beperkingen van de mededinging verbieden, kan men van mededingingsvrijheidsrechten 
gewagen. 2080 De functie van de marktgelijkheidsnormen bestaat erin, nationale regels of 
handelwijzen opzij te zetten die de toegang tot de markt verzwaren; die van de regels 
inzake mededingingsvrijheid, de markten open te houden en met name te beletten dat de 
marktschotten die door de twee voornoemde regelgroepen geslecht zijn, door toedoen van 
ondernemingen terug worden opgericht. 2081 Alle drie dragen deze normenspannen, 

2078 

2079 

2080 

2081 

het proces van harmonisatie van regels met het oog op de instelling van de interne markt zich 
bevindt (nationale regelgevende bevoegdheid, marktvrijheid en substantiële reguleringsdrang), zie 
Mü'LLER-GRAFF, P.-C., "Die Rechtsangleichung zur Verwirklichung des Binnenmarktes", EuR., 
1989, (107), 118-121. Zie ook WILS, G., De bijdrage van het Hofvan Justitie tot de ontwikkeling 
van een Europese markteconomie, doctoraal proefschrift K.U.L., 1995, 423. 

GRABITZ, E., o.c., in Festschrift Ipsen, 646-647; zie reeds Id., Gemeinschaftsrecht bricht 
nationales Recht, Hamburg, Ludwig Appel, 1966, 82. 

Dat zowel de beginselen van het vrij verkeer (in casu van goederen) en van vrije mededinging 
"algemene beginselen van het gemeenschapsrecht zijn, waarvan het Hof de eerbiediging verzekert", 
is uitdrukkelijk bevestigd in arrest van 7 februari 1985, zaak 240/83, ADBHU, Jur., 1985, 531, 
r.o. 9. De complementariteit tussen beide normenstellen heeft het Hof juridisch op opmerkelijke 
wijze tot uiting gebracht met de overname, in het Dassonville-arrest (infra, voetnoot 2219, r.o. 5) 
ter omschrijving van het begrip "maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeper
king" in de zin van art. 30 EG, van de in Völk!Vervaecke (arrest van 9 juli 1969, zaak 5/69, Jur., 
1969, 295, r.o. 5) geponeerde test m.b.t. het vereiste van "ongunstige beïnvloeding van de 
interstatenhandel" in art. 85, lid 1, EG. Cf. KAPTEYN, P.J.G. en VERLoREN VAN THEMAAT, P., 
Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen, 4e ed., 259. 

GRABITZ, E., o.c., in Festschrift Ipsen, 646-647. VERLoREN VAN THEMAAT, P., in KAPTEYN
VERLûREN VAN THEMAAT, 86-87, brengt de mededingingsvrijheid onder bij het vrijheidsbeginsel, 
dat daarnaast de vier vrijheden omvat. Wat hier onder marktgelijkheid wordt gebracht, correspon
deert in zijn visie met het gelijkheidsbeginsel. Tenslotte onderscheidt VERLoREN vAN THEMAA T 
ook nog het solidariteitsbeginsel, waaronder het communautaire cohesiebeleid ressorteert. Zie reeds 
VERLoREN VAN THEMAAT, P., "Het economisch grondslagenrecht van de Europese Gemeenschap
pen", in Liber Amicorum losse Mertens de Wilmars, Antwerpen, Kluwer, Zwolle, Kluwer, 1981, 
355-383, waar de auteur terecht opmerkt (p. 379) dat de gelijkheidsbeginselende vrijheidsbeginse
len ondersteunen. q. arrest van 16 oktober 1980, zaak 147179, Hochstrass, Jur., 1980, 3005, r.o. 
7, waarin het Hof inderdaad het algemene gelijkheidsbeginsel erkent als grondslag voor het verbod 
van discriminatie op basis van nationaliteit. 

MERTENS DE WILMARS, J., "De economische opvattingen in de rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen", in Miscellanea W.I. Ganshof van der Meersch, 11, 
Brussel, Bruylant, Parijs, L.G.D.J., 1972, (285), 298. Voor een goede illustratie van de aanvullen
de werking van de mededingingsbepalingen (in casu art. 86 EG) ten aanzien van de marktvrijheden 
(in casu art. 59), zie arresten van 25 oktober 1979, zaak 22/79, Greenwich Film Production, Jur., 
1979, 3275, r.o. 12 en 2 maart 1983, zaak 7/82, GVL/Commissie, Jur., 1983, 483, r.o. 39, 
bevestigd in arrest van 20 oktober 1993, gevoegde zaken C-92/92 en C-326/92, Collins, Jur., 
1993, I-5145, r.o. 24: het betrof misbruik van machtspositie door verenigingen die de auteursrech
ten van componisten beheren die "leiden tot een compartimentering van de gemeenschappelijke 
markt en aldus een belemmering vormen voor het vrij verrichten van diensten". Cf. ook de 
lezenswaardige beschouwingen van MESTMÄCKER, E.-J., Europäisches Wettbewerbsrecht, 
München, Beek, 1974, 49-50, die zich op basis van het supra, V<?etnoot 2071_ aangehaalde Deutsche 
Grammophon-arrest afvraagt of uit het vrije goederenverkeer en het verdragsstelsel inzake 
onvervalste mededinging een algemeen rechtsbeginsel kan worden afgeleid "der den Zugang zu den 
nationalen Märkten über den unmittelbaren Anwendungsbereich der Einzelvorschriften des EWGV 
hinaus gewährleistet". Over de opening van nationale markten als constitutief beginsel van de 
Gemeenschap, zie reeds Id. , "Offene Märkte im System unverfálschten Wettbewerbs in der 
europäischen Wirtschaftsgemeinschaft", in Wirtschaftsordnung und Rechtsordnung. Festschrift zum 
70. Geburtstag von Franz Böhm am 16. Februar 1965, COING, H., KRONSTEIN, H. en MESTMÄCK
ER, H.-J. (eds.}, Karlsruhe, Müller, 1965, (345}, 353. 
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volgens hun eigen functie en modaliteiten, bij tot de door het EG-Verdrag in het kader 
van de interne markt beoogde economische vervlechting. 2082 

439. Uit het voorgaande volgt dat de hoofdfunctie van de vier vrijheden erin bestaat de 
economische operatoren in de Gemeenschap toegang tot de markt van andere Lid-Staten te 
verschaffen. 2083 Zij vervullen derhalve, elk binnen hun specifieke kader, een gelijkaar
dige rol en zijn gebaseerd op dezelfde onderliggende beginselen. Een en ander verklaart 
de fundamentele parallellen die de jurisprudentie inzake de vier vrijheden altijd, maar 
meer nog in de jongste jaren, heeft vertoond. Reeds medio jaren zeventig beklemtoonde 
het Hof dat aan het vrije werknemersverkeer, het vestigingsrecht en het dienstenverkeer 
dezelfde beginselen ten grondslag wat betreft toegangs- en verblijfsrecht en het verbod 
van elke discriminatie op grond van nationaliteit. 2084 De meer recente overgang naar 
een 'rule of reason'-lezing van deze drie domeinen van vrij verkeer, naar het model van 
de Cassis de ·vijon-rechtspraak inzake goederenverkeer, laat zich in hetzelfde licht 
begrijpen. 

De gemeenschappelijke kenmerken van de vier vrijheden als onderdeel van de 
interne of gemeenschappelijke markt mogen echter niet hun specificiteit in de schaduw 
stellen. Precies op dit punt dreigt de recente rechtspraak van het Hof, en met name 
Gebhard (supra, nr. 391), door een gebruik van (over-)generieke formules aanleiding te 
geven tot misverstanden. Deze jurisprudentie wekt de indruk dat voor de vier vrijheden 

2082 

2083 

2084 

Zie de beklemtoning van de correlatie tussen "de voor het tot stand brengen van één markt 
noodzakelijke 'afschaffing van belemmeringen' en 'eerlijke mededinging' in arrest van 13 juli 1966, 
zaak 32/65, Commissie/Italië, Jur., 579, 606-607; zie ook arrest van 13 juli 1966, gevoegde zaken 
56/64 en 58/64, Consten en Grondig/Commissie, Jur., 1966, 449, 513. Zie verder de vaste 
rechtspraak inzake de uitlegging van de EG-mededingingsbepalingen in het licht van de door het 
Verdrag beoogde "wederzijdse economische penetratie", "wederzijdse doordringing van de 
nationale markten" resp. "economische vervlechting": arresten van 30 juni 1966, zaak 56/65, 
LTM, Jur., 1966, 391, 414; 12 december 1967, zaak 23/67, Brasserie De Haecht, Jur., 1967, 
511, 523; 14 juli 1972, zaak 57/69, ACNA/Commissie, Jur., 1972, 933, r.o. 82; 17 oktober 1972, 
zaak 8172, Cementhandelaren!Commissie, Jur., 1972, 977, r.o. 29; 15 mei 1975, zaak 71174, Fru
bo/Commissie, Jur., 1975, 563, r.o. 33-38; 11 juli 1985, zaak 42/84, Remia!Commissie, Jur., 
1985, 2545, r.o. 22; 24 oktober 1995 in zaken C-70/93, BMW, Jur., 1995, 1-3439, r.o. 20 en C-
266/93, Volkswagen, Jur., 1995, 1-3477, r.o. 26; Gerecht, 18 mei 1994, zaak T-37/92, BEUC en 
NCC/Commissie, Jur., 1994, 11-285, r.o. 75. over de vrijheden, de gemeenschappelijke markt en 
het stelsel van niet-vervalste mededinging als "Grundprinzipien der Wirtschaftsverfassung der 
EWG", zie ook PETERSMANN, E.-U., "Grundprobleme der Wirtschaftsverfassung der EG", 
Aussenwirtschaft, 1993, (389), 409-410. 

Zie expliciet, m.b.t. het goederenverkeer, arrest van 14 juli 1983, zaak 17 4/82, Sandoz, Jur., 
1983, 2445, r.o. 26; cf. eveneens conclusie van advocaat-generaal JACOBS in zaak C-412/93, 
Leclerc-Siplec, Jur., 1994, p. 1-195, punten 41-42; Rorn, W.-H., noot bij H.v.J., arrest van 24 
november 1993, gevoegde zaken C-267/91 en C-268/91, Keek en Mithouard, C.M.L. Rev., 1994, 
(845), 853. 

Zie arresten Royer, r.o. 12; Watson en Belmann, r.o. 9; Ramrath, r.o. 17; Asscher, r.o. 29, waar 
het Hof toevoegt dat voornoemde identiteit van onderliggende beginselen ook geldt voor de uitoefe
ning van een economische activiteit door de onder het gemeenschapsrecht vallende personen. Zie 
ook, betreffende de toepasselijkheid van de non-discriminatieregel op zowel arbeidsprestaties (art. 
48 EG) als dienstverrichtingen (art. 59 EG), arresten van 12 december 1974, zaak 36174, Walrave, 
Jur., 1974, 1405, r.o. 6-7 en 16; 14 juli 1976, zaak 13176, Donà, Jur., 1333, r.o. 6. In r.o. 23-24 
van Walrave merkt het Hof overigens op dat het enkele verschil tussen de in art. 48 en 59 bedoelde 
activiteiten de omstandigheid is dat zij al of niet krachtens een arbeidscontract worden uitgeoefend, 
welk verschil "niet een engere interpretatie kan rechtvaardigen van de toepasselijkheid der te 
verzekeren vrijheid". Inzake de relatie vestigingsrecht - vrij werknemersverkeer stelde het Hof zelfs 
expliciet dat "de artikelen 48 en 52 EEG-Verdrag dezelfde rechtsbescherming verlenen en dat de 
kwalificatie van een economische werkzaamheid derhalve geen belang heeft": arrest van 5 februari 
1991, zaak C-363/89, Roux, Jur., 1991, 1-273, r.o. 23. 
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nog slechts één uniforme test geldt - een soort Europese 'Negative Commerce Clau
se'2085 (cf infra, nr. 521) - om nationale regels op hun verenigbaarheid met het vrije 
verkeer te toetsen, en dat de in het kader van het vrije goederen- en dienstenverkeer 
ontwikkelde rechtspraak zonder meer op het domein van het vestigingsrecht (en het 
werknemers- en kapitaalverkeer) overdraagbaar is. Daardoor dreigt niet alleen een 
vervormde kijk op de specifieke rol die de verschillende vrijheden op het vlak van de 
markttoegang spelen, maar ook een potentieel overmatige interferentie van gemeenschaps
wege met lidstatelijke bevoegdheden. 

440. Zoals wij hoger (supra, nrs. 2-3) zagen, houdt de vrijheid van vestiging, evenals 
het vrije werknemers- en kapitaalverkeer, een mobiliteitsrecht in voor productiefactoren: 
arbeid, knowhow, ondememerstalent, kapitaal en investeringen moeten zich binnen de EG 
vrij kunnen bewegen naar de meest aantrekkelijke plaats teneinde zich aldaar op min of 
meer duurzame wijze fysiek in te planten met als resultaat een effectieve beroeps- of 
bedrijfswerkzaamheid (cf de definitie van 'vestiging', supra, nr. 159). Dit ligt anders met 
goederen en - althans tot op zekere hoogte2086 - diensten, waar het Verdrag vooral een 
mobiliteitsrecht verschaft aan producten: in het oorsprongland (de Lid-Staat van vestiging) 
regelmatig geproduceerde goederen en diensten2087 moeten in beginsel vrij kunnen 
circuleren binnen de Gemeenschap. Deze voorstelling van zaken is ongetwijfeld 
simplifiërend2088, maar maakt toch aanschouwelijk dat vrij verkeer en vrij verkeer twee 
zijn: het regime van personen of ondernemingen die zich naar een andere Lid-Staat 

2085 

2086 

2087 

2088 

Naar Art. I § 8 van de Amerikaanse federale grondwet. Ofschoon deze bepaling het federale 
congres van de Verenigde Staten de . bevoegdheid verleent interstaten- en buitenlandse handel te 
reguleren, heeft het U.S. Supreme Court er van oudsher ook een "Negative Commerce Clause" in 
gelezen, die staten belet om de interstatenhandel te discrimineren of aan onredelijk zware lasten te 
onderwerpen. Cf de infra, nr. 521 aangehaalde rechtspraak. 

Cf advies 1/94 van 15 november 1994, WTO, Jur., 1994, 1-5267, r.o. 44-45, waar het Hof 
oordeelt dat de situatie van "grensoverschrijdende dienstverrichting", d.w.z. de categorie van 
diensten waarbij enkel de dienst zich over de grens verplaatst, "wel enige gelijkenis [vertoont] met 
goederenverkeer", zodat dit onder de gemeenschappelijke handelspolitiek ressorteert. De analogie 
kan echter niet geheel worden doorgetrokken, en met name niet naar de situaties waarin diensten
verkeer ook een grensoverschrijdende verplaatsing van personen meebrengt: zie WOUTERS, J., 
"Europees en nationaal conflictenrecht en de interne markt voor financiële diensten", in Europees 
Gemeenschapsrecht en Internationaal Privaatrecht, M.N. V.I.R., nr. 113, Deventer, Kluwer, 1996, 
(48), 98-101. Zie eveneens, voor kritische beschouwingen over de analogie goederen-dienstenver
keer, BERR, C .J., "Perplexités juridiques à propos du marc hé commun des services", R. M. C. , 
1993, (444), 446 e.v.; DUBUISSON, B., Le droit applicable au contrat d'assurance dans un espace 
communautaire intégré, doctoraal proefschrift U.C.L., 1994, p. 763-765, nrs. 806-807. 

Meer dan eens verliest men uit het oog dat de onderliggende premisse van de Cassis de Dijon
rechtspraak is dat een product of dienst in het oorsprongland regulier geproduceerd en op de markt 
gebracht is: zie arrest Cassis de Dijon, r.o. 14-15 en dictum, en, voor diensten, arrest Säger, r.o. 
12. Het loskomen van deze premisse in de Oosthoek-rechtspraak (infra, voetnoten 2222 en 2223) 
helpt de latere "herbronning" van Keek verklaren (infra, nr. 469). 

Zo maakt zij niet alleen, zoals uit vorige voetnoot blijkt, abstractie van de hypothesé waarin de 
dienstverrichter een dienst aanbiedt en uitvoert in een andere Lid-Staat, wat niet alleen een vorm 
van diensten-, maar ook van personenverkeer uitmaakt, maar tevens van de rechtspraak waarin het 
Hof aan het goederen- en het dienstenverkeer het recht van de goederen- resp. dienstenontvanger 
vastknoopt om zich naar een andere Lid-Staat te begeven teneinde zich aldaar van het goed te 
voorzien of de dienst te ontvangen: zie, wat goederenverkeer betreft, arrest van 7 maart 1990, zaak 
C-362/88, GB-Inno-BM, Jur., 1990, I-667, r.o. 8; wat betreft diensten, de arresten Luisi en 
Carbone, r.o. 10-16; 2 februari 1989, zaak 186/87, Cowan, Jur., 1989, 195, r.o. 15; 15 maart 
1994, zaak C-45/93, Commissie/Spanje, Jur., 1994, I-911, r.o. 5. 
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begeven om aldaar op duurzame basis economisch actief te worden2089
, verschilt nood

zakelijkerwijs van dit betreffende goederen of diensten die al in de Lid-Staat van 
productie of vormgeving aan controles zijn onderworpen en vervolgens in het vrije 
verkeer zijn gebracht. In de eerste situatie staat men voor een integratie in het economi
sche leven van een Lid-Staat, welke dit land legitieme aanspraken verschaft om zijn eigen 
regelgeving op de betrokken personen of ondernemingen toe te passen: vrijwaring van 
deze leg,itieme aanspraken is precies, zoals hierna (infra, nr. 445) zal worden aangevoerd, 
één van de functies van art. 52, tweede alinea, EG. In de tweede situatie is die legitimiteit 
veel minder vanzelfsprekend en kan toepasselijkheid van regels van het ontvangstland 
leiden tot dubbele controles en een overeenkomstige benadeling van de import van 
producten of diensten uit een andere Lid-Staat. Nog anders uitgedrukt: bij vestiging staat 
het vrijwaren van de toegang tot de markt vooral in verband met de doelmatige allocatie 
van productiefactoren binnen de interne markt (supra, nr. 2) en het effectueren van het 
beginsel van de vrije keuze van vestigingsplaats (supra, nr. 3), kortom, met de vrijheid 
van grensoverschrijdende investeringen. Bij goederen- en dienstenverkeer staat de 
markttoegangsbeschermende functie van de verdragsvrijheden overwegend in het teken 
van de vrijheid van grensoverschrijdende handel. 

441. Uit het voorgaande blijkt dat de specificiteit van elke verdragsvrijheid noodzaakt 
tot een zekere differentiatie in het rechterlijke beoordelingsproces. Zulks betekent 
geenszins dat de door het Hof in Kraus en Gebhard geponeerde, aan de Cassis d_e Dijon
rechtspraak ontleende toetsingscriteria ongeëigend zouden zijn voor het vestigingsrecht. 
Zij lenen zich veel beter dan een (openlijk/verkapt, formeel/materieel) discriminatie
criterium tot een genuanceerde beoordeling van nationale belemmerende regels (zie ook 
infra, nr. 444), op voorwaarde althans dat zij zich toespitsen op het aspect markttoegang 
en niet mechanisch worden toegepast op allerlei andere nationale regels die weliswaar 
'hinderlijk' kunnen zijn, maar de toegang tot de nationale markt beletten noch bemoeilij
ken. Tegen een globalisering van de toetsingscriteria in de rechtspraak betreffende de vier 
vrijheden kan men vanuit een oogpunt van coherentie geen bezwaren maken, wel 
integendeel. Waar het echter op aankomt, is dat bij de toepassing van deze criteria een 
evenwichtige afweging wordt doorgevoerd van de in het geding zijnde belangen, gelet op 
de specifieke functie en betekenis van elke verdragsvrijheid als instrument tot verschaffing 
van daadwerkelijke markttoegang in het kader van de interne markt. Voor een dergelijke 
differentiatie bestaat ruimte in alle stappen van het door het Hof ontwikkelde toetsings
proces: zowel bij de vraag of een belemmering van het vrije verkeer voorligt (infra, nrs. 
463 e.v.), als ter beoordeling van de objectieve rechtvaardiging en proportionaliteit van 
de nationale regeling (infra, nrs. 542-548). In alle gevallen gaat het om een afweging van 
een bepaald nationaal belang versus het communautaire belang bij openheid van markten 
en vrij verkeer. De weegschaal is dezelfde, maar de maten en gewichten van de afweging 
vertonen, afhankelijk van de betrokken verdragsvrijheid, verschillen. 

2089 Over het element 11 duurzaamheid 11 als atbakeningsfactor tussen vestigingsrecht en dienstenverkeer, 
zie supra, nrs. 162 e.v. Dat verdere nuancering ~eboden is, blijkt reeds hieruit, dat ook gevallen 
van tijdelijke arbeid in loondienst in een andere Ltd-Staat - mits niet uitgevoerd in het kader van de 
vrije dienstverrichting van de werkgever: zie de supra, nr. 331 aangehaalde rechtspraak - onder het 
vrije werknemersverkeer ressorteren: zie arrest Ramrath, r.o. 25, supra, nrs. 377 e.v. 
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AFDELING 11. STELLINGNAME 

§ 1. Drie essentiële componenten 
~"\ 

i.:;} 

442. In het licht van het voorgaande willen we inhoud en draagwijdte van de vrijheid \~1 
van vestiging als volgt samenvatten. Het vestigingsrecht verleent ondernemingen het recht ~~\ 
om op basis van een vrije ondernemersbeslissing ·eender waar binnen de Gemeenschap op " 
duurzame wijze economische activiteiten te ontplooien. Zij genieten daartoe de mogelijk
heid om (i) hun land van oorsprong (en nadien zo nodig ook het vestigingsland) te 
verlaten, (ii) toegang te verkrijgen tot de markt van het vestigingsland en (iii) aldaar 
actief te worden en te blijven overeenkomstig dezelfde voorwaarden als welke dit land 
voor de eigen ondernemingen heeft vastgesteld. 

443. Wij onderscheiden bijgevolg drie wezenlijke componenten van het vestigingsrecht, 
waarop in de hoofdstukken 11 en III uitvoerig wordt ingegaan: 

2090 

Recht van vertrek. In de eerste plaats kan een onderneming op grond van het vesti
gingsrecht vrijelijk besluiten geheel of gedeeltelijk haar land van oorsprong te 
verlaten om zich in een andere Lid-Staat te vestigen (Klopp, RVSZ, Daily Mail), 
zoals die onderneming ook ongeremd moet zijn in haar beslissing het land van 
vestiging op zijn beurt geheel of gedeeltelijk te verlaten (Halliburton Services). Dit 
recht van vertrek impliceert dat het oorsprongland (en vervolgens, het land van 
vestiging) de keuze voor vestiging elders in de EG niet mag ontmoedigen door 
hieraan ongunstige rechtsgevolgen vast te knopen (RVSZ, Daily Mail, Bosman). 
Vertrekbelemmerende regels, ook indien van niet-discriminerende aard, moeten op 
hun rechtvaardiging en proportionaliteit worden getoetst. De toetsingscriteria zijn 
dezelfde als bij het markttoegangsrecht, aangezien het recht van vertrek een 
conditio sine qua non voor de toegang tot de overige markten van de Lid-Staten 
vormt. 2090 De ~echtstre~.j!}fQ~lll?!.'!Ih~!g . Xé!J!,.gJ! . .Y7!!~~lq!?"Sht ts v_oo~ vennoo~
schappen . alleen inz.overre beEerkt, dat daaron~~r .. cni~t de .)net primaire vestig}tlg 
{Zetelverpfaäislng". of-fusie) gepaard. gaande . problematiek van de ~iteenlopende, 
t!!~ematio~al-ve~~~!schap~rédit~lij~e-,aani5n<>Pillg~facto!~~-yalt (supra, nr. 343). 

Recht van markttoegang. Vrije keuze van vestigingsplaats heeft slechts zin indien 
een onderneming daadwerkelijk toegang kan verkrijgen tot de markt van de andere 
Lid-Staten. Op dit punt manifesteert het vestigingsrecht zich als een markttoe
gangsrecht sensu stricto: in beginsel moeten alle - ook niet-discriminerende -
belemmeringen van de toegang tot de markt van het gastland op hun objectieve 
rechtvaardiging en evenredigheid worden getoetst. Dergelijke belemmeringen doen 
zich met name voor indien het gastland (i) de betrokken activiteit afschermt voor 
EG-ondernemingen of deze laatste in bepaalde opzichten minder gunstig behandelt 
dan binnenlandse ondernemingen (discriminatie, openlijk of verkapt: Reyners
Thieffty), (ii) eist dat de onderneming haar vestiging elders in de Gemeenschap 
opgeeft (Klopp, Franse artsen), (iii) geen rekening houdt met tevoren door de 

De identiteit van de voor het vertrek- en markttoegangsrecht geldende toetsingscriteria blijkt ook uit 
de arresten van 10 mei 1995, zaak C-384/93, Alpine Investments, Jur., 1995, I-1141, r.o. 38, en 
15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur., 1995, 1-4921, r.o. 103: infra, nrs. 470 en 471. 
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onderneming - met name wat haar rechtspersoonlijkheid aangaat - en/ of haar leden 
en personeel verworven kwalificaties (Vlassopoulou), of (iv) andere niet-discrimi
nerende regels toepast die de toegang van een EG-onderneming tot de binnenland
se markt rechtstreeks belemmeren (Ramrath, Kraus, Gebhard). 

Recht van marktparticipatie. Eens toegetreden tot de markt van het gastland, blijft 
het vestigingsrecht de EG-onderneming een ruim begrepen recht op gelijke 
behandeling waarborgen tijdens de uitoefening van de economische activiteit in dit 
land. De activiteitsuitoefening speelt zich echter in beginsel volkomen overeen
komstig de regels van het gastland af. 

§ 2. Betekenis van het beginsel van gelijke behandeling 

444. Laatstgenoemd element brengt ons bij de rol van het in art. 52, tweede alinea, EG 
neergelegde beginsel van nationale of gelijke behandeling voor het vestigingsrecht. Anders 
dan de vroegere doctrine betoogde (supra, nr. 278) en sommige uitspraken van het Hof 
hebben doen uitschijnen (met name Reyners, supra, nr. 282 en klinische biologie, supra, 
nr. 358), geeft dit beginsel geen uitputtende invulling aan deze verdragsvrijheid. Opdat 
het vestigingsrecht zijn hoger aangegeven, markttoegangsbeschermende functie zou 
vervullen, vindt het gelijke-behandelingsprincipe een noodzakelijk pendant in het recht 
van vertrek en van markttoegang als uit het beginsel van de vrije keuze van vestigings
plaats voortvloeiende mobiliteitsrechten. Zodra evenwel het mobiliteits- (of dynamisch) 
aspect van de grensoverschrijdende vestiging achter de rug is, herneemt eerstgenoemd 
beginsel zijn volledige draagwijdte. 

445. Het beginsel van gelijke behandeling van art. 52, tweede alinea, EG vervult 
daarbij drie functies. Allereerst moet het, zoals het recht van vertrek en van markttoe
gang, de mogelijkheid tot blijvende markttoegang en -participatie voor de EG-onderne
ming vrijwaren: gelijke behandeling fungeert hier als minimumwaarborg voor de markt
toegang, die door de twee overige genoemde componenten van het vestigingsrecht 
(vertrek- en markttoegangsrecht) wordt aangevuld. 2091 

Daartegenover staan twee verdere functies van het gelijke-behandelingsbeginsel die 
essentieel zijn voor een goed begrip van de vestigingsvrijheid, nl. het vrijwaren van een 
onvervalste mededinging in,~e Lid-Staat van ontvangst en van de regelgevende autonomie 
van deze Lid-Staat. Doordat een gelijke regellast wordt opgelegd aan binnenlandse en EG
ondernemingen zodra deze laatsten tot de markt zijn toegelaten, waarborgt het gelijke
behandelingsbeginsel een eerlijke, d.i. niet-vervalste mededinging op de betrokken markt, 
één van de andere grondslagen van de interne markt (supra, nr. 439). 2092 Deze functie 

2091 

2092 

Cf. ROTH, W.-H., "Grondlagen des gemeinsamen europäischen Versicherungsmarktes", RabelsZ., 
1990, (63), 82. Een vergelijkbare minimumwaarborgfunctie vervult art. 60, derde alinea, EG. Dat 
deze bepaling bij diensten evenmin een maximumwaarborg is, blijkt uit de infra, voetnoot 2094 
aangehaalde rechtspraak. 

Cf. MESTMÄCKER, E.-J., o.c., in Wirtschaftsordnung und Rechtsordnung. Festschrift zum 70. 
Geburtstag von Franz Böhm, 354. "Eerlijkheid in de mededinging" figureert uitdrukkelijk in de 
vierde considerans preambule EG; art. 3, sub g, EG (vóór inwerkingtreding VEU, art. 3, sub f, 
EEG) gewaagt van de invoering van een regime dat waarborgt dat de mededinging binnen de 
interne markt (vóór inwerkingtreding VEU: "gemeenschappelijke markt") niet wordt vervalst". Zie 
de inaanmerkingneming van voornoemde considerans in arrest van 13 juli 1966, zaak 32/65, 
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lijkt cruciaal voor het onderscheid tussen vestigingsrecht enerzijds en het vrije goederen
en dienstenverkeer anderzijds. Zoals gezegd, verschaft de duurzame integratie in de 
economie die vestiging meebrengt, het gastland legitieme aanspraken om zijn eigen 
regelgeving op de betrokken ondernemingen toe te passen (supra, nr. 440). 2093 Vanuit 
die vestiging kan dan weer grensoverschrijdend goederen- en dienstenverkeer plaatsvin
den, hetgeen de vaste rechtspraak van het Hof verklaart volgens welke 11 een Lid-Staat de 
verrichting van diensten op zijn grondgebied niet afhankelijk [mag] stellen van de 
inachtneming van alle voorwaarden die voor vestiging gelden, omdat hij daarmee de 
verdragsbepalingen die het vrij verrichten van diensten moeten verzekeren, ieder nuttig 
effect zou ontnemen. 112094 

Ten derde vrijwaart het gelijke-behandelingsprincipe de regelgevende autonomie 
van de Lid-Staten ten aanzien van duurzaam op hun grondgebied verrichte economische 
bedrijvigheid. 2095 Bij gebrek aan communautaire harmonisatie blijft de regulering van 
de voorwaarden waaronder beroep en bedrijf moeten worden uitgeoefend een lidstatelijke 
bevoegdheid, waarbij het gemeenschapsrecht evenwel als randvoorwaarde alle vormen van 
discriminatie verbiedt (alsmede, voor zover regels markttoegangsbelemmerend werken, 
zich een rechtvaardigings- en evenredigheidstoetsing voorbehoudt). 

De twee laatstgenoemde aspecten maken de begrenzende functie van het gelijke
behandelingsbeginsel ten aanzien van een communautaire toetsing van nationaal recht 
duidelijk: ongelimiteerde en systematische toetsbaarbeid van niet-discriminerende 
regelingen zou, nogmaals, leiden tot overspanning van de rechterlijke functie, grote 

2093 

2094 

2095 

Commissie/Italië, Jur., 1966, 579, 606-607. Het Hof heeft herhaaldelijk bevestigd dat de 
verdragsbepalingen inzake vrij verkeer in het licht van dit beginsel van eerlijke mededinging 
moeten worden uitgelegd: zo o.m. arresten van 10 januari 1985, zaak 229/83, Leclerc, Jur., 1985, 
1, r.o. 9; 19 maart 1991, zaak C-202/88, Frankrijk/Commissie, Jur., 1991,1-1223, r.o. 41. 

Cf. FALLON, M., "Variations sur le principe d'origine, entre droit communautaire et droit 
international privé", in Nouveaux itinéraires en droit - Hommage à François Rigaux, Brussel, 
Bruylant, 1993, (187), nr. 10, p. 197: "Le régime dit des mesures indistinctement applicabes peut 
donner lieu à une appréciation différenciée lorsque la personne entend exercer une profession de 
manière permanente sur le territoire, l'Etat d'accueil pouvant imposer eertailles contraintes malgré 
l'application d'exigences correspondantes dans l'Etat d'origine. La justification de cette application 
rigoureuse de la loi de l'établissement résiderait dans la nécessité pour l'Etat d'accueil de contröler 
les activités de tout établissement situé sur son territoire. Et on conçoit effectivement que eet 
établissement pouvant à son tour prester des services ou foumir des produits dans un autre Etat 
membre, la loi de eet établissement devienne, pour celui-ci, la loi du pays d'origine. '' Zie ook 
STUYCK, J. en GEENS, K., o.c., S.E.W., 1993, p. 121, nr. 20: "De vrijheid van vestiging raakt 
veel meer de rechtsorde van een lidstaat dan de vrijheid van dienstverlening: vestiging betekent 
immers een permanente band met de ontvangende lidstaat." 

Arresten van 17 december 1981, zaak 279/80, Webb, Jur., 1981, 3305, r.o. 16; Duits verzeke
ringsarrest, r.o. 26; arresten van 26 februari 1991 in zaken C-154/89, Commissie/Frankrijk 
("Franse toeristengidsen"), Jur., 1991, 1-659, r.o. 12, C-180/89, Commissie/Italië ("Italiaanse 
toeristengidsen "), Jur., 1991, 1-709, r.o. 15 en C-198/89, Commissie/Griekenland ("Griekse 
toeristengidsen"), Jur., 1991, 1-727, r.o. 16; 25 juli 1991, zaak C-76/90, Säger, Jur., 1991, 1-
4221, r.o. 13 (hieruit komt het citaat, met eigen cursivering); 9 augustus 1994, zaak C-43/93, 
Vander Elst, Jur., 1994, 1-3803, r.o. 17. Zie ook conclusie advocaat-generaal JACOBS in Säger, 
Jur., 1991, p. 1-4234, punt 23: "er zijn immers duidelijke verschilpunten tussen de situatie van 
iemand die zich permanent in een Lid-Staat vestigt en die van iemand die in een Lid-Staat slechts 
diensten verricht, of dat nu af en toe is of regelmatig. Het lijkt niet onredelijk, dat iemand die zich 
in een Lid-Staat vestigt in het algemeen in alle opzichten de wetgeving van die staat moet naleven. 
Het valt daarentegen moeilijker in te zien waarom iemand die in de ene Lid-Staat is gevestigd en in 
andere Lid-Staten diensten verricht, aan alle afzonderlijke wettelijke voorschriften van elk van die 
staten zou moeten voldoen. Dat zou immers betekenen, dat het begrip interne markt op het gebied 
van de dienstverrichting onbereikbaar wordt. " 

Zie ook STEINDORFF, E., "Reichweite der Niederlassungsfreiheit", EuR., 1988, (19), 20. 
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rechtsonzekerheid, omgekeerde discriminatie en concurrentievervalsing ten opzichte van 
binnenlandse ondernemingen creëren, met alle juridische (met name vanuit interne 
constitutioneelrechtelijke gelijkheidsbeginselen) en politieke (grote druk tot afschaffmg 
van de betrokken regels voor de eigen onderdanen2096, verzet tegen een vanuit Luxem
burg opgedrongen "gouvernement des ju ges") complicaties vandien. Zoals de andere 
marktvrijheden biedt het vestigingsrecht geen instrument ter verwezenlijking van een zo 
ruim mogelijke commerciële vrijheid van ondernemers of tot deregulering van de econo
mie.2097 

446. Met het voorgaande is duidelijk geworden dat de communautaire rechter zich bij 
de uitlegging van het vestigingsrecht door twee fundamentele waardeopties moet laten 
leiden die respectievelijk in de eerste en tweede alinea van art. 52 EG zijn neergelegd, 
namelijk marktmobiliteit (vertrek uit, en toegang tot, markten) én marktgelijkheid. Van 
essentieel belang voor de communautaire rechter is dat hij deze, hoger (supra, nr. 278) 
reeds geïdentificeerde spanningspoten met elkaar weet te verzoenen door een genuanceerd 
gebruik van de hem ter beschikking staande toetsingscriteria. Hier komt men bij het ons 
inziens fundamentele inzicht dat het Hof sedert Klopp met vele aarzelingen heeft verwor
ven: dat een louter discriminatiecriterium een te rudimentair en ontoere-ikend toetsingsin
stroment vormt voor het vrijwaren van de daadwerkelijke uitoefening van de vestigings
vrijheid. 2098 In wezen is dit inzicht al sedert Thieffry (supra, nr. 284) aanwezig, maar 
daar hoopte het Hof voornoemd doel nog te bereiken door middel van een verfijning van 
het discriminatiecriterium tot een van indirecte of verkapte discriminatie. Hoe nuttig ook, 
deze verfijning is op zijn beurt ontoereikend gebleken om de volle werking van de 
vestigingsvrijheid te waarborgen. In wezen verschaft het verkapte-discriminatiecriterium 
de rechter nog maar schijnbaar een gemakkelijk te hanteren toetsingscriterium: enerzijds 
omdat hij moet nagaan in hoeverre een op het eerste gezicht neutrale nationale regel 
overwegend EG-onderdanen of EG-ondernemingen benadeelt (supra, nr. 295), wat bij 
gebrek aan empirische gegevens een moeilijke opgave kan blijken (en tot uiteenlopende 
beoordelingen kan leiden); anderzijds omdat de kwalificatie van een regel als mogelijk 
indirect of verkapt discriminerend hem in de oncomfortabele positie brengt om ofwel het 
bestaan van een discriminatie op eerder kunstmatige wijze te ontkennen (zoals op het vlak 
van de directe fiscaliteit in de Schumacker-rechtspraak: infra, nr. 499), ofwel een 
discriminatie te erkennen maar vervolgens naar rechtvaardigingen te zoeken, wat gelet op 
het stigmatiserend effect van een kwalificatie als discriminatie, en de orthodoxie van de 
communautaire jurisprudentie zelf (infra, nr. 542}, weinig flexibiliteit toestaat. De Cassis 
de Dijon-criteria met een open beoordeling van algemeen-belanggronden en proportionali-

2096 

2fm 

2098 

lnzoverre terecht, MOITINHO DE ALMEIDA, J.C., o.c., in Festskrift til Ole Due, 253. 

Zie, i.v.m. goederenverkeer, conclusie advocaat-generaal TESAURO in zaak C-272/92, Hünermund, 
Jur., 1993, p. 1-6813-6814, punten 27-28; JOLIET, R., "La libre circulation des marchandises: 
I' arrêt Keek et Mithouard et les nouvelles orientations de la jurisprudence", I. T.D.E., 1994, (145), 
151; MöSCHEL, W., "Kehrtwende in der Rechtsprechung des EuGH zur Warenverkehrsfreiheit", 
N.J.W., 1994, (429), 431; ROTH, W.-H., o.c., C.M.L. Rev., 1994, 853. 

Op dit punt zijn wij het fundamenteel oneens met de opvatting als zou een ruim opgevatte 
discriminatietoetsing tot equivalente resultaten komen: zo o.m. MOITINHO DE ALMEIDA, J.C., o.c., 
in Festkrift til Ole Due, 256. De toetsing onder een discriminatiestandaard blijft stroef verlopen, 
zelfs indien men aanvaardt dat het Hof bij indirecte of verkapte discriminatie een soepeler houding 
aanneemt ten aanzien van mogelijke rechtvaardigingen dan bij rechtstreekse of openlijke discrimina
tie: infra, nr. 542. Zie ook reeds supra, nr. 297. 
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teit in interne-marktperspectief, vormen een veel subtieler toetsingsapparaat met het oog 
op het vrijwaren van het mobiliteitsaspeet van het vestigingsrecht. Zulks doet evenwel niet 
af aan de blijvende waarde, en zelfs superioriteit, van het discriminatiecriterium als 
instrument voor de handhaving van het beginsel van de marktgelijkheid in de hogerge
noemde zin. 

AFDELING 111. VERDERE ONDERBOUWING 

§ 1. Rechter versus wetgever - De parameters van Reyners verplaatst 

44 7. Alvorens specifiek op de hogergenoemde componenten van het vestigingsrecht in 
te gaan, is het nodig de hier verdedigde stellingname nader te onderbouwen. Het verwijt, 
dat een dergelijk ruim opgevatte visie van deze vrijheid een vrijbrief vormt voor buiten
sporig rechterlijk activisme en de prerogatieven van de communautaire wetgever aantast, 
zal immers niet lang op zich laten wachten. 

Laat ons eerst nagaan hoe de hier voorgestane stellingname zich verhoudt tot de 
parameters van Reyners inzake de rolverdeling tussen communautaire rechter en wetgever. 
De functie die het Hof in dit arrest aan de EG-wetgever toeschrijft, nl. het bevorderen van 
de daadwerkelijke uitoefening van het vestigingsrecht door middel van op de artt. 54 en 
57 EG gebaseerde richtlijnen (supra, nr. 283), houdt in de hier verdedigde stellingname 
onverkort stand. Zo blijven op art. 54, lid 3, sub g, EG gefundeerde richtlijnen tot 
harmonisatie van het vennootschapsrecht teneinde grensoverschrijdende vestiging van 
ondernemingen te vergemakkelijken (b.v. grensoverschrijdende fusie en zetel verplaatsing, 
afbouw van belemmerende anti-overnameregels: supra, nr. 247), nog steeds bijzonder 
wenselijk, zelfs noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor harmonisatie van wetgeving, op grond 
van art. 57, lid 2, EG, inzake de toegang tot bepaalde gereglementeerde sectoren. Bij 
gebrek aan dergelijke harmonisatiemaatregelen kan de communautaire rechter evenwel, in 
de optiek van de interne markt, niet de bevoegdheid worden ontzegd nationale regels 
principieel te toetsen aan de in art. 52 EG vervatte rechten van vertrek, markttoegang en 
marktparticipatie. Op dit punt geldt ons inziens onverkort wat het Hof op het vlak van het 
vrije goederenverkeer in het Italiaanse azijn-arrest poneerde: 

"Het grondbeginsel van de eenheid van de markt en het daaruit voortvloeiende vrije verkeer [ ... ] kunnen in geen 
geval afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat eerst de wetgevingen worden geharmoniseerd, daar 
zulks het beginsel van zijn inhoud zou ontdoen. "2099 

448. De hier verdedigde opvatting over de rol van de communautaire rechter en de 
draagwijdte van art. 52 EG gaat een heel eind verder dan het in Reyners voor de rechter 
gereserveerde domein, nl. toetsing van de regel van gelijke behandeling. Zij is daarmee 
echter, in een evolutief perspectief, niet in strijd. In de eerste plaats blijft ook in de hier 
voorgestane opvatting het recht van gelijke behandeling het uiteindelijke fundament - of, 
in de termen van Reyners, het "leidende beginsel" (supra, nr. 282) - van het vesti
gingsrecht. Wél wordt dit beginsel, teneinde de vrijheid vah vestiging operationeel te 

2099 Arrest Italiaanse azijn, r. o. 17; door advocaat -generaal MANCINI aangehaald ter verwerping van het 
Franse "gebrek aan harmonisatie"-argument in zijn conclusie in avoir fiscal, Jur., 1986, p. 279, 
punt 6. Zie de gelijkaardige verwerping van dit argument in de arresten Bachmann, r.o. 11 en 
Belgische verzekering, r.o. 9 (vrij werknemersverkeer). Cf. supra, nr. 320. 

/ 
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maken, aangevuld door twee mobiliteitsrechten, nl. een vertrekrecht en een markttoe
gangsrecht. Deze flankerende mobiliteitsrechten vinden hun grondslag in, en bouwen 
voort op, de constitutionalisering van art. 52 EG die het Hof sedert Reyners heeft doorge
voerd en die in titel I in detail werd geanalyseerd. Bovendien haken zij in op de evolutie 
die de opvattingen over de rol van de communautaire wetgever sedert de jaren zeventig 
hebben doorgemaakt. 2 :

00 

449. De wetgevende activiteit van de Gemeenschap is sinds de jaren zeventig, en vooral 
na de tweede helft van de jaren tachtig, geëvolueerd van specifieke en gedetailleer
de2101, naar generieke en minimale, harmonisatie. 2102 De onderliggende filosofie van 
Commissie en Raad is sterk gewijzigd. Oorspronkelijk hadden zij een zeer ruime 
opvatting van het hen door het EG-Verdrag verstrekte harmonisatiemandaat, begrepen als 
een zo uniform mogelijk maken van de nationale rechtsstelsels teneinde wederzijdse 
erkenning en een daadwerkelijk vrij verkeer te realiseren. 2103 Hoger (supra, nr. 237) 
werd reeds duidelijk dat de Commissie aanvankelijk in art. 54, lid 3, sub g, van het 

2100 

2101 

2102 

2103 

Deze evolutie blijkt niet uit de verdragstekst zelf die, zoals KAPTEYN en VERLoREN VAN THEMAAT 
opmerkten, buiten de sectoren landbouw en vervoer "neutraal [staat] ten aanzien van de mate van 
positieve integratie. De beslissing daarover wordt aan de Commissie en de Raad overgelaten": 
KAPTEYN, P.J. G. en VERLoREN VAN THEMAA T, P., Inleiding tot het recht van de Europese 
Gemeenschappen, Deventer, Kluwer, 1987, 4e ed., 308; in dezelfde zin GRABITZ, E., o.c., in 
Pestschrift lpsen, 665: "Die Zielbestimmung des Vertrages über die Koordinierung innerstaatlicher 
Rechtsvarschriften und auch Art. 57 EWGV enthalten selbst einen solchen Mafistab nicht. Sie 
räumen der Gemeinschaft vielmehr einen äusserst weiten Ermessensspielraum in der inhaltlichen 
Festlegung des Koordinierungsstandards ein". Zo ook reeds BAUMANN, J., "Die Harmonisierung 
des Niederlassungsrechts in versebiedenen Staatengruppen", in Deutsche Landesreferate zum Vl. 
Intemationalen Kongre.P für Rechtsvergleichung in Hamburg 1962, DöLLE, H. (ed.), Berlijn, De 
Gruyter, Tübingen, Mohr, 1962, (165), 174; NICOLAYSEN, G., "Niederlassungsrecht und 
Rechtsangleichung", in Aktuelle Pragen des europäischen Gemeinschaftsrechts. Gemeinschaftsrecht 
und nationales Recht. Niederlassungsfreiheit und Rechtsangleichung. Europarechtliches Kolloquium 
1964, Stuttgart, Enke, 1965, (91), 103; VERLoREN VAN THEMAAT, P., "Die Aufgabenverteilung 
zwischen dem Gesetzgeber und dem Europäischen Gerichtshof bei der Gestaltung der Wirtschafts
verfassung der Europäischen Gemeinschaften", in Eine Ordnungspolitik für Europa. Pestschrift für 
Hansvonder Groeben zu seinem 80. Geburtstag, MESTMÄCKER, E.-J., MöLLER, H. en SCHWARZ, 
H.-P. (eds.), Baden-Baden, Nomos, 1987, (425), 427. 

Men kan in wezen niet twee, maar drie fasen onderscheiden in de opvattingen over de rol van de 
communautaire wetgever. De eerste fase is deze van vóór de arresten Reyners en Van Binsbergen, 
waarin Commissie en Raad ervan uitgingen dat ook het beginsel van niet-discriminatie via 
richtlijnen ten uitvoer moest worden gelegd. Met voornoemde arresten werden deze richtlijnen en 
de talrijke terzake nog hangende richtlijnvoorstellen overbodig. De Commissie heeft die voorstellen 
bijgevolg ingetrokken: BARENTS, R., "Harmonisatie van wetgeving: moeilijk, moeizaam maar 
onvermijdelijk", in Ondernemen in Europa. Bedrijfsjuridische opstellen over de Europese eenwor
ding na 1992, Zwolle, Tjeenk Willink, 1989, (17), 19. De tweede fase situeert zich in de periode 
jaren zeventig - eerste helft jaren tachtig en situeert zich binnen de parameters van Reyners; de 
derde begint met het interne-marktproject sedert 1985, waarover meer in hoofdtekst. Zie over deze 
verschuiving in de rol van harmonisatie ook STEINDORFF, E., o.c., EuR., 1988, 25-26. 

De term "harmonisatie" wordt als synoniem gehanteerd van de term "coördinatie", zoals met name 
gehanteerd in de artt. 54, lid 3, sub g, en 57, lid 2, EG. Het EG-Verdrag zelf spreekt van 
harmonisatie in, o.m., de artt. 99, 100A, leden 4 en 5 en 100B, lid 1. Over het onderscheid dat 
men strikt genomen moet maken tussen "coördinatie" van inhoudelijk identiek blijvende nationale 
regels (typevoorbeeld: coördinatie van nationale sociale-zekerheidsregels in het kader van verorde
ning nr. 1408171) en "harmonisatie", in de zin van "onderlinge aanpassing" (vgl. de terminologie 
van de artt. 100 en 100A, lid 1, EG) van nationale wetgevingen, zie o.m. arresten van 15 januari 
1986, zaak 41184, Pinna I, Jur., 1986, 1, r.o. 20 en 27 september 1988, zaak 313/86, Lenoir, 
Jur., 1988, 5391, r.o. 13. 

Zie o.m. de uitgesproken opvattingen dienaangaande van de voormalige voorzitter van de 
Commissie (1958-1967), W. HALLSTEIN, Die europäische Gemeinschaft, Düsseldorf, Econ, 1979, 
5e ed., 57-58. 

/ 
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Verdrag een opdracht las om grote delen van het nationale vennootschapsrecht te 
harmoniseren. Eenzelfde extensieve opvatting spreekt uit de sectoriële en gedetailleerde 
aanpak van erkennings- en harmonisatierichtlijnen die op grond van art. 57 van het 
Verdrag in de jaren zeventig werden voorgesteld en aangenomen. 2104 

Deze aanpak is evenwel op duidelijke begrenzingen gestoten, zoals de Commissie 
medio 1985 toegaf in haar Witboek voor de voltooiing van de interne markt. 2105 De 
nieuwe, sedert het Witboek verkondigde strategie berust officieel op een combinatie van 
minimumharmonisatie en onderlinge erkenning van wetgevingen2106

, geïnspireerd op de 
Cassis de Dijon-rechtspraak van het Hof. Als uitgangspunt gelden voortaan de principes 
van wederzijds vertrouwen tussen de Lid-Staten en van gelijkwaardigheid (functionele 
gelijkheid), of minstens vergelijkbaarheid, van nationale regelgeving. 2107 Van het vroe
ger gehanteerde bestemmingstand-beginsel ("Prinzip des Bestimmungs- und Tätig
keitsländes"), waarbij personen, goederen en diensten aan de regels van het land van 
bestemming moeten voldoen om toegang tot die markt te verkrijgen - vandaar de nood 
aan gedetailleerde harmonisatie -, gaat men over naar het oorsprongland-beginsel ("Her
kunftslandprinzip "), waarbij legaal in het herkomstland verrichte productie of verworven 
kwalificaties door het bestemmingstand moeten worden erkend en voldoende worden 
geacht om toegang tot de markt van dit land te verkrijgen. 2108 De beste illustratie daar
van vormen, op het gebied van het vrije verkeer van natuurlijke personen, de twee 
algemene erkenningsrichtlijnen inzake universitaire resp. hogeschooldiploma's2109 en de 
richtlijn betreffende het rijbewijs.2110 Op het gebied van de vestiging van ondememin-

2104 

2105 

2106 

2107 

2108 

2109 

2110 

Zie voor een gedetailleerde analyse van de betrokken richtlijnen, inzonderheid de artsen-, 
dierenartsen-, tandartsen-, verpleegster-, vroedvrouwen-, apothekers- en architectenrichtlijnen, 
SCHNEIDER, H., Die Anerkennung von DipZomen in der Europäischen Gemeinschaft, 99-157. 

COMMISSIE EG, Witboek interne markt, supra, voetnoot 31, p. 18, nr. 61. 

COMMISSIE EG, Witboek interne markt, p. 18-20, nrs. 65-68 en p. 22, nr. 77 (goederenverkeer) en 
p. 27-28, nr. 102 (bank- en financiële diensten). 

COMMISSIE EG, Witboek interne markt, p. 19, nr. 65 (goederenverkeer), p. 25-26, nr. 93 
(personenverkeer, i.v.m. de aangekondigde kaderrichtlijn over een algemeen stelsel van erkenning 
van diploma's). Zie verder, over deze nieuwe aanpak, SCHMITI VON SYDOW, H., "The Basic 
Strategtes of the Commission's White Paper", in 1192: One European Market? A Critica[ Analysis 
of the Commission's lnternal Market Strategy, BIBBER, R., DEHOUSSE, R., PINDER, J. en WEILER, 
J.H.H. (eds.), Baden-Baden, Nomos, 1988, (79), 92-100. 

DAUSES, M., "Die rechtliche Diroension des Binnenmarktes", EuZW, 1990, (8), 10; STEINDORFF, 
E., "Gemeinsamer Markt als Binnenmarkt", Z.H.R., 1986, (687), 689-691; zie ook SCHNEIDER, 
H. , Die Anerkennung von DipZomen in der Europäischen Gemeinschaft, 30. Zie echter kritisch 
m.b.t. het beginsel van onderlinge erkenning, althans voor zover opgevat als "ein schlichtes 
Anerkennungsprinzip", STEINDORFF, E., Grenzen der EG-Kompetenzen, Heidelberg, Recht und 
Wirtschaft, 1990, 100-102. Zie ook de kritische analyse van de door de Commissie voorgestelde 
onderlinge erkenning op het gebied van de technische productnormen bij SEDEMUND, J., "'Cassis 
de Dijon' und das neue Harmonisierungskonzept der Kommission", in Der Gemeinsame Markt. 
Bestand und Zukunft in wirtschaftlicher Perspektive, Baden-Baden, Nomos, 1987, (37), 42-54. 

Zie resp. supra, voetnoot 1818 en voetnoot 1894. Voor een grondige analyse van deze richtlijnen 
en hun tenuitvoerlegging door de Lid-Staten, zie SCHNEIDER, H., Die Anerkennung von DipZomen 
in der Europäischen Gemeinschaft, 161-262. 

Zie richtlijn 91/439/EEG van de Raad van 29 juli 1991, supra, voetnoot 1702. Deze richtlijn gaat 
uit van minimale harmonisatie (zie vierde considerans preambule en harmonisatie model en 
afgiftevoorwaarden in artt. 2-7) en onderlinge erkenning (eerste considerans preambule en art. 1, 
lid 2). De rijbewijzen waren in een eerste fase geharmoniseerd door de eerste richtlijn 
80/1263/EEG van de Raad (supra, zelfde voetnoot), die evenwel nog steeds voorzag in een inwisse
lingsplicht indien de houder zijn gewone verblijfplaats in een andere Lid-Staat verwerft. In de 
richtlijn van 1991 geeft de Raad toe dat zulks "een belemmering vormt voor het vrije verkeer van 
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gen vindt men concrete illustraties in de financiële interne-marktrichtlijnen en (zij het dat 
het hier doorgaans eerder om kapitaalverkeer dan vestiging gaat) de richtlijnen inzake de 
toelating van effecten tot een effectenbeurs resp. inzake beursadmissie- en emissieprospec
tussen.2111 Generieke, op hogergenoemde beginselen gestoelde maatregelen ter bevorde
ring van de vestiging van ondernemingen heeft de Commissie evenwel nooit voorge
steld. 2112 

De financiële interne-marktrichtlijnen (Tweede Bankrichtlijn, Tweede en Derde Schadeverzekerings- en 
Levensverzekeringsrichtlijn, Beleggingsdienstenrichtlijn) zijn alle gefundeerd op het driespan minimumhar
monisatie, onderlinge erkenning ("Europees paspoort") en controle door het thuisland. De Tweede Bankrichtlijn 
weerspiegelt dit model het meest getrouw. 2113 De verzekeringsrichtlijnen - vooral door bindende verwijzingsre
gels2114 - en de Beleggingsdienstenrichtlijn211s brengen heel wat correcties op voornoemde principes aan. De 

2111 

2112 

2113 

2114 

2115 

personen en, rekening houdend met de in het kader van de Europese integratie gemaakte vooruit
gang, niet kan worden geaccepteerd" (negende considerans preambule); cf. arrest Skanavi, r.o. 26, 
waar ook het Hof meent dat de inwisselingsplicht "op ztchzelf een belemmering van het vrije 
verkeer van personen" vormt. In r.o. 27 oordeelt het Hof evenwel dat de Raad bevoegd was, de 
vereiste harmonisatie in etappen tot stand te brengen en aan de Lid-Staten mocht toestaan om 
tijdelijk verplichte inwisseling voor te schrijven: cf. supra, nr. 348. 

Zie de achtereenvolgende wijzigingen, ter tenuitvoerlegging van het beginsel van wederzijdse 
erkenning, van de Beursadmissieprospectusrichtlijn bij richtlijnen 87 /345/EEG van de Raad van 22 
juni 1987 (PB, 1987, L 185, 81), 90/211/EEG van de Raad van 23 aprill990 (PB, 1990, L 112, 
24) en 94/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 (PB, 1994, L 135, 1); 
zie daarnaast de Emissieprospectusrichtlijn: richtlijn 89/298/EEG van de Raad van 17 april 1989 
(PB, 1989, L 124, 8). Voor een analyse van eerstgenoemde maatregelen, zie o.m. LAMBRECHT, 
PH., "La reconnaissance mutuelle du prospectus et les nouvelles facultés de dispense du prospec
tus", R.D.A.I., 1994, 721-734. Voor een algemeen overzicht, zie WOUTERS, J., "EC Harmonizati
on of National Rules conceming Securities Offerings, Stock Exchange Listing and Investment 
Services: An Overview", Eur. Bus. L. Rev., augustus-september 1993, 199-225. 

In haar Witboek kondigde de Commissie terzake geen initiatief aan, ofschoon zij er geen twijfel 
over liet bestaan dat de in hoofdtekst genoemde beginselen volgens haar ook van toepassing zijn op 
bedrijven: "Indien een burger of bedrijf uit de Gemeenschap voldoet aan de eisen ten aanzien van 
zijn activiteit in één Lid-Staat, kan er geen geldige reden zijn waarom die burger of dat bedrijf zijn 
economische activiteiten niet in andere delen van de Gemeenschap zou mogen ontplooien": 
COMMISSIE EG, Witboek interne markt, p. 17, nr. 58. 

Voor nadere analyses, zie o.m. CLAROTTI, P., "Un pas décisif vers Ie marché commun des 
banques. La deuxième directive de coordination en matière d'établissements de crédit", R.M. C., 
1989, 453-464; DESCHANEL, J-P. en STOUFFLET, J., "Vers un statut bancaire européen", Banque 
et Droit, 1991, 83-98; GRUSON, M. en FEURING, W., "The New Banking Law of the European 
Economie Community", 25 Int. Law., 1991, 1-40; KATZ, S.E., "The Second Banking Directive", 
12 Y.E.L., 1993, 249-292; STRIVENS, R., "The liberalization of banking services in the Communi
ty", C.M.L. Rev., 1992, 283-307; VAN GERVEN, W., "La deuxième directive bancaire et la 
jurisprudence de la Cour de justice", Bank Fin., 1991, 39-46; ZAVVOS, G.S., "Banking Integration 
and 1992: Legal Issues and Policy Implications", 31 Harv. Int. L.J., 1990, 463-506. Voor een 
eerste evaluatie van de werking van de Tweede Bankrichtlijn, zie LANNOO, K., "The Single Market 
in Banking: A First Assessment", Butterw. J. Int. Bank. Fin. L., november 1995, 485-490. 

Het betreft de conflictregels van de artt. 7 en 8 Tweede Schadeverzekeringsrichtlijn (als geamen
deerd door de Derde Schadeverzekeringsrichtlijn) en van art. 4 Tweede Levensverzekeringsricht
lijn. Over de verenigbaarheid van deze verwijzingsregels met het vrije verkeer is al heel wat 
geschreven. Zie vooral DUBUISSON, B., Le droit applicable au contrat d'assurance dans un espace 
communautaire intégré; SMULDERS, B. en GLAZENER, P., "Hannonization in the field of insurance 
law through the introduetion of Community rules of conflict", C.M.L. Rev., 1992, 775-799. 

Zie i.v.m. de problemen van tenuitvoerlegging van het beginsel van wederzijdse erkenning op dit 
gebied o.m. ASHALL, P., "The Investment Services Directive: What Was the Conflict All About?", 
in EC Financial Market Regu/ation and Company Law, ANDENAS, M. en KENYON-SLADE, S. 
(eds.), Londen, Sweet & Maxwell, 1993, 91-101; WOUTERS, J., "De Belgische beurshervorming in 
internationaal en Europees perspectief", in De nieuwe Beurswetgeving. Commentaar bij de Wet van 

· 4 december 1990 betreffende de financiële markten en de financiële verrichtingen, JAN RONSE 
INSTITUUT (ed.), Kalmthout, Biblo, 1991, (67), p. 100-115, nrs. 29-44. Voor een nadere analyse 
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tenuitvoerlegging van deze richtlijnen heeft trouwens in vele Lid-Staten, inzonderheid in België, geleid tot een 
ingrijpende herregulering van de betrokken sector. m 6 Daarmee helpen de financiële interne-marktrichtlijnen -
die overigens "geflankeerd" worden door heel wat andere richtlijnen ter versterking van de prudentiële 
controle2117 

- stellig de kwalificatie van "deregulering" relativeren die soms aan de nieuwe strategie van de 
Commissie is gegeven. 2118 Het gaat veeleer om kwalitatieve herregulering2119 als quid pro quo voor de 
opening van de nationale financiële markten. 

450. Aan de sedert de 'nieuwe strategie' van de Commissie geproclameerde beginselen 
van minimumharmonisatie en wederzijdse erkenning kleefde in zekere zin reeds een 

2116 

2117 

2118 

2119 

van de richtlijn, zie vooral DASSESSE, M., EWING, A.J. en MARX, E.L., Council Directive (EEC) 
93122 (investment services in the securities field), Londen, Butterworth, 1993; FERON, B. en 
WOUTERS, H., "La directive 93/22 concemant les services d'investissement dans Ie domaine des 
valeurs mobilières et son impact sur la loi du 4 décembre 1990", R.P.S., 1994, 209; GROTIKE, S., 
"Die EG-Wertpapierdienstletstungsrichtlinie", EuZW, 1993, 440; SCHRANS, G., "De liberalisering 
van de effectenhandel in de Tweede Bankrichtlijn en in de richtlijnen 'Beleggingsdiensten' en 
'Kapitaaltoereikendheid'", Bank Fin., 1993, 569; Sousi-ROUBI, B., Droit bancaire européen, p. 
269-305, nrs. 534-623; VUILLEMIN, K., "L'agrément unique communautaire des entreprises 
d'investissement", R.M.C., 1994, 307. 

In België vormen de beste illustraties daarvan de ter uitvoering van de Tweede Bankrichtlijn 
aangenomen Wet van 22 rnaart 1993 op het . statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 
(B.S., 19 april 1993) en de ter irnJ.?lementatie van de Beleggingsdienstenrichtlijn aangenomen Wet 
van 6 april 1995 inzake de secundrure markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingson
dememingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (B.S., 3 juni 1995, errata B.S., 1 augustus 
1995). 

Zie, wat betreft kredietinstellingen, richtlijn 89/117 /EEG van de Raad van 13 februari 1989 
betreffende de verplichtingen inzake openbaarmaking van jaarstukken voor in een Lid-Staat 
gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen en financiële instellingen die hun hoofdkantoor buiten 
deze Lid-Staat hebben (PB, 1989, L 44, 40); richtlijn 89/299/EEG van de Raad van 17 april 1989 
betreffende het eigen vermogen van kredietinstellingen (PB, 1989, L 124, 16, gewijzigd door 
richtlijn 911633/EEG, PB, 1991, L 339, 33, en door richtlijn 92/16/EEG, PB, 1992, L 75, 48); 
richtlijn 89/647/EEG van de Raad van 18 december 1989 betreffende een solvabiliteitsratio voor 
kredietinstellingen (PB, 1989, L 386, 14, herhaaldelijk gewijzigd bij Commissierichtlijnen en recent 
bij richtlijn 96/10/EG van het Parlement en de Raad van 21 rnaart 1996 met betrekking tot de 
erkenning van contractuele verrekening door de bevoegde autoriteiten, PB, 1996, L 85, 17); 
richtlijn 92/30/EEG van de Raad van 6 april 1992 inzake toezicht op kredietinstellingen op 
geconsolideerde basis (PB, 1992, L 110, 52); richtlijn 92/121/EEG van de Raad van 21 december 
1992 betreffende het toezicht op en de beheersing van grote risico's van kredietinstellingen (PB, 
1993, L 29, 1, op technische punten inmiddels herhaaldelijk gewijzigd door richtlijnen van de 
Commissie); richtlijn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 inzake de 
depositogarantiestelsels (PB, 1994, L 135, 5); zie ook het nog hangende voorstel van richtlijn 
betreffende de sanering en liquidatie van kredietinstellingen (PB, 1988, C 36, 1), waarvan de 
werkzaamheden thans naar verluidt in een stroomversnelling zijn gekomen; wat betreft kredietin
stellingen en beleggingsondernemingen, richtlijn 93/6/EEG van de Raad van 15 rnaart 1993 betref
fende de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondememingen (PB, 1993, L 141, 1); gemeen
schappelijk standpunt (EG) nr. 26/95 van de Raad van 23 oktober 1995 met het oog op de 
aanneming van een richtlijn van het Parlement en de Raad inzake de beleggerscompensatiestelsels 
(PB, 1995, C 320, 9); wat betreft venekeringsondernemingen, richtlijn 91/674/EEG van de Raad 
van 19 december 1991 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van 
verzekeringsondememingen (PB, 1991, L 374, 7); voorstel voor een richtlijn betreffende het 
aanvullend toezicht op verzekeringsondememingen in een verzekeringsgroep (PB, 1995, C 341, 
16); voor de drie domeinen samen, richtlijn 95/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
29 juni 1995 tot wijziging van de Richtlijnen 771780/EEG en 89/646/EEG op het gebied van 
kredietinstellingen, de Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG op het gebied van het schadever
zekeringsbedrijf, de Richtlijnen 791267 /EEG en 92/96/EEG op het gebied van het levensverzeke
ringsbedrijf, Richtlijn 93122/EEG op het gebied van beleggingsondememingen en Richtlijn 
85/611/EEG op het gebied van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's), teneinde 
het bedrijfseconomische toezicht te versterken ("BCCI-richtlijn") (PB, 1995, L 168, 7). 

Zie reeds de kritische beschouwingen van BRUHA, T., "Rechtsangleichung in der Europäischen 
Wirtschaftsgerneinschaft. Deregulierung durch 'neue Strategie'?", ZaörRV, 1987, (1), 26-30. 

In die zin ook EYLES, 26. 



434 

connotatie van subsidiariteit 'avant la mode'. 2120 Verschuiving van harmonisatie naar 
wederzijdse erkenning leidt inderdaad tot een groter respect voor de regelgevende 
autonomie van de nationale en subnationale rechtsstelsels. 2121 Het Verdrag van Maas
tricht heeft de evolutie naar 11 slankere 11 communautaire wetgeving alleszins geconsolideerd 
door de formalisering van het subsidiariteitsbeginsel in art. 3B EG. Zulks betekent dat, 
ook op het gebied van het vestigingsrecht van ondernemingen, de comm~nautaire 

wetgever slechts mag optreden 11 indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen 
optreden niet voldoende door de Lid-Staten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve 
vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Gemeen
schap kunnen worden verwezenlijkt". 2122 

451. Uit zowel de jurisprudentiële als wetgevende ontwikkelingen blijkt, dat de rol van 
de communautaire wetgever vandaag de dag beperkter wordt opgevat dan in de visie die 
Commissie en Raad er in de jaren zeventig op nahielden, en zoals het Hof deze in Rey
ners tot de zijne heeft gemaakt. 2123 Zoals hoger aangegeven (supra, nr. 283), is één van 
de premissen van Reyners dat de "bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het 
recht van vrije vestiging112124 tot de taak van de wetgever behoort en derhalve als be
grenzing fungeert van de rechterlijke toetsingsbevoegdheid. Heden ten dage daarentegen 
beperkt de rol van de communautaire wetgever inzake vrij verkeer zich ·tot het scheppen 
van de minimale voorwaarden voor wederzijdse erkenning van nationale regels. Gedetail
leerde harmonisatie is in het algemeen krachtens art. 3B, tweede alinea, EG uit den boze. 
Het Hof lijkt hieruit in Gebhard de nodige conclusies te hebben getrokken en de bakens 
van Reyners voorgoed te hebben verzet. 

Enerzijds overweegt het Hof in Gebhard dat een EG-onderdaan in beginsel gehouden is te voldoen aan de 
voorwaarden die het gastland stelt voor de toegang tot of de uitoefening van een specifieke werkzaamheid; "om 
die reden", voegt het toe, voorziet art. 57 in richtlijnen van de Raad voor onderlinge erkenning van diploma's en 
harmonisatie van nationale regels. 2125 Maar onmiddellijk daarop volgt, zoals hoger (supra, nr. 319) reeds 
aangestipt, dat het "vaste rechtspraak van het Hof [is] dat nationale maatregelen die de uitoefening van de in het 

2120 

2121 

2122 

2123 

2124 

2125 

Niét "avant la lettre", aangezien subsidiariteit o.m. reeds als constitutioneel beginsel besloten lag in 
het ontwerp-verdrag ter oprichting van de Europese Unie dat het Europees Parlement in februari 
1984 had goedgekeurd: zie, naast overige antecedenten van het subsidiariteitsbeginsel vóór het 
Unieverdrag, DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, nr. 143, p. 122-124. 

Zie ook BRUHA, T., o.c., ZaöRV, 1987, 28-29; SCHMITT VON SYDOW, H., o.c., in 1192: One 
European Market?, 96. Zie ook het verband tussen subsidariteit en wederzijdse erkenning als 
gelegd door DELORS, J., "The Principle of Subsidiarity: Contribution to the Debate", in Subsidiari
ty: The Challenge of Change, Maastricht, EIPA, 1991, (7), 12. 

Over de principiële toepasselijkheid van het subsidiariteitsbeginsel als vervat in art. 3B, tweede 
alinea, EG op wetgevende initiatieven gebaseerd op de artt. 52 en 57 EG, zie supra, voetnoot 
1236, met verwijzing naar het (door ons niet gedeelde) standpunt van de Commissie terzake. 

De stellingname van het Hof in Reyners maakt overigens abstractie van het gegeven dat de 
harmonisatiewerkzaamheden van de Raad uit hoofde van art. 57, lid 2, krachtens de bewoordingen 
van deze bepaling "vóór het einde van de overgangsperiode" moesten. plaatsvinden. Ook de artt. 54, 
lid 2, en 57, lid 1, hielden vóór de inwerkingtreding van het Unieverdrag verwijzingen in naar de 
overgangsperiode ("tijdens de eerste etappe" unanimiteit, "vervolgens" resp. "daarna" gekwalifi
ceerde meerderheid). Het Unieverdrag heeft deze verwijzingen in beide laatstgenoemde bepalingen, 
maar niét in art. 57, lid 2 (dat nochtans eveneens gewijzigd werd), geschrapt en bepaald dat 
bedoelde maatregelen "volgens de procedure van artikel 189B" moeten worden vastgesteld. 

Arrest Reyners, r.o. 31. 

Arrest Gebhard, r.o. 36. 
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Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden kunnen belemmeren of minder aantrekkelijk kunnen maken, aan 
vier voorwaarden moeten voldoen: zij moeten zonder discriminatie worden toegepast, zij moeten hun rechtvaar
diging vinden in dwingende redenen van algemeen belang, zij moeten geschikt zijn om de verwezenlijking van 
het nagestreefde doel te waarborgen, en zij mogen niet verder gaan dan nodig is voor het bereiken. van dat 
doel" .2126 

Afwezigheid van harmonisatie weerhoudt de communautaire rechter derhalve niet meer 
van toetsing aan het vestigingsrecht zo een belemmering hierop voorligt. De jurispruden
tiële toetsing houdt met dit gebrek aan gemeenschappelijke regeling echter, conform de 
klassieke principes van Cassis de Dijon, wel rekening ter afweging van gerechtvaardigde 
openbaar-belanggronden van de Lid-Staten ten opzichte van de noden van het vrije 
verkeer. 

§ 2. Subsidiariteit als tegenargument? 

452. Biedt het subsidiariteitsbeginsel echter tevens geen sterk argument tegen de hier 
verdedigde opvatting over de draagwijdte van het vestigingsrecht en de rol van de 
communautaire rechter daarin? Men kan, onder verwijzing naar de ontstaansgeschiede
nis2127 en de bewoordingen2128 van art. 3B, tweede alinea EG, opwerpen dat deze 
bepaling kennelijk de wetgevende, en niet de jurisprudentiële activiteit, van de Gemeen
schap, voor ogen heeft. 2129 Daar staat tegenover dat art. 3B, tweede alinea, zélf naar 
het subsidiariteitsbeginsel verwijst, hetgeen - zoals ook uit andere bepalingen van het 
Unieverdrag blijkt2130 - aannemelijk maakt dat subsidiariteit sensu lato een, het gehele 
gemeenschapsrecht doordringend en alle gemeenschapsinstellingen verbindend2131 , 
algemeen constitutioneel beginsel vormt, dat het Hof derhalve bij de vervulling van zijn 
taken in acht dient te nemen. 2132 Voor zover het subsidiariteitsbeginsel een passend 
evenwicht wil vrijwaren tussen centrale en lokale bevoegdheidsuitoefening in een federaal 
of supranationaal statenverband, houden wij er in onze stellingname betreffende de draag
wijdte van het vestigingsrecht ten volle rekening mee op het vlak van de marktparticipa-

2126 

2127 

2128 

2129 

2130 

2131 

2132 

Arrest Gebhard, r.o. 37; bevestigd in arrest Bosman, r.o. 104. 

Daarover DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, p. 121-124, nr. 143. 

Art. 3B, tweede alinea, EG is zichtbaar toegespitst op optreden en besluitvorming vanwege de 
politieke instellingen van de Unie; cf ook elfde considerans preambule VEU en art. A, tweede 
alinea, VEU, waar het heet dat "besluiten zo dicht mogelijk bij de burger[s] worden genomen", 
waaraan genoemde considerans "in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel" toevoegt. 

In die zin, en daarom tegen toepasselijkheid ten aanzien van de jurisprudentiële uitlegging van 
materiële regels van gemeenschapsrecht, MüLLER-GRAFF, P.-C., "Binnenmarktauftrag und 
Subsdiaritätsprinzip?", Z.H.R., 1995, (34), 73-74, die op 74-75 ook waarschuwt voor de opvatting 
als zou het Hof "in einem allgemein-politisch verstandenen Sinne" met subsidiariteit moeten 
rekening houden bij de uitlegging van deze regels. 

Zie in het bijzonder de verwijzing naar het subsidiariteitsbeginsel in elfde considerans preambule 
VEU en art. B, tweede alinea, VEU. Overige (minder expliciete, maar niet minder belangrijke) 
uitingsvormen van het subsidiariteitsbeginsel slaan duidelijk op de communautaire besluitvorming, 
en niet op de rol van de communautaire rechter: zie artt. A, tweede alinea, VEU, 126, 127, 128, 
129, 129A, 130 en 130 EG en art. 2, lid 1, Overeenkomst betreffende de sociale politiek. 

DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, p. 136, nr. 155. 

Zulks volgt met name uit art. E VEU, dat het Hof er o.m. toe verplicht zijn bevoegdheden uit te 
oefenen "onder de voorwaarden [ ... ] die zijn vastgesteld in [ ... ] de andere bepalingen van dit 
Verdrag", waaronder art. B, tweede alinea, VEU, dat inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel 
als omschreven in art. 3B EG voorschrijft. 

l_j 

,-: 
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tie: het gelijke-behandelingsbeginsel strekt hier, zoals hoger werd aangevoerd (supra, nr. 
445), immers mede tot vrijwaring van de regelgevende autonomie van de Lid-Staten. 
Bovendien kan subsidiariteit als constitutioneel beginsel niet geïsoleerd worden be
schouwd, maar vindt het zijn noodzakelijke complement in een loyauteitsplicht van de 
deelstaten ten aanzien van het ruimere statenverband en de in het kader daarvan onder
schreven doelstellingen, beginselen en verplichtingen. 2133 Dit aspect van het ruimere 
solidariteitsbeginsel dat aan de Unie ten grondslag ligt2134 komt, wat de communautaire 
aangelegenheden betreft, inzonderheid in art. 5 EG tot uiting (zie ook infra, nr. 549). Als 
prioritaire doelstelling van de Unie kan de ruimte zonder binnengrenzen, dit wil zeggen 
een op het beginsel van eenheid van de markt gefundeerde interne markt (supra, nr. 442), 
niet ondermijnd worden met een beroep op subsidiariteit. In hetzelfde licht moet het door 
het Unieverdrag geponeerde beginsel van de volledige handhaving en verdere ontwikke
ling van het 'acquis communautaire'2135 worden begrepen. Onder dit 'acquis' valt 
overigens alle rechtspraak van het Hof die vóór de inwerkingtreding van het Unieverdrag 
(1 november 1993) gewezen is, waaronder de tot dan toe gewezen arresten inzake vesti
gingsrecht, met inbegrip van Kraus. De verruiming van art. 52 EG tot een verbod van 
niet-discriminerende belemmeringen behoort derhalve tot de door .het Unieverdrag 
gerespecteerde stand van het gemeenschapsrecht, die niet op grond van subsidiariteit kan 
worden teruggeschroefd. 

Om voornoemde redenen heeft het Hof zich tot nog toe terecht uiterst terughou
dend betoond jegens op subsidiariteit gefundeerde argumenten die ~trekken tot een minder 
verregaande uitlegging van de fundamentele vrijheden. Bosman biedt daarvan een 
illustratie. 2136 Voor zover subsidiariteit een grotere terughoudendheid van 
gemeenschapswege impliceert bij de beoordeling van nationale socio-economische of 
socio-culturele regelingen kan men mogelijk - maar slechts met veel zin voor nuancering -

2133 

2134 

2135 

2136 

Dit werd destijds reeds treffend opgemerkt door TINDEMANS, L., "Communication", in L'union 
européenne après Maastricht, INSTITUT o'ETUDES EUROPÉENNES (ed.), Brussel, Presses Universi
taires de Bruxelles, 1992, (41), 43; Id., "En guise d'introduction: considérations personnelles sur Ie 
traité de Maastricht", in TheMaastricht Treaty on European Union. Leg al Complexity and Political 
Dynamic, MONAR, J., UNGERER, W. en WESSELS, W. (eds.), Brugge- Bonn- Brussel, Europacol
lege - Institut für Europäische Politik - European Interuniversity Press, 1993, (11), 12. 

Daarover DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, nr. 101, p. 88-90. Het solidariteitsbe
ginsel is zowel neergelegd in de preambule (vierde considerans) als de bepalingen van het 
Unieverdrag: zie artt. A, derde alinea, en B VEU. 

Art. B, eerste alinea, vijfde streepje, VEU en artt. C en M VEU. Over laatstgenoemde bepaling 
strekt zich bovendien de rechtsmacht van het Hof uit, over de eerste twee niet: DEVROE, W. en 
WOUTERS, J., De Europese Unie, nr. 96, p. 84; over de inbreuken die het Unieverdrag zelf op dit 
beginsel begaat, zie Id., o.c., nr. 110, p. 99. 

Arrest Bosman, r.o. 81, waar het Hof een- impertinent- argument van de Duitse regering, als zou 
het communautaire optreden jegens de litigieuze transferregels voor voetbalspelers zich tot het strikt 
noodzakelijke moeten beperken (r.o. 72), afwijst met de opmerking dat "het subsidiariteitsbeginsel 
[ ... ] niet tot gevolg [kan] hebben, dat de vrijheid waarover particuliere verenigingen beschikken om 
sportreglementen vast te stellen, de uitoefening van de door het Verdrag aan de particulieren 
verleende rechten beperkt." Merk op dat het Hof op dit punt niét advocaat-generaal LENZ volgt, die 
had aangevoerd (Jur., 1995, p. 1-4975, punt 130) dat art. 3B EG blijkens zijn bewoordingen niet 
geldt "op gebieden die onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap vallen, zoals bij 
voorbeeld de fundamentele vrijheden." Zie ook de (terecht) krachtige afwijzing van het beroep op 
art. 3B, tweede alinea, EG in arrest van 10 september 1996, zaak C-11/95, Commissie/België, nog 
niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 51-53. 
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enige macro-juridische invloed van dit beginsel waarnemen in uitspraken als Kec/C131 

en Schindler. 2138 

§ 3. Legitimiteitsvraag 

453. Een wezenlijke vraag - vooral in de huidige tijdsgeest2139 
- die de hier voorge

stane invulling van de vrijheid van vestiging meebrengt, is in hoeverre de communautaire 
rechter - het Hof, maar tevens alle nationale rechters die het vestigingsrecht moeten 
toepassen - door de Europese verdragen gelegitimeerd is om, met name wat de aspecten 
vertrekrecht en markttoegang aangaat, nationale regels die niet op enigerlei wijze 
discrimineren op hun legitimiteit en proportionaliteit te toetsen. De in Reyners afgelijnde 
taakverdeling tussen communautaire rechter en wetgever stootte niet (of toch veel minder) 
op een dergelijk legitimatieprobleem, allicht omdat (i) de aan de rechter toegekende rol 
zich beperkte tot het afdwingen van het verbod van discriminatie op grond van nationali
teit, waarvan niemand het fundamenteel belang kan betwisten gelet op de onvoorwaarde
lijke bekrachtiging ervan in de artt. 6 (7 EEG) en 52 EG, (ii) dit verbod een voor de 
rechter hanteerbare 'vuistregel'2140 uitmaakt die niet tot al te veel toepassingsmoeilijk
heden voert, en (iii) vooral, omdat de afbouw van alle overige belemmeringen van het 
vrije verkeer aan de communautaire wetgever werd overgelaten. Toetsing van niet
discriminerende regels aan de eisen van de vrije vestiging doet evenwel onvermijdelijk 
een legitimiteitsvraag rijzen. 

Voorafgaand aan de beantwoording van deze vraag weze nogmaals beklemtoond 
dat in de hier voorgestane opvatting over de rol van de communautaire rechter op het 
gebied van de vrijheid van vestiging, de rechterlijke toetsing enkel het discriminatieverbod 
voorbijgaat wat de mobiliteitsaspecten van de vestiging betreft, dit is, het vertrek uit het 
oorsprongland (of, nadien, uit het gastland) en de toegang tot de markt van het gastland. 
Zoals hoger aangegeven (supra, nr. 448) en verder geïllustreerd (infra, nrs. 485-486), 
moeten nationale regels die niet de grensoverschrijdende mobiliteit doch enkel de 
uitoefening van economische activiteit in het gastland hinderen, alleen aan een (ruim 
opgevat) discriminatieverbod worden getoetst. 

2137 

2138 

2139 

2140 

Zie BERMANN, G.A., "Taking Subsidiarity Seriously: Federalism in the European Community and 
the United States", 94 Colum. L. Rev., 1994, (331), 402; contra: MÜLLER-GRAFF, P.-C., o.c., 
Z.H.R., 1994, 72-73. Zie ook, maar veeleer als vraag opgeworpen, REICH, N., "The 'November 
Revohition' of the European Court of Justice: Keek, Meng and Audi Revisited", C.M.L. Rev., 
1994, (459), 477-479; STUYCK, J., noot bij H.v.J., arrest van 24 november 1993, gevoegde zaken 
C-267/91 en C-268/91, Keek en Mithouard, Cah. Dr. Eur., 1994, (435), 450 (vragend). Zie 
tenslotte de visie op Keek in een subsidiariteitsperspectief bij LENAERTS, K. en VAN YPERSELE, P., 
"Le principe de subsidiarité et son contexte: étude de l'article 3B du traité CE", Cah. Dr. Eur., 
1994, (3), 19. 

Zie GILLIAMS, H., VAN GERVEN, Y., WOUTERS, J. en WYTINCK, P., o.c., T.B.H., 1994, p. 798, 
nr. 105; STEIN, T., noot bij Schindler, EuZW, 1994, 315. 

Over de niet minder wezenlijke vraag naar de legitimiteit van de communautaire politieke 
instellingen, zie o.m. HAUSER, H. en MULLER, A., "Legitimacy: The Missing Link for Explaining 
EU-Institution Building", Aussenwirtschaft, 1995, 17-42; WEILER, J.H.H., "Problems of Legitima
cy in Post 1992 Europe", Aussenwirtschaft, 1991, 411-437. 

Over dergelijke 'vuistregels', waarvan het kenmerk is dat zij de oplosser van een vraagstuk ervan 
ontslaan zich een eigen oordeel te vormen (zulks in tegenstelling tot een gewone regel, die enkel 
een richtsnoer bij de oordeelsvorming is), maar waarvan het gevaar is dat zij een te verregaande 
reductie van rechterlijke bewegingsvrijheid inhouden, zie VAN GERVEN, W., "Over recht en 
systeem", Rechtsphilosophie en Rechtstheorie, 1973, nr. 2, (47), 59-60. 
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454. De grondslagen voor deze legitimiteit zijn ons inziens drieërlei. Zij berusten op (i) 
de fundamentele, in het kader van de communautaire rechtsorde aan het Hof toever
trouwde opdracht tot het waken over de eerbiediging van de doelstellingen van de 
Europese verdragen en het bereiken daarvan wanneer de communautaire politieke 
instellingen in gebreke blijven; (ii) de in het EG-Verdrag als constitutioneel handvest voor 
het Hof vervatte plicht om zijn 'acquis jurisprudentie!' verder uit te bouwen, weliswaar in 
voeling met de evoluerende opvattingen over de rol van de wetgever en over de richting 
die de Europese integratie uitmoet; en (iii) de in een op democratische beginselen 
geïnspireerd bestel noodzakelijke rol van de rechter tot bescherming van groepen die op 
politiek niveau geen of onvoldoende bescherming krijgen. 

455. In de eerste plaats heeft het Hof de opgave om, binnen het kader van de hem 
toegekende bevoegdheden, bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europese Unie2141 , inzonderheid de "totstandbrenging van een ruimte zonder binnen
grenzen"2142, dit wil zeggen een "interne markt, gekenmerkt door de afschaffmg tussen 
de Lid-Staten van hinderpalen voor het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en 
kapitaal". 2143 De door het Unieverdrag teweeggebrachte verdere verdieping van de 
Europese economische constitutie moet het Hof daarbij in zijn jurisprudentie integreren: 
niet enkel de (nagenoeg) veralgemeende overgang van een gemeenschappelijke- naar een 
interne-marktbegrip in het EG-Verdrag2144, maar bovenal het fundamentele "beginsel 
van een open markteconomie met vrije mededinging" waarop het Unieverdrag het 
communautaire economisch beleid grondvest. 2145 De "Wirtschaftsverfassung" van de 
Gemeenschap heeft daarmee aan diepgang, coherentie en richting gewonnen, die het Hof 

2141 

2142 

2143 

2144 

2145 

Artt. C enE VEU en 4, lid 1, EG. Ook W. VANGERVEN ("De grenzen van de rechterlijke functie, 
en het gevaar van overschrijding, in het Europese recht", R.M.T., 1974, (627), 649), leidt uit 
laatstgenoemde bepaling af dat het "maar normaal [is] dat het Hof van Justitie zijn opdracht uitvoert 
vanuit een communautaire gezindheid, zij het [ ... ] met de terughoudendheid die elke rechterlijke 
activiteit moet kenmerken[ ... ]." 

Deze is als fundamentele doelstelling opgegeven in art. B, eerste alinea, eerste streepje, VEU. Zie 
ook de verwijzing naar de "voltooiing van de interne markt" in de zevende considerans preambule 
VEU. 

Supra, nr. 438, voetnoot 2070. Zie ook supra, nr. 1. 

Het begrip "interne markt" komt in het eerste deel van het EG-Verdrag, "De beginselen", op het 
voorplan in de artt. 3, sub c, den g, en 3A, lid 1, terwijl de artt. 7A, 7B en 7C de overname van 
de door de Europese Akte ingelaste artt. 8A, 8B en 8C EEG vormen. Weliswaar komt het begrip 
"interne markt" niet geheel in de plaats van "gemeenschappelijke markt", dat o.a. nog steeds in de 
artt. 2, 3, sub h, 85, 86, 88, 92 en 93 EG wordt gehanteerd. Over de onderlinge verwisselbaarheid 
van beide begrippen sedert het Unieverdrag, zie supra, voetnoot 6. 

Art. 3A, lid 1, EG. In lid 2 van dit artikel wordt eveneens voor het monetair en wisselkoersbeleid 
"inachtneming van het beginsel van een open markteconomie met vrije mededinging" expliciet 
opgegeven. Voor andere bevestigingen in door het Unieverdrag ingelaste verdragsbepalingen, 
weliswaar met nuanceverschillen, zie de artt. 102A en 105, lid 1, EG en art. 2 van het derde, door 
het Unieverdrag aan het EG-Verdrag gehechte protocol "betreffende de statuten van het Europees 
Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank", waar sprake is van "het beginsel 
van een open markteconomie met vrije mededinging, waarbij een doelmatige allocatie van middelen 
wordt bevorderd"; identiek dezelfde bepaling bevat art. 3.2. van het vierde door het Unieverdrag 
aan het EG-Verdrag gehechte protocol "betreffende de statuten van het Europees Monetair 
Instituut", supra, voetnoot 10; art. 129B, lid 2, EG, dat bepaalt dat het optreden van de EG m.b.t. 
transeuropesenetwerken moet plaatsvinden "in het kader van een stelsel van open en concurrerende 
markten"; en art. 130, lid 1, tweede alinea, EG, krachtens welk het optreden van de Gemeenschap 
(en van de Lid-Staten) ter vrijwaring van het concurrentievermogen van de industrie moet 
plaatsvinden "overeenkomstig een systeem van open en concurrerende markten". Zie dienaangaande 
ook DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, nr. 142, p. 120. 

,, , --~=--·, L~=:l> ·o::=~~; 
- ~~- j 

. I 

i 



439 

kan noch mag negeren. 2146 Het constitutionele handvest2147 van het EG-Verdrag zelf 
verplicht het Hof tot een verdere verdieping van de marktvrijheden in inteme-marktper
spectief, d.w.z. tot een teleologische uitlegging van deze vrijheden met het oog op een zo 
ongehinderd mogelijk vrij verkeer als in een ruimte zonder binnengrenzen, waarbij 
inzonderheid de doelmatige allocatie van productiefactoren moet worden machtgenomen 
(zie reeds supra, nr. 4). 2148 Precies in deze constitutionele opdracht schuilt een eerste, 
juridisch-politiek overtuigende legitimatie. 2149 

456. Nauw in verband daarmee staat de noodzakelijke continuïteit die het Hof vanuit 
zijn eigen jurisprudentieel 'acquis' moet machtnemen bij de uitlegging van de fundamente
le vrijheden van het EG-Verdrag, zich daarbij afstemmendop de evoluerende opvattingen 
over de taak van de wetgever in het communautaire bestel en de richting die het integra
tieproces moet uitgaan. Het grondbeginsel van de eenheid van de markt, dat het Hof 

2146 

2147 

2148 

2149 

Zulks neemt niet weg dat de inachtneming van dit beginsel OP. communautaire beleidsdomeinen met 
meer interventionistische inslag voor het Hof bijzonder moeihjk kan blijken te zijn, getuige b.v. het 
"Duitse bananen"-arrest, waarin het Hof m.b.t. art. 42, eerste alinea, EG oordeelt dat hierin de 
voorrang van het landbouwbeleid boven de doelstellingen van het Verdrag op het gebied van de 
mededinging wordt erkend: arrest van 5 oktober 1994, zaak C-280/93, Duitsland/Raad, Jur., 1994, 
1-4973, r.o. 61. Op te merken valt dat deze uitspraak nog gebaseerd is op art. 3, sub f, EEG en 
niét op art. 3A EG, dat op het geding nog niet toepasselijk was. Naar onze mening is voornoemde 
considerans voor gedingen die zich sedert de inwerkingtreding van het Unieverdrag voordoen, aan 
heroverweging of minstens verfijning toe. 

Zo de terminologie van het Hof in zijn arrest yan 23 april 1986, zaak 294/83, "Les Verts"/Parle
ment, Jur., 1986, 1339, r.o. 23; beschikking van 13 juli 1990, zaak C-2/88, Zwartveld, Jur., 
1990, 1-3365, r.o. 16; advies 1/91 van 14 december 1991, Europese Economische Ruimte I, Jur., 
1991, 1-6079, r.o. 21; arrest van 23 maart 1993, zaak C-314/91, Weber/Parlement, Jur., 1993, 1-
1093, r.o. 8. De uitdrukking wordt in deze context in de institutionele zin aangewend, ter fundering 
van de Gemeenschap als rechtsgemeenschap met een veralgemeend stelsel van wettigheidstoetsing. 

Omtrent de bijzondere betekenis van de teleologische uitleggingsmethode voor het gemeenschaps
recht, zie reeds PESCATORE, P., "Les objectifs de la Communauté européenne comme principes 
d'interprétation dans la jurisprudence de la Cour de justice", in Miscellanea W.J. Ganshof van der 
Meersch, 11, Brussel, Bruylant, Parijs, L.G.D.J., 1972, (325), 328: "il s'agit d'une méthode 
particulièrement appropriée aux caractéristiques propres des traités instituant les Communautés" 
(cursivering van de auteur zelt). Zie in dezelfde zin recent TRIDIMAS, T., "The Court of Justice 
and Judicia! Activism", Eur. L. Rev., 1996, (199), 204-205. De kritiek door sommige Britse (euro
sceptische) auteurs op deze interpretatiemethode (zie met name NEILL, P., "The European Court of 
Justice. A Case Study in Judicia! Activism", in HOUSE OF LoRDS SELECT COMMITIEE ON THE 
EUROPEAN COMMUNITIES, "1996 Intergovemmental Conference", Minutes of Evidence, House of 
Lords Session 1994-95, 18th Report, Londen, 1995; in dezelfde richting gaat de kritiek van 
HARTLEY, T., "The European Court, judicia! objectivity and the constitution of the European 
Union", L.Q. Rev., 1996 95-109) houdt, zoals andere Britse auteurs terecht hebben gerepliceerd, 
geen rekening met het in het volkenrecht algemeen erkende interpretatiebeginsel zoals gecodificeerd 
in art. 31, lid 1, Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht van 23 mei 1969, nl. dat een 
verdrag "te goeder trouw [moet] worden uitgelegd overeenkomstig de gewone betekenis van de 
termen van het Verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en doel van het Verdrag": zo 
terecht HOWE OF ABERAVON, "Euro-Justice: Yes or No?", Eur. L. Rev., 1996, (187), 192; 
TRIDIMAS, T., o.c., Eur. L. Rev., 1996, 205. 

Cf. de legitimatie die lang vóór het Unieverdrag aan de Gemeenschap werd gegeven door de 
uitlegging van het EEG-Verdrag als "Wirtschaftsverfassung" overeenkomstig de Ordo-politieke 
opvattingen van de Duitse neo-liberale school: MESTMÄCKER, E.-J., "Macht-Recht-Wirtschaftsver
fassung", in Die sichtbare Hand des Rechts. Uber das Verhältnis von Rechtsordnung und Wirt
schaftssystem, Baden-Baden, Nomos, 1978, (9), 23; zie ook JOERGES, C., "Markt ohne Staat?- Die 
Wirtschaftsverfassung der Gemeinschaft und die regulative Poli tik", in Staatswerdung Europas? 
Optionenfür eine Europäische Union, WILDENMANN, R. (ed.), Baden-Baden, Nomos, 1991, (225), 
229-230; Id., "European Economie Law, the Nation-State and the Maastricht Treaty", in Europe 
After Maastricht. An Ever Closer Union?, DEHOUSSE, R. (ed.), München, Law Books in Europe 
(Beek), 1994, (29), 38. 
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sedert het begin van de jaren zeventig heeft ontwikkeld2150 en op het vlak van het 
goederenverkeer in een periode van politieke onmacht met de Cassis de Dijon-rechtspraak 
sterk heeft doorgedrukt2151

, heeft in de loop van de tachtiger jaren een consequente 
toepassing gekregen op het domein van het dienstenverkeer152

, om tenslotte in de 
vroege jaren negentig op het gebied van het werknemersverkeer153 en de vestigings
vrijheid zijn beslag te krijgen. Deze convergentie van de economische vrijheden2154 

vraagt om een coherente verdere ontwikkeling, waarbij weliswaar een zekere bijsturing 
ingeval van oververhitting - zoals die zich op het vlak van het goederenverkeer vóór Keek 
voordeed - kan plaatsvinden. Continuïteit en coherentie van de communautaire rechtspraak 
zijn constitutionele waarden van het gemeenschapsrecht waartoe het Hof ten aanzien van 
de marktoperatoren (en de Lid-Staten) niet enkel verplicht is gelet op de artt. B en C 
VEU2155

, maar tevens omwille van de door hemzelf tot algemene beginselen van ge
meenschapsrecht geproclameerde beginselen van rechtszekerheid2156 en gewettigd 
vertrouwen (ook het vertrouwensbeginsel genaamd). 2157 

Daarbij dient het Hof uiteraard rekening te houden met de zich wijzigende 
opvattingen over de rol van de communautaire wetgever. Zoals gezegd (supra, nr. 449), 
wordt deze rol in het kader van het interne-marktproces en onder de invloed- van het 
subsidiariteitsbeginsel thans beperkter gezien dan in de jaren zestig en zeventig, en 
beperkt de wetgever zich tot minimale harmonisatie met het oog op het creëren van de 
noodzakelijke randvoorwaarden voor het vrije verkeer op basis van het oorspronglandbe-

2150 

2151 

2152 

2153 

2154 

2155 

2156 

2157 

Zie de supra, voetnoten 2071 en 2072 aangehaalde jurisprudentie. 

KooPMANS, T., "Rechterlijk activisme in Europeesrechtelijk perspectief"', in De relatie tussen 
wetgever en rechter in een tijd van rechterlijk activisme, Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, Amsterdam, Noord-Hollandsche, 1989, (31), 34. 

Met name in de lijn Webb (1981)- Duitse verzekering (1986)- Säger (1991): supra, voetnoot 2094. 

Over die jurisprudentie inzonderheid JOHNSON, E. en O'KEEFFE, D., "From discrimination to 
obstacles to free movement: recent developments conceming the free movement of workers 1989-
1994", C.M.L. Rev., 1994, 1313-1346, en MARTIN, D., "Réflexions sur le champ d'application 
matériel de l'article 48 du traité CE (à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de 
justice)", Cah.Dr.Eur., 1993, 555-596. 

Zo BEHRENS, P., "Die Konvergenz der wirtschaftlichen Preiheiten im europäischen Gemeinschafts
recht", EuR., 1992, 145-162. 

Art. B, eerste alinea, vijfde streepje, VEU geeft als doelstelling van de Europese Unie op de 
"volledige handhaving en verdere ontwikkeling van het acquis communautaire", terwijl art. C, 
eerste alinea, VEU de instellingen van de Unie (waaronder het Hot) ertoe verplicht om "gericht op 
het verwezenlijken van de doelstellingen van de Unie" op te treden én "tegelijk het acquis 
communautaire [te nemen en te ontwikkelen]". 

Zie o.m. arresten van 6 april 1962, zaak 13/61, De Geus, Jur., 1962, 93, 107; 9 juli 1969, zaak 
10/69, Portelange, Jur., 1969, 309, r.o. 15; 12 oktober 1978, zaak 10178, Belbouab, Jur., 1978, 
1915, r.o. 7; 21 september 1983, gevoegde zaken 205-215/82, Deutsche Milchkontor, Jur., 1983, 
2633, r.o. 30; 16 juni 1993, zaak C-325/91, Frankrijk/Commissie, Jur., 1993, 1-3283, r.o. 26; 
Gerecht, 7 januari 1991, gevoegde zaken T-18/89 en T-24/89, Tagaras/Hof van Justitie, Jur., 
1991, 11-53, r.o. 40. Uit het beginsel van de rechtszekerheid leidt het Hof ook af dat "het 
gemeenschapsrecht duidelijk en zijn toepassing voor de justitiabelen voorzienbaar [dient] te zijn": 
zie o.m. arresten van 22 februari 1984, zaak 70/83, Kloppenburg, Jur., 1984, 1075, r.o. 11 
(hieruit komt het citaat); 15 december 1987, zaak 325/85, Ierland/Commissie, Jur., 1987, 5041, 
r.o. 18 en de overige EOGFL-arresten van dezelfde datum. 

Zie o.m. arresten van 3 mei 1978, zaak 112177, Töpfer/Commissie, Jur., 1978, 1019, r.o. 18-19; 
19 mei 1983, zaak 289/81, Mavridis/Parlement, Jur., 1983, 1731, r.o. 21; Deutsche Milchkontor, 
r.o. 30; 26 april 1988, zaak 316/86, Krücken, Jur., 1988, 2213, r.o. 22; 15 februari 1996, zaak C-
63/93, Duff, Jur., 1996, 1-569, r.o. 20. 
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ginset en wederzijdse erkenning en vertrouwen. Zoals het in Reyners inspeelde op de toen 
gangbare opvattingen van de taken van de wetgever, moet het Hof ook vandaag de dag 
zijn constitutionele rol definiëren in functie van de gewijzigde politieke opvattingen over 
het optreden van de gemeenschapswetgever. Maar precies dit gedeeltelijk terugtreden van 
de gemeenschapswetgever biedt meer ruimte voor een door de waakzaamheid van de 
marktdeelnemers2158 gecreëerde, constitutionele dynamiek. 

Zoals elke rechterlijke instantie moet het Hof bovendien in voeling blijven met de 
ontwikkeling van de maatschappelijke opvattingen, in casu deze omtrent de richting 
waarin het Europese integratieproces zich moet bewegen. 2159 Hoe diep de opvattingen 
over de verdere richting van het integratieproces ook mogen verschillen, vaststaat dat 
voor alle Lid-Staten de interne markt de hoeksteen van het communautaire bouwwerk is 
en blijft. De verdere constitutionalisering van de vrijheden wordt derhalve door een 
politieke consensus gedragen, al moet het Hof ervoor waken deze consensus niet te 
verstoren door een te opdringerige lezing van art. 52 die onvoldoende rekening houdt met 
de regelgevende autonomie van de Lid-Staten (supra, nr. 445). 

Een te verwachten tegenargument is dat de actievere rol die het Hof zichzelf in de jaren zeventig en tachtig 
voorbehield op het domein van de productvrijheden minstens gedeeltelijk een legitimatie vond in de toenmalige 
blokkering van de politieke instellingen2160

, en dat met de hernieuwde dynamiek na de Europese Akte (terug 
meerderheidsstemming, nieuwe rechtsgrondslag voor harmonisatie in art. 100A) alsook met de door dit verdrag 
en, meer nog, door het Unieverdrag versterkte deelname van het Europees Parlement aan het wetgevend proces 
(van samenwerkings- naar codecisieprocedure2161

), het Hof zich thans terughoudender zou mogen gaan 
opstellen en de wetgever terug het voortouw laten nemen. 2162 Die visie lijkt ons, in post-Maastrichts perspec
tief, sterk aan nuancering toe. De legitimerende rol van het Parlement is ook met het Unieverdrag geenszins 

2158 

2159 

2160 

2161 

2162 

Op die waakzame rol van de marktdeelnemers en de doelmatige controle die zij voor de naleving 
van de verdragsbepalingen creëert, berust mede de doctrine van rechtstreekse werking: zie arrest 
van 5 februari 1963, zaak 26/62, VanGend en Loos, Jur., 1963, 3, p. 25. 

Over deze nood tot aansluiting "bij een vermoede consensus in de bevolking omtrent de richting 
waarin Europa zich moet bewegen", zie reeds VAN GERVEN, W., Het rechterlijk besluitvormings
proces en de eenmaking van Europa, Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Weten
schappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, 1979, nr. 4, 20. Zie, in 
dezelfde zin m.b.t. de communautaire én de Britse nationale rechter, HOWE OF ABERRAVON, o.c., 
Eur. L. Rev., 1996, 192. 

Deze omstandigheid werkte inderdaad mede legitimerend in de ogen van leden van het Hof: zie de 
referenties bij BENGOETXEA, J., The leg al reasoning of the European Court of Justice. Towards a 
European Jurisprudence, Oxford, Clarendon, 1993, 99-101; zie ook KOOPMANS, T., o.c., in De 
relatie tussen wetgever en rechter in een tijd van rechterlijk activisme, 36; MANCINI, G.F., "The 
Making of a Constitution for Europe", C.M.L. Rev., 1989, (595), 613; VAN GERVEN, W., "The 
process of formulating legal rul es", in Rapports belges au !Xe Congrès de l 'Académie internationale 
de droit comparé, Brosse, I.C.R.V., 1974, (33), 42-43; Id., "La contribution du pouvoir judiciaire 
à l'intégration de la Communauté économique européenne", J.T., 1982, 244-248. Over de recht
streekse wisselwerking tussen niet-optreden van de communautaire wetgever en het wel optreden 
van de communautaire rechter - die zich over hem voorgelegde zaken moét uitspreken -, zie 
PESCATORE, P., "La carenee du législateur communautaire et Ie devoir du ju ge", in Rechtsverglei
chung, Europarecht und Staatenintegration. Gedächtnisschrift für Léontin-Jean Constantinesco, 
LÜKE, G., RESS, G. en WILL, M.R. (eds.), Keulen, Heymann, 1983, 559-580. 

Voor een bespreking van beide procedures en de rol van het Parlement in beide, zie DEVROE, W. 
en WOUTERS, J., De Europese Unie, p. 273-288, nrs. 308-319 (codecisieprocedure) en nr. 323, p. 
291-293 (samenwerkingsprocedure). 

Zie, in de zin dat dit een mogelijke ontwikkeling voor het Hof van Justitie is, KooPMANS, T., o.c., 
in De relatie tussen wetgever en rechter in een tijd van rechterlijk activisme, 113. 
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voltooid. 2163 Belangrijker nog voor de hier bestudeerde problematiek, is dat de verbeterde werking van de 
politieke instellingen na deze verdragen niet heeft geresulteerd in een deblokkering van voor de vrije vestiging 
van vennootschappen vitale vennootschapsrechtelijke maatregelen als de Tiende Richtlijn (grensoverschrijdende 
juridische fusie: infra, nr. 686), het gewijzigd voorstel Europese Vennootschap en het gewijzigd voorstel voor 
een Vijfde Richtlijn. ··De medezeggenschapsproblematiek verlamt deze dossiers nog steeds (zie het recente 
initiatief van de Commissie ter deblokkering, supra, nr. 239). Niet veel rooskleuriger is de toestand op 
fiscaalrechtelijk gebied, gelet op het unanimiteitsvereiste dat hier blijft gelden (infra, nr. 494). Binstens op 
vennootschaps- en fiscaalrechtelijk vlak kan men derhalve geenszins van een vlottere werking van de communau
taire wetgevende instellingen spreken. In een zich uitbreidende Unie van vijftien en, binnen enige jaren wellicht 
een twintig- tot dertigtal Lid-Staten, zal het harmoniseren van nationale vennootschaps- en fiscaalrechtelijke 
regels steeds moeilijker blijken te zijn. Markttoegang en -deelname kunnen in een dergelijk bestel, bij gebrek aan 
wetgevende activiteit, het best gevrijwaard worden door een rechterlijke toetsing van (al te) belemmerende 
nationale maatregelen. 

457. Tenslotte - hier verlaten we de strikte Europeesrechtelijke context, om inspiratie te 

zoeken bij de theorievorming inzake 'judicial review' zoals met name ontwikkeld door 

EL Y2164 en in Europeesrechtelijk verband gesteund door CAPPELLETII2165 en met 

sympathie bejegend door KooPMANS2166 
- kan een actieve rechterlijke toetsing door het 

Hof van barrières voor de vrije vestiging van ondernemers en ondernemingen een socio

politieke legitimatie vinden in het feit dat de communautaire rechter het best geplaatst lijkt 

om bepaalde marktdeelnemers te beschermen die door de communautaire politieke 

instellingen dreigen te worden vergeten, of althans minder prioritair worden geacht. De 
premisse voor een dergelijke aan de rechter toegekende rol, is dat voor zover binnen een 

op democratische beginselen gefundeerd politiek systeem - dat de Unie, hoe onvolkomen 

ook2167
, zeker is - bepaalde groeperingen door de politieke instellingen wegens hun 

zwakke positie minder of niet aan bod komen, de rechter constitutioneel gelegitimeerd is 

2163 

2164 

2165 

2166 

2167 

Zie onze suggesties voor een sterkere rol van het Parlement in de communautaire besluitvormings
procedures in DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, nr. 838, p. 734-737. 

ELY, J.H., Democracy and Distrust. A Theory of Judicial Review, Cambridge, Harvard University 
Press, 1980. ELY ontwikkelt in zijn befaamde boek een door hemzelf aangeduide "representation
reinforcing theory of judicia! review", die erop neerkomt dat federale rechters op basis van de in de 
federale grondwet van de Verenigde Staten neergelegde idee van "representative democracy", 
gelegitimeerd zijn om de belangen van die (minderheids)groeperingen van de bevolking in acht ten 
nemen die de politieke kanalen, tegen het beginsel van de representatieve democratie in, verwaarlo
zen. Onderstreept moet evenwel worden dat in EL Y's visie "judicia! review under the Constitution's 
open-ended provisions [ ... ] can appropriately concern itself only with questions of participation, and 
not with the substantive merits of the politica! choice under attack" (p. 181). Het uitgangspunt van 
EL y's ideeën inzake de waarborgfunctie van de federale rechter ten aanzien van de politieke positie 
van (minderheids)groeperingen in een representatieve democratie laten zich ons inziens mutatis 
mutandis transponeren naar de waarborgfunctie van de communautaire rechter ten aanzien van de 
economische positie van (kleinere) marktdeelnemers in het stelsel van de interne markt, waaraan 
alle gemeenschapsonderdanen en -ondernemingen ten volle moeten kunnen deelnemen, teneinde er 
voordeel uit te halen en bij te dragen tot de economische en sociale vervlechting in de EG: cf. 
arrest Gebhard, r.o. 25. 

Zie CAPPELLETTI, M., "Is the European Court of Justice running wild?", Eur. L. Rev., 1987, (3), 
6. 

KOOPMANS, T., o.c., in De relatie tussen wetgever en rechter in een tijd van rechterlijk activisme, 
110-111. Zie evenwel, van dezelfde auteur, "The Role of Law in the Next Stage of European 
Integration", l.C.L.Q., 1986, (9250, i.h.b. 930-931, waar een mogelijke terugkeer naar een meer 
minimale opstelling wordt geopperd. 

Over het nog steeds bestaande democratisch deficit in de Unie, ook na Maastricht, zie o.m. 
DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, nr. 820, p. 710-712. 
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om zulks binnen zijn bevoegdheidssfeer te doen. 2168 Op het door ons onderzochte 
domein ligt hier naar onze mening een belangrijke legitimatie voor rechterlijke toetsing 
van barrières voor de grensoverschrijdende vestiging van kleine en middelgrote onderne
mingen. Commissie en Raad hebben zich weliswaar de laatste jaren bijzonder actief 
hebben getoond ter stimulering en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf via 
allerlei acties2169

, doch desondanks blijven KMO's die niet de vorm van een kapitaal
vennootschap hebben aangenomen gehandicapt in hun kansen tot uitoefening van het 
vestigingsrecht, ook al ressorteren zij onder de brede definitie van art. 58 EG. Zo vallen 
deze ondernemingen volledig buiten het toepassingsbereik van de vennootschapsrechtelijke 
harmonisatierichtlijnen2170 en van de Fiscale Fusierichtlijn. 2171 De markttoe
gangsrechten van KMO's, die pas de laatste jaren de weg naar de interne markt zijn gaan 
vinden (supra, nr. 11), kunnen bijgevolg maar ten volle gevrijwaard worden door een 
actieve rechterlijke toetsing van mobiliteitsbelemmeringen door het Hof. 

2168 

2169 

2170 

2171 

Mutatis mutandis kan men deze legitimatiegrond ook toepassen, en is ze in Europeesrechtelijk 
verband ook toegepast, ten aanzien van het verwaarlozen door het politieke establishment, van de in 
de Europese verdragen belichaamde visies en idealen. De democratische legitimiteit van het Hof als 
handhaver van deze visies en idealen is met name als tegenargument tegen de kritiek van RASMUS
SEN op het door hem als activistisch gekwalificeerde Hof (l~ASMUSSEN, H., On Law and Policy in 
the European Coun of Justice, Dordrecht, Nijhoff, 1986) opgeworpen door CAPPELLETTI, M., 
o.c., Eur. L. Rev., 1987, 5. Zie de bespreking van deze discussie bij BENGOETXEA, J., The Legal 
Reasoning of the European Coun of Justice, 102-103. 

Zie voor een overzicht de supra, voetnoot 526, genoemde publicaties alsmede CARL, D., 
"MaBnahmen der EU zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Untemehmen", 
EuZW, 1995, 141-145; Moussis, N., "Small and Medium Enterprises in the Intemal Market.,, Eur. 
L. Rev., 1992, 483-498; Id., "Les PME dans le Marché Unique", Rev. Marché Unique Eur., 
1992/1, 143-164. 

Uitzondering gemaakt voor de bijzonder specifieke uitbreiding van de werkingssfeer van de Vierde 
Richtlijn bij richtlijn 90/605/EEG, supra, voetnoot 244. 

Deze vennootschapsvormen zouden wel in aanmerking komen voor de oprichting van een SE als 
joint venture krachtens art. 2, lid 2, Gewijzigd Voorstel SE. 
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Hoofdstuk 11. Het recht van vertrek 

458. In Daily Mail poneerde het Hof, zoals wij hoger (supra, nr. 337) zagen, voor het 
eerst de regel dat de artt. 52 en 58 EG het oorsprongland verbieden om de vestiging in 
een andere Lid-Staat van een naar zijn recht opgerichte en onder de defmitie van art. 58 
vallende vennootschap te bemoeilijken. Expliciet beaamde het Hof de Commissie dat "de 
door de artikelen 52 en volgende gewaarborgde rechten hun betekenis [zouden] verliezen 
indien de Lid-Staat van oorsprong ondernemingen kon beletten het land te verlaten ten 
einde zich in een andere Lid-Staat te vestigen. "2172 Deze regel, aldaar ontwikkeld in de 
hypothese van een volledig verlaten van het oorsprongland als plaats van hoofdvesti
ging2173, gaat a fortiori op ten aanzien van een gedeeltelijk vertrek uit het oorspron
gland door het openen van een secundaire vestiging elders binnen de Gemeenschap. Zulks 
volgt impliciet uit Daily Mail zelf174

, en expliciet uit de RVSZ-zaken, waar het Hof 
oordeelde dat art. 52 in de weg staat aan een nationale regeling van het thuisland die een 
gemeenschapsonderdaan minder gunstig behandelt wanneer hij op het grondgebied van 
meer dan één Lid-Staat werkzaam wil zijn (supra, nr. 352). Uit Halliburton Services 
(supra, nr. 409) volgt dat het vertrekrecht evenzeer speelt ten aanzien van de overheden 
van de Lid-Staat van ontvangst, indien een EG-onderneming beslist om haar vestiging 
aldaar op te heffen of over te dragen. 

459. Een analoog beginsel ontwikkelde het Hof recent ook JP het gebied van de 
vrijheid van dienstverrichting. In Corsica Ferries If-115

, en vervolgens in Peralta2116
, 

Franse zeevervoerdiensten2111 en Alpine lnvestmenti118 oordeelde het dat een in een 
Lid-Staat gevestigde onderneming die diensten verricht ten behoeve van in een andere 
Lid-Staat gevestigde personen, zich tegenover haar land van vestiging kan beroepen op de 
vrijheid van dienstverrichting, voor zover het oorsprongland zich bezondigt aan een 
discriminatie op grond van nationaliteit. Opmerkelijk is vooral de "interne markt"-gerichte 
invulling van de vrijheid van dienstverrichting in Franse zeevervoerdiensten: deze vrijheid 
verzet zich "in de optiek van de interne markt en om de verwezenlijking van de doelstel
lingen daarvan mogelijk te maken, [ ... ] tegen de toepassing van een nationale regeling die 
ertoe leidt, dat het verrichten van diensten tussen Lid-Staten moeilijker wordt dan het 

2172 

2173 

2174 

2175 

2176 

2177 

2178 

Arrest Daily Mail, r.o. 16; bevestigd in arresten van 14 juli 1994, zaak C-379/92, Peralta, Jur., 
'1994, 1-3453, r.o. 31; Bosman, r.o. 97. 

Het ging niet echt om een volledig verlaten van het Verenigd Koninkrijk, in die zin dat Daily Mail 
plande om na· de verplaatsing van haar hoofdbestuur naar Nederland, een dochteronderneming in 
het Verenigd Koninkrijk op te richten teneinde daaraan de permanente aandelen van haar effecten
portefeuille over te dragen: supra, voetnoot 1651. 

Na het poneren van het vertrekrecht in r.o. 16 onderzoekt het Hof nl. in r.o. 17 en 18 de 
verschillende vormen van secundaire vestiging van vennootschappen, om vast te stellen dat de 
litigieuze Britse wettelijke bepaling daaraan niet in de weg stond. Het Hof verricht hier m.a.w. een 
toetsing van nationale wetgeving aan het verbod van exit-belemmeringen. 

Arrest van 17 mei 1994, zaak C-18/93, Jur., 1994, 1-1783, r.o. 30. 

Arrest van 14 juli 1994, zaak C-379/92, Jur., 1994, 1-3453, r.o. 40. 

Arrest van 5 oktober 1994, zaak C-381193, Commissie/Frankrijk, Jur., 1994, 1-5145, r.o. 14. 

Arrest van 10 mei 1995, zaak C-384/93, Jur., 1995, 1-1141, r.o. 30. 
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verrichten van diensten binnen een enkele Lid-Staat". 2179 Het onderwerpen van intra
communautaire zeevervoersdiensten aan strengere voorwaarden dan vergelijkbare 
binnenlandse dienstverrichtingen, en het aldus "specifiek bevoordelen" van de binnenland
se markt en het binnenlandse vervoer (in casu door een gunstiger belastingregeling voor 
dit laatste), is derhalve uit den boze.2180 In Alpine lnvestments voegde het Hof aan deze 
rechtspraak toe dat inroepbaarbeid van art. 59 EG eveneens openstaat in de hypothese van 
een niet-discriminerende bepaling van het oorsprongland die "rechtstreeks van invloed [is] 
op de toegang tot de dienstenmarkt in de andere Lid-Staten en[ ... ] derhalve het intracom
munautaire dienstenverkeer [kan] belemmeren. "2181 

De situatie in Alpine lnvestments verdient een nadere analyse. Alpine Investments B.V. (hierna "Alpine") is een 
in Nederland gevestigde vennootschap naar Nederlands recht, gespecialiseerd in de goederentermijnhandel 
("commodities futures"). 2182 Zij heeft geen vestiging buiten Nederland, maar biedt onder meer in België, 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk diensten aan inzake portefeuillebeheer, beleggingsadvies en het doorgeven 
van orders met betrekking tot goederentermijncontracten. Op grond van de destijds in Nederland geldende Wet 
Effectenhandet2183 had Alpine de toelating verkregen om orders bij een commissionair aan te brengen, iets 
later gevolgd door een verbod om potentiële opdrachtgevers telefonisch te benaderen, tenzij zij vooraf uitdrukke
lijk en schriftelijk hun goedkeuring daarvoor hadden gegeven. Tegen dit verbod van "cold calling" verzette 
Alpine zich, eerst voor de minister van financiën, daarna voor het College van Beroep. Dit laatste ondervroeg 
het Hof naar de toepasselijkheid op onderhavige zaak van art. 59 E.G.-Verdrag en de verenigbaarheid van de 
regeling met deze bepaling. Het Hof achtte art. 59 inderdaad toepasselijk2184

: ook het benaderen van potenti
ele, in een andere Lid-Staat gevestigde cliënten (zelfs zonder dat de dienstverrichter zijn thuisland verlaat) valt 
daaronder. 2185 Daarnaast oordeelde het Hof dat het verbod van cold calling een beperking op het intracommu-

2179 

2180 

2181 

2182 

2183 

2184 

2185 

Arrest Franse zeevervoerdiensten, r.o. 17. 

Arrest Franse zeevervoerdiensten, r.o. 18 en 21. 

Arrest Alpine Investments, r.o. 38. 

Voor een omschrijving van een goederentermijncontract, zie arrest Alpine Investments, r.o. 4. 

Wet effectenhandel van 30 oktober 1985 (Stb., 570). Deze Wet werd opgeheven en met ingang van 
15 juni 1992 vervangen door de Wet toezicht effectenverkeer (Stb., 141), welke inmiddels op zijn 
beurt is ingetrokken en vervangen door de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb., 574). 

In r.o. 14 onderzoekt het Hof kort of op het hoofdgeding communautaire wetgeving van toepassing 
is. Dit bleek niet het geval: de Beleggingsdienstenrichtlijn dateert van na de feiten van het hoofdge
ding, en de richtlijn ter bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten (richtlijn 85/577 /EEG, PB, 1985, L 372, 31) is niet van toepassing op telefonisch 
gesloten overeenkomsten of op overeenkomsten betreffende effecten. Ook de voorgenomen richtlijn 
betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten zal, indien 
het gemeenschappelijk standpunt van de Raad op dit punt behouden blijft (PB, 1995, C 288, 1: art. 
3, lid 1, eerste streepje), niet op financiële diensten van toepassing zal zijn: zie DEVROE, W., noot 
bij Alpine Investments, Bull. Dr. Banque, 99, nr. 4. Merk op dat het Hof zich gereserveerd 
opstelde omtrent de mogelijke toepasselijkheid van de beleggingsdienstenrichtlijn op goederenter
mijntransacties ("gesteld al dat zij van toepassing is"), terwijl advocaat-generaal JACOBS er in zijn 
conclusie zonder meer van uitging dat de richtlijn ratione materiae toepasselijk is (Jur., 1995, p. 1-
1147, punt 14). Daarover KNOBL, P., "Ein Meilenstein im Europarecht der Bank- und Wertpapier
leistungen sowie im Anwendungsbereich der Dienstleistungsfreiheit. Das EuGH-Urteil 'Alpine 
Investments BV' vom 10.5.1995, Rs C-384/93", WBl., 1995, (309), 310; Id., "A Milestone in 
European Banking and Investment Services Law as well as in the Scope of the Preedom to Provide 
Services in the EU", M.l., 1995, (306), 307. 

Anders gezegd, het bestaan van een identificeerbare dienstontvanger is niet vereist. Zie arrest 
Alpine Investments, r.o. 18-22. De vraag werd opgeworpen of deze overgang naar de "potentiële 
dienstontvanger" opportuun is: zie DEVROE, W. en COPPENHOLLE, K., "Liberté d'établissement et 
libre prestation de services (ler août 1993 - 31 décembre 1994)", J. T.D.E., 1995, (9), p. 13, nr. 
16; DEVROE, W., o.c., Bull. Dr. Banque, 1995, nr. 8. Zie evenwel de nuancering bij DEVROE, W. 
en WoUTERS, J., "Liberté d'établissement et libre prestation de services (ler janvier 1995 - 31 
décembre 1995)", J.T.D.E., 1996, (56), p. 60, nr. 16. 
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nautaire dienstenverkeer kon opleveren, aangezien het "de betrokken marktdeelnemers [ ... ] een snelle en 
rechtstreekse mogelijkheid [ontneemt] om reclame te maken en potentiële opdrachtgevers in andere Lid-Staten te 
benaderen". 2186 Expliciet bevestigde het Hof dat ook beperkingen uitgaand van de staat van herkomst onder 
art. 59 verboden zijn2187, zelfs indien de verbodsbepaling in kwestie "algemeen en niet-discriminerend is en 
niet tot doel of ten gevolge heeft, dat de nationale markt wordt bevoordeeld ten opzichte van dienstverrichters uit 
andere Lid-Staten". 2188 Vervolgens paste het op de Nederlandse regeling een rechtvaardigings- en proportiona
liteitstest toe, waaruit verenigbaarheid met art. 59 werd geconcludeerd.2189 

460. Men kan zich de vraag stellen of de inroepbaarbeid van art. 52 EG ten aanzien 
van het oorsprongland ter geldendmaking van een, geheel of gedeeltelijk, vertrekrecht, 
mogelijk is met betrekking tot eender welke belemmering van dit recht, of slechts ten 
aanzien van belemmeringen die, in de bewoordingen van Franse zeevervoerdiensten, 
"specifiek de binnenlandse markt bevoordelen", met andere woorden, ingeval de belem
merende maatregel een protectionistisch doel of gevolg heeft. Zulks zou dicht bij het 
criterium komen dat het Hof traditioneel heeft ontwikkeld voor beperkingen op de uitvoer 
van goederen als verboden door art. 34 EG. 2190 Een dergelijke restrictieve lezing lijkt 
echter ten aanzien van art. 52 niet gerechtvaardigd, en vindt overigens geen steun in 
Daily Mail en de RVSZ-zaken. Al wat vereist is, is dat een regeling van het oorsprongland 
een onderneming "minder gunstig behandelt wanneer zij op het grondgebied van een 
andere Lid-Staat een economische activiteit wil verrichten"219l, of meer algemeen de 
vestiging in een andere Lid-Staat "bemoeilijkt"2192

, of een onderneming "ervan weer
houdt" het oorsprongland te verlaten.2193 Daaraan valt toe te voegen, dat het Hof in 
Alpine lnvestments en Bosman de litigieuze regelingen (verbod van cold calling resp. 
transferregeling voetballers) onderscheidt van de verkoopmodaliteiten in de zin van Keek, 
omdat eerstgenoemde "rechtstreeks van invloed" waren op de toegang tot de markt in de 
andere Lid-Staten resp. "een rechtstreekse voorwaarde" voor de toegang tot die markt 

2186 

2187 

2188 

2189 

2190 

2191 

2192 

2193 

Arrest Alpine Investments, r. o. 28. 

Arrest Alpine Investments, r.o. 30, onder verwijzing naar de eerder in dit nr. aangehaalde arresten 
Corsica Ferries 11, Peralta en Franse zeevervoerdiensten. 

Arrest Alpine lnvestments, r.o. 35. 

Arrest Alpine Investments, r.o. 40-56. 

In vaste rechtspraak luidt het dat art. 34 enkel een verbod inhoudt van "maatregelen die een 
specifieke beperking van het uitgaand goederenverkeer tot doel of tot gevolg hebben en aldus tot 
een ongelijke behandeling van de binnenlandse handel en de uitvoerhandel van een Lid-Staat leiden, 
waardoor aan de nationale productie of de binnenlandse markt van de betrokken Lid-Staat ten koste 
van de productie of de handel van andere Lid-Staten een bijzonder voordeel wordt verzekerd": ar
rest van 8 november 1979, zaak 15179, Groenveld, Jur., 1979, 3409, r.o. 7; o.m. bevestigd in 
arresten van 14 juli 1981, zaak 155/80, Oebel, Jur., 1981, 1993, r.o. 15; 1 april 1982, geveogde 
zaken 141-143/81, Holdijk, Jur:, 1982, 1299, r.o. 11; 7 februari 1984, zaak 237/82, Jongeneet 
Kaas, Jur., 1984, 483, r.o. 22; 9 juni 1992, zaak C-47 /90, Delhaize, Jur., 1992, 1-3669, r.o. 12. 
Voor een kritiek, zie o.m. RoTH, W.-H., "Wettbewerb der Mitgliedstaaten oder Wettbewerb der 
Hersteller? Plädoyer für eine Neubestimmung des Art. 34 EGV", Z.H.R., 1995, 78-95. Ook 
advocaat-generaal LENZ oppert in zijn Bosman-conclusie (Jur., 1995, p. 1-5010, punt 207) dat, 
wanneer het juist is dat een ruime uitlegging van art. 48 als beperkingsverbod ingaat tegen de art. 
34-rechtspraak, het "dan veel beter [zou] zijn de rechtspraak met betrekking tot artikel 34 te 
heroverwegen" . 

Arresten Stanton, r.o. 13; Wolf, r.o. 13; 7 juli 1992, zaak C-370/90, Singh, Jur., 1992, 1-4265, 
r.o. 16; Bosman, r.o. 94. 

Arresten Daily Mail, r.o. 16; Bosman, r.o. 97. 

Arrest Bosman, r.o. 96 en 99. 
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stelden (zie ook infra, nrs. 470-471). 2194 Ook het vertrekrecht beoordeelt het Hof 
derhalve in het perspectief van markttoegang: voor zover belemmeringen op dit recht de 
toegang tot de markt van andere Lid-Staten rechtstreeks conditioneren, ligt, behoudens 
objectieve rechtvaardiging, onverenigbaarheid met art. 52 EG voor. Deze uitlegging van 
het vertrekrecht is, zoals eerder (supra, nr. 443) aangegeven, logisch aangezien dit recht 
een conditio sine qua non vormt voor de toegang tot de markten van de andere Lid
Staten. 

461. De hier behandelde hypothesen vallen te onderscheiden van diegene waarin art. 52 
EG door EG-onderdanen en EG-ondernemingen ingeroepen wordt ten aanzien van de 
autoriteiten van het land van oorsprong bij terugkeer naar het oorsprongland. In dat geval 
gaat het niet om belemmeringen van het vertrek uit het oorsprongland, maar van de 
toegang tot de markt van dit land. Veel verschil maakt dit niet uit, aangezien zowel bij 
het vertrek- als bij het markttoe gangsrecht dezelfde beginselen gelden. Ofschoon art. 52 
woordelijk enkel slaat op de vestiging "op het grondgebied van een andere Lid-Staat", 
heeft het Hof dit artikel (evenals de artt. 48 en 59 EG2195

) ter vrijwaring van zijn volle 
werking2196 ook toepasselijk verklaard in de situatie van EG-onderdanen die, na profes
sionele kwalificaties te hebben verworven in een andere Lid-Staat of hun recht van vrij 
verkeer te hebben uitgeoefend, met het oog op de uitoefening van een economische 
activiteit in hun Lid-Staat van oorsprong terugkeert (supra, nr. 177). 2197 

2194 

2195 

2196 

2197 

Zie resp. arresten Alpine Investments, r.o. 38; Bosman, r.o. 103. 

Zie, voor wat het werknemersverkeer betreft, arrest Kraus, r.o. 16; aangaande vrije dienstverrich
ting, arrest Gullung, r.o. 12. Zie reeds generiek voor de artt. 48, 52 en 59 EG, arrest Broekmeu
len, r.o. 20. 

Zo de formulering in de arresten Gullung, r.o. 12 en Singh, r.o. 23. 

Zie arresten Knoors, r.o. 24; Bouchoucha, r.o. 13; Singh, r.o. 19-21 (waarbij belemmeringen op 
het verblijfsrecht van de echtgenoot - in casu met nationaliteit van een derde land - bij terugkeer 
van de EG-onderdaan naar zijn oorsprongland niet geanalyseerd worden als belemmering van de 
markttoegang in laatstgenoemd land, maar als een belemmering op de uitoefening van het recht om 
in de andere Lid-Staat in loondienst of als zelfstandige te gaan werken); Kraus, r.o. 15-16. 
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Hoofdstuk lll. Recht van markttoegang en -participatie 

AFDELING I. RECHT VAN MARKTIOEGANG: HET DISCRIMINATIEBEGRIP VOORBIJ 

462. Voor wat betreft belemmeringen van de toegang tot de markt van een Lid-Staat als 
land van vestiging staan wij, zoals gezegd, een ruimere draagwijdte van het vestigings
recht voor dan het discriminatieverbod. De discriminatietest is weliswaar uiterst nuttig in 
gevallen waarin het gastland op openlijke of verkapte wijze een activiteit of sector geheel 
afsluit voor EG-ondernemingen, maar voor andere belemmeringen die aan een daadwerke
lijke toegang tot de markt van het gastland in de weg staan, vormt hij niet het meest 
geschikte toetsingsinstrument (supra, nr. 447). Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat 
dit met name het geval is indien het gastland, zonder discriminatie, (i) slechts één 
vestiging in hoofde van een ondernemer of onderneming toestaat (Klopp, Franse artsen) 
en (ii) weigert rekening te houden met tevoren door een persoon verworven kwalificaties 
omdat deze geen nationaalrechtelijk erkende kwalificaties heeft verworven (Vlassopoulou). 
In Kraus en Gebhard heeft het Hof op meer algemene wijze nationale regels die de 
uitoefening van het vestigingsrecht "kunnen belemmeren of minder aantrekkelijk maken" 
aan een rechtvaardigings- en proportionaliteitstaetsing onderworpen (supra, nrs. 385 en 
391). De vraag rijst hoe ruim het Hof het begrip "belemmering" op de vrije vestiging 
opvat. Hierna pogen we aan te tonen dat reeds uit de bestaande rechtspraak blijkt dat dit 
begrip begrensder is dan op het eerste gezicht lijkt. Aan de hand van de Keek-recht
spraak, Alpine Investments en Bosman trachten wij vervolgens een nadere invulling als 
"belemmering van de markttoegang" te ontwikkelen. 

§ 1. "Belemmering" ("entrave ") van het vestigingsrecht: naar een markttoe gangstest 

1. Casuïstiek 

463. Kraus doet de vraag naar de draagwijdte van het belemmeringsbegrip op zijn 
· scherpst rijzen. Wanneer het Hof poneert dat art. 52 EG zich verzet tegen "enige 
nationale regeling [ ... ] die [ ... ] de uitoefening van de in het Verdrag gewaarborgde 
fundamentele vrijheden [ ... ] kan belemmeren of minder aantrekkelijk maken"2198

, lijkt 
dit dicht in de buurt te komen van de klassieke Dassonville-regel inzake vrij goederenver
keer, luidens welke het volstaat dat een nationale regeling, om als maatregel van gelijke 
werking als een kwantitatieve invoerbeperking in de zin van art. 30 EG te worden 
beschouwd, "al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel" de intracommunautaire 
handel kan belemmeren. 2199 Het ware evenwel verkeerd aan Kraus een dergelijke 
betekenis te geven, ook al doet het gebruik van de term "kan" de indruk ontstaan dat een 
louter potentieel belemmerend effect, zoals in Dassonville, volstaat. Uit het arrest zelf 
blijkt reeds dat het Hof een dergelijke open invulling van het beperkingsbegrip op het 
gebied van het vestigingsrecht niet voorstaat. Om tot de vaststelling te komen dat de 
litigieuze vergunningsregeling voor het voeren van een buitenlandse titel een belemmering 
op de uitoefening van het vestigingsrecht vormt, had het Hof niet minder dan vijf 

2198 

2199 

Arrest Kraus, r.o. 32. 

Arrest van 11 juli 1974, zaak 8174, Dassonville, Jur., 1974, r.o. 5; sindsdien vaste rechtspraak die 
in talloze gevallen werd toegepast. 

--~~~~,---~~~-~1 
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overwegingen nodig. 2200 Dat het voorbarig was om na Kraus te stellen dat "une simple 
gêne - 'I' entrave' au sens de I' artiele 30 du Traité CEE - dans la liberté d 'établissement 
est de nature à rendre la législation nationale incompatible"2201

, blijkt bovendien uit de 
nadien gewezen rechtspraak. 

464. In dit verband kan men allereerst het arrest Peralta2202 aanhalen. De vraag lag 
onder meer voor of een Italiaanse wet die aan onder Italiaanse vlag varende schepen, ook 
in internationale wateren, het lozen van schadelijke stoffen verbiedt, met art. 52 EG 
verenigbaar is. Het Hof oordeelde dat de Italiaanse regeling geen enkele belemmering 
inhield voor de vestiging van Italiaanse maritieme transportbedrijven in een andere Lid
Staat. Na bevestiging dat een Lid-Staat bij gebrek aan communautaire harmonisatie 
technische regels kan opleggen aan zijn bedrijven die niet noodzakelijkerwijs ook in 
andere Lid -Staten gelden, merkte het Hof op dat de moeilijkheden die voor maritieme 
transportbedrijven uit deze regels kunnen voortvloeien, geen gevolgen hebben voor de 
vestigingsvrijheid in de zin van art. 52 EG: 

"Naar hun aard verschillen deze moeilijkheden immers niet van die welke voortvloeien uit dispariteiten tussen de 
nationale wettelijke regelingen, bij voorbeeld op het gebied van lonen, sociale lasten of het belastingstel
sel". 22oJ 

Niet alle dispariteiten in nationale regelgeving, zo maakt Peralta duidelijk, leveren 
belemmeringen op in de zin van art. 52 EG: verschillen in loonkost, sociale lasten en 
fiscaliteit mogen meespelen in de ondernemersbeslissing om zich al of niet in een Lid
Staat te vestigen, zij vormen daarom niet noodzakelijk een door het gemeenschapsrecht 
gesanctioneerde belemmering van het vestigingsrecht. 2204 In Alpine lnvestments zou het 
Hof, onder verwijzing naar de geciteerde passage uit Peralta, bevestigen dat het loutere 
feit dat andere Lid-Staten de op hun grondgebied gevestigde ondernemingen aan minder 
rigoureuze bepalingen onderwerpen, niet volstaat om een beperking van de vrije dienst
verrichting op te leveren. 2205 Een en ander biedt echter nog geen positieve aanwijzingen 
over de vraag wanneer dispariteiten wél tot een "entrave" kunnen leiden. 

465. Ook de recent gewezen arresten Per.fili2206 en Semeraro Casa Uno2201 geven 
vooral indicaties van wat het Hof niét als beperkingen op de vestigingsvrijheid beschouwt. 

2200 

2201 

2202 

2203 

2204 

2205 

2206 

2207 

Arrest Kraus, r. o. 18-22. 

HUGLO, J. G., "Droit d' établissement et libre prestation des services (1 er septembre 1992 - 1 er 
septembre 1993)", Rev. Trim. Dr. Eur., 1993, (655), 657. 

Arrest van 14 juli 1994, zaak C-379/92, Jur., 1994, 1-3453. 

Arrest Peral ta, r. o. 34. 

Voor een voorbeeld op fiscaal vlak, zie VAN GERVEN, W. en WOUTERS, J., "De rechtspraak van 
het Hof van Justitie inzake directe belastingen: een olifant in de porseleinkast?", T.F.R., 1995, (1), 
3; WOUTERS, J., "The European Court of Justice and Fiscal Harriers to Companies' Cross-Border 
Establishment", in Current Issues of Cross-Border Establishment of Companies in the European 
Union, (101), 117. 

Arrest van 10 mei 1995, zaak C-384/93, Jur., 1995, 1-1141, r.o. 27. 

Arrest van 1 februari 1996, zaak C-177/94, Jur., 1996, 1-161. 

Arrest van 20 juni 1996, gevoegde zaken C-418-421193, C-460-462/93, C-464/93, C-9-11/94, C-
14-15/94, C-23-24/94 en C-332/94, nog niet gepubliceerd in de Jur. 

• 
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In Perfili ging het om de verenigbaarheid met art. 52 EG van art. 78 van het Italiaanse Wetboek van Strafvorde
ring, op grond waarvan een partij die door een strafbaar feit benadeeld is en zich via een vertegenwoordiger 
burgerlijke partij wil laten stellen, aan deze vertegenwoordiger een bijzondere volmacht moet verlenen. In het 
hoofdgeding wilde de algemeen vertegenwoordiger te Italië van de verzekeringsmaatschappij Lloyd's of London 
zich burgerlijke partij stellen tegen één van de verzekeringnemers van Lloyd's, de juwelier Perfili, omdat deze 
een valse aangifte had gedaan van een juwelendiefstaL Zulks bleek krachtens voornoemde bepaling niet mogelijk, 
aangezien aan de vertegenwoordiger een geauthentiseerde algemene volmacht ("power of attorney") overeenkom
stig het Engels recht was verleend, maar geen bijzondere volmacht. De Vice Pretore de la Pretura circondariale 
te Rome achtte het niet in aanmerking nemen van de Britse rechtsfiguur discriminerend en legde de vraag naar 
de verenigbaarheid hiervan met het gemeenschapsrecht voor. 

Het Hof (Zesde kamer) benaderde de vraagstelling vanuit de artt. 6, 52 en 59 EG en 
achtte de Italiaanse bepaling niet onverenigbaar met deze verdragsartikelen met verwijzing 
naar zijn 

"vaste rechtspraak dat de artikelen 6, 52 en 59, door elke Lid-Staat te verbieden binnen de werkingssfeer van het 
Verdrag zijn recht verschillend toe te passen naargelang van de nationaliteit, niet doelt op eventuele verschillen 
tussen de wetgevingen van de onderscheiden Lid-Staten, mits deze wetgevingen op basis van objectieve criteria 
en ongeacht de nationaliteit van de betrokkenen gelden voor alle personen die onder hun rechtsmacht vallen 
[ ... ]. 112208 

Deze uitspraak kan bepaald ontgoochelend heten2209
, met -name in vergelijking met de 

krachtdadige toepassing die het Hof van art. 6 EG gaf in Mund & Fester (supra, nrs. 292-
293) ten aanzien van verkapt discriminerende nationale procedureregels. Niet alleen doet 
het arrest afbreuk aan de subsidiaire toepasselijkheid van art. 6 EG (supra, nr. 288), het 
Hof blijft bovendien in gebreke de situatie van het hoofdgeding te kwalificeren als vesti
ging dan wel dienstenverkeer. 2210 Verwarrend aan het arrest is vooral dat het rechtscol
lege voor het eerst de sedert Walt Wilhelm (supra, nr. 293) gevestigde rechtspraak inzake 
art. 6 EG op het gebied van het vestigingsrecht en dienstenverkeer toepast. 2211 Valt 
hieruit af te leiden dat van een verboden belemmering in de zin van art. 52 EG geen 
sprake kan zijn indien zij voortvloeit uit dispariteiten van wetgeving, zelfs indien, zoals in 
casu, zulks resulteert in ongelijke behandeling? Een dergelijke enge invulling van het 
beperkingsbegrip zou de klok niet alleen terugzetten tot vóór Kraus en Gebhard, maar 
zelfs vóór Thieffty, aangezien verkapte discriminaties voortvloeiend uit niet-geharmoni-

2208 

2209 

2210 

2211 

Arrest Perfili, r. o. 17. 

Ook het antwoord op de tweede vraag stelt teleur. De nationale rechter had de vraag naar de 
verenigbaarheid met art. 6 EVRM (recht van toegang tot bij wet ingestelde rechterlijke instantie) 
voorgelegd, maar deze behoefde volgens het Hof geen antwoord omdat uit de beantwoording van 
de eerste vraag zou gebleken zijn dat de litigieuze nationale regeling "niet binnen het kader van het 
gemeenschapsrecht valt": arrest Perfili, r.o. 20-21. 

Ofwel had het Hof moeten oordelen dat de situatie in het hoofdgeding geen vestiging of diensten
verkeer vormde, zodat het enkel art. 6 EG, conform het subsidiaire karakter daarvan had moeten 
toepassen (cf conclusie van advocaat-generaal LÉGER in Perfili, Jur., 1996, p. 1-168, punten 20-21, 
die de problematiek enkel vanuit art. 6 EG benaderde); ofwel had het moeten vaststellen dat 
vestiging dan wel dienstenverkeer voorlag en bijgevolg enkel art. 52 resp. 59 EG toepassen. Het 
Hof nam echter niet eens de moeite om na te gaan of de algemeen vertegenwoordiger optrad in het 
kader van een vestiging (cf. supra, nr. 163, Duitse verzekering) dan wel in het kader van diensten-

. verkeer vanwege Lloyd's. Dit laatste leek het geval, daar het zo te zien enkel ging om een 
algemene volmacht om Lloyd's voor de Italiaanse gerechten te vertegenwoordigen als eiser of 
verweerder: zie conclusie advocaat-generaal LÉGER, Jur., 1996, p. 1-163, punt 4. 

Van de door het Hof in r.o. 17 van Perfili aangehaalde arresten heeft alleen Kenny (supra, voetnoot 
1487) tevens betrekking op het vrije verkeer, nl. het werknemersverkeeL 

il 
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seerde wetgeving daar reeds aan rechterlijke toetsing werden onderworpen (supra, nr. 
285). Het precaire karakter van de redengeving in Perfili valt blijkbaar vooral te verkla
ren vanuit de uiterst schaarse gegevens die de nationale rechter het Hof ter beschikking 
had gesteld. 2212 Om die reden komt aan het arrest slechts een beperkte precedentswaar
de toe. 

466. Semeraro Casa Uno is een late nakomer van de zondagarresten: het gaat om niet 
minder dan zestien zaken waarin de verenigbaarheid met het gemeenschapsrecht van een 
Italiaanse regeling inzake de sluiting van detailhandelszaken op zon- en feestdagen aan de 
orde stond. De meeste zaken betroffen uitsluitend art. 30 EG en, zoals te verwachten, 
heeft het Hof terzake zijn Keek-rechtspraak toegepast (infra, nr. 468), wat het overigens 
ten aanzien van de litigieuze regeling al in Punto Casa had gedaan. 2213 In één van de 
zaken was ook de vraag naar de verenigbaarheid met art. 52 EG gerezen. Het Hof 
oordeelde dat deze bepaling niet in de weg staat aan de winkelsluitingsregeling omdat 

"de betrokken wettelijke regeling geldt voor alle marktdeelnemers die op het nationale grondgebied activiteiten 
ontplooien, dat zij overigens niet tot doel heeft, de vestigingsvoorwaarden voor de betrokken ondernemingen te 
regelen, en ten slotte dat de beperkingen die zij voor de vrijheid van vestiging teweeg zou kunnen brengen, zo 
onzeker en indirect zijn, dat van de in de regeling vervatte verplichting niet kan worden gezegd, dat zij deze 
vrijheid belemmert. "2214 

Opvallend is, dat deze uitspraak art. 52 wel van toepassing (zij het niet geschonden) acht, 
maar art. 30 onder verwijzing naar Keek niet. 2215 De formulering van de geciteerde 
overweging en met name de term "belemmert" (Frans: "étant de nature à entraver cette 
liberté") bevestigt dat het Hof voor de toepasselijkheid van art. 52 geen discriminatie 
meer vereist, maar alleen een niet-discriminerende belemmering2216

, op voorwaarde 
althans dat deze niet te onzeker en indirect is. 2217 Andermaal specificeert het Hof niet 
op positieve wijze wanneer een belemmering aanwezig moet worden geacht. 

2212 

2213 

2214 

2215 

2216 

2217 

Zie ook arrrest Perfili, r.o. 18. Maar precies om die reden valt het ten zeerste te betreuren, dat het 
Hof in r.o. 19 en het dictum zijn antwoord niet conditioneert door te verwijzen naar de hem 
verstrekte juridische en feitelijke gegevens. Op te merken valt dat het Hof in zijn inhoudelijke 
toetsing van de regeling slechts weinig hulp van zijn advocaat-generaal heeft gehad: AG LÉGER 
besteedde 19 van de 24 punten van zijn conclusie aan de ontvankelijkheidsvraag (omwille van de 
schaarste van de ter beschikking gestelde juridische en feitelijke gegevens), en slechts één aan de 
vraag naar de verenigbaarheid van de Italiaanse regel met art. 6 EG: in punt 21 (Jur., 1996, p. 1-
168) heet het bijzonder summier en zonder enige verwijzing naar rechtspraak dat het beginsel van 
de autonomie van de nationale procedurele stelsels het Hof ertoe moet brengen geen onverenigbaar
heid vast te stellen. 

Arrest Semeraro Casa Uno, r.o. 9-15, met verwijzing naar Keek, als toegepast in het arrest van 2 
juni 1994, gevoegde zaken C-69/93 en C-258/93, Punto Casa, Jur., 1994, 1-2355. 

Arrest Semeraro Casa Uno, r.o. 32. 

Vgl. punten 1 en 2 dictum van het arrest. 

Die bevestiging is des te duidelijker gelet op de nadruk die advocaat-generaal COSMAS in zijn 
conclusie in Semeraro Casa Uno (conclusie van 25 januari 1996, nog niet gepubliceerd in de Jur., 
punt 21) legt op een discriminatielezing van art. 52 EG. Eerder in subsidiaire orde (punt 22) 
verwijst de AG naar Kraus. 

Cf, over dit criterium van "te onzeker en indirect", de supra, voetnoot 2035 aangehaalde 
rechtspraak. 
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2. Evolutie naar een markttoegangstest op het gebied van het goederen-, diensten- en 
vverkltemersverkeer 

467. Uit het voorgaande blijkt dat de uitlegging van het begrip 'belemmering' in de 
rechtspraak aangaande het vestigingsrecht tot dusver erg casuïstisch van aard is. Lering 
voor een meer coherente invulling, die aansluit bij de hoger (supra, nr. 443) verdedigde 
stellingname aangaande het markttoegangsrecht als essentiële component van de vrijheid 
van vestiging, kan vvorden gehaald uit de recente rechtspraak inzake goederen-, diensten
en vverknemersverkeer. Men stelt vast dat het Hof op deze domeinen in het kielzog van 
de Keek-rechtspraak (infra, nrs. 468-469) evolueert naar een markttoegangstest ter 
beoordeling van niet -discriminerende nationale maatregelen. 

a. Keek en zijn gevolgen voor het vrije goederenverkeer 

468. Deze ontvvikkeling laat zich maar ten volle begrijpen vanuit de controversen 
vvaartoe de ruime Dassonville-jurisprudentie van het Hof op het gebied van het vrije 
goederenverkeer aanleiding gaf, en de wijze waarop het Hof hieraan paal en perk heeft 
vvillen stellen in het op 24 november 1993 gewezen arrest Keek en Mithouard. 2218 

De Dassonville-rechtspraak, hoeksteen van het vrije goederenverkeer, geeft aan het verbod van kwantitatieve 
invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking dat art. 30 EG oplegt, een bijzonder ruime invulling: 
als verboden maatregel van gelijke werking geldt "iedere handelsregeling der Lid-Staten die de intracommunau
taire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, kan belemmeren. "2219 Als enige tempering 
hierop geldt de "rule of reason" van Cassis de Dijon: bij gebreke van een communautaire regeling moeten 
belemmeringen van het vrije intracommunautaire verkeer als gevolg van dispariteiten van de nationale wettelijke 
regelingen worden aanvaard, tenminste voor zover een dergelijke regeling zonder onderscheid van toepassing is 
op nationale en ingevoerde producten en indien zij als doelstelling heeft de vervulling van naar gemeen
schapsrecht gerechtvaardigde dwingende eisen. 2220 Bovendien moet de regeling noodzakelijk en evenredig zijn 
voor resp. aan het beoogde doel en moet een Lid-Staat, indien hij de keuze heeft tussen verscheidene midqelen 
waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt, het middel kiezen dat het vrije handelsverkeer het minst belem
mert.2221 Vanaf Oosthoelè222 paste het Hof de Cassis de Dijon-formule ook herhaaldelijk toe op regelingen 
die niet de samenstelling, de kenmerken en presentatie van producten zelf betreffen, maar hun verhande
lingswijze: onder art. 30 vielen derhalve ook regelingen die de omvang van de interstatenhandel konden 
beperken doordat zij - middels een beperking of verbod van bepaalde vormen van reclame of verkoop- resp. 
verkoopbevorderende methoden - de verhandelingsmogelijkheden van ingevoerde producten ongunstig beïnvloed
den. 2223 Mede onder aansporing van deze zeer ruime toepassingssfeer van art. 30 - het Hof had ook elke de 

2218 

2219 

2220 

2221 

2222 

2223 

Arrest van 24 november 1993, gevoegde zaken C-267/91 en C-268/91, Jur., 1993, 1-6097. 

Arrest van 11 juli 1974, zaak 8174, Jur., 1974, 837, r.o. 5. Voor recente bevestigingen, zie o.m. 
arrest van 27 juni 1996, zaak C-293/94, Brandsma, nog niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 5. 

Zie arrest van 20 februari 1979, zaak 120178, Rewe, Jur., 1979, 649, r.o. 8. 

Zie o.m. arresten van 14 juli 1988, zaak 407/85, Drei Glocken, Jur., 1988, 4233, r.o. 10; 16 mei 
1989, zaak 382/87, Buet, Jur., 1989, 1235, r.o. 13; 13 november 1990, zaak C-269/89, Bonfait, 
Jur., 1990, 1-4169, r.o. 11; 12 december 1990, zaak C-241189, SARPP, Jur., 1990, 1-4695, r.o. 
31; 13 december 1990, zaak C-238/89, Pall, Jur. , 1990, I -4695, r. o. 12. 

Arrest van 15 december 1982, zaak 286/81, Jur. , 1982, 457 5. 

Arresten Oosthoek, r.o. 15; o.m. bevestigd in arresten van 16 mei 1989, zaak 382/87, Buet, Jur., 
1989, 1235, r.o. 7-8; 7 maart 1990, zaak C-362/88, GB-Inno-BM, Jur., 1990, 1-667, r.o. 7; 
SARPP, r.o. 29; Pall, r.o. 29; 30 april 1991, zaak C-239/90, Boscher, Jur., 1991, 1-2023, r.o. 14; 
25 juli 1991, gevoegde zaken C-1190 en C-176/90, Aragonesa, Jur., 1991, 1-4151, r.o. 10; 21 
maart 1991 in zaak C-369/88, Delattre, Jur., 1991, 1-1487, r.o. 50, en zaak C-60/89, Monteil en 
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minimis-regel verworpen2224 
- nam sedert het einde van de jaren tachtig het aantal gevallen waarin economi

sche operatoren art. 30 inriepen zonder dat enig verband met de invoer van goederen voorlag, zienderogen toe. 
De zondagzaken2225 hebben ongetwijfeld een katalyserende werking vervuld voor het besef dat zich een zekere 
inperking van de werkingssfeer van art. 30 EG opdrong. Die beperking kwam er in Keek. 

In Keek oordeelde het Hof, "in afwijking van de eerdere rechtspraak", dat niet langer als 
een maatregel van gelijke werking in de zin van de Dassonville-rechtspraak te beschou
wen valt, 

"de toepassing op producten uit andere Lid-Staten van nationale bepalingen die bepaalde verkoopmodaliteiten aan 
banden leggen of verbieden, mits die bepalingen van toepassing zijn op alle marktdeelnemers die op het nationale 
grondgebied activiteiten ontplooien, en mits zij zowel rechtens als feitelijk dezelfde invloed hebben op de 
verhandeling van nationale producten en op die van producten uit andere Lid-Staten. 

Wanneer aan die voorwaarden is voldaan, heeft immers de toepassing van dergelijke regelingen op de verkoop 
van producten uit een andere Lid-Staat, die aan de door die staat vastgestelde voorschriften voldoen, niet tot 
gevolg, dat voor die producten de toegang tot de markt wordt verhinderd of meer wordt bemoeilijkt dan voor 
nationale producten het geval is. Die regelingen vallen derhalve niet· binnen de werkingssfeer van artikel 30 
EEG-Verdrag. "2226 

469. Keek is inmiddels stevig ingeburgerd in de jurisprudentie inzake het vrije goede
renverkeer. 2227 Het is hier niet de plaats deze rechtspraak op al haar merites en gebre-

2224 

222S 

2226 

2227 

Samanni, Jur., 1991, 1-1547, r.o. 37; 18 mei 1993, zaak C-126/91, Yves Rocher, Jur., 1993, 1-
2361, r.o. 10. 

Een verboden maatregel van gelijke werking ligt volgens de rechtspraak zelfs voor "indien de 
belemmering van geringe omvang is en er andere afzetmogelijkheden voor de ingevoerde producten 
bestaan": arresten van 5 april 1984, gevoegde zaken 177 en 178/82, Van de Haar, Jur., 1984, 
1797, r.o. 13; 14 maart 1985, zaak 269/83, Commissie/Frankrijk, Jur., 1985, 837, r.o. 10; 5 mei 
1986, zaak 103/84, Commissie/Italië, Jur., 1986, 1759, r.o. 18. 

Bedoeld worden de zaken betreffende de verenigbaarheid met art. 30 EG van nationale regels die 
de opening van winkels resp. de tewerkstelling van personeel op zondag aan banden leggen c.q. 
verbieden: zie arresten van 23 november 1989, zaak 154/88, Torfaen (B & Q I), Jur., 1989, 3851; 
28 februari 1991 in zaken C-312/89, Conforama, Jur., 1991, 1-997 en C-332/89, Marchandise, 
Jur., 1991, 1-1027; en 16 december 1992 in zaken C-306/88, Anders, Jur., 1992, 1-6457, C-
304/90, Reading Borough Council, Jur., 1992, 1-6493 en C-169/91, B & Q 11, Jur., 1-6635. 

Arrest Keek, r.o. 16-17. 

Voor toepassingen, zie arresten van 15 december 1993, zaak C-292/92, Hünermund, Jur., 1993, 1-
6787 (deontologisch verbod voor apothekers om buiten de officina reclame te maken voor 
parafarmaceutische producten); 2 juni 1994 in gevoegde zaken C-69/93 en C-258/93, Punto Casa, 
Jur., 1994, 1-2355 (zondagssluitingsregeling) en in gevoegde zaken C-401/92 en C-402/92, 't 
Heukske en Boermans, Jur., 1994, 1-2199 (regeling inzake openingstijden van benzinestations); 9 
februari 1995, zaak C-412/93, Leclerc-Siplec, Jur., 1995, 1-179 (televisiereclame); 29 juni 1995, 
zaak C-391/92, Commissie/Griekenland ("Griekse zuigelingenvoeding"), Jur., 1995, 1-1621 
(verbod van verkoop van volledige zuigelingenvoeding buiten apotheken; zie echter de precisering 
in r.o. 18); 11 augustus 1995, zaak C-63/94, Belgapom, Jur., 1995, 1-2467 (verbod van verkoop 
met uiterst beperkte winstmarge); 14 december 1995, zaak C-387/93, Banchero, Jur., 1995, 1-4663 
(nationaal stelsel voor distributie van tabaksproducten dat de detailhandel op niet-discriminerende 
wijze regelt). Voor zaken waarin het Hof weigerde Keek toe te passen, zie arresten van 2 februari 
1994, zaak C-315/92, Clinique, Jur., 1994, 1-317 (verbod van invoer en verhandeling kosmetisch 
product op grond van misleidende benaming); 5 oktober 1994, zaak C-323/93, Centre d'inséminati
on de la Crespelle, Jur., 1994, 1-5077 (territoriaal monopolie voor kunstmatige inseminatie van 
runderen); 10 november 1994, zaak C-320/93, Ortscheit, Jur., 1994, 1-5243 (reclameverbod voor 
geneesmiddelen die in Lid-Staat van invoer niet zijn toegelaten); 6 juli 1995, zaak C-470/93, Mars, 
Jur., 1995, 1-1923 (verbod van invoer en verhandeling van product waarvan hoeveelheid per 
verpakkingseenheid in het kader van reclamecampagne is vergroot, met vermelding van extra 
hoeveelheid op verpakking); 26 oktober 1995, zaak C-51/94, Commissie/Duitsland, Jur., 1995, 1-
3599 (verplichte vermelding op etiket van stof). 
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ken te beoordelen. 2228 Hoeveel haken en ogen aan de door het Hof geponeerde distinc
ties en criteria ook verbonden zijn, men kan niet ontkennen dat zij er in wezen toe 
strekken de toetsing onder art. 30 EG toe te spitsen op nationale regels die de toegang tot 
de markt van producten uit andere Lid-Staten belemmeren. De beoordeling van dergelijke 
markttoegangsbelemmeringen verloopt voortaan productgebonden: op het product zelf 
betrekking hebbende voorschriften (benaming, vorm, afmetingen, gewicht, samenstelling, 
aanbiedingsvorm, etikettering, verpakking)2229 worden onverkort op hun rechtvaardi
ging en proportionaliteit getoetst conform de Cassis de Dijon-criteria. Een 'belemmering' 
van de intracommunautaire handel acht het Hof hier voorhanden omdat de toepasselijk
heid van dergelijke productvoorschriften voor de EG-producent of importeur extra kosten 
kan veroorzaken. 2230 Regelingen daarentegen "die de vrijheid van bedrijfsuitoefening 
van de marktdeelnemers beperk[en] los van de kenmerken van de betrokken producten 
zelf"2231 worden enkel aan een materiële discriminatietest (supra, nr. 298) onderwor
pen. 2232 Bij de invulling van deze materiële discriminatietest laat het Hof zich, zo blijkt 
uit meer recente arresten, inspireren door zijn rechtspraak met betrekking tot de artt. 95 
(verbod van discriminerende productbelastingen) en 12-16 (verbod van in- en uitvoerrech
ten en heffmgen van gelijke werking) EG. 

Zo bevond het Hof in Griekse zuigelingenvoeding een Griekse wetgeving die de verkoop van volledige 
zuigelingenvoeding uitsluitend aan apothekers voorbehoudt, met toepassing van ·Keek niet in strijd met art. 30 
EG; maar het voegde daaraan toe dat dit "anders [zou] zijn, indien de bestreden regeling een nationaal product 
beschermt dat soortgelijk is aan de zuigelingenvoeding uit andere Lid-Staten of dat met dit type producten in 
concurrentie staat". 2233 Een duidelijker overplanting van de criteria van de art. 95-rechtspraak kan haast 
niet. 2234 In Centre d 'Insémination de la Crespelle lijkt het Hof dan weer aansluiting te zoeken bij een uit de 
rechtspraak inzake heffingen van gelijke werking bekend criterium, nl. dat van verboden discriminatie sprake is. 

2228 

2229 

2230 

2231 

2232 

2233 

2234 

Verwezen kan worden naar de stortvloed van commentaren op het Keek-arrest, die, zoals P. 
OLIVER heeft opgemerkt ("La jurisprudence de la Cour de justice relative à la libre circulation des 
marchandises (janvier 1994 - aöut 1995)", J.T.D.E., 1995, 203, voetnoot 2), o:p een "véritable 
petite industrie" is gaan lijken: zie o.m. de referenties bij voornoemd auteur en biJ Gn..LIAMS, H., 
VAN GERVEN, Y., WYTINCK, P. en WOUTERS, J., o.c., T.B.H., 1994, p. 756-760, nrs. 28-37; Id., 
o.c., T.B.H., 1996, p. 301, nr. 39. 

Zie arrest Keek, r.o. 15. 

Zie, na Keek, arresten Clinique, r.o. 19 en Mars, r.o. 13, i.v.m. de extra verpakkings- en 
reclamekosten die voor de producent resp. importeur resulteren uit een verbod om kosmetische 
producten in de handel te brengen onder dezelfde benaming als in andere Lid-Staten resp. een 
verbod van een reclamevermelding op de verpakking van een product. Zie ook arrest Clinique, r.o. 
18, i.v.m. de belemmering die ontstaat door de nood voor de producent om voor zijn producten 
gescheiden distributiekanalen in te richten. 

Arrest Griekse zuigelingenvoeding, r. o. 15 . 

Cf LAUWAARS-TIMMERMANS, 181-182. 

Arrest Griekse zuigelingenvoeding, r.o. 18. 

Vgl. b.v. arresten van 27 februari 1980 in zaken 168178, Commissie/Frankrijk, Jur., 1980, 347, 
r.o. 39-42 (Franse belastingregeling voor gedistilleerd) en 170178, Commissie/Verenigd Koninkrijk, 
Jur., 1980, 417, r.o. 24, deze laatste zaak vervolgd in arrest van 12 juli 1983, Jur., 1983, 2265, 
i.h.b. r.o. 27. Zie verder over deze omvangrijke rechtspraak o.m. BARENTS, R., "Art. 95 en de 
gemeenschappelijke markt", S.E. W., 1983, 438-482 en Id., "Nieuwe ontwikkelingen met betrek
king tot het fiscale discriminatieverbod van artikel 95 EEG-Verdrag", S. E. W. , 1991, 7 67-781; 
LAUWAARS-TIMMERMANS, 166-170. 
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indien ten aanzien van ingevoerde producten (in casu rundersperma) bij de verplichting tot opslag ervan 
voorwaarden worden toegepast die in geen verhouding staan tot de geleverde prestatie. 2235 

De aan de rechtspraak inzake productbelastingen en heffingen van gelijke werking 
ontleende preciseringen mogen nuttig zijn om protectionistische motieven achter regels 
inzake verkoopmodaliteiten te ontmaskeren, zij doen niet af aan h~t in wezen artificieel 
karakter van het juridische onderscheid tussen deze categorie van regelingen en die van de 
productvoorschriften. 2236 Terecht hebben advocaten-generaal VAN GERVEN en JACOBS, 
elk op hun eigen manier, gepoogd het Hof te overtuigen dat de invalshoek er een moet 
zijn en blijven van markttoegang: eerstgenoemde door een 11 markttoegangsconforme 11 

interpretatie van de voorwaarden inzake verkoopmodaliteiten te bepleiten2237
, de tweede 

door integrale vervanging van de Keek-test door een criterium van 11 aanzienlijke beperking 
van de toegang tot de markt 11 voor te staan. 2238 Voorop moet inderdaad, in het perspec
tief van de ene markt (supra, nr. 438), de vrije toegang van EG-producten (alsook 

diensten, personen en kapitaal) tot de markt van alle Lid-Staten staan. Het lijkt daarom 
ontoereikend dat op een bepaalde categorie maatregelen, ongeacht hun markttoegangsbe
lemmerend effect, uitsluitend een discriminatiecriterium wordt toegepast2239

: dit is 

marktgelijkheid (zoals beoogd door de artt. 12-16 en 95 EG: supra, nr. 438) verwarren 

met markttoegang. 

2235 

2236 

2237 

2238 

2239 

Arrest Centre d'lnsémination de la Crespelle, r.o. 38. Vgl. de vaste rechtspraak inzake heffmgen 
van gelijke werking in de zin van de artt. 12 en 16 EG: o.m. arresten van 2 mei 1990, zaak C-
111189, Bakker Hillegom, Jur., 1990, 1-1735, r.o. 14; 7 juli 1994, zaak C-130/93, Lamaire, Jur., 
1994, 1-3215, r.o. 14; 11 augustus 1995, zaak C-16/94, Dubois, Jur., 1995, 1-2421, r.o. 15. Op te 
merken valt dat het Hof in Centre d'Insémination de la Crespelle, anders dan zijn advocaat-generaal 
(conclusie AG GULMANN, Jur., 1994, p. 1-5094-5095, punt 51), geen toepassing maakt van de 
Keek-test wat betreft de toepasselijkheid van art. 30 EG: het Hof oordeelt - terecht - dat de 
verplichting voor importeurs om rundersperma tegen betaling bij een erkend station met exclusieve 
concessie te bewaren, een maatregel van gelijke werking in de zin van Dassonville vormt "omdat 
dit vereiste geldt voor het stadium dat onmiddellijk volgt op de invoer en voor de importeurs een 
economische last betekent" (r.o. 29). Toch komt het Hof-enhier valt het arrest te bekritiseren -
op het vlak van de evenredigheidstaetsing terug tot een discriminatietest, weliswaar met de in 
hoofdtekst vermelde precisering. 

Het artificiële karakter van dit onderscheid kan men b.v. ook aan de hand van de zaak Mars 
illustreren. In casu paste het Hof de Cassis de Dijon-test toe op de UWG-bepalingen inzake 
misleidende reclame, op grond waarvan de vermelding van "+ 10 %" op de verpakking van repen 
Mars terwijl de oppervlakte van de bewuste verpakking groter was dan 10 %, misleidend werd 
bevonden; had dezelfde vermelding voorgekomen op een atbeetding van een reep Mars op 
reclameborden, in magazines of op televisie, dan had het Hof vermoedelijk de verkoopmodaliteiten
test van Keek toegepast: GILLIAMS, H., VAN GERVEN, Y., WOUTERS, J. en WYTINCK, P., o.c., 
T.B.H., 1996, nr. 52, p. 304-305. 

Zie conclusie advocaat-generaal VAN GERVEN in gevoegde zaken C-401192 en C-402/92, 't 
Heukske en Boermans, Jur., 1994, p. 1-2214, punten 20 e.v. Zie vroeger reeds het sterk geargu
menteerde pleidooi van AG VAN GERVEN voor een in het kader van art. 30 EG te hanteren 
economisch criterium van het marktafschermend resp. -opsplitsend effect van een nationale 
regeling: conclusie in zaak C-145/88, Torfaen, Jur., 1989, p. 3876-3878, punten 21-23. 

Conclusie van advocaat-generaal JACOBS in zaak C-412/93, Leclerc-Siplec, Jur., 1995, p. 1-194, 
punten 18 e.v. 

Zie de vigoureuze kritiek bij advocaat-generaal JACOBS in zijn conclusie in Leclerc-Siplec, Jur., 
1995, p. 1-194-195, punten 39-40, die meent dat toepassing van een discriminatiecriterium hier 
"niet op zijn plaats", dreigt te "leiden tot versnippering van de gemeenschapsmarkt" en uiteindelijk 
"principieel onverenigbaar met de doelstellingen van het Verdrag" is. Ook advocaat-generaal LENZ 
laat zich in zijn Bosman-conclusie (Jur., 1995, p. 1-5009, punt 205) ontvallen dat "het toch de 
vraag is, of de door het Hof gekozen benadering de beste oplossing vormde." 
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De communautaire rechtspraak inzake art. 30 EG is op dit ogenblik nog niet eenduidig wat betreft de vraag of 
bij de toetsing van verkoopmodaliteitenregels aan het economisch criterium van de markttoegang voorrang moet 
worden verleend boven het discriminatiecriterium. In arrestep als Alpine lnvestments en Bosman (infra, nrs. 470-
471) lijkt het Hof duidelijk te willen maken dat het aan de Keek-jurisprudentie ten grondslag liggende beginsel er 
fundamenteel een van markttoegang is. Maar in de ari. 30-rechtspraak ontmoet men merkwaardige obiter dicta 
die wijzen op een eerder starre invulling van het markttoegangsbeginsel aan de hand van een discriminatie
criterium: zo b.v. de overweging in Semeraro Casa Unodat "nationale regelingen die in het algemeen de handel 
in een product, en bijgevolg de invoer ervan, beperken, niet op deze enkele grond kunnen worden geacht de 
mogelijkheid van toegang tot de markt voor deze ingevoerde producten in sterkere mate te beperken dan voor 
gelijksoortige binnenlandse producten het geval is. "2240 Een dergelijke overweging zet de ontoereikendheid van 
het discriminatiecriterium als markttoegangstest wel erg sterk in de verf: naar de letter toegepast, zou zij 
impliceren dat geen met art. 30 EG verboden beperking voorligt indien een Lid-Staat de invoer van een in 
andere Lid-Staten regelmatig vervaardigd product in zijn geheel verbiedt, zolang ook maar gelijksoortige 
binnenlandse producten niet op de markt mogen worden gebracht. 2241 

b. Alpine lnvestments en Bosman: markttoegangstest voor het diensten- en werkne
mersverkeer 

4 70. Gelet op de convergentie tussen de regimes inzake goederen- en dienstenverkeer 
die de rechtspraak van het Hof sedert enige tijd vertoonde, en die met Säger in volle 
openheid trad, deed Keek meteen de vraag rijzen in hoeverre de wending van het Hof ook 
gevolgen zou hebben voor zijn jurisprudentie inzake de vrije dienstverrichting. Belangrij
ker dan de speculaties in de doctrine2242 zijn de indicaties die het Hof dienomtrent in 
Alpine Investments (supra, nr. 459) heeft verschaft. De vergelijking die de Nederlandse en 
de Britse regering tussen het verbod van cold calling en regelingen betreffende verkoop
modaliteiten in de zin van de Keek-rechtspraak hadden gemaakt, verwierp het Hof, doch 
enkel in concreto. Na herinnering aan de hoger aangehaalde Keek-overwegingen merkte 
het op: 

"Een verbod als hier aan de orde is, gaat uit van de Lid-Staat waar de dienstverrichter is gevestigd en betreft niet 
enkel de aanbiedingen die hij heeft gedaan aan ontvangers die op het grondgebied van die staat zijn gevestigd, of 
zich daarheen begeven om diensten te ontvangen, maar ook de aanbiedingen die zijn gericht tot ontvangers die 
zich op het grondgebied van een andere Lid-Staat bevinden. Het verbod is dan ook rechtstreeks van invloed op 
de toegang tot de dienstenmarkt in de andere Lid-Staten en kan derhalve het intracommunautaire verkeer 
belemmeren. "2243 

Uit deze considerans lijkt te volgen dat het Hof de aan de Keek-rechtspraak onderliggende 
beginselen ook op het dienstenverkeer van toepassing acht, op voorwaarde althans dat de 

2240 

2241 

2242 

2243 

Arrest Semeraro Casa Uno, r.o. 24. Vgl. arrest Banchero, r.o. 44, waar het Hof de indruk geeft 
dat voor de beoordeling van de markttoegang enkel een discriminatietest geldt, tènzij de betrokken 
regeling de nationale markt volledig afsluit voor producten van andere Lid-Staten. 

Vgl. de pertinente beschouwingen bij advocaat-generaal JACOBS in zijn conclusie in Leclerc-Siplec, 
Jur., 1995, p. 1-194-195, punt 39, die inhoudelijk een frappante gelijkenis vertonen met de veel 
vroegere beschouwingen van advocaat-generaal WARNER over het vrije werknemersverkeer in zijn 
conclusie in zaak 158178, Saunders, Jur., 1979, 1143. _ 

Zie o.m. MORTELMANS, K.J.M., noot bij Keek, S.E. W., 1994, (120), 126-127 en de talrijke 
referenties aangehaald bij MÜLBERT, P.O., "Privatrecht, die EG-Grundfreiheiten und der Binnen
markt", Z.H.R., 1995, (2), 29, voetnoten 122 en 123. Zie ook, specifiek m.b.t. grensoverschrijden
de verzekeringsdiensten, LORENZ, E., "Zur Kontmlle grenzüberschreitender Versicherungsverträge 
anhand der 'Rechtsvarschriften des Allgemeininteresses' im freien Dienstleistungsverkehr innerhalb 
der EU", Versicherungsrundschau, 1995/3, (8), 14-15. 

Arrest Alpine Investments, r.o. 38. 
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litigieuze regeling "vergelijkbaar" is met regelingen inzake verkoopmodaliteiten. 2244 Die 
vergelijkbaarheid staat of valt blijkbaar met het min of meer markttoegangsbelemmerend 
effect van de regeling, d.w.z. de min of meer rechtstreekse invloed die zij op de toegang 
tot een nationale dienstenmarkt uitoefent. 2245 Dat het Hof hier een rechtstreekse invloed 
op de markttoegang aanneemt - ook al wijst het verder in het arrest, ietwat contradicto
risch, op de beperkte strekking van het verbod en de geoorloofdheid van andere manieren 
van cliëntbenadering2246 

- is ons inziens een gelukkige zaak. 2247 Zij wijst op een open 
oog van de communautaire rechter voor de problemen waarmee fmanciële diensten 
worden geconfronteerd die langs louter telecommunicatieve weg verlopen. Voor dergelij
ke diensten zijn grensoverschrijdende reclame, marketing en telecommunicatieve 
contactopname vanuit het oorsprongland vitaal om potentiële cliënten in andere Lid-Staten 
te bereiken. 2248 Het zou blijk hebben gegeven van formalisme, en een ernstige stap 
achteruit voor de interne markt van financiële diensten hebben betekend, indien het Hof 
op dit punt Keek zonder meer van toepassing had verklaard en zich beperkt had tot een 
(formele en materiële) discriminatietoetsing. De modulering van Keek in Alpine tot een 
minder categorieke en meer economisch gerichte markttoetredingstest valt overigens ook 
om die reden toe te juichen, dat het onderscheid productvoorschriften/verkoopmodaliteiten 
zich op het dienstenverkeer, en met name ten aanzien van fmanciële diensten, moeilijk 
laat toepassen. 

471. Identiek dezelfde modulering van de Keek-test tot een economisch gerichte 
markttoegangstest treft men aan in het, met betrekking tot werknemersverkeer gewezen, 
arrest Bosman. 2249 De in deze zaak interveniërende voetbalbonden hadden ter validering 
van de litigieuze transferregels voor voetballers aangevoerd, dat deze vergelijkbaar zijn 
met regels aangaande verkoopmodaliteiten in de zin van de Keek-jurisprudentie. Het Hof 
gaf toe dat de regels ook voor binnenlandse transfers gelden, maar verwierp de Keek
analogie omdat zij 

2244 

2245 

2246 

2247 

2248 

2249 

Cf arrest Alpine Investments, r.o. 36. 

Met zijn bevestiging dat het aan marktdeelnemers ontnemen van een "snelle en rechtstreekse 
mogelijkheid om reclame te maken en potentiële opdrachtgevers [ ... ] te benaderen" een beP.erking 
in de zin van art. 59 EG kan vormen (supra, nr. 459), doet Alpine /nvestments de vraag njzen in 
hoeverre hiermee Keek voor het goederenverkeer zelf wordt gerelativeerd. Betekende laatstgenoemd 
arrest niet juist een ommekeer ten aanzien van de vroegere Oosthoek-jurisprudentie (supra, voetnoot 
2217), waarbij het Hof ook nationale regelingen die bepaalde vormen van reclame of verkoopbevor
dering beperken of verbieden, aan art. 30 van het Verdrag toetste omdat zij marktdeelnemers o.m. 
kon dwingen een bijzonder doeltreffend geachte methode op te geven? 

Arrest Alpine lnvestments, r.o. 54. Zie de kritiek dienaangaande van ROEGES, L., "L'exercice de 
l'activité bancaire dans le cadre de la libre prestation de services", Bank Fin., 1996, (303), p. 308, 
noot 40. Cf ook DEVROE, W. en WOUTERS, J., o.c., !.T.D.E., 1996, nr. 27, p. 63. 

Ook al werd tijdens de procedure voor het Hof en nadien herhaaldelijk gewezen op de asymmetrie 
die daarmee ontstaat tussen het goederenverkeer (art. 34 EG: naar vaste rechtspraak enkel een 
discriminatieverbod ten aanzien van exportbeperkingen) en het dienstenverkeer. 

Zie ook, over de fundamentele betekenis van reclame voor het grensoverschrijdende goederen- en 
dienstenverkeer, conclusie van advocaat-generaal JACOBS in Leclerc-Siplec, Jur., 1995, p. 1-186-
187, punten 19-22. 

Arrest van 15 december 1995, zaak C-415/93, Jur., 1995, 1-4921. 

~=~~:: 
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"niettemin een rechtstreekse voorwaarde stellen voor de toegang van de spelers tot de arbeidsmarkt van de 
andere Lid-Staten en daardoor het vrije verkeer van werknemers kunnen belemmeren". 2250 

Deze passage, ofschoon uitgesproken in het kader van het vrije werknemersverkeer, heeft 
ongetwijfeld ook betekenis voor het vestigingsrecht. Zoals in Alpine lnvestments, waar
naar de geciteerde overweging verwijst- verwerpt het Hof niet de mogelijke toepasselijk
heid van Keek maar acht het deze rechtspraak in casu niet van toepassing, aangezien de 
betrokken regeling de toegang tot de markt van de andere Lid-Staten rechtstreeks 
belemmerde. Uit Bosman blijkt derhalve dat het Hof na het dienstenverkeer ook voor 
werknemersverkeer en, meer dan waarschijnlijk2251

, voor vestiging, evolueert naar een 
"markttoegang"-gerichte invulling van het begrip "belemmering" van het vrije verkeer. 

472. Twee kanttekeningen nog bij het voorgaande. Zowel Alpine lnvestments als 
Bosman hadden betrekking op beperkingen uitgaande van het oorsprongland. Zulks neemt 
ons inziens niet weg dat hun precedentswaarde zich ook uitstrekt tot belemmerende regels 
uitgaande van het bestemmings- of gastland: het ware onlogisch om een andere beoorde
ling te geven van een identiek verwoorde - en bijgevolg even markttoegangsbelemmerende 
- nationale regel omdat deze niet van het oorsprong-, maar van het gastland uitgaat. 2252 

Indien het Hof van oordeel was geweest dat de toetsing van oorspronglandregels anders 
moet verlopen dan deze van regels van het gastland, had het trouwens de Keek-analogie 
zonder meer kunnen verwerpen, aangezien deze rechtspraak ontwikkeld werd met 
betrekking tot regels van het bestemmingsland. 

473. Een tweede kanttekening betreft de vraag of, zo het Hof concreet overgaat tot een 
markttoegangstest op het gebied van het vestigingsrecht, het deze test enkel zal toepassen 
op nationale regels die, in de zin van art. 52, tweede alinea, EG, "de toegang tot werk
zaamheden anders dan in loondienst" betreffen, terwijl het naar Kecks model regels 
aangaande "de uitoefening daarvan" enkel aan een (ruim opgevat) discriminatieverbod zal 
onderwerpen. Destijds was reeds een zekere controverse ontstaan over de vraag of de 
Vlassopoulou- en Kraus-rechtspraak enkel voor eerstgenoemde dan wel voor beide 
normengroepen gold. 2253 Naar onze mening spreekt Kraus zelf een dergelijk onder
scheid tegen aangezien de litigieuze regeling, anders dan in Vlassopoulou, niet de 
toelating tot een gereglementeerd beroep verhinderde, maar het voeren van een titel - die 
niét formeel vereist was voor de toegang tot een beroep2254 doch zijn drager van nut 

2250 

2251 

2252 

2253 

2254 

Arrest Bosman, r.o. 103. Daarmee volgde het Hof bijna woordelijk advocaat-generaal LENZ: Jur., 
1995, p. 1-5010, punt 206 en p. 1-5011, punt 210. 

Gelet op de fundamentele parallellen tussen werknemersverkeer en vestigingsrecht en wat het Hof 
in Roux (supra, voetnoot 2084) stelde over de identieke mate van rechtsbescherming die de artt. 48 
en 52 EG bieden. 

In dezelfde zin, REICH, N., noot bij Alpine Investments, EuZW, 1995, (407), 408. 

Zie, voor de eerste stelling, ROEGES, L., "L'exercice de l'activité bancaire par la voie d'une 
succursale après la deuxième directive bancaire", Rev. Dr. Banc. Bourse, januari-februari 1994, 
(17), 19; recenter COMMISSIE EG in haar Ontwerpmededeling Algemeen Belang, l.B.2.a. Voor de 
tweede stelling, zie SWENNEN, H., "De vrije vestiging van kredietinstellingen na de wet van 22 
maart 1993", Bank Fin., 1993, (547), 549. 

Arrest Kraus, r.o. 18. Zie evenwel het voorbehoud in r.o. 20 voor specifieke beroepsvormen. 
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kon zijn bij de uitoefening daarvan - aan banden legde. 2255 Ook Ramrath betrof de 
toepassing door het gastland van (in casu deontologische) regels met betrekking tot de 
uitoefening van, en niet de toegang tot, een beroep (in casu bedrijfsrevisor).2256 

Bij toepassing van een markttoegangstest veranderen de zaken niet wezenlijk. Of
schoon voor de toegang tot de markt van het gastland uiteraard in de allereerste plaats 
vereist is dat een EG-onderneming toegang krijgt tot een beroep of bedrijf, kan ook een 
maatregel zonder onderscheid die de uitoefening daarvan regelt of raakt, in bepaalde 
gevallen belemmerend werken voor een daadwerkelijke markttoegang. De in Franse 
artsen, Luxemburgse artsen en Ramrath aangevochten één-praktijkregel biedt daarvan een 
illustratie (supra, nrs. 349-350 en 379)2257

, evenals de in Bachmann betwiste niet
aftrekbaarheid van verzekeringspremies: ook deze conditioneert de toegang tot het beroep 
niet, maar belemmert het vrije verkeer wel "door de moeite en de lasten" die de daaruit 
voortvloeiende noodzaak om in het oorsprongland gesloten verzekeringscontracten op te 
zeggen. 2258 Weliswaar valt niet uit te sluiten dat het Hof op een gegeven ogenblik zijn 
markttoegangstest formaliseert aan de hand van het onderscheid tussen "toegang tot" en 
"uitoefening van" een beroep of bedrijf2259

, maar tot dusver vindt een dergelijk onder
scheid geen houvast in de jurisprudentie.2260 Zoals de hoger bekritiseerde Keek-distinc
tie, gaat het ook hier om juridische categorieën waaraan een economische markttoe
gangstest niet ondergeschikt mag worden gemaakt. Wel is het zo, dat niet-discriminerende 
regels met betrekking tot de uitoefening van een beroep of bedrijf, in het kader van het 
vestigingsrecht doorgaans de markttoegang niet zullen belemmeren. Zo zal van dubbele 
controles en daardoor veroorzaakte extra kosten meestal geen sprake zijn omdat de 
vestiging niet aan analoge regels in het thuisland heeft moeten voldoen (cf infra, nr. 
547). 2261 Bovendien vloeit, zoals hoger (supra, nrs. 440 en 445) aangegeven, uit de 
permanente marktaanwezigheid waartoe vestiging aanleiding geeft, voort dat het ont
vangstland op legitieme wijze zijn wetgeving op de betrokken persoon of onderneming 
kan toepassen. Voor zover de uitoefeningsregels derhalve niet markttoegangsbelemmerend 
werken doch enkel betrekking hebben op de marktparticipatie, is er geen aanleiding om 
een rechtvaardigings- en proportionaliteitstest toe te passen, doch geldt slechts een (ruim 

2255 

2256 

2257 

2258 

2259 

2260 

2261 

Cf HUGLO, J.G., o.c., Rev. Trim. Dr. Eur., 1993, 657-658; GILLIAMS, H., VAN GERVEN, Y., 
WOUTERS, J. en WYTINCK, P., o.c., T.B.H., 1994, p. 776-777, nr. 74. 

Zie de herformulering van de vraagstelling door het Hof in r.o. 23 van het arrest Ramrath. 

Ook al spreekt het Hof in Franse artsen (r.o. 11) en Luxemburgse artsen (r.o. 14) van "beperkin
gen [die] de toegang tot het beroep meer belemmeren dan nodig is om het beoogde doel te 
bereiken" (eigen cursivering). Zie echter STEINDORFF, E., o.c., EuR., 1988, 24, die m.b.t. Franse 
artsen opmerkt: "eine klare Unterscheidung zwischen Aufnahme und Ausübung der Berufstätigkeit 
wird nicht vollzogen." 

Arrest Bachmann, r.o. 13. 

Zie de sympathie voor dit onderscheid in het kader van art. 48 EG ("toegang tot het arbeidsproces" 
versus "uitoefening van de werkzaamheden", met als aanknopingspunt het in art. 48, lid 3, sub a en 
c, gemaakte onderscheid) in de conclusie van advocaat-generaal LENZ in Bosman, Jur., 1995, p. 1-
5009, punt 205. 

Zie met name arresten Italiaans grondkrediet, r.o. 13-14 en Grieks vastgoed, r.o. 20-21. Zie ook 
STUYCK, J. en STRAETMANS, G., Financiële diensten en de consument, Deurne, Kluwer, 1994, nrs. 
681-685, p. 221-224. 

Zo terecht SWENNEN, H., o.c., Bank Fin., 1993, 549. 
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opgevatte) gelijke-behandelingsregel (infra, nrs. 484 e.v.). Dit voert natuurlijk tot de 
vraag wanneer er sprake is van 'markttoegang' dan wel van 'marktparticipatie'. 

§ 2. Markttoegang bij vestiging gepreciseerd 

4 7 4. Zoals eerder aangemerkt, moet bij de invulling van de toetsingscriteria met 
betrekking tot de verschillende verdragsvrijheden gedifferentieerd worden alnaargelang de 
functie van de betrokken vrijheid (supra, nrs. 440-441). Dit geldt in de eerste plaats voor 
het criterium van de markttoegang. Bij vestiging gaat het niet om een vrije markttoegang 
van regulier in een andere Lid-Staat vervaardigde en in de handel gebrachte producten 
(goederen en diensten) maar van productiefactoren uit andere Lid-Staten, die in het 
gastland worden gebundeld met het oog op de duurzame uitoefening van een economische 
activiteit onder dezelfde voorwaarden als de binnenlandse ondernemingen. Markttoegang 
betekent hier dat vrije toegang tot de markt van het gastland moet worden geboden voor 
de in het kader van vestiging gemobiliseerde productiefactoren arbeid, knowhow, 
ondememerstalent, investeringen en kapitaal (supra, nr. 440). Elke nationale regel, 
ongeacht hij van het oorsprong- of het bestemmingsland uitgaat, die de doelmatige 
allocatie van productiefactoren verstoort doordat hij de intracommunautaire mobiliteit van 
deze factoren hindert en/ of belemmerend werkt ten aanzien van hun operationalisering in 
het gastland met het oog op blijvende marktdeelname aldaar, dient op zijn rechtvaardiging 
en evenredigheid te worden getoetst. Voor intracommunautaire geld- en kapitaalover
drachten moet de toetsing, krachtens het verdragsstelsel (supra, nr. 252), plaatsvinden 
onder de artt. 73B-73G EG, maar de toetsingscriteria zijn hier, gelet op de gelijkaardige 
rol van het kapitaalverkeer als andere productiefactorenvrijheid, fundamenteel dezelf
de.2262 Het voorgaande vraagt inzoverre om nuancering, dat art. 52 EG niet de moge
lijkheid tot rechterlijke toetsing inhoudt van louter economisch-structurele belemmeringen 
voor de toegang tot de markt van een Lid-Staat. Dit laatste punt werken we nader uit in 
afdeling 111 (infra, nrs. 518 e.v.), waarbij met name de overnamemarkt als illustratie 
wordt gehanteerd. 

475. Markttoegang is, nogmaals, een economisch en geen juridisch criterium. Op het al 
of niet discriminerend karakter van een nationale regeling komt het niet, althans niet 
uitsluitend, aan: waar het om gaat is het economische, al of niet marktafschermende effect 
daarvan. 2263 Het begrip kenmerkt zich gewis door een zekere vaagheid, doch precies 
zijn open karakter maakt het geschikt als criterium om het vestigingsrecht op grond van 
een teleologische uitlegging, met inachtneming van de beginselen van doelmatige allocatie 
van productiefactoren en van vrije keuze van vestigingsplaats (supra, nrs. 2-4) maar 

2262 

2263 

Dit wordt overigens in Gebhard bevestigd, aangezien het in r.o. 37 algemeen heet dat de opgesom
de toetsingscriteria (non-discriminatie, rechtvaardiging door algemeen belang, evenredigheid) 
gelden voor "de in het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden" (supra, nr. 391), waaronder 
het vrij kapitaalverkeer, waarvan het Hof in Casati (r.o. 8) het karakter van fundamentele 
verdragsvrijheid erkende: supra, nr. 257. 

Cf. de beschouwingen m.t.b. "market access" van TRACHTMAN, J.P., "Trade in Financial Services 
under GATS, NAFTA and the EC: A Reguiatory Jurisdiction Analysis", 34 Colum. J. Transnat. 
L., 1995, (37), 75: "While it has regulatory implications, it may be viewed as more a trade term 
than a regulatory term. 1t looks not to the basis for regulatory jurisdiction, nor to the issue of 
discrimination or non-discrimination, but rather looks pragmatically at the question of whether 
foreigners have real access to the target market. " 
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tevens van het gelijke-behandelingsbeginsel in zijn diverse betekenissen (supra, nr. 445), 
in het kader van de Europese economische constitutie tot volle ontplooiing te laten 
komen. De elasticiteit van het markttoegangsbegrip biedt de communautaire rechter 
bovendien ruimte om zijn uitlegging aan te passen aan de evolutie van de interne markt en 
van het 'acquis communautaire' en in gevoeliger he leidsdomeinen een meer soepele 
invulling te geven. 2264 

Gelet op zijn bij uitstek economische inhoud, kan bij de invulling van het begrip markttoegang tot op zekere 
hoogte2265 inspiratie worden gehaald in de analyse van "harriers to entry" en "harriers to exit" zoals die sedert 
enige decennia in de industriële economie wordt verricht. Een gemeenschappelijke noemer in de verschillende 
omschrijvingen is dat het een kost betreft die een onderneming die een markt wil betreden moet dragen, en die 
niet wordt gedragen door een aldaar reeds gevestigde onderneming.2266 Dit criterium vertoont een opvallende 

2264 

2265 

2266 

Over het gelijkaardige gebruik van andere onbepaalde of elastische begrippen in de rechtspraak van 
het Hof van Justitie, zie SIMON, D., "L'usage des concepts élastiques dans la jurisprudence 
internationale: impressionnisme ou réalisme?", in Rechtsvergleichung, Europarecht und Staateninte
gration. Gedächtnisschrift für Léontin-Jean Constantinesco, LÜKE, G., REss, G. en WILL, M.R. 
(eds.), Keulen, Heymann, 1983, 707-719; zie ook BAUER-BERNET, H., "Notions indéterminées et 
droit communautaire", in Les notions à contenu variabie en droit, Brussel, Bruylant, 1984, 269-
296; en, van veel eerdere origine, de bijdragen van VoN SIMSON, W. en REINICKE, G. over "Der 
Gerichtshof und unbestimmte Rechtsbegriffe", in Zehn Jahre Rechtsprechung des Gerichtshots der 
europäischen Gemeinschaften, Keulen, Heymann, 1965, 396-429. 

Deze caveat is ingegeven door de omstandigheid dat de industriële economie er inzoverre een 
verschillende invalshoek op nahoudt, dat zij toegang- resp. vertrekbarrières vooral onderzoekt 
vanuit het oogpunt van de gedragingen die ondernemingen in een bepaalde (tak van) industrie erop 
nahouden, teneinde hun al of niet anti-competitief effect na te gaan en hieruit gevolgen te trekken 
voor het mededingingsbeleid. Uitgangspunt van de omschrijving van voornoemde begrippen is niet 
de toegang tot nationale markten maar tot een bepaalde industrie, zulks gelet op de economische 
beleidsdoelstellingen van het mededingingsbeleid: zie HARBORD, D. en HOEHN, T., "Barriers to 
Entry and Exit in European Competition Policy", 14 Int. Rev. L. Econ., 1994, (411), 413. In de 
Europeesrechtelijke context maakt zulks evenwel terug aansluiting mogelijk bij de doelstellingen 
van de gemeenschappelijke of interne markt, aangezien één van de hoofddoelen van de artt. 85 en 
86 EG erin bestaat, een daadwerkelijke mededinging op de gemeenschappelijke markt tot stand te 
brengen en in stand te houden (zie VAN GERVEN, W., MARESCEAU, M. en STUYCK, J., Kartelrecht 
IJ Europese Economische Gemeenschap, nr. 65, p. 4-5 en, naast de supra, voetnoten 2073, 2081 en 
2082 aangehaalde rechtspraak, arresten van 13 februari 1979, zaak 85176, Hoffmann-La Ro
che/Commissie, Jur., 1979, 461, r.o. 125 en 31 mei 1979, zaak 22178, Hugin/Commissie, Jur., 
1979, 1869, r. o. 17). Aangezien zowel de mededingingsbepalingen van het EG-Verdrag als de 
verdragsbepalingen inzake vrij verkeer in wezen op dezelfde doelstelling van open en toegankelijke 
markten zijn gericht (supra, nr. 438), kan de aan de industriële economie gegeven omschrijving van 
toegangs- en vertrekbarrières ook voor het vestigingsrecht inspirerend werken, mits ermee wordt 
rekening gehouden dat laatstgenoemde verdragsvrijheid zich met het oog op het vrijwaren van de 
markttoegang primair tot de Lid-Staten richt, terwijl de mededingingsbepalingen zich, zoals hoger 
aangegeven (ibid.), primair tot de ondernemingen richten. 

Zie vooral de benadering van BAUMOL, W. en WILLIG, R., "Fixed Costs, Sunk Costs, Entry 
Barriers and Sustainability of Monopoly", 95 Q.l. Econ., 1981, 405-431: "anything that requires 
an expenditure by a new entrant into an industry but that imposes no equivalent costs upon an 
incumbent". Vgl. de definitie van STIGLER, G., The Organization of lndustry, Chicago, University 
of Chicago Press, 1968, 67: "a cost of producing (at some or every rate of output) which must be 
borne by a firm which seeks to enter an industry but is not borne by firms already in the industry". 
Andere auteurs definiëren toegangsbarrières vooral vanuit het gezichtspunt van de "incumbents", 
d.w.z. de reeds op de markt gevestigde ondernemingen. Zo vooral BAIN, J.S., Barners to New 
Competition, Cambridge, Harvard University Press, 1956, 3: "the advantage of established sellers 
in an industry over potential entrant sellers, these advantages being reflected in the extent to which 
established sellers can persistently raise their prices above a competitive level without attracting 
new firms to enter the industry"; GILBERT, R., "Mobility Barriers and the Value of Incumbency", 
in Handhook of Intlustrial Organisation, SCHMALENSEE, R. en WILLIG, R. (eds.), Amsterdam, 
North Holland, 1989: "a rent to incumbency, i.e. it is the additional profit that a firm can earn as a 
sole consequence of being established in the industry". Een welvaartseconomische invulling van het 
begrip wordt gegeven bij V oN WEIZSACKER, C.C., "A Welfare analysis of harriers to entry", 11 
Bell J. Econ., 1980, (399), 400, nl. "socially undesirable limitations of entry, which are attributa
ble to the proteetion of resource owners al ready in the industry". Zie het korte overzicht van 
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gelijkenis met de invulling die het Hof recent in Guiot aan het begrip belemmering (weliswaar in de zin van art. 
59 EG) gaf, nl. een "extra economische last" die aan een marktoperator wordt opgelegd waardoor hij "vanuit het 
oogpunt van de mededinging niet op gelijke voet staat". 2267 

V oor een dergelijke markttoegangstest vannen de op Cassis de Dij on gebaseerde rechtvaardigings-
en proportiona!iteitstoetsing adequate toetsingscriteria, wat, zcals hoger aangegeven 

(supra, nr. 446), met het discriminatiecriterium niet het geval is. Het beperken van de 
toepassing van deze toetsingscriteria tot het dynamische of mobiliteitsaspeet van vestiging, 
d.w.z. het (met behulp van een of meerdere juridische technieken) toegang zoeken tot een 
bepaalde markt, terwijl, eens toegetreden, enkel een ruim opgevat discriminatieverbod 
geldt, benadert ons inziens het dichtst een evenwicht tussen het vrijwaren van de goede 
werking van de interne markt enerzijds en eerbied voor de regelgevende autonomie van 
de Lid-Staten en voor een niet-vervalste concurrentie op hun grondgebied anderzijds. 

§ 3. Toepassingen 

4 7 6. De toepassingen die men aan het verbod op belemmeringen van de markttoegang 
kan geven, zijn bijzonder divers. Wij onderscheiden er drie: (i) bepalingen en handelwij
zen die de toegang tot en uitoefening van een werkzaamheid alleen voor EG-ondernemers 
en EG-ondernemingen verbieden of atbankelijk stellen van bepaalde voorwaarden, d.w.z. 
discriminerende regels; (ii) het niet rekening houden met tevoren door een onderneming 
en/of haar personeel verworven kwalificaties; en (iii) anderszins markttoegangsbelem
merende regels van het gastland. 

1. Marktafscherming door discriminerende regels 

4 77. Het spreekt vanzelf dat de meest grove belemmeringen van de toegang tot de 
markt van een Lid-Staat bestaan in openlijk discriminerende regels ten aanzien van EG
ondernemers en EG-ondernemingen. Het klassieke voorbeeld vormt een nationaliteitsvoor
waarde, waarbij enkel de eigen onderdanen of binnenlandse ondernemingen een welbe
paalde economische activiteit mogen verrichten. Blijkens Reyners is een dergelijke 
voorwaarde, die elke vorm van markttoegang in gemeenschapsverband onmogelijk maakt, 
rechtstreeks in strijd met art. 52 EG (supra, nr. 281). De enige mogelijke uitzonderingen 
vormen de exceptie van openbaar gezag van art. 55 EG en van openbare orde, openbare 
orde en veiligheid in de zin van art. 56 EG. Deze verdragsuitzonderingen legt het Hof 
echter consequent bijzonder restrictief uit (zie infra, nrs. 707 e.v.). 

478. Voor andere vormen van met het EG-Verdrag strijdige, openlijk discriminerende 
regels kan men terecht bij het Algemeen Programma Vestigingsrecht, dat op dit punt 
"nuttige aanwijzingen" verschaft (supra, nr. 144): het betreft bepalingen en handelwijzen 
die uitsluitend ten aanzien van EG-ondernemers of EG-ondernemingen: 

2267 

definities bij HARBORD, D. en HOEHN, T., o.c., 14 Int. Rev. L. Econ., 1994, 412-413; voor een 
grondiger behandeling van de verschillende omschrijvingen, zie LYONS, B., "Barriers to entry", in 
D A VIES, S., L YONS, B., DIXON, H. en GEROSKI, P., Economics of intlustrial organisation, Londen
New York, Longman, 1988, 26-72. 

Arrest van 28 maart 1996, zaak C-272/94, nog niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 14. 
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de toegang tot een activiteit of de uitoefening daarvan afhankelijk stellen van een 
vergunning of de afgifte van een document, zoals een kaart voor buitenlandse 
kooplieden of een beroepskaart voor vreemdelingen. 2268 Dergelijke vergunnings
stelsels kwamen begin jaren zestig in nagenoeg alle Lid-Staten voor; vandaag de 
dag kunnen Lid-Staten hen nog steeds toepassen, maar enkel ten aanzien van niet
EG-onderdanen of -ondernemingen; 
de toegang tot een activiteit of Qe uitoefening daarvan afhankelijk stellen van een 
voorafgaand verblijf of een voorafgaande stageverplichting in het gastland. 2269 

Niet-discriminerende verblijfs- of stageplichten daarentegen blijven mogelijk, al 
geldt met name wat dit laatste betreft, de temperende werking van de Vlassopou
Zou-rechtspraak (supra, nr. 371); 
de deelneming in vennootschappen onmogelijk maken of beperken, onder meer 
door bepaalde werkzaamheden voor vennoten met de nationaliteit van een andere 
Lid-Staat uit te sluiten. 2270 Eerstgenoemd verbod vloeit reeds voort uit art. 221 
EG (supra, nr. 267), het tweede uit art. 52 EG. Ofschoon deze verboden vanzelf
sprekend lijken, illustreert de stand van nationale wetgevingen inzake accountancy
kantoren hoe zij qua uitwerking perfect gesubstitueerd kunnen worden door 
vergunningsvereisten: blijkens het recente groenboek van de Commissie vereisen 
nagenoeg alle Lid-Staten dat (meer dan) de meerderheid van de stemrechtenen/of 
(meer dan) de meerderheid van het bestuurs- of leidinggevend orgaan in handen is 
van naar nationaal recht toegelaten accountants.2271 Markttoegangsbelemmerin
gen spruiten hier derhalve voort uit de weigering rekening te houden met in het 
oorsprongland verworven kwalificaties, zulks in strijd met Vlassopoulou ( infra, nr. 
479); 
het recht op deelname aan sociale voorzieningen verbieden of beperken. 2272 

Verwezen kan hier worden naar Segers (supra, nr. 325); 
een minder gunstige behandeling toekennen ingeval van nationalisatie, onteigening 
of vordering. 2273 Wat onteigening aangaat, kan hier verwezen worden naar 
Fearon (supra, nr. 306). Over discriminerende behandeling van EG-ondernemers 
of EG-ondernemingen bij nationalisatie bestaat geen rechtspraak2274

, maar het 

Algemeen Programma Vestigingsrecht, III.A.b). 

Algemeen Programma Vestigingsrecht, III.A.d). 

Algemeen Programma Vestigingsrecht, III.A.h). 

Zie COMMISSIE EG, De rol, positie en aansprakelijkheid van de wettelijke accountant in de 
Europese Unie, juli 1996, p. 35, nr. 8.6. Daarmee hebben de meeste Lid-Staten ten volle gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid die art. 2, lid 1, sub b, Achtste Richtlijn, hen laat om te eisen dat de 
betrokken personen "moeten zijn toegelaten". Voornoemde bepaling van de Achtste Richtlijn legt 
enkel als voorwaarde m.b.t. voornoemde personen op dat zij "ten minste voldoen aan de voorwaar
den van de artikelen 3 tot en met 19", d.w.z. de professionelebetrouwbaarheids-en bekwaamheids
regels die de richtlijn (ten dele) heeft geharmoniseerd: cf supra, voetnoot 1872. 

Algemeen Programma Vestigingsrecht, III.A.i). 

Algemeen Programma Vestigingsrecht, III.A.j). 

Zie wel de afwijzing door de Franse Conseil constitutionnel in zijn uitspraak van 16 januari 1982 
(l.O., 1982, 299) van de op art. 52 EG gebaseerde grief dat door de Franse nationalisatie van 
banken de Franse aandeelhouders van banken gediscrimineerd werden ten opzichte van buitenlan
ders. Hoogstwaarschijnlijk zou ook het Hof op een dergelijke omgekeerde discriminatie art. 52 EG 
niet van toepassing verklaren: zie de supra, nr. 300, aangehaalde rechtspraak, alsook HAHN, H.J., 
"Verstaatlichung und Gemeinsamer Markt", in Europäische und marktwirtschaftliche Aspekte der 
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lijkt vanzelfsprekend dat de in F earon ontwikkelde beginselen ook hier opgaan: 
ook al blijven Lid-Staten principieel bevoegd, gelet op art. 222 EG, om bepaalde 
op hun grondgebied gevestigde ondernemingen, zelfs buitenlandse, te nationalise
ren, dan nog blijft op dit punt "het fundamentele, aan de verdragsbepalingen 
betreffende het recht van vestiging ten grondslag liggende non-discriminatiebegin
sel van toepassing. "2275 Wij menen zelfs dat het vestigingsrecht nog een verdere 
impact terzake heeft (infra, nrs. 527-531). 

2. Erkenning van door de onderneming en haar personeel tevoren verworven kwalificaties 

479. Uit de Vlassopoulou-rechtspraak (supra, nr. 371) volgt dat een Lid-Staat van 
ontvangst gehouden is rekening te houden met de beroepskwalificaties en -ervaring die 
een EG-onderdaan reeds heeft verworven vóór zijn vestiging of tewerkstelling aldaar.· 
Ofschoon ontwikkeld in de context van de vrije vestiging van zelfstandige beroepsbeoefe
naars, heeft deze jurisprudentie eveneens een verregaand impact op de vestiging van 
ondernemingen. Lid-Staten leggen evenzeer aan personen (werknemers, zelfstandigen, 
bestuurders, bedrijfsleiders, gevolmachtigden, ... ) die in vennootschaps- of associatief 
verband een beroep of bedrijf willen uitoefenen, geregeld diploma-, vakkennis-, 'fit and 
proper'- en andere eisen op. Indien toegepast zonder inaanmerkingneming van tevoren 
verworven beroepskwalificaties, gaat van dergelijke regels een sterke markttoegangsbe
lemmerende werking uit. De Vlassopoulou-rechtspraak, dit wil zeggen de plicht om 
rekening te houden met in een andere Lid-Staat verworven diploma's, titels en beroepser
varing en de daarmee gepaard gaande procedurele garanties, vergemakkelijkt voor het 
personeel van de EG-onderneming, en derhalve voor deze onderneming zelf, de toegang 
tot de markt van andere Lid-Staten. 

Natuurlijk spelen naast deze jurisprudentie de algemene erkenningsrichtlijnen van 1989 en 1992 inzake de 
erkenning van hoger-onderwijsdiploma's2276

, een aantal sectoriële erkenningsrichtlijnen, met name voor 
beoefenaars van vrije beroepen2277

, en een aantal nog steeds geldende overgangsrichtlijnen van de zestiger en 

2275 

2276 

2277 

französischen Verstaatlichung, Keulen, Heymann, 1982, (15), 22. 

Arrest Fearon, r.o. 7. Zie, in dezelfde zin, antwoord van de heer JENKINS namens de Commiss1e 
van 23 juli 1980 op schriftelijke vraag nr. 346/80 van de heer SONDE van 9 mei 1980 ("Nationali
sering van buitenlandse ondernemingen"), PB, 1980, C 213, 6: "Het Gemeenschapsrecht verbiedt 
dus niet de· nationalisatie door een Lid-Staat van een op zijn grondgebied gevestigde onderneming, 
mits niet wordt gediscrimineerd tussen ondernemingen waarvan het kapitaal in handen is van 
onderdanen van de betrokken Lid-Staat en ondernemingen waarvan het kapitaal in buitenlandse 
handen is." Ietwat cryptisch wordt daaraan toegevoegd dat "volgens het Gemeenschapsrecht 
nationalisatie er niet toe [mag] leiden dat de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
Verdragen in gevaar wordt gebracht. " 

Resp. richtlijnen 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel 
van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar 
worden afgesloten (PB, 1989, L 19, 16) en 92/51/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende 
een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van Richtlijn 
89/48/EEG (PB, 1992, L 209, 25). 

Zie richtlijn 77 /452/EEG van de Raad van 27 juni 1977 inzake de onderlinge erkenning van de 
diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, tevens 
houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van 
vestiging en vrij verrichten van diensten (PB, 1977, L 176, 1); richtlijn 78/686/EEG van de Raad 
van 25 juli 1978 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van 
de beoefenaar der tandheelkunde, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de 
daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten (PB, 1978, L 
233, 1); richtlijn 78/1026/EEG van de Raad van 18 december 1978 inzake de onderlinge erkenning 
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zeventiger jaren. 2278 Laatstgenoemde richtlijnen strekten ertoe de vrije vesttgmg en dienstverrichting te 
vergemakkelijken in afwachting van maatregelen voor de wederzijdse erkenning van de betrokken diploma's. De 
pragmatische lijn die daartoe gevolgd werd, is dat de uitoefening (al of niet in vennootschapsverband) van de 
desbetreffende werkzaamheid in de Lid-Staat van herkomst gedurende een redelijke tijd in een voldoende nabij 
gelegen verleden voor de toegang tot de betrokken werkzaamheden (al of niet in vennootschapsverband) in de 
Lid-Staten die deze werkzaamheid hebben gereglementeerd, een toereikende voorwaarde wordt geacht. 2279 Met 
het oog op de dringende nood tot rationalisering van deze overgangsrichtlijnen en andere uit de overgangsperiode 
daterende richtlijnen die enkel de - na het eind van de overgangsperiode direct werkende - regel van nationale 
behandeling implementeren (zgn. "liberaliseringsrichtlijnen"2~, heeft de Commissie op 9 februari 1996 een 

2278 

2279 

2280 

van de diploma's, certificaten en andere titels van dierenarts, tevens houdende maatregelen tot 
vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten 
van diensten (PB, 1978, L 362, 1); richtlijn 80/154/EEG van de Raad van 21 januari 1980 inzake 
de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van de verloskundige, tevens 
houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van 
vestigin~ en vrij verrichten van diensten (PB, 1980, L 33, 1); richtlijn 85/384/EEG van de Raad 
van 10 Juni 1985 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op 
het gebied van de architectuur, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de 
daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten (PB, 1985, L 
223, 15, als gewijzigd); richtlijn 85/433/EEG van de Raad van 16 september 1985 inzake de 
onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie, 
tevens, houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht 
van vestiging voor bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied (PB, 1985, L 253, 37); 
richtlijn 93/16/EEG van de Raad van 5 april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van 
artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels (PB, 1993, L 
165, 1). 

Het betreft richtlijn 64/222/EEG van de Raad van 25 februari 1964 betreffende de overgangsmaat
regelen op het' gebied van de werkzaamheden in de groothandel en van de werkzaamheden van 
tussenpersonen in handel, industrie en ambacht (PB, 1964, 857); richtlijn 64/427/EEG van de Raad 
van 7 juli 1964 betreffende de overgangsmaatregelen op het gebied van de anders dan in loondienst 
verrichte werkzaamheden van de be- en verwerkende nijverheid behorende tot de klassen 23 tot en 
met 40 van de I.S.I.C. (Industrie en Ambacht) (PB, 1964, 1863); richtlijn 68/364/EEG van de 
Raad van 15 oktober 1968 betreffende de overgangsmaatregelen op het gebied van de anders dan in 
loondienst verrichte werkzaamheden welke onder de kleinhandel ressorteren (ex groep 612 
I.S.I.C.)(PB, 1968, L 267, 14); richtlijn 68/366/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende 
de overgangsmaatregelen op het gebied van de anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden 
in de levensmiddelenindustrie alsmede bij de vervaardiging van dranken (klassen 20 en 21 
I.S.l.C.)(PB, 1968, L 260, 12); richtlijn 68/368/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende 
de overgangsmaatregelen op het gebied van de anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden 
welke onder de persoonlijke diensten ressorteren (ex klasse 85 I.S.I.C.): 1. restaurants en slijterijen 
(groep 852 C.I.T.I.) 2. hotels, pensions en dergelijke inrichtingen, kampeerterreinen (groep 853 
C.I.T.I.)(PB, 1968, L 260, 19); richtlijn 70/523/EEG van de Raad van 30 november 1970 
betreffende de overgangsmaatregelen op het gebied van de anders dan in loondienst verrichte 
werkzaamheden welke onder de groothandel in steenkool ressorteren en van de werkzaamheden van 
tussenpersonen op het gebied van steenkool (ex groep 6112 I.S.I.C.)(PB, 1970, L 267, 18); 
richtlijn 75/368/EEG van de Raad van 16 juni 1975 houdende maatregelen ter bevordering van de 
daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor 
diverse werkzaamheden (ex klasse 01 tot en met 85 C.I.T.I.) en houdende met name overgangs
maatregelen voor deze werkzaamheden (PB, 1975, L 167, 22); richtlijn 75/369/EEG van de Raad 
van 16 juni 1975 houdende maatregelen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het 

• recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de werkzaamheden die op ambulante 
wijze worden verricht en houdende met name overgangsmaatregelen voor deze werkzaamheden 
(PB, 1975, L 167, 29). 

Zie met name richtlijnen 64/222/EEG; 68/364/EEG; 68/366/EEG; 68/368/EEG; 75/368; 
75/369/EEG. 

Het betreft richtlijn 63/261/EEG van de Raad van 2 april 1963 tot vaststelling van de wijze waarop 
de vrijheid van vestiging in de landbouw op het grondgebied van een Lid-Staat wordt verwezenlijkt 
voor onderdanen van de andere landen van de Gemeenschap, die gedurende twee jaar zonder 
onderbreking als werknemers in de landbouw in deze Lid-Staat werkzaam zijn geweest (PB, 1963, 
1323); richtlijn 63/262/EEG van de Raad van 2 april 1963 tot vaststelling van de wijze waarop de 
vrijheid van vestiging op landbouwbedrijven die sedert meer dan twee jaar verlaten of onbebouwd 
zijn, wordt verwezenlijkt (PB, 1963, 1326); richtlijn 64/223/EEG van de Raad van 25 februari 
1964 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van 
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ontwerprichtlijn ingediend. 2281 Wat betreft de beroepswerkzaamheden die buiten het algemene stelsel vallen, is 

diensten voor de werkzaamheden welke onder de groothandel ressorteren (PB, 1964, 863); richtlijn 
64/224/EEG van de Raad van 25 februari 1964 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van 
vestiging en van het vrij verrichten van diensten voor de werkzaamheden van tussenpersonen in 
handel, industrie en ambacht (PB, 1964, 869); richtlijn 64/428/EEG van de Raad van 7 juli 1964 
betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten 
voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden op het gebied van de winning van 
delfstoffen (I.S.I.C.-klassen 11 tot en met 19)(PB, 1964, 1871); richtlijn 64/429/EEG van de Raad 
van 7 juli 1964 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten 
van diensten voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden van de be- en verwerkende 
nijverheid behorende tot de klassen 23 tot en met 40 van de I.S.I.C. (Industrie en Ambacht)(PB, 
1964, 1880); tweede richtlijn 65/264/EEG van de Raad van 13 mei 1965 ter uitvoering van de 
Algemene Programma's voor de opheffmg van de beperkingen van de vrijheid van vestiging en van 
het vrij verrichten van diensten op het gebied van de cinematografie (PB, 1965, 1437); richtlijn 
66/162/EEG van de Raad van 28 februari 1966 betreffende de verwezenlijkin~ van de vrijheid van 
vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de niet in loondienst vemchte werkzaamheden 
welke onder de sectoren elektriciteit, gas, watervoorziening en sanitaire diensten ressorteren (PB, 
1966, 584); richtlijn 67/43/EEG van de Raad van 12 januari 1967 betreffende verwezenlijking van 
de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de niet in loondienst verrichte 
werkzaamheden behorende tot: 1. de sector "handel in onroerende goederen (uitgezonderd 
6401)"(groep ex 640 I.S.I.C.) 2. de sector bepaalde "diensten aan ondernemingen, niet elders 
ingedeeld" (groep 839 I.S.I.C.)(PB, 1967, 140); richtlijn 67/530/EEG van de Raad van 25 juli 
1967 inzake de vrijheid van landbouwers die onderdaan zijn van een Lid-Staat en zijn gevestigd in 
een andere Lid-Staat, om over te gaan van het ene bedrijf naar het andere (PB, 1967, nr. 190, 1); 
richtlijn 67 /531/EEG van de Raad van 25 juli 1967 betreffende de toepassing van de wetgeving der 
Lid-Staten inzake pachtovereenkomsten op landbouwers die onderdaan van een der overige Lid
Staten zijn (PB, 1967, nr. 190, 3); richtlijn 67 /532/EEG van de Raad van 25 juli 1967 inzake de 
vrijheid van landbouwers die onderdaan zijn van een Lid-Staat en zijn gevestigd in een andere Lid
Staat, om toe te treden tot landbouwcoöperaties (PB, 1967, nr. 190, 5); richtlijn 67 /654/EEG van 
de Raad van 25 oktober 1967 betreffende de wijze waarop de vrijheid van vestiging en het vrij 
verrichten van diensten voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden in de bosbouw en 
het bosbedrijf worden verwezenlijkt (PB, 1967, nr. 263, 6); richtlijn 68/192/EEG van de Raad van 
5 april 1968 inzake de vrijheid van landbouwers die onderdaan zijn van een Lid-Staat en zijn 
gevestigd in een andere Lid-Staat, om gebruik te maken van de verschillende vormen van krediet 
(PB, 1968, L 93, 13); richtlijn 68/363/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende de 
verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor anders dan in 
loondienst verrichte werkzaamheden welke onder de kleinhandel ressorteren (ex groep 612 
C.I.T.I.)(PB, 1968, L 260, 1); richtlijn 68/365/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende 
de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor anders dan 
in loondienst verrichte werkzaamheden in de levensmiddelenindustrie alsmede bij de vervaardiging 
van dranken (klassen 20 en 21 C.I.T.I.)(PB, 1968, L 260, 9); richtlijn 68/367/EEG van de Raad 
van 15 oktober 1968 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij 
verrichten van diensten voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden welke onder de 
persoonlijke diensten ressorteren (ex klasse 85 C.I.T.I.): 1. restaurants en slijterijen (groep 852 
C.I.T.I.) 2. hotels, pensions en dergelijke inrichtingen, kampeerterreinen (groep 853 C.I.T.I.)(PB, 
1968, L 260, 16); richtlijn 68/369/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende de verwezen
lijking van de vrijheid van vestiging voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden van de 
distributie van films (PB, 1968, L 260, 22); richtlijn 68/415/EEG van de Raad van 20 december 
1968 inzake de vrijheid van landbouwers die onderdaan zijn van een Lid-Staat en zijn gevestigd in 
een andere Lid-Staat, om gebruik te maken van de verschillende vormen van steunmaatregelen (PB, 
1968, L 308, 17); richtlijn 69/82/EEG van de Raad van 13 maart 1969 betreffende de verwezenlij
king van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor anders dan in loondienst 
verrichte werkzaamheden op het gebied van de exploratie (opsporing en boring) van aardolie en 
aardgas (ex klasse 13 I.S.I.C.)(PB, 1969, L 68, 4); richtlijn 70/451/EEG van de Raad van 29 
september 1970 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten 
van diensten voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden tot vervaardiging van films 
(PB, 1970, L 218, 37); richtlijn 70/522/EEG van de Raad van 30 november 1970 betreffende de 
verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor anders dan in 
loondienst verrichte werkzaamheden welke onder de groothandel in steenkool ressorteren en voor 
de werkzaamheden van tussenpersonen op het gebied van steenkool (ex groep 6112 I.S.I.C.)(PB, 
1970, L 267, 14); richtlijn 71118/EEG van de Raad van 16 december 1970 betreffende de wijze 
waarop de vrijheid van vestiging in de met de landbouw en tuinbouw samenhangende werkzaamhe
den anders dan in loondienst wordt verwezenlijkt (PB, 1971, L 8, 24). 
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het voorstel gericht op de invoering van een erkenningsmechanisme van de betrokken diploma's dat rechtstreeks 
geïnspireerd is op de Vlassopoulou-rechtspraak, al breidt het deze met het oog op de rechtszekerheid uit met 
specifieke procedurele garanties2282

, nl. (i) de plicht van het ontvangstland dat de uitoefening van de betrokken 
werkzaamheid aan bepaalde kwalificatie-eisen afhankelijk stelt, om ervoor zorg te dragen dat de persoon of 
vennootschap op zijn of haar verzoek voorafgaandelijk over de reglementering wordt ingelichtl2'3, en (ii) een 
plicht tot zo spoedig m::>gelijke behandeling, met een termijn van uiterlijk vier maand~n voor afsluiting van het 
verzoek met een gemotiveerd besluit. 2284 De in de overgangsrichtlijnen voorziene periode :I van beroeps- of 
bedrijfsuitoefening met het oog op de erkenning van beroepservaring, zijn ongewijzigd overgenomen.2285 Wat 
de liberaliseringsrichtlijnen aangaat, stelt de Commissie intrekking voor, evenwel met behoud (in de nieuwe 
richtlijn) van de bepalingen inzake de erkenning van bewijzen van goed zedelijk gedrag en met betrekking tot de 
financiële draagkracht van betrokkenen (zie infra, nr. 480). Onder de werkingssfeer van de voorgestelde richtlijn 
vallen zowel natuurlijke personen als vennootschappen in de zin van de Algemene Programma's.2286 

480. In de Vlassopoulou-jurisprudentie kan men een onderliggend beginsel van samen
werking lezen - dat eveneens aan het goederen-, werknemers- en dienstenverkeer ten 
grondslag ligt: supra, nr. 372 - op basis waarvan de Lid-Staten elkaar tot wederzijds 
vertrouwen verplicht zijn wat betreft de op hun grondgebied verrichte controles. 2287 Dit 
vertrouwensbeginsel heeft op zijn beurt belangrijke consequenties voor de inachtneming, 
door de overheden van het gastland, van door autoriteiten van het oorsprongland afgege
ven verklaringen of documenten, ter beoordeling of aan allerlei voorschriften voor de 
uitoefening van een beroep of bedrijf is voldaan, inzonderheid 'fit and proper' -vereisten. 
Het gastland mag de toegang tot het beroep of bedrijf afhankelijk stellen van het voorleg
gen van dergelijke verklaringen, documenten of bewijzen, maar is tevens op grond van 
voornoemdsamenwerkings-en vertrouwensbeginsel gehouden om hieraan in beginsel 'full 
faith and credit'2288 toe te kennen, behoudens zo het over kennelijke indicaties van 
onjuistheden of misbruik beschikt (cf het Van de Bijl-arrest, infra, nr. 737). 

2281 

2282 

2283 

2284 

2285 

2286 

2287 

2288 

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van 
een mechanisme ter erkenning van diploma's ten behoeve van beroepswerkzaamheden welke binnen 
de werkingssfeer van de liberaliseringstichtlijnen en van de richtlijnen houdende overgangsmaatre
gelen vallen, en tot aanvulling van het algemeen stelsel van erkenning van diploma's (PB, 1996, C 
115, 16). 

Zie de toelichting van de Commissie bij voornoemd voorstel, COM(96) 22, p. 3, nr. 2.1. 

Art. 2 ontwerprichtlijn. Deze voorlichtingsplicht hebben alle overgangsrichtlijnen gemeen. 

Art. 3, lid 2, ontwerprichtlijn. De termijn van de beslissing is geïnspireerd op art. 8, lid 2, richtlijn 
89/48/EEG en art. 12, lid 2, richtlijn 92/51/EEG. 

Zie het uitgebreide art. 4, dat is opgesplitst in zes leden die elk de tijdspannen van beroepservaring 
opgeven voor de in lijsten I tot en met VI van bijlage A geïnventariseerde beroepen. De categorieën 
beroepservaring zijn nagenoeg integraal ongewijzi~d gebleven, en de reden daarvoor blijkt 
eenvoudigweg het verzet van de meeste beroepsorgamsaties en van de meeste betrokken Lid-Staten 
tegen enige vereenvoudiging: toelichting van de Commissie bij het voorstel, p. 6-7. 

Art. 1, lid 1, ontwerprichtlijn. 

Zie voor bevestigingen van dit vertrouwensbeginsel, dat blijkbaar opgang maakt in de rechtspraak, 
arresten van 25 januari 1977, zaak 46176, Bauhuis, Jur., 1977, 5, r.o. 22; 23 mei 1996, zaak C-
5/94, Hedley Lomas, nog niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 19; 10 september 1996, zaak C-11195, 
Commissie/België, nog niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 88. 

Een parafrase van de "full faith and credit"-clausule van de Amerikaanse Federale Grondwet: 
Artiele IV, Section 1 U.S. Constitution. Op deze bepaling is overigens de Amerikaanse conflicten
regel, die voor het incorporatiestelsel opteert, gefundeerd: daarover o.m. REESE, W.L. en 
KAUFMAN, E.M., "The Law Gaveming Corporate Affairs: Choice of Law and the Impact of Pull 
Faithand Credit", 58 Col. L. Rev., 1958, 1118-1145. 

tl 
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Een aantal tijdens de overgangsperiode aangenomen liberaliseringsrichtlijnen bevatten reeds de verplichting voor 
de Lid-Staat van ontvangst om, indien deze voor de toegang tot een bepaald beroep of bedrijf een bewijs van 
betrouwbaarheid vraagt enlof het bewijs dat er voorheen geen faillissement heeft plaatsgehad, als voldoende 
bewijs voor de onderdanen der andere Lid-Staten te erkennen het overleggen van een uittreksel uit het 
strafregister of, bij ontbreken daarvan, een gelijkwaardig document, afgegeven door een bevoegde rechterlijke of 
overheidsinstantie van het oorsprongland, waaruit blijkt dat aan die eis(en) is voldaan.2289 Indien er voor het 
feit uat geen faillissement heeft plaatsgehad geen document wordt afgegeven door het oorsprongland, moet dit 
krachtens deze richtlijnen worden vervangen door een door betrokkene onder ede afgelegde verklaring ten 
overstaan van een rechterlijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroeps- of bedrijfsorganisatie 
in het oorsprongland. 2290 Een bekendmaking van de Commissie van 1974 - die nadien niet meer geactualiseerd 
werd - bevat een lijst van de bevoegde instanties en organen, per Lid-Staat, voor de afgifte van voornoemde 
betrouwbaarheids- en geen-faillissementsverklaringen.2291 In haar hogergenoemde (supra, nr. 479) ontwerp
richtlijn van 9 februari 1996 herleidt de Commissie voornoemde richtlijnbepalingen tot één enkele. 2292

· Tevens 
heeft zij haar voornemen kenbaar gemaakt de mededeling van 1974 te zullen bijwerken met het oog op opname 
van de autoriteiten van de sedertdien toegetreden zes Lid-Staten. 2293 

Hetzelfde geldt voor andere documenten of verklaringen die in het gastland worden 
gevraagd: wanneer een verklaring omtrent de financiële draagkracht wordt geëist, moeten 
de autoriteiten van deze Lid-Staat verklaringen afgegeven door de banken van het 
oorsprongland als gelijkwaardig erkennen aan de op hun eigen grondgebied afgegeven 
verklaringen. Deze plicht, specifiek opgenomen in een aantal overgangsrichtlijnen2294

, 

beoogt de Commissie thans een algemene draagwijdte te geven door de opname ervan in 
hogergenoemde ontwerprichtlijn en in de algemene erkenningsrichtlijnen van 1988 en 
1992 voor te stellen. 2295 Een interessante nieuwigheid is dat zij in dezelfde teksten 
tevens een plicht tot erkenning van de gelijkwaardigheid van door de verzekeringsmaat-

2289 

2290 

2291 

2292 

2293 

2294 

2295 

Zie art. 6, lid 1, richtlijn 64/223/EEG; art. 8, lid 1, richtlijn 64/224/EEG; art. 6, lid 1, richtlijn 
64/428/EEG; art. 7, lid 1, richtlijn 64/429/EEG; art. 8, lid 1, richtlijn 68/363/EEG; art. 6, lid 1, 
richtlijn 68/365/EEG; art. 6, lid 1, richtlijn 68/367 /EEG; art. 4, lid 1, richtlijn 68/369/EEG; art. 
3, leden 1 en 2, richtlijn 75/368/EEG; art. 3, leden 1 en 2, richtlijn 75/369/EEG. Zie ook art. 6, 
lid 1, eerste alinea, richtlijn 89/48/EEG en art. 10, lid 1, richtlijn 92/51/EEG. 

Zie art. 6, lid 2, richtlijn 64/223/EEG; art. 8, lid 2, richtlijn 64/224/EEG; art. 6, lid 2, richtlijn 
64/428/EEG; art. 7, lid 2, richtlijn 64/429/EEG; art. 8, lid 1, tweede alinea, richtlijn 68/363/EEG; 
art. 6, lid 1, tweede alinea, richtlijn 68/365/EEG; art. 6, lid 1, tweede alinea, richtlijn 
68/367 /EEG; art. 4, lid 1, tweede alinea, richtlijn 68/369/EEG; art. 3, lid 3, richtlijn 75/368/EEG; 
art. 3, lid 3, richtlijn 75/369/EEG. Krachtens lid 3 van de voornoemde richtlijnartikelen (lid 5 voor 
richtlijn 75/368/EEG, lid 4 voor richtlijn 75/369/EEG) mogen bedoelde documenten bij overlegging 
niet ouder zijn dan drie maanden. Zie ook de afwijking m.b.t. toegang tot werkzaamheden op het 
gebied van spelen in art. 3, leden 2 en 4, richtlijn 75/368/EEG. Adde art. 6, lid 1, tweede alinea, 
richtlijn 89/48/EEG en art. 10, lid 2, richtlijn 92/51/EEG. 

Bekendmaking van de Commissie betreffende bewijzen, verklaringen en documenten die zijn 
voorgeschreven in de tot en met 1 juni 1973 door de Raad vastgestelde richtlijnen op het gebied 
van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten en betrekking hebben op de 
betrouwbaarheid, het feit dat er geen faillissement heeft plaatsgehad, de aard en de duur van de in 
de landen van herkomst uitgeoefende beroepswerkzaamheden (PB, 1974, C 81, 1). 

Art. 7, leden 1-3, ontwerprichtlijn, supra, voetnoot 2281. 

Zie toelichting van de Commissie bij voornoemd richtlijnvoorstel, supra, voetnoot 2282, 5, waar de 
Commissie ook aankondigt het overleggen van lijsten met bevoegde instanties, evenwel zonder 
verplichting, eveneens te zullen vragen aan de EVA-landen die partij zijn bij het EER-Verdrag. 

Zie, voor specifieke toepassingen van deze verplichting, art. 6, lid 5, tweede alinea, richtlijn 
64/428/EEG; art. 7, lid 5, richtlijn 64/429/EEG; art. 6, lid 5, richtlijn 68/365/EEG; art. 6, lid 5, 
richtlijn 68/367 /EEG; art. 4, lid 4, richtlijn 68/369/EEG; art. 3, lid 7, richtlijn 75/368/EEG; art. 
3, lid 6, richtlijn 75/369/EEG. 

Zie art. 7, lid 4, art. 8, lid 1, sub b, (nieuw lid 5 voor art. 6 van richtlijn 89/48/EEG) en art. 8, 
lid 2, sub b (nieuw lid 5 voor art. 10 van richtlijn 92/51/EEG), ontwerprichtlijn. 

-- ----~ 
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schappijen van de andere Lid-Staten afgegeven attesten strekkend tot het bewijs van een 
verzekering tegen de geldelijke gevolgen van beroepsaansprakelijkheid voorstelt. 2296 Al 
deze verplichtingen vloeien ons inziens evenwel reeds voort uit de Vlassopoulou-beginse
len. Indien goedgekeurd, zullen de betrokken richtlijnbepalingen derhalve niet meer dan 
"nuttige verduidelijkingen"2297 van rechtstreeks uit het EG-Verdrag voortvloeiende 
verplichtingen vormen. 

481. De vraag rijst, in hoeverre de Vlassopoulou-beginselen niet eveneens kunnen 
worden doorgedacht naar de 'Vorfrage' die voor EG-vennootschappen aan de toegang tot 
en uitoefening van bedrijvigheden in het gastland voorafgaat, nl. de erkenning van hun 
rechtspersoonlijkheid. Een genuanceerde benadering dringt zich hier op: Vlassopoulou 
betreft materieelrechtelijke eisen die een Lid-Staat van ontvangst aan een zich vestigende 
EG-onderdaan of EG-onderneming oplegt, en de wijze waarop de autoriteiten van dit land 
deze moeten toepassen. Het erkenningsvraagstuk: daarentegen staat, zoals wij verder 
zullen betogen (infra, nr. 573), niet op zichzelf maar maakt deel uit van de toepassing van 
het internationaal vennootschapsrecht, dat wil zeggen, de verwijzingsregels van het 
gastland. De communautaire verplichting tot erkenning van EG-vennootschappen vloeit 
ons inziens weliswaar rechtstreeks voort uit de artt. 52 en 58 EG, maar daarbij lijkt meer 
het Micheletti- dan het Vlassopoulou-arrest van belang (infra, nr. 582), al kan men in 
beide uitspraken dezelfde grondbeginselen van samenwerking en wederzijds vertrouwen 
aan het werk zien. We verkiezen laatstgenoemde rechtspraak evenwel niet te zeer los te 
abstraheren van haar voedingsbodem en uitgangspunt, namelijk de toepassing van 
nationale materieelrechtelijke voorschriften inzake toegang tot een beroep of bedrijf. 

Maar de band tussen erkenning en toegang tot beroep of bedrijf kan soms nauwer 
zijn dan op het eerste gezicht lijkt. Voor zover het erkenningsvraagstuk met de uitoefe
ning van· een beroep of bedrijf verbonden is, spelen de Vlassopoulou-beginselen ons 
inziens wel een belangrijke aanvullende rol. We verklaren ons nader. Uit het beginsel van 
de vrije keuze van rechtsvorm (supra, nr. 211) vloeit voort dat een EG-onderneming de 
volledige vrijheid moet hebben te opteren voor secundaire vestiging via een dochteron
derneming dan wel via een secundaire vestiging zonder eigen rechtspersoonlijkheid, zoals 
een agentschap of bijkantoor. Welnu, op grond van de Vlassopoulou-rechtspraak valt te 
argumenteren dat het loutere feit dat een EG-onderneming een rechtsvorm heeft die in de 
binnenlandse rechtsorde van het ontvangstland niet bestaat of voor de uitoefening van een 
welbepaald beroep of bedrijf niet is toegestaan, niet mag leiden tot een weigering door de 
autoriteiten van het gastland om deze onderneming te erkennen: behoudens een bedreiging 
van de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in de zin van art. 56 
EG (infra, nrs. 711 e.v.) moet haar- gelet op de rechtsvorm-keuzevrijheid- de mogelijk
heid worden geboden het betrokken beroep of bedrijf via een bijkantoor (of agentschap 
resp. enige andere aanwezigheid zonder afgescheiden rechtspersoonlijkheid) in het 
gastland uit te oefenen, op voorwaarde uiteraard dat zij alle overige (markttoegangsbe
lemmerende noch discriminerende) regels naleeft. Desgevallend kan de EG-onderneming 
wel gevraagd worden om door dwingende redenen van algemeen belang (infra, nr. 543) 

2296 

2297 

Zie art. 7, lid 5, art. 8, lid 1, sub b, (nieuw lid 6 voor art. 6 van richtlijn 89/48/EEG) en art. 8, 
lid 2, sub b (nieuw lid 6 voor art. 10 van richtlijn 92/51/EEG), ontwerprichtlijn. 

Zie tweede considerans preambule richtlijnvoorstel. 

----n." 
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gerechtvaardigde aanpassingen door te voeren, doch enkel met betrekking tot haar 
operationele structuur in het gastland. 

Een toepassing van dit beginsel ten aanzien van de vrije vestiging van kredietinstellingen biedt art. 4, lid 2, van 
de Eerste Bankrichtlijn, dat gold vóór de Tweede Bankrichtlijn de vergunningsplicht voor bijkantoren 
afschafte. 2298 Naar luid daarvan mag een vergunning voor bijkantoren van een kredietinstelling niet geweigerd 
worden omdat deze in een andere Lid-Staat "een rechtsvorm heeft die niet is toegestaan voor de kredietinstellin
gen die in het land van ontvangst overeenkomstige functies vervullen". 2299 Een dergelijke bepaling van 
afgeleid gemeenschapsrecht - die b.v. op het gebied van de verzekerings- en beleggingsondernemingen 
ontbreekt2300 

- is o.i. echter niet eens nodig: reeds op grond van het vestigingsrecht kan een EG-onderneming 
zulks onder de hoger opgegeven voorwaarden claimen. Men kan hier onder meer denken aan accountancy
kantoren, waar de praktijk uitwijst dat zij gehinderd worden in de oprichting van bijkantoren in Lid-Staten waar 
de rechtsvorm welke zij aannemen, niet voor de betrokken werkzaamheid is toegestaan. 2301 

482. Daarnaast spelen de Vlassopoulou-beginselen ons inziens eveneens een rol bij de 
toepassing van materiële regels door de autoriteiten van het gastland in de situatie waarin 
een EG-vennootschap haar werkelijke· zetel naar dit land heeft verplaatst. Nogmaals, de 
strikte erkennings- en i.p.r.-problematiek valt hierbuiten (daarover infra, nrs. 621 e.v.). 
Maar wanneer het gastland de leer van de werkelijke zetel aanhangt en bijgevolg het 
gebruik van een binnenlandse vennootschapsvorm oplegt of minstens - zoals in de 
Belgische Lamot-doctrine (infra, nr. 622) - aanpassing van de statuten en werkingsvoor
waarden aan de dwingendrechtelijke binnenlandse vennootschapsregels eist, staat het aan 
de bevoegde autoriteiten van deze Lid-Staat om zo veel mogelijk rekening te houden met 
de door de EG-vennootschap reeds in het oorsprongland ondergane controles resp. 
geboden waarborgen, daarbij uiteraard het 'acquis communautaire' op het gebied van het 
vennootschapsrecht (d.w.z. de mate van gelijkwaardigheid van nationale vennootschapsre
gels die uit de communautaire harmonisatierichtlijnen2302 voortspruit) inachtnemend. De 
in Vlassopoulou vervatte plicht tot het in acht nemen van reeds verrichte controles en 
verworven kwalificaties verplicht de Lid-Staat van ontvangst die de zetelleer praktiseert er 
naar onze mening toe, om de grensoverschrijdende zetelverplaatsing op materieelrechtelijk 
vlak zo vlot mogelijk te laten verlopen via een procedure - uiteindelijk zijn slechts 

2298 

2299 

2300 

2301 

2302 

Art. 4 Eerste Bankrichtlijn is formeel niet opgeheven, maar krachtens art. 6, lid 1, Tweede 
Bankrichtlijn mogen de Lid-Staten van ontvangst de daarin bedoelde vergunning en het dotatiekapi
taal niet meer eisen voor bijkantoren van kredietinstellingen waaraan in andere Lid-Staten 
vergunning is verleend. 

Art. 4, lid 2, in fine voegt daar evenwel aan toe dat zulks niet geldt voor kredietinstellingen die 
geen afgescheiden eigen vermogen bezitten. Cf, i.v.m. art. 4, lid 2, elfde considerans preambule 
Eerste Bankrichtlijn, volgens welke "een zekere versoepeling van de bestaande regels niettemin 
reeds in de eerste etappe mogelijk [was] met betrekking tot de eisen die worden gesteld aangaande 
de rechtsvormen van de kredietinstellingen en de bescherming van de benamingen". Over dit laatste 
aspect, nl. bescherming van de benaming van een bijkantoor, zie infra, nrs. 492-493. 

Bij de verzekeringsondememingen is dit wellicht te verklaren vanuit het feit dat de rechtsvormen 
die een verzekeringsondememing mag aannemen, limitatief zijn opgesomd in art. 8 Eerste 
Schadeverzekeringsrichtlijn (als vervangen bij art. 6 Derde Schadeverzekeringsrichtlijn) en art. 8 
Eerste Levensverzekeringsrichtlijn (als vervangen bij art. 8 Derde Levensverzekeringsrichtlijn); een 
interessante toevoeging door de richtlijnen van de derde generatie in beide artikelen is dat een 
verzekeringsondememing "eveneens de rechtsvorm [kan] aannemen van een Europese vennootschap 
zodra deze bestaat" . 

Zie COMMISSIE EG, De rol, positie en aansprakelijkheid van de wettelijke accountant in de 
Europese Unie, juli 1996, p. 36, nr. 8.8. 

Dan wel uit de vrijwillige toepassing door de Lid-Staten van de daarin vervatte regels op andere 
vennootschapsvormen: cf supra, voetnoot 247. 

~ 
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nationale procedures betreffende de omzetting van vennootschappen daarvoor geschikt: 
infra, nr. 651 - die zonder gevaar voor discontinuïteit in de rechtspersoonlijkheid de EG
vennootschap in staat stelt zich om te vormen tot een verwante vennootschapsvorm naar 
het recht van deze Lid-Staat. 

3. Andere markttoe gangsbelemmerende regels van het gastland 

483. Tenslotte geldt ten aanzien van eender welke andere regeling van het gastland die 
op niet -discriminerende wijze de markttoegang van EG-ondernemingen belemmert op de 
hiervoor (supra, nrs. 474-475) aangegeven wijze, dat zij op haar rechtvaardiging en 
proportionaliteit moet worden getoetst overeenkomstig de hierna (infra, nrs. 542-548) 
onderzochte beginselen. Naast de één-praktijkregel die hoger uitvoerig aan bod kwam 
(supra, nrs. 349-351), kan men als een praktisch belangrijke illustratie nationale regels 
inzake het verblijfsrecht van EG-onderdanen vermelden. Het spreekt voor zich dat regels 
die stringente voorwaarden opleggen met betrekking tot de toegang en het verblijf van 
onderdanen van andere Lid-Staten op het nationale grondgebied, rechtstreeks de toegang 
tot de nationale markt van een EG-onderneming kunnen raken. Het Hof heeft zulks reeds 
vroeg ingezien. Reeds in Royer (1976) luidt het dat het recht op binnenkomst en verblijf 
van EG-onderdanen rechtstreeks uit de artt. 48, 52 en 59 EG zelf voortvloeit. 2303 De 
richtlijnen die de Raad aangaande het verblijfsrecht van werknemers2304

, zich vestigen
de of diensten verrichtende EG-onderdanen2305 heeft goedgekeurd, hebben voor dit 
verblijfsrecht derhalve geen constitutief effect, maar preciseren slechts de werkingssfeer 
en wijze van uitoefening van de rechtstreeks door het Verdrag toegekende rechten2306 

en geven slechts de praktische toepassingsregels terzake. 2307 Het Hof aanvaardt we lis-

2303 

2304 

2305 

2306 

2307 

Arrest van 8 apri11976, zaak 48/75, Jur., 1976,497, r.o. 31 en 50 en punt 1 dictum, eraan 
toevoegend (r.o. 32) dat dit toegangs- en verblijfsrecht bestaat onatbankelijk van de afgifte van een 
verblijfsvergunning door de bevoegde autoriteit van het gastland; bevestigd in arresten van 14 juli 
1977, zaak 8/77, Sagulo, Jur., 1977, 1495, r.o. 4; 3 juli 1980, zaak 157/79, Pieck, Jur., 1980, 
2171, r.o. 4; 15 maart 1989, gevoegde zaken 389/87 en 390/87, Echtemach, Jur., 1989, 723, r.o. 
25; 18 mei 1989, zaak 249/86, Commissie/Duitsland, Jur., 1989, 1263, r.o. 9; 27 september 1989, 
zaak 9/88, Lopes da Veiga, Jur., 1989, 2989, r.o. 18. Tot in het arrest Ech~ernach voegt het Hof 
nog aan de stelling dat het binnenkomst- en verblijfsrecht rechtstreeks uit de betrokken verdragsbe
palingen voortvloeit, nog "of, al naar het geval, uit de ter uitvoering daarvan gegeven bepalingen". 
Die toevoeging is definitief verdwenen in de arresten van 5 februari 1991, zaak C-363/89, Roux, 
Jur., 1991, 1-273, r.o. 9 en 7 juli 1992, zaak C-370/90, Singh, Jur., 1992, 1-4265, r.o. 17. Zie 
ook arrest Royer, r.o. 23, waar krachtig gesteld wordt dat de artt. 48, 52 en 59 EG "neerkomen op 
een verbod voor de Lid-Staten om het binnenkomen en het verblijf van onderdanen van de andere 
Lid-Staten op hun grondgebied te beperken of te belemmeren"; bevestigd in arrest van 7 juli 1976, 
zaak 118/75, Watson en Belmann, Jur., 1976, 1185, r.o. 12. 

Richtlijn 68/360/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 inzake de opheffing van de beperkingen 
van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten en van hun familie binnen de 
Gemeenschap (PB, 1968, L 257, 13) en verordening (EEG) nr. 1251/70 van de Commissie van 29 
juni 1970 m.b.t. het recht van werknemers om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid
Staat na er een betrekking te hebben vervuld (PB, 1970, L 142, 24). 

Richtlijn 73/148/EEG van de Raad van 21 mei 1973 inzake de opheffing van de beperkingen van de 
verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap terzake van 
vestiging en verrichten van diensten (PB, 1973, L 172, 14) en richtlijn 75/34/EEG van de Raad van 
17 december 1974 betreffende het recht van onderdanen van een Lid-Staat op het grondgebied van 
een andere Lid-Staat verblijf te houden na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben 
uitgeoefend (PB, 1975, L 14, 10). 

Arrest Royer, r.o. 28. 

Arresten Royer, r.o. 35; 
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waar dat de Lid-Staten nog steeds maatregelen kunnen treffen "om de nationale autoritei
ten in staat te stellen zich nauwkeurig te vergewissen van de bevolkingsbewegingen op het 
nationaal grondgebied "2308

, maar het onderwerpt die bevoegdheid aan vrij strikte be
grenzingen. Zo vormt een plicht, de bevoegde instanties van het gastland in kennis te 
stellen van zijn aanwezigheid weliswaar op zich geen inbreuk op het vrije verkeer, maar 
zulks is wel het geval wanneer de betrokken formaliteiten geregeld zijn op een wijze die 
het vrije verkeer belemmert2309

, met name wanneer de termijn waarbinnen aanmelding 
moet gebeuren onredelijk is of wanneer de op niet -aanmelding gestelde sancties onevenre
dig zijn. 2310 

484. Belemmeringen die voor de vrije vestiging van EG-ondernemingen voortvloeien uit 
restrictieve nationale regels inzake de binnenkomst en het verblijf in het gastland van 
personeel met de nationaliteit van een andere Lid-Staat kunnen uiteraard door de betrok
ken EG-onderdanen zelf worden aangevochten in hun hoedanigheid van werknemer of 
zelfstandige in de zin van art. 48 resp. 52 EG. 

Soms kan een bestuurder of kaderlid zich op de grens tussen de positie van ondernemer en werknemer bevinden, 
b.v. indien hij wel gebonden is door een arbeidsovereenkomst maar zijn vergoeding afhankelijk is van de winsten 
van de onderneming of dat hij niet met loon, maar met aandelen wordt betaald. Om uit te maken of deze persoon 
onder art. 48 dan wel 52 EG ressorteert, moet men uitgaan van de definitie van "werknemer" in de zin van 
eerstgenoemd artikel. In vaste rechtspraak heeft het Hof aan dit begrip een eigen, communautaire inhoud 
gegeven. Doorslaggevend voor de hoedanigheid van werknemer in de zin van art. 48 is dat "iemand voor een 
ander en onder diens gezag prestaties met een bepaalde economische waarde levert en als tegenprestatie een 
vergoeding ontvangt". 2311 Of in een randgeval als het omschrevene sprake is van een dergelijke arbeidsverhou
ding, moet volgens het Hof in Agegate "van geval tot geval worden beantwoord aan de hand van alle elementen 
en omstandigheden die de verhouding tussen de partijen kenmerken, zoals het delen in het commerciële risico 
van de onderneming, de vrijheid om zijn eigen werktijden te bepalen en zijn eigen assistenten aan te nemen. In 
elk geval is het enkele feit dat iemand met een "aandeel" (share) wordt beloond en dat zijn beloning eventueel op 
collectieve grondslag wordt berekend, niet van die aard, dat hij daardoor zijn hoedanigheid van werknemer ver
liest. "2312 In Asscher preciseerde het Hof dat een persoon die in het gastland directeur is van een vennootschap 
waarvan hij enig aandeelhouder is, zijn werkzaamheid niet in een positie van ondergeschiktheid uitoefent en 
derhalve niet als werknemer in de zin van art. 48 EG moet worden aangemerkt, maar als een "anders dan in 
loondienst" werkzaam persoon in de zin van art. 52 EG. 2313 

2308 

2309 

2310 

2311 

2312 

2313 

Arresten Watson en Belmann, r.o. 17; Sagulo, r.o. 4, tweede alinea (hieruit komt het citaat); 12 
december 1989, zaak C-265/88, Messner, Jur., 1989, 4209, r.o. 6. 

Arrest Watson en Belmann, r.o. 18. 

Zie arresten Watson en Belmann, r.o. 19-23 en punt 2 dictum; Messner, r.o. 9-12: een termijn van 
drie dagen na binnenkomst acht het Hof (terecht) "overdreven eng". Zie voorts, m.b.t. de grenzen 
die de verdragsbepalingen inzake vrij verkeer aan sancties opleggen, arresten Sagulo, r.o. 6-8 en 
12; Pieck, r.o. 18-19. 

Zie o.m. arresten van 3 juli 1986, zaak 66/85, Lawrie-Blum, Jur., 1986, 2121, r.o. 17; 21 juni 
1988, zaak 197/86, Brown, Jur., 1988, 3205, r.o. 21; 14 december 1989, zaak C-3/87, Agegate, 
Jur., 1989, 4459, r.o. 35; 26 februari 1992 in zaak C-357/89, Raulin, Jur., 1992, I-1027, r.o. 10 
en zaak C-3/90, Bemini, Jur., 1992, I-1071, r.o. 14; 27 juni 1996, zaak C-107/94, Asscher, r.o. 
25. 

Arrest Agegate, r.o. 36. In casu werden aan boord van Britse vaartuigen werkzame Spaanse vissers 
betaald met een aandeel in de besomming (zgn. "share fishermen"). 

Arrest Asscher, r. o. 26. 
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Niets belet een EG-onderneming echter om zelf tegen dergelijke regels op te komen 
wanneer zij al of niet rechtstreeks een hinderpaal vormen voor de uitoefening van haar 
eigen recht van vestiging. De hoger, naar aanleiding van het Segers-arrest (supra, nr. 
328) gemaakte bemerking, dat een restrictieve behandeling van personeelsleden - in casu 
op het gebied van het verblijfsrecht - de vrije vestiging van ondernemingen indirect kan 
belemmeren, gaat hier volledig op: de toegang tot de markt van de productiefactor arbeid 
kan door dergelijke regels in sterke mate worden beïnvloed. 2314 

Onrechtstreekse belemmeringen kunnen voor de EG-onderneming natuurlijk ook 
voortvloeien uit een restrictieve behandeling, op het vlak van het verblijfsrecht, van 
personeelsleden met de nationaliteit van een derde land die de onderneming, b.v. omwille 
van hun bijzondere bekwaamheden of in het kader van een beleid van intragroepsmobili
teit, in haar vestiging in het gastland wil te werk stellen. Eerder (supra, nr. 331) namen 
wij al de stelling in dat het vestigingsrecht van ondernemingen zich verzet tegen discrimi
natie van dergelijke personeelsleden - b.v. een ongunstiger behandeling op sociaal
zekerheidsvlak -, maar dat deze verdragsvrijheid niet zo ver gaat, dat er ook een verblijfs
recht voor hen uit voortvloeit. 2315 Zulks zou, zoals gezegd, het vreemdelingenrecht van 
de Lid-Staten volkomen ondergraven. Het zou dan volstaan om een EG-vennootschap op 
te richten en de betrokken onderdanen werknemer, kaderlid of bestuurder te maken 
teneinde hen een verblijfsrecht binnen de EG te bezorgen. Om dezelfde reden kan art. 52 
juncto 58 EG niet zo ver worden opgerokken, dat het aan alle vennoten van de EG
vennootschap die haar vestigingsrecht uitoefent alleen al om die reden een verblijfsrecht 
in het gastland bezorgt. Voor zover het gaat om een vennoot-gemeenschapsonderdaan die 
(zelfs maar tijdelijk) in het kader van de vestiging een daadwerkelijke economische 
activiteit ontplooit, spreekt het voor zich dat deze rechtstreeks een verblijfsrecht uit het 
Verdrag haalt (over de simultane toepassing van het vestigingsrecht van de vennoot en de 
vennootschap, zie supra, nrs. 39-40); een economisch inactief vennoot daarentegen zal 
geen verblijfsrecht uit art. 52 juncto 58 EG halen, maar enkel uit een van de verblijfs
rechtrichtlijnen van 19902316 en/of art. SA EG. 2317 Dit is evenwel niet het geval met 
een vennoot-onderdaan van een derde land, zelfs indien hij in de vestiging een economi
sche activiteit ontplooit: de artt. 48 en 52 creëren slechts rechtstreeks inroepbare rechten 
voor onderdanen van de Lid-Staten. 2318 

2314 

2315 

2316 

2317 

2318 

Zie ook SCHNICHELS, 61. 

Anders, SCHNICHELS, 62, die een o.i. te verregaande draagwijdte aan Segers toekent waar hij ervan 
uitgaat dat de in r.o. 15 van het arrest geponeerde regel ook voor het verblijfsrecht van personeel 
met de nationaliteit van een derde land geldt. 

Nl. richtlijn 90/364/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht (PB, 1993, L 
180, 26) of richtlijn 90/365/EEG betreffende het verblijfsrecht van werknemers en zelfstandigen die 
hun beroepswerkzaamheden hebben beëindigd (PB, 1993, L 180, 28). 

Zie, met verwijzingen en beschouwingen omtrent de mogelijke (mate van) directe werking en 
impact op de in vorige voetnoot aangehaalde richtlijnen van art. 8A, lid 1, EG, dat iedere burger 
van de Unie het recht geeft "vrij· op het grondgebied van de Lid-Staten te reizen en te verblijven, 
onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij dit Verdrag en de bepalingen ter 
uitvoering daarvan zijn vastgesteld", DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, nrs. 170-
174, p. 152-158. 

Wat art. 52 EG betreft, vloeit dit uit de tekst zelf van het Verdrag voort ("onderdanen van een Lid
Staat"). Bij art. 48 EG is dit veel minder vanzelfsprekend, daar het artikel algemeen gewaagt van 
"de werknemers der Lid-Staten" (lid 2). De teksten van afgeleid gemeenschapsrecht gaan er 
evenwel van uit dat het vrije werknemersverkeer enkel voor onderdanen van de Lid-Staten geldt: 
zie art. 1 richtlijn 68/360/EEG en art. 1 verordening (EEG) nr. 1251/70, supra, voetnoot 2304, 
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AFDELING 11. RECHT VAN MARKTPARTICIPATIE: RUIM OPGEVAT DISCRIMINATIEVERBOD 

§ 1. Algemeen beginsel 

485. Zoals hoger aangegeven (supra, nrs. 443 en 445), blijft het vestigingsrecht aan een 
EG-onderneming, eens deze is toegetreden tot de markt van de Lid-Staat van ontvangst, 
een ruim begrepen recht op gelijke behandeling waarborgen tijdens de uitoefening van de 
economische activiteiten in dit land. Aan dit beginsel van gelijke behandeling heeft het 
Hof de ruimst mogelijke draagwijdte toegekend. Het discriminatieverbod vereist, zo luidt 
het in Cowan, "dat personen die zich in een door het gemeenschapsrecht beheerste situatie 
bevinden, en eigen onderdanen van een Lid-Staat volkomen gelijk worden behan
deld. "2319 Bovendien geldt het verbod van iedere discriminatie volgens het Hof niet 
enkel voor de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst, maar voor "de 
uitoefening van die werkzaamheden in ruime zin"2320

: daaronder vallen niet enkel de 
"bijzondere bepalingen inzake het verrichten van beroepswerkzaamheden, maar ook [ ... ] 
verschillende algemene bevoegdheden die nuttig zijn voor het verrichten van die werk
zaamheden"2321 resp. een "noodzakelijk complement op de vrijheid van vestiging" vor
men. 2322 Recenter luidt het meer algemeen dat het discriminatieverbod zich uitstrekt tot 
"toute gêne aux activités non salariées des ressortissants des au tres Etats membres qui 
consiste en un traitement différentiel [ ... ] par rapport aux nationaux". 2323 Het Hof heeft 
deze regel consequent toegepast en onder meer geoordeeld dat art. 52 discriminerende 
regels of praktijken verbiedt met betrekking tot: 

2319 

2320 

2321 

2322 

2323 

2324 

2325 

het huren van een lokaal voor beroepsdoeleinden2324
, zelfs indien dit deel uit

maakt van het openbaar domein2325
; 

alsook art. 1, lid 1, verordening (EEG) nr. 1612/68, supra, voetnoot 1491 en art. 2, lid 1, 
verordening nr. 1408171. Uit het arrest van 5 juli 1984, zaak 238/83, Meade, Jur., 1984, 2631, 
r.o. 7, valt af te leiden dat ook het Hof meent dat art. 48 EG enkel voor EG-onderdanen geldt. 

Arrest van 2 februari 1989, zaak 186/87, Jur., 1989, 195, r.o. 10 (eigen cursivering). 

Arrest Steinhauser, r.o. 16; zie ook arrest Grieks vastgoed, r.o. 20. 

Arresten van 14 januari 1988, zaak 63/86, Commissie/Italië ("Italiaans grondkrediet"), Jur., 1988, 
29, r.o. 14; 30 mei 1989, zaak 305/87, Commissie/Griekenland ("Grieks vastgoed"), Jur., 1989, 
1461, r.o. 21. 

Arrest Grieks vastgoed, r.o. 22. In het arrest van 7 maart 1996, zaak C-334/94, Commissie/Frank
rijk ("Franse vaartuigen"), nog niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 21-24, achtte het Hof zelfs "de 
toegang tot in die staat [d.i. het gastland] geboden vrijetijdsbestedingen [ ... ] een uitvloeisel van de 
vrijheid van vestiging". Daaruit leidde het af dat de Franse wetgeving, die in discriminerende 
voorwaarden voorzag m.b.t. de registratie van plezierboten, een schending van art. 52 EG inhield. 

Arrest van 10 maart 1993, zaak C-111/91, Commissie/Luxemburg ("Luxemburgse moederschaps
uitkeringen"), Jur., 1993, I-817, r.o. 17. 

Arrest Steinhauser, r.o. 16. Zie ook Algemeen Programma Vestigingsrecht, III.A.(a), dat algemeen 
gewaagt van het sluiten van "overeenkomsten, met name tot aanneming van werk of tot het 
verrichten van diensten, en andere overeenkomsten, zoals arbeids-, huur- en pachtovereenkomsten 
[ ... ] alsmede alle rechten te genieten die uit deze overeenkomsten voortvloeien". 

Conclusie advocaat-generaal VERLOREN VAN THEMAAT in Steinhauser, Jur., 1985, 1821. 
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het recht om onroerende goederen op het grondgebied van een andere Lid-Staat te 
verkrijgen, te gebruiken of te vervreemden2326; 
het recht op huisvesting en de aanspraak op de verschillende faciliteiten die aan 
eigen onderdanen worden verleend om de fmanciële lasten van huisvesting te 
verlichten, waaronder toegang tot sociale woningen en goedkoop grondkre
diet2327; 
het weigeren van belastingvoordelen ten aanzien van ondernemingen of onderne
mers die zich in objectief dezelfde situatie bevinden als binnenlandse ondernemin
gen of ondernemers2328; 
het discrimineren van in het gastland gevestigde EG-ondernemingen bij het 
uitschrijven van overheidsopdrachten (cf de supra, nr. 296, aangehaalde 
zaken). 2329 

Daarbij valt aan te tekenen dat het Hof het afhankelijk stellen van het recht op gelijke 
behandeling van een wederkerigheidsvoorwaarde tussen de betrokken Lid-Staat en het 
land waarvan de belanghebbende de nationaliteit of de vennootschap haar zetel heeft, in 
vaste rechtspraak onverenigbaar met het grondbeginsel van de gelijke behandeling in 
gemeenschapsverband heeft geacht. 2330 

§ 2. Toepassingen 

486. De toepassing van het discriminatieverbod ten aanzien van de uitoefening van 
activiteiten door EG-ondernemingen in het gastland strekt zich bijgevolg uit tot alle 
aspecten daarvan. Voor voorbeelden van discriminaties die nog niet in de rechtspraak aan 
bod zijn gekomen, kan men andermaal putten uit het Algemeen Programma Vestigings
recht alsmede uit een aantal overgangsrichtlijnen. Zo de bevoegdheid 

2326 

2327 

2328 

2329 

2330 

2331 

concessies of vergunningen, verleend door de Staat of andere publiekrechtelijke 
lichamen, te verkrijgen2331 ; 

Arrest Grieks vastgoed, r.o. 22, met verwijzing naar art. 54, lid 3, sub e, EG en het Algemeen 
Programma, III.A.(d). Terecht merkt advocaat-generaal JACOBS in zijn conclusie in Grieks vastgoed 
op dat "het recht om onroerend goed in eigendom te hebben of te huren in een andere Lid-Staat 
[ ... ] onmiskenbaar een onontbeerlijk complement [vormt] op het recht zich aldaar te vestigen, wil 
dit recht enige praktische betekenis hebben. Het recht om onroerend goed te bezitten of te huren, 
wil het enige zin hebben, moet bovendien het vrije gebruiks- en beschikkingsrecht omvatten" (Jur. , 
1989, p. 1470, punt 8). Voor een toepassing van de artt. 52-58 EG ten aanzien van de beperkingen 
die in Spanje golden op de aanschaf van gronden, zie OLG, 13 februari 1992, IPRax, 1992, 315. 

Arrest Italiaans grondkrediet, r.o. 16 en 20. 

Arrest avoir fiscal, Commerzbank, Halliburton Services, Wielockx en Asscher. 

Zie ook Algemeen Programma Vestigingsrecht, III.A.(b), dat niet alleen discriminatie bij 
inschrijving op overheidsopdrachten vermeldt, doch tevens bij het als contractant of subcontractant 
(onderaannemer) deelnemen aan de uitvoering daarvan. 

Zie arresten van 22 juni 1972, zaak 1172, Frilli, Jur., 1972, 457, r.o. 19 (werknemers); 28 juni 
1977, zaak 11177, Patrick, Jur., 1977, 1199, r.o. 6 en 15; 25 oktober 1979, zaak 159178, Commis
sie/Italië ("Italiaanse douane-expediteurs"), Jur., 1979, 3247, r.o. 22-23; avoir fiscal, r.o. 26; 15 
oktober 1986, zaak 168/85, Commissie/Italië ("Italiaanse journalisten"), Jur., 1986, 2945, r.o. 16; 
Cowan, r.o. 12; 25 juli 1991, zaak C-58/90, Commissie/Italië ("Italiaanse paramedische beroe
pen"), Jur., 1991, 4193, r.o. 10. 

Algemeen Programma Vestigingsrecht, III.A.(c). 
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2337 
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intellectuele eigendom en de daaraan verbonden rechten te verwerven, te gebruiken 
of te vervreemden2332

; 

leningen aan te gaan en gebruik te maken van de verschillende vormen van krediet 
in het gastland2333

; 

te genieten van directe of indirecte steunmaatregelen in het gastland.2334 Art. 52 
EG verbjedt de Lid-Staten derhalve als gastland te discrimjneren bij het toekennen 
van overheidssteun. Voorwaarden zoals de binnenlandse nationaliteit van bestuur
ders, een binnenlandse rechtsvorm voor een onderneming of de ligging van de 
maatschaERelijke zetel in het binnenland, zijn onverenigbaar met art. 52 (juncto 
58) EG. 5 Daarvan te onderscheiden valt art. 54, lid 3, sub h, EG, dat Com
missie en Raad opdraagt 11 ervoor te zorgen dat de voorwaarden van vestiging niet 
worden vervalst als gevolg van steunmaatregelen van de Lid-Staten 11

• Hier gaat het 
veeleer om (i) concurrentiedistorsies die ontstaan doordat een Lid-Staat EG
ondernemingen uit hun oorsprongland weglokt en tot vestiging op zijn grondgebied 
aanzet door bepaalde voordelen te bieden2336

, (ii) omgekeerde discriminatie van 
binnenlandse ondernemingen wanneer dergelijke vormen van steunverlening niet 
voor de eigen ondernemingen openstaan2337

; en (iii) concurrentiedistorsies door
dat een Lid-Staat van oorsprong zijn ondernemingen via steun aanmoedigt om 
vestigingen in een andere Lid-Staat te openen. 2338 Voornoemde bepaling treedt 

Algemeen Programma Vestigingsrecht, III.A.(e). 

Algemeen Programma Vestigingsrecht, III.A.(t). 

Algemeen Programma Vestigingsrecht, III.A.(g). Op landbouwgebied werd dit programmapunt 
uitgevoerd bij richtlijn 68/415/EEG van de Raad van 20 december 1968 inzake de vrijheid van 
vestiging van landbouwers die onderdaan zijn van een Lid-Staat en zijn gevestigd in een andere 
Lid-Staat, om gebruik te maken van de verschillende vormen van steunmaatregelen (PB, 1968, L 
308, 17). 

Zie, voor een toepassin~sgeval in de staatssteunpraktijk van de Commissie, beschikking 
89/441/EEG van de Comnnssie betreffende steun van de Griekse regering aan de filmindustrie voor 
de productie van Griekse films (PB, 1989, L 208, 38). q. RANCHER, L., Ü'ITERVANGER, T. en 
SLOT, P.J., EC State Aids, Londen, Chancery, 1993, p. 42, nrs. 2.78-2.79. 

Blijkens titel VII van het Al~emeen Programma Vestigingsrecht was het de bedoeling dat nationale 
steunmaatregelen die de vestigingsvoorwaarden kunnen vervalsen, uiterlijk bij de opheffmg van de 
beperkingen van de vrijheid van vestiging zouden worden afgeschaft, onverminderd de toepassing 
van de artt. 92 e.v. EG. 

Zie GRABITZ-RANDELZHOFER, "Art. 54", p. 10, nr. 42. Men kan echter met de auteur aannemen 
dat, wanneer een binnenlandse ondernemer of onderneming terugkeert naar het oorsprongland na 
zijn of haar recht op vrij verkeer te hebben uitgeoefend (zie supra, nr. 177, de zgn. Knoors
rechtspraak), zij tóch in een positie is om dergelijke vormen van omgekeerd discriminerende 
steunverlening aan te vallen onder art. 52 EG. 

Volgens BoNTEMPS, J., Liberté d'établissement et libre prestation de services dans le Marché 
Commun: directives de suppression des restrictions et directives de mesures transitoires, Brussel, 
Bruylant, 1968, 33, heeft art. 54, lid 3, sub h, uitsluitend op deze hypothese betrekking. Zie verder 
WINTER, J.A., Nationale steunmaatregelen en het gemeenschapsrecht. Een onderzoek naar de 
uitlegging van de artikelen 92 tlm 94 van het EEG-Verdrag, Deventer, Kluwer, 1981, nrs. 140-141, 
p. 158-160. Zie, voor een toepassingsgeval in de praktijk van de Commissie, beschikking 
73/263/EEG van de Commissie van 25 juli 1973 (PB, 1973, L 253, 10). Het verbod om concurren
tievervalsende steun te verschaffen aan onderdanen die zich in een andere Lid-Staat vestigen is 
specifiek opgenomen in een aantal tijdens de overgangsperiode aangenomen richtlijnen: zie artt. 5 
richtlijn 64/223/EEG; 7 richtlijn 64/224/EEG; 5 richtlijn 64/428/EEG; 6 richtlijn 64/429/EEG; 7 
richtlijn 68/363/EEG; 5 richtlijn 68/367/EEG; 6 richtlijn 68/369/EEG; 5 richtlijn 68/365/EEG. Zie 
daarnaast de specifieke bepalingen in art. 6 van richtlijn 63/261/EEG van de Raad van 2 april 1963 
tot vaststelling van de wijze waarop de vrijheid van vestiging in de landbouw op het grondgebied 
van een Lid-Staat wordt verwezenlijkt voor onderdanen van de andere landen van de Gemeenschap, 
die gedurende twee jaar zonder onderbreking als werknemers in de landbouw in deze Lid-Staat 
werkzaam zijn geweest (PB, 1964, 1323) en art. 6 van richtlijn 63/262/EEG van de Raad van 2 
april 1963 tot vaststelling van de wijze waarop de vrijheid van vestiging op landbouwbedrijven die 

---~ -~-~----~-~~~~ 

----1 
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niet in de plaats van art. 92 EG maar verschaft een aanvullend criterium voor de 
toelaatbaarheid van steun, in die zin dat deze geen schadelijke gevolgen voor de 
onbelemmerde verplaatsing van ondernemingsactiviteit binnen de gemeenschappe
lijke markt mag hebben2339

; 

in rechte op te treden en in beroep te komen bij de administratieve overheidsorga
nen. 2340 Omtrent het verbod voor het gastland een op haar grondgebied gevestig
de EG-onderneming tot een cautio judicatum solvi te verplichten, zie supra, nr. 
290; 
zich aan te sluiten bij beroeps- en bedrijfsorganisaties. 2341 Zulks impliceert het 

·recht om binnen de beroeps- of bedrijfsorganisatie verkiesbaar of benoembaar te 
zijn in een bestuursfunctie2342

, behalve wanneer en voor zover deze bestuurs
functie deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt. 2343 

§ 3. Specifieke aspecten van de beroeps- en bedrijfsuitoefening tussen markttoegang en -
participatie 

1. Voorbehouden van beroep of bedrijf aan natuurlijke personen 

487. In hoeverre legt art. 52 EG beperkingen op aan de bevoegdheid van het gastland 
om de uitoefening van een bepaald beroep of bedrijf uitsluitend voor te behouden aan 
natuurlijke personen? Voor de vrije vestiging van ondernemingen vertoont de vraag een 

2339 

2340 

2341 

2342 

2343 

sedert meer dan twee jaar verlaten of onbebouwd zijn, wordt verwezenlijkt (PB, 1964, 1326): zij 
bevatten een analoge bepaling, die evenwel in een tweede lid wordt aangevuld met een aantal 
vormen van steun verleend door het oorsprongland die niet beschouwd worden als steun waardoor 
de voorwaarden van vestiging worden vervalst. 

WINTER, J.A., Nationale steunmaatregelen en het gemeenschapsrecht, p. 1S8, nr. 139. 

Algemeen Programma Vestigingsrecht, III.A.(h). 

Algemeen Programma Vestigingsrecht, III.A.(i). Zie in die zin ook de standaardbepalingen in een 
aantal overgangsrichtlijnen: artt. 4 richtlijn 64/223/EEG; 6 richtlijn 64/224/EEG; S richtlijn 
64/429/EEG; 6 richtlijn 68/363/EEG; 4 richtlijn 68/36S/EEG; 4 richtlijn 68/367 /EEG; S richtlijn 
68/369/EEG. In de na het arrest Reyners aangenomen richtlijnen wordt dit recht niet meer in de 
tekst van de richtlijn vermeld, maar in de preambule ervan aangestipt als voortvloeiend uit het 
verbod van discriminatie op grond van nationaliteit zoals dit rechtstreeks geldt sedert het einde van 
de overgangsperiode: zie o.m. eerste considerans preambule richtlijn 7S/368/EEG; eerste conside
rans preambule richtlijn 7S/369/EEG. 

Zie evenwel de uitzondering in lid 3 van de in vorige voetnoot aangehaalde richtlijnartikelen i.v.m. 
het recht om deel te nemen aan de verkiezing van bestuursorganen van de Kamer van Koophandel 
en/of de "Chambre des employés privés" resp. de Kamer van Ambachten van Luxemburg. De 
geldigheid daarvan onder art. S2 EG lijkt hoogst twijfelachtig, gelet op de veroordeling door het 
Hof van de Luxemburgse wetgeving die EG-werknemers het actief en passief kiesrecht onthield 
voor de verkiezingen van de leden van de beroepskamers ("Chambres professionnelles"): arrest van 
18 mei 1994, zaak C-118/92, Commissie/Luxemburg, Jur., 1994, 1-1891. Ontzegging van het 
actief stemrecht in deze organen had het Hof in het arrest van 4 juli 1991, zaak C-213/90, ASTI, 
Jur., 1991, I-3S07, reeds onverenigbaar verklaard met art. 8, lid 1, verordening (EEG) nr. 
1612/68. De enige rechtvaardigingsgrond lijkt art. SS EG, maar men ziet niet in hoe de voornoem
de bestuursorganen aan de uitoefening van het overheidsgezag participeren. 

Cf lid 2 van de supra, voetnoot 2341 geciteerde richtlijnartikelen. In het licht van de art. SS
rechtspraak lijken de in deze bepalingen vervatte "openbaar gezag"-uitzonderingen te ruim 
geformuleerd, aangezien EG-onderdanen reeds van de bestuursfuncties kunnen worden uitgesloten 
"wanneer de betrokken organisatie uit hoofde van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling 
deelneemt aan de uitoefening van het openbaar gezag". Zij behoeven in die zin minstens een 
verdragsconforme interpretatie, dat enkel voor wat de functies van bestuurder betreft die "een 
rechtstreekse en specifieke deelneming aan de uitoefening van het openbaar gezag vormen" (zie de 
Reyners-rechtspraak, infra, nr. 708}, uitsluiting van EG-onderdanen mogelijk lijkt. 
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aanzienlijk praktisch belang. Ofschoon zij voorlag in het hoofdgeding in Agui"e Bo"ell 
(supra, nr. 374: de Spaanse wetgeving verbood uitoefening van het beroep van vastgoed
makelaar in de vorm van een vennootschap), waren hierover aan het Hof geen prejudici
ele vragen gesteld. Op het gebied van het vestigingsrecht bestaat over de problematiek 
nog geen jurisprudentie. In parlementaire vragen heeft de Commissie zich terughoudend 
opgesteld, oordelend dat 11 onder voorbehoud van eerbiediging van [de] gelijkheid van 
behandeling, iedere lidstaat, bij ontstentenis van communautaire regels ter zake, vrij is de 
activiteit in kwestie op zijn grondgebied te regelen 11

•
2344 Mogelijk zou ook het Hof een 

dergelijk antwoord geven met verwijzing naar art. 52, tweede alinea, EG. Toch schenkt 
een loutere discriminatietoetsing hier niet geheel voldoening. Door de uitoefening van een 
bepaald bedrijf, b.v. verhuring van auto's2345

, aan natuurlijke personen voor te behou
den werkt een nationale regeling ongetwijfeld belemmerend voor de markttoegang van 
EG-vennootschappen, die zich niet als vennootschap kunnen vestigen. Van keuzevrijheid 
met betrekking tot de vorm van secundaire vestiging (agentschap, bijkantoor, dochteron
derneming) is a fortiori geen sprake, nu de hoedanigheid van niet-natuurlijke persoon 
volstaat om vestiging onmogelijk te maken. Het komt ons daarom voor dat dergelijke 
regelgeving als markttoegangsbelemmerend naar rechtvaardiging en proportionaliteit 
toetsbaar zou moeten zijn, hetgeen ook mogelijk maakt te verifiëren of er geen protectio
nistische motieven achter schuilgaan. Bij nationale regelingen die de uitoefening van een 
vrij beroep aan natuurlijke personen voorbehouden, zal overigens meestal een objectieve 
rechtvaardiging voorliggen op grond van door het algemeen belang ingegeven 11 regels 
betreffende de organisatie, bekwaamheid, beroepsethiek, toezicht en aansprakelijk
heid 11

•
2346 Dan nog is het evenwel de vraag, of de evenredigheidsvoorwaarde wordt 

gerespecteerd. 

488. Het markttoe gangsbelemmerend effect van de hier besproken regelingen is nog 
groter in het kader van de vrijheid van dienstverrichting. Een goed voorbeeld dienomtrent 
biedt de zaak Säger. 2347 

De vennootschap naar Engels recht Dennemeyer & Co. Ltd. biedt vanuit het Verenigd Koninkrijk, waar zij 
gevestigd is, diensten aan op het gebied van de instandhouding van octrooien ("patent renewal service"). Deze 
diensten, die zij uitoefent ten behoeve van houders van industriële-eigendomsrechten in andere Lid-Staten, 
waaronder Duitsland, bestaan hierin, dat Dennemeyer informatie over de octrooien van haar cliënten opslaat in 
een computer, hen op de hoogte stelt wanneer de instandhoudingstaksen verschuldigd zijn en deze voor rekening 
van de cliënt betaalt indien zij daartoe de opdracht krijgt. Zij verstrekt in het kader van die werkzaamheid geen 
adviezen, noch over de te nemen beslissing, noch over de gevolgen van al dan niet betaling. Säger, een Duits 
octrooigemachtigde (Patentanwalt) te München - waar zowel het Duits als het Europees octrooibureau zijn 

2344 

2345 

2346 

2347 

Zie antwoord van de Commissie op vraag nr. 60 van de heer R. PEDERSEN (H-1180/90), 
Handelingen Europees Parlement, nr. 3-4121198, 11 december 1991, i.v.m. de Deense wetgeving 
inzake huurauto's, die verbiedt een autoverhuurbedrijf in de vorm van een vennootschap te 
exploiteren. Zie ook antwoord van de heer BANGEMANN namens de Commissie van 18 januari 1991 
op schriftelijke vraag nr. 2742/90 van de heer J. VANDEMEULEBROUCKE van 10 december 1990 
("Uitoefening gereglementeerd beroep in de vorm van een- of meerpersoonsvennootschappen"), PB, 
1991, C 115, 22, waar de Commissie konde doet van het voornemen een ontwerprichtlijn in te 
dienen "ter vergemakkelijking van de vrije vestiging en het vrije verrichten van diensten door 
rechtspersonen zoals die in de diverse Lid-Staten bestaan." Bij ons weten is hier nog niets van 
terechtgekomen. 

Naar de Deense wetgeving in de supra, voetnoot 2344 aangehaalde parlementaire vraag. 

Zie o.m. arresten Thieffry, r.o. 12; Gebhard, r.o. 35; Italiaanse effectenmakelaars, r.o. 10. 

Arrest van 25 juli 1991, zaak C-76/90, Jur., 1991, 1-4221. 

., 
I 

I 
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gevestigd -, spande een geding aan tegen Dennemeyer omdat deze volgens hem de betrokken dienst naar Duits 
recht niet mocht verrichten voor Duitse octrooien, daar zij niet in het bezit was van de in art. 1, § 1, Rechtsbera
tungsgesetz voorziene bijzondere vergunning en haar handelswijze bovendien in strijd zou zijn met § 1 Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb. Uit de bepalingen van de Rechtsberatungsgesetz volgt dat men, om in 
Duitsland de door Dennemeyer aangeboden diensten te kunnen verrichten, advocaat of octrooigemachtigde dient 
te zijn. 2348 De betrokken dienst kan bovendien enkel door een advocaat of octrooigemachtigde persoonlijk 
worden verricht; hij kan niet door een vennootschap worden verricht, zelfs niet indien de aandeelhouders en de 
directie octrooigemachtigde zijn. 

Het Hof heeft zich in zijn arrest niet expliciet ingelaten met de vraag naar de verenigbaar
heid met art. 59 EG van de eis dat enkel een natuurlijk persoon diensten inzake de 
instandhouding van octrooien kan aanbieden. Maar impliciet zit een mogelijke toetsing 
daarvan wel in het arrest vervat. Na zijn beroemde - en voor het eerst zo expliciete -
bevestiging dat art. 59 de "opheffmg [verlangt] van iedere beperking - ook indien deze 
zonder onderscheid geldt voor binnenlandse dienstverrichters en dienstverrichters uit 
andere Lid-Staten - die de werkzaamheden van de dienstverrichter die in een andere Lid
Staat is gevestigd en aldaar rechtmatig gelijksoortige diensten verricht, verbiedt of 
anderszins belemmert "2349

, stelde het Hof vast dat het Duitse vergunningsvereiste 
neerkwam op een beperking van de vrije dienstverrichting, aangezien zij een in het 
buitenland gevestigde onderneming belet om binnenslands diensten ten behoeve van 
octrooihouders te verrichten en daardoor deze laatsten verhindert de wijze van bewaking 
van hun octrooien vrij te kiezen. Ofschoon bescherming van dienstontvangers tegen . 
schade ten gevolge van ondeskundig juridisch advies een grond van algemeen belang 
vormt die een beperking op het dienstenverkeer rechtvaardigt, oordeelde het Hof dat 

"een dergelijke regeling [ ... ] verder [gaat] dan voor de bescherming van dat belang noodzakelijk is, indien zij 
voor de beroepsmatige uitoefening van een werkzaamheid als de onderhavige als vereiste stelt, dat de 
dienstverrichters een heel specifieke beroepskwalificatie bezitten, die onevenredig is aan de behoeften van de 
ontvangers van de diensten. "2350 

Gelet op de context van het arrest blijkt uit Säger impliciet maar zeker dat het Hof in het 
kader van de vrijheid van dienstverrichting bereid is een nationale regeling die een 
bepaalde dienstverrichting voorbehoudt aan natuurlijke personen en daardoor dienstver
richtingen van EG-vennootschappen belemmert, op haar rechtvaardiging en proportionali-

2348 

2349 

2350 

Over de relevante Duitse wettelijke bepalingen en hun precieze strekking heerste enige verwarring. 
Krachtens art. 1, § 1, Rechtsberatungsgesetz kunnen slechts personen die over een daartoe door de 
bevoegde autoriteit afgegeven vergunning beschikken, beroepsmatig juridische aangelegenheden 
voor derden behandelen of de zorg voor de inning van gecedeerde schuldvorderingen op zich 
nemen. Bij arrest van 12 maart 1987 (N.l. W., 1987, 3005) - overigens ook een door Säger 
aangespannen zaak - oordeelde het Bundesgerichtshof dat werkzaamheden zoals die van Denne
meyer zonder de volgens art. 1, § 1, Rechtsberatungsgesetz vereiste vergunning, in strijd zijn met 
dit artikel. Daar staat echter tegenover dat het beroepsmatig bewaken van industriële-eigendoms
rechten voor derden niet behoort tot de in die wet genoemde gebieden zodat, zoals advocaat
generaal JACOBS opmerkte, voor de betrokken werkzaamheid in feite geen vergunning kan worden 
afgegeven (conclusie in Säger, Jur., 1991, p. 1-4230, punt 5). Concreet moet men derhalve voor 
deze diensten het statuut van octrooigemachtigde (§ 3, lid 2, Patentanwaltsordnung) of van advocaat 
hebben (§ 3, lid 5, Patentanwaltsordnung en § 3 Bundesrechtsanwaltsordnung). Om die reden 
herformuleerde het Hof kennelijk de aan hem voorgelegde prejudiciële vraag - die enkel verwees 
naar het vereiste van een vergunning in de zin van het Rechtsberatungsgesetz - in de in hoofdtekst 
aangegeven zin. 

Arrest Säger, r.o. 12. 

Arrest Säger, r.o. 7. 
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teit te toetsen. Toch valt te wijzen op de vrij specifieke omstandigheden van de zaak: het 
disproportionele karakter van een vergunningsvereiste was zonneklaar in het licht van het 
mechanische en volstrekt ongecompliceerde karakter van de betrokken dienst, het uiterst 
geringe risico voor de cliënt bij het in gebreke blijven van de dienstverrichter, en het feit 
dat de vergunningseis bijzonder belastend werkte voor een vennootschap die uitsluitend 
vanuit de vestiging in het thuisland opereert. Vraag is of het Hof bereid zal zijn tot 
eenzelfde toetsing over te gaan wanneer de dienstverrichter zich naar het gastland 
beweegt, b.v. - om bij het hogergenoemde voorbeeld te blijven - indien een Duits 
autoverhuurbedrijf in Denemarken wagens verhuurt door deze over de grens heen aan zijn 
cliënten ter beschikking te stellen. Ons lijkt de markttoegangsbelemmerende werking van 
de wetgeving ook in een dergelijke variant van grensoverschrijdend dienstenverkeer voor 
een toetsing als in Säger vatbaar. 2351 

2. Voorbehouden van beroep of bedrijf aan een bepaalde (binnenlandse) organisatievorm 

489. Het gebeurt meer dan eens dat een Lid-Staat de uitoefening van een beroep of 
bedrijf op zijn grondgebied voorbehoudt aan vennootschappen die overeenkomstig zijn 
wetgeving zijn opgericht, en soms zelfs aan welbepaalde nationaalrechtelijke organisatie
vormen. Men denke aan het Belgische K.B. nr. 143 dat in klinische biologie (supra, nr. 
358) voorlag, en dat in zijn huidige versie de exploitatie van een laboratorium voor 
klinische biologie voorbehoudt aan burgerlijke vennootschappen die de vorm van een 
B.V. B .A., V. 0. F. of C. V. naar Belgisch recht hebben aangenomen, met uitsluiting van 
de N.V. 2352 Een ander voorbeeld vormen 'quota hopping'-zaken als Factoname IJ en 
Ierse visvergunningen, waar voor de registratie van een vissersvaartuig resp. het verkrij
gen van een visvergunning de hoedanigheid van vennootschap naar binnenlands recht 
werd vereist (supra, nrs. 397 en 398); of nog, het recente arrest Italiaanse effectenbemid
delaar~353, waar als voorwaarde voor de toelating als "società di intermediazione 
mobiliare" gold dat een vennootschap in de vorm van een s.p.a. of s.a.p.a. moest zijn 
opgericht. Op klinische biologie na - zie onze kritiek supra, nr. 364 - heeft het Hof in 
voornoemde zaken de bedoelde voorwaarde onverenigbaar met art. 52 EG geacht. Gelet 
op het in avoir fiscal geponeerde beginsel van de daadwerkelijke vrije keuze van 
rechtsvorm bij secundaire vestiging (supra, nr. 211), kan dit ook moeilijk anders: de 
betrokken wetgevingen resulteerden in de onmogelijkheid voor een EG-onderneming om 
zich in de vorm van een bijkantoor in de betrokken Lid-Staat te vestigen. 

490. Een variante op voornoemde wetgevingen vormen nationale regelingen die niet 
expliciet het gebruik van een vennootschapsvorm naar binnenlands recht verplicht stellen, 

2351 

2352 

2353 

Recent werd voorgesteld om de Säger-rechtspraak te beperken tot gevallen van dienstverrichting 
waarbij geen grensoverschrijdend personenverkeer plaatsvindt, en dienstverrichtingen waarbij dit 
wel het geval is enkel aan een formele en materiële discriminatietoets te onderwerpen: WEBER, C., 
"Die Dienstleistungsfreiheit nach den Art. 59 ff. EG-Vertrag - einheitliche Schranken für alle 
Formen der Dienstleistung?", E. W.S., 1995, 292. Deze suggestie - die op zich terecht uitgaat van 
de grote diversiteit in verschijningsvormen van grensoverschrijdend dienstenverkeer: supra, 
voetnoot 919 - leidt o.i. tot een te grote rigiditeit in het toetsingsproces, al kan de auteur worden 
toegegeven dat het merendeel van de door het Hof onderzochte gevallen uit de tweede categorie, in 
wezen materiële discriminaties waren. 

Supra, voetnoot 1784. 

Arrest van 6 juni 1996, zaak C-101/94, Commissie/Italië, nog niet gepubliceerd in de Jur. 
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maar wel voor de beroeps- of bedrijfsuitoefening eisen dat de hoofdzetel, statutaire zetel 
enlof hoofdvestiging op het nationale grondgebied is gelegen. Het gebruik van deze 
criteria betekent eveneens een inbreuk op voornoemd beginsel van de vrije keuze van 
rechtsvorm van secundaire vestigingen: door hun interactie met de internationaal-privaat
rechtelijke regels van het gastland en/ of ·het oorsprongland komen dergelijke regels vaak 
neer op de voorwaarde dat de beroeps- of bedrijfsuitoefening via een vennootschap naar 
binnenlands recht verloopt. Zo rechtvaardigt de aanwezigheid van de hoofdvestiging van 
een vennootschap in Italië naar Italiaans conflictenrecht de toepasselijkheid van de 
Italiaanse vennootschapswetgeving (infra, nr. 593); evenzozeer zal in 'siège réel'-stelsels 
de aanwezigheid van het hoofdbestuur op het nationale grondgebied leiden tot een 
integrale onderwerping van de vennootschap aan de vennootschapswetgeving van die staat 
(infra, nr. 594). 

Uit Italiaanse effectenbemiddelaars kan men aflezen dat het Hof dergelijke eisen in de financiële sector niet 
automatisch in strijd met art. 52 EG acht, doch bereid is objectieve rechtvaardigingsgronden in overweging te 
nemen. Zo had de Italiaanse regering aangevoerd dat voor een doeltreffend prudentieel en disciplinair toezicht op 
effectenbemiddelaars het noodzakelijk was dat de betrokken beursvennootschappen hun hoofdzetel en statutaire 
zetel op Italiaans grondgebied hadden. Het Hof gaf toe dat de verplichting om de statutaire zetel in Italië te 
hebben het toezicht en de controle op de marktdeelnemers gemakkelijker maakt, maar achtte haar niet het enige 
middel waarmee de Italiaanse autoriteiten de naleving van de toepasselijke voorschriften konden afdwingen: dit 
kon ook door (i) een verplichting ten aanzien van in Italië opererende bemiddelingsvennootschappen om zich aan 
de controles te onderwerpen of de stukken en inlichtingen te verstrekken die de Italiaanse autoriteiten met het 
oog op de controle van de naleving van die voorschriften nodig achten2354

, (ii) m.b.t. de solvabiliteit, de 
uitoefening van de bemiddelingsactiviteit afhankelijk te stellen van "het verschaffen van op Italiaans grondgebied 
gelokaliseerde financiële garanties ter dekking van de aldaar verrichte werkzaamheden" 2355 en (iii) het sluiten 
van samenwerkingsovereenkomsten met de controle-autoriteiten van andere Lid-Staten. 2356 

491. Het vraagstuk van de door het land van vestiging opgelegde rechtsvorm ligt moeilij
ker in de thans voor het Hof hangende zaak C-70/95, Sodemare. 

De antecedenten van het hoofdgeding laten zich als volgt samenvatten. Sodemare S.A. is een naamloze 
vennootschap naar Luxemburgs recht die in Italië via haar 100 % dochteronderneming Anni Azzurri Holding 
s.p.a; (hierna: "Holding") actief is op het vlak van de bijstand aan bejaarde personen. Laatstgenoemde 
vennootschap bezit het gehele kapitaal van een aantal vennootschappen die de betrokken werkzaamheid 
daadwerkelijk uitoefenen, waaronder in Lombardije de vennootschap Residenze Anni Azzurri Rezzato s.r.l. 
(hierna: "Residenze"). Vanaf eind 1992 beschikt deze laatste over de naar Italiaans recht benodigde vergunning 
om een rusthuis voor bejaarden open te houden. Voorjaar 1993 vroeg Residenze aan de regionale overheid om 
toegelaten te worden tot het stelsel van de tariefovereenkomst met de organen die de plaatselijke socio-sanitaire 
eenheden beheren. Die toelating zou haar o.m. gerechtigd maken op een overheidstaetage voor door haar 
aangeboden gezondheidsdiensten. Haar aanvraag werd afgewezen onder verwijzing naar de wettelijke regel dat 
enkel openbare en particuliere ondernemingen zonder winstoogmerk tot het stelsel van de tariefovereenkomst zijn 
toegelaten. Sodemare, Holding en Residenze vechten deze beslissing aan op grond van de artt. 52, 58 en 59 EG 
en de concurrentiebepalingen van het EG-Verdrag. Het Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia legt 

2354 

2355 

2356 

Arrest Italiaanse effectenbemiddelaars, r.o. 22, waar het Hof het in het bijzonder denkbaar acht, 
"van die vennootschappen te eisen, dat zij inlichtingen en stukken verstrekken die specifiek 
betrekking hebben op de werkzaamheden van hun secundaire vestigingen in Italië". 

Arrest Italiaanse effectenbemiddelaars, r.o. 23. Men kan zich afvragen of het vereiste van het "op 
Italiaans grondgebied gelokaliseerd" zijn van de garanties zich wel goed verdraagt met het beginsel 
van het vrij kapitaalverkeer als neergelegd in art. 73B EG. Cf. supra, nrs. 251 e.v. 

Arrest Italiaanse effectenbemiddelaars, r.o. 24. Het Hof wijst erop dat in die mogelijkheid 
uitdrukkelijk door de litigieuze wetgeving voorzien was (zie ook r.o. 16) en dat dienaangaande 
reeds samenwerkingsovereenkomsten met derde landen waren gesloten. 
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het Hof o.m. de vraag voor of de plicht, een activiteit in een rechtsvorm zonder winstoogmerk uit te oefenen, 
met voornoemde verdragsbepalingen verenigbaar is. 2357 

De problematiek kan zonder meer delicaat worden genoemd. Ook andere Lid-Staten 
schrijven onder de ene of andere vorm het gebruik van een 'non-for-profit' -vorm voor 
uitvoeringsorganen op het gebied van de sociale zekerheid. Zo vereist b.v. in I·Tederland 
de Ziekenfondswet2358 dat privaatrechtelijke rechtspersonen die wensen toegelaten te 
worden als ziekenfonds in de zin van de wet onder meer de rechtsvorm van een stichting 
of onderlinge waarborgmaatschappij aanneemt en direct noch indirect met winstoogmerk 
mogen opereren. 2359 Verscheidene conflicterende belangen en waarden lijken in het 
geding te zijn. Enerzijds leidt de eis van niet-winstgevend karakter er voor EG-onderne
mingen toe dat zij, indien 'for profit' door hun aard of rechtsvorm, voor hun secundaire 
vestigingen in Italië ofwel zelf een 'non-profit' -rechtsvorm moeten aannemen (bijkantoor), 
ofwel een 'non-profit' rechtspersoon naar het recht van de staat van vestiging moeten 
oprichten, wat niet alleen voor hun internationale tax planning onverwachte gevolgen kan 
hebben, maar vooral voor de door hen met de vestiging nagestreefde economische 
doeleinden (verbod om winst te maken). Van vrije keuze van rechtsvorm in de zin van 
avoir fiscal is dan nog nauwelijks sprake en, ook al geldt de litigieuze regeling zonder 
onderscheid naar zetel of nationaliteit, zij werkt stellig ontmoedigend, en in die zin 
markttoegangsbelemmerend, naar EG-ondernemingen toe. In casu is de toegang tot de 
Italiaanse markt die de betrokken regionale wetgeving belemmert, inzoverre belangrijk, 
dat uit empirische gegevens blijkt dat een derde van de Italiaanse markt voor bijstands
diensten voor bejaarden zich te Lombardije bevindt. 

Daartegenover staat evenwel dat (i), zoals het Hof in Duphar heeft bevestigd, het 
gemeenschapsrecht niet afdoet aan de bevoegdheid van de Lid-Staten om hun sociale
zekerheidsstelsels in te richten2360

, en dat (ii) niets EG-ondernemingen belet om in een 
'for profit' -rechtsvorm actief te zijn op de betrokken markt, maar dan zonder lidmaat
schap van de tariefovereenkomst en zonder het voordeel van de overheidstoelage. 2361 

Het Hof staat derhalve voor een delicate evenwichtsoefening. Het kan deze vermijden 
door voor een strike discriminatietest (à la klinische biologie: supra, nr. 358) te opteren, 
wat wij niet voorstaan; of het kan - waarvoor wij zouden pleiten -, met toepassing van de 

2357 

2358 

2359 

2360 

2361 

De tweede vraag van de nationale rechter luidt of een nationale bepaling die zonder motivering het 
verlenen van een volledige categorie belangrijke diensten voorbehoudt aan vennootschappen zonder 
winstoogmerk verenigbaar is met art. 58 EG. Die vraag lijkt ons weinig pertinent: het gaat er in 
deze zaak niet om, dat een wetgeving als deze van Lombardije de vrije vestiging ongedaan zou 
maken door de hoedanigheid van vennootschap zonder winstoogmerk te eisen; waar het om gaat -
en dit vormt het voorwerp van de derde vraag - is, of het met art. 52 (resp. 59) juncto 58 EG 
verenigbaar is dat een nationale regeling aan EG-ondernemingen de verplichting oplegt om een 
bepaalde activiteit in de vorm van een 'non-profit' -rechtspersoon uit te oefenen. 

Stb., 1994, 392, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 22 december 1993, Stb., 750. 

Zie art. 34, lid 4, Ziekenfondswet. 

Arrest van 7 februari 1984, zaak 238/82, Jur., 1984, 523, r.o. 16. 

Men kan zich, zoals de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen in deze zaak opwerpt, voor de 
EG-ondernemingen ook als scenario van markttoegang voorstellen, dat zij in de regio van 
Lombardije een 'non-profit' -rechtspersoon oprichten en deze voor promotiedoeleinden gebruiken 
maar daarnaast, in de naburige regio's die een dergelijke eis niet stellen, via 'for profit' -rechtsper
sonen oprichten alwaar zij op winstgevende basis bijstandsdiensten aan bejaarden kunnen aanbieden. 
Daar staat tegenover, dat een EG-onderneming alsdan minstens twee vestigingen in het gastland 
moet openen om zijn grensoverschrijdende expansie rendabel te maken, wat op zijn beurt weer 
dissuasief werkt. 
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RVSZ-zaken of, ruimer, de Kraus- en Gebhard-jurisprudentie oordelen dat de regelgeving 
ontmoedigend c.q. belemmerend werkt, maar haar, rekening houdend met de eigenheden 
van de sociale-bijstandsstelsels en de noodzakelijke beleidsruimte waarover Lid-Staten bij 
de vormgeving ervan moeten beschikken, de betrokken regeling om redenen van alge
meen belang gerechtvaardigd achten. 

3. Naambescherming 

492. Een niet onbelangrijke vraag, inzonderheid voor bijkantoren, betreft de mogelijk
heid om ongehinderd de benaming van de EG-vennootschap in het gastland te voeren. Het 
aanwenden van dezelfde benaming als de hoofdvestiging kan voor ondernemingen van 
fundamenteel belang zijn bij het doorbreken tot, en vervolgens consolideren van hun 
positie op, de markt van het gastland. 

Alleen de communautaire bankwetgeving voorziet expliciet in naambescherming voor secundaire vestigingen. 
Krachtens art. 5 Eerste Bankrichtlijn mogen kredietinstellingen in het gastland dezelfde benaming als in de Lid
Staat van het hoofdkantoor te gebruiken, niettegenstaande de voorschriften betreffende het gebruik van de 
woorden "bank", "spaarbank" of andere soortgelijke benamingen die aldaar bestaan. Ingeval gevaar voor 
verwarring bestaat, zo voegt deze bepaling toe, kan de Lid-Staat van ontvangst evenwel ter verduidelijking eisen 
dat er aan de benaming een verklarende vermelding wordt toegevoegd. 2362 Daarnaast komt de problematiek 
van de benaming van ondernemingen eerder zijdelings aan bod in een aantal tijdens de overgangsperiode 
genomen richtlijnen voor de sectoriële verwezenlijking van de vrijheid van vestiging. In de preambule daarvan is 
een standaardformule opgenomen luidens welke het vestigingsrecht "geen afbreuk doet aan de bevoegdheid der 
Lid-Staten om te eisen dat vennootschappen in hun land optreden onder de benaming, gebezigd in de wetgeving 
van de Lid-Staat, in overeenstemming waarmede zij zouden zijn opgericht, en op de door hen in de ontvangende 
Lid-Staat gebezigde handelspapieren het bedrag van het geplaatst kapitaal vermelden" .2363 Deze clausule ziet 
niet zozeer op naambescherming dan wel op de bevoegdheid van de Lid-Staten om misleiding van derden door 
EG-vennootschappen te voorkomen. Wat de vermelding van het bedrag van het geplaatst kapitaal op handelspa
pieren betreft, valt te wijzen op art. 4 Eerste Richtlijn: krachtens dit artikel moeten de Lid-Staten weliswaar niet 
de vermelding van het kapitaal op brieven en orders verplicht stellen2364

, maar "indien in deze stukken het 
kapitaal van de vennootschap wordt vermeld, moet dit gegeven betrekking hebben op het geplaatste en gestorte 
kapitaal." 

493. Naambescherming maakt evenwel blijkens Konstantinidis (supra, nr. 389) deel uit 
van het vestigingsrecht. 2365 De in dit arrest ten aanzien van natuurlijke personen ge
volgde redenering laat zich evengoed op ondernemingen toepassen: art. 52 EG doet in 
beginsel geen atbreuk aan de regelgevende bevoegdheid van het gastland met betrekking 
tot de benaming van economische operatoren (regels inzake handelsnaam, naambescher
ming, misleidende benaming e.d.m.), maar wanneer de betrokken regels een zodanige 

2362 

2363 

2364 

2365 

Zie ook elfde considerans preambule Eerste Bankrichtlijn. 

Zie achtste considerans preambule richtlijn 64/224/EEG; derde considerans preambule richtlijn 
64/225/EEG; achtste considerans preambule richtlijn 64/429/EEG; zesde considerans preambule 
richtlijn 64/428/EEG. 

Zij moeten wel voorschrijven dat op die stukken het register wordt vermeld waarin het vennoot
schapsdossier is aangelegd, het nummer van inschrijving in dat register, de rechtsvorm, plaats van 
zetel en, in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap zich in liquidatie bevindt. Zie voor 
België de uitvoering van deze bepaling in de artt. 81 (N.V.), 114 (C.V.A.) en 138 (B.V.B.A.) 
Venn.W. 

In die zin terecht ook reeds BOKELMANN, G., "Die Gründung von Zweigniederlassungen 
ausländischer Geselischaften in Deutschland und das deutsche Finnenrecht unter besonderer 
Berücksichtigung des EWG-Vertrages", D. B. , 1990, (1 021), 1025. 
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hinderpaal creëren dat zij in feite afbreuk doen aan de vrije uitoefening van het vesti
gingsrecht - b.v. doordat zij in een verbastering van de naam resulteren of tot verwarring 
bij cliënten leiden -, ligt, behoudens objectieve rechtvaardiging, onverenigbaarheid 
voor. 2366 Daar staat tegenover dat, indien het gebruik van een bepaalde benaming 
misleidend of verwarringstichtend overkomt, de Lid-Staat van ontvangst gerechtigd lijkt 
om toevoeging van een verklarende vermelding (zoals in de Eerste Bankrichtlijn) of een 
aanpassing van de benaming te eisen, die noodzakelijk is om aan dit risico te verhelpen. 
Het eisen van een wijziging in de benaming die identificatie met het moederhuis onmoge
lijk maakt, komt evenwel neer op een onevenredige belemmering van de markttoegang. 

Bij de beoordeling van de evenredigheid van een nationale maatregel die tot een aanpassing van de benaming van 
een bijkantoor verplicht, zal uiteraard op genuanceerde wijze moeten worden rekening gehouden met de 
eigenheden van het geval en de vraag in hoeverre het gastland er, machtgenomen de feitensituatie, een 
gerechtvaardigd belang bij heeft op een aanpassing aan te dringen. Daarbij valt bovendien in aanmerking te 
nemen, dat de nationale wetgevingen inzake de benaming van handelaars en vennootschappen qua gestrengheid 
aanzienlijke verschillen vertonen. 2367 Een Nederlandse B.V. die zichzelf de benaming "Niederländische 
Produkte GmbH & Co. KG" zou aanmeten en vervolgens een bijkantoor in Duitsland zou openen, zou 
ongetwijfeld ingaan tegen het in de Duitse handelswetgeving vervatte beginsel van de "Firmenwahrheit" (§ 18, 
lid 2, HGB), aangezien de indruk wordt gewekt dat men met een binnenlandse vennootschapsvorm te doen 
heeft. 2368 Het loutere feit daarentegen dat een EG-vennootschap een fantasienaam hanteert, lijkt geen belemme
ringen van het gebruik van deze benaming in het gastland te rechtvaardigen. 

Quid echter voor fantasiebenamingen die verwijzen naar een binnenlandse streek en op die wijze de 
indruk wekken dat de EG-vennootschap aldaar gevestigd is of dat haar handelswaar daarvan afkomstig is, terwijl 
dit niet het geval is? Andermaal hangt veel af van de omstandigheden. Zo weigerde in de zaak Landshuter 
Druckhaus /// het Registergericht te München om het Duitse bijkantoor van de Britse vennootschap Landshuter 
Druckhaus Ltd. in het handelsregister in te schrijven, onder meer omdat met haar benaming, tegen het 
"Firmenwahrheit"-beginsel in, "der Eindrock erweckt [werde], die Hauptniederlassung sei ein Druckhaus in 
Landshut oder ·dort befinde sich die Muttergesellschaft, was aber beides nicht der Fall sei. "2369 Het Bayeri
sches Oberlandesgericht oordeelde dat de feitenrechters onvoldoende het misleidende karakter van de benaming 
hadden geadstrueerd, maar gaf wel toe dat "der Zusatz 'Landshüter' zum Firmenkern 'Druckhaus' nicht ohne 
weiteres geführt werden darf. Der hier gegebene geographische Firmenzusatz 'Landshuter' weist nicht nur auf 
den Sitz eines Unternehmens, .~ie Herkunft von Erzeugnissen oder auf ein Warenangebot hin; er enthält zugleich 
eine Aussage über die besondere Bedeutung, die Leistungsfáhigkeit, den Geschäftsumfang oder die Sonderstel
lung in dem geographisch abgesprochenen Gebiet [ ... ]. Ein solcher gebietsbezogener Zusatz darf somit nur von 
einem Unternehmen geführt werden, das in dem fraglichen Gebiet eine fiihrende Stellung hat". Het lijkt ons ten 
zeerste betwijfelbaar of een dergelijk vereiste van een vestiging in de in de handelsbenaming voorkomende regio, 
de evenredigheidstaets doorstaat. 2370 Het staat aan de nationale rechter en de overheden die inzake inschrijving 
in het handelsregister bevoegd zijn, aan hun regelgeving inzake handelsnaam een zo gemeenschapsconforme 
invulling te geven. Het "misleidend" of "verwarringstichtend" karakter van een naam is een feitenkwestie en de 

2366 

2367 

2368 

2369 

2370 

Arrest Konstantinidis, r. o. 14-16. 

Voor een rechtsvergelijkend overzicht, met inachtneming van Engels, Frans, Nederlands en 
Zwitsers recht, zie BOKELMANN, G., o.c., D.B., 1990, 1021-1022. I.v.m. naam en naambescherm
ing van vennootschappen naar Belgisch recht, zie o.m. RONSE, J., Algemeen deel, 243; VAN DEN 
BERGH, R. en DIRIX, E., Handels- en economisch re~ht i_n .hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1992, 
3e ed., p. 81-82, nrs. 100-103; VAN GERVEN, D., Jundtsche bescherming van de naam in het 
handelsverkeer", T.R. V., 1991, 310-315. 

Cf. BGH, 10 november 1969, BGHZ, 53, 65, D.B., 1970, 390. 

BayObLG, 18 september 1986, BayObLGZ, 1986, 351, W.M., 1986, 1557: I, punt 4, van het 
arrest. 

Zie eveneens, kritisch over het arrest van het BayObLG, BoKELMANN, G., o.c., D.B., 1990, 1023. 
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nationale regelgeving gaat doorgaans niet verder dan het opgeven van een open rechtsbegrip2371 ; aan de 
overheden van het gastland komt het bijgevolg toe dit begrip een zo weinig mogelijk markttoegangsbelemmeren
de inhoud te geven, rekening houdend met de legitieme belangen van het gastland, met name op het stuk van 
derdenbescherming. 

§ 4. Belastingen 

1. Inleiding - Uitgangspunt 

494. De relatie tussen de vrijheid van vestiging van ondernemingen en nationale fiscale 
regels, met name van vennootschapsbelasting, behoort tot één van de meest actuele 
vraagstukken van de interne markt. Op wetgevend vlak liggen de zaken nochtans sedert 
enige tijd stil. Zoals bekend, gewaagt het EG-Verdrag - anders dan de meeste bilaterale 
en multilaterale vestigingsverdragen (supra, nr. 16)2372 

- nergens over directe belastin
gen of vennootschapsfiscaliteit. Belgische pogingen om tijdens de onderhandelingen over 
het Unieverdrag, met het oog op de goede werking van de EMU harmonisatie van spaar
en vennootschapsbelasting met gekwalificeerde meerderheid mogelijk te maken, liepen op 
(bijna) niets uit. 2373 Het nagenoeg volstrekte stilzwijgen van het Verdrag over directe 
belastingen - art. 220 is de uitzondering die de regel bevestigt2374 

- vormt het beste 
bewijs van het nagenoeg sacrosancte karakter dat de Lid-Staten hieraan toekennen en van 
hun grotendeels intact gebleven bevoegdheden op dit domein. 2375 Bij gebrek aan een 
expliciete verdragsgrondslag en door de uitsluiting van art. 100A EG (d.w.z. codecisie-

2371 

2372 

2373 

2374 

2375 

Zo de "Täuschungseignung" in Duitsland, waarvan het BayObLG in Landshuter Drückhaus lil 
bevestigde dat het een "unbestimmter Rechtsbegriff" is. 

Vgl. het Europese verdrag betreffende de vestiging van vennootschappen (supra, voetnoot 95), 
waarvan art. 5 luidt: "Les sociétés et autres organismes d'une Partie Contractantene sont soumis, 
sur Ie territoire de toute autre Partie Contractante, à aucune imposition ou obligation y relative, qui 
est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les sociétés et autres 
organismes de cette dernière Partie se trouvant dans la même situation." Interessant is dat in het 
protocol ad artikel 5 bij dit verdrag de verdragspartijen overeenkomen om bij de uitlegging van art. 
5 te verwijzen naar art. 24 van het Model-dubbelbelastingverdrag in bijlage bij de aanbeveling van 
de OESO-Raad van 30 juli 1963, zoals geïnterpreteerd in de commentaren biJ het verslag van het 
OESO-fiscaal comité dat aan die aanbeveling ten grondslag lag. 

Zie daarover DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, p. 366, nr. 401. Met het "bijna" 
doelen we op verklaring nr. 7 bij het Unieverdrag "betreffende artikel 730 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap": daarover supra, nr. 262. M.b.t. het verband tussen 
harmonisatie van vennootschapsbelasting en EMU, zie o.m. !SARD, P., "Corporate Tax Harmooiza
tion and European Monetary Integration", Kyklos, 1990, 3-24. 

Krachtens art. 220, tweede streepje, EG moeten de Lid-Staten voor zover nodig met elkaar in 
onderhandeling treden ter verzekering van "de afschaffing van dubbele belasting in de Gemeen
schap". Op die rechtsgrondslag kwam het Verdrag van 23 juli 1990 tot stand ter afschaffing van 
dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (PB, 1990, L 225, 
10), in werking getreden op 1 januari 1995. Men merkeverder de algemene clausule op die in het 
Algemeen Programma Vestigingsrecht prijkt, krachtens welke onder de op te heffen beperkingen op 
het vestigingsrecht ressorteren, die "bepalingen en handelwijzen [ ... ] welke alleen ten aanzien van 
vreemdelingen [ ... ] de toegang tot een werkzaamheid anders dan in loondienst of de uitoefening 
daarvan financieel bemoeilijken door het opleggen van fiscale of andere lasten, zoals het storten van 
een waarborgsom of het stellen van zekerheid in het land van ontvangst": Algemeen Programma 
Vestigingsrecht, II.A.e) (eigen cursivering); zie de identieke bepaling in het Algemeen Programma 
Dienstenverkeer, III.A.e). 

Zie THÖMMES, 0., "The European dimeosion in international tax law", lntertax, 1990, (464), 465; 
WOUTERS, J., "The Case-Law of the European Court of Justiceon Direct Taxes: Variations upon a 
Theme", M.l., 1994, (179), 180. 
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procedure, gekwalificeerde meerderheid in de Raad) voor fiscale bepalingen2376 moet 
de Gemeenschap, zo zij directe belastingen wil harmoniseren, noodgedwongen beroep 
doen op art. 100 EG als rechtsgrondslag. 2377 De daarvoor vereiste eenparigheid van 
leden van de Raad2378 helpt verklaren waarom de communautaire wetgever er meer dan 
twintig jaar over gedaan heeft om de eerste materieelrechtelijke2379 richtlijnen inzake 
directe belastingen goed te keuren, nl. de Moeder-dochterrichtlijn en de Fiscale Fusie
richtlijn. Op de talrijke tot dusver geleverde inspanningen voor harmonisatie2380 en de 
door deskundigen op dit vlak gemaakte suggesties2381 wordt hier, hoe waardevol zij ook 
mogen zijn, niet ingegaan. Het is ons hier te doen om de vraag in hoeverre het in de artt. 

2376 

2377 

2378 

2379 

2380 

2381 

Zulks krachtens art. 100A, lid 2, EG. Met die uitsluiting bevestigden de Hoge Verdragsluitende 
Partijen bij de Europese Akte andermaal hun wil tot soevereiniteitsbehoud op dit gebied. Cf. 
BERLIN, D., Droit fiscal communautaire, Parijs, PUF, 1988, 30. 

Theoretisch komt ook art. 235 EG in aanmerking, maar de voorwaarden voor het in werking stellen 
daarvan zijn niet soepeler, en de besluitvormingsmodaliteiten dezelfde, als in art. 100. 

Twee andere belangrijke belemmeringen vormen de eis van art. 100 dat de betrokken nationale 
bepalingen "rechtstreeks van invloed zijn op de instelling of de werking van de gemeenschappelijke 
markt" en het onevenwicht inzake politieke verantw<;>ordelijkheid dat door fiscale harmonisatie 
dreigt tussen EG- en nationale overheden. F. V ANISTENDAEL heeft op dit laatste punt terecht de 
nadruk gelegd in zijn bijdrage "The Limits to the New Community Tax Order", C.M.L. Rev., 
1994, (293), 296-297: "Decisions on the coneetion of revenue would entirely escape control by 
national governments, while the same governments would remain accountable to their national 
parliaments and national electorates for the social and economie consequences of their decisions on 
spending. Governments would remain politically responsible on the spending side, while losing 
control of the revenue side. This is like someone wrestling with one hand tied bebind his back." 

Van 1977 dateert de hoger (supra, nr. 426) reeds aangestipte Fiscale Bijstandsrichtlijn, die in 
procedures van wederzijdse bijstand tussen de fiscale overheden van de Lid-Staten op het gebied 
van de directe en indirecte belastingen voorziet, zonder evenwel inhoudelijke fiscale bepalingen te 
bevatten. 

Zie met name de volgende door de Commissie op basis van art. 100 EG ingediende 
ontwerprichtlijnen die voor vennootschappen van belang zijn: voorstel voor een richtlijn van de 
Raad betreffende de harmonisatie van de stelsels van vennootschapsbelasting en van de re$elingen 
'betreffende de bronheffmg op dividenden (PB, 1975, C 253, 2, waarvan de Comnnssie de 
intrekking aankondigde in haar mededeling van 20 april 1990 aan de Raad en het Europees 
Parlement over de richtsnoeren op het gebied van de belastingen op ondernemingen, SEC(90) 601, 
tevens gepubliceerd in Bull. EG, suppl. 4/91); voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende 
de harmonisatie van de wetgevingen van de Lid-Staten met betrekking tot het fiscale stelsel van de 
overbrenging van ondernemingsverliezen (PB, 1984, C 253, 5, met wijzigingen in PB, 1985, C 
170, 3); voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke fiscale regeling 
voor uitkeringen van rente en van royalty's tussen moedermaatschappijen en dochterondernemingen 
uit verschillende Lid-Staten (PB, 1991, C 53, 26, met amendementen in PB, 1993, C 178, 18); 
voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een regeling voor het in rekening brengen door 
ondernemingen van de verliezen van hun in andere Lid-Staten gevestigde vaste inrichtingen en 
dochterondernemingen (PB, 1991, C 53, 30). Daarnaast diende de Commissie in 1993 
ontwerprichtlijnen in tot uitbreiding van de werkingssfeer van de Fusie- en Moeder-dochterrichtlijn: 
zie resp. PB, 1993, C 225, 3 en PB, 1993, C 225, 5. Voor een historisch overzicht van de 
belastingharmonisatie in de EG, zie o.m. ALBREGTSE, D.A. en VAN EUCK, S.R.A., Europees 
fiscaal recht, Leuven, Peeters, 1995, 22-29; FARMER, P. en LYAL, R., EC Tax Law, 13-33. 

Daarmee doelen we met name op het Report of the Committee of independent experts on company 
taxation, Luxemburg, Bureau Officiële Publicaties EG, 1992 (hierna: "Ruding-rapport"). Voor de 
"executive summary", conclusies en aanbevelingen van dit rapport, zie "Report of the Ruding 
Committee: Conclusions and Recommendations of the Committee of Independent Experts on 
Company Taxation", Eur. Tax., 1992, 105-122. Voor de positiebepaling van de Commissie naar 
aanleiding van dit rapport, zie COMMISSIE EG, Mededeling van 27 juli 1992 aan de Raad en het 
Europese Parlement ingevolge de conclusies van het studiecomité onder voonitterschap van de heer 
Ruding en betreffende richtsnoeren op het gebied van de belastingen op ondernemingen in het kader 
van de verbetering van de interne markt, SEC(92) 1118 (hierna: COMMISSIE EG, Richtsnoeren 
ondernemingsbelasting). 
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52 en 58 EG aan ondernemingen toegekende vestigingsrecht rechtstreeks of onrechtstreeks 
inwerkt op de fiscaliteit van de Lid-Staten. 

495. Het beeld dat hierna van de verhouding vestigingsrecht - fiscaliteit wordt gegeven, 
is noodzakelijkerwijs pointillistisch, gelet op de enorme verscheidenheid van nationale 
belastingregels die een belemmerend of (in het perspectief van een doelmatige allocatie 
van middelen) verstorend impact op de vestiging van vennootschappen hebben. 2382 

Veeleer dan een exhaustieve - en daarom noodgedwongen speculatieve - analyse te 
verrichten, verkiezen we uit te gaan van de rechtspraak van het Hof van Justitie teneinde 
de mogelijke implicaties daarvan voor de nationale fiscaliteit in te schatten. 2383 De 
arresten van het Hof waarin de verhouding tussen het vestigingsrecht van vennootschap
pen en nationale belastingregels rechtstreeks aan de orde stond, zijn hoger reeds uitvoerig 
aan bod gekomen: het betreft avoir fiscal (supra, nr. 310), Commerzbank (supra, nr. 
400), Halliburton Services (supra, nr. 409) en, tot op zekere hoogte, Daily Mail (supra, 
nr. 334). Hier trachten wij de in deze jurisprudentie ontwikkelde beginselen te integreren 
met de implicaties die voor het vestigingsrecht van vennootschappen kunnen voortvloeien 
uit de, met betrekking tot de inkomstenbelastingen van natuurlijke personen gewezen, 
Schumacker-, Wielockx- en Asscher-arresten van het Hof. 2384 

2382 

2383 

2384 

Verwezen kan hier worden naar de vaststellingen van het Ruding-rapport m.b.t. de belangrijke 
invloed van belastingverschillen tussen de Lid-Staten op de beslissing van, met name multinationa
le, ondernemingen om zich in een bepaalde Lid-Staat te vestigen, en de concurrentiedistorsies die 
daaruit resulteren: Ruding-rapport, 29-31, 93-109 en 196-198; zie ook de conclusies van het 
Ruding-rapport als gepubliceerd in Eur. Tax., 1992, 109-111, resp. COMMISSIE EG, Richtsnoeren 
ondememingsbelasting, p. 4, nr. 7. Zie inzonderheid tevens het rapport in bijlage 5A bij het 
Ruding-rapport van S0RENSEN, P.B., "The effects of taxation on international investment and 
economie efficiency", p. 313-359. Uit de resultaten van de door het Ruding-comité verrichte 
enquête bij 8.000 ondernemingen in 17 Europese landen (zie Ruding-rapport, 108-109 en bijlage 
5B; COMMISSIE EG, Richtsnoeren ondememingsbelasting, nr. 10, p. 5-6) blijkt dat fiscale 
overwegingen voor de keuze van de plaats van vestiging van een productiebedrijf in 48 % van de 
antwoorden altijd of veelal doorslaggevend; voor de vestiging van onderzoekcentra is dit 41 %, en 
voor financiële instellingen 78 %. 

Zo komt in de navolgende analyse niet het - nochtans belangrijke - probleem aan bod van de zgn. 
"meestbegunstigingsplicht", nl. de vraag of het gemeenschapsrecht een Lid-Staat ertoe verplicht om 
aan een EG-onderdaan of EG-vennootschap de gunstigste fiscale behandeling te geven die het in het 
kader van een dubbelbelastingverdrag met een andere Lid-Staat of met een derde land is overeenge
komen ten gunste van onderdanen of vennootschappen van die Lid-Staat of dat derde land. De 
communautaire rechtspraak dienaangaande is schaars, al bevat avoir fiscal o.i. een belangrijke 
aanzet: supra, nr. 324. Zie over deze problematiek vooral HINNEKENS, L., "Compatibility of 
Bilateral Tax Treaties with European Community Law. The Rules", EC Tax Rev., 1994, 146-166; 
Id., "Compatibility of Bilateral Tax Treaties with European Community Law - Applications of the 
rules", EC Tax Rev., 1995, 202-237; Id .. , "De toetsing van bilaterale belastingverdragen aan het 
gemeenschapsrecht", R.W., 1996-97, 33-45; RÄDLER, A.J., "Tax treaties and the internal market", 
bijlage 6 bij het Ruding-rapport, 371-379; Id., "Most-favored-nation Clause in European Tax 
Law?", EC Tax Rev., 1995, 66-67; TIETJE, C., "Die Meistbegünstigungspflicht im Gemeinschafts
recht", EuR., 1995, 398-415, i.h.b. 400-402. De Commissie heeft n.a.v. het Ruding-rapport in 
haar Richtsnoeren ondememingsbelasting (p. 15, nr. 35) laten weten dat zij "er op [zal] toezien dat 
de door de Lid-Staten zowel onderling als met derde landen te sluiten verdragen streng voldoen aan 
de non-discriminatieregels van het Verdrag en de in 1990 aangenomen belastingrichtlijnen." Zie 
ook het antwoord van mevrouw SCRIVENER namens de Commissie van 9 november 1992 op 
schriftelijke vraag nr. 647/92 van C. RANDZIO-PLATH enK. PEUS van 23 maart 1992 ("Verschil in 
behandeling van de dividenduitkeringen van in een Lid-Staat gevestigde naamloze vennootschappen 
en die vanNV'suit een derde land"), PB, 1993, C 40, 13. 

Zie de referenties supra, resp. voetnoten 1488, 1524 en 1525. Voor een eerste bespreking van 
Asscher, zie VAN CAMPEN, J. L., "Asscher: H v J EG verwerpt apart belastingtarief van 25 procent 
voor niet-ingezetenen", N. T.E.R., 1996, 204-207. 
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496. Als uitgangspunt geldt de vaststelling van het Hof in Schumacker dat 

"ofschoon bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht de directe belastingen als zodanig niet tot de 
bevoegdheidssfeer van de Gemeenschap behoren, de Lid-Staten niettemin verplicht zijn de bij hen verbleven 
bevoegdheden in overeenstemming met het gemeenschapsrecht uit te oefenen. "2385 

Op zich lijkt deze overweging weinig verrassend: het Hof heeft reeds in talrijke andere 
zaken met betrekking tot louter nationaal gebleven bevoegdheden een gelijkaardige caveat 
geformuleerd.2386 De vraag rijst evenwel naar de precieze inhoud van deze communau
taire begrenzing. In Wieloclex en Asscher verduidelijkte het Hof dat zij, op het gebied van 
de directe belastingen, inhoudt dat Lid-Staten zich "van elke openlijke of verkapte 
discriminatie op grond van nationaliteit [dienen] te onthouden". 2387 Men kan zich even
wel afvragen of hogergenoemd voorbehoud niet verder gaat dan dat en potentieel tevens 
betrekking heeft op een uitoefening van nationale bevoegdheden waardoor op disproporti
onele wijze markttoegangsbelemmeringen in interne-marktverband worden gecreëerd, ook 
indien niet van discriminatie sprake is. Aldus raakt men echter meteen in een uiterst 
delicate discussie verwikkeld: kan op een zodanig aan nationale soevereiniteit verbleven 
domein als de directe fiscaliteit sprake zijn van meer dan een loutere discriminatietoet
sing2388? Is het niet uiterst gevaarlijk op dit punt Cassis-de-Dijon-achtige rechtvaardi
gings- en proportionaliteitscriteria aan te wenden? Van een mechanische toepassing van 
deze toetsingscriteria kan inderdaad, gelet op de politieke gevoeligheid en de (zeer) 
beperkte verwezenlijkingen van de communautaire wetgeving op dit gebied, geen sprake 
zijn. 2389 Nochtans moet ook hier, zoals in alle spanningsvelden tussen nationaal en 
gemeenschapsrecht, de toetsing essentieel plaatsvinden in interne-marktperspectief. De 
vraagstelling dient ook hier te zijn, in hoeverre nationale fiscale regels de doeltreffende 
uitoefening van het vestigingsrecht van ondernemingen belemmeren of zelfs onmogelijk 
maken, zij het dat aan de soevereiniteitsgeladenheid van het onderwerp in de afweging 
van communautair versus nationaal belang noodzakelijkerwijs gewicht toekomt. 

2385 

2386 

2387 

2388 

2389 

Arrest Schumacker, r.o. 21; bevestigd in arresten Wielockx, r.o. 16; Asscher, r.o. 36. 

Met name op het gebied van het straf- en strafprocesrecht (arrest van 11 november 1981, zaak 
203/80, Casati, Jur., 1981, 2595, r.o. 27; arrest Cowan, r.o. 19), monetaire bevoegdheden (u.m. 
arresten van 7 juni 1988, zaak 57/86, Griekenland/Commissie, Jur., 1988, 2855, r.o. 9; 21 juni 
1988, zaak 127/87, Commissie/Griekenland, Jur., 1988, 3333, r.o. 7), de voorwaarden voor 
registratie van vissersvaartuigen (arrest Factortame II, r.o. 14), het nationaliteitsrecht (arrest 
Micheletti, r.o. 10) en zondagsluitingsregels (arrest B & Q II, r.o. 11). Zie ook, op het gebied van 
de erkenning van diploma's (met name het onderscheid academische - professionele erkenning), 
arrest Thieffry, r.o. 22 ("zulks echter met inachtneming van de doelstellingen van het gemeen
schapsrecht"). 

Arresten Wielockx, r.o. 16 (hieruit komt het citaat); Asscher, r.o. 36. 

In ontkennende zin, MONGIN, B., "La fiscalité directe et Ie droit communautaire", 1995, 11. 

Vgl. de beschouwingen van W. WILS m.b.t. toetsing van nationale maatregelen aan art. 30 EG, 
d.i. aan het vrije goederenverkeer: "The Search for a rule in Artiele 30 EEC: much ado about 
nothing?", Eur. L. Rev., 1993, (475), 478-479. Met de politieke gevoeligheid van een materie kan 
daarbij inzoverre worden rekening gehouden, dat in de rechterlijke waagschaal tegenover het "anti
integrationist effect" van een nationale maatregel de "valued regulatory effect of the national 
measure" staat. Hierbij moeten volgens de auteur de rechtspolitieke doelstellingen van de nationale 
regel worden afgewogen, waarbij in de eerste plaats de communautaire waarde van deze doelstellin
gen te evalueren valt: "This depends positively on the value which is attached to the objective as 
such, and negatively on the degree to which the objective is already being served by Community 
action". 
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497. Op dit punt moet het onderscheid tussen het vestigingsrecht als markttoegangs- en 
marktparticipatierecht in herinnering worden gebracht (supra, nrs. 443 e.v.). Voor zover 
nationale fiscale regels voor een EG-onderneming de toegang tot de markt van een Lid
Staat versperren c.q. belemmeren (b.v. ongunstige fiscale behandeling bij immigratie 
naar, of bij de creatie van een vaste inrichting in die Lid-Staat), dienen zij ons inziens op 
hun rechtvaardiging en proportionaliteit te worden beoordeeld. Hetzelfde geldt ten aanzien 
van belastingbepalingen die aan een geheel of gedeeltelijk vertrek naar een andere Lid
Staat ongunstige gevolgen vastknopen (b.v. liquidatiebelasting bij verplaatsing van 
werkelijke zetel). Op een en ander komen we nog uitgebreid terug in titel 11 van deel 111 
(infra, nrs. 618 e.v.). Hier mag alvast duidelijk zijn dat in onze ogen belastingregels die 
de grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen belemmeren, op hun EG
conformiteit moeten worden getoetst, waarbij de evenredigheidstest evenwel, gelet op de 
bijzondere status van de directe fiscaliteit in gemeenschapsverband, tot gevallen van 
kennelijke onevenredigheid beperkt dient te blijven2390 

- tenzij de regeling zich situeert 
op een terrein dat reeds het voorwerp van fiscale harmonisatie heeft uitgemaakt (Fiscale 
Fusie- en Moeder-dochterrichtlijn). Voor de invulling van het begrip 'markttoegang' zij 
naar hoger verwezen (supra, nr. 462-4775). Hier valt te herhalen, dat loutere verschillen 
in belastingdruk tussen de Lid-Staten géén markttoegangsbelemmeringen vormen (zie het 
arrest Peralta, supra, nr. 464).2391 

Raken de fiscale regels daarentegen enkel de activiteitsuitoefening in het gastland -
en dit zal buiten de hypothese van grensoverschrijdende herstructurering of mobiliteit 
doorgaans het geval zijn met de vennootschapsbelasting -, dan geldt alleen een ruim 
begrepen discriminatieverbod. De in het voorgaande nummer geciteerde considerans van 
Schumacker, op het gebied van het vestigingsrecht toegepast in Wielockx en Asscher, 
verdraagt zich volkomen met deze zienswijze: de in deze zaken betwiste belastingregels 
betroffen niet de toegang tot de markt, maar de beroepsuitoefening in het gastland van 
"een onderdaan van een andere Lid-Staat die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij 
verkeer" .2392 Het hier ingenomen standpunt sluit ook aan bij avoir fiscal, waar het Hof 
met betrekking tot de vennootschapsbelasting opmerkt dat, 

"hoewel bij gebreke van een dergelijke harmonisatie [d.i. van de vennootschapsbelasting] de fiscale positie van 
een vennootschap athankelijk is van het nationale recht dat op die vennootschap van toepassing is, [ ... ] artikel 52 
EEG-Verdrag elke Lid-Staat [verbiedt] om met betrekking tot personen die gebruik maken van de vrijheid om 
zich aldaar te vestigen, in zijn wetgeving bepalingen op te nemen inzake de uitoefening van hun bedrijfsactivitei
ten die verschillen van die welke zijn vastgesteld voor de eigen onderdanen. "2393 

2390 

2391 

2392 

2393 

Men kan op dit punt een parallel maken met het arrest Casati, dat betrekking had op strafrechtelijke 
maatregelen van de Lid-Staten. Het Hof oordeelde dienaangaande dat, ofschoon het strafrecht 
buiten het bevoegdheidsdomein van de EG ligt: "administratieve of strafrechtelijke maatregelen 
mogen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is, de controle mag niet op zodanige wijze zijn 
geregeld, dat de door het Verdrag beoogde vrijheid wordt beperkt, en er mag geen straf worden 
opgelegd die zozeer onevenredig is aan de ernst van de overtreding, dat zij de vrijheid gaat 
belemmeren": r.o. 27 (eigen cursivering). Zie ook arrest Cowan, r.o. 19. Cf. supra, nr. 259. 

Inzoverre lijkt de vrees van B. MONGIN voor een beperkingsgerichte toepassing van de verdragsbe
palingen inzake vrij personenverkeer op de directe fiscaliteit, overtrokken: o.c., 11-12. 

Arrest Schumacker, r.o. 24 en punt 1 dictum (eigen cursivering). 

Arrest avoir fiscal, r.o. 24 (eigen cursivering). 



~~..",===----..,__-"_-::>_~=-==--=- -- --""'------....---~--~-----..-..-.-- - ........ -- ....... ~ ... --~-.. ---:..-:.."""_~, 

490 

2. Discriminatie als toetsingscriterium: van avoir fiscal tot Asscher 

498. Uit de rechtspraak vóór Schumacker viel geen duidelijk beeld af te leiden van wat 
het Hof op het gebied van de directe belastingen wel of niet als discriminatie aanzag. 
Zoals hoger aangegeven (supra, nrs. 315-316), ontweek het Hof in avoir fiscal een 
stellingname over het fiscale onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen. Al te 
lang echter kon een positionering niet meer op zich laten wachten. De kwestie werd 
zonder meer acuut nadat het Hof in Biehl (1990}2394 een verkapte-discriminatietest op 
fiscale regels had toegepast en, vooral, nadat het in Gommenbank (1993) het criterium 
van fiscale vestigingsplaats als verkapt discriminerend had gekwalificeerd (supra, nr. 
401). 2395 Terecht waarschuwde F. V ANISTENDAEL voor een onverkorte toepassing van 
deze test op het gebied van de inkomstenbelastingen: 

"To anyone who is somewhat familiar with tax law, it is clear that the concept of de facto non-discrimination 
could very easily result in the disintegration of national tax systems. Even were the Court to limit itself to the 
elimination of the differences in tax treatment between taxpayers based on nationality or on residence, the 
resulting chaos in income tax would be considerable. "2396 

In Bachmann kan men met V ANISTENDAEL een aanwijzing vinden dat het Hof zich van de 
problematiek bewust was geworden. 

Bachmann en het nagenoeg identieke arrest Commissie/België (hierna: "Belgische verzekering") van dezelfde 
dag2397 betroffen de verenigbaarheid met o.m. de artt. 48 en 59 EG van de bepalingen van het W.I.B. en zijn 
uitvoeringsbesluit die de fiscale aftrekbaarheid van premies voor ziekte-, invaliditeits- en levensverzekeringen 
koppelden aan de voorwaarde dat deze premies betaald werden aan een in België gevestigde onderneming of aan 
-een Belgische inrichting van een buitenlandse verzekeringsmaatschappij. Het Hof oordeelde dat deze bepalingen 
eeh hinderpaal voor het vrije werknemersverkeer uitmaken aangezien gemeenschapsonderdanen die in België 
willen gaan werken, gedwongen zijn om met in een andere Lid-Staat gevestigde verzekeringsondernemingen 
gesloten contracten op te zeggen2398 en dat de bepalingen vooral in het nadeel spelen van werknemers die 
werkzaam zijn geweest in een andere Lid-Staat, in het algemeen onderdanen van andere Lid-Staten, die later in 
een andere Lid-Staat gaan werken aangezien deze hun levensverzekeringsovereenkomst gewoonlijk hebben 
gesloten bij verzekeringsmaatschappijen die gevestigd zijn in de Lid-Staat van oorsprong.2399 Ondanks dit de 
facto discriminerende effect2400 aanvaardde het Hof in het kader van een "rule of reason"-toetsing dat de 

2394 

2395 

2396 

2397 

2398 

2399 

2400 

Supra, voetnoot 1591. 

Cf, i.v.m. de potentiële gevolgen van Biehl, GOUTHIÈRE, B., "Removal of Discrimination - a 
Never-Ending Story", Eur. Tax., 1994, (296), 299. 

VANISTENDAEL, F., o.c., C.M.L. Rev., 1994, 310-311. Zie reeds het pleidooi van dezelfde auteur 
voor een coherente toepassing van het gelijkheidsbeginsel in fiscalibus op het Europese en het 
nationale vlak: VANISTENDAEL, F., "Naar een wisselwerking tussen nationale en Europese 
gelijkheid in het belastingrecht?", verslag op het XXXVe rechtscongres van de Vlaamse Juristen
vereniging, Leuven, College de Valk, 9 mei 1992, p. 15, nr. 50. 

Arresten van 28 januari 1992 in zaken C-204/90, Bachmann, Jur., 1992, 1-249 en C-300/90, 
Commissie/België, Jur., 1992, 1-305. 

Arrest Bachmann, r.o. 13. 

Arresten Bachmann, r.o. 9; Belgische verzekering, r.o. 7. 

Dat het Hof later zonder meer zou toegeven in zijn arrest van 23 mei 1996, zaak C-237 /94, 
O'Flynn, nog niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 18. 
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Belgische regeling gerechtvaardigd was door "de noodzaak, de samenhang van het betrokken belastingstelsel te 
verzekeren". 2401 

De Bachmann-benadering van het Hof gaf niet ten onrechte aanleiding tot kritiek. 
Belastingspecialisten namen de vaagheid van het begrip "fiscale coherentie" (waarover 
infra, nrs 508-515) op de korrel, en vooral de toepassing die het Hof hiervan op de 
Belgische regeling in kwestie maakte (zie ook infra, nr. 509). 2402 Conceptueel schonk 
het arrest bovendien weinig voldoening omdat het Hof een "rule of reason"-test (die 
nonnaliter enkel voor maatregelen zonder onderscheid geldt: infra, nr. 542) toepaste ten 
aanzien van een discriminerende bepaling. 2403 Bachmann bleek evenwel niet het defini
tieve referentiekader voor de toetsing van fiscale regels aan de marktvrijheden. Drie jaar 
later, in Schumacker, volgde een nieuwe positionering, die vervolgens in Wielockx en 
Asscher verder werd ontwikkeld. 

499. Hoger (supra, nr. 316) gaven we reeds de benadering van Schumacker ten aanzien 
van het fiscale onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen aan. De fundamentele 
vernieuwing van het arrest komt hierop neer, dat het Hof zijn discriminatiecriterium 
verfijnt aan de hand van het begrippenpaar formele/materiële discriminatie (waarover 
reeds supra, nrs. 298-299). Uitgangspunt is voortaan dat "bij de directe belastingen [ ... ] 
de situatie van ingezetenen en die van niet-ingezetenen in het algemeen niet vergelijk
baar"2404 is omdat hun situaties "objectief van elkaar [verschillen], zowel wat de bron 
van inkomsten als wat de persoonlijke draagkracht of de persoonlijke en gezinssituatie 
betreft" .2405 Het weigeren van bepaalde belastingvoordelen aan niet-ingezetenen die wel 
aan ingezetenen worden verschaft, is 11 in de regel niet discriminerend, aangezien deze 
twee categorieën belastingplichtigen zich niet in een vergelijkbare situatie bevin
den 11 . 2406 Hierop aanvaardt het Hof evenwel een uitzondering wanneer 11 de niet-ingeze
tene geen inkomsten van betekenis geniet in de woonstaat en het grootste deel van zijn 
belastbaar inkomen verwerft door de arbeid- verricht in een andere staat, met als gevolg 
dat de woonstaat hem niet de voordelen kan toekennen die voortvloeien uit de inaanmer
kingneming van zijn persoonlijke en gezinssituatie 112407: aangezien hier geen objectief 

2401 

2402 

2403 

2404 

2405 

2406 

2407 

Arresten Bachmann, r.o. 28; Belgische verzekering, r.o. 21. 

Zie vooral DASSESSE, M., "L'arrêt Bachmann et la loi du 28 décembre 1992: une victoire à la 
Pyrrhus?", J.D.F., 1992, (321), 333-337; Id., "The Bachmann case: a major setback for the single 
market in financial services?", Butterw. J. Int. Bank. Fin. L., 1992, (257), 259-261; HINNEKENS, 
L. en SCHELPE, D., noot bij Bachmann, EC Tax Rev., 1992, (58), 60; Id., "Is belastingdiscrimina
tie in de E.E.G. geoorloofd omwille van de coherentie van het nationaal belastingstelsel?", A.F.T., 
1992, (225), 227-228. 

Zie vooral de kritiek van FOSSELARD, D., "L'obstacle fiscal à la réalisation du marché intérieur" 
Cah. Dr. Eur., 1993, 472-500, die zijn diepgaande bespreking van Bachmann besluit met de rak~ 
bedenking dat het Hof zelf door dit arrest de coherentie van zijn rechtspraak drei~t in het gedrang 
te brengen: "La Cour affirme que des mesures discriminatoires ne peuvent être JUStifiées par des 
exigences impératives mais derrière les affirmations de principe se cachent souvent de savants 
sopbismes pour tenter de démontrer que n' est pas discriminatoire ce qui 1 'est indirectement ( comme 
une disposition défavorable aux travailleurs migrants) [ ... ] . " 

Arresten Schumacker, r.o. 31; Wielockx, r.o. 18; Asscher, r.o. 41. 

Arresten Wielockx, r.o. 18; Asscher, r.o. 41; beide met verwijzing naar Schumacker, r.o. 31. e.v. 

Arrest Schumacker, r.o. 34. 

Arrest Schumacker, r.o. 36. 



492 

verschil voorligt tussen de situatie van de betrokken niet-ingezetene en die van een "in 
een soortgelijke functie werkzame ingezetene "2408 , is discriminatie gelegen "in het feit 
dat met de persoonlijke en de gezinssituatie van deze niet-ingezetene noch in de woonstaat 
noch in de staat waarin hij werkzaam is, rekening wordt gehouden. "2409 Het gaat dan 
met andere woorden om onterecht verschillende behandeling van gelijkaardige gevallen 
(supra, nr. 298). 

Zowel in Schumacker, Wielockx als Asscher heeft het Hof deze "uitzondering op 
de regel" toegepast (hierna ook als de "Schumacker-jurisprudentie" aangehaald). Zulks 
impliceerde 

in de eerste zaak, de onverenigbaarheid met art. 48 EG van de bepalingen van de 
Duitse Einkommensteuergesetz die voor de niet-ingezeten werknemer in de 
bedoelde situatie het "splitting"-voordeel voor gehuwden, de mogelijkheid tot 
correctie van de loonbelasting en de mogelijkheid tot aftrek van uitgaven voor 
sociale voorzieningen, ontzegden2410

; 

in de tweede zaak, de onverenigbaarheid met art. 52 EG van de bepalingen van de 
Nederlandse Wet op de inkomstenbelasting 19642411 die aan een niet-woonachti
ge EG-onderdaan (nogmaals, in de bedoelde situatie) die winst uit ondememig 
geniet, het recht ontzeggen om de voor de vorming van een oudedagsreserve 
bestemde winst op het belastbaar inkomen in mindering te brengen; 
in de derde zaak, de onverenigbaarheid met art. 52 EG van een door de Neder
landse belastingregels gehanteerd verschillend belastingtariefl412 ten aanzien van 
niet-ingezetenen die minder dan 90 % van hun wereldinkomen in Nederland 
verdienen, omdat de woonstaat met het oog op de progressieregel met die inkom
sten rekening houdt bij de berekening van de aldaar verschuldigde belasting. 

500. Een eerste en voor de hand liggende vraag wanneer men deze rechtspraak over
schouwt, is of zij voor vennootschappen wel relevant is. De door het Hof uitgewerkte 
distincties en nuances zijn immers op de casuspositie toegespitst en houden rechtstreeks 
verband met de situatie van natuurlijke personen die als werknemer of zelfstandige in een 
andere Lid-Staat werkzaam zijn. Daar staat tegenover (i) dat ook op het gebied van de 
vennootschapsbelasting de Lid-Staten, conform het OESO-modelverdrag2413

, een we
zenlijk onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen hanteren241

\ (ii) dat om 

2408 

2409 

2410 

2411 

2412 

2413 

2414 

Arrest Schumacker, r.o. 37. In het arrest Wielockx, r.o. 20, heet het "de inwoner van deze staat, 
die er dezelfde werkzaamheden uitoefent". 

Arrest Schumacker, r.o. 38. 

Zie met name het destijds geldende § 39d EStG (verplichte indeling beperkt belastingplichtingen in 
tariefgroep I, dus geen splitting-voordeel) en § 50, lid 5, EStG (geen aanspraak op correctie 
loonbelasting). 

Artt. 44d-44fWet op de inkomstenbelasting 1964. 

Art. 20b Wet op de loonbelasting van 18 december 1964, zoals ten gevolge van de wetten van 27 
en 28 april1989 (Stb., 122, 123, 129 en 611) gewijzigd. 

Cf art. 4, lid 1, OESO-modelverdrag 1992. 

Cf. voor België, de definitie van "binnenlandse vennootschappen" en "buitenlandse vennootschap" 
in art. 1 , § 2, 2 o resp. 5 o , W.I. B. 1992, dat is op gehangen aan het al of niet "in België hun 
maatschappelijke zetel, hun voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer hebben"; 
voor Duitsland, de omschrijving van "unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige" en "beschränkt 
körperschaftsteuerpflichtige" Körperschaften, Personenvereinigungen en Vermögensmassen in § 1 

m 
IJ 
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deels dezelfde redenen als voor natuurlijke personen (infra, nr. 504), in het internationaal 
belastingrecht het beginsel dat de staat waarvan de vennootschap ingezetene is, bevoegd is 
haar op haar wereldinkomen te belasten, dit wil zeggen, met inbegrip van de door vaste 
inrichtingen in andere landen behaalde inkomsten; en (iii) dat de door het Hof in de 
Schumacker-rechtspraak ontwikkelde beginselen algemeen zijn geformuleerd in termen 
van de fiscale behandeling van ingezetenen en niet-ingezetenen en derhalve mutatis 
mutandis op vennootschappen kunnen worden toegepast. 

De twijfel of de Schumacker-jurisprudentie voor vennootschappen precedentswaar
de heeft, wordt echter gevoed door een fundamenteler punt. In Schumacker en Wieloclex 
gaat het in essentie om de weigering, aan een niet-ingezetene, van belastingvoordelen die 
betrekking hebben op diens persoonlijke en gezinssituatie ( "splitting", aftrek van premies 
voor ouderdoms-, ziektekosten- of invaliditeitsverzekering, aftrekbare oudedagsreserve). 
Dergelijke subjectieve belastingvoordelen zijn eigen aan de inkomstenbelasting van 
natuurlijke personen en spelen uiteraard niet ten aanzien van vennootschappen. 2415 De 
aanleiding voor het Hof om de situatie van ingezetenen en niet-ingezetenen op dit vlak 
niet-vergelijkbaar te achten, is de fundamentele premisse van het internationaal belasting
recht volgens welke het aan de woonstaat toekomt de belastingplichtige naar het wereldin
komen te belasten en daarbij rekening te houden met voornoemde persoonlijke omstandig
heden.2416 Wanneer de werkstaat niet-ingezetenen bedoelde subjectieve voordelen niet 
verschaft, maakt zulks in regel niet alleen geen discriminatie uit2417 , maar is er door
gaans evenmin sprake van een (niet-discriminerende) belemmering van het vrije personen
verkeer: de persoon geniet deze of vergelijkbare voordelen immers in zijn thuisland. 2418 

Indien zij tot de problematiek van voornoemde persoonlijke belastingvoordelen beperkt 
was gebleven, zou men inderdaad de pertinentie van de Schumacker-jurisprudentie voor 
vennootschappen kunnen betwijfelen. Maar Asscher wijst uit dat dit niet het geval is. De 
problematiek van dit arrest betreft niet de inaanmerkingneming van subjectieve persoonlij
ke of gezinsomstandigheden van een niet-ingezetene, maar het object van de belasting, 
namelijk de hoogte van het voor niet-ingezetenen geldende belastingtarief. Daarenboven 
ligt hier niet meer de feitelijke situatie van Schumacker en Wielockx voor - die voor het 
Hof de aanleiding bood om zijn "uitzondering" op de hogergenoemde "regel" te creëren
, namelijk deze van een belastingplichtige die alle of het grootste deel van zijn inkomsten 
in de werkstaat verwerft en die wat betreft de inaanmerkingneming van zijn persoonlijke 

2415 

2416 

2417 

2418 

resp. § 2 KStG, waarbij het doorslaggevende criterium blijkens laatstgenoemd artikel is het "weder 
ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz im ln1and haben"; voor Nederland, het onderscheid tussen 
"binnen1andse" en "buiten1andse belastingplichtigen" in de artt. 2 en 3 Wet op de vennootschapsbe
lasting 1969. Ofschoon dit niet in de wet staat (art. 4, lid 1, Algemene wet inzake rijksbelastingen 
stipuleert slechts dat de vraag waar iemand woont "naar de omstandigheden" beoordeeld wordt), is 
naar vaste jurisprudentie de plaats van centrale leiding beslissend: zie VAN SOEST, A.J., Belastin
gen, Arnhem, Gouda Quint, 1995, 18e ed., 436. 

Zie WATTEL, P.J., "The EC Court's attempts to reconcile the Treaty freedoms with international 
tax law", C.M.L.Rev., 1996, (223), 232-233. 

Zie arresten Schumacker, r.o. 31-33; Wielockx, r.o. 18; Asscher, r.o. 44. 

Arresten Schumacker, r.o. 34; Wielockx, r.o. 19. 

Zie nogmaals expliciet arrest Asscher, r.o. 44. 
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en gezinssituatie tussen twee stoelen dreigt te vallen2419
: het gaat om een hoger belas

tingtarief voor niet-ingezetenen die niet de integraliteit of het gros van hun wereldinkomen 
in de werkstaat verwerven. Asscher benadert met andere woorden de problematiek van 
avoir fiscal: beide zaken betreffen de vraag hoe winst uit onderneming of beroepsin
komsten wordt belast. De Schumacker-premisse, namelijk het hogergenoemd beginsel van 
het internationaal belastingrecht, speelt hier niet. Zulks verklaart waarom het Hof in 
Asscher tot het resultaat kon komen dat discriminatie voorlag, ook al verwierf de niet
ingezetene minder dan 90 % van zijn wereldinkomen in Nederland. Asscher vult in wezen 
de in Schumacker met betrekking tot subjectieve belastingvoordelen geponeerde beginselen 
aan- het Hof spreekt van "preciseren"2420

- met het beginsel dat, 

"wanneer een fiscaal voordeel wordt onthouden aan niet-ingezetenen, een verschil in behandeling tussen deze 
twee categorieën van belastingplichtigen kan worden aangemerkt als discriminatie in de zin van het Verdrag, 
wanneer er geen objectief verschil bestaat dat grond kan opleveren voor een verschillende behandeling van beide 
categorieën belastingplichtigen op dit punt [ ... ]. "2421 

Precies deze aanvulling maakt het mogelijk om terzelfdertijd de eigenheid van de 
Schumacker-jurisprudentie voor het vrije verkeer van natuurlijke personen in te zien 
(namelijk wat de subjectieve belastingvoordelen aangaat) en de relevantie ervan (wat de 
"objectieve" voordelen betreft) voor vennootschappen. 

501. "Fiscaal voordeel" slaat bijgevolg, zo blijkt uit Asscher, niet enkel op subjectieve 
voordelen, maar ook op objectieve factoren die met de· belastinggrondslag en de heffmgs
modaliteiten in verband staan. Het arrest wijst uit dat een verschillend belastingtarief niet 
objectief gerechtvaardigd is indien de woonstaat in het kader van een dubbelbelastingver
drag een progressievoorbehoud heeft gemaakt. 2422 Hier wordt aansluiting met avoir 
fiscal, Cammenbank en Halliburton Services mogelijk. Alle verschillen in formulering ten 
spijt, ligt aan deze arresten in wezen hetzelfde fundamentele uitgangspunt ten grondslag 
als aan de Schumacker-jurisprudentie, namelijk dat een verschil in fiscale behandeling 
moet berusten op een objectief verschil in situatie (zie reeds supra, nr. 317). Zo twee 
situaties in wezen vergelijkbaar zijn, geldt het gebod tot gelijke behandeling onverkort: in 
avoir fiscal lag discriminatie voor omdat een Lid-Staat vaste inrichtingen en dochteron
dernemingen identiek belastte op de behaalde winsten, maar verschillend behandelde wat 
betreft de toekenning van een belastingkrediet voor door binnenlandse vennootschappen 

2419 

2420 

2421 

2422 

Terecht werd naar aanleiding van Schumacker en Wielockx opgemerkt dat het feit dat een niet
ingezetene niet (nagenoeg) alleen in de: werkstaat inkomsten verwerft, niet altijd een andere fiscale 
behandeling rechtvaardigt, zo b.v. inzake aftrekbaarheid van beroeps- of reiskosten: zie WATTEL, 
P.J., noot bij H.v.J., arrest van 11 augustus 1995, zaak C-80/94, Wielockx, B.N.B., 1995/319c, 
(2528), 2531-2534; Id., o.c., C.M.L.Rev., 1996, 233. 

Zie arrest Asscher, r.o. 42. 

Arrest Asscher, r.o. 42. 

Daarbij blijft de vraag open, in hoeverre dit - in casu door België in art. 24, § 2, 1 o, van het 
Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag gemaakte - progressievoorbehoud van de woonstaat 
equivalent kan worden geacht aan de progressieregeling in de werkstaat. Mogelijk wordt dit nog 
een controversieel punt in latere jurisprudentie. De "vergelijkbare situatie" waartoe het Hof in r.o. 
48 van Asscher besluit, gaat uit van een wel erg abstracte opvatting van "de progressieregel"; maar 
hetzelfde zou men kunnen zeggen i.v.m. de premisse van de Schumacker-jurisprudentie inzake de 
"vergelijkbare voordelen" die een natuurlijk persoon in zijn woonststaat verkrijgt (als gerecapitu
leerd in r.o. 44 van het arrest Asscher). 
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betaalde dividenden (supra, nr. 315); in Commerzbank omdat niet-ingezeten vennoot
schappen geen rente op onverschuldigd betaalde belastingen kregen en ingezeten vennoot
schappen wel (supra, nr. 406); en in Halliburton Services omdat een fiscale vrijstelling 
niet werd toegekend voor een transactie met een EG-vennootschap die, op haar kenmerk 
van vennootschap naar buitenlands recht na, aan alle voorwaarden van de belastingrege
ling voldeed (supra, nr. 419). 

De meerwaarde van de Schumacker-jurisprudentie situeert zich dan vooral op het 
vlak van de verduidelijking die zij brengt inzake de verhouding tussen het gemeen
schapsrecht en het onderscheid ingezetenen - niet-ingezetenen in de directe fiscaliteit: 
zoals bij natuurlijke personen, moet het onderscheid dat nationale stelsels inzake vennoot
schapsbelasting opereren tussen ingezeten en niet-ingezeten vennootschappen - waarbij als 
doorslaggevend criterium, zoals eerder opgemerkt (supra, nr. 403), de plaats van 
daadwerkelijke leiding geldt - in zijn algemeenheid objectief verantwoord worden geacht. 
Evenals bij natuurlijke personen, berust dit onderscheid immers op een in het internati
onale belastirigrecht en inzonderheid het OESO-modelverdrag gehanteerd criterium ter 
afbakening van de heffmgsbevoegdheden van staten2423 ; een onderscheid waarop overi
gens ook het gemeenschapsrecht in de Fusie- en Moeder-dochterrichtlijn voort
bouwt.2424 

502. Een toepassing van de Schumacker-jurisprudentie - als aangevuld in Asscher - ten 
aanzien van de verhouding tussen het vestigingsrecht en de nationale vennootschapsfiscali
teit moet echter inzoverre rekening houden met de specificiteit van vennootschappen, dat 
zij zich alsnog meestal - wegens de draconische gevolgen die doorgaans aan zetelver
plaatsing zijn verbonden: infra, nrs. 618 e.v. - niet op primaire, maar op secundaire 
wijze in andere Lid-Staten vestigen, met name door middel van de oprichting van 
agentschappen, bijkantoren en dochterondernemingen (supra, nrs. 189 e.v.). Dit leidt tot 
de bijzonderheid dat een secundaire vestiging, afhankelijk van de rechtsvorm die zij aan
neemt, belastinggewijs als ingezeten vennootschap (dochteronderneming) dan wel als vaste 
inrichting (agentschap, bijkantoor) van een niet-ingezeten vennootschap wordt be
schouwd. 2425 Discriminatieproblemen doen zich om die reden veel minder voor ingeval 
de vestiging de vorm van een dochteronderneming aanneemt - de problematiek van 
bronheffing op grensoverschrijdende dividenduitkeringen tussen verbonden vennoot
schappen buiten beschouwing gelaten: maar precies hieraan heeft de Moeder-dochterricht
lijn willen verhelpen - dan wanneer zij geschiedt door middel van een vaste inrichting van 
de EG-vennootschap in het gastland. Het kan moeilijk een toeval heten dat zowel avoir 
fiscal, Commerzbank en Halliburton Services over de fiscale behandeling van dit type van 
vestiging handelen. De problematiek van gelijke behandeling van binnenlandse en EG-
vennootschappen krijgt door het voorgaande een eigen dimensie: veelal gaat het niet om 
discriminatie van EG-vennootschappen in het algemeen, maar van die EG-vennootschap
pen welke via een vaste inrichting in de Lid-Staat van vestiging actief zijn. Vandaar het 

2423 

2424 

2425 

Vgl. arrest Schumacker, r.o. 32. 

Zie art. 3, sub b, Fusierichtlijn en art. 2, sub b, Moeder-dochterrichtlijn. Dit werd terecht ook 
opgemerkt door advocaat-generaal DARMON in zijn conclusie in Commerzbank, Jur., 1993, p. 1-
4032-4033, punt 38. 

Zie de definitie van "vaste inrichting" in het OESO-modelverdrag 1992 als geciteerd supra, nr. 
184. 
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cruciale belang van het door het Hof in avoir fiscal geponeerde beginsel van de niet door 
discriminerende belastingen vervormde keuzevrijheid van EG-vennootschappen wat betreft 
de rechtsvorm van hun secundaire vestiging (supra, nrs. 210-211). De essentiële vraag die 
zich bijgevolg opdringt, betreft de objectieve verschillen dan wel gelijkenissen tussen 
dochterondernemingen en vaste inrichtingen en de mate waarin zulks communautairrechte
lijk een onderscheiden fiscale behandeling van beide vestigingsmodaliteiten kan rechtvaar
digen (zie infra, nrs. 504-507). 

503. Alvorens daarop in te gaan, moet de vraag worden opgeworpen naar de gelding 
van de Schumacker-jurisprudentie ten aanzien van het vrije kapitaalverkeer. Voor 
vennootschappen is de kwestie van rechtstreeks belang, zoals blijkt uit het volgende, door 
F. V ANISTENDAEL gegeven voorbeeld. 2426 Stel dat een EG-vennootschap in een andere 
Lid-Staat geen inkomsten verwerft via een vaste inrichting, maar louter passieve beleg
gingsinkomsten zonder enige lokale aanwezigheid; bijvoorbeeld een holdingmaatschappij 
die participaties in een vennootschap van het gastland aanhoudt welke niet aan de 
voorwaarden van de Moeder-dochterrichtlijn voldoen (b.v. een participatie van minder 
dan 25 %2427

) en die daarom geen vrijstelling resp. verrekening van belasting op divi
denden geniet in haar thuisland. In dit geval zou de holdingmaatschappij tweemaal op de 
buitenlandse winsten worden belast, nl. in de bronstaat en vervolgens in haar thuisland. In 
laatstgenoemde Lid-Staat geniet zij geen fiscaal voordeel omdat de dividenden hun 
oorsprong in een andere Lid-Staat hebben~ in de eerstgenoemde niet omdat zij er niet 
belastingplichtig is in de vennootschapsbelasting. De vraag is dan of de Schumacker
jurisprudentie deze vennootschap in de bronstaat gerechtigd zou maken op volledige 
belasting met onverkorte toepassing van alle aftrekmogelijkheden en belastingkredieten 
aldaar, ongeacht de oorzaak van de dubbele belasting. Zoals terecht opgemerkt door 
voornoemd auteur, zou een dergelijke aanpak een Copernicaanse revolutie in het 
internationaal belastingrecht teweegbrengen. 2428 

Schumacker en Wieloclex kan men stellig een dergelijke baanbrekende betekenis 
niet toeschrijven, aangezien zij gesteund zijn op de feitelijke omstandigheid dat alle, of 
nagenoeg alle, beroepsinkomsten in de werkstaat werden behaald, zodat deze staat in de 
mogelijkheid is om de globale inkomsten te belasten. Quid echter na Asscher, waar die 
omstandigheid, zoals we hoger (supra, nr. 504) zagen, niet speelde? Het specifieke 
voorwerp van dit arrest ( tariefdiscriminatie) laat ons inziens niet een bevestigend 
antwoord op de hoger opgeworpen vraag toe. Overigens vertoont Asscher in die zin nog 
steeds een fundamentele gelijkenis met Schumacker en Wielockx, dat ook hier de werk- of 
bronstaat (Nederland) krachtens een dubbelbelastingverdrag over een exclusieve heffings
bevoegdheid beschikte met betrekking tot de in die staat verworven inkomsten. Echter, 
zoals F. V ANISTENDAEL opmerkt2429

, verschilt deze situatie wezenlijk van diegene van 

2426 

2427 

2428 

2429 

V ANISTENDAEL, F., "The consequences of Schumacker and Wielockx: two steps. forward in the tax. 
procession of Echtemach", C.M.L. Rev., 1996, (255), 260-261. 

Zie artt. 3, lid 1, sub a, en 5, lid 1, Moeder-dochterrichtlijn. 

VANISTENDAEL, F., o.c., C.M.L. Rev., 1996, 261. 

VANISTENDAEL, F., o.c., C.M.L. Rev., 1996, 262-263. 
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beleggingsinkomsten, die krachtens dubbelbelastingverdragen zowel aan de heffmgsbe
voegdheid van de bronstaat als van de woonstaat zijn onderworpen. 2430 

Voor de Schumacker-jurisprudentie lijkt overigens inzoverre minder plaats op het 
gebied van het vrije kapitaalverkeer, dat art. 73D, lid 1, sub a, EG aan de Lid-Staten 
expliciet de mogelijkheid biedt tot fiscale differentiatie tussen belastingplichtigen "die niet 
in dezelfde situatie verkeren met betrekking tot hun vestigingsplaats of de plaats waar hun 
kapitaal is belegd" (zie supra, nr. 263). Daar valt evenwel tegen in te brengen dat de in 
het kader van deze rechtspraak ontwikkelde criteria kunnen fungeren ter invulling van de 
in art. 73D, lid 3, gestelde voorwaarde, dat voornoemde uitzondering niet in een 
willekeurige discriminatie of verkapte beperking van het vrije kapitaalverkeer mag 
resulteren (supra, nr. 266). 

3. In hoeverre staat het gemeenschapsrecht belastingdifferentiatie tussen vaste inrichtingen 
en dochterondernemingen toe? 

504. Een cruciale vraag, mede in het licht van het beginsel van de daadwerkelijke 
keuzevrijheid inzake de rechtsvorm van secundaire vestiging (supra, nrs. 210-211), is in 
hoeverre het vestigingsrecht een onderscheiden behandeling van vaste inrichtingen en 
dochterondernemingen toelaat. Als uitgangspunt moeten de objectieve verschillen tussen 
beide vormen van vestiging gelden (zie reeds, omtrent de invloed van een aantal verschil
len op de keuze van rechtsvorm bij BDI, supra, nr. 154). GLINEUR noemt drie fiscaal
rechtelijk relevante verschillen tussen vennootschappen met zetel of fiscale vestigings
plaats (hier begrepen als plaats van daadwerkelijke leiding) in het binnenland en deze met 
zetel in het buitenland: (i) de verschillende boekhoudkundige regimes - van essentieel 
belang voor de toepassing van de belastingsregels - die voor de eersten in vergelijking 
met de laatstgenoemden gelden: nationale boekhoudregels leggen in het algemeen aan 
vennootschappen met zetel op hun grondgebied het voeren van een "wereldwijde" 
boekhouding op, terwijl voor vestigingen in het land van vestiging doorgaans enkel een 
boekhoudplicht geldt met betrekking tot de aldaar verrichte bedrijvigheid; (ii) mede 
daardoor beschikt de staat van de zetel over de meeste gegevens, en is zij het best 
geplaatst, om de vennootschap naar haar wereldinkomen te belasten; voor de staat van 
vestiging is dit reeds een probleem omdat zijn onderzoeks- en controlebevoegdheden aan 
de grens stoppen; (iii) bij vaste inrichtingen, die geen eigen rechtspersoonlijkheid hebben, 
rijst op veel acuter wijze dan bij dochterondernemingen het probleem van de vaststelling 
van de in de staat van vestiging verwezenlijkte winst. 2431 Deze omstandigheden verkla-

2430 

2431 

Dat de discriminatie in het gegeven voorbeeld niet uitgaat van de bron- maar van de woonstaat, die 
weigert buitenlandse dividendbetalingen vrij te stellen resp. te verrekenen, lijkt ons daarentegen 
geen doorslaggevende reden tot differentiatie tussen de Schumacker-jurisprudentie en het voorbeeld: 
ook van het oorsprongland uitgaande discriminaties in de rechtspraak van het Hof betreffende de 
vrije vestiging en het vrije werknemers- en dienstenverkeer verboden worden geacht: zie de supra, 
nrs. 454-455 aangehaalde jurisprudentie. Zie ook, wat betreft kapitaalverkeer, supra, nr. 257, 
m.b.t. de werking van art. 73B EG ten aanzien van beperkingen uitgaande van het oorsprongland. 
Vgl. VANISTENDAEL, F., o.c., C.M.L. Rev., 1996, 264-265. 

GLINEUR, P., "Les revenus des participations: la compatibilité des régimes différentiels 
d'imposition des établissements stables avec Ie traité de Rome", J.D.F., 1986, (65), 76. 
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ren waarom krachtens het internationale belastingrecht van de meeste Lid-Staten2432 en 
in het OESO-modelverdrag2433 een vennootschap principieel in de staat waarvan zij 
ingezeten is op haar wereldinkomen wordt belast. 2434 

De hele vraag is, in hoeverre deze verschillen in het kader van het vestigingsrecht 
een onderscheiden fiscale behandeling van dochterondernemingen ten opzichte v::tn vaste 
inrichtingen rechtvaardigen. 

505. Bij het eerstgenoemde verschilpunt tussen vaste inrichtingen en ingezeten vennoot
schappen, namelijk de onderscheiden toepasselijke boekhoudregels, rijst meteen de vraag 
naar de impact van het 'acquis communautaire' inzake vennootschapsrecht, en met name 
de Elfde Richtlijn. Deze richtlijn verbiedt Lid-Staten immers een bijkantoor ertoe te 
verplichten eigen boekhoudbescheiden openbaar te maken; alleen de door de EG-vennoot
schap qvereenkomstig de Vierde Richtlijn opgestelde boekhoudbescheiden moeten in het 
register van het bijkantoor worden openbaar gemaakt. 2435 De vraag, of Lid-Staten na 
deze richtlijn en de Vierde, Zevende en Achtste Richtlijn nog steeds voor bijkantoren een 
afzonderlijke in het gastland gevoerde boekhouding mogen eisen met het oog op de 
aftrekbaarheid van bepaalde posten, staat aan de orde in de thans voor het Hof hangende 
zaak C-250/95, Futura. 

Futura Participations S.A. is een naamloze vennootschap naar Frans recht met een bijkantoor te Luxemburg, 
Singer. Singer stelde het te Luxemburg belastbare aandeel van de winst vast op grond van de in Frankrijk, op de 
maatschappelijke zetel van Futura gevoerde boekhouding, en zulks door middel van een uitsplitsing die gebaseerd 
is op de respectievelijke zakencijfers van de verschillende vestigingen. Bij de vaststelling van de vennootschaps
belasting voor 1986 weigerde de Luxemburgse fiscus de aftrek van de winst van sedert 1981 door Singergeleden 
verliezen. Als reden daarvoor gaf hij op dat enkel verliezen resulterend uit de exploitatie van de vaste inrichting, 
zoals deze blijken uit een regelmatig te Luxemburg gehouden boekhouding in acht kunnen worden genomen, en 
dat een op basis van uitsplitsing vastgesteld verlies daarvoor niet in aanmerking komt. Futura en Singer achtten 
zulks een discriminatie van niet-ingezeten vennootschappen en een aantasting van het beginsel van de vrije keuze 
van secundaire vestiging, en stapten, na vergeefs beroep bij de directeur des contributions, naar de Luxemburgse . 
Conseil d'Etat. Deze vraagt het Hof of het verenigbaar is met art. 52 EG dat de Luxemburgse belastingwetge
ving de verrekening van verliezen in hoofde van een niet-ingezeten belastingplichtige aan de voorwaarde 
onderwerpt dat deze betrekking moeten hebben op binnenlandse inkomsten en dat de boekhouding regulier 
gehouden en bewaard wordt in het binnenland. 2436 

2432 

2433 

2434 

2435 

2436 

Een notoire uitzondering is Frankrijk, waarvan het vennootschapsbelastingstelsel gebaseerd is op 
het territorialiteitsbeginsel: ingezeten vennootschappen zijn in beginsel enkel aan de Franse 
vennootschapsbelasting onderworpen voor de in Frankrijk behaalde winsten, tenzij ook in het 
buitenland gerealiseerde winsten op grond van een dubbelbelastingverdrag in Frankrijk belastbaar 
zijn: BLOUET, J.F., "France", in Cah. Dr. Fisc. Int., LXXIa, 1987, (321), 323-324. 

Zie art. 7, lid 1, OESO-modelverdrag 1992. Cf RIVIER, J.-M., "Rapport Général", in The fiscal 
residence of companies, Cah. Dr. Fisc. Int., LXIIa, 1987, (15), 16. 

Vgl. arrest Schumacker, r.o. 33, volgens welke "deze staat in het algemeen over de nodige 
gegevens [beschikt] om de globale draagkracht van de belastingplichtige [ ... ] te kunnen 
beoordelen." 

Art. 3 juncto art. 2, lid 1, sub g, Elfde Richtlijn. 

Krachtens art. 157, § 2, tweede alinea, loi sur l'impöt sur le revenu, als gewijzigd bij wet van 21 
maart 1986, kunnen niet-ingezetenen van de regeling van overdracht van verliezen van art. 109, 
eerste alinea, punt 4, genieten "à condition que les pertes y visées soient en re lation économique 
avec les revenus indigènes et que la comptabtlité soit tenue à l'intérieur du pays". Art. 114, § 2, 
onderwerpt de aftrekbaarheid van verliesoverdrachten aan de voorwaarde dat "Les exploitants ou 
autres personnes entrant en ligne de compte doivent avoir tenu une comptabilité régulière durant 
l'exercice d'exploitation au cours de laquelle la perte est survenue". De Luxemburgse fiscus past 
dezelfde voorwaarden toe op vaste inrichtingen te Luxemburg. 
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506. De problematiek van Futura is inzoverre specifiek, dat de zaak niet gaat over de 
vraag of een vaste inrichting krachtens het vestigingsrecht in de Lid-Staat van vestiging 
op verliesaftrek gerechtigd is. Dit recht vloeit in casu voor Futura reeds voort uit het 
Frans-Luxemburgs dubbelbelastingverdrag. 2437 Wel is het de vraag of de Luxemburgse 
fiscus voor de verrekenbaarheid van verliezen mag eisen dat deze in een economische 
verhouding staan tot de binnenlandse inkomsten en daarbij de methode van uitsplitsing 
mag weigeren alsmede het voeren van een regelmatige boekhouding in het binnenland 
mag eisen. Een vereiste van economisch verband tussen in verrekening voorgedragen 
verliezen en de binnenlandse activiteit lijkt ons vanuit het oogpunt van het vestigingsrecht 
onproblematisch. Conform het internationale belastingrecht, met name het OESO
modelverdrag2438, is Luxemburg immers slechts bevoegd tot belastingheffmg over de 
voordelen die aan de vaste inrichting kunnen worden toegerekend. Het lijkt dan niet meer 
dan logisch dat enkel de met de vaste inrichting in verband staande verliezen voor aftrek 
in aanmerking komen. 2439 Problematischer lijkt, in het licht van de Elfde Richtlijn, de 
eis van een te Luxemburg gevoerde boekhouding. 2440 Ofschoon de richtlijn blijkens 
haar preambule2441 geen enkele invloed heeft op de openbaarmakingsplichten van 
bijkantoren op grond van, onder meer, het fiscale recht, lijkt ons een door het gastland 
opgelegde verplichting dat voor het bijkantoor specifiek in het binnenland een boekhou
ding wordt gevoerd en bewaard, tegen de doelstellingen en het nuttig effect van. deze 
richtlijn in te gaan. 2442 Zelfs abstractie makend van de Elfde Richtlijn, kan men de aan 

2437 

2438 

2439 

2440 

2441 

2442 

Krachtens art. 24, lid 2, tweede alinea, Frans-Luxemburgs dubbelbelastingverdrag van 1 april 
1958, gewijzigd op 8 september 1970, zijn de Luxemburgse bepalingen inzake verliezen voor de 
belasting van een vaste inrichting te Luxemburg van een Franse belastingplichtige "applicables [ ... ] 
dans les mêmes conditions qu'à l'égard des contribuables dorniciliés au Luxembourg". 

Zie art. 7, lid 1, laatste zin, OESO-modelverdrag 1992. 

Vgl. , m.b.t. in aftrek toegelaten kosten bij het bepalen van de winsten van een vaste inrichting, art. 
7, lid 3, OESO-modelverdrag 1992; vgl., voor wat België betreft, art. 240, lid 1, W.I.B. 1992. 
Een andere kwestie is de mogelijkheid voor de onderneming in het oorsprongland om de door haar 
vaste inrichting c.q. dochteronderneming in een andere Lid-Staat geleden verleden verliezen van 
haar whist in mindering te brengen: daarover handelt specifiek het supra, voetnoot 2380, aange
haalde voorstel voor een richtlijn m.b.t. de overbrenging van ondemerningsverliezen. 

Op het. punt van de splitsings- (of assimilatie-) of ventilatie (of verdelings-) methode gaan we hier 
verder niet in: cf infra, nr. 507. Futura is op dit punt inzoverre een zeer specifieke zaak, dat de 
Luxemburgse belastingoverheid blijkbaar nooit het gebruik van deze methode heeft gecontesteerd zo 
het ging om de vaststelling van de in Luxemburg belastbare winst. Dat voor dit oogmerk op die 
methode mogelijk een beroep mag worden gedaan, vloeit overigens ook voort uit art. 4, lid 4, van 
het Frans-Luxemburgse dubbelbelastingverdrag. De vraag is dan of de Luxemburgse fiscus zomaar 
de toepassing van deze methode mag weigeren wanneer het gaat om de bepaling van aan de 
Luxemburgse vaste inrichting toerekenbare verliezen. Naar onze mening is dat niet het geval: de 
Luxemburgse fiscus kan zich hier niet achter administratieve moeilijkheden en/of problemen van 
fraude en misbruik verschuilen, omdat hij op grond van de Fiscale Bijstandsrichtlijn steeds 
bijkomende inlichtingen aan de Franse belastingautoriteiten kan vragen. Vgl. arresten Bachmann, 
r.o. 18-20; Belgische verzekering, r.o. 11-13, die evenwel in de hypothese van art. 8, lid 1, van de 
richtlijn (geen sarnenwerkingsplicht als de betrokken fiscale autoriteit krachtens zijn wetgeving of 
administratieve praktijk zelf niet een onderzoek mag instellen, inlichtingen inwinnen of gebruiken) 
de fiscale overheden van het gastland terug de bevoegdheid toekennen om "van de belanghebbende 
de bewijzen te vragen die zij noodzakelijk achten en eventueel de aftrek te weigeren als die 
bewijzen niet worden voorgelegd." Daarmee belandt men terug bij de vraagstelling in Futura. 

Twaalfde considerans preambule Elfde Richtlijn. 

In dezelfde zin de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen in Futura. Volgens BOUWES, M.T., 
"De voortgang van de harmonisatie van het vennootschapsrecht", in Grensoverschrijdend privaat
recht. Een bundel opstellen over privaatrecht in internationaal verband. Aangeboden aan Mr. J. 
van Rijn van Alkemade bij gelegenheid van zijn afscheid als raadsadviseur bij het Ministerie van 
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een bijkantoor opgelegde plicht tot het voeren van een bijzondere boekhouding in 
Luxemburg beschouwen als een materiële discriminatie, aangezien twee verschillende 
situaties (vennootschap naar Luxemburgs recht en bijkantoor van een vennootschap naar 
Frans recht) ten onrechte dezelfde behandeling ktijgen. Het verschil ligt immers hierin, 
dat de activiteiten van het Luxemburgse bijkantoor reeds zijn opgenomen in de jaarreke
ning van de EG-vennootschap, zodat een onverkorte plicht voor het bijkantoor om in 
Luxemburg een eigen boekhouding te voeren, een extra last voor de EG-vennootschap 
creëert en bovendien een verdubbeling van controles uitmaakt die, gelet op de Vierde en 
Zevende Richtlijn (harmonisatie jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening) en de 
Achtste Richtlijn (harmonisatie kwalificaties wettelijke accountants) gelijkwaardig aan 
deze van het gastland moeten worden geacht. 2443 Op dit punt speelt het acquis commu
nautaire van de vennootschapsrechtelijke harmonisatie derhalve een belangrijke rol ter 
invulling van het discriminatieverbod ( cf supra, nr. 250). 

Nu kan men stellig niet ontkennen dat de Luxemburgse eis op zich een rechtvaar
diging vindt in de legitieme wens van de Luxemburgse fiscale overheid om de belasting
situatie van bijkantoren zo nauwgezet mogelijk te bepalen. Zij strekt derhalve tot 
vrijwaring van de doeltreffendheid der fiscale controles, een dwingende eis die Cassis de 
Dijon al (weliswaar ten aanzien van maatregelen zonder onderscheid) erkende. 2444 

Echter, voor zover de door de EG-vennootschap opgestelde jaarrekening op dit punt al 
geen uitsluitsel zou geven, kan de Luxemburgse fiscus een beroep doen op de Fiscale Bij
standsrichtlijn om nadere gegevens aan de autoriteiten van het oorsprongland te vragen. 
Een eis van een specifiek te Luxemburg gevoerde en bewaarde boekhouding lijkt in dit 
verband kennelijk onevenredig. 

Een spanningshaard kan zich op dit punt inzoverre voordoen tussen het gemeenschapsrecht en het OESO
modelverdrag, dat de commentaar bij het modelverdrag uitgaat van de perfecte legitimiteit van een door de 
fiscale overheden geëiste, specifieke boekhouding van de vaste inrichting. 2445 In Futura beroept het Verenigd 
Koninkrijk zich op deze passage om zijn eigen wetgeving, die de overlegging van specifieke "trading and profit 
and loss accounts" voor het in het Verenigd Koninkrijk werkzame bijkantoor of agentschap voorschrijft. In 
België blijkt de administratie niet zover te gaan een boekhouding te verwerpen die met de regels van de Wet van 
17 juli 1975 en het jaarrekeningenbesluit van 8 oktober 1976 in strijd is, maar aanvaardt zij iedere boekhouding 
die door bewijskrachtige bescheiden en gegevens wordt geschraagd. 2446 Het probleem met de Belgische fiscale 
wetgeving situeert zich daarentegen vooral op het vlak van de regeling die geldt zo de vaste inrichting geen 
bewijskrachtige gegevens omtrent de door haar gemaakte winsten levert. Voor ingezeten vennootschappen geldt 
dat de administratie dan krachtens art. 342, § 1, W.I.B. 1992 op forfaitaire wijze de winst kan bepalen naar de 
normale winst van ten minste drie soortgelijke belastingplichtigen en met inachtneming, volgens het geval, van 
het aangewende kapitaal, de omzet, het aantal werklieden, de benuttigde drijfkracht, de huurwaarde van in 
bedrijf genomen gronden alsmede van alle andere nuttige inlichtingen. Voor "de vreemde firma's die in België 

2443 

2444 

2445 

2446 

Justitie, Deventer, Kluwer, 1993, (27), 30, verbiedt de Elfde Richtlijn de Lid-Staten een aparte 
jaarrekening voor het bijkantoor te eisen, gelet op de Vierde en Zevende Richtlijn. 

In die zin reeds TIMMERMANS, C.W.A., o.c., RabelsZ., 1984, 40, voetnoot 91. 

Zie arrest Cassis de Dijon, r.o. 8. Vgl. daarvóór reeds arrest van 16 november 1979, zaak 13177, 
lnno, Jur., 1979, 2115, r.o. 13-15, en daarna de supra, voetnoot 1712, aangehaalde arresten. 

Zie OESO-commentaar bij art. 7, lid 2, nr. 12. 

CoUTURIER, J .J. en PEETERS, B., Het Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu 
1996, 4e ed., p. 414, nr. 368. Wel eist de administratie dat de boeken en bescheiden ter hare; 
beschikking worden bewaard in het kantoor, agentschap, bijkantoor enz. waar die boeken en 
bescheiden werden gehouden, opgesteld of toegezonden: Tiberghien 1992. Handboek voor fiscaal 
recht, Antwerpen, Kluwer, 1992, 13e ed., nr. 1704, p. 391. 



werkzaam zijn" zijn echter op grond van art. 342, § 2, W.I.B. 1992 in art. 182 K.B./W.I.B. belastbare 
forfaitaire minimumwinsten vastgesteld die, afhankelijk van de industrietak, een bepaald belastingbedrag of -
quotum opleggen per in België tewerkgestelde werknemer enlof de in België behaalde omzetl"47, met een 
absoluut minimum van 400.000 BF per jaar. 2448 Deze regeling resulteert ons inziens in een met het vestigings
recht strijdige verkapte discriminatie van EG-vennootschappen. 2449 Omwille van haar hoedanigheid van fiscaal 
niet-ingezetene krijgt een EG-vennootschap immers een forfaitaire minimumwinstbelasting opgelegd volgens 
criteria die niet voor de ingezeten vennootschappen gelden (daarvoor gelden voornoemde criteria van art. 342, 
§ 1, W.I.B. 1992) en anders dan voor ingezeten vennootschappen bestaat niet de mogelijkheid rekening te 
houden met objectieve bedrijfseconomische gegevens (b.v. verliezen in de opstartfase) of gegevens die een 
daadwerkelijke invloed op de winst van de onderneming hebben. 24so De motivering die het Brusselse Hof van 
Beroep in zijn arrest van 30 juni 1994 geeft ter verwerping van de grief dat deze regeling in strijd komt met art. 
52 EG, overtuigt geenszins.24

!
11 Het Hof overweegt dat geen belemmering van de vrije vestiging voorligt 

aangezien "nergens uit blijkt dat de forfaitaire winstberekening voor verzoeker [een Duitse vervoerondernemer 
met vaste inrichting in België] in het bijzonder of zelfs voor niet-verblijfhouders in het algemeen, de toegang tot 
een door het recht van vrije vestiging beschermde werkzaamheid financieel bemoeilijkt door het opleggen van 
een zwaardere fiscale last dan aan rijksin woners in gelijkaardige omstandigheden". Dat in casu de toepassing van 
het forfaitair aanslagregime niet tot een ongunstiger behandeling leidde dan die van een fiscaal ingezeten persoon 
onder het daarvoor geldende forfaitaire regime, doet niet ter zake: waar het om gaat, is dat de regeling voor 
fiscaal niet-ingezetenen verschilt van deze voor fiscaal ingezetenen, derhalve overwegend of (in het geval van 
vennootschappen) uitsluitend EG-onderdanen of -ondernemingen treft, en dat voor deze gedifferentieerde 
behandeling geen overtuigende objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat (cf. Commerlbank, supra, nr. 
406).24.52 

507. ~1en kan bijgevolg in het licht van het vennootschapsrechtelijk acquis communau
taire zijn twijfels hebben over de pertinentie van het eerste door GLINEUR genoemde 
objectieve verschil in situatie tussen ingezeten en niet-ingezeten vennootschappen. Ook 
wat betreft het tweede punt, de verschillen inzake onderzoeks- en controlemogelijkheden, 
lijkt nuancering vereist gelet op het samenwerkingsinstrument dat de Fiscale Bijstands
richtlijn voor de Lid-Staten uitmaakt en de bijzonder extensieve interpretatie die het Hof 
hieraan geeft (zie supra, nr. 427). Het enige werkelijk overtuigende verschil ligt ons 
inziens vervat in de derde omstandigheid, namelijk het gegeven dat de vaste inrichting 

2447 

2448 

2449 

2450 

2451 

2452 

Art. 182, § 1, K.B./W.I.B. 

Art. 182, § 2, K.B./W.I.B. 

In dezelfde zin, DILLEN, J. en VANDEBERGH, H., "De belastbare forfaitaire minimumwinsten voor 
buitenlandse ondernemingen: een discriminatoire bepaling in de Belgische fiscale wetgeving?", 
R.W., 1980-81, (1753), 1761-1767, met tevens een argumentatie inzake strijdigheid met art. 7 
EEG; PIOT, W., noot bij Brussel, 30d' uni 1994, A. F. T. , 1995, (1 02), 104-105. Meer gekwalifi
ceerd is de beoordeling, vanuit het ESO-modelverdrag, van BAX, A., "Het beginsel van de 
gelijke behandeling van Belgische vaste inrichtingen in het kader van de Belgische dubbelbelasting
overeenkomsten", A.F. T., 1991, (183), 185: volgens hem is de toepassing van deze forfaitaire 
winstbepalingsmetbode "niet in se discriminatoir, althans in het kader van de dubbelbelastingover
eenkomsten die het Q.E.S.O.-model volgen." 

Zo de kritiek van DILLEN, J. en VANDEBERGH, H., o.c., R.W., 1980-81, 1755; PIOT, W., o.c., 
A.F.T., 1995, 104. 

Brussel, 30 juni 1994, A.F.T., 1995, 102, met kritische noot ProT, W. Een verzoek tot toetsing van 
de regeling aan de artt. 52 en 58 EG lag ook voor in de zaak Transworld Commodities, maar daar 
kwam het Brusselse Hof van Beroep niet eens aan toe: het achtte deze bepalingen niet toepasselijk 
omdat de eisende Britse vennootschap volgens hem een schijnvennootschap was en de Belgische 
vaste inrichting in werkelijkheid toebehoorde aan de Panamese moedervennootschap van de Britse 
vennootschap. Deze uitspraak valt eveneens in vestigingsrechtelijk perspectief sterk te kritiseren: zie 
infra, nr. 743. 

De door het Hof van Beroep vermelde "praktische redenen" voor een andere belasting, kunnen 
bezwaarlijk als objectieve rechtvaardigingsgrond gelden. 
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geen juridisch van de EG-vennootschap onderscheiden entiteit uitmaakt (en derhalve geen 
eigen 'kapitaal' of 'reserves' heeft, en evenmin zelf dividenden kan uitkeren), zodat de 
Lid-Staat van vestiging noodgedwongen volgens de één of andere methode de aan de vaste 
inrichting toe te rekenen winsten moet vaststellen. Het OESO-modelverdrag staat 
daarvoor zowel de zgn. assimilatie- (behandeling van de vaste inrichting alsof zij een 
zelfstandige onderneming was, ook "arro's length principle" genoemd)2453 als de verde
lingsmetbode (toerekening op basis van een verdeling van de totale winst van de onderne
ming over haar verschillende delen)2454 t~e. Op dit punt kan men gewis stellen dat het 
gemeenschapsrecht niet de ene of de andere methode opdringt. Maar het gemeenschaps
recht eist wel dat, eens de aan de vaste inrichting toerekenbare winst is vastgesteld, deze 
winst in beginsel op dezelfde wijze wordt belast als de winst van ingezeten vennootschap
pen, behoudens voor zover een differentiatie haar rechtvaardiging vindt in het hogerge
noemde - ons inziens enige doorslaggevende - objectieve juridische verschil tussen een 
vennootschap en een eigen inrichting. De niet-vergelijkbaarheid van de vaste inrichting en 
de ingezeten vennootschap verdwijnt immers na de vaststelling van de toerekenbare winst: 
van een objectief verschil inzake "bron van inkomsten" tussen beide categorieën belasting
plichtigen2455 is dan geen sprake meer. De regel van avoir fiscal, namelijk bij identieke 
behandeling van de belastinggrondslag, ook gelijke behandeling wat de wijze van heffmg 
en de overige belastingmodaliteiten betreft (supra, nr. 315), herneemt hier zijn volle 
werking. In de woorden van GLINEUR: "dès qu'est obtenue ou rétablie l'équivalence dans 
la préhension des résultats réalisés sur Ie territoire de l'Etat taxateur pour la fiXation du 
montant soumis à 1' impöt, toute différence de traitement opérée dans les modalités de 
taxation entre les succursales et les sociétés résidentes aboutit inéluctablement à limiter Ie 
libre choix de la forme de l'établissement secondaire que reconnaît l'article 52, al. 1 du 
Traité." 2456 

In het licht van het voorgaande bood de Belgische belastingwetgeving tot voor kort twee patente staaltjes van 
discriminatie van vaste inrichtingen van EG-vennootschappen. Beide zijn opgeheven door de Wet van 30 januari 
1996.2457 In de eerste plaats gold een belangrijk verschil in belastingtarief: krachtens art. 246, 1 o, W.I.B. 
1992 bedroeg de aanslagvoet voor een vaste inrichting 43 %, terwijl het gewone tarief voor ingezeten 
vennootschappen krachtens art. 215 W.I.B. 1992 39 % is, met progressieve schijven (28 - 36 - 41 %).2458 De 

2453 

2454 

2455 

2456 

2457 

2458 

Art. 7, lid 2, OESO-modelverdrag 1992. Het is deze methode die door de Belgische administratie 
wordt toegepast: zie, samen met een grondige behandeling van de problematiek van de heffingsbe
voegdheid en de twee in hoofdtekst genoemde methoden, VAN CROMBRUGGE, S., "De winstbepa
ling van Belgische en vaste inrichtingen in het internationaal fiscaal recht", T.R. V., 1988, 397-415. 
Voor een kritiek, zie R.ÄDLER, A.J., "Tax Treaties and the Intemal Market", bijlage 6 bij het 
Ruding-rapport, supra, voetnoot 2381, (371), 373-375. 

Art. 7, lid 4, OESO-model verdrag 1992. 

Zie de differentiatiegrond in de arresten Wielockx, r.o. 18 en Asscher, r.o. 41, met verwijzing 
naar het arrest Schumacker, r. o. 31 e.v. Voor de differentiatiegrond "objectief verschil wat betreft 
de persoonlijke draagkracht of de persoonlijke en gezinssituatie" is, zoals gezegd, ten aanzien van 
vennootschappen geen plaats. 

GLINEUR, P., o.c., l.D.F., 1986, nr. 20, p. 79-80. 

Wet van 30 januari 1996 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de belasting van niet-inwoners 
(B.S., 30 maart 1996). 

Als traditioneel argument ter rechtvaardiging van deze tariefdifferentiatie gold dat onder de 
Belgische inkomstenbelasting de winsten die een niet-ingezeten vennootschap via haar vaste 
inrichting in België realiseert, zonder bijkomende belastingheffing gerepatrieerd konden worden; 
zulks terwijl de repatriëring van netto winsten van een dochtervennootschap in het algemeen 
aanleiding gaven tot een bronheffing op dividenden. Zoals PH. HINNEKENS ("Impact of non-
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Wet van 30 januari 1996 heeft eerstgenoemde bepaling in dier voege gewijzigd, dat met ingang van aanslagjaar 
1996 voor vaste inrichtingen de belasting berekend wordt volgens de tarieven en regels vermeld in art. 215. De 
aanpassing komt er nadat de Commissie bij gemotiveerd advies van 16 september 1993 België had laten weten 
dat voornoemde tariefdifferentiatie baars inziens in strijd was met de artt. 52 en 67 EEG. 2459 Daarnaast 
schrapte de Wet van 30 januari 1996 art. 283 W.I.B. 1992, naar luid waarvan aan de belasting van niet-inwoners 
onderworpen vennootschappen geen roerende voorheffing mochten verrekenen met betrekking tot dividenden die 
als definitief belaste inkomsten voor aftrek in aanmerking kunnen komen. De regering gaf zonder meer toe dat 
deze bepaling in strijd was met art. 52 EG.2460 Men vergelijke de formalistische benadering van het Hof van 
Cassatie, dat medio 1988 in een geschil tussen de fiscus en een Franse S.A. met Belgische vaste inrichting 
oordeelde dat deze S.A. zich niet in dezelfde situatie bevond als een ingezeten vennootschap aangezien zij "n'a 
en Belgique qu'un simple établissement et n'y est dès lors soumise qu'à l'impöt des non-résidents et non pas à 
l'impöt des sociétés" .2461 Terecht heeft MALHERBE deze redenering vanuit avoir fiscal onder vuur geno
men.2462 

2459 

2460 

2461 

2462 

discrimination principle under EC Treaty on Belgian income tax law", EC Tax Rev., 1996, (56), 
59) terecht opmerkt, was dit argument binnen de Europese context grotendeels weggevallen door de 
tenuitvoerlegging van de Moeder-dochterrichtlijn. 

Zie de memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat tot de Wet van 30 januari 1996 leidde: 
Gedr. St. , Kamer, 1995-96, nr. 288/1, 3. Interessant is dat het gemotiveerd advies van vóór de 
inwerkingtreding van het Unieverdrag dateert, wat de vraag doet rijzen of de Commissie na 1 
januari 1994 (inwerkingtreding artt. 73B-73G EG) nog steeds de strijdigheid met het vrij kapitaal
verkeer had kunnen argumenteren, gelet op de uitzondering van art. 73D, lid 1, sub a, EG (supra, 
nrs. 262-263). In wezen, zo kan men aanvoeren, is een beroep op het vrij kapitaalverkeer ter 
aanvechting van de betrokken bepaling van het W.I.B. overbodig aangezien zij reeds met art. 52 
EG onverenigbaar is (cf supra, nr. 263), en is deze argumentatie zelfs inzoverre betwistbaar, dat 
het niet gaat om een belasting van intracommunautaire kapitaalstromen, maar van in België zelf 
gerealiseerde winsten van een vaste inrichting. Daartegenover staat dat een EG-vennootschap zou 
kunnen argumenteren, dat het wegbelasten van een hoger gedeelte van de winst van een vaste 
inrichting dan van ingezeten vennootschappen de grensoverschrijdende winsttransfers beperkt en 
bijgevolg op een indirecte beperking van het kapitaalverkeer neerkomt. 

Gedr. St., Kamer, 1995-96, nr. 288/1, 4, waar de regering opmerkt dat deze argumentatie ook tot 
niet-EG-vennootschappen kon worden uitgebreid op grond van bepaalde door België gesloten 
dubbelbelastingverdragen. Bijgevolg besloot de regering art. 283 W.I.B. 1992 erga omnes op te 
heffen. Zie hierover reeds GLINEUR, P., o.c., J.D.F., 1986, nrs. 27-29, p. 85-88. 

Cass., 30 juni 1988, J.D.F., 1989, 140, met noot MALHERBE, J. Met dit arrest verbrak het Hof 
van Cassatie het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 13 januari 1987, J.D.F., 1987, 
232, met noot TDnER, G., R.G.F., 1988, 187, met noot DASSESSE, M. Aan te stippen valt dat het 
Hof van Cassatie de problematiek enkel onder het Frans-Belgische dubbelbelastingverdrag heeft 
geanalyseerd, dat geen op art. 24, lid 3, OESO-modelverdrag 1992 geïnspireerde non-discriminatie
regel ten gunste van vaste inrichtingen van buitenlandse ondernemingen bevat. Zulks doet echter 
uiteraard niet af aan de volle toepasselijkheid in deze situatie van de artt. 52 en 58 EG. Na dit 
cassatie-arrest hebben verschillende hoven van beroep art. 283 W.I.B. 1992 onverenigbaar 
verklaard met non-discriminatiebepalingen in door België gesloten dubbelbelastingverdragen: zie 
Brussel, 28 mei 1993, A.F.T., 1993, 287-291 (Belgisch-Zwitsers verdrag), bevestigd bij Cass., 26 
januari 1995, F.J.F., 1995/53; Brussel, 17 juni 1993, niet gepubliceerd (Belgisch-Nederlands 
verdrag), maar samen met eerstgenoemd beroepsarrest besproken door KERFS, PH., 11 Taxation of 
Permanent Establishments in Conflict with Non-Discrimination Provisions in Tax Treaties", Eur. 
Tax. , 1994, 114-117, en bevestigd door Cass. , 23 maart 1995; beide cassatie-arresten zijn 
besproken bij KERFS, PH., ~~ witholding Tax Credits and Permanent Establishments 11

, Eur. Tax., 
1995, 255-256; en Gent, 17 november 1994, A.F.T., 1995, 135 (oud verdrag België-Verenigd 
Koninkrijk). 

MALHERBE, J., noot bij Cass., 30 juni 1988, J.D.F., 1989, (143), 147: 11 Il n'y a pas lieu de 
s'attacher à la différence de dénomination des impöts appliqués: dès lors que l'impöt des sociétés et 
l'impöt des non-résidents sont établis sur la même base, il s'agit d'impositions identiques. Les 
revenus définitivement taxés et les revenus mobiliers exonérés sont exclus de la base imposable 
dans les mêmes limites et dans les mêmes conditions, qu'il s'agisse d'appliquer l'impöt des non
résidents ou I' impöt des sociétés. Seuls les imputations et remboursements des précomptes 
mobiliers réels ou fictifs sont refusés, alors que ces précomptes sont néanmoins ajoutés au revenu 
pour en déterminer la quote-part imposable. 11 Zie ook de beschouwingen van BAX, A., o.c., 
A.F.T., 1991, 190-191. 
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Een analoge schending van art. 52 EG als de eerstgenoemde Belgische regel lijkt de Britse fiscale 
wetgeving te bevatten, omdat zij het lager belastingtarief voor kleine vennootschappen voorbehoudt aan ingezeten 
vennootschappen. 2463 

Bij de Duitse wetgeving ligt de problematiek ons inziens genuanceerder. Sedert 1 januari 1994 geldt 
voor beperkt belastingplichtige kapitaalvennootschappen, d.w.z. vaste inrichtingen, een uniform tarief van 42 
%. 2464 Voor onbeperkt belastingplichtige (d.w.z. ingezeten) kapitaalvennootschappen daarentegen geldt een 
tarief van 45 %2465

, maar deze "Tarifbelasting" wordt bij winstuitkeringen verminderd tot 30 % van de 
winst. 2466 Voor een dergelijke vermindering komen vaste inrichtingen niet in aanmerking, omdat zij 
conceptueel gesproken geen winsten uitkeren. Vanaf 1 juli 1996 komt deze regeling hierop neer, dat reeds een 
winstuitkering van meer dan 14 % voor een ingezeten dochtervennootschap volstaat om lager uit te vallen dan de 
belasting van een vaste inrichting. De vraag of deze differentiatie indruist tegen de artt. 52 en 58 EG, is 
betwist. 2467 Het punt lijkt ons lastiger beargumenteerbaar dan de hogergenoemde Belgische en Britse tariefdis
criminaties, omdat het tariefverschil steunt op het hoger aangenomen, objectieve verschil in rechtssituatie tussen 
een dochteronderneming (met eigen rechtspersoonlijkheid, en derhalve met de mogelijkheid dividenden uit te 
keren) en een vaste inrichting. De vraag rijst of men hieraan via een gemeenschapsconforme - in de zin van 
meer economische, en niet strikt juridische - interpretatie van het begrip "Gewinnausschüttung" kan verhelpen 
(cf infra, nr. 553). 

De behandeling van vaste inrichtingen in Frankrijk is er sedert avoir fiscal weliswaar inzoverre op 
vooruitgegaan, dat sedert medio 1986 het belastingkrediet ook aan vaste inrichtingen van EG-vennootschappen 
wordt toegekend2468

, maar art. 115quinquies C. G .I. bevat nog steeds een (weerlegbaar) vermoeden dat de over 
een aanslagjaar verwezenlijkte winsten zijn uitgekeerd aan niet-ingezeten vennoten en onderwerpt deze op grond 
daarvan aan een bronheffing van 25 %. 2469 Nadat de Moeder-dochterrichtlijn de dividendbetalingen van 
dochterondernemingen aan hunEG-moedervennootschappen heeft vrijgesteld van bronheffing, moet een dergelijk 
verschil in behandeling tussen dochterondernemingen en vaste inrichtingen in strijd met art. 52 EG worden 
geacht. 2470 

De Nederlandse wetgeving lijkt wat de wijze van belastingheffing van vaste inrichtingen aangaat, geheel 
verenigbaar met het gemeenschapsrecht: uit art. 18, lid 2, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 volgt dat de 
bepaling van de winst voor vaste inrichtingen volgens dezelfde regels verloopt als voor binnenlands belasting
plichtige vennootschappen (met inbegrip van aftrekposten, deelnemingsvrijstelling enz.).2471 

4. Fiscale coherentie als lidstatelijk verweer 

508. In de op 28 januari 1992 gewezen arresten Commissie/België en Bachmann 
aanvaarde het Hof, zoals gezegd (supra, nr. 504), de vrijwaring van de samenhang van 
een belastingstelsel als rechtvaardigingsgrond voor belemmerende (zelfs indirect discrimi
nerende) regels inzake directe belastingen. De vrees werd destijds uitgesproken dat deze 

2463 

2464 

2465 

2466 

2467 

2468 

2469 

2470 

2471 

S. 13 Income and Corporation Taxes Act 1988. Zie ook de lijst van andere belastingdiscriminaties 
van vaste inrichtingen bij HINDS, D.L., "Discrimination is a taxing business", Int. Fin. L. Rev., 
augustus 1993, 38. 

Zulks krachtens § 23, lid 3, juncto lid 2, eerste zin, KStG. 

§ 23, lid 1, KStG. 

§ 27, lid 1, KStG, dat de "Ausschüttungsbelastung" betreft. 

Zie, in bevestigende zin, RÄDLER, A.J. en LAUSTERER, M., "Die EWG-vertragswidrige Diskrimi
nierung inländischer Betriebsstätten von EG-Kapitalgesellschaften durch den Körperschaftsteuersatz 
nach dem Standortsicherungsgesetz", D.B., 1994, 699-702. 

Zie GOUTHIÈRE, B., o.c., Eur. Tax., 1994, 300; zie ook Pratique Lamy Fiscal, Parijs, Lamy, 
1995, p. 1072, nr. 2128. 

Zie Pratique Lamy Fiscal, nr. 2135, p. 1085-1086. 

In dezelfde zin GOUTHIÈRE, B., o.c., Eur. Tax., 1994, 301. Zie ook, wat de vroegere Belgische 
wetgeving betreft, supra, voetnoot 2458. 

Zie VAN SOEST, A.J., Belastingen, Arnhem, Gouda Quint, 1995, 18e ed., 521. 
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rechtvaardigingsgrond te pas en vooral te onpas door nationale regeringen zou kunnen 
worden ingeroepen. De sedertdien gewezen jurisprudentie wijst evenwel uit dat het Hof in 
de fiscale coherentie allerminst een 'blanco cheque' voor nationale regelgevers ziet. 2472 

Het lidstatelijk beroep op coherentie kreeg niet minder dan vijf opeenvolgende keren nul 
op het request, namelijk in. Schumacker, Wielockx, Svensson2413

, Pafiti;-414 en 
Asscher. Doorheen deze arresten lijkt het Hof de contouren van voornoemde rechtvaar
digingsgrond behoorlijk te hebben versmald. De vraag rijst, wat het fiscale-coherentie
verweer vandaag de dag nog in zijn mars heeft. 

509. Uitgangspunt moeten de arresten Bachmann en Belgische verzekering van 28 
januari 1992 vormen. De niet-aftrekbaarheid van premies voor ziekte-, invaliditeits- en le
vensverzekeringen indien zij niet aan in België gevestigde verzekeringsondememingen 
betaald zijn (cf. supra, nr. 498), achtte het Hof om de volgende redenen gerechtvaardigd: 

"Met betrekking tot de noodzaak om de samenhang van het betrokken belastingstelsel te handhaven, [moet 
worden geconstateerd], dat in de Belgische regeling een verband bestaat tussen de aftrekbaarheid van de premies 
en de heffing van belasting over de bedragen die de verzekeringsmaatschappijen ingevolge verzekeringscontrac
ten tegen ouderdom en overlijden uitkeren. Volgens artikel 32bis WIB2475 zijn pensioenen, renten, kapitalen en 
afkoopwaarden van levensverzekeringscontracten immers vrijgesteld van belasting, wanneer de in artikel 54 
voorziene aftrek niet is toegekend. 

Hieruit volgt, dat in een dergelijk belastingstelsel de derving van inkomsten waartoe de aftrek van de premies 
voor levensverzekeringen - de verzekeringen tegen ouderdom en overlijden daaronder begrepen - van het totale 
belastbare inkomen leidt, wordt gecompenseerd door de heffing van belasting over de door de verzekeringsmaat
schappijen uitgekeerde pensioenen, renten of kapitalen. Wordt geen aftrek van dergelijke premies toegekend, dan 
zijn deze bedragen vrijgesteld van belasting. 

De samenhang van een dergelijk belastingstelsel, de inrichting waarvan een zaak is van iedere Lid-Staat 
afzonderlijk, veronderstelt dus, dat die staat belasting kan innen over de door de verzekeringsmaatschappijen 
uitgekeerde bedragen, wanneer hij verplicht zou zijn de aftrek van in een andere Lid-Staat betaalde levensverze
keringspremies te accepteren. "2476 

Uit deze arresten kan men volgende elementen afleiden met betrekking tot fiscale 
samenhang als rechtvaardigingsgrond: (i) de test wordt toegepast ten aanzien van een 
regelgeving die weliswaar niet openlijk, maar minstens de facto discriminerend werkt, 

2472 

2473 

2474 

2475 

2476 

In die zin reeds WOUTERS, J., "Directe belastingen in de rechtspraak van het Europees Hof van 
Justitie: thema en variaties", noot bij H.v.J., 13 juli 1993, zaak C-330/91, Commerzbank., T.R.V., 
1994, (33), nr. 16, p. 42. 

Arrest van 14 november 1995, zaak C-484/93, Jur., 1995, 1-3955. 

Arrest van 12 maart 1996, zaak C-441/93, nog niet gepubliceerd in de Jur. Op de verwerping van 
het aan Bachmann ontleende cohesie-argument van de Griekse regering in r.o. 48-53 van het arrest 
wordt hierna niet specifiek ingegaan. Het heeft met de samenhang van een fiscale regeling immers 
niets van doen: het gaat in wezen om de vormgeving door een Lid-Staat van zijn regelgeving inzake 
het toezicht op kredietinstellingen met inbegrip van de regels inzake kredietinstellingen in 
moeilijkheden. De poging van Griekenland om op deze grondslag de bevoegdheid van de voorlopi
ge bewindvoerder om op eigen kracht tot een kapitaalverhoging te besluiten, faalde in het licht van 
de strenge opvattingen van het Hof, reeds ontwikkeld in de Karella-jurisprudentie (supra, nr. 243), 
aangaande de op art. 25 Tweede Richtlijn gesteunde exclusieve bevoegdheid van de algemene 
vergadering tot het verhogen van het kapitaal in een naamloze vennootschap. 

Art. 34 W.I.B. 1992 (eigen toevoeging). 

Arresten Bachmann, r.o. 21-23; Belgische verzekering, r.o. 14-16. Uit eerstgenoemd arrest komt 
het citaat, met de tekst tussen haakjes uit het tweede arrest. 

-:~--I 
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ook al weigert het Hof tot die kwalificatie over te gaan (supra, nr. 498); (ii) het Hof 
erkent expliciet dat de inrichting van een stelsel van directe belastingen en de daarmee 
gepaard gaande evenwichten in de vorm van aftrek- en heffmgsregels, een zaak is van de 
Lid-Staten; (iii) fiscale samenhang slaat in de ogen van het Hof op compensatie van 
derving van belastbare inkomsten door een latere heffing, krijgt met andere woorden een 
sterk systeemgebonden invulling vanuit de idee dat geen lek in de belastinginkomsten mag 
worden gecreëerd2477

; en (iv) de noodzaak om de aldus begrepen fiscale samenhang te 
verzekeren rechtvaardigt het niet toekennen van een belastingvoordeel, namelijk de 
aftrekbaarheid van verzekeringspremies, en daarmee een belemmering op het vrije 
werknemersverkeer. 2478 

Voornoemde arresten laten overigens een aantal min of meer belangrijke misverstanden zien over de werking van 
de Belgische belastingregels in kwestie. Bij het nagaan van minder belemmerende alternatieven op het Belgische 
stelseF479 redeneert het Hof vanuit de premisse dat het de verzekeringsmaatschappijen zijn die bij de uitkering 
van de pensioenen, renten of kapitalen belastingplichtig zijn. Dit is fout: de uitkeringen zijn bij de begunstigde 
als beroepsinkomsten belastbaar.2480 Daardoor komen niet zozeer de hoger geciteerde, principiële overwegin
gen als wel de nadien door het Hof doorgevoerde noodzakelijkheidstest in het gedrang. Voornoemde principiële 
overwegingen komen echter wél in het gedrang in Belgische verzekering, voor zover deze zaak ook betrekking 
had op de verenigbaarheid van de belastingregels inzake groepsverzekeringen (en niet alleen individuele 
contracten) met het gemeenschapsrecht. In de doctrine is er terecht op gewezen dat de samenhang die het Hof in 
art. 32bis W.I.B. (thans art. 34 W.I.B. 1992) leest, niet opgaat voor groepsverzekeringen, aangezien de in 
uitvoering daarvan verkregen pensioenen altijd in hoofde van de werknemer belastbaar zijn, ongeacht de betaalde 
premies werden afgetrokken of aftrekbaar waren. 2481 

510. Wat het eerste punt betreft, blijkt uit de sedertdien met betrekking tot het cohesie
verweer gewezen arresten dat het Hof er niet meer voor terugdeinst een regeling als 
discriminerend te kwalificeren en niettemin toch een op fiscale samenhang berustende 
argumentatie in overweging te nemen. Waar het rechtscollege in Bachmann en Belgische 
verzekering nog zijn best deed om de fiscale regeling niet discriminerend te noemen - wat 

2478 

2479 

2480 

2481 

De vraag is zelfs opgeworpen of de fiscale samenhang in Bachmann geen verkeerde benaming is en 
het Hof niet veeleer heeft willen duidelijk maken dat een Lid-Staat er een rechtmatig belang bij 
heeft een belastingstelsel op touw te zetten dat de tenuitvoerlegging van zijn belasting verzekert 
tegen fiscale maneuvers: HINNEKENS, L. en SCHELPE, D., o.c., EC Tax Rev., 1992, 61; Id., o.c., 
A.F.T., 1992, 228, volgens wie dergelijke rechtvaardigingsgrond dan de redenering van Daily Mail 
zou benaderen (supra, nrs. 334 e.v.). 

Arresten Bachmann, r.o. 28; Belgische verzekering, r.o. 21. De geciteerde overwegingen van beide 
uitspraken gaan slechts over de levensverzekeringen, en dan nog enkel over de periode vanaf 1975. 
Voor wat de belastingperiode vóór 1975 betreft (d.i. de helft van de door Bachmann aangevochten 
belastingaanslagen, die op de inkomsten van 1973-'76 sloegen), verwees het Hof in r.o. 29 (en in 
r.o. 33) laconiek naar de nationale rechter, evenals het voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering in 
r.o. 30 de beoordeling van de noodzakelijkheid naar de nationale rechter doorverwees. Opmerkelijk 
is, dat het Belgische Hof van Cassatie geen enkele moeite heeft ondernomen om voor die aspecten 
een noodzakelijkheidstoetsing door te voeren: zie Cass., 25 juni 1992, R. W., 1992-93, 471 
(samenvatting). 

Zie arresten Bachmann, r.o. 24-27 en Belgische verzekering, r.o. 17-20. 

Zie artt. 23, § 1, en 34-35 W.I.B. 1992. Zo terecht ook de kritiek van DASSESSE, M., o.c., 
J.D.F., 1992, 333 en diens precisering op p. 324; KNOBBE-KEUK, B., "Restrictions on the 
Fundamental Preedoms Enshrined in the EC Treaty by Discriminatory Tax Provisions - Ban and 
Justification", EC Tax Rev., 1994, (74), 80. 

DASSESSE, M., o.c., J.D.F., 1992, 338; HINNEKENS, L. en SCHELPE, D., o.c., EC Tax Rev., 
1992, 60; Id., o.c., A.F.T., 1992, 227, met nog andere punten van de Belgische wetgeving die niet 
opgaan onder de door het Hof geponeerde coherentietest. 
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het nadien nochtans heeft toegegeven2482 
- teneinde vervolgens fiscale samenhang als 

"doel van algemeen belang"2483 in het kader van een 'rule of reason' -benadering door 
te voeren, heeft het er in de latere arresten geen enkele moeite mee fiscale samenhang als 
rechtvaardigingsgrond te onderzoeken nadat het de betrokken regeling als indirect 
discriminerend heeft gekwalificeerd. 2484 Men kan bijgevolg besluiten dat een Lid-Staat 
ook met betrekking tot verkapt of indirect discriminerende regels het fiscale-cohesieargu
ment kan uitspelen. Voor openlijke discriminaties - maar die zijn op het gebied van de 
directe belastingen veeleer schaars - is zulks daarentegen niet het geval: daar gelden enkel 
de expliciet door het EG-Verdrag erkende uitzonderingsgronden (infra, nrs. 701 e.v.). 

511. Belangrijker lijkt de evolutie die uit de nadien gewezen rechtspraak spreekt met 
betrekking tot het tweede punt, namelijk de erkenning van de bevoegdheid der Lid-Staten 
om hun stelsels van directe fiscaliteit in te richten. Die erkenning - in wezen een 
evidentie, gelet op het nagenoeg exclusief nationale karakter van de directe belastingen 
binnen de EG (supra, nr. 494) - maakt duidelijk dat het gemeenschapsrecht de nationale 
wetgever een zeer ruime beleidsmarge overlaat bij de vormgeving van hun fiscale 
systeem2485

, inzonderheid bij het ontwikkelen van compensatiemechanismen teneinde 
aftrekregelingen (die vaak gebaseerd zijn op overwegingen van sociaal of herverdelingsbe
leid) in overeenstemming te brengen met de nood aan voldoende fiscale opbrengsten (op 
zijn beurt verbonden met budgettaire en andere nationale beleidsoverwegingen). De 
verheffing van fiscale coherentie tot doel van algemeen belang betekent hier niets meer of 
minder dan dat Lid-Staten die een coherent belastingstelsel ontwerpen, een naar gemeen
schapsrecht onlaakbare doelstelling nastreven. 2486 Met de in Wieloclex en Asscher 
geëxpliciteerde (want reeds in Schumacker aanwezige) voorwaarde dat de Lid-Staten zich 
bij de inrichting van hun fiscale stelsels van elke openlijke of verkapte discriminatie op 
grond van nationaliteit moeten onthouden (supra, nr. 496) komt men op het gebied van de 
fiscale . coherentie in een moeilijk vaarwater terecht. Een kringredenering dreigt: een 
discriminatoir geachte fiscale regel kan op grond van de fiscale samenhang worden 
gerechtvaardigd, maar bij het ontwerpen van een samenhangend belastingstelsel is een 
Lid-Staat reeds . . . aan de non-discriminatieregel gehouden. Impliceert kwalificatie als 
discriminatie dan niet per definitie een verval van het recht voor de Lid-Staat zich op 
fiscale samenhang te beroepen? Blijkens de drie laatstgenoemde arresten, die deze 
rechtvaardigingsgrond uitvoerig onderzoeken, niet, maar tevens tonen zij aan hoe 
restrictief het Hof in zijn bejegening van cohesie-argumenten wordt zodra het tot het 
bestaan van een discriminatie heeft besloten. 

2482 

2483 

2484 

2485 

2486 

Cf de verwijzing naar Bachmann in het arrest O'Flynn, supra, voetnoot 2400. 

Zie arresten Bachmann, r.o. 32; Belgische verzekering, r.o. 23. 

Zie met name arresten Schumacker, r.o. 38-39 (kwalificatie als discriminatie) en r.o. 40-42 
(onderzoek fiscale-samenhangargument); Wielockx, r.o. 22 (kwalificatie als discriminatie) en r.o. 
23-25 (onderzoek fiscale-samenhangargument); Svensson, r.o. 12 (kwalificatie als discriminatie) en 
r.o. 16-18 (onderzoek samenhangargument); Asscher, r.o. 49 (kwalificatie als discriminatie) en r.o. 
55-60 (onderzoek fiscale-samenhangargument). 

Vgl., inzake sociale beschermingsmaatregelen, eveneens een nationaal beleidsdomein, arresten van 
12 juli 1984, zaak 184/83, Hofmann, Jur., 1984, 3047, r.o. 27; 7 mei 1991, zaak C-229/89, 
Commissie/België, Jur., 1991, 2205, r.o. 22. 

Vgl. ROTH, W.-H., noot bij Bachmann en Belgische verzekering, C.M.L. Rev., 1993, (387), 393-
394. 
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512. Wat hier ook van zij, feit is dat in Wieloclex, Svensson en Asscher de fiscale 
samenhang als rechtvaardigingsgrond een vernauwing ondergaat. In de eerste plaats maakt 
het Hof in Svensson en Asscher duidelijk dat het de cohesie-argumentatie in Bachmann en 
Belgische verzekering slechts aanvaard heeft omdat er een "rechtstreeks verband bestond 
tussen de aftrekbaarheid van de premies en de heffing van belasting over de bedragen die 
de verzekeringsmaatschappijen ingevolge verzekeringscontracten tegen ouderdom en 
overlijden uitkeren". 2487 Van een dergelijk rechtstreeks verband was in Svensson noch 
in Asscher sprake. 

In Svensson ging het om een Luxemburgse regeling die voorziet in een door de overheid verleende aan personen 
met kinderen ten laste toegekende rentesubsidie voor de bouw, aankoop of verbetering van een woning. De 
toekenning is evenwel afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat de lening in kwestie is aangegaan bij een in 
Luxemburg erkende kredietinstelling heeft, wat impliceert dat het moet gaan om een bank die in Luxemburg is 
opgericht of daar minstens een dochteronderneming of bijkantoor heeft. Het Hof achtte deze vestigingseis een 
discriminatie van EG-kredietinstellingen onder de vrijheid van dienstverrichting. 2488 Het beroep van de 
Luxemburgse regering op de samenhang tussen de rentesubsidie en de belasting op de winsten van in Luxemburg 
gevestigde financiële instellingen - wat de helft van de door de overheid aan rentesubsidie betaalde gelden terug 
in de staatskas deed vloeien - vond geen genade, omdat er "geen enkel rechtstreeks verband [bestaat] tussen de 
toekenning van de rentesubsidie aan de leningnemers en de financiering daarvan door middel van belasting over 
de winsten van de financiële instellingen. "2489 "Rechtstreeks" is het verband dat inzake fiscale cohesie moet 
bestaan, bijgevolg alleen indien het zich situeert binnen het fiscale stelsel: een financieel-budgettair verband met 
andere vormen van beleid, zoals inzake huisvesting, volstaat niet.2490 

In Asscher lag volgens het Hof evenmin "fiscaal gezien" een rechtstreeks verband voor tussen de 
toepassing van een verhoogd belastingtarief op het inkomen van niet-ingezetenen die minder dan 90 % van hun 
wereldinkomen in Nederland verdienen en het feit dat over het inkomen uit Nederlandse bron van deze niet
ingezetenen geen sociale premies worden geheven. 2491 Niet alleen is aan de toepassing van een hoger belas
tingtarief geen enkele sociale bescherming verbonden; bovendien vloeide de niet-aansluiting bij het Nederlandse 
sociale-zekerheidsstelsel van de betrokken niet-ingezetenen voort uit de dwingende regels van verordening nr. 
1408171, waarbij een Lid-Staat niet d.m.v. fiscale maatregelen deze niet-aansluiting mag trachten te compense
ren.2492 

513. De fiscale-cohesiegrond moet derhalve betrekking hebben op een intra-fiscale 
regelsamenhang die bovendien voldoend rechtstreeks moet zijn. In Wieloclex heeft het Hof 
bovendien gepreciseerd dat een Lid-Staat zich niet meer op fiscale samenhang kan 
beroepen ter rechtvaardiging van het niet-toekennen van een aftrek aan niet-ingezetenen 
indien deze samenhang, ofschoon niet aanwezig op het niveau van de persoon van de 
belastingplichtige, op macro-niveau, dit is in het kader van "een met een andere Lid-Staat 

2487 

2488 

2489 

2490 

2491 

2492 

Arresten Svensson, r.o. 18 (hieruit stamt het citaat; eigen cursivering); Asscher, r.o. 58. 

Zie arrest Svensson, r.o. 12. Voor kritische kanttekeningen bij de bijzonder rommelige structuur 
van het arrest, dat begint als analyse onder het vrije kapitaalverkeer en plotsklaps overgaat op een 
analyse onder de vrije dienstverrichting, zie DEVROE, W. en WOUTERS, J., "Liberté 
d'établissement et libre prestation de services (ler janvier 1995 - 31 décembre 1995)", ].T.D.E., 
1996, (56), p. 59, nrs. 11-12; GILLIAMS, H., VAN GERVEN, Y., WOUTERS, J. en WYTINCK, P., 
"Kroniek van rechtspraak: Europees ondernemingsrecht (augustus 1994 - december 1995)", T.B.H., 
1996, (283), p. 330, nr. 98. 

Arrest Svensson, r.o. 18. 

Zie ook PöTGENS, F.P.G. en BOL, J.C., "De zaak Svensson; wederom de coherentie", M.B.B., 
(208), 213-215. 

Arrest Asscher, r.o. 59. 

Arrest Asscher, r.o. 60-61. 
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gesloten bilaterale overeenkomst "2493
, gewaarborgd is. Aangaande de daar aanhangige 

problematiek van niet-aftrekbaarheid van de oudedagsreserve, merkt het Hof op dat de 
staat, 

"ingevolge overeenkomsten tegen dubbele belasting die, zoals bovenbedoelde overeenkomst [Belgisch-Nederlands 
verdrag], met het OESO-Modelverdrag overeenkomen, alle door zijn ingezetenen ontvangen pensioenen [belast], 
ongeacht in welke staat de premies zijn betaald, maar [ ... ] daartegenover af[ziet] van belastingheffing over in het 
buitenland ontvangen pensioenen, ook wanneer deze berusten op in het binnenland betaalde en als aftrekbaar 
beschouwde premies. De fiscale samenhang bestaat dus niet op het niveau van dezelfde persoon, door een strikte 
correlatie tussen de aftrekbaarheid van de premies en de belastingheffing over de pensioenuitkeringen, maar 
bevindt zich op een ander niveau, te weten dat van de wederkerigheid van de in de Verdragsluitende Staten 
toepasselijke voorschriften. "2494 

De uitvinding van "macro-cohesie" in WielocJcil495 komt neer op een zeer significante 
praktische inperking van het cohesie-argument. Men kan er zelfs een gedeeltelijk omgaan 
ten opzichte van Bachmann en Belgische verzekering in lezen, in die zin dat het Hof in 
deze arresten - ten onrechte - abstractie had gemaakt van de invloed die dubbelbelasting
verdragen uitoefenen op de uiteindelijke heffingsbevoegdheid bij uitbetaling van de 
verzekeringsbedragen aan de beneficiaris. Op grond van dubbelbelastingverdragen die 
geïnspireerd zijn op het OESO-modelverdrag wordt het recht tot belasting inderdaad 
uitsluitend toegewezen aan de woonstaat van de genieter. 2496 

514. Een qua draagwijdte minder verregaande verwerping van het cohesie'-argument biedt Schumacker. Een 
aantal Lid-Staten hadden de fiscale samenhang ingeroepen ter rechtvaardiging van het niet in aanmerking nemen 
door de werkstaat van de persoonlijke en gezinssituatie van de niet-ingezeten werknemer, zulks onder verwijzing 
naar de uitsluitende bevoegdheid van de woonstaat tot belastingheffing over het wereldinkomen (supra, nr. 504). 
Het Hof verwierp deze argumentatie aangezien "in een geval als in het hoofdgeding aan de orde is, [ ... ] de 
woonstaat de persoonlijke en gezinssituatie van de belastingplichtige niet in aanmerking [kan] nemen, omdat de 
verschuldigde belasting daartoe te gering is. In een dergelijk geval verlangt het gemeenschapsrechtelijke beginsel 
van gelijke behandeling, dat de persoonlijke en gezinssituatie van de niet-ingezeten buitenlander in de staat waar 
hij werkzaam is, op dezelfde wijze in aanmerking wordt genomen als voor ingezeten onderdanen en dat hem 
dezelfde belastingvoordelen worden toegekend. "2497 Men stelt vast, dat de verwerping· van het argument sterk 
is toegesneden op de feitelijke situatie die aan het arrest ten grondslag ligt. Het ware ons inziens daarom 
verkeerd, in deze passage een algemene verwerping van de door de betrokken Lid-Staten (met name de Franse, 
Griekse en Nederlandse regering2498

) ontwikkelde argumentatie te lezen. Deze berust immers op een punt dat 
het Hof moeilijk kan negeren, namelijk vermijden dat een persoon tweemaal (in de werk- en in de woonstaat) 
van vergelijkbare fiscale voordelen geniet. Een aanwijzing dat het Hof voor deze problematiek enige receptiviteit 

2493 

2494 

2495 

2496 

2497 

2498 

Arrest Wielockx, r.o. 25. 

Arrest Wielockx, r.o. 24. 

Aldus WATTEL, P.J., o.c., C.M.L. Rev., 1996, 238. 

Zie art. 18 (uitbetaling als pensioen) resp. art. 21 (uitbetaling als overige inkomsten) OESO
modelverdrag 1992. Cf de kritiek op de abstractie van dit punt in de Bachmann- en Belgische 
verzekering-arresten bij HINNEKENS, L. en SCHELPE, D., o.c., EC Tax Rev., 1992, 61; Id., o.c., 
A.F.T., 1992, 227-228; KNOBBE-KEUK, B., o.c., EC Tax Rev., 1994, 80; WATTEL, P.J., o.c., 
C.M.L. Rev., 1996, 240-241. 

Arrest Schumacker, r.o. 41. 

Zie de meer uitvoerige bespreking van hun argumentatie bij DEVROE, W., "Samenhang van 
nationale fiscale stelsels en algemeen belang: de rechtspraak na Bachmann", gecombineerde noot bij 
de arresten Schumacker, Wielockx en Svensson, T.R. V., 1996, (310), 314-315. 
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heeft aangekweekt, biedt het op 26 oktober 1995 gewezen arrest Commissie/Luxemburg. 2499 Daarin wordt het 
Groothertogdom weliswaar, in navolging van Biehl, veroordeeld omdat zijn wetgeving stipuleerde dat belasting 
die te veel is geheven over het loon of salaris van een EG-onderdaan die slechts een gedeelte van het belasting
jaar in Luxemburg heeft gewoond enlof er in loondienst heeft gewerkt, definitief aan de schatkist toevalt en niet 
kan worden terugbetaald2

.5
00

, maar het Hof geeft in een obiter dictum toe dat "de bijzondere situatie van 
tijdelijk ingezetenen objectief gezien de vaststelling van bijzondere procedurele bepalingen kan rechtvaardigen 
teneinde de bevoegde nationale belastingdienst in staat te stellen, het op de binnenlandse inkomsten toepasselijke 
tarief te bepalen".2.5°1 Met andere woorden, via een aangepaste- en niet-discriminerende -procedure mag een 
Lid-Staat rekening houden met in andere Lid-Staten tijdens het aanslagjaar verworven inkomsten teneinde het 
tarief toe te passen dat in het kader van zijn progressief stelsel gelding vindt (zie ook supra, nr. 405).2.502 

515. Wat kan men, gelet op de hoger behandelde rechtspraak, besluiten omtrent de 
ruimte die de rechtvaardigingsgrond "fiscale samenhang" vandaag de dag nog aan de Lid
Staten laat? Dat hij gepreciseerd is (Svensson, Asscher) en zelfs behoorlijk ingeperkt 
(Wielockx), neemt ons inziens niet weg dat voor fiscale cohesie in de jurisprudentie van 
het Hof nog een belangrijke rol kan zijn weggelegd. Men zou zelfs kunnen stellen dat het 
Hof de rechtvaardigingsgrond, door hem te beperken tot een voldoende rechtstreekse 
intra-fiscale samenhang van regels en door de inwerking van dubbelbelastingverdragen in 
aanmerking te nemen, eerder operationeler en evenwichtiger heeft gemaakt dan hem heeft 
afgeschreven. De echte 'test case' voor de fiscale samenhang moet bijgevolg nog komen. 
In een Gemeenschap en Unie waarin een vergemakkelijking van de besluitvorming over 
problemen van directe fiscaliteit niet meteen in het verschiet ligt (infra, nr. 517), kan 
fiscale samenhang een belangrijk instrument voor een evenwichtige en genuanceerde 
rechterlijke beoordeling bieden, ter aanvulling van de in de Schumacker-jurisprudentie 
ontwikkelde beginselen omtrent de toepassing van het communautaire discriminatieverbod 
op dit domein. 

5. Slotbeschouwingen: onwenselijk rechterlijk activisme? 

516. Aan het slot van dit gedeelte over directe belastingen rijzen onvermijdelijk twee 
vragen: volgt het Hof een coherente koers in zijn rechtspraak inzake directe belastingen, 
en blijft het binnen de grenzen van zijn rechterlijke bevoegdheden? Op het eerste 
onderdeel van de vraag moet het antwoord genuanceerd en kritisch, maar ten langen leste 
bevestigend luiden, op het tweede zonder meer positief. Wat de coherentie van 's Hofs 
rechtspraak op het vlak van de directe fiscaliteit betreft, kan men moeilijk ontkennen dat 
zich sedert avoir fiscal een hele ontwikkeling heeft voorgedaan. Het Hof heeft zichtbaar 
geworsteld met de toepassing van het discriminatieverbod op dit gebied, getuige de prille 

2499 

2500 

2501 

2502 

Arrest in zaak C-151194, Jur., 1995, 1-3685. 

Art. 154, lid 6, Loi sur 1 'impót sur le revenu. 

Arrest Commissie/Luxemburg, r.o. 21. 

In r. o. 16 van het arrest Biehl had het Hof geoordeeld dat de betrokken Luxemburgse bepaling "in 
verschillende situaties" inbreuk kon maken op het beginsel van de gelijke behandeling, met name 
diegene waarin de EG-onderdaan in het betrokken belastingjaar in het land van herkomst of 
bestemming geen inkomsten heeft verworven. Die situatie was duidelijk niet degene van Biehl in 
het hoofdgeding (die na zijn vertrek uit Luxemburg meteen beroepswerkzaamheden in Duitsland 
aanving), zodat de vraag rees of deze rechtspraak in plaats van gelijke, niet eerder in een 
gepriviligieerde behandeling van EG-werknemers resulteerde: zie WoUTERS, J., "The Case-Law of 
the European Court of Justiceon Direct Taxes: Variations upon a Theme", M.l., 1994, (179), 200-
201. Cf MOK, M.R., noot bij Biehl, T.V. V.S., 1993, (137), 138, die spreekt over een soort premie 
voor het vrij verkeer van werknemers waarvoor het EG-Verdrag geen grondslag biedt. 
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caveat in voornoemd arrest (supra, nr. 315}, de potentieel explosieve toepassing van de 
verkapte-discriminatietest in Biehl en Commerzbank (supra, nr. 401}, de kritisch onthaal
de uitvinding van de fiscale coherentie in Bachmann (supra, nr. 498) en uiteindelijk de 
positionering in Schumacker, die inmiddels verder genuanceerd is geworden in Asscher. 
De in de redenering en motivering van voornoemde arresten voorkomende inconsistenties 
zijn vatbaar voor kritiek, maar moeten ons inziens ook op begrip kunnen rekenen: de 
belemmeringen die nationale fiscale regels creëren voor het vrije verkeer zijn bijzonder 
divers, net zoals de ratio, vormgeving en legitimiteit van de ene fiscale regeling ten 
opzichte van de andere. Het is eigen aan rechterlijke rechtsvinding dat zij met stukken en 
brokken - en de noodzakelijk daarmee verbonden ambiguïteiten en contradicties -
verloopt. Bovendien heeft de toepassing van het discriminatieverbod ons inziens met 
Schumacker en Asscher een meer coherente wending gekregen, die het mogelijk maakt 
met een zekere voorspelbaarheid te oordelen welke regels al of niet met het vrije verkeer 
onverenigbaar dreigen te zijn. Dit belet niet dat de kritiek op de kwaliteit van de fiscale 
arresten van het Hof deels terecht is2503 is en dat de suggestie voor meer (vooral inter
ne) fiscale expertise ter ondersteuning van het rechtscollege aandacht verdient. 2504 

517. De vraag, of het Hof in voornoemde rechtspraak binnen de grenzen van zijn 
rechterlijke bevoegdheid is gebleven, verdient naar onze mening zonder meer bevestigend 
te worden beantwoord. Het Hof heeft niet meer gedaan dan zijn rechtspraak inzake het 
vrije verkeer op dit gebied toepassen en verder ontwikkelen, en men kan het rechtscollege 
moeilijk verwijten aan de verdragsvrijheden een minimale mate van operationaliteit toe te 
kennen ten overstaan van belemmerende fiscale regels. Wel wijst deze jurisprudentie, met 
al haar tasten en zoeken naar de juiste evenwichten en beoordelingscriteria, op de 
intrinsieke beperkingen van de rechter als vervaardiger van fiscale regels. Zoals N GUYEN 

terecht opmerkt: 

"Comme pour toute juridiction, il n' entre pas dans la mission de la Cour de justice de construire des édifices 
fiscaux. Elle ne peut que lever des digues, sans avoir les moyens de contenir les flux budgétaires que cela 
implique [ ... ] Seuls les Etats membres disposent, soit par voie de convention bilatérale soit par voie de directive 
communautaire, des 'outils chirurgicaux' nécessaires pour définir une harmonisation fiscale concertée et 

2503 

2504 

Zie de o.i. te scherpe - en blijkbaar vooral door de Wieloekx-uitspraak ingegeven - kritiek van 
VERMEEND, W., "The Court of Justice of the European Communities and direct taxes: 'Est-ce que 
la justiceest de ce monde?"', EC Tax Rev., 1996, 54-55. Zie ook, maar milder, VAN GERVEN, W. 
en WOUTERS, J., "De rechtspraak van het Hof van Justitie inzake directe belastingen: een olifant in 
de porseleinkast?", T.F.R., 1995, 1-5. 

Ibid. : VERMEEND gewaagt van de door art. 22 van het EG-Statuut van het Hof voorziene 
mogelijkheid om experten te raadplegen teneinde nationale belastingdeskundigen te consulteren (al 
doet zulks meteen o.m. de vraag rijzen naar de wijze van selectie van nationale deskundigen -
moeten de stelsels van alle Lid-Staten aan boden komen? - en het vertragend effect daarvan voor de 
afhandeling van procedures. AVERY JONES, J.F., "Carry on discriminating", Eur. Tax., 1996, (46), 
49, meent dat "some independent body [is needed] which can give the Court the big picture when 
the Court's attention is focused on one small, and perhaps deceptively simple, area", en suggereert 
dat de OESO - met zijn grote expertise inzake internationale directe fiscaliteit - zou worden 
uitgenodigd om in elke directe-belastingzaak een deskundig advies aan het Hof te verschaffen (een 
idee dat ook VERMEEND interessant acht). De vraag rijst dan echter in hoeverre het Hof zich door 
dit advies gebonden zou moeten voelen; in het ongelijk gestelde Lid-Staten zullen niet nalaten zich 
op de OESO-adviezen te beroepen, en mogelijk zal preventief op de OESO in bepaalde zaken druk 
worden uitgeoefend om een lidstaatvriendelijke interpretatie te geven. Het meest realistisch lijkt ons 
de suggestie van VERMEEND voor meer interne expertise bij het Hof, inzonderheid de toewijzing 
van fiscale zaken aan een gespecialiseerde kamer en aan een advocaat -generaal die terzake expertise 
bezit. 
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organiser ainsi le prolongement fiscal des libertés du Traité [ ... ] C'est donc vers les Etats membres qu'il faut se 
tourner pour envisager à nouveau les voies et moyens d'une relance communautaire en matière fiscale. "2505 

Het kemprobleem in communautair verband is en blijft echter het behoud van de 
unanimiteitsregel op dit gebied. De kloof tussen plechtig geproclameerde interne-markt
doelstellingen en de daartoe door het EG-Verdrag ter beschikking gestelde instrumenten 
gaapt hier op een dermate grote wijze, dat zij de gezamenlijke Lid-Staten als constituante 
voor een loodzware verantwoordelijkheid plaatst. Men kan het Hof moeilijk verwijten 
"niet van deze wereld" te zijn2506 terwijl de gemeenschapswetgever volstrekt in gebreke 
blijft om de fiscale belemmeringen op het vrije verkeer weg te nemen. Het Hof doet in 
zijn jurisprudentie inzake directe belastingen niet meer en niet minder dan waartoe het 
EG-Verdrag het verplicht, namelijk het handhaven van de aan de marktoperatoren 
toegekende vrijheden. Dit gaat onvermijdelijk met schokken, spanningen, belastinglekken 
en ·onverhoede budgettaire consequenties gepaard. Maar veeleer dan dreigementen aan het 
adres van het Hof te richten, zouden de Lid-Staten er beter aan doen hun fiscale stelsels 
op een meer vrij-verkeersvriendelijke wijze in te richten en in het kader van de Raad naar 
harmonisatie of minstens coördinatie van de meest belemmerende belastingregels streven. 
Als op het gebied van de interne markt voor de thans lopende intergouvernementele 
conferentie één prioriteit moet gelden, dan is dit het zoeken naar een efficiënte besluitvor
ming teneinde de politieke blokkering op het domein van de directe fiscaliteit ongedaan te 
maken en de communautaire wetgever zijn volle rol te laten spelen. 2507 

AFDELING 111. DE GRENZEN VAN RECHTERLIJKE TOETSBAARHElD VERKEND: OVER 

STRUCTURELE EN STRATEGISCHE MARKTTOEGANGSBELEMMERINGEN 

§ 1. Begripsomschrijving - Overnamemarkt als illustratie 

518. Hoger (supra, nr. 475) maakten wij een voorbehoud wat betreft de toetsbaarbeid 
onder art. 52 EG van belemmeringen op de toegang tot de markt van een Lid-Staat die 
hun oorsprong vinden in structureel-economische omstandigheden. Men kan zich, ter 
invulling van dit voorbehoud, inspireren op het in de industriële economie gemaakte 
onderscheid tussen structurele (of onschuldige) en strategische (of gedragsmatige) belem
meringen van de markttoegang. 2508 Enkel laatstgenoemde, indien zij uitmonden in 
markttoegangsbelemmeringen in de hoger (supra, nrs. 466 e.v.) aangegeven zin, laten 
zich aan rechterlijke toetsing onderwerpen. Structurele belemmeringen van factoren
mobiliteit hangen samen met de economische kenmerken van een sector, zoals absolute 
kostenvoordelen van lokale ondernemingen (doordat deze gemakkelijker toegang hebben 
tot technologie, ruimte, financiering, natuurlijke hulpbronnen), schaaleconomieën (o.m. 
probleem van natuurlijke monopolies) en productdifferentiatie (problemen om de consu-

2505 

2506 

2507 

2508 

NGUYEN, B., "Bachmann, Warner, Schumacker, Wieloclex et les autres ... ou quand la Cour de 
justice harmonise la fiscalité européenne", Europe, december 1995, (1), 3. 

Zo de wat sloganeske titel van de bijdrage van VERMEEND, W., "The Court of Justice of the 
European Communities and direct taxes: 'Est-ce que la justice est de ce monde?'", EC Tax Rev., 
1996, 54-55. 

Zie de suggesties in dit verband bij NGUYEN, R, o.c., Europe, december 1995, 3-4. 

Het onderscheid tussen "innocent" en "strategie harriers" is oorspronkelijk van de hand van SALOP, 
S.C., "Monopolistic competition with outside goods", 10 Belt J. Econ., 1979, 141-156. 
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ment het nieuwe product te doen kennen en kopen). Kenmerkend is, dat zij exogeen zijn 
aan de ondernemingen en een marktstructuur creëren waar slechts een beperkt aantal 
ondernemingen winstgevend actief kunnen zijn. 2509 Van strategische belemmeringen 
daarentegen is sprake wanneer reeds op de markt gevestigde ondernemingen door hun 
gedragingen barrières opwerpen of wanneer overheidsmaatregelen zulks - al of niet op 
vraag van de gevestigde lokale ondernemingen - doen. 2510 

519. Men kan het onderscheid tussen beide categorieën belemmeringen illustreren aan 
de hand van de markt voor openbare biedingen in de EG, die zowel hinderpalen van 
structurele als van strategische aard vertoont. 2511 

De structurele belemmeringen zijn velerlei: het aantal beursgenoteerde vennootschappen is eerder klein (vooral in 
vergelijking met de V.S.)2s12

, wat deels te maken heeft met het feit dat in sommige Lid-Staten belangrijke 
ondernemingen niet de vorm van een naamloze vennootschap hebben of naar een beter afgrendelbare vennoot
schapsvorm overstappen2s13 ; de schaal van de beursmarkten in de EG is beperkt2s14 en de markten zijn sterk 

2S09 

2510 

2511 

2512 

2513 

Zie GEROSKI, P. en JACQUEMIN, A., "lndustrial change, harriers to mobility, and European 
industrial policy", Economie Policy, 1985, (170), 182-183; tevens gepubliceerd in The European 
lntemal Market. Trade and Competition, JACQUEMIN, A. en SAPIR, A. (ed.), Oxford, Oxford 
University Press, 1989, (298), 309-310. Een gedetailleerde analyse van de diverse vormen van 
structurele belemmeringen die in de industriële economie worden onderscheiden, is hier niet op 
haar plaats: zie met name het pionierswerk destijds van BAIN, J.S., Barriers to New Competition, 
Cambridge, Harvard University Press, 1956. Voor een uitvoerige bespreking, zie ook DAVIES, S., 
LYONS, B., DIXON, H. en GEROSKI, P., Economics of industrial organisation, Londen, Longman, 
1988, 35 e.v. Belangrijke preciseringen op deze theorie werden aangebracht door BAUMOL, W.J., 
"Contestable markets: an uprising in the theory of industrial structure", 72 Am. Econ. Rev., 1982, 
1-15. 

Zie de bespreking bij GEROSKI, P. en JACQUEMIN, A., o.c., in The European lntemal Market, 311-
317. Voor een uitgewerkt voorbeeld van strategische belemmeringen door een op de markt 
aanwezige onderneming, zie DAVIES, S., LYONS, B., DIXON, H. en GEROSKI, P., Economics of 
industrial organisation, 32-34. Zie ook, met talrijke referenties, SCHERER, F.M. en Ross, D., 
Industrial Market Structure and Economie Performance, Boston, Houghton Mifflin, 1990, 374-407. 

Over de belemmeringen voor overnames, en met name ovemamebiedingen, in de EG werden eind 
jaren tachtig - begin jaren negentig verscheidene min of meer diepgravende studies gemaakt. Zie 
met name Booz-ALLEN ACQUISITION SERVICES, Study on Obstacles to Takeover Bids in the 
European Community, Parijs, 1990; COCPERS & LYBRAND, Barriers to Takeovers in the European 
Community, Londen, Department of Trade and lndustry, 1989, 3 vol.; Mergers and Acquisitions in 
the EEC, Brussel, 1990; International M & A. A guide to the regulation of mergers and acquisitions 
worldwide, bijzonder supplement bij Int. Fin. L. Rev., januari 1991; SECTION ON BUSINESS LAW, 
INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, "Constraints on Cross Border Takeovers and Mergers: A 
Catalogue of Disharmony", Int. Bus. Law., 1991, 49-132. Zie tevens het overzicht van culturele, 
structurele en technisch-juridische factoren bij BYITEBIER, K., Het vijandige ovemamebod. Een 
vergelijkef!.d onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van het· vijandige overnamebod als 
techniek van controleverwerving over beursgenoteerde vennootschappen, Antwerpen, Maki u, 1993, 
168-180. 

Enkel 54 % van de top 400 Europese vennootschappen is ter beurze genoteerd, ten opzichte van 99 
% in de Verenigde Staten; het relatieve economische gewicht van de ter beurze genoteerde 
vennootschappen in de EG bedraagt minder dan de helft van dit van de in de V .S. genoteerde 
Amerikaanse vennootschappen. 

Men vergelijke het aantal AG's en GmbH's in Duitsland: eind 1993 2.934 AG's, waarvan slechts 
iets meer dan 500 ter beurze genoteerd, ten opzichte van 543.444 GmbH's: Statistisches Jahrbuch 
für die Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart, Metzler-Poeschel, 1992, 132. Vgl. de cijfers voor 
1988 bij SEMLER, F.-J., "L'acquisition d'entreprises et de participations en République fédérale 
d' Allemagne (R.F .A.). Aspects juridiques", R.D.A.I., 1990, (177), 178. Daarnaast bestond er eind 
jaren tachtig - begin jaren negentig een tendens voor sommige aandeelhoudersgroepen om de door 
hen gecontroleerde ondernemingen af te grendelen tegen vijandige overnamen door ze om te zetten 
in een andere vennootschapsvorm, zoals de gecommanditeerde vennootschap op aandelen: zie, voor 
België, GEENS, K., "Beschermingsconstructies: enkele recente evoluties", in Openbaar bod en 
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versnipperd2515
; de grootte van beursgenoteerde vennootschappen verschilt sterk van Lid-Staat tot Lid-Staat; 

marktliquiditeit is soms problematisch gelet op het kleine aantal genoteerde vennootschappen en de beperkte 
groep aandelen in vrije omloop; de beschikbaarheid resp. toegankelijkheid van informatie m.b.t. het aandeelhou
derschap en de financiële situatie van beursgenoteerde vennootschappen blijft, ondanks de harmonisatiewerk
zaamheden van de EG inzake financiële verslaggeving en openbaarmaking van effectenoverdrachten2516

, vaak 
problematisch2517

; de spreiding van aandelen is vaak de resultante van historische of culturele factoren, zoals 
de rol van de banken in de Duitse industrie, van de overheid in belangrijke Franse ondernemingen en van een 
aantal families in de Italiaanse economie2518

; en belangrijke verschillen blijven bestaan inzake fir.at.cieringsme
thoden tussen kapitaalmarkt- en bankgeoriënteerde stelsels. 2519 Structurele belemmeringen vloeien ook voort uit 
de sterke verschillen tussen de beurs- en vennootschapswetgeving van de Lid-Staten, zoals b.v. de disparaatheid 
naar vorm en inhoud van de regulering van openbare biedingen2520 en het bestaan van een tweedelig bestuurs
systeem in Lid-Staten als Nederland en Duitsland (raad van bestuur en raad van commissarissen/Vorstand en 
Aufsichtsrat). 

Meteen toont het voorbeeld van de overnamemarkt aan hoe moeilijk de scheidingslijn 
tussen structurele en strategische belemmeringen soms te trekken valt: bepaalde structure
le verschillen, zoals onderscheiden nationale tradities inzake 11 corpora te 
gavernanee 112521

, lenen zich uitstekend tot een strategische benutting om overnemingen 

2514 

2515 

2516 

2517 

2518 

2519 

2520 

2521 

beschermingsconstructies. Recente evoluties in wetgeving en praktijk naar Belgisch, Nederlands en 
Europees recht, Kalmthout, Biblo, 1990, (77), 82; TILQUIN, T., "Le renouveau de la société en 
commandite par actions", Bank Fin., 1991, 89-98; over deze evolutie in Frankrijk, zie COURET, 
A., MARTIN, D. en FAUGÉROLAS, L., Sécurité et transparenee du marché financier. Nouveau statut 
de la C.O.B. Réforme des O.P.A.-O.P.E., Bulletin Joly, nr. llbis; zie ook, voor Italië, CASATI, R. 
en AROSSA, F., "Italy", in International M & A, bijzonder supplement Int. Fin. L. Rev., januari 
1991, (60), 65. 

De beurskapitalisatie van de New York Stock Exchange is nog steeds 50 % hoger dan de totale 
kapitalisatie van alle Europese beurzen bij elkaar. 

Eind jaren tachtig had de EG 50 beurzen met in totaal 4.655 genoteerde vennootschappen, in 
vergelijking met 8 beurzen voor een totaal van 2.970 genoteerde vennootschappen: zie Booz
ALLEN ACQUISITION SERVICES, Study on Obstacles to Takeover Bids in the European Community. 

Gedoeld wordt met name op de Vierde en Zevende Richtlijn en de Pakketmeldingsrichtlijn. Met 
name in Duitsland bestaat verzet tegen de volledige tenuitvoerlegging van de in deze richtlijnen 
vervatte openbaarmakingsplichten: cf. de thans voor het Hof lopende procedures C-191195, 
Commissie/Duitsland en C-97 /96, Daihatsu, en de destijds door de Commissie tegen Duitsland 
aangespannen inbreukprocedure wegens het niet binnen de vereiste termijn omzetten van de 
Pakketmeldingsrichtlijn (zaak C-213/94, inmiddels geschrapt). 

Zie o.m. VAN HULLE, K., "De voorstellen van Europese richtlijnen inzake openbaar bod en 
beschermingsconstructies", in Openbaar bod en beschermingsconstructies, (179), 196. 

Zie, met nadere verwijzingen, WOUTERS, J., "Harmonisering van de regels betreffende openbare 
biedingen in de Europese Gemeenschap. Een transatlantisch perspectief op het voorstel voor een 
dertiende richtlijn", T.R. V., 1991, (1), nr, 2, p. 5-6. 

Zie, m.b.t. het onderscheid tussen markt- en bankgerichte financiële stelsels, BERGLÖF, E., 
"Capital Structure as a Mechanism of Control: a Comparison of Financial Systems", in The Firm as 
a Nexus of Treaties, AOKI, M., GUSTAFSSON, B. en WILLIAMSON, O.E. (eds.), Londen, Sage, 
1990, 237-262. 

Zie het overzicht bij WOUTERS, J., o.c., T.R. V., 1991, p. 7, nr. 4. 

Voor een vergelijkend overzicht van "corporate govemance"-structuren naar het recht van de V.S., 
Japan, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, zie PROWSE, S., Corporale govemance in an 
international perspective: a survey of corporate control mechanisms among large firms in the United 
States, the United Kingdom, Japan and Germany, BIS Economie Papers, 1994, nr. 41; zie ook 
RoE, M.J., "Some Differences in Corporate Structure in Germany, Japan, and the United States", 
102 Yale L.J., 1993, 1927-2003. 
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door EG-ondernemingen te bemoeilijken: zo b.v. de structuurregeling in N ederland2522
, 

de Franse regeling inzake "pouvoirs (mandats) en blanc"2523 en de inschakeling van 
kredietinstellingen via het "Depotstimmrecht" -stelsel2524 in Duitsland. 2525 Ook niet
optreden van nationale overheden kan als strategische belemmering worden uitgelegd: zo 
heeft de afwezigheid in Lid-Staten als Nederland van een wettelijke regeling inzake 
beschermingsconstructies binnenlandse ondernemingen nagenoeg 'carte blanche' gegeven 
om een vernuftig netwerk van allerlei beschermingsconstructies uit te spinnen2526 

- al 
stuurt de overheid er nu aan op een zekere inperking van deze constructies bij beursgeno
teerde ondernemingen. 2527 Dat reglementering van beschenningsconstructies door de 
overheid op zichzelf een proces is waarin binnenlandse ondernemingen druk uitoefenen 
om zo veel mogelijk bescherming te verkrijgen, wijzen niet alleen de ervaringen met de 
"anti-takeover statutes" in de Verenigde Staten (infra, volgend nr.), maar ook deze in 
Lid-Staten als België, uit. 

Wat België betreft, kan men zulks illustreren aan de hand van het overnamebesluit van 8 november 1989.2528 

De officiële doelstellingen van de daarin vervatte regulering van het openbare overnamebod zijn inzonderheid het 
verzekeren van informatieverstrekking aan, en de gelijke behandeling van, effectenhouders, en het verhogen van 
de transparantie en de goede werking van de markt. 2529 Dat daarachter ook andere motieven schuilgaan, toont 
de 100 %-regel van het besluit aan. Krachtens art. 3, 1 o moet elk openbaar overnameaanbod slaan op alle 

2522 

2523 

2524 

2525 

2526 

2527 

2528 

2529 

Zie, genuanceerd, VAN DER GRINTEN, W.C.L., "Structuurregeling als beschermingsconstructie", in 
Beschermingsconstructies, Deventer, Kluwer, 1990, 13-19. 

Art. 161, zesde alinea, Loi 1966, krachtens welk de voorzitter van de algemene vergadering voor 
elke volmacht van een aandeelhouder die geen mandataris aanwijst ("mandat en blanc"; met name 
de grote vennootschappen sturen via de banken gewoonlijk volmachtformulieren naar hun 
aandeelhouders, die deze slechts hebben te ondertekenen en terug te sturen, en waarbij de naam van 
de mandataris aan de aandeelhouder onbekend blijft: RIPERT/ROBLOT-GERMAN, nr. 1199, p. 900), 
een stem uitbrengt ten voordele van de door de raad van bestuur of het directoire voorgestelde of 
aangenomen ontwerpresoluties, en een stem ten nadele van alle andere ontwerpresoluties. Deze 
regeling verstrekt de voorzitter van de algemene vergadering een aanzienlijke macht: MERCADAL
JANIN, nr. 1895, p. 593-594; MERLE, PH., Droit commercial. Sociétés commerciales, nr. 470, p. 
445-449. Een aandeelhouder die tegen het zittend bestuur wil stemmen, moet beroep doen op een 
lasthebber die hij vertrouwt of gebruik maken van de door art. 161-1, eerste alinea, Loi 1966 
geboden mogelijkheid tot "vote par correspondance". 

Over het in § 135 AktG geregelde "Depotstimmrecht deutscher Kreditinstitute", dat banken een 
belangrijke invloed verschaft in de algemene vergaderingen van grote Duitse ondernemingen, zie 
ADAMS, M., "Der Markt für Unternehmenskontrolle und sein Millbrauch", A.G., 1989, (333), 
335; LUTTER, M. en LAMMERS, B., "Hostile Takeovers: Possibilities and Limitations according to 
German Law", in Defensive measures against hostile takeovers in the common market, MAEUER, 
J.M.M. en GEENS, K. (eds.), Dordrecht, Martinus Nijhoff, Londen, Graham & Trotman, 1990, 
(113), 134-135. 

Daarover b.v. HoPT, K.J., "PräventivmaBnahmen zur Abwehr von Übernahme- und Beteiligungs
versuchen", W.M.-Festgabefür Theodor Heinsius, 25 september 1991, (22), 28-29. 

Zie, kritisch vanuit EG-hoek, BRITTAN, L., "Acquisitions and mergers in the European Communi
ties", N. V., 1990, (247), 250: "you can take advantage of the more 'liberal' regulatory regimes 
whilst obstructing potential acquisitions at 'home'. Quite clearly, this arrangement is opposed to the 
level playing field conditions we are trying to create in the Single European Market. " 

Zie met name de aangekondigde regeling van beschermingsconstructies als uiteengezet in de brief 
van de minister van financiën van 28 februari 1996, TK, 1995-96, 24.400 IXB, nr. 22. 

K.B. van 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle 
op vennootschappen (B.S., 11 november 1989). 

Zie art. 15 Wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter 
beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen 
(B.S., 24 mei 1989). 

I 
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effecten van de doelvennootschap die nog niet in het bezit zijn van de bieder(s). Officieel is de doelstelling van 
de volledige-bodsregel de bescherming van de gelijke behandeling der aandeelhouders: elke aandeelhouder die op 
het bod ingaat, heeft de zekerheid dat zijn aandelen zullen worden afgenomen. Maar in wezen lijkt de regel, 
waarop door het Verbond van Belgische Ondernemingen sterk werd aangedrongen, vooral ingegeven door de 
wens Belgische ondernemingen beschermen tegen buitenlandse vijandige overnemers. 2530 Dat deze regel 
noodzakelijk is om de minderheidsaandeelhouder te beschermen, lijkt hoogst twijfelachtig nu men b.v. in de 
V.S. geen algehele biedingsplicht kent en gelijke behandeling vrijwaart door proportionele reductie van het aantal 
aandelen dat in overtal werd aangeboden. 2531 Doordat hij onvriendelijke openbare bkdingen ontmoedigt, speelt 
de volledige-bodsregel vooral het zittend bestuur van de Belgische ondernemingen in de kaart. Zoals WY
MEERSCH terecht heeft opgemerkt2532

, drijft hij vanwege zijn dure prijsticket vele acquisities weg van de 
markt, terug naar de private onderhandelingstafel tussen meerderheids- en belangrijke minderheidsaandeelhou
ders. Gevolg is dat, paradoxaal genoeg, de kleine aandeelhouder door de volledige bodsregel veeleer wordt 
benadeeld. 

§ 2. Anti-overnamewetgeving: lering uit de rechtspraak van het U.S. Pederal Supreme 
Court? 

520. De vraag die naar aanleiding van belemmeringen op overnamen en met name 
overnamebiedingen in de EG rijst, is in welke mate in dit verband genomen overheids
maatregelen vatbaar zijn voor rechterlijke toetsing aan het vestigingsrecht (omtrent louter 
privaatrechtelijke afweertechnieken, zie supra, nrs. 304-305). Dat zij qua ingesteldbeid 
haaks staan op de door het EG-Verdrag nagestreefde eenmaking der markten en mobiliteit 
van productiefactoren aangezien zij (tevens) de vestiging van EG-ondernemingen bemoei
lijken, mag duidelijk zijn. De hele vraag is evenwel of de collllr..unautaire rechter goed is 
uitgerust om dergelijke maatregelen op hun conformiteit met de vestigingsvrijheid te 
toetsen. De mogelijkheden en begrenzingen van het rechterlijk optreden in dezen kunnen 
worden verduidelijkt aan de hand van de ervaringen die het Amerikaanse federale 
hooggerechtshof (U.S. Pederal Supreme Court, hierna "Supreme Court" of "hoogge
rechtshof") heeft opgedaan met de toetsing van door de Amerikaanse deelstaten aangeno
men "anti-takeover statutes" aan de 'Negative Commerce Clause' van de Amerikaanse 
federale grondwet (hierna: "Commerce Clause").2533 

521. In de V .S. vindt de federaal-rechterlijke toetsing van statelijke anti-overnameprak
tijken voornamelijk - maar niet uitsluitend2534 

- plaats aan de hand van de Commerce 
Clause. Deze bepaling vervult een vergelijkbare functie in de rechterlijke toetsing als de 
marktvrijheden van het EG-Verdrag: zij verleent de federale wetgever de bevoegdheid om 
de interstatelijke handel te reguleren, maar sinds vorige· eeuw al legt het Supreme Court 

2530 

2531 

2532 

2533 

2534 

Vgl. de interventie van KEUTGEN, G., in Openbaar bod en beschermingsconstructies, 135-136. 

Zie, met verwijzingen naar de relevante voorschriften van de Williams Act en de door de SEC 
uitgevaardigde Rule 14-d, WOUTERS, J., o.c., T.R. V., 1991, nr. 12, p. 19. 

WYMEERSCH, E., "Verplicht overnamebod-een kritische ontleding", Bank Fin., 1992, 85-98. 

Art. I § 8 Constitution of the United Statesof America. Zie supra, voetnoot 2085. 

Toetsing van anti-overnamewetten heeft o.m. ook plaatsgevonden aan de hand van de "Supremacy 
Clause" (art. VI[2] U.S. Constitution), met name omwille van het preëmptieve effect dat de 
federale Williams Act heeft op anti-overnamewetten van de deelstaten. Daarnaast vond toetsing 
plaats aan de hand van de "Contract Clause" (art. I, S. 10[1] U.S. Constitution), die de deelstaten 
verbiedt de geldigheid van contracten aan te tasten. Zie i.v.m. dit laatste, BUTLER, H.N. en 
RIBSTEIN, L.E., "The Contract Clause and the Corporation", 55 Brooklyn L. Rev., 1989, (767), 
794-808; Id., The Corporation and the Constitution, Washington, AEI Press, 1995, 47-56. 

_j 
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de bepaling zo uit, dat zij ook bij afwezigheid van federale regulering disproportioneel 
belastende staatswetgeving verbiedt (zgn. "Negative" of "Dormant Commerce Ciau
se"). 2535 Ook het Supreme Court heeft in de loop van de tijd verschillende criteria 
ontwikkeld ter beoordeling van de constitutionele geldigheid van staatswetgeving: een 
discriminatietest2536

, een coherentietest2537
, meer recent ook een afweging van het le

gitieme staatsbelang ten opzichte van het belang van de interstatelijke handel. 2538 Onder 
de twee laatstgenoemde criteria toetst het Supreme Court ook niet -discriminerende wetge
ving, al formuleert het dan bijkomende voorwaarden voor onverenigbaarheid: zo moet bij 
de coherentietest een daadwerkelijk (en niet louter potentieel of hypothetisch) conflict met 
de wetgeving van een andere staat voorliggen2539

, terwijl het hooggerechtshof bij de 
"balancing test" enige terughoudendheid inzake proportionaliteitstaetsing aan de dag lijkt 
te leggen. 2540 

2535 

2536 

2537 

2538 

2539 

2540 

Zie o.m. Cooley v Board of Wardens, 53 U.S. (12 How.) 299 (1852); Gibbons v Ogden, 22 U.S. 
(9 Wheat.) 1 (1824). Voor een zeer grondige en rijk gedocumenteerde analyse van de 'Negative 
Commerce Clause' -rechtspraak van het Supreme Court, met aandacht voor de historische ontwikke
lingen, zie TRIBE, L.H., American Constitutional Law, Mineola, Foundation Press, 1988, 2e ed., 
401-545; in het perspectief van verticale machtsbegrenzing door de federale rechter, LENAERTS, 
K., Constitutie en rechter. De rechtspraak van het Amerikaanse Opperste Gerechtshof, het Europese 
Hof van Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, Antwerpen, Kluwer, 1983, 
i.h.b. p. 99-145, nrs. 112-165. Voor andere lezenswaardige bijdragen over deze jurisprudentie, zie 
o.m. EULE, J.N., "Laying the Dormant Commerce Clause to Rest", 91 Yale L.J., 1982, 425-485; 
LEVMORE, S., "Interstate Exploitation and Judicial Intervention'', 69 Va. L. Rev., 1983, 563-631; 
O'FALLON, J.M., "The Commerce Clause: A Theoretica! Comment", 61 Or. L. Rev., 1982, 395-
420; REGAN, D.H., "The Supreme Court and State Protectionism: Making Sense of the Dormant 
Commerce Clause", 84 Mich. L. Rev., 1986, 1091-1287; SMITH, M.E., "State Discriminations 
Against Interstate Commerce", 74 Cal. L. Rev., 1986, 1203-1257; TUSHNET, M., "Rethinking the 
Dormant Commerce Clause", 1979 Wis. L. Rev., 125-165. Voor een analyse van de 'Negative 
Commerce Clause' -jurisprudentie vanuit het oogpunt van economische integratie, zie met name 
CoLLINS, R.B., "Economie Union as a Constitutional Value", 63 N.Y.U.L. Rev., 1988, 43-129; 
SUNSTEIN, C.R., "Protectionism, the American Supreme Court, and Integrated Markets", in 1992: 
One European Market? A Critical Analysis of the Commission's lnternal Market Strategy, BIBBER: 
R., DEHOUSE, R., PINDER, J. en WEILER, J.H.H. (eds.), Baden-Baden, Nomos, 1988, 127-147, 
V ARA T, J. D., "Economie Integration and lnterregional Migration in the United States Federal 
System", in Comparative Constitutional Federalism. EuroJ!_e and America, TUSHNET, M. (ed.), 
New York, Greenwood Press, 1990, 21-65. Zie ook, specifiek m.b.t. vennootschappen, CONARD, 
A.F., "Federal Proteetion of the Free Movement of Corporations", in Courts and Free Markets. 
Perspectives from the United States and Europe, 11, SANDALOW, T. en STEIN, E. (eds.), Oxford, 
Clarendon, 1982, 363-384. 

Zie b.v. Dean Milk Co. v Madison, 340 U.S. 349 (1951); Lewis v BT fnvestment Managers, Inc., 
447 U.S. 27 (1980); Philadelphia v New Jersey, 437 U.S. 617 (1978). 

Daarbij geldt als criterium dat de wet van een deelstaat de interstatenhandel negatief kan beïnvloe
den doordat hij activiteiten aan inconsistente regelgeving onderwerpt: Bibb v Navajo Freight Lines, 
lnc., 359 U.S. 520 (1959); Kassei v Consolidated Freightways Corp., 450 U.S. 662 (1981); 
Brown-Forman Distiliers Corp. v New York State Liquor Authority, 476 U.S. 573 (1986). Een 
interessante parallel ware hier te trekken met de Bachmann-rechtvaardigingsgrond inzake fiscale 
coherentie: infra, nr. 494. 

Pike v Bruce Church, Inc., 396 U.S. 137, 142 (1970). Voor een kritische benadering van de 
diverse vormen van "balancing" in de rechtspraak van het hooggerechtshof, zie REGAN, D.H., 
o.c., 84 Mich. L. Rev., 1986, (1091), 1101 e.v., die integendeel (1125-1137) als centrale test het 
"discriminatory purpose" van een statelijke wet voorstaat. 

Zie b.v. Huron Portland Cement Co. v Detroit, 362 U.S. 440, 448 (1960). 

Ofschoon de rechtbanken volgens het Supreme Court het praktische effect van de wetgeving moeten 
onderzoeken (Lewis v BT Inv. Managers, Inc., 447 U.S. 27, 37 (1980)), heeft het laten verstaan 
dat zij terughoudend moeten zijn "to second-guess the empirica! judgments of lawmakers" (CI'S 
Corp. v Dynamics Corp. of America, 481 U.S. 69, 92 (1987)) en dat zij niet noodzakelijk moeten 
nagaan of de wet van de deelstaat het opgegeven doel ook in werkelijkheid kan bereiken ( Cities 
Serv. Gas Co. v Peerless Oil & Gas Co., 340 U.S. 179, 188 (1950)). 



In twee belangrijke uitspraken van de jaren tachtig, Edgar v Mite Corp. 
(1982)2541 en CTS Corp. v Dynamics Corp. of America (1987)2542 heeft het Supreme 
Court de Commerce Clause toegepast ten aanzien van anti-overnamewetgeving van de 
deelstaten. Die twee arresten staan echter ook in scherp contrast tot elkaar; precies 
daarom bieden zij een goede illustratie van de mogelijkheden en begrenzingen van 
rechterlijk toezicht op (lid)statelijke anti-overnameregels. 2543 

522. In MITE heeft het hooggerechtshof zijn tanden laten zien ten aanzien van de 
zogenaamde 'eerste generatie' anti-overnamewetten in de Verenigde Staten. Vele staten 
hadden, onder druk van vennootschapsbestuurders, wetgeving aangenomen die overname
biedingen zo veel mogelijk ontmoedigden: gewoonlijk voorzagen deze wetten in vooraf
gaandelijke administratieve procedures (indienen van dossier, kennisgeving aan het 
bestuur van de doelvennootschap, hoorzitting voor een ambtenaar of commissie van de 
deelstaat), min of meer zware voorwaarden waaraan het bod moest voldoen ("fairness" 
voor de aandeelhouders, verplichting tot een volledig bod, het ten goede komen van het 
bod aan de inwoners van de deelstaat) en een duidelijke bevoordeling van vriendschappe
lijke overnamen. 2544 In MITE verklaarde het hooggerechtshof de anti-overnamewet van 
Illinois onverenigbaar met de Commerce Clause. 

De wet van Illinois bood een typische ilustratie van de eerste generatie anti-overnamewetten in de V.S. Hij gold 
voor elk overnamebod op een vennootschap die aan ten minste twee van de volgende voorwaarden voldeed: 
hoofdkantoor te Illinois, oprichting naar het recht van Illinois, minimum 10 % van het kapitaal vertegenwoordigd 
in Illinois. Bieders werden verplicht hun bod 20 dagen vóór de inwerkingtreding ervan te registreren bij de 
staatssecretaris. Tijdens deze wachtperiode kon laatstgenoemde een hoorsessie houden over de redelijkheid van 
het bod. Als de staatssecretaris de verstrekte inlichtingen onvoldoende achtte of het bod bedrieglijk of onbillijk 
vond, kon hij het verbieden. MITE, een vennootschap naar het recht van Delaware met hoofdkantoor te 
Connecticut, had een overnamebod uitgebracht op alle aandelen van Chicago Rivet & Machine Co., een 
vennootschap naar het recht van Illinois wier aandeelhouders over de V.S. verspreid waren en waarvan slechts 
27 % in Illinois zelf woonachtig waren. MITE had bij de SEC het door de Williams Act vereiste dossier 

2541 

2542 

2543 

2544 

457 u.s. 624 (1982). 

Supra, voetnoot 2540. 

Voor een nadere analyse van beide arresten en de wisselwerking tussen hen en de anti-overname
wetgeving van de deelstaten, zie o.m. BAXLEY, C.W., "The Constitutionality of the Delaware Anti
Takeover Statute", 13 Harv. J. L. & Pub. Pol'y, 1990, 319-353; BOYER, A., "When It Comes to 
Hostile Tender Offers, Just Say No: Commerce Clause and Corporation Law in C/'S Corp. v. 
Dynamics Corp. of America", 51 Cincinnati L. Rev., 1988, 539-609; CRONIN, M.A., "State 
Takeover Legislation after CTS: Does lt Give States a Free Hand to Regulate Tender Offers?", 13 
Del. J. Corp. L., 1988, 1029-1069; LANGEVOORT, D.C., "The Supreme Court and the Politics of 
Corporate Takeovers: A Comment on CTS Corp. v. Dynamics Corp. of America", 101 Harv. L. 
Rev., 1987, 96-118; PAMEPINTO, S., Can States Stop Corporale Takeovers?, Washington, Investor 
Responsibility Research Center, 1987; PRENTICE, R.A., "The Role of States in Tender Offers: An 
Analysis of CI'S", Colum. Bus. L. Rev., 1988, 1-89; REGAN, D.H., "Siamese Essays: (I) CI'S 
Corp. v. Dynamics Corp. of America and Dormant Commerce Clause Doctrine; (11) Extraterritorial 
State Legislation", 85 Mi eh. L. Rev., 1987, 1865-1913; SEGAL, S. E., "CTS Corporation and the 
Intemal Affairs Veil of State Takeover Regulations", 60 U. Colo. L. Rev., 1989, 189-233; SIDAK, 
J.G. & WOODWARD, S.E., "Corporate Takeovers, the Commerce Clause, and the Efficient 
Anonymity of Shareholders", 84 Nw. U. L. Rev., 1990, 1092-1118; SILVERSTEIN, B.L., "An 
Analysis of the Constitutional Validity of Delaware's 'Business Combination' Statute", 13 Del. J. 
Corp. L., 1988, 861-877; SROUFE, E. en GELBAND, C., "Business Combination Statutes: A 
'Meaningful Opportunity' for Success?", 45 Bus. Law., 1990, 891-921. 

Zie o.m. CLARK, R.C., Corporale Law, Boston, Little, Brown & Company, 1986, 568-569. 
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ingediend, maar weigerde de voorschriften van de wet van Illinois na te leven. Zij vocht deze aan voor de 
federal district court, o.m. met als argument dat de wet in strijd was met de Commerce Clause. 2545 

Het Supreme Court gaf MITE in essentie gelijk en oordeelde dat de anti-overnamewet van 
Illinois om verschillende redenen strijdig was met de Commerce Clause. De wet was in 
de eerste plaats ongrondwettelijk door haar extraterritoriaal effect, aangezien zij MITE 
ook ervan weerhield een bod te richten aan de niet in Illinois woonachtige aandeelhou
ders. Daarnaast meende het hooggerechtshof dat de wet een buitensporige last op de 
interstatelijke handel legde die in geen verhouding stond ten opzichte van de ermee 
nagestreefde lokale belangen. De duidelijkste last die de wet op de interstatenhandel 
legde, was haar natiewijde toepassingsbereik, waardoor de staatssecretaris van Illinois 
over de gehele V. S. een overnamebod kon verbieden. 2546 Het Supreme Court achtte 
twee door Illinois naar voren geschoven legitieme lokale belangen, nl. bescherming van in 
deze staat woonachtige effectenhouders en het feit dat de wet slechts de interne aangele
genheden van naar het recht van Illinois opgerichte vennootschappen regelde, onvoldoen
de als tegengewicht voor het belemmerend effect van de wet op de interstatenhandeL 
Bescherming van lokale beleggers is een legitiem beleidsdoel, maar volgens het hoogge
rechtshof heeft een staat geen legitiem belang in de bescherming van niet-verblijfhoudende 
aandeelhouders. 2547 Dit laatste zou het Supreme Court in CTS preciseren met de over
weging dat een staat enkel geen legitiem belang heeft "in protecting nonresident sharebol
ders of nonresident corporations". 2548 Wat het "interne aangelegenheden" -argument 
betreft, kon het hooggerechtshof terecht opmerken dat de wet ook gold voor niet naar het 
recht van Illinois opgerichte vennootschappen waarvan 10 % van de aandelen door 
ingezetenen van die staat werden gehouden. 

523. De actieve toetsing van het Supreme Court in MITE contrasteert met de meer 
deferentiële houding naar de deelstaten toe in het vijf jaar later gewezen CTS Corp. v 
Dynamics Corp. of America. Hier stond de verenigbaarheid met de Commerce Clause aan 
de orde van de anti-overnamewet van Indiana, die een typevoorbeeld bood van de 'control 
share acquisition' -wetten welke deel uitmaken van de tweede generatie anti-overnamewet
geving van de staten. 

Het voornaamste doel van de tweede generatie anti-overnamewetten van de Amerikaanse deelstaten bestond erin, 
ongrondwettelijkheid onder MITE te omzeilen. 2549 Anders dan de eerste generatie wetten vinden de nieuwe 

2545 

2546 

2547 

2548 

2549 

Daarnaast beriep MITE zich op de "preemption" van de wet door de Williams Act. 

Over de opvallende voorliefde die het Supreme Court op dit punt voor het openbaar bod als 
overname-instrument aan de dag legde, zie infra, nr. 488. 

Vgl. het arrest Alpine Investment van het Hof van Justitie (supra, nrs. 459 en 470), waar één van 
de door Nederland ingeroepen beleidsdoelstellingen van het verbod van cold calling was, het 
beleggend publiek te beschermen. In r.o. 43 merkt het Hof op dat "de bescherming van consu
menten op het grondgebied van andere Lid-Staten als zodanig [ ... ] niet een taak van de Nederlandse 
overheid [is]", maar het acht het verbod wel gerechtvaardigd door de nood om de goede reputatie 
van de Nederlandse financiële diensten te beschermen. 

CTS Corp. v Dynamics Corp. of America, 481 U.S. 93 (1987). Het Supreme Court stemde er in 
deze zaak mee in dat lndiana een legitiem belang heeft bij het beschermen van niet-ingezeten 
aandeelhouders van vennootschappen opgericht naar het recht van deze staat. 

Over de twijfels die men o.b.v. MITE over de grondwettelijkheid van een aantal van deze wetten 
kon koesteren, zie SARGENT, M.A., "Do the Second-Generation State Takeover Statutes Violate the 
Commerce Clause?", 8 Corp. L. Rev., 1985, 3-34. 
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maatregelen enkel toepassing op de naar het recht van de deelstaat opgerichte vennootschappen, zijn het de 
aandeelhouders en niet een overheid die eventueel hun goedkeuring aan een bod moeten hechten, en kunnen 
vennootschappen de nieuwe wettelijke regels in de statuten niet-toepasselijk verklaren ('opt-out').2550 Eén van 
de varianten van deze nieuwe wetten zijn 'control share acquisition' -wetten, zoals in Indiana. De wet van 
laatstgenoemde staat bepaalt dat een entiteit die een controledeelneming verwerft, gedefinieerd als een 
deelneming boven een bepaald percentage stemrechten (20 %, 33 113 % of 50 %), de daaraan verbonden 
stemrechten slechts mag uitoefenen nadat een meerderheid van alle niet-belanghebbende aandeelhouders zijn 
goedkeuring aan de verwerving heeft gehecht. 2551 Dynamics Corporation of Alnerica had een overnamebod 
uitgebracht op CTS, een naar het recht van Indiana opgerichte vennootschap, teneinde haar belang erin van 9,6 
naar 27,5 % op te voeren. Nadat de raad van bestuur van CTS besloten had tot een 'opt-in' onder de voornoem
de wet, zocht Dynamics Corp. bij het district court de onverenigbaarheid van de wet met o.m. de Commerce 
Clause te ·doen vaststellen. Zowel het district court als de court of appeals achtten de wet inderdaad, op grond 
van MITE, met deze bepaling in strijd. Het Supreme Court echter "reversed". 

De wet van Indiana hield volgens het Supreme Court geen schending van de Commerce 
Clause in omdat (i) hij niet-discriminerend was (geen grotere last voor niet-ingezeten 
bieders ten opzichte van ingezeten bieders), (ii) hij geen ontoelaatbaar risico van inconsis
tente overnameregulering door de staten inhield (integendeel: de wet was volledig in 
overeenstemming met het vennootschapsrechtelijke beginsel dat een staat de bevoegdheid 
heeft om de stemrechten van aandeelhouders in zijn vennootschappen te reguleren), en 
(iii) de gevolgen van de wet voor de interstatenhandel gerechtvaardigd waren door het 
belang dat een staat heeft bij het aanmoedigen van stabiele verhoudingen tussen de in haar 
vennootschappen betrokken partijen en in de bescherming van aandeelhouders. 2552 Wat 
dit laatste punt betreft, erkent het hooggerechtshof expliciet de bevoegdheid van de 
deelstaten om de "corpora te gavernanee" van de naar haar recht opgerichte vennootschap
pen te reguleren. Daarbij drukt het op het belang, voor een analyse van statelijke 
wetgeving onder de Commerce Clause, van "the fact that state regulation of corporate 
gavernanee is regulation of entities whose very existence and attributes are a product of 
state law"2553 

- een ronduit merkwaardige overweging, indien men hem naast de gelijk-

2550 

2551 

2552 

2553 

Zie RoMANo, R., "The Politica! Economy of Takeover Statutes", 73 Va. L. Rev., 1987, (111), 
115. 

Twee andere varianten zijn de zgn. 'redemption rights'- en 'fair price'-wetten. Onder de 'redemp
tion rights' -wetten zijn de aandeelhouders van een vennootschap, wanneer een persoon 30 % van de 
aandelen verwerft, gerechtigd om van de verwerver een prijs voor hun aandelen te vragen die gelijk 
is aan de redelijke waarde ("fair value") ervan met inbegrip van een controlepremie. Dit soort wet 
werd aangenomen door Penssylvania in 1986. De derde en populairste variant vormen de 'fair 
price' -voorschriften, waarbij overnamen en andere vormen van handelscombinaties de goedkeuring 
behoeven van een bijzondere meerderheid (80 % van de aandelen plus 2/3 van de niet-belangheb
bende aandeelhouders), behoudens wanneer voor de verrichting het licht op groen wordt gezet door 
een niet-belanghebbende raad van bestuur of indien een redelijke prijs ("fair price") aan de 
aandeelhouders wordt betaald. Deze prijs is meestal de hoogste prijs die de bieder heeft betaald 
voor de verwerving van zijn deelneming of de marktprijs op het ogenblik van de handelscombina
tie. Nadat Maryland dergelijke voorschriften had aangenomen, volgden al snel dertien andere 
deelstaten, waaronder Indiana en New York: ROMANO, R., o.c., 73 Va. L. Rev., 1987, 117. 

"A State has an interest in promoting stabie relationships among parties involved in the corporations 
it charters, as well as in ensuring that investors in such corporations have an effective voice in 
corporate affairs." 481 U.S. 91 (1987). 

481 U.S. 89 (1987), met een uit 1819 daterend citaat van Chief Justice Marshall: "A corporation is 
an artifical being, invisible, intangible, and existing only in contemp lation of law. Being the mere 
creature of law, it possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it, 
either expressly, or as incidental to its very existence. These are such as are supposed best 
calculated to effect the object for which it was created": Trustees of Dartmouth College v 
Woodward, 4 Wheat. 518, 636 (1819). 

-I 

-I 
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aardige opmerking legt die het Hof van Justitie anderhalf jaar later in Daily Mail (supra, 
nr. 342) zou maken. 

524. Bij de grotere terughoudendheid die het Supreme Court in CTS in vergelijking met 
MITE aan de dag legt, springen een aantal punten in het oog. Allereerst valt de veel 
afstandelijker houding ten aanzien van openbare biedingen als overname-instrument op. In 
MITE had het hooggerechtshof in zijn 'balancing test' als negatief aspect van de Illinois 
wet betrokken dat deze, door zijn natiewijde werking, een belemmering uitmaakte voor 
"the reallocation of economie resources to their highest valued use, a process which can 
improve efficiency and competition [ ... ] . The incentive the tender offer mechanism 
provides incumbent management to perform well so that stock prices remain high is 
reduced". 2554 Een dergelijke 'préjugé favorable' voor overnamebiedingen heeft in CTS 
plaats gemaakt voor skepsis: de mogelijke dwangwerking van overnamebiedingen ten 
aanzien van aandeelhouders, zo oordeelt het hooggerechtshof, "offers additional justifica
tion for lndiana' s decision to promo te the autonomy of independent sharebolders". 2555 

Expliciet heet het dat "the Constitution does not require the States to subscribe to any 
particular economie theory" en dat "we are not inclined to second-guess the empirica! 
judgments of lawmakers concerning the utility of legislation". 2556 Meer nog, het Supre
me Court aanvaardt dat de wetgeving van de ene deelstaat openbare biedingen strenger 
kan reguleren dan andere en daardoor het aantal succesvolle overnamebiedingen kan 
beperken. 2557 

Opmerkelijk is de "concurring in part"-opinion van rechter SCALIA bij CTS. Hij gaat met het arrest en zijn 
uitkomst akkoord, doch enkel op basis van de door het hooggerechtshof doorgevoerde discriminatie- en 
incoherentietest. In felle bewoordingen uit SCALIA zich daarentegen over de "balancing test". Hij acht het 
ongehoord dat de beoordeling van de grondwettelijkheid van de wet van Indiana zou afhangen van de vraag of 
hij de aandeelhouders van vennootschappen naar het recht van Indiana ten goede komt dan wel het zittend 
bestuur: "Nothing in the Constitution says that the proteetion of entrenched management is any less important a 
'putative local benefit' than the proteetion of entrenched shareholders, and I do not know what qualities us to 
make that judgment - or the related judgment as to how effective the present statute is in achieving one or the 
other objective - or the ultimate (and most ineffable) judgment as to whether, given importance-level x, and 
effectiveness-level y, the WOrthOf the Statute is "outweighed" by impact-on-commerce z. "2558 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

457 U.S. 643-644 (1982), met verwijzing naar o.a. EASTERBROOK, F.H. en FISHEL, D.R., "The 
Proper Role of a Target's Management in Responding to a Tender Offer", 94 Harv. L. Rev., 1981, 
(1161), 1173-1174. 

481 U.S. 92 (1987). Zie, goedkeurend, PRENTICE, R.A., o.c., Col. Bus. L. Rev., 1988, 41-42. Zie 
ook LANGEVOORT, D.C., o.c., 101 Harv. L. Rev., 1987, 102-103, die besluit dat "a sense of 
disenchantment with corporate takeovers pervarles the Court's decision". 

481 u.s. 92 (1987). 

Zie i.h.b. 481 U.S. 94 (1987), de overweging dat "the very commodity that is traded in the 
'market for corporate control'- the corporation - is one that owes its existence and attributes to state 
law. lndiane need not define these commodities as other States do; it need only provide that 
residents and nonresidents have equal access to them. This Indiana has done. Accordingly, even if 
the Act should decrease the number of successful tender offers for Indiana corporations, this would 
not offend the Commerce Clause." 

481 u.s. 69 (1987). 
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525. Ondanks de belangrijke politico-juridische verschillen tussen de V. S. en de 
ElP559 lijkt het mogelijk uit de besproken rechtspraak van het Supreme Court enige 
lering te trekken voor de invulling van het vestigingsrecht van ondernemingen in gemeen
schapsverband. Zij toont aan hoe delicaat de positie van de rechter wordt indien hij zijn 
analyse te sterk fundeert op de aangevoerde wenselijke effecten van één welbepaalde 
overnametechniek vanuit het oogpunt van een optimale structurering en rendabilisering 
van ondernemingen. Anti-overnameregels in de Lid-Staten vormen een bijzondei disparaat 
kluwen, en ook al werken zij markttoegangsbelemmerend in die zin dat zij onvriendelijke 
overnames afschrikken en EG-ondernemingen aansporen c.q. ertoe dwingen via andere 
technieken toegang tot de betrokken markt te zoeken, het lijkt voor de rechter bijzonder 
moeilijk om op een evenwichtige wijze het al of niet disproportionele karakter van de ene 
of de andere regeling te beoordelen, te meer omdat zij soms aansluit bij structurele 
markttoegangsbelemmeringen (supra, nr. 519) of ingebed ligt in de dieper liggende 
problematiek van de 'corporate governance'-verhoudingen binnen een Lid-Staat. De 
communautaire rechter zal zich bovendien rekenschap moeten geven van de in EG
verband niet als onverdeeld positief gepercipieerde kenmerken van onvriendelijke 
overnamebiedingen: ofschoon het nut van dergelijke biedingen voor een grotere bestuur
sefficiëntie en een adequate werking van de effectenmarkten wordt erkend2560

, bestaat 
een zekere scepsis omwille van bepaalde neveneffecten ervan (met name de excessieve 
concentratie op financiële verrichtingen in plaats van op verhoging van de productiviteit 
en competitiviteit van de onderneming2561

) en jegens een te eenzijdig vanuit de verko
pende aandeelhouder verlopende beoordeling van onvriendelijke overnamen. 2562 Een en 
ander moet de communautaire rechter aansporen tot terughoudendheid, zij het niet tot 
volkomen indifferentie. Kennelijk onevenredige anti-overnameregels, die toegang tot de · 
nationale markt praktisch onmogelijk maken2563

, een buitensporige belemmering voor 
het vrije verkeer opleggen door hun extraterritoriaal effe.ct (vgl. de regeling in MITE) of 
klaarblijkelijk als enige doelstelling hebben, overname door buitenlandse ondernemingen 

2559 

2560 

2561 

2562 

2563 

Daarover WOUTERS, J., o.c., T.R. V., 1991, nrs. 3-6, p. 6-12. 

Zo expliciet ook het uitgangspunt van de Commissie in haar voorstel voor een Dertiende Richtlijn: 
toelichting bij het voorstel van 7 februari 1996, COM(95) 655, p. 2, nr. 6; en in het "Bangemann
memorandum" van 14 mei 1990: supra, voetnoot 1243. De uitgangspunten van nationale wetgevers 
vertrekken eveneens doorgaans vanuit het nut van ovemamebiedingen, waartegenover echter een 
zekere bescherming tegen speculatieve biedingen en een al te grote. kwetsbaarheid van de binnen
landse ondernemingen moet staan: cf het uitgangspunt van de Belgische regering bij de indiening 
van het wetsontwerp dat tot de Wet van 18 juli 1991 "tot wijziging van de wetten betreffende de 
handelsvennootschappen gecoördineerd op 30 november 1934 in het kader van een doorzichtige 
organisatie van de markt van de ondernemingen en van de openbare ovemameaanbiedingen" (B.S., 
26 juli 1991) zou leiden: Gedr. St., Senaat, 1990-91, nr. 110711, 4-6; en van de Nederlandse 
regering in haar voornemen om beschermingsconstructies aan banden te leggen: brief van de 
minister van financiën van 28 februari 1996, TK, 1995-96, 24.400 IX, nr. 22, p. 1-2. 

Zie inzonderheid de pertinente beschouwingen van JACQUEMIN, A., "Horizontal concentration and 
European merger policy", Eur. Econ. Rev., 1990, (539), 541; JACQUEMIN, A., BUIGUES, P. en 
ILZKOVITZ, F., "Horizontal mergers and competition policy in the European Community", 
European Economy, mei 1989, nr. 40, 20. 

Cf VAN GERVEN, W., "Onbeantwoorde vragen in de marge van overval op, en bescherming van 
vennootschappen", in Openbaar bod en beschermingsconstructies, (233), 235-236, door de auteur 
hemomen in zijn "Lezing ter gelegenheid van het aanvaarden van de Van Melkebeke Leerstoel", 
Antwerpen, 14 maart 1994, 6-7. 

Cf TIMMERMANS, C.W.A., o.c., in European Business Law, 388-389. 

I 
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te bemoeilijken of onmogelijk te maken, moeten door de rechter op hun verenigbaarheid 
met art. 52 EG kunnen worden getoetst. 

§ 3. 'Soevereine' overheidshandelingen: nationalisatie en privatisering 

526. Bij het onderzoek naar de grenzen van de taak van de communautaire rechter tot 
vrijwaring van een daadwerkelijke markttoegang en -participatie aan ondernemingen in 
het kader van de vrijheid van vestiging, rijst de vraag naar de rechterlijke toetsbaarbeid 
van zogenaamde 'soevereine' overheidshandelingen, dit wil zeggen handelingen waartoe 
de Lid-Staten in de huidige stand van het gemeenschapsrecht krachtens een 'soevereini
teitsvoorbehoud '2564 in beginsel geheel zelfstandig kunnen beslissen, maar die een 
wezenlijk impact kunnen hebben op de positie van de overige marktdeelnemers, met 
inbegrip van EG-ondernemingen. Het meest uitgesproken voorbeeld van een dergelijke 
handeling vormt de beslissing tot nationalisatie - dit wil zeggen, het in eigendom aan de 
staat overdragen - van bepaalde ondernemingen of zelfs gehele industrietakken. Het 
spreekt vanzelf dat met name in het laatste geval een nationaliseringsmaatregel recht
streekse gevolgen heeft voor de werking van de gemeenschappelijke of interne markt en 
verregaande gevolgen kan hebben voor de mogelijkheid van buitenlandse ondernemingen 
om zich op de betrokken markt te vestigen. Meer in de trend des tijds ligt het om na te 
gaan in hoeverre het gemeenschapsrecht een impact heeft op de omgekeerde beweging, dit 
wil zeggen privatisering. Communautairrechtelijk bevinden beide soorten overheidshande
lingen zich binnen hetzelfde krachtenveld en verloopt hun beoordeling volgens dezelfde 
parameters. Een eerste, cruciale parameter is art. 222 EG, krachtens welk het EG
Verdrag "de regeling van het eigendomsrecht in de Lid-Staten onverlet" laat. Uit deze 
bepaling - die gelijkaardig is aan art. 83 EGKS2565 

- hebben zowel de Commissie2566 , 

2564 

2565 

2566 

Zo de kwalificatie van art. 222 EG door KAPTEYN, P.J.G. en VERLoREN VAN THEMAAT, P., 
Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen, 4e ed., 282. 

"De oprichting van de Gemeenschap [voor Kolen en Staal] raakt in geen enkel opzicht de regeling 
van de eigendom van ondernemingen, welke aan de bepalingen van dit Verdrag zijn onderworpen." 
De verwijzing naar ondernemingen staat niet in art. 222, volgens advocaat-generaal JACOBS 
(conclusie in zaak C-350/92, Spanje/Raad, Jur., 1995, p. 1-1996, punt 29) "wellicht omdat het EG
Verdrag ook van toepassing is op natuurlijke personen". De AG meent echter - o.i. terecht - "dat 
men met beide bepalingen hetzelfde heeft willen zeggen." Vgl. ook art. 91 EGA. 

Zie antwoord van de Commissie van 12 november 1962 op schriftelijke vraag nr. 100 van de heer 
PHILIPP van 9 oktober 1962 ("Nationalisatie van Italiaanse elektriciteitsbedrijven"), PB, 1962, 
2715; antwoord van 3 april 1974 op schriftelijke vraag nr. 1703173 van de heer O'HAGAN van 19 
februari 1974 ("Nationalisatie door Lid-Staten"), PB, 1974, C 53, 27; antwoord van de heer 
JENKINS namens de Commissie op schriftelijke vraag nr. 346/80 van de heer BONDE van 9 mei 
1981 ("Nationalisering van buitenlandse ondernemingen"), PB, 1980, C 213, 6; debat met de heer 
ANDRIESSEN in het Europees Parlement in de plenaire vergadering van 12-16 oktober 1981, Bull. 
EG, 10-1981, nr. 2.3.12, p. 67-68; antwoord van de heer THORN namens de Commissie van 10 
mei 1982 op schriftelijke vragen nrs. 1229/81 en 1233/81 van de heer GALLAND van 3 november 
1981 ("Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome"), PB, 1982, C 
150, 2; antwoord van de heer SUTHERLAND namens de Commissie van 4 juli 1985 op schriftelijke 
vraag nr. 319/85 van de heer A. ALAVANOS van 4 mei 1985 ("Privatisering van post- en telecom
municatiebedrijven"), PB, 1985, C 241, 19, waar de Commissie formeel stelt dat zij omwille van 
art. 220 "geen standpunt [kan] innemen - en [ ... ] dit ook niet [doet] - ten aanzien van de privatise
ring of nationalisering van enige onderneming in enige Lid-Staat." Zie ook Bull. EG, 7/8-1991, nr. 
1.2.75. 
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de Raad2567
, leden van het Ho:f568 en de doctrine2569 van oudsher afgeleid dat de 

Europese verdragen neutraal staan tegenover de keuze die een Lid-Staat maakt tussen 
meer of minder vrije markt- dan wel overheidsgestuurde economie, met name via 
nationalisering van particuliere ondernemingen of privatisering van overheidsdiensten en -
bedrijven. Daartegenover staan de door het EG-Verdrag nagestreefde vrijwaring van open 
markten (supra, nr. 438) en, sedert de inwerkingtreding van het Unieverdrag, de tot taak 
van de Gemeenschap verheven totstandbrenging van een economische en monetaire unie 
(art. 2 EG), die resulteert in de verplichting voor de Lid-Staten en de Gemeenschap om 
een economisch beleid te voeren dat niet alleen gebaseerd is op nauwe beleidscoördinatie 
en de interne markt, maar tevens op "het beginsel van een open markteconomie met vrije 
mededinging" (art. 3A, lid 1, EG). 2570

. 

1. Nationalisatie 

527. Van beide overheidshandelingen is nationalisatie ongetwijfeld de meest delicate 
operatie aangezien zij intrinsiek veel meer op gespannen voet staat met de interne
marktdoelstellingen dan de omgekeerde beweging. De vraag is, in hoeverre het vesti
gingsrecht begrenzingen dienaangaande stelt, mede gelet op art. 222. Wat ~e verhouding 

2567 

2568 

2569 

2570 

Gecombineerd antwoord van de Raad van 12 februari 1982 op de schriftelijke vragen nrs. 1208/81, 
1210/81, 1213/81, 1215/81, 1217/81, 1220/81, 1222/81, 1224/81, 1226/81, 1228/81, 1230/81, 
1232/81 en 1234/81 van de heer GALLAND van 3 november 1981 ("Onverenigbaarheid van de 
Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome"), PB, 1982, C 65, 6. Zie ook de geanimeerde 
discussie n.a.v. de vraag of een socialistische economische planning verenigbaar is met het 
Verdrag: antwoord van de heer ZAMBERLETII op vraag nr. 54 van de heer SEAL (H-140/80), 
Hand. EP, 18 juni 1980, nr. 257, 190-191. 

Zie met name conclusies van advocaat-generaal ROEMER in zaak 24/67, Parke, Davis and Co, Jur., 
1968, 114 (volgens wie art. 220 "in die zin [moet] worden verstaan, dat alle wezenlijke bestandde
len van de nationale regeling van het eigendomsrecht onaangetast behoren te blijven"); advocaat
~eneraal CAPOTORTI in zaak 44179, Hauer, Jur., 1979, 3760 (die in art. 222 de bevestiging leest 
'dat men in de verdragen geen nieuwe opvatting of regeling van de eigendom aan de Lid-Staten 

heeft willen opleggen - c.q. in de communautaire rechtsorde introduceren"); met verwijzing naar 
laatstgenoemde conclusie, advocaat-generaal DARMON in zaak 182/83, Fearon, Jur., 1984, 3688-
3689; advocaat-generaal JACOBS in zaak C-41190, Höfner en Eiser, Jur., 1991, p. I-2005, punt 43 
("uit artikel 222 EEG-Verdrag blijkt duidelijk, dat het de aangelegenheid van het recht van de Lid
Staten is om te bepalen, in hoeverre bepaalde sectoren van de economie mogen worden genationali
seerd.") en in zaak C-350/92, Spanje/Raad, Jur., 1995, p. I-1996, punt 29. Zie daarnaast de visie 
van voormalig president van het Hof J. MERTENS DE WILMARS omtrent de economische neutraliteit 
van de (oorspronkelijke) verdragen en de inachtneming daarvan in de rechtspraak van het Hof: "De 
economische opvattingen in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap
pen", in flt!iscellanea W.J. Ganshof van der Meersch, ll, Brussel, Bruylant, Parijs, L.G.D.J., 1972, 
285 e.v., 1.h.b. 305-306. 

Zie Bellamy & Child Common Market Law of Competition, nr. 13-019, p. 814-815; HOCHBAUM, 
I.F., "Artikel 220", in Kommenlar zum EWG-Vertrag, IV, nr. 5, p. 5577-5578; SCHWEITZER, M., 
"Art. 222", in Kommenlar zur Europäischen Union, p. 7, nr. 2; VIGNES, D., "Article 222", in Le 
droit de la Communauté économique européenne, XV, 421. Nog een stap verder ging NICOLAYSEN, 
G., "Le secteur public dans Ie cadre d 'un plan national", in L 'entreprise publique et la concurren
ce. Les artie/es 90 et 37 du Traité CEE et leurs relations avec la concurrence, Brugge, Tempel, 
1969, (325), 354, volgens wie "Par sa primauté indiquée clairement par sa formulation, l'Art. 222 
CEE enlève à la Communauté toute compétence en ce domaine et restreint toutes les dispositions en 
ce sens. Mais, même si 1' Art. 222 n'était qu'une norme déclaratoire, i1 oblige à interpréter les 
autres normes du Traité en fonction d'un respect absolu des régimes nationaux de propriété." 
Anders, o.i. terecht, KOVAR, R., "Nationalisations - privatisations et droit communautaire", in 
Discretionary Powers of the Memher States in the Field of Economie Polides and their Limits under 
the EEC Treaty, SCHWARZE, J. (ed.), Baden-Baden, Nomos, 1988, (97), 99-100. 

Zie supra, nr. 455 en voetnoot 2145. 
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tussen de verdragsbepalingen inzake vrijheid van vestiging en nationalisering aangaat, telt 
de communautaire rechtspraak slechts één precedent, namelijk het op 15 juli 1964 
gewezen arrest Costa/E.N.E.L. 2571 Hierin sprak het Hof zich niet uit over de invloed 
van art. 52, maar van de in art. 53 E(E)G vervatte 'stand-still'-verplichting op nationali
seringsoperaties. 

F. Costa beriep zich o.m. op de onverenigbaarheid met art. 53 van het Verdrag van de Italiaanse wet nr. 1643 
van 6 december 1962, die de elektriciteitsproductie en -voorziening nationaliseerde en de Ente Nazionale Energia 
Elettrica (E.N.E.L.) creëerde, waaraan de activa van de elektriciteitsbedrijven werden overgedragen. Costa deed 
zulks in de hoedanigheid van verbruiker en aandeelhouder in één van de genationaliseerde bedrijven. Hij achtte 
de nationalisatie van een economische sector in strijd met voornoemde bepaling aangezien dergelijke operatie in 
zijn ogen het meest zekere middel vormde om vrijheid van vestiging te verhinderen. De Italiaanse regering en 
E.N.E.L. daarentegen achtten de nationalisatie verenigbaar met art. 53 omdat dit artikel enkel gelijke 
behandeling van vreemdelingen en eigen onderdanen waarborgt en het uitsluitend aan het staatsgezag onderwer
pen van een sector - waardoor zowel eigen onderdanen als vreemdelingen daarvan worden uitgesloten - geen 
schending daarvan uitmaakt. 

Het Hof oordeelde dat art. 53, als "verplichting om iets na te laten", directe werking 
heeft. 2572 Anderzijds steunde het voor zijn uitlegging van de draagwijdte van dit artikel 
op art. 52, tweede alinea, van het Verdrag (supra, nr. 278), om te besluiten dat "voor de 
naleving van artikel 53 derhalve voldoende is, dat de vestiging van de onderdanen der 
andere Lid-Staten niet door nieuwe voorschriften aan strengere bepalingen wordt onder
worpen dan voor de eigen onderdanen gelden, zulks ongeacht het op de ondernemingen 
toepasselijke recht" .2573 Daarmee verwierp het Hof impliciet de verdergaande stelling 
van de Commissie, als zou art. 53 ook van toepassing zijn op de uit een nationalisatie 
resulterende beperkingen van het vestigingsrecht "die niet worden gemotiveerd door de 
technische eisen welke de genationaliseerde sector stelt" . 2574 Opmerkelijk is dat het Hof 
nergens inging op de verhouding tussen het vestigingsrecht en - het door de Italiaanse 
regering ingeroepen - art. 222, noch op de verhouding van eerstgenoemd recht met de -
door de Commissie vermelde - artt. 5 en 90 van het Verdrag. 2575 

Is met een dergelijk discriminatieverbod de kous af? Vormt Costa/E.N.E.L. 
vandaag de dag nog steeds het exclusieve referentiekader ter beoordeling, onder de 
vrijheid van vestiging, van door een Lid-Staat doorgevoerde nationalisatie-ingrepen? Naar 
onze mening is dit niet meer onverkort het geval. Het arrest moet gesitueerd worden in 
zijn ruimere socio-economische context en in het kader van de toenmalige stand van de 
integratie in de Gemeenschap. Nationaliseringen golden destijds veel meer als verant-

2571 

2572 

2573 

2574 

2575 

Zaak 6/64, Jur., 1964, 1199. 

Jur., 1964, 1222-1223. 

Jur., 1964, 1223. In volledig dezelfde zin concludeerde advocaat-generaal LAGRANGE in deze zaak: 
Jur., 1964, 1247-1248. 

Jur., 1964, 1214. Advocaat-generaal LAGRANGE verwierp deze stelling wel expliciet: Jur., 1964, 
1248. 

Jur., 1964, 1214: de Commissie betoogde dat de nationalisatie gezien in het licht van art. 222 niet 
in strijd was met het Verdrag, maar dat "de artikelen 5 en 90 ten doel hebben, de gevolgen van de 
nationalisatie van economische sectoren te verzachten". 
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woord instrument van economische politiek dan vandaag de dag. 2576 De precedents
waarde van het arrest moet niet alleen worden genuanceerd in het licht van de latere 
ontwikkelingen van de jurisprudentie inzake vestiging, maar tevens van de omlijning die 
art. 222 in de rechtspraak heeft gekregen en, niet in het minst, van de door het Uniever
drag in het EG-Verdrag ingelaste bekrachtiging van het beginsel van een open markteco
nomie met vrije mededinging. 

528. In de sedert Costa/E.N.E.L. gewezen rechtspraak is de vrijheid van vestiging, 
aanvankelijk opgevat als louter verbod van discriminatie op grond van nationaliteit, 
gaandeweg ontwikkeld tot een economisch grondrecht dat marktdeelnemers uit de gehele 
Gemeenschap de mogelijkheid moet bieden om toegang te krijgen tot de andere nationale 
markten en aldaar voor onbepaalde tijd deel te nemen aan het economische leven (supra, 
nrs. 442-443). Belemmeringen van de toegang tot de markt van andere Lid-Staten, of zij 
resulteren uit regelgeving van het thuis- dan wel van het bestemmingsland, moeten 
principieel op hun verenigbaarheid met het gemeenschapsrecht worden getoetst (supra, 
nrs. 458 e.v. en 462 e.v.). Ook indien het gaat om een niet-discriminatoir gestructureerde 
nationalisatiemaatregel, zou bijgevolg principieel toetsing aan de hand van de communau
taire rechtvaardigings- en evenredigheidstest moeten plaatsvinden voor zover deze 
maatregel de markttoegang van EG-ondernemingen belemmert. 

Dat een discriminatietest ter beoordeling van de communautaire status van nationaliseringsmaalregelen van de 
Lid-Staten niet toereikend is, blijkt alleen al hieruit, dat een Lid-Staat in beginsel een gehele sector, of zelfs zijn 
gehele economie, zou kunnen nationaliseren zonder met het discriminatieverbod in strijd te komen. In een 
dergelijke - weliswaar hypothetische - situatie zou van vrije vestiging van EG-ondernemingen in de betrokken 
Lid-Staat geen sprake meer zijn. Dat de bewuste genationaliseerde bedrijven in beginsel integraal onderworpen 
blijven aan de mededingingsbepalingen van het EG-Verdrag2577 biedt inzoverre weinig soelaas dat, zoals hoger 
aangegeven (supra, nr. 438), deze bepalingen in hoofdorde erop gericht zijn de markten open te houden en te 
beletten dat ondernemingen via hun gedragingen nieuwe marktschotten creëren; maar bij een algehele 
nationalisatie van een industrie of, a fortiori, een gehele economie, is geen of nauwelijks meer sprake van de 
mogelijkheid van EG-operatoren om toegang tot de betrokken markt te krijgen. Dit toont aan dat een, zelfs 
krachtig gevoerd, mededingingsbeleid geen volwaardig substituut kan bieden voor de markttoegangsbeschermen
de functie van de vrijheden van het EG-Verdrag. 

2576 

25TI 

Zij waren en zijn overigens schaars: zo antwoordde de Commissie op 3 april 1974 op schriftelijke 
vraag nr. 703173 van Lord O'HAGAN van 19 februari 1974 ("Nationalisatie door Lid-Staten") (PB, 
197 4, C 53, 27), dat voor zover haar bekend, in de Lid-Staten sedert hun toetreding tot de 
Gemeenschap geen enkele nationalisatie had plaatsgevonden, behalve die van de elektriciteitsvoor
ziening in Italië in 1962, die precies in Costa/E.N.E.L. aan de orde stond. 

Dit is ook het traditioneel door de Commissie ingenomen standpunt: zie antwoord van de Commis
sie van 3 april 1974 op schriftelijke vraag nr. 703173 van Lord O'HAGAN van 19 februari 1974 
("Nationalisatie door Lid-Staten"), PB, 1974, C 53, 27; antwoord van de Commissie van 2 maart 
1978 op schriftelijke vraag nr. 835177 van de heer INCHAUSPÉ van 2 december 1977 ("Nationalisa
tie van de banksector"), PB, 1978, C 74, 10; antwoord van de heer THORN namens de Commissie 
van 26 november 1982 op schriftelijke vraag nr. 1152/82 van de heer BaNDE van 22 september 
1982 ("Genationaliseerde ondernemingen"), PB, 1982, C 339, 15; antwoord van de heer THORN 
namens de Commissie van 1 februari 1982 op schriftelijke vraag nr. 1012/81 van de heer HERMAN 
van 2 oktober 1981 ("Nationalisatiemaatregelen in Frankrijk"), PB, 1982, C 53, 3; antwoord van 
de heer THORN namens de Commissie van 4 februari 1982 op schriftelijke vraag nr. 1235/81 van 
de heer GALLAND van 3 november 1981 ("Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het 
Verdrag van Rome"), PB, 1982, C 65, 6; antwoord van de heer THORN namens de Commissie van 
10 me1 1982 op schriftelijke vragen nrs. 1229/81 en 1233/81 van de heer GALLAND van 3 
november 1981 ("Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome"), 
PB, 1982, C 150, 2; antwoord van de heer SUTHERLAND namens de Commissie van 4 juli 1985 op 
schriftelijke vraag nr. 319/85 van de heer A. ALAVANOS van 4 mei 1985 ("Privatisering van post
en telecommunicatiebedrijven"), PB, 1985, C 241, 19. 
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529. Dat ook art. 222 EG nationalisatiemaatregelen niet aan toetsbaarbeid onder het 
vestigingsrecht onttrekt, volgt uit Fearon (supra, nr. 308). Bij de beoordeling van de 
gemeenschapsconformiteit van de Ierse wetgeving inzake onteigening van niet -bewerkte 
landbouwgronden verwierp het Hof expliciet het standpunt van de Commissie, die met 
verwijzing naar art. 222 EG had geopperd dat onteigeningsmaatregelen niet aan art. 52 
kunnen worden getoetst. Het Hof gaf toe dat eerstgenoemd artikel niet raakt aan het recht 
van de Lid-Staten om een stelsel van onteigening ten algemenen nutte in te voeren, maar 
oordeelde met nadruk dat 11 op een dergelijk stelsel het fundamentele, aan de verdragsbepa
lingen betreffende het recht van vestiging ten grondslag liggende non-discriminatiebegin
sel van toepassing 11 blijft. 2578 Het lijdt geen twijfel dat dezelfde redenering ook ten 
aanzien van nationaliseringen gelding moet vinden: dit volgt in wezen al uit Cos
ta/E. N. E.L. 2579 Het vergaat de exceptie van art. 222 EG met andere woorden zoals 
andere aan de Lid-Staten verbleven bevoegdheden (zie de voorbeelden, met inbegrip van 
fiscaliteit, supra, nr. 496): de vormgeving van de eigendomsstelsels mag aan de Lid
Staten toebehoren, zij dienen die bevoegdheid uit te oefenen 11 in overeenstemming met het 
gemeenschapsrecht11

, hetgeen met name een verbod van openlijke en verkapte discrimina
ties impliceert (ibid.). 2580 

In Costa/E.N.E.L. en Fearon is het Hof niet verder gegaan dan een discriminatie
toetsing. Wanneer het om gevoelige beslissingen van economische politiek gaat, versmalt 
het rechtscollege wel vaker zijn vrij-verkeerstoetsing tot een discriminatieverbod. Het 
hoger (supra, nrs. 358-359) besproken arrest klinische biologie van 1987, dat een 
overheidsmaatregel tot decommercialisatie van een bedrijfstak betrof, illustreert dit ten 
voeten uit; al moet worden toegevoegd dat het Hof in deze uitspraak een ruim (materieel) 
discriminatiebegrip hanteert. 2581 Maar dat het niet bij een discriminatieverbod hoeft te 
blijven, wijst de communautaire rechtspraak inzake mededingingsrecht en vrij goederen
verkeer uit: het beroep van nationale regeringen en marktparticipanten op art. 222 heeft 
het Hof er niet van weerhouden tot een toetsing over te gaan in het perspectief van de 
eenheid van de markt. 

Zo oordeelde het Hof dat art. 222 EG niet in de weg staat aan een toetsing van nationale monopolies aan art. 86 
E<J2582 , van nationale of regionale steunmaatregelen aan de verdragsregels inzake overheidssteun2583 , of van 

2578 

2579 

2580 

2581 

2582 

2583 

Arrest Fearon, r.o. 7, in extenso aangehaald supra, nr. 308. 

Zie reeds, wat betreft de principiële toepasselijkheid van het in art. 7 EEG neergelegde discrimina
tieverbod op nationaliseringsmaatregelen, BURGHARDT, G., Die Eigentumsordnungen in den 
Mitgliedstaaten und der EWG-Verfrag - Zur Auslegung von Art. 222 EWGV, Hamburg, Appel, 
1969, 78. 

Zie ook reeds het antwoord van de heer JENKINS namens de Commissie op schriftelijke vraag nr. 
346/80 van de heer BoNDE van 9 mei 1981 ("Nationalisering van buitenlandse ondernemingen"), 
PB, 1980, C 213, 6. 

Zie de supra, nr. 358, geciteerde r.o. 11 van het arrest klinische biologie ("of dat zij een 
discriminerende werking heeft"). Cf ook, in het kader van art. 30 EG, de rechtspraak inzake 
prijsreglementering: supra, voetnoot 1522. 

Arrest van 20 maart 1985, zaak 41/83, Italië/Commissie, Jur., 1985, 873, r.o. 22. Zie ook, inzake 
de mogelijke toetsing van overeenkomsten inzake verkrijging of gebruik van industriële eigendoms
rechten aan art. 85, arrest van 13 juli 1966, zaak 32/65, Italië/Commissie, Jur., 1966, 579, 611. 

Arresten van 14 november 1984, zaak 323/82, Intermills/Commissie, Jur., 1984, 3809, r.o. 13; 21 
maart 1991, zaak C-305/89, Italië/Commissie (Alfa Romeo), Jur., 1991, I-1603, r.o. 24. 
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uit nationale regelgeving inzake industriële en commerciële eigendom resulterende invoerbeperkingen aan het 
beginsel van het vrije goederenverkeer. 2584 

Het komt ons voor dat er, na de verruiming van het vestigingsrecht in de sedert F earon 
opgetreden jurisprudentie, geen overtuigende reden meer is om, naar analogie met de 
rechtspraak inzake het mededingingsrecht en het vrije goederenverkeer, de uitoefening 
van het art. 222-voorbehoud · van de Lid-Staten niet algemener te koppeler. aan de 
voorwaarde dat de genomen maatregelen niet "op gespannen voet [mogen] staan met het 
in het EEG-Verdrag neergelegde beginsel van [de vrijheid van vestiging] binnen de 
gemeenschappelijke markt. "2585 Niets belet overigens dat art. 222 EG terug zijn intrede 
doet op het niveau van de rechtvaardigingstest, waarbij men kan aanvaarden dat een Lid
Staat bij het doorvoeren van een nationalisatiemaatregel in beginsel - maar niet altijd: zie 
het voorbeeld hierna - een door het Verdrag toegelaten doelstelling nastreeft. 2586 Zulks 
doet evenwel niet af aan de toepassing van de proportionaliteitstest ten aanzien van de 
modaliteiten van de doorgevoerde maatregel. 

Van een met het EG-Verdrag verenigbare doelstelling kan alleszins geen sprake zijn zo een Lid-Staat een 
welbepaalde onderneming nationaliseert teneinde haar uit handen van een EG-onderneming te houden, die op het 
punt staat de zeggenschap hierover te verwerven. De Commissie heeft toegegeven dat zulks, "athankelijk van het 
geval", als een inbreuk op de vrijheid van vestiging kan worden beschouwd. 2587 

2584 

258S 

2586 

2587 

Zie de dwanglicentie-arresten van 18 februari 1992 in zaken C-235/89, Commissie/Italië, Jur., 
1992, 1-777, r.o. 14 en C-30/90, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur., 1992, 1-829, r.o. 18; 
bevesti~d in arrest van 13 juli 1995, zaak C-350/92, Spanje/Raad, Jur., 1995, 1-1985, r.o. 18. 
Reeds m zijn arrest Consten-Grondig (13 juli 1966, gevoegde zaken 56/64 en 58/64, Jur., 1966, 
449, 519) oordeelde het Hof dat "de artikelen 36, 222 en 234 van het Verdrag [ ... ] niet iedere 
invloed van het gemeenschapsrecht op de uitoefening van nationale rechten van industriële 
eigendom uitsluiten". 

Citaat, met vervanging van "het vrije verkeer van goederen" door "de vrijheid van vestiging", uit 
de in vorige voetnoot aangehaalde arresten Commissie/Italië, r.o. 14, Commissie/Verenigd 
Koninkrijk, r.o. 18 en Spanje/Raad, r.o. 18. Zie ook, m.b.t. goederenverkeer, de conclusie van 
advocaat-generaal VAN GERVEN in de eerste twee zaken, Jur., 1992, p. 1-811, punt 9. Zie, in 
dezelfde zin als door ons voorgestaan, namelijk met uitbreiding tot de overige vrijheden, BARTELS, 
S., "Europees privaatrecht: over de bevoegdheidsverdeling tussen Unie en Lid-Staat met betrekking 
tot het eigendomsrecht", A.A. , 1995, (244), 248. Vgl. het antwoord van de heer I ENKINS namens 
de Commissie op schriftelijke vraag nr. 346/80 van de heer BONDE van 9 mei 1981 ("Nationalise
ring van buitenlandse ondernemingen"), PB, 1980, C 213, 6, waar ietwat cryptisch het standpunt 
wordt ingenomen dat een nationalisatiemaatregel niet alleen niet mag discrimineren, maar dat "meer 
in het algemeen [ ... ] volgens het Gemeenschapsrecht nationalisatie er niet toe [mag] leiden dat de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de Verdragen in gevaar wordt gebracht." 

Vgl. de invulling die het Hof voor de Rechten van de Mens geeft aan de voorwaarde van "in het 
algemeen belang" die art. 1 Eerste Protocol EVRM stelt voor ontneming van eigendom: "the notion 
of 'public interest' is necessarily extensive. [ ... ] The Court, finding it natura! that the margin of 
appreciation available to the legislature in implementing social and economie policies should be a 
wide one, will respect the legislamre's judgment as to what is 'in the public interest' unless that 
judgment be manifestly without reasanabie foundation": E.H.R.M., 21 februari 1986, James, Publ. 
E.C.H.R., Series A, vol. 98 (1986), 32. Zie ook E.H.R.M., 8 juli 1986, Litgow en anderen, Publ. 
E.C.H.R., Series A, vol. 102 (1987), 51. De toetsing vanuit EVRM-standpunt is bijgevolg slechts 
zeer marginaal, waarbij het voornamelijk gaat om misbruik van bevoegdheid of kennelijke 
onredelijkheid: zie, met verdere verwijzingen, VAN DUK, P. en VAN HooF, G.J.H., De europese 
conventie in theorie en praktijk, Nijmegen, Ars Aequi, 1990, 3e ed., 509. 

Zie antwoord van de heer JENKINS namens de Commissie van 4 november 1980 op schriftelijke 
vraag nr. 342/80 van de heer BaNDE van 9 mei 1980 ("Mogelijkheid tot verhindering van verkoop 
van een onderneming door middel van nationalisatie"), PB, 1980, C 316, 3 en antwoord van de 
heer NARJES namens de Commissie van 2 april 1981 op schriftelijke vraag nr. 1995/80 van de heer 
BALFE van 9 februari 1981 ("Mogelijkheid tot verhinderen van verkoop van een onderneming door 
middel van nationalisatie"), PB, 1981, C 103, 18. 
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530. Dit perspectief van de markteenheid en de vrijwaring van de markttoegang als 
grondbeginsel van de economische constitutie van de Gemeenschap moet ons inziens ook 
bij de toetsing van lidstatelijke nationaliseringsmaatregelen prevaleren, a foniori gelet op 
de kleurbekentenis die art. 3A EG thans inhoudt voor het beginsel van een open markt
economie met vrije mededinging. 2588 Daarbij zal alles afhangen van de modaliteiten van 
een nationaliseringsmaatregel. Nationaliseert een Lid-Staat slechts één welbepaalde, of een 
aantal, ondernemingen in een door vele actoren en een actieve mededinging gekenmerkte 
sector - b.v. de kredietsector in Frankrijk ten tijde van de nationaliseringen in 1982 -, dan 
lijkt zulks in een perspectief van markttoegang geen problemen te stellen. 2589 Wanneer 
een Lid-Staat daarentegen in een monopolistische of oligopolistische sector nationaliserin
gen doorvoert, kunnen de zaken anders liggen. Economisch komen dergelijke maatregelen 
neer op het optrekken van een formidabele markttoegangsbarrière. Vanuit communautaire 
hoek moeten zij daarom op hun rechtvaardiging en proportionaliteit worden getoetst. Niet 
de overheidsbeslissing als zodanig valt te toetsen - deze blijft gedekt door het nog steeds 
geldende voorbehoud van art. 222 EG -, wel haar modaliteiten op kennelijk disproportio
nele effecten voor de intracommunautaire vestiging. 2590 

531. Daarnaast bieden de vrijheid van vestiging en het vrije kapitaalverkeer aan EG
onderdanen en EG-ondernemingen die door nationalisatiemaatregelen van een Lid-Staat 
geraakt worden, een aantal elementaire garanties en procedurele waarborgen op het vlak 
van bescherming van hun rechten. Zo een Lid-Staat één of meer op zijn grondgebied 
gevestigde dochterondernemingen of bijkantoren van EG-vennootschappen zou nationalise-

2588 

2589 

2590 

Art. 3A heeft ons mztens ook, minstens onrechtstreeks, een impact op de uitlegging van de 
verhouding tussen de artt. 90 en 222 EG. In zijn conclusie in zaak C-202/88, Frankrijk/Commissie, 
Jur. , 1991, p. I -1248, punt 29, gaat advocaat ..:generaal TESAURO er nog van uit dat "uit het 
rechtstreekse en heldere verband tussen de artikelen 90 en 222 EEG-Verdrag [ ... ] duidelijk blijkt 
van een vermoeden van wettigheid ten gunste van openbare bedrijven of ondernemingen met 
uitsluitende rechten als zodanig." Die stellingname lijkt in het licht van art. 3A EG minstens voor 
nuancering vatbaar. 

Vgl. het antwoord van de heer THoRN namens de Commissie van 14 januari 1982 op schriftelijke 
vraag nr. 1225/81 van de heer GALLAND van 3 november 1981 ("Onverenigbaarheid van de Frans~ 
nationalisaties met het Verdrag van Rome"), PB, 1982, C 43, 13, die opmerkt dat ondanks de 
Franse nationalisatie van binnenlandse kredietinstellingen, overeenkomstig de van kracht zijnde 
Franse wettelijke voorschriften op elk ogenblik andere buitenlandse of Franse ondernemingen in de 
kredietsector kunnen worden opgericht. In dezelfde zin, nl. dat de nationalisatie de vrijheid van 
vestiging in de sector van het bankwezen onaangetast liet, antwoord van de heer ANDRIESSEN op 
vraag nr. 5 van de heer CALVEZ (H-502/81), Hand. EP, 14 december 1981, nr. 278, 20; antwoord 
van de heer NARJES op vraag nr. 19 van de heer GALLAND (H-488/81), Hand. EP, 9 maart 1982, 
nr. 282, 52. 

Vgl. het onderscheid tussen "l"existence' et l"exercice' du droit à nationaliser" bij KOVAR, R., 
o.c., in Discretionary Powers of the Memher States in the Field of Economie Polides and their 
Limits under the EEC Treaty, 102. Vgl. ook de toetsing die het Hof in zijn arrest van 13 december 
1979, zaak 44179, Hauer, Jur., 1979, 3727, r.o. 23, doorvoert t.a.v. beperkingen op het eigen
domsrecht voortvloeiend uit communautaire regelgeving inzake het landbouwbeleid (beperking 
aanplant wijnstokken): ofschoon op zich in het kader van landbouw- en structuurpolitieke doelein
den gerechtvaardigd, "dient te worden nagegaan of de beperkingen welke in de omstreden regeling 
worden gesteld, wel beantwoorden aan de doeleinden van algemeen belang welke de Gemeenschap 
nastreeft, en of zij, het nagestreefde doel in aanmerking genomen, niet als een te ver gaande en 
onaanvaardbare ingreep in de prerogatieven van de eigenaar zijn te beschouwen, waardoor het 
eigendomsrecht wezenlijk wordt aangetast." 

---:j 
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ren2591
, kan men zich moeilijk anders voorstellen dan dat art. 52 EG deze staat ertoe 

verplicht om minimaal een adequate en prompte schadeloosstelling aan de moederon
derneming of de hoofdvestiging te betalen. 2592 Een louter gebod tot nationale behande
ling - in het volkenrecht reeds als ontoereikend gezien2593 - kan hier niet volstaan, 
aangezien de nationaliserende Lid-Staat dan een even "slechte" behandeling aan EG
marktdeelnemers als aan zijn eigen ingezetenen zou kunnen geven. 2594 Dat deze aange
legenheid overeenkomstig art. 222 onder de uitsluitende bevoegdheid van de Lid-Staten 

2591 

2592 

2593 

2594 

Dit probleem heeft zich bij de Franse nationalisaties van 1982 volgens de Commissie niet 
voorgedaan, aangezien geen enkele dochteronderneming of filiaal van een buitenlandse onderneming 
viel onder de genomen nationalisatiemaatregelen: antwoord van de heer THORN namens de 
Commissie van 14 januari 1982 op schriftelijke vraag nr. 1199/81 van mevrouw PRUVOT van 3 
november 1981 ("Nationalisaties"), PB, 1982, C 43, 12, en op schriftelijke vraag nr. 1225/81 van 
de heer GALLAND van 3 november 1981 ("Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het 
Verdrag van Rome"), PB, 1982, C 43, 13. Europees Parlementslid GALLAND vroeg zich af m.b.t. 
de nationalisatie in de kredietsector af of dergelijke non-nationalisering van banken waarvan de 
meerderheid van het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks toebehoort aan niet in Frankrijk 
woonachtige personen of aan rechtspersonen met zetel buiten Frankrijk, geen met art. 7 EEG 
strijdige omgekeerde discriminatie ten nadele van de 'Franse' banken vormde. De Commissie 
antwoordde hierop ontkennend: vraag nr. 21 (H-486/81) Hand. EP, 17 februari 1982, nr. 280, 
178. 

Zie in die zin ook KOVAR, R., o.c., in Discretionary Powersof the Memher Statesin the Field of 
Economie Polides and their Limits under the EEC Treaty, 104: "pour Ie moins, Ie droit commu
nautaire pourrait exiger une indemnisation équitable et effective". Vgl. het adequaatheidscriterium 
door het Hof gehanteerd als maatstaf voor schadevergoeding wegens schending van een direct 
werkende verdragsbepaling, waaronder art. 52 EG, in arrest van 5 maart 1996, gevoegde zaken C-
46/93 en C-48/93, Brasserie du Pêcheur en Factortame 111, nog niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 
82, welk adequaatheidscriterium gelieerd is aan de "daadwerkelijke bescherming" van de rechten 
van EG-onderdanen. 

Zie de standaard voor compensatie bij nationalisatie, onteigening of opvordering als neergelegd in 
punt 4 van U.N. General Assembly Resolution 1803 (XVII) on Permanent Sovereignty over 
Natural Ressources, 14 december 1962, UN Doe., A/5217: "the owner shall be paid appropriate 
compensation, in accordance with the rules in force in the State taking such measures in the 
exercise of its sovereignty and in accordance with international law". "Appropriate" betekent, 
althans in de ogen van de kapitaal-exporterende landen, dat als minimum-standaard geldt dat de 
schadevergoeding "prompt" (onmiddellijk uitgekeerd), "adequate" (volledige waarde) en "effective" 
(in convertibele valuta betaald) moet zijn: KoouMANS, P.H., Internationaal publiekrecht in 
vogelvlucht, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1996, 6e ed., 118. Daartegenover staat evenwel de 
visie van de kapitaal-importerende landen die weerklank vindt in art. 2, lid 2, sub c, van het in 

. 1974 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aanvaarde Handvest van Economi
sche Rechten en Plichten van Staten (UN General Assembly Resolution 3281 (XXIX), 12 december 
197 4, UN Doe. , Al 19631): "appropriate compensation should be paid by the State adopting such 
measures, taking into account its relevant laws and regulations and all circumstances that the State 
considers pertinent." Van een verwijzing naar het internationale recht is hier geen sprake meer en 
de betrokken staat krijgt de mogelijkheid om o.m. met in het verleden als gevolg van uitbuiting 
gemaakte 'excessieve winsten' rekening te houden. 

Vgl. de aanvaarding door de Commissie en het Hof voor de Rechten van de Mens in het kader van 
de uitlegging van art. 1 Eerste Protocol EVRM, dat uit de verwijzing naar "de algemene beginselen 
van internationaal recht" in dit artikel voortvloeit dat voor niet-onderdanen de minimum-standaard 
van compensatie moet gelden zoals voorzien in het internationale recht (zie supra, voetnoot 2593), 
welke evenwel niét door een onderdaan tegen de eigen staat kunnen worden ingeroepen: E.H.R.M., 
21 februari 1986, James, Publ. E.C.H.R., Series A, vol. 98 (1986), 38-39; E.H.R.M., 8 juli 1986, 
Litgow en anderen, Publ. E.C.H.R., Series A, vol. 102 (1987), 48-49. Zie voorts VAN DUK, P. en 
VAN HooF, G.J.H., De europeseconventie in theorie en praktijk, 512-513, die overigens opmerken 
dat de standaard van compensatie waaraan de opstellers van het Eerste Protocol dachten, deze was 
van het internationaal recht ten tijde van de opstelling van het Protocol (1952), d.w.z. vóór het in 
voetnoot 2593 aangehaalde Handvest van Economische Rechten en Plichten van Staten van 1974. 
Zie eveneens in deze zin PARTSCH, K.J., Die Rechte und Preiheiten der europäischen Menschen
rechtskonvention, Berlijn, Duncker & Humblot, 1966, 224. 
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valt2595
, doet met andere woorden niet af aan het beginsel van adequate rechtsbescher

ming dat in EG-verband moet gelden. 
Zo een natuurlijk of rechtspersoon van een andere Lid-Staat niet de volledige 

eigenaar, doch slechts een min of meer belangrijk aandeelhouder in de genationaliseerde 
onderneming is, gelden dezelfde beginselen. Op zijn allerminst geldt de regel van gelijke 
behandeling, dit wil zeggen dat aandeelhouders die onderdanen zijn van - of hun zetel 
hebben in - andere Lid-Staten, op gelijke voet gecompenseerd moeten worden als de 
binnenlandse aandeelhouders2596

; maar zoals hoger aangegeven, vereist het gemeen
schapsrecht bovendien dat de compensatie adequaat is en onmiddellijk plaatsvindt. Voor 
het overige vinden de in het kader van de Vlassopoulou- en overige rechtspraak van het 
Hof inzake effectieve rechtsbescherming ontwikkelde beginselen hier zonder meer 
gelding, met name wat betreft de mogelijkheid van een beroep in rechte en zo nodig, het 
verwijzen van prejudiciële vragen naar het Hof. 

De bescherming die EG-onderdanen en EG-ondernemingen halen uit de vrijheden 
en het discriminatieverbod van het EG-Verdrag moet bovendien op grond van vaste 
rechtspraak van het Hof van Justitie worden aangevuld met de grondrechtenbescherming 
zoals deze in de vorm van algemene rechtsbeginselen voortvloeit uit "de constitutionele 
tradities welke aan de Lid-Staten gemeen zijn" 2597 en "internationale wilsverklaringen 
inzake de bescherming van de rechten van de mens waaraan de Lid-Staten hebben 
medegewerkt of waarbij zij zich hebben aangesloten". 2598 Daaronder ressorteert met 
name het recht op eigendom als gewaarborgd in art. 1 Eerste Protocol EVRM.2599 

2. Privatisering 

532. Het communautaire juridisch referentiekader voor de beoordeling van privatise
ringsmaatregelen is hetzelfde als bij nationalisatie, al liggen deze operaties per definitie 
meer in de lijn van de verdragsdoelstellingen van toegankelijke markten, open markteco-

2595 

2596 

2597 

2598 

2599 

Zo de eerder teleurstellende antwoorden van de heer THORN namens de Commissie van 8 januari 
1982 op schriftelijke vraag nr. 1091181 van mevrouw CHARZAT van 12 oktober 1981 ("Nationalisa
ties in Frankrijk en het Verdrag van Rome"), PB, 1982, C 38, 9, en van de heer VAN MIERT van 
19 april 1994 op schriftelijke vraag nr. E-3364/93 van de heer F. PIERROS van 26 november 1993 
("Nationalisatie zonder schadeloosstelling in Griekenland"), PB, 1994, C 352, 22. 

Zo ook het antwoord van de heer THORN namens de Commissie van 8 januari 1982 op schriftelijke 
vraag nr. 1161/81 van de heer DAMSEAUX van 22 oktober 1981 ("Bescherming van spaarders die 
het slachtoffer worden van nationalisatie en overneming door de staat van bepaalde sectoren van de 
economie"), PB, 1982, C 38, 10. 

Zie met name, aangaande de constitutionele regels m.b.t. het eigendomsrecht, het overzicht in 
arrest Hauer, r.o. 20. 

Arrest van 14 mei 1974, zaak 4/73, Nold, Jur., 1974, 491, r.o. 13; in vaste rechtspraak hernomen, 
o.m. arresten Hauer, r.o. 15; 18 mei 1989, zaak 249/86, Commissie/Duitsland, Jur., 1989, 1263, 
r.o. 10; 18 juni 1991, zaak C-260/89, ERT, Jur., 1991, 1-2925, r.o. 41; 4 oktober 1991, zaak C-
159/90, Grogan, Jur., 1991, 1-4685, r.o. 31; 5 oktober 1994, zaak C-23/93, TV10, Jur., 1994, 1-
4795, r.o. 24; advies 2/94 van 28 maart 1994, Toetreding van de Gemeenschap tot het EVRM, nog 
niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 33. Het Unieverdrag heeft deze rechtspraak, althans wat de 
gemeenschappelijke constitutionele tradities en het EVRM betreft, bekrachtigd in art. F, lid 2, 
VEU. Andere bekrachtigingen van de eerbied voor de grondrechten treft men aan in de artt. 130U, 
lid 2, EG (ontwikkelingssamenwerking), J .1, lid 2, vijfde streepje, VEU (gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie) en K.2, lid 1, VEU (samenwerking inzake justitie en 
binnenlandse zaken). 

Zie de inachtneming van dit artikel in arrest Hauer, r. o. 17-19. Cf tevens arrest van 19 juni 1980, 
gevoegde zaken 41/79, 121/79 en 796/79, Testa, Jur., 1980, 1979, r.o. 18. 
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nomie en vrije mededinging. Zoals nationalisatie, komt privatisering neer op een politieke 
beslissing die op zich onder de soevereine bevoegdheid van de Lid-Staten valt2600; het 
gemeenschapsrecht dwingt de iure derhalve niet tot privatiseringen2601 , ofschoon een de 
facto dwang, met name gelet op de budgettaire en overheidsschuldcriteria voor deelne
ming aan de derde fase van de EMU, stellig aan het gemeenschapsrecht niet kan worden 
ontzegd en blijkbaar ook uitgaat van het mededingingsbeleid van de Commissie. 2602 De 
problematiek van rechterlijke toetsbaarbeid situeert zich vooral op het vlak van de 
waarborgen waarmee een privatiseringsoperatie gepaard moet gaan teneinde EG-onderne
mingen in hun rechten van vrij verkeer te beschermen. Een aantal begrenzingen die het 
EG-Verdrag aan de modaliteiten van privatisering oplegt, zijn duidelijk en kwamen hoger 
(supra, nr. 275) reeds aan bod: met de artt. 52 en 221 EG (en, kan men sedert 1 januari 
1994 toevoegen, art. 73B EG) is het onverenigbaar om 

2600 

2601 

2602 

2603 

2604 

2605 

participatieplafonds in te bouwen voor EG-ondernemingen of binnenlandse 
ondernemingen waarover een EG-onderneming zeggenschap uitoefent, welke niet 
gelden voor de binnenlandse of door binnenlandse ondernemingen gecontroleerde 
ondernemingen; ténzij men op een expliciete verdragsuitzondering beroep kan 
doen (b.v. art. 223 inzake productie en handel in wapens, munitie en oorlogsmate
riaal).2603 Een 20%-deelnemingsplafond voor buitenlandse investeerders, zoals 
voorzien in de Franse privatiseringswet van 6 augustus 19862604 , is derhalve 
manifest in strijd met voornoemde verdragsbepalingen2605 ; 

BOUTARD-LABARDE, M.-C., "Droit Communautaire et Privatisation", D.P.C.I., 1987, 493. 

Cf antwoord van de heer SuTHERLAND namens_ de . Commissie van 4 juli 1985 op schriftelijke 
vraag nr. 319/85 van de heer A. ALAVANOS van 4 mei 1985 ("Privatisering van post- en telecom
municatiebedrijven"), PB, 1985, C 241, 19. 

Daarover de indringende analyse van DEVROE, W., "Privatizations and Community Law: Neutrality 
versus Policy", te verschijnen in C.M.L. Rev., 1997. 

Zie de referenties supra, voetnoten 1360-1363. 

Oorspronkelijk art. 10, eerste alinea, Loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des 
privatisations (l.O., 7 augustus 1986). Krachtens deze bepaling - die met de Loi no 93-923 du 19 
Juillet 1993 vervangen werd - kon de minister van economie dit percentage zelfs verlagen "lorsque 
la proteetion des intérêts nationaux 1 'exige. '' Op overtreding van dit participatieplafond stelde de 
laatste alinea van voornoemd artikel als sanctie dat de houders van de betrokken deelnemingen hun 
stemrecht niet mochten uitoefenen en binnen drie maanden de betrokken effecten moesten 
overdragen; na deze termijn wordt tot gedwongen verkoop van de effecten overgegaan volgens bij 
decreet vastgestelde voorwaarden. Zie thans het door de Loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de 
privatisation (l.O., 21 juli 1993) ingelaste art. 10-1 Loi no 86-912, dat nog steeds dit 20 %-plafond 
bevat, maar stipuleert dat de betrokken regels "ne sont pas applicables aux investissements 
communautaires." Voor een bespreking van het oorspronkelijke stelsel, zie LoYRETTE, J. en 
o'ORMESSON, 0., "L'achat par des étrangers d'actions de sociétés privatisées au regard du droit 
français et du droit communautaire", R.D.A.l., 1987, 315-325. 

Zo ook BOUTARD-LABARDE, M.-C., o.c., D.P.C.I., 1987, p. 501, nr. 16. Dit was tevens het 
oordeel van de Commissie: zie de supra, voetnoot 1360 aangehaalde antwoorden op schriftelijke 
parlementaire vragen. De Commissie en de Franse regering hadden evenwel op 24 september 1986 
een informeel akkoord gesloten, luidens welke eerstgenoemde zich niet tegen bedoeld voorschrift 
van de Wet van 1986 zou verzetten op voorwaarde dat de Franse regering van het bedoelde 
participatieplafond geen toepassing zou maken ten aanzien van communautaire ingezetenen: zie 
Europe, 25 september 1986, 5; TURRINI, R., "Privatisations et droit communautaire", R.D.A.l., 
1993, (813), 819-820. Een dergelijk akkoord lijkt ons bijzonder bedenkelijk vanuit het oogpunt van 
de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dat "de handhaving in de wettelijke regeling van een 
Lid-Staat van een bepaling die in strijd is met het Verdrag, aanleiding geeft tot een onduidelijke 
feitelijke situatie, doordat de betrokken rechtssubjecten in onzekerheid worden gelaten over hun 
mogelijkheden om zich op het gemeenschapsrecht te beroepen": zie, specifiek m.b.t. art. 52 EG, 
arrest van 25 oktober 1979, zaak 159178, Commissie/Italië ("Italiaanse douane-expediteurs"), lur., 

I 
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gunstiger voorwaarden voor de eigen onderdanen of ingezetenen toe te kennen 
inzake intekening op en toewijzing van aandelen, de daarvoor geldende prijs en 
betalingsmodaliteiten of -faciliteiten. 2606 

Maar bij deze kennelijke inbreuken op het discriminatieverbod stopt de duidelijk
beid. Afgezien van de talrijke - hier niet behandelde - mededingingsrechtelijke aspecten 
waartoe privatiseringen aanleiding kunnen geven (overheidssteun, al of niet in de vorm 
van een 'bruidschat'; monopolie- en/ of machtspositie; concentratiecontrole)2607, rijst in 
gemeenschapsverband inzonderheid de vraag naar de status, in het perspectief van de 
marktvrijheden, van technieken en instrumenten door middel waarvan de staat tracht te 
vrijwaren dat de zeggenschap over de betrokken onderneming niet in ongewenste handen 
overgaat: we onderzoeken hierna niet-discriminatoire participatieplafonds, bijzondere 
aandelen ('golden share', 'action spécifique') en de techniek van kernaandeelhouders 
( 'noyaux durs '). 

533. De praktijk inzake privatisering van overheidsbedrijven in de EG biedt talrijke 
voorbeelden van niet-discriminatoire participatieplafonds. 

Voor België kan als illustratie verwezen worden naar de Wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare 
kredietsector2608 , waarvan art. 3, lid 4, t.a.v. de Federale Participatiemaatschappij (voorheen A.S.L.K.
Holding) stipuleert dat de staat steeds meer dan 50 % moet bezitten in het totaal aantal stemrechten verbonden 
aan de door de vennootschap uitgegeven effecten. 2609 Wat Frankrijk betreft, kan men art. 9 van de Franse wet 
van 6 augustus 1986 aanhalen. Naar luid daarvan kan de staat op het ogenblik van de overdracht van de effecten 
besluiten dat geen enkel persoon meer dan 5 % van de overgedragen effecten kan verwerven. In Denemarken, 
waar de overheid verkiest om bij privatisering een meerderheidsparticipatie te behouden veeleer dan de techniek 

2606 

2608 

2609 

1979, 3247, r.o. 22 (citaat). Zie ook o.m. arresten van 7 februari 1984, zaak 166/82, Commissie/I
talië, Jur., 1984, 459, r.o. 24; 21 juni 1988, zaak 257/86, Commissie/Italië, Jur., 1988, 3249, r.o. 
11-12. 

Zie, frappant, art. 13 Loi no 86-912 du 6 août 1986, naar luid waarvan (i) de verzoeken tot 
intekening verricht door natuurlijke personen met Franse nationaliteit of ingezetenen die niet meer 
dan tien effecten betroffen, in beginsel integraal zouden ingewilligd worden, (ii) deze personen 
konden genieten van bepaalde betaaltermijnen zoals voorzien in art. 11 van de wet, en (iii) 
bedoelde personen konden genieten van een gratis toekenning van aandelen ten belope van ten 
hoogste één op tien aandelen, met als maximumlimiet 50 effecten per natuurlijk persoon voor een 
tegenwaarde van niet meer dan 25.000 FF. Zie, volledig juist omtrent de strijdigheid van deze 
bepalingen met het gemeenschapsrecht, BOUTARD-LABARDE, M.-C., o.c., D.P.C.I., 1987, p. 501-
502, nr. 18. Bij de privatisering van Saint-Gobain in 1987 was, conform deze bepaling, oorspron
kelijk slechts aan Franse staatsburgers het aanbod tot gratis intekening op aandelen gedaan. Na 
interventie van de Commissie verzekerde de Franse regering dat andere EG-onderdanen gelijk 
behandeld zouden worden: zie aanvullend antwoord van Sir L. BRITTAN namens de Commissie van 
17 mei 1989 op schriftelijke vraag nr. 2737/86 van de heer B. CASSIDY van 27 februari 1987 
("Discriminatie tegen niet-Franse aandeelhouders van Saint-Gobain"), PB, 1989, C 305, 1. Cf 
HOCHBAUM, I.F., "Artikel222", in Kommentor zum EWG-Vertrag, IV, nr. 9, p. 5579-5580. 

Zie dienomtrent o.m. CATII, I.G.F., EDENS, D.F., HULSMAN, H. en SEVINGA, K., "Competition 
law implications of deregulation and privatisation in the Netherlands", S.E. W., 1994, 353-385 en 
de overige nationale rapporten voor het derde thema van het F.I.D.E.-congres van 12-15 okt~ber 
1994 te Rome, "Competition law implications of deregulation and privatization". Voor het 
bijzondere geval van toepassing van de regels inzake staatssteun op het privatiseringsproces in het 
vroegere Oost-Duitsland, zie SCHÜTTE, M. en HIX, J.-P., "The application of the EC state aid rules 
to privatizations: the East German example", C.M.L. Rev., 1995, 215-248. 

Supra, voetnoot 412. 

Zie ook de participatieplafonds die voortvloeien uit de verplichte deelnemingspercentages van de 
N. V. Federale Participatiemaatschappij in de A.S.L.K.-Bank (art. 21, lid 2), de Nationale Kas voor 
Beroepskrediet (art. 74, leden 5 en 6), de N.V. Landbouwkrediet (art. 101, lid 1) en het Centraal 
Bureau voor Hypothecair Krediet (art. 17 5, lid 2). 
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van de golden share of kernaandeelhouders te hanteren, behield de zij 51 % van de in 1994 geprivatiseerde 
telecommunicatiemaatschappij Tele Danrnark. Ofschoon de vennootschap operationeel zelfstandig is, stipuleren 
haar statuten dat geen enkele aandeelhouder, buiten de staat, meer dan 7,5 % van het aandelenkapitaal mag 
bezitten, al mag de raad van bestuur in bepaalde omstandigheden een hoger percentage aanvaarden, b.v. ten 
aanzien van een strategische partner. 2610 Ook in het Verenigd Koninkrijk vormen participatieplafonds van bij de 
aanvang het quod plerumque fit bij privatiseringen. Concreet wordt in de statuten van nagenoeg alle geprivati
seerde vennootschappen gestipuleerd dat, indien een persoon een belang ter waarde van meer dan 15 % van de 
stemrechten verwerft, de bestuurders hem moeten verzoeken zich van het gedeelte dat dit plafond overstijgt te 
ontdoen. Inmiddels heeft deze aandeelhouder geen aanwezigheids-, spreek- of stemrecht op algemene vergaderin
gen. Leeft hij het verzoek niet na, dan moet de vennootschap de betrokken aandelen aan de best mogelijke prijs 
van de hand doen (gedwongen onteigening).2611 

Op zich komen dergelijke participatieplafonds niet in aanvaring met het gemeenschaps
recht. "Qui peut Ie plus, peut Ie moins": wanneer een Lid-Staat krachtens art. 222 EG de 
eigendom van een gehele onderneming kan opeisen, valt hem moeilijk een slechts 
"gedeeltelijke" privatisering daarvan aan te wrijven. Vereist is evenwel dat de deelne
mingsplafonds op volstrekt niet-discriminatoire wijze worden toegepast. 2612 Alleszins 
lijkt een wettelijk vastgelegd participatieplafond minder voor protectionistisch gebruik 
vatbaar dan een vergunningsplicht of vetorecht in hoofde van de overheid ten aanzien van 
deelnemingen boven een bepaald percentage (infra, volgend nr.). Gewezen moet evenwel 
worden op de gevolgen van het vennootschapsrechtelijk 'acquis', inzonderheid de Tweede 
Richtlijn, voor de werking van deze participatieplafonds. Voor zover het gaat om 
geprivatiseerde ondernemingen in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en de 
betrokken regelingen stipuleren of tot gevolg hebben dat alleen de staat (of daardoor 
gecontroleerde ondernemingen) op kapitaalverhogingen kan inschrijven en/ of particuliere 
aandeelhouders anderszins belemmerd worden in de uitoefening van hun voorkeurrecht bij 
een kapitaalverhoging, kan onverenigbaarheid voorliggen met art. 29 Tweede Richtlijn 
dat, zoals het Hof in Syndesmos Melon oordeelde2613 , rechtstreekse werking heeft en in 
deze "verticale" situatie stellig kan worden ingeroepen (supra, nr. 243}. 2614 Een derge
lijk verenigbaarheidsprobleem treft met name de hogergenoemde Belgische O.K.I.
wet.2615 Het "bijzonder" karakter van het regime van geprivatiseerde naamloze ven
nootschappen maakt als verweer weinig of geen kans gelet op de verwerping van op het 

2610 

2611 

2612 

2613 

2614 

2615 

OESO, OECD Reviews of Foreign Direct Investment. Denmark, Parijs, OESO, 1995, 38. 

GRAHAM, C. en PROSSER, T., 11 Privatising nationalised industries: constitutional issues and new 
leg al techniques 11

, Mod. L. Rev., 1987, (16), 36. Deze regeling in de statuten kan niet zonder de 
toestemming van de houder van het 'special share' worden gewijzigd: infra, nr. 534. 

Zie echter in dit verband GRAHAM, C. en PROSSER, T., o.c., Mod. L. Rev., 1987, 37, die m.b.t. 
voornoemde Britse particiJ?atieplafond- juncto 'special share' -regeling opmerken: 11 0bviously 
preventing undesirable foretgn takeovers is one of the objects of the special share device but, 
presumably because of EEC law, this bas had to be expressed as a general prohibition, with the 
exception of British Aerospace which falls under the exception for military production contained in 
Artiele 223 of the Treaty of Rome. 11 Zie, eveneens in die zin, WOODLIFFE, J., 11 Privatisation of the 
British National Oil Corporation and the British Gas Corporationll, Eur. L. Rev., 1983, (133), 136. 

Arrest van 24 maart 1992, zaak C-381/89, Jur., 1992, 1-2111, r.o. 39-41. 

Zie, ook m.b.t. mogelijke onverenigbaarheid met de Derde en Zesde Richtlijn in het kader van een 
fusie- of splitsingsoperatie waarin een 'action spécifique' speelt, TURRINI, R., o.c., R.D.A.I., 1993, 
826-827. 

Zie art. 3, lid 2, O.K.I.-wet. 

:-~::~ 
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bijzonder of uitzonderlijk karakter van nationale regelingen gefundeerde argumenten in de 
Karella-rechtspraak van het Hof. 2616 

534. Wat de instelling van een 'golden share', 'action spécifique' of 'bijzonder aandeel' 
aangaat, hangt de gemeenschapsrechtelijke beoordeling sterk af van de gehanteerde 
modaliteiten. Deze techniek, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk2617 en sedert 1986 
aangewend door de Franse wetgever, heeft inmiddels ook toepassingen gekregen in Lid
Staten als België2618 en Italië. 2619 Zij komt erop neer dat de overheid in de geprivati
seerde onderneming minstens één aandeel behoudt waaraan een aantal bijzondere 
attributen zijn verbonden teneinde controle van de overheid mogelijk te maken ten aanzien 
van kwesties die geacht worden het openbaar c.q. nationaal belang te raken. 2620 We 
spitsen onze aandacht toe op het meest uitgewerkte stelsel, namelijk dat van de 'action 

2616 

2617 

2618 

2619 

2620 

Supra, nr. 243, inzonderheid de verwijzingen in voetnoot 1227. 

Het mechanisme van het 'special share' of 'golden share' werd in de meeste geprivatiseerde Britse 
ondernemingen gehanteerd. Men kan twee varianten onderkennen. De eerste variant, nagenoeg 
altijd gebruikt, houdt nauw verband met de in het voorgaand nr. beschreven regeling inzake 
participatieplafonds. De houder van het 'special share' beschikt over een vetorecht ten aanzien van 
bepaalde in de statuten geregelde materies: artikelen betreffende de aan het 'special share' 
verbonden bevoegdheden, participatieplafonds, definities, door de regering aangestelde bestuurders 
en de nationaliteit van bestuurders kunnen niet zonder zijn toestemming worden gewijzigd. 
Dergelijke clausule komt o.m. voor in de statuten van Amersham International, British Aerospace, 
British Gas, British Telecom en Cable and Wireless. Een tweede variant is veel strikter en is 
slechts in een beperkt aantal gevallen gehanteerd (m.n. Britoil en Enterprise Oil), waarin de 
statuten niet in een deelnemingsplafond voorzien. Het 'special share' heeft bijzondere stemrechten 
in welbepaalde gevallen, m.n. wanneer een persoon (alleen of gezamenlijk optredend) meer dan 50 
% van de stemrechten wil verwerven: in dat geval verkrijgt_ het 'special share' een totaal aantal 
stemmen in de algemene vergadering dat één meer is dan het totaal van de niet in naam van de 
Secretary of State geregistreerde aandelen. Bovendien heeft de 'special shareholder' het recht om 
een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen. Zie GRAHAM, C. en PROSSER, T., 
"Privatising nationalised industries: constitutional issues and new legal techniques", Mod. L. Rev., 
1987, (16), 36-37; Id., "Golden shares: industrial policy by stealth?", Publ. L., 1988, 413-431; 
GOWER, L.C.B., Gower's Principlesof Modem Company Law, 77. 

Zie met name de drie K.B.'s van 10 juni 1994 tot invoering ten voordele van de Staat van een 
bijzonder aandeel in, resp., Synatom, de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen en Distrigaz 
(B.S., 28 juni 1994). 

Zie met name Decreet nr. 75/94 van 31 januari 1994, dat bijzondere bevoegdheden toekent aan de 
overheid als minderheidsaandeelhouder in zgn. strategische geprivatiseerde ondernemingen. Zo 
moesten krachtens art. 2 van dit decreet bepaalde ondernemingen in de defensie-, telecommunicatie
, transport- en energiesector hun statuten in dier voege wijzigen, dat het ministerie van financiën 
voor drie jaar over een vetorecht beschikt over participaties van meer dan 10 % door enige 
individuele aandeelhouder. Cf OESO, OECD Reviews of Foreign Direct Investment. ltaly, Parijs, 
OESO, 1994, 24, 28. De idee voor het gebruik van bijzondere aandelen werd in mei 1986 
gelanceerd door de toenmalige directeur van het IRI, R. PRO DI: LoNGUEVILLE, G. en SANTINI, J.
J., "Privatisations: les leçons des expériences étrangères", Regards sur l 'actualité, september
oktober 1986, nr. 124, (3), 13. 

Cf de omschrijving die gegeven wordt van het bijzonder aandeel in het verslag aan de Koning bij 
het K.B. van 16 juni 1994 tot invoering ten voordele van de Staat van een bijzonder aandeel in 
Distrigaz (B. S., 28 juni 1994, 17348): "Het bijzonder aandeel is een hybride instrument, dat 
mechanismen uit het vennootschaps- en het administratief recht combineert. Samengevat komt het 
hierop neer. Bij overdracht van de overheidsaandelen in een vennootschap, die typisch een 
openbare nutsfunctie vervult, verwerft of behoudt de Staat één aandeel in deze vennootschap, dat 
omgevormd wordt tot een bijzonder aandeel. Hierbij behoudt het bijzonder aandeel de volwaardige 
kenmerken van een gewoon aandeel, maar verwerft het daarnaast nog een reeks bijzondere 
attributen die een overheidscontrole mogelijk· maken ten aanzien van kwesties die het overheidsbe
leid aanbelangen." 
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spécifique' van de Franse wet van 6 augustus 1986, als aangepast bij wet van 19 juli 
1993.2621 

Krachtens art. 10 van deze wet kan, indien de bescherming van de nationale belangen dit vereist, de minister van 
economie bij decreet - tot vóór 1993 bij besluit - beslisen om een gewoon aandeel van de staat in een 'action 
spécifique' om te zetten. 2622 Bedoeld omzettingsbesluit legt de aan het action spécifique verbonden prerogatie
ven vast op basis van een limitatieve lijst vervat in het door de wet van 1993 ingelaste art. 10-1 van ~e wet van 
1986. Deze prerogatieven zijn: (i) voorafgaandelijke goedkeuring door de economieminister voor het overschrij
den van een bepaald deelnemingspercentage door een persoon of door meerdere in gezamenlijk overleg optreden
de personen2623 ; de wet laat volledige vrijheid aan de regering om de drempels vast te stellen, ook al wordt 
aangenomen dat het begrip 'prise de participation' op 10 % slaat2624; sedert de wet van 1993, (ii) bevoegdheid 
om een of twee niet-stemgerechtigde vertegenwoordigers van de staat te benoemen in de raad van bestuur of van 
toezicht2625 en (iii) een vetorecht met betrekking tot beslissingen inzake de overdracht van activa of de 
bestemming ervan als waarborg, "qui sont de nature à porter attente aux intérêts nationaux" .2626 Een action 

spécifique is gecreëerd bij de privatisering van Elf, Bull, Havas en Matra.2627 

De tweede en derde aan het Franse action spécifique verbonden prerogatieven lijken 
communautairrechtelijk verdedigbaar: door middel van vertegenwoordiging in de 
bestuursorganen en vetorechten ten aanzien van strategische beslissingen2628, kan het 
bijzonder aandeel een nuttige rol vervullen voor het overheidstoezicht op geprivatiseerde 
ondernemingen met een openbare-nutsfunctie (water, gas, elektriciteit, energievoorzie
ning), mede gelet op hun specifieke economische (natuurlijk monopolie) of juridische 
(exclusieve rechten) positie. Een bijzonder aandeel kan derhalve helpen vrijwaren dat de 

2621 

2622 

2623 

2624 

2625 

2626 

2627 

2628 

Supra, voetnoot 2604. 

Dit decreet moet genomen worden na het decreet dat beslist over de privatisering van een of 
meerdere van de in paragraaf I van de Loi n o 93-923 vermelde ondernemingen en voordat het 
dossier aanhangig wordt gemaakt bij de commission de la privatisation (art. 10-1 Loi no 96-912 als 
gewijzigd bij Loi no 93-923. Het 'action spécifique' kan ook op elk moment terug defmitief in een 
gewoon aandeel worden omgezet, zulks eveneens bij decreet (vóór 1993 bij besluit) van de 
economieminister, maar slechts - dit is een tegemoetkoming van de wetgever aan de Conseil 
constitutionnel, die in zijn beslissing no 86-207 DC van 26 juni 1986 (Rev. Soc., 1986, 606, met 
noot GUYON, Y.) als beginsel had geponeerd dat "l'indépendance nationale devra être préservée" -
"si 1' indépendance n' est pas en cause". De wet van 1986 voorzag in omzetting van rechtswe~e na 
een termijn van 5 jaar, maar met de wet van 1993 verdween deze beperking in de tijd. Zte de 
beschrijving van dit stelsel in zijn 1986-versie bij BOUTARD-LABARDE, M.-C., o.c., D.P. C.l., 
1987, p. 501, nr. 17; in zijn 1993-versie bij TURRINI, R., o.c., R.D.A.l., 1993, 817-819. 

Art. 10, tweede alinea, 1 o, Loi n° 86-912. Zie de circulaire du 5 avril 1994 relative à la saisine 
pour l'application de l'art. 10-1(1 °) (l.O., 15 april 1994). 

RICHER, L. en VIANDIER, A., "La loi de privatisation (Loi n. 93-923 du 19 juillet 1993)", l.C.P., 
Éd. E, 1993, nr. 281, (445), p. 450, nr. 58; COZIAN, M. en VIANDIER, A., Droit des sociétés, p. 
601, nr. 1909, met verwijzing naar art. 355 Loi 1966. De sanctie bij overtreding van de vergun
ningseis is krachtens art. 10-111 dat het 

Art. 10, tweede alinea, 2 o, Loi no 86-912. 

Art. 10, tweede alinea, 3 o, Loi n o 86-912. Zie, voor de tenuitvoerlegging hiervan, Décret n o 93-
1296 du 13 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 aöut 
1986 modifiée relative aux modalités des privatisations et concemant certains des droits attachés à 
l'action spécifique (l.O., 14 december 1993). De wet voorziet geen enkele sanctie, wat de vraag 
doet rijzen naar de doeltreffendheid van dit vetorecht t.a.v. buiten Frankrijk gelegen activa: 
COZIAN, M. en VIANDIER, A., Droit des sociétés, p. 602, nr. 1915. 

Zie, met verwijzingen naar de betrokken besluiten, RIPERT-ROBLOT/GERMAIN, p. 1296, nr. 1708. 

Een algemeen vetorecht zou kennelijk disproportioneel zijn, en wellicht ook geïnteresseerde kopers 
afschrikken. 



--~---.-------~ 

537 

betrokken onderneming haar taken in overeenstemming met het algemeen belang ver
vult. 2629 Evenzozeer kan het een doeltreffend tijdelijk instrument zijn om de overgang 
van openbare naar privé-sector op te vangen. 2630 Uit communautair gezichtspunt zijn dit 
volkomen legitieme doelstellingen; enkel bij discriminatoire of protectionistische aanwen
ding van de bedoelde prerogatieven - b.v. uitoefening van het vetorecht om een econo
misch verantwoorde samenwerking of alliantie met een buitenlandse nutsondememing 
tegen te gaan - komen zij in strijd met het gemeenschapsrecht. Daarentegen levert het 
eerstgenoemde aan het action spécifique verbonden prerogatief, ook bij een niet-discrimi
natoire toepassing2631

, een belemmering van de vrije vestiging en! of het vrije kapitaal
verkeer op, aangezien een EG-onderneming bij het nemen van een participatie aan een 
ministeriële goedkeuringsplicht wordt onderwerpen en de uitoefening van zijn recht op 
vrij verkeer derhalve "afhankelijk wordt gesteld van het goedvinden van de administratie, 
waardoor die vrijheid illusoir kan worden gemaakt"2632 (cf. supra, nr. 258).2633 Of
schoon in bepaalde gevallen mogelijk om dezelfde redenen als de vorengenoemde 
gerechtvaardigd, lijkt deze bevoegdheid onevenredig in vergelijking met de hypotheek die 
zij op het vrije verkeer legt. 

Voor zover de werking van een bijzonder aandeel in het kader van een geprivati
seerde naamloze vennootschap resulteert in een belemmering of de onmogelijkheid voor 
de bestaande (privé-)aandeelhouders om hun voorkeurrecht bij kapitaalverhoging uit te 
oefenen, ligt hetzelfde probleem van verenigbaarheid met de Tweede Richtlijn voor als 
bij participatieplafonds (supra, nr. 533). 

535. Blijft het typisch Franse instituut van de stabiele aandeelhouderskernen ('noyau 
dur', 'groupes d'actionnaires stables'), dat reeds in de Wet van 6 augustus 1986 voor
kwam en in 1993 behouden is. 

2629 

2630 

2631 

2632 

2633 

Zo ook VAN GERVEN, W, , "Lezing ter gelegenheid van het aanvaarden van de Van Melkebeke 
Leerstoel", o.c., 20. 

Cf TURRINI, R., o.c., R.D.A.l., 1993, 828. 

Zo het prerogatief in praktijk discriminerend zou worden toegepast, zou het sowieso om een met 
het Verdrag strijdige verkapte discriminatie gaan. Volgens TURRINI, R., o.c., R.D.A.I., 1993, 822, 
is alleen al hierom van een verkapte discriminatie sprake, dat het action spécifique als bestaansre
den "la proteetion des intérêts nationaux" heeft (supra, voetnoot 2622) zodat, "en pratique, donc, il 
ne fait guère de doute que les investisseurs étrangers seront prioritairement visés par 1' action 
spécifique." 

Arresten van 23 februari 1995, gevoegde zaken C-358/93 en C-416/93, Bordessa, Jur., 1995, I-
361, r.o. 25; 14 december 1995, gevoegde zaken C-163/94, C-165/94 en C-250/94, Sanz de Lera, 
Jur., 1995, I-4821, r.o. 25. Zie reeds arrest van 31 januari 1984, gevoegde zaken 286/82 en 
26/83, Luisi en Carbone, Jur., 1984, 377, r.o. 34. 

Een dergelijke eis van voorafgaandelijke goedkeuring is daarentegen communautairrechtelijk wel 
geoorloofd wanneer zij betrekking heeft op ondernemingen waarvan de hoofdtaak onder de artt. 55, 
56 en 223 EG valt, zoals voor deelnemingen boven 5 % voorzien in art. 10-II Loi no 86-912. Dan 
nog is evenwel een strikte verdragsconforme interpretatie van deze regeling vereist, gelet op de 
enge invulling die het Hof met name aan de artt. 55 en 56 EG geeft: infra, nrs. 707 e.v. en 717 
e.v .. Vervanging, in de niet door deze excepties bestreken domeinen, van de goedkeuringseis door 
een eis van voorafgaandelijke aangifte voor de verwerving of overdracht van een deelneming, stelt 
daarentegen, gelet op de Bordessa-rechtspraak, communautair geen problemen. 
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Principieel geschiedt krachtens art. 4 van deze wet de overdracht van participaties via financiële markt, met 
name d.m.v. het 'offre publique de vente'2634

, maar dit artikel geeft de minister van economie de bevoegdheid 
"de faire appel à des acquéreurs hors marché". 2635 Kort geschetst, gaat het erom een kring van vaste aandeel
houders te creëren die als referentie-aandeelhouder kunnen optreden en een agressieve overnamepoging van een 
'raider' ontmoedigen. 2636 Vooral van deze techniek heeft de Franse overheid . op systematische wijze gebruik 
gemaakt. 2637 Concreet selecteert de 'commission de privatisation' tussen verschillende kandidaten de leden van 
de 'noyau' en legt deze de minister ter advies voor, en wordt de vastheid van de aandeelhouderskern gewaar
borgd door (i) een door deze aandeelhouders met de staat gesloten overeenkomst ("cahier des charges") waarin 
de tijdelijke onoverdraagbaarheid van de effecten wordt vastgelegd in samenhang met een verplichte vooraf
gaandelijke goedkeuring van de raad van bestuur ten aanzien van elke daad van beschikking m.b.t. deze effecten, 
of (ii) een tussen de aandeelhouders onderling, op aandringen van de staat gesloten overeenkomst ("pacte 
d' actionnaires ") met overdraagbaarheidsbeperkignen, voorkeur- en of voorkoopregelingen. 2638 

Ook hier moet de beoordeling in EG-optiek genuanceerd zijn. Op zich vormt de beslissing 
van een overheid om de stabiliteit van het aandeelhouderschap van belangrijke onderne
mingen aan te moedigen of te vrijwaren, een keuze van ondernemings- of industrieel 
beleid - die de te verkopen onderneming niet noodzakelijk interessanter maakt voor 
investeerders2639 - welke geen communautaire bezwaren doet rijzen. Het gemeenschaps
recht verzet er zich echter wel tegen dat dergelijke aandeelhouderskernen in wezen door 
de staat in het leven worden geroepen om de economie zo veel mogelijk onder 'binnen
landse' controle te houden (vgl. met verankering, infra, nrs. 537 e.v.) en buitenlandse 
ondernemingen af te schrikken resp. te beletten een rol van betekenis in de betrokken 
ondernemingen of sectoren te gaan spelen. Bovendien eist het gemeenschapsrecht een 
minimum aan procedurele 'fair-play': de procedure voor kandidaatstelling als kernaan
deelhouder moet tevens voor EG-ondernemingen openstaan en zij moet voldoende 

2634 

2635 

2636 

2637 

2638 

2639 

In werkelijkheid geeft de privatisering van een onderneming aanleiding tot meerdere 'offres 
publiques de vente': zie GUY ON, Y., Traité des cantrats. Les sociétés. Aménagements statutaires et 
conventions entre associés, nr. 250, p. 322. 

Art. 4, tweede alinea, Loi no 86-912. Zie het uitvoeringsbesluit: Décret n° 93-1041 du 3 septembre 
1993 pris pour l'application de la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des 
privatisations (l.O., 5 september 1993). Zie de bespreking bij BAJ, C., "Privatisation: les groupes 
d'actionnaires stables", Rev. Dr. Banc. Bourse, 1994, 8-11. 

Zo COZIAN, M. en VIANDIER, A., Droit des sociétés, p. 603, nr. 1917. 

Zie de tabel met gegevens over stabiele aandeelhouderskernen in de vennootschappen BNP, Rhöne
Poulenc, Elf, UAP, Renault en SEITA bij BANCEL, F., "Le processus de privatisation: la 
spécificité française", in Les privatisations en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en 
/talie, DION, F. (ed.), Parijs, La documentation française, 1995, (17), 40. Zo bestond bij de 
privatisering van de Banque Nationale de Paris in oktober 1993 de groep van vaste aandeelhouders 
uit vijftien aandeelhouders die samen ongeveer 14 % van het kapitaal vertegenwoordigden en wier 
individuele partipaties tussen 0,46 % en 1,93 % bedroegen: COZIAN, M. en VIANDIER, A., Droit 
des sociétés, p. 603, nr. 1917. 

Zie COZIAN, M. en VIANDIER, A., Droit des sociétés, p. 603, nr. 1917; TURRINI, R., o.c., 
R.D.A.I., 1993, 816. VIANDIER, A. en CAUSSAIN, 1.-J., "Chronique de droit des sociétés", J.C.P., 
1987, éd. E, nr. 16644, (323), p. 328, nr. 24, geven het voorbeeld van de in 1986 geprivatiseerde 
onderneming Havas, waarbij in het kader van het "cahier des charges" overeengekomen was tot 
onvervreemdbaarheid van alle van de staat verworven effecten voor drie maanden, onvervreemd
baarheid van 80 % van deze effecten gedurende twee bijkomende jaren en vervreemdbaarheid op 
voorwaarde van goedkeuring van de raad van bestuur gedurende de drie volgende jaren. 

Cf. de privatisering in 1995 van de Franse aluminiumproducent Péchiney: de Franse regering heeft 
daar de techniek van de 'noyau dur' noodgedwongen moeten opgeven, omdat de investeerders 
vreesden dat deze de vennootschap te . veel zou afschermen voor druk tot herstructurering en tot 
maximalisering van de winsten: "Tendances récentes des privatisations", Tendances des marchés 
des capitaux, OESO, juni 1996, nr. 64, (13), 17. 
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waarborgen voor een effectieve rechtsbescherming bieden (motiveringsplicht, mogelijk
heid van beroep in rechte). 

536. Het voornaamste probleem, en tevens de belangrijkste grens van de mogelijkheden 
tot rechterlijke toetsing in het kader van nationale privatiseringsoperaties, betreft de 
transparantie van de betrokken procedures. Daarmee wil geenszins gezegd zijn dat alle 
privatiseringen volgens een openbare procedure zouden dienen te verlopen. Een onder
handse procedure biedt voor de verkopende overheid ongetwijfeld voordelen van flexibili
teit en onderhandelingsruimte. Waar het evenwel op aankomt, is dat EG-ondernemingen, 
ongeacht de gevolgde procedure, op alle vlakken gelijk behandeld worden. Daartoe moet 
hen in de eerste plaats via een toegankelijk kanaal (b.v. internationale fmanciële pers) 
voldoende informatie wordt geboden omtrent de tekoopstelling, de modaliteiten van de 
voorgenomen privatisering en de eisen die aan de kopende ondernemingen worden 
gesteld. Daarnaast moeten zij, om hun rechten te kunnen kennen, in toereikende mate op 
de hoogte worden gesteld van de geldende regels en procedures, zodat zij ook de facto 
gelijke kansen krijgen als de doorgaans reeds op de markt van het gastland aanwezige - en 
daarmee de regels of praktijken kennende - ondernemingen. De afwezigheid van een 
voldoende duidelijke en voorspelbare procedure speelt doorgaans vooral in het nadeel van 
buitenlandse ondernemingen en lijkt derhalve naar gemeenschapsrecht reeds bekritiseer
baar omwille van het risico op ongelijke behandeling. 2640 Van elementair belang ten
slotte is een recht op een met redenen omkleed besluit vanwege de bevoegde autoriteit, 
dat op adequate wijze de gronden voor verwerping van de kandidaatstelling uiteenzet, en 
de mogelijkheid om zich hiertegen in rechte te voorzien en, desnoods, de nationale 
rechter een prejudiciële vraag naar het Hof van Justitie te laten verwijzen. 

Een interessante vraag is in hoeverre zich op privatiseringsoperaties al niet in de huidige stand van het gemeen
schapsrecht een aantal elementaire procedurele beginselen laten toepassen die het Hof heeft ontwikkeld in het 
kader van zijn rechtspraak aangaande overheidsopdrachten. Het spreekt voor zich dat de in de openbare
aanbestedingsrichtlijnen vervatte procedures zich niet per analogie op privatiseringen laten toepassen; daarentegen 
valt wél te argumenteren dat zij op een aantal punten - zoals bevestigd in de jurisprudentie van het Hof - slechts 
de neerslag vormen van meer fundamentele communautaire beginselen. We denken daarbij vooral aan het 
beginsel van gelijke behandeling van de inschrijvers, door het Hof geëxpliciteerd in de Storebaelt-zaak.2641 , en 
aan het doorzichtigheidsbeginsel dat in de zaak Van Hooi erkenning heeft gekregen. 2642 Beide nauw met elkaar 

2640 

2641 

2642 

Vgl. de samenhang tussen de kritiek inzake ongelijke behandeling van kandidaat-kopers en inzake 
de ondoorzichtigheid van de gevolgde procedures in het N.I.M.-dossier: DEVROE, W., "Kandidaat
kopers van de nationale investeringsmaatschappij ongelijk behandeld?", noot bij R. v.St., 14 juli 
1994, T.R. V., 1995, (312), p. 316-320, nrs. 13-19. 

Arrest van 22 juni 1993, zaak C-243/89, Commissie/Denemarken, Jur., 1993, 1-3353, r.o. 33; 
uitdrukkelijk bevestgd in arrest van 25 april 1996, zaak C-87/94, Commissie/België ("Van Hool"), 
nog niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 51, 54-56, 70, 74, 88 en 91. Zie GILLIAMS, H., VAN 
GERVEN, Y., WOUTERS, J. en WYTINCK, P., "Kroniek van rechtspraak: Europees ondernemings
recht (januari 1993- juli 1994)", T.B.H., 1994, (743), nr. 113, p. 803-804. 

Arrest Van Hool, r.o. 54-56, 88 en 91. Het Hof verwijst hiertoe in r.o. 53 naar de drieëndertigste 
considerans preambule richtlijn 90/531/EEG van de Raad van 17 september 1990 betreffende de 
procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer 
en telecommunicatie (PB, 1990, L 297, 1), luidens welke de richtlijn beoogt om bij de gunning van 
de eronder vallende opdrachten een minimum aan doorzichtigheid te waarborgen. 

I l 
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verbonden beginselen2643 vinden hun grondslag blijkens deze arresten in de beginselen van daadwerkelijke en 
onvervalste mededinging2644 en non-discriminatie264s, en kunnen daarom geacht worden ook ten gunste van 
EG-ondernemingen in het kader van privatiseringsoperaties van een Lid-Staat te gelden. Eerstgenoemd principe 
vereist meerbepaald dat alle aanbiedingen beantwoorden aan de door de aanbiedende dienst in het bestek 
opgenomen voorschriften teneinde een objectieve vergelijking mogelijk te maken tussen de door de inschrijvers 
ingediende aanbiedingen. 2646 Naar de context van privatiseringen overgeplaatst, valt te argumenteren dat het 
beginsel van gelijke behandeling - dat in casu zijn grondslag in art. 52 EG vindt - vereist dat alle kandidaat
kopers op basis van dezelfde openbaar gemaakte criteria kunnen meedingen en dat hun aanbiedingen objectief op 
basis van deze criteria worden vergeleken. Zo de 'gunningscriteria' nadien worden aangepast (in de zin van een 
verstrenging of een versoepeling), moet aan alle kandidaten opnieuw een gelijke kans worden geboden.2647 

Gelijkheid van kansen impliceert hier minimaal dat alle kandidaten over evenveel voorbereidingstijd beschikken 
en dat de inhoud van hun aanbiedingen tegelijk bekend wordt. 2648 

§ 4. Verankeringsbeleid: creatie van strategische markttoe gangsbelemmeringen? 

537. Anders dan nationalisatie heeft verankering niets van doen met het verwerven van 
de eigendom over een bepaalde onderneming of industrietak door de overheid, maar staat 
het voor een overheidsbeleid gericht op het behouden of creëren van economische 
zeggenschap in binnenlandse of regionale handen. Op de politieke2649 en 
economische2650 zin of onzin van verankering wordt hier niet ingegaan, evenzomin als 

2643 

2644 

2645 

2646 

2647 

2648 

2649 

2650 

Die sterke verbondenheid blijkt inzonderheid uit r.o. 54 van het arrt.st Van Hooi, waar het luidt dat 
"de procedure van vergelijking van de aanbiedingen [ ... ] steeds in overeenstemming [dient] te zijn 
met zowel het beginsel van gelijke behandeling van de inschrijvers als het beginsel van doorzichtig
heid, opdat alle inschrijvers bij het formuleren van hun aanbieding dezelfde kansen hebben." 

Zie arrest Storebaelt, r.o. 33, met verwijzing naar negende considerans preambule richtlijn 
71/305/EEG van de Raad van 26 juli 1971 betreffende de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken (PB, 1971, L 185, 5), die gewaagt 
van "de ontwikkeling van een daadwerkelijke mededinging op het gebied van de overheids
opdrachten." Gelijkheid van kansen voor de marktdeelnemers als voorwaarde voor het door het 
EG-Verdrag gewilde stelsel van onvervalste mededinging heeft het Hof ook herhaaldelijk vooropge
steld in mededingingszaken betreffende bijzondere of exclusieve rechten: zie met name arresten van 
19 maart 1991, zaak C-202/88, Frankrijk/Commissie, Jur., 1991, 1-1223, r.o. 51; 18 juni 1991, 
zaak C-260/89, ERT, Jur., 1991, 1-2925, r.o. 22; 13 december 1991, zaak C-18/88, GB-Inno-BM, 
Jur., 1991, 1-5941, r.o. 25. 

Zie arrest Van Hooi, r.o. 52, met verwijzing naar art. 4, lid 2, richtlijn 90/531/EEG, krachtens 
welke de aanbesterlende diensten ervoor moeten zorgen dat tussen leveranciers of aannemers niet 
wordt gediscrimineerd. 

Arrest Storebaelt, r.o. 37; bevestigd in arrest Van Hooi, r.o. 70. 

Vgl. de beschrijving van de vanuit dit oogpunt bekritiseerbare handelwijze van de Belgische 
overheid bij de privatisering van de N.I.M. en, vooral, de A.S.L.K.-Bank en -Verzekeringen bij 
DEVROE, W., o.c., T.R. V., 1995, nr. 18, p. 318-319. 

Zie arrest Van Hooi, r.o. 55. 

Zie o.m. BROCKMANS, H., "Vlaamse verankering, dam tegen la tractabelgique de papa", Vl. 
Morg., 1993/5, 29-38; MARTENS, R., "Verankering: politieke, emotionele of zakelijke argumen
ten?", Vl. Morg., 1994/1, 15-20. Voor bijdragen met een meer journalistiek karakter, zie 
BROCKMANS, H., 200 jaar filiaal. De Franse greep op de Vlaamse economie, Leuven, Davids
fonds, 1995; Vlaanderen : een Franse kolonie?, BROCKMANS, H. (ed.), Leuven, Davidsfonds, 
1993. 

Zie met name DAEMS, H. en VAN DE WEYER, P., Buitenlandse invloed in België. De gevolgen 
voor de strategische beslissingsmacht, Tielt, Lannoo - Koning Boudewijnstichting, 1993; DE 
GRAUWE, P., "Over Franse kolonisatie en Belgische verankering", Leuven, CES, Leuvense 
Economische Standpunten 1992/61, maart 1992; Id., "Welk verankeringsbeleid voor Vlaanderen?", 
en "Een nieuwe Vlaamse overheidsholding. Wie wordt er beter van?", papers voorgebracht op het 
seminarie "De Vlaamse verankering", Brussel, 3 juni 1993, Elsevier Seminars; VAN CA YSEELE, 
P., "Waarom wij? Of de economische onderbouw van een verankeringsbeleid", Leuven, CES, 

I 
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op de privaatrechtelijke instrumenten die daartoe aan ondernemingen in het nationale recht 
ter beschikking staan. 2651 Hier gaat het enkel om de vraag, welke ruimte het gemeen
schapsrecht en met name de vrijheid van vestiging voor een nationaal of regionaal 
verankeringsbeleid laat. Daarbij kan men zwarte, grijze en witte zones onderkennen, die 
evenwel in elkaar kunnen overvloeien. 

538. Zwart, en zonder meer in strijd met de artt. 52, 73B enlof 221 EG zijn, zoals 
eerder al is gebleken: 

2651 

2652 

2653 

een criterium van zeggenschap over een vennootschap teneinde daaraan bepaalde 
wettelijke of bestuursrechtelijke voordelen te koppelen, zoals b.v. een gunstig 
fiscaal regime of bepaalde overheidssubsidies of andere vormen van steun of 
voordelen ( overheidsopdrachten, goedkope leningen, vergunningen, concessies, 
... ), op grond waarvan ondernemingen met overwegend 'binnenlandse' aandeel
houders een voorkeurbehandeling krijgen, komt regelrecht in strijd met de artt. 52 
en 221 EG (supra, nrs. 126 en 269). Het funderen van dergelijke voordelen op 
andere, schijnbaar neutrale criteria zoals woonplaats, aanwezigheid van de 
werkelijke zetel of hoofdvestiging in het binnenland of de betrokken regio of het 
voeren van de hoofdactiviteit binnen dit territorium, komt alnaargelang het geval 
neer op een openlijke of verkapte discriminatie in strijd met het EG-Verdrag 
(supra, nr. 296)2652 ; 

een vergunnings- of goedkeuringsstelsel - en a fortiori een vetorecht van de 
overheid - ten aanzien van kapitaaldeelneming of enige andere vorm van BDI door 
EG-vennootschappen is onverenigbaar met art. 73B EG (supra, nr. 258); 
een verplichting voor institutionele beleggers om hun activa uitsluitend of hoofdza
kelijk in 'binnenlandse' effecten of ondernemingen te beleggen komt eveneens in 
aanvaring met art. 73B EG. 2653 Daarentegen belet niets dat particulieren op 
eigen initiatief een beleggingsvennootschap of -fonds opstarten dat hoofdzakelijk in 

Leuvense Economische Standpunten 1993/66, februari 1993; Verankering voor beginners - Vlaamse 
verankering, Vlaamse Culturele Koepel/Vereniging Vlaamse Leerkrachten (eds.), Leuven, Acco, 
1995; WYMEERSCH, E., "Verankering", Bank Fin., 1993, 52. 

Zie inzonderheid GEENS, K., HELLEMANS, F., HAELTERMAN, A. en BEVERNAGE, P., "Juridische 
instrumenten tot verankering van Belgische ondernemingen", N. T. Pol., 1995, nr. 3, 5-46; 
NIEUWDORP, R., "Vlaamse verankering", paper voorgebracht op het seminarie "De Vlaamse 
verankering", Brussel, 3 juni 1993, Elsevier Seminars. Adde, DIEUX, A., "Constitution en Belgique 
d'institutions camparables au trust, à !'administratiekantoor ou à la fiducie", verslag uitgebracht op. 
het seminarie "Techniques belges et étrangères de controle de sociétés anonymes", CEPAC, 10 
november 1995. 

Zie eveneens VAN GERVEN, W., "Lezing ter gelegenheid van het aanvaarden van de Van 
Melkebeke Leerstoel", o.c., 12. 

Vgl. dienomtrent de mededeling van de Commissie van december 1994 betreffende de vrijheid van 
beheer en belegging van de gelden van instellingen voor pensioenvoorziening, PB, 1994, C 360, 7 
(waartegen Frankrijk een nietigheidsberoep heeft ingesteld: hangende zaak C-57 /95). Zie, in de 
Belgische context en inzonderheid de Wet van 9 juli 1975 op de controle van verzekeringsonderne
mingen, PLATTEEUW, F., "De rol van verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen in het 
verankeringsdebat", K.B. Weekberichten, 1 december 1995, nr. 33, 1-5. Deze auteur besluit zijn 
bijdrage met pertinente beschouwingen omtrent de risico-afkerigheid van voornoemde ondernemin
gen als beleggers in aandelen en hun omwille van die reden beperkte inbreng als "venture 
capitalists". 

"-../ 
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binnenlandse effecten belegt2654, al staat het niet aan de overheid om dergelijke 
initiatieven door steun of andere voordelen (b.v. fiscaal) te stimuleren2655 ; 
het van overheidswege aanzetten van binnenlandse ondernemingen tot geconcer
teerde actie in bepaalde overnamedossiers, teneinde zeggenschapsverwerving door 
een EG-onderneming te beletten (supra, nr. 275)2656; 
het van overheidswege aanzetten - laat staan verplichten - van binnenlandse 
ondernemingen om eerder in het binnenland dan in een andere Lid-Staat te 
investeren (zie ook, inzake steunverlening, supra, nr. 486). 2657 

539. In de (donker- tot licht-) grijze zone situeren zich tal van initiatieven (of niet
initiatieven), d.w.z. stilzitten van overheidswege en instrumenten die al of niet recht
streeks de binnenlandse ondernemingen jegens machtsovername door buitenlandse 
ondernemingen (willen) beschermen. Dit geldt met name voor de creatie, van overheids
wege, van afweertechnieken of beschermingsconstructies die de beveiliging van de 
'binnenlandse' controle over ondernemingen wil mogelijk maken- de stabiele aandeelhou
derskernen vallen in dit opzicht eveneens als verankeringsbeleid, à la française, te 
beschouwen -, alsmede een volledige passiviteit van de overheid ten aanzien van in de 
praktijk welig tierende constructies die van - nochtans beursgenoteerde - ondernemingen 
een oninneembare burcht maken (supra, nr. 519). Communautair evenmin geheel onver
dacht lijkt de totstandbrenging van een openbare investeringsmaatschappij die zou 
fungeren als 'ank:erholding': voor zover een dergelijke maatschappij de iure of de facto 
alleen zou investeren in door binnenlandse aandeelhouders gecontroleerde onderne
mingen2658 of uitsluitend dan wel hoofdzakelijk gericht zou zijn op het behouden van 
binnenlandse zeggenschap over al of niet strategische ondernemingen - en niet, of toch 
niet overwegend, op het stimuleren van in het binnenland gevestigde ondernemingen 
ongeacht de zeggenschap daarover -, komt zij in aanvaring met de doelstellingen van de 
interne markt en de vrijheid van vestiging in het bijzonder. 

540. Wit, dit wil zeggen vanuit gemeenschapshoek onverdacht, lijken tenslotte volgende 
indirecte overheidsmaatregelen (uitgaande van de premisse dat zij zonder enig onderscheid 
naar nationaliteit of zeggenschap worden gevoerd): 

2654 

2655 

2656 

2657 

2658 

2659 

initiatieven ter aanmoediging van risicokapitaal, zoals het opstarten van een beurs 
voor groeibedrijven (cf EASDAQ2659); 

Cf. "Vlaamse financiële groepen komen met 'ankerbevek"' en MICHIELSEN, S., "Zaad van veranke
ringsirlee begint wortel te schieten", D.S., 2 juli 1994. 

Een promotiecampagne bij de bevolking ter ondersteuning van dit soort initiatieven lijkt eveneens 
tegen de doelstellingen van de interne markt in te gaan: vgl. de "Buy Irish" -campagne van de Ierse 
overheid, die door het Hof onverenigbaar met art. 30 EG werd bevonden: arrest van 24 november 
1982, zaak 249/81, Commissie/Ierland, Jur., 1982, 4005. 

Vgl. in Vlaams verband de afspraak dat particuliere financiële groepen zullen samenwerken in 
concrete ovemamedossiers, die destijds kennelijk in het kader van overleg met de Vlaamse regering 
tot stand kwam: "Ankerholding komt niet van de grond", D. S. , 8 oktober 1993. 

Cf. VAN GERVEN, W., "Lezing ter gelegenheid van het aanvaarden van de Van Melkebeke 
Leerstoel", o.c., 12. 

Cf. GILLIAMS, H., "Vlaamse ankerholding geen Europese ketterij", D.S., 12-13 juni 1993. 
'-

K.B. van 10 juni 1996 houdende de oprichting en organisatie van EASDAQ (B.S., 2 juli 1996). 



___ ,_ ç~--,.-,_=~.::c"".:----=-~---------"-=-:-:-:-------.=--=-==-:---_-_-c:::'-==------:::"'-',::,-""-",c~r:-,=--;-,.-;;-;-;-"-,;:;-=--------~----r-=--c.-,.-_-.,_-"'--_-_=~----~~-==-----===----:--:::.:::-::-"--]~l 

543 

het creëren van een gunstig fiscaal en sociaal klimaat voor onderzoekscentra. 
Vanuit de gedachte van het handhaven van beslissingscentra in het binnenland is 
deze maatregel plausibel, aangezien dergelijke onderzoekscentra gewoonlijk nabij 
het hoofdkwartier zijn gevestigd2660; 
het aanmoedigen van schaalvergroting van ondememinger~, b.v. door een fiscale 
gunstbehandeling van bedrijfsreorganisaties2661 , waarbij uiteraard moet gewaakt 
worden over de anticoncurrentiële effecten van een dergelijke schaalvergroting; 
het begeleiden van familiale ondernemingen die een bepaald groeipunt hebben 
bereikt waardoor zij in staat zijn om toegang tot buitenlandse markten te verwer
ven2662, met advies inzake financiering, organisatiestructuur, marketing e.d.m., 
op voorwaarde dat dit geen verboden staatssteun in de zin van art. 92 EG oplevert; 
het vrijwaren van een hoog niveau van onderwijs en technische en professionele 
scholing, mede door het stimuleren van wetenschap en onderzoek2663; 
uitbreiding van de participatieplafonds voor banken ten aanzien van industriële 
ondernemingen, uiteraard binnen de grenzen opgelegd door de Tweede Bankricht
lijn2664; 
bevordering van aandelenbezit bij de bevolking of bij werknemers; 
het meegeven van een 'wereldveroverende', veeleer dan een defensieve, mentali
teit, aan jongeren. 2665 

541. Uit het voorgaande volgt dat het gemeenschapsrecht aanzienlijke beperkingen 
oplegt aan een nationale of regionale overheid die economische beslissingsmacht in de 
eigen regio wil behouden. Tevens stelt men evenwel vast dat die beperkingen in wezen 
vooral betrekking hebben op defensieve vormen van verankeringsbeleid. Met name de in 
de 'zwarte categorie' genoemde maatregelen moeten geacht worden ontoelaatbare 
belemmeringen voor de markttoegang van EG-ondernemingen te creëren en vallen 
derhalve door de communautaire rechter rechtstreeks aan de artt. 52, 73B en/of 221 EG 
te toetsen. De grenzen van rechterlijke toetsbaarbeid duiken echter ook hier op voor wat 
de maatregelen in de 'grijze zone' betreft: zij situeren zich op een weinig gemeenschaps
vriendelijke golflengte maar vallen voor de rechter tot op zekere hoogte moeilijk op hun 

· verenigbaarheid met het EG-Verdrag te toetsen, deels - zoals bij de problematiek van 
anti-overnamewetgeving (supra, nr. 519) omwille van hun verbondenheid met structurele 

2660 

2661 

2662 

2663 

2664 

2665 

Zie "VBO mengt zich in verankeringsdebat", D.S., 30-31 januari 1993. 

Het probleem van Belgische ondernemingen is immers dat zij vrij klein zijn en daardoor de 
toetredingsdrempels voor bepaalde markten of in sommige technologieën niet overschrijden. 

Zie, omtrent deze vooral voor België relevante problematiek, DAEMS, H. en VAN DE WEYER, P., 
Buitenlandse invloed in België, 116-128. 

Kwaliteit van menselijk kapitaal is immers een rechtstreekse voorwaarde voor het aanlokken van 
investeringen en onderzoek en ontwikkeling, en daarmee voor de creatie van lokale beslissingscen
tra: DE GRAUWE, P., "Welk verankeringsbeleid voor Vlaanderen?", o.c., 2. 

Art. 12 ·Tweede Bankrichtlijn. Dit was ook één van de suggesties van het VBO: "Belgische 
verankering- VBO neemt standpunt in", Bull. VBO, 1993/3, (13), 15. Cf het recente K.B. van 17 
juni 1996 tot verruiming van de grenzen waarbinnen de kredietinstellingen aandelen en deelnemin
gen mogen bezitten (B.S., 29 juni 1996). 

Zo één van de suggesties van VAN GERVEN, W., "Lezing ter gelegenheid van het aanvaarden van 
de Van Melkebeke Leerstoel", o.c. , 19-20. 
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factoren, deels omdat zij, ofschoon op zich perfect legitieme technieken, door hun 
bundelende werking tot marktafscherming kunnen bijdragen. 
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Hoofdstuk IV. Rechtvaardigings- en evenredigheidstoetsing 

542. Onderhavig hoofdstuk gaat nader in op de wijze waarop het Hof, eens het een 
bepaalde regeling als discriminerend resp. niet -discriminerend maar wel belemmerend 
voor de vrije vestiging heeft gekwalificeerd, de rechtvaardiging en/of evenredigheid van 
deze regeling toetst. De relevantie van het onderscheid tussen discriminerende en niet
discriminerende maatregelen ligt vooral op het punt van de mogelijke rechtvaardiging 
ervan. Is een nationale regel (openlijk) discriminerend van aard, dan is naar vaste recht
spraak een rechtvaardiging slechts mogelijk onder de specifieke uitzonderingen waarin het 
EG-Verdrag zelf voorziet, namelijk, wat het vestigingsrecht aangaat, openbare orde, 
openbare gezondheid en openbare veiligheid in de zin van art. 56 EG (juncto art. 66 EG 
ook voor het dienstenverkeer). 2666 Het Hof geeft in zijn jurisprudentie traditioneel een 
bijzonder restrictieve invulling aan voornoemde rechtvaardigingsgronden en koppelt daar 
bovendien een strenge evenredigheidstest aan vast. Is de regel ongeacht de nationaliteit 
toepasselijk, dan wordt een veel genuanceerder afweging van zijn legitimiteit en proporti
onaliteit ten opzichte van het belang van de Gemeenschap mogelijk. 

Op de toetsing van (openlijk) discriminerende regels aan de uitzonderingsgronden 
van art. 56 wordt in deel IV, ingegaan (infra, nrs. 717 e.v.). Hier gaat onze aandacht 
uitsluitend uit naar de rechtvaardigings- en evenredigheidstaetsing die het Hof ten aanzien 
van niet- (openlijk) discriminerende nationale regelingen doorvoert. 

Wij voegen tussen haakjes "openlijk" aan discriminerend toe, omdat de communautaire rechtspraak laat 
doorschemeren dat de kloof tussen discriminerende en niet-discriminerende maatregelen en hun rechtvaardi
gingsregimes niet absoluut is en het Hof ten aanzien van slechts indirect of verkapt discriminerende regelingen 
meer dan eens bereid wordt gevonden om ook niet in het Verdrag genoemde gronden van rechtvaardiging in acht 
te nemen (zie tevens supra, nr. 297). Zo aanvaardde het Hof medio 1992 dat het Waalse afvaldecreet, dat in een 
onderscheiden behandeling voorzag alnaargelang het ging om Waals afval dan wel afval uit een ander gewest of 
andere Lid-Staten ("goederen" in de zin van art. 30 EG), zijn rechtvaardiging vond in de bescherming van het 
leefmilieu, een exceptie die niet in het EG-Verdrag voorkomt en derhalve in beginsel enkel voor niet-discrimine
rende regels geldt. 2667 Ofschoon de motivering van het arrest niet vrij is van kritiek, illustreert zij de 
bereidheid van het Hof om ook voor nationale regels die de facto in een onderscheiden behandeling voorzien, 
een rechtvaardiging te aanvaarden voor zover deze in de lijn ligt van de doelstellingen van het EG-Ver
drag. 2668 Ook uit Bachmann2669 en andere arresten, zoals Italiaanse overheidsopdrachten2610 blijkt dat het 

2666 

2667 

2668 

2669 

2670 

Zie arresten van 26 april 1988, zaak 352/85, Bond van Adverteerders, Jur., 1988, 2085, r.o. 32; 
de "mediawet"-arresten van 25 juli 1991 in zaken C-288/89, Collectieve Antennevoorziening 
Gouda, Jur., 1991, 1-4007, r.o. 11 en C-353/89, Commissie/Nederland, Jur., 1991, 1-4069, r.o. 
15; 16 december 1992, zaak C-211/91, Commissie/België ("Vlaams kabeldecreet"), Jur., 1992, I-
6757, r.o. 11; 14 november 1995, zaak C-484/93, Svensson, Jur., 1995, 1-3955, r.o. 15. 

Arrest van 9 juli 1992, zaak C-2/90, Commissie/België ("Waalse afvalstoffen"), Jur., 1992, I-
4431. Milieubescherming was door het Hof als rechtvaardigingsgrond onder de "rule of reason" 
van art. 30 EG erkend in het arrest van 20 september 1988, zaak 302/86, Commissie/Denemarken, 
Jur., 1988, 4607, r.o. 9. 

Dat bescherming van het milieu een es~entiële doelstelling van het gemeenschapsrecht is, had het 
Hof reeds erkend in arrest van 7 febrnart 1985, zaak 240/83, ADBHU, Jur., 1985, 531, r.o. 13. 

Supra, voetnoot 2397 en het in dezelfde voetnoot genoemde Belgische verzekeringsarrest van 
dezelfde datum. 

Arrest van 3 juni 1992, zaak C-360/89, Commissie/Italië, Jur., 1992, 1-3401, r.o. 14, waar het 
Hof in volgende termen de argumentatie van de Italiaanse regering afwijst dat een deels als 
openlijk, deels als verkapt. disc~imi~~rend gekwalifi~.eerde regel~ng .gerechtvaardi.~d kon worden op 
grond van de compensaties dte ZIJ voor plaatsehjke KMO mhteld: "Dergehjke overwegingen 
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Hof bereid is om m.b.t. nationale regelingen die minstens in praktijk een zeker discriminerend effect hebben, te 
onderzoeken of, gelet op het met die regelingen nagestreefde doel, geen objectieve rechtvaardigingsgrond 
voorligt. 

AFDELING I. RECHTV AARDIGINGSTOETSING 

543. De bcperkingsgerichte lezing van art. 52 EG in Kraus en Gebhard doet de vraag 
rijzen welke gronden het Hof van Justitie in het kader van een "rule of reason" bereid is 
te aanvaarden ter rechtvaardiging van niet -discriminerende belemmeringen op de vrije 
vestiging. Blijkens de terminologie van Kraus moet een belemmerende of ontmoedigende 
nationale maatregel alleszins "een rechtmatig, met het Verdrag verenigbaar doel" 
nastreven (supra, nr. 385), en zowel in Kraus als Gebhard specificeert het Hof dat de 
nationale maatregel zijn rechtvaardiging moet vinden in "dwingende redenen van 
algemeen belang". Bovendien geldt een evenredigheidstest (infra, nr. 545). Het begrip 
"dwingende redenen van algemeen belang" is rechtstreeks ontleend aan de vrijheid van 
dienstverrichting, waar het Hof in de loop van de tijd een groot aantal rechtvaardigings
gronden heeft aanvaard voor niet-discriminerende belemmeringen op het vrije verkeer. 
Aangenomen mag worden, gelet op de striktere invulling van de notie "markttoegangsbe
lemmering" bij het vestigingsrecht ten opzichte van de vrije dienstverrichting, dat een 
dwingende reden van algemeen belang die in het kader van deze laatste verdragsvrijheid 
werd ontwikkeld, a fortiori voor het vestigingsrecht opgaat. Het lijkt daarom nuttig een 
overzicht te geven van de door het Hof in dat verband reeds erkende rechtvaardigings
gronden: 

2671 

2672 

2673 

2674 

2675 

regels van beroepsethiek ter bescherming van degenen te wier behoeve diensten 
worden verricht2671 , waaronder bescherming van de ontvangers van juridische 
diensten tegen schade die zou voortvloeien uit adviezen van niet-bekwame perso
nen2672; 
bescherming van de intellectuele eigendom2673 ; 
bescherming van de werknemers2674; 
bescherming van consumenten, met inbegrip van verzekeringnemers en verzeker
den2675; 

behoren niet tot de redenen van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid bedoeld in 
artikel 66 juncto artikel 56 EEG-Verdrag, noch tot de dwingende redenen van algemeen belang die 
de betrokken belemmeringen zouden kunnen rechtvaardigen [ ... ]" (eigen cursivering). Met de hier 
gecursiveerde toevoeging lijkt het Hof te impliceren dat ook een discriminerende regeling in 
bepaalde gevallen zou kunnen gerechtvaardigd worden op grond van een dwingende reden van 
algemeen belang. 

Arrest van 18 januari 1979, gevoegde zaken 110178 en 111178, Van Wesemael, Jur., 1979, 35, 
r.o. 28. 

Arrest Säger, r.o. 16-17. 

Arrest van 18 maart 1980, zaak 62179, Coditel, Jur., 1980, 881. 

Arrest van 17 december 1981, zaak 279/80, Webb, Jur., 1981, 3305, r.o. 19; 3 februari 1982, 
gevoegde zaken 62/81 en 63/81, Seco, Jur., 1982, 223, r.o. 14; 27 maart 1990, zaak C-113/89, 
Rush Portuguesa, Jur., 1990, 1-1417, r.o. 18. 

Arresten van 4 december 1986 in zaken 220/83, Commissie/Frankrijk ("Franse coassurantie"), 
Jur., 1986, 3663, r.o. 20, 252/83, Commissie/Denemarken ("Deense coassurantie"), Jur., 1986, 
3663, r.o. 20, 205/84, Commissie/Duitsland ("Duitse verzekering"), Jur., 1986, 3755, r.o. 30, 
206/84, Commissie/Ierland ("Ierse coassurantie"), Jur., 1986, 3817, r.o. 20; 26 februari 1991 in 
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behoud van het nationale historisch en artistiek bezit2676
, het uitbaten van de 

archeologische, historische en artistieke rijkdommen en de ruimst mogelijke 
verspreiding van de kennis van de kunst en cultuur van een land2677

; 

een cultuurbeleid dat de vrijheid van meningsuiting beschermt2678
; 

samenhang van een belastingregeling2679
; 

bescherming van de maatschappelijke orde2680; 

verkeersveiligheid2681
; 

handhaving van de goede reputatie van de nationale fmanciële sector resp. bescher
ming van het vertrouwen van de beleggers in de fmanciële markten van een Lid
Staat.2682 

Specifiek op het gebied van het vestigingsrecht erkende het Hof bovendien als 
dwingende reden van algemeen belang: 

2676 

2677 

2678 

2679 

2680 

2681 

2682 

2683 

2684 

2685 

algemene plichten inherent aan de goede uitoefening van het beroep, waaronder 
beroepsregels met het oog op een zo doeltreffend en volledig mogelijke bescher
ming van de gezondheid van de mensen2683

; 

de noodzaak een niet altijd deskundig publiek te beschermen tegen een ongeoor
loofd gebruik van academische titels, die niet overeenkomstig de regels van het 
oorsprongland werden verleend2684

; 

regels betreffende organisatie, bekwaamheid, beroepsethiek, toezicht en aansprake
lijkheid van zelfstandige beroepsbeoefenaars. 2685 

zaken C-180/89, Commissie/Italië ("Italiaanse toeristengidsen"), Jur., 1991, 1-709, r.o. 20 en C-
198/89, Commissie/Griekenland ("Griekse toeristengidsen"), Jur., 1991, 1-727, r.o. 21; zie ook 
arrest Bachmann, r.o. 16. 

Arrest Italiaanse toeristengidsen, r.o. 20. 

Arresten van 26 februari 1991, zaak C-154/89, Commissie/Frankrijk ("Franse toeristengidsen"), 
Jur., 1991, 1-659, r.o. 17; Grieks toeristengidsenarrest, r.o. 21. 

"Mediawet"-arresten Collectieve Antennevoorziening Gouda, r.o. 22-23 en Commissie/Nederland, 
r.o. 29-30. 

Arresten van 28 januari 1992 in zaak C-204/900, Bachmann, Jur., 1992, 1-249, r.o. 23 en in ZaP~ 
C-300/90, Commissie/België ("Belgische verzekeringen"), Jur., 1992, 1-305, r.o. 20. Inmiddels 
heeft het Hof de - in de doctrine kritisch ontvangen - fiscale coherentiegrond behoorlijk gerelati
veerd: zie arresten van 14 februari 1995, zaak C-279/93, Schumacker, Jur., 1995, 1-225, r.o. 40-
41; 11 augustus 1995, zaak C-80/94, Jur., 1995, 1-2493, r.o. 24; 14 november 1995, zaak C-
484/93, ·Svensson, Jur., 1995, 1-3955, r.o. 18; 12 maart 1996, zaak C-441193, Pafitis, nog niet 
gepubliceerd in de Jur., r.o. 47-53; 27 juni 1996, zaak C-107/94, Asscher, nog niet gepubliceerd 
in de Jur., r.o. 56-62. 

Arrest van 24 maart 1994, zaak C-275/92, Schindler, Jur., 1994, 1-1039, r.o. 58, met verwijzing 
naar arrest van 24 oktober 1978, zaak 15178, Koestler, Jur., 1978, 1971, r.o. 5. 

Arrest van 5 oktober 1994, zaak C-55/93, Van Schaik, Jur., 1994, 1-4837, r.o. 19. 

Arrest van 10 mei 1995, zaak C-384/93, Alpine Investments, Jur., 1995, 1-1141, r.o. 44 (eerste 
formule), r.o. 49, 56 en punt 3 dictum (tweede formule). Over het verband tussen deze rechtvaar
digingsgrond en de reeds langer erkende rechtvaardigingsgrond van consumentenbescherming, zie 
DEVROE, W. en WOUTERS, J., "Liberté d'établissement et libre prestation de services (1er janvier 
1995- 31 décembre 1995)", J.T.D.E., 1996, (56), nr. 19, p. 60-61. 

Arrest Luxemburgse artsen, r.o. 13-14; zie ook arrest Franse artsen, r.o. 10. 

Arrest Kraus, r.o. 35. 

Arresten Gebhard, r.o. 35; Italiaanse effectenbemiddelaars, r.o. 10; beide met verwijzing naar 
arrest Thieffry, r.o. 12. 
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544. Als rechtvaardiging voor al of niet discriminerende belemmeringen van de vrije 
vestiging zal een Lid-Staat niet zelden in de verleiding komen de bescherming van de 
plaatselijke werkgelegenheid te berde te brengen. Het argument ligt voor de hand: 
tegenover de opening van de markten waartoe de EG dwingt en die leidt tot grotere 
concurrentie vanwege, met name buitenlandse, ondernemingen, staan nationale, regionale 
en lokale overheden vaak onder druk om maatregelen te treffen die plaatselijke (vooral 
kleine en middelgrote) ondernemingen beschermen, zulks teneinde de werkgelegenheid op 
peil te houden. Tot dusver heeft het Hof zich op het gebied van het vrij verkeer nog niet 
uitgelaten over deze beleidsdoelstelling, althans niet ter rechtvaardiging van als niet
discriminerend gekwalificeerde nationale regelen. Als legitimatie voor discriminerende 
maatregelen heeft het Hof bescherming van lokale KMO's afgewezen in Italiaanse 
overheidsopdrachten (supra, nr. 496). 

Het nastreven van niet-discriminerende doelstellingen van economisch beleid heeft het Hof daarentegen wel 
uitdrukkelijk erkend als rechtvaardigingsgrond op het domein van binnenlandse productbelastingen. Naar vaste 
rechtspraak verdragen belastingdifferentiaties zich met het gemeenschapsrecht, "wanneer zij gericht zijn op de 
verwezenlijking van economische beleidsoogmerken die zelf ook met de in dit Verdrag en in het afgeleide recht 
gestelde eisen verenigbaar zijn, en wanneer in de uitvoeringsbepalingen alle mogelijke, rechtstreekse of indirecte 
discriminatie jegens importen uit derde landen enlof iedere vorm van bescherming van concurrerende nationale 
producten wordt vermeden" .2686 Als dergelijke legitieme beleidsoogmerken erkende het Hof belastingvoordelen 
voor bepaalde gedistilleerde dranken, met het oog op "het gebruik van bepaalde grondstoffen door de brande
rijen, het behoud van de productie van typische gedistilleerde dranken van hoge kwaliteit of het in stand houden 
van bepaalde categorieën bedrijven, zoals de branderijen in de landbouwsector"2687

; anders gezegd, fiscale 
faciliteiten om het behoud mogelijk te maken van producties of ondernemingen die anders vanwege de 
productiekosten niet meer rendabel zouden zijn, zijn toegelaten. 2688 

AFDELING 11. EVENREDIGHEIDSTOETSING 

545. Uit de rechtspraak inzake het vrije goederen- en dienstenverkeer blijkt dat de 
verenigbaarheid van niet -discriminerende maar toch belemmerende regels met het EG
Verdrag staat of valt met de toepassing van de noodzakelijkheids- en proportionaliteits
test 2689 Het belang van de evenredigheidstaetsing kan derhalve moeilijk worden over
schat. Het is dé test bij uitstek waarin de afweging van de noden van het vrije verkeer 
versus gerechtvaardigde nationale beleidsdoelstellingen, waarden en belangen plaats
vindt. 2690 De meest systematische verwoording van de evenredigheidstaetsing op het 

2686 

2687 

2688 

2689 

2690 

Arrest van 27 mei 1981, gevoegde zaken 142/80 en 143/80, Essevi en Salengo, Jur., 1981, 1413, 
r.o. 21. Zie voor andere bevestigingen, arresten van 8 januari 1980, zaak 21179, Commissie/Italië, 
Jur., 1980, 1, r.o. 14; 27 februari 1980, resp. in zaak 168178, Commissie/Frankrijk, Jur., 1980, 
347, r.o. 14, zaak 169178, Commissie/Italië, Jur., 1980, 385, r.o. 14, en zaak 171178, Commis
sie/Denemarken, Jur., 1980, 447, r.o. 14; 30 oktober 1980, zaak 26/80, Schneider-Import, Jur., 
1980, 3469, r.o. 9; 14 januari 1981, zaak 140179, Chemial Farmaceutici, Jur., 1981, 1, r.o. 14; 
15 maart 1983, zaak 319/81, Commissie/Italië, Jur., 1983, 601, r.o. 13. Zie ook reeds arrest van 
22 juni 1976, zaak 127175, Bobie, Jur., 1976, 1079, r.o. 9. 

Arrest van 10 oktober 1978, zaak 148177, Hansen, Jur., 1978, 1787, r.o. 16. 

Arrest Commissie/Frankrijk in zaak 168178, r.o. 16; arrest Commissie/Italië in zaak 169178, r.o. 
16; arrest Commissie/Denemarken in zaak 171178, r.o. 16. 

De communautaire rechtvaardigingstest wordt meestal zonder veel moeite doorstaan. 

Voor boeiende, zij het niet steeds gelijklopende analyses, zie DE BûRCA, G., "The Principle of 
Proportionality and its Application in EC Law", 13 Y. E.L. , 1994, 105-150; EMILIOU, N., The 
Principle of Proportionality in European Law. A Comparative Study, Londen, Kluwer Law 

I 
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gebied van het vrije goederen- en dienstenverkeer is van de hand van advocaat -generaal 
VAN GERVEN. In zijn conclusie in de Grogan-zaak2691 vat hij de test als volgt samen: 

"In de eerste plaats moet een nationale regeling, wil zij naar gemeenschapsrecht gerechtvaardigd zijn, objectief 
noodzakelijk zijn om het met de regeling nagestreefde doel te helpen verwezenlijken: dit wil zeg~en dat zij nuttig 
(of relevant) moet zijn en onmisbaar, m.a.w., niet door een even nuttige maar voor het vrije verkeer minder 
belastende alternatieve regeling kan worden vervangen. Dit impliceert dat de nationale regeling rekening dient te 
houden met, en niet overdoet, wat reeds in een andere Lid-Staat met het oog op de verwezenlijking van hetzelfde 
doel van algemeen belang wordt gewaarborgd. 2692 In de tweede plaats, ook wanneer de nationale regeling 
nuttig en onmisbaar is om het nagestreefde doel te verwezenlijken, dient de Lid-Staat haar niettemin achterwege 
te laten, of haar te vervangen door een minder belastende regeling, wanneer de met de regeling veroorzaakte 
belemmeringen van de intracommunautaire handel disproportioneel zijn, d.w.z. wanneer de erdoor veroorzaakte 
belemmeringen buiten verhouding staan tot het met de nationale regeling nagestreefde doel of het ermee 
teweeggebrachte resultaat. Dergelijke disproportionaliteit kan b.v. voorhanden zijn omdat met de regeling een 
ernstige afscherming van de markt wordt teweeg gebracht. "2693 

546. Deze formulering van de evenredigheidstest, ontwikkeld op het domein van de 
'productvrijheden' goederen- en dienstenverkeer, staat weliswaar ook model voor de 
vrijheid van vestiging, maar moet, gelet op de specifieke eigenschappen van deze 
vrijheid, toch op zekere punten worden genuanceerd. De op art. 52, tweede alinea, EG 
gefundeerde principiële toepasselijkheid van de regels van het land van vestiging en de 
daaraan ten grondslag liggende doelstellingen (supra, nrs. 444-446) dienen de communau
taire rechter aan te sporen tot terughoudendheid bij de afweging van de noden van het 
vrije verkeer ten opzichte van kwalitatieve beleidsimperatieven van de Lid-Staten. Bij het 
onderzoek naar de objectieve noodzakelijkheid van de betrokken regeling mag hij zich 
niet in de plaats van de bevoegde regelgever stellen - een opportuniteitsbeoordeling komt 
hem niet toe -, doch dient hij zich te houden aan een marginale toetsing, waarbij slechts 
regels die kennelijk onredelijk zijn en/ of kennelijk niet opwegen tegen de eisen van het 
vrije verkeer, moeten wijken. Een aanwijzing voor dergelijke terughoudendheid bieden de 
arrestenKraus en Gebhard, waar het Hof van een nationale, de vrije vestiging belemme
rende, maatregel slechts eist dat hij "geschikt" is om het doel van algemeen belang te 

2691 

2692 

2693 

International, 1996;HOLOUBEK, M., "Zur Begründung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes -
verwaltungs-, verfassungs- und gemeinschaftsrechtliche Aspekte", in Grundfragen und aktuelle 
Probleme des öffentlichen Rechts. Pestschrift für Heinz Peter Grill zum 60. Geburtstag, GRILLER, 
S., KORINEK, K. en POTACS, M. (eds.), Wenen, Orac, 1995, 97-130; JALAS, J., "The principle of 
proportionality in the law of the European Community", The Finnish Yearbook of International 
Law, 111, 1992, 463-477; JANS, J.H., "Evenredigheid: ja, maar waartussen? Een aantal opmerkin
gen over de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel in het kader van de art. 30, 34 en 36 
E(E)G-Verdrag", S.E. W., 1992, 751-770; VAN GERVEN, W., "Het evenredigheidsbeginsel: een 
beginsel met een groot verleden en een grote toekomst", in Ik heb nu, wat worden zal: opstellen 
aangeboden aan Prof H. C.F. Schoordijk ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de 
Katholieke Universiteit Brabant, Deventer, Kluwer, 1991, 75-86; Id., "Principe de proportionnalité, 
abus de droits et droits fondamentaux", J.T., 1992, 305-309. 

Conclusie in zaak C-159/90, Jur., 1991, p. 1-4719-4720, punt 27. Voor andere nagenoeg identieke 
verwoordingen van de evenredigheidstoetsing, zie de conclusies van AG VAN GERVEN in zaken 
169/89, Gourmetterie Van den Burg (Jur., 1990, p. 1-2156, punt 8), gevoegde zaken C-312/89 en 
C-3 3 2/89, Conforama en Marchandise (Jur. , 1991, p. I -1016, punt 14) en zaken C-306/88, C-
304/90 en C-169/91, B & Q 11 (Jur., 1992, p. 1-6482, punt 30). 

Deze zin is afkomstig uit voetnoot 44 van de conclusie. 

De laatste zin is afkomstig uit voetnoot 45 van de conclusie. 
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verwezenlijken en "niet verder gaat dan nodig is voor het bereiken van dat doel". 2694 

Men stelt derhalve bij vestiging een tendens vast om de evenredigheidstest te versmallen 
tot de door W. vAN GERVEN aangegeven nuttigheids- of relevantiecomponent en een 
noodzakelijkheidstoetsing, die doorgaans - maar niet altijd2695 - de litigieuze regel 
beoordeelt vanuil een intrinsieke doel-middelenrelatie2696, veeleer dan vanuit het in EG
perspectief "minst belemmerende alternatief". 2697 

54 7. Voor de inzake goederen- en dienstenverkeer doorgaans toegevoegde component 
van de noodzakelijkheidstest, dat het betrokken belang niet reeds gewaarborgd is door de 
regels waaraan het product of de dienstverrichter in zijn land van vestiging is onderwor
pen2698, bestaat op het gebied van het vestigingsrecht inzoverre minder ruimte, dat 
althans wat de activiteitsuitoefening in het gastland betreft, het risico op overlappende 
voorschriften die voor de EG-onderneming in vergelijking tot de binnenlandse onderne
mingen kostenverhogend werken, veel kleiner is. Dit ligt anders bij goederen- en 
dienstenverkeer, waar het opleggen van controle- of toelatingsprocedures of vergun
ningsplichten duidelijk extra kosten meebrengt voor de producent of dienstverrich
ter. 2699 Zulks verklaart waarom het Hof op deze domeinen insisteert dat "de autoriteiten 
van de Lid-Staten [ ... ] bijdragen aan een verlichting van de controles in het intracommu
nautaire handelsverkeer"2700 en, meer in het bijzonder, dat dergelijke procedures of 

2694 

2695 

2696 

26fJ7 

2698 

2699 

2700 

Arresten Kraus, r.o. 32; Gebhard, r.o. 37. Zie ook, voor werknemersverkeer, arrest Bosman, r.o. 
104. 

Een uitzondering hierop kan men lezen in het arrest Luxemburgse artsen, r.o. 22, waar het Hof 
oordeelt dat de met de litigieuze één-praktijkregel nagestreefde doelstellingen van permanente 
verzorging en doeltreffende spoedgevallendienst "met minder beperkende middelen [kunnen] 
worden gewaarborgd, bijvoorbeeld met vereisten inzake minimumaanwezigheid of met regelingen 
om vervanging te garanderen. " Maar in dit arrest ging het dan ook om een regel die, in de 
bewoordingen van het Hof, "te absoluut en te algemeen" (r.o. 23) was, die m.a.w. veel verder ging 
dan nodig om het beoogde doel te bereiken. 

Vgl. de formulering van het evenredigheidsbeginsel m.b.t. handelingen van de communautaire 
instellingen: o.m. arresten van 18 september 1986, zaak 116/82, Conun.issie/Duitsland, Jur., 1986, 
2519, r.o. 21; 14 januari 1987, zaak 281184, Zuckerfabrik Bedburg/Commissie en Raad, Jur., 
1987, 49, r.o. 36; 12 september 1996, gevoegde zaken C-254/94, C-255/94 en C-269/94, Fattoria 
autonoma tabacchi, nog niet gepubliceerd in de Jur.; Gerecht, 13 december 1995, gevoegde zaken 
T-481193 en T-484/93, Exporteurs in levende varkens/Commissie, Jur., 1995, 11-2941, r.o. 119. 

Vgl. inzake dienstenverkeer de eis dat hetzelfde resultaat niet door minder beperkende voorschriften 
kan worden bereikt in Duits verzekeringsarrest, r.o. 29; toeristengidsen-arresten Commissie/Frank
rijk, r.o. 15, Commissie/Italië, r.o. 18 en Commissie/Griekenland, r.o. 19; Mediawet-arresten 
Gouda, r.o. 15 en Commissie/Nederland, r.o. 19. In Alpine lnvestments (r.o. 45) hanteert het Hof 
evenwel een proportionaliteitstest zoals in hoofdtekst voor het vestigingsrecht aangegeven; wat 
overigens mee helpt verklaren waarom het verbod op cold calling niet onevenredig werd bevonden, 
ofschoon men zich - zoals Alpine Investments had aangevoerd - minder belemmerende alternatieven 
kan voorstellen: zie r.o. 46-55. 

Arresten Webb, r.o. 17; Duits verzekeringsarrest, r.o. 27 en 29; toeristengidsen-arresten Commis
sie/Frankrijk, r.o. 14-15, Commissie/Italië, r.o. 17-18 en Commissie/Griekenland, r.o. 18 en 19; 
Säger, r.o. 15; Vander Eist, r.o. 16; Guiot, r.o. 11. De eerste bevestiging van deze regel vindt 
men in het arrest van 18 januari 1979 gevoegde zaken 110179 en 111179, Van Wesemael, Jur., 
1979, 35, r.o. 28 en 30, waar evenwel sprake is van onderworpenheid van de dienstverrichter aan 
"gelijkaardige" resp. "vergelijkbare" regels in het land van vestiging. 

BARENTS, R., o.c., in Ondernemen in Europa, 18. 

Arrest van 17 december 1981, zaak 272/80, Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische 
Producten, Jur., 1981, 3277, r.o. 14. 
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verplichtingen objectief noodzakelijk moeten zijn en geen nodeloze herhaling van in het 
oorsprongland reeds verrichte controles of verschafte waarborgen mogen uitmaken. 2701 

548. Toch bestaat ook op het gebied van het vestigingsrecht tot op zekere hoogte ruimte 
voor een "dubbele controles" -test. Het onderliggende beginsel van verlichting van 
controles en het rekening houden met verworven kwalificaties geldt krachtens de Vlasso
poulou-rechtspraak (supra, nr. 372) onverminderd op dit domein. De veelzijdige implica
ties van deze jurisprudentie voor de vrijheid van vestiging van ondernemingen hebben we 
hoger (supra, nrs. 479-482) pogen aan te geven. Het verbod van dubbele controles speelt 
niet alleen via de plicht tot het in aanmerking nemen van eerder verworven kwalificaties 
op het gebied van het vestigingsrecht. Aan het beginsel kan ook een zekere rol toekomen 
ten aanzien van bepaalde aspecten van secundaire vestiging die op de uitoefening zelf van 
de economische activiteit, en niet het markttoegangsaspect als zodanig,_ slaan. In de door 
ons voorgestane visie op het marktparticipatierecht als ruim begrepen discriminatieverbod, 
kunnen dubbele controles als een materiële discriminatie ten aanzien van EG-ondernemin
gen worden geanalyseerd: een illustratie biedt de hoger (supra, nr. 506) besproken 
verplichting voor bijkantoren om in het land van vestiging voor fiscale doeleinden een 
afzonderlijke boekhouding te voeren, hetgeen een verdubbeling inhoudt van de reeds door 
het moederhuis gevoerde boekhouding. 

2701 Arresten Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten, r.o. 14; Webb, r.o. 20-21 
en dictum. 
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Hoofdstuk V. Algemene loyauteits- en samenwerkingsplicht: de aanvuBende werking 
van art. 5 EG 

549. Buiten de hoger geanalyseerde, door art. 52 EG als zodanig gewaarborgde rechten 
van vertrek, markttoegang en non-discriminatie, moet aandacht worden besteed aan de 
aanvullende werking die het Hof aan art. 5 EG toekent ter vrijwaring van de fundamente
le verdragsvrijheden. Dit artikel legt de Lid-Staten zowel een handelings- als een onthou
dingsplicht op: enerzijds moeten zij "alle algemene of bijzondere maatregelen [treffen] 
welke geschikt zijn om de nakoming van de uit dit Verdrag of uit handelingen van de 
instellingen der Gemeenschap voortvloeiende verplichtingen te verzekeren" en "de 
vervulling van haar taak [vergemakkelijken] 11

; anderzijds moeten zij zich "onthouden [ ... ] 
van alle maatregelen welke de verwezenlijking van de doelstellingen van dit Verdrag in 
gevaar kunnen brengen 11

• Art. 5 behelst bijgevolg een plicht tot goede trouw2702
, of 

11 gemeenschapstrouw", in hoofde van de Lid-Staten. Ofschoon een dergelijke plicht 
allerminst uitzonderlijk is in internationale verdragen2703

, kan de wijze waarop het Hof 
dit artikel heeft aangewend ter fundering van de grondbeginselen van het gemeenschaps
recht, de rechtsbescherming, de samenwerkingsplicht van Lid-Staten en communautaire 
instellingen en de draagwijdte van de verdragsvrijheden, met recht uniek heten. 2704 

Hoger bleek reeds dat het Hof op het gebied van het vestigingsrecht in Beylens en 
Vlassopoulou, met verwijzing naar Thieffry, uit art. 52 juncto art. 5 EG specifieke pro
cedurele rechten heeft afgeleid inzake de mogelijkheid van beroep in rechte en motive
ringsplicht voor de autoriteiten van het gastland. Het Hof wendt art. 5 EG derhalve aan 
ter explicitering van de in de fundamentele vrijheden vervatte, rechtstreeks afdwingbare 
rechten en waarborgen. Naast deze ondersteunende functie ten aanzien van de fundamen-

2702 

2703 

2704 

Zie, expliciet m.b.t. de band tussen art. 5 EG en "te goeder trouw" handelen van de Lid-Staten, 
arrest van 8 mei 1981, zaak 804179, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur., 1981, 1045, r.o. 31. 

Het beginsel van goede trouw komt voor in talrijke andere internationale verdragen, waaronder art. 
2, lid 2, Handvest van de Verenigde Naties, en wordt door art. 31, lid 1, van het Verdrag van 
Wenen inzake het Verdragenrecht uitgeroepen tot een fundamenteel beginsel van het verdragen
recht: zie DE WITTE, B., "Interpreting the EC Treaty like a constitution: the role of the European 
Court of Justice in a comparative perspective", in Judicial Control. Comparative essays on judicial 
review, BAKKER, R., HERINGA, A.W. en STROINK, F. (eds.), lus Commune Reeks nr. 16, 
Antwerpen, Maklu, 1995, (133), 140. 

Voor een analyse van deze aspecten, die buiten het kader van deze studie valt, zie vooral BLECK
MANN, A., "Art. 5 EWG-Vertrag und die Gemeinschaftstreue. Zugleich ein Heitrag zur Entwic
klung des allgemeinen europäischen Verwaltungsrechts", DVBl., 1976, 483-487; Id., "Die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zur Gemeinschaftstreue", R.l. W., 1981, 653-655; 
Id., Europarecht, 5e ed., p. 169-182, nrs. 381-424; CONSTANTINESCO, V., "L'article 5 CEE, de la 
bonne fm à la loyauté communautaire", in Du droit international au droit de l 'intégration. Liber 
amicorum Pierre Pescatore, Baden-Baden, Nomos, 1987, 97-114; DE WITTE, B., "Interpreting the 
EC Treaty like a constitution: the role of the European Court of Justice in a comparative perspecti
ve", in Judicial Control, 139-143; DUE, 0., "Artikel 5 van het EEG-Verdrag; een bepaling met 
een federaal karakter?", S.E. W., 1992, 355-366; LücK, M., Die Gemeinschaftstreue als allgemei
nes Rechtsprinzip im Recht der Europäischen Gemeinschaft. Ein Vergleich zur Bundestreue im 
Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden, Nomos, 1992; SCHERMERS, H.G. 
en PEARSON, P.J., "Some Comments on Artiele 5 of the EEC Treaty", in Festschrift für Ernst 
Steindorff zum 70. Geburtstag am 13. Män 1990, BAUR, J.F., HOPT, K.J. en MAILÄNDER, K.P. 
(eds.), Berlijn, De Gruyter, 1990, 1359-1378; TEMPLE LANG, J., "Community Constitutional Law: 
Artiele 5 EEC Treaty", C.M.L. Rev., 1990, 645-681; VAN GERVEN, W. en GILLIAMS, H., 
"Gemeenschapstrouw: goede trouw in E.G.-verband", R. W., 1989-90, 1158-1169. 
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tele verdragsvrijheden heeft art. 5 evenwel blijkens het arrest Van Munster105 ook nog 
een eigen normatieve kracht naar de Lid-Staten toe in een situatie van vrij verkeer die niet 
op grond van de directe werking van de verdragsvrijheden kan worden opgelost. 

AFDELING I. HET ARREST VAN MUNSTER 

550. In Van Munster kreeg het Hof vanwege het Arbeidshof te Antwerpen de vraag 
voorgelegd naar de verenigbaarheid met het vrij werknemersverkeer en richtlijn 
79/7/EEG2706

, van een bepaling van het K.B. nr. 50 betreffende het rust- en overle
vingspensioen voor werknemers, op grond waarvan de Belgische pensioenregeling in 
verband met de situatie van de niet-werkende echtgenoot verschillende gevolgen verbindt 
naargelang deze uitkering wordt verleend in de vorm van een verhoging van het pensioen 
van de actieve echtgenoot, of in de vorm van een eigen pensioen toegekend aan de niet
actieve echtgenoot. 

Het feitenpatroon van het hoofdgeding was complex. Van Munster, van Nederlandse nationaliteit, was zowel in 
Nederland als België in loondienst werkzaam geweest. Hij geniet een Nederlands en een Belgisch rustpensioen; 
zijn echtgenote heeft nooit arbeid in loondienst verricht. Op grond van de Nederlandse Algemene Ouderdomswet 
("AOW") verkreeg hij aanvankelijk een ouderdomspensioen van 100 % (50 % omdat hij gehuwd was, 50 % 
omdat zijn echtgenote op het relevante tijdstip jonger was dan 65 jaar). Van Belgische zijde ontving hij een 
gezinspensioen, omdat zijn echtgenote geen rustpensioen ontving. Toen mevrouw Van Munster 65 werd, kreeg 
zij op grond van de AOW een eigen ouderdomspensioen uitgekeerd, gelijk aan 50 % van het minimum
loon2707; terzelfdertijd werd van het pensioen van haar echtgenoot het extra pensioenbedrag ontnomen dat hem 
tot dan toe was toegekend. Waar de Nederlandse aanpassing van de pensioensituatie voor het gezin Van Munster 
dus geen inkomensstijging meebracht, leidde de toepassing van ·de Belgische wetgeving integendeel tot een 
aanzienlijke vermindering daarvan. Immers, toen de Rijksdienst voor pensioenen vernam dat mevrouw Van 
Munster een eigen ouderdomspensioen ontving, zette hij het pensioen van haar echtgenoot om in een pensioen 

voor alleenstaande, wat resulteerde in een vermindering van zijn Belgisch pensioen met 15 %.2708 

2705 

2706 

2707 

2708 

Arrest van 5 oktober 1994, zaak C-165/91, Jur., 1994, 1-4661. 

Richtlijn 7917/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerleg
ging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebted van de sociale 
zekerheid (PB, 1979, L 6, 24). 

Deze regeling werd in 1985 door Nederland ingevoerd om uitvoering te geven aan richtlijn 7917. 
Men dacht het beginsel van gelijke behandeling het meest correct te implementeren door de niet
actieve echtgenoot een zelfstandig pensioenrecht toe te kennen. Precies dit persoonlijk pensioenrecht 
leidde tot het onderhavige conflict met het Belgische stelsel dat, zoals de meeste andere stelsels in 
de EG, voorziet in een verhoging van het pensioen van de actieve echtgenoot teneinde rekening te 
houden met diens echtgenoot ten laste. Krachtens de Nederlandse wetgeving kon mevrouw Van 
Munster van haar pensioen geen afstand doen. In het kader van de Belgische regeling daarentegen 
kan de niet-werkende echtgenoot krachtens art. 10 § 4 van het in volgende noot aangehaalde K.B. 
afstand doen van de uitkeringen die hij ontvangt, zodat de gepensioneerde werknemer-echtgenoot in 
aanmerking komt voor het gezinspensioen. Het gezinspensioen kan krachtens deze bepaling ook 
worden toegekend wanneer de echtgenoot van de uitkeringsgerechtigde uitkeringen ontvangt 
krachtens een buitenlandse wetgeving inzake sociale zekerheid, op voorwaarde echter dat deze 
uitkeringen worden afgetrokken van het Belgische gezinspensioen. Het Hof had reeds met deze 
kortsluiting van het Belgisch-Nederlandse pensioensysteem te maken gekregen in het arrest van 20 
april 1988, zaak 151187, Bakker, Jur. , 198, 2009. 

Krachtens art. 10 § 1 K.B. nr. 50 van 24 oktober 1967, als gewijzigd bij art. 103, 1 o, van de Wet 
van 15 mei 1984, worden voor de berekening van het rustpensioen de lonen aangerekend ten belope 
van een geherwaardeerd jaarbedrag naar rato van (i) 75 % voor de werknemers wier echtgenoot 
elke beroepsarbeid heeft gestaakt en die geen rust- of overlevingspensioen of geen als zodanig 
geldend voordeel geniet (het zgn. "gezinspensioen"); (ii) 60 % voor de andere werknemers (zgn. 
"pensioen voor alleenstaande"). 

----~-- -- ~~ 
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551. Het Hof bevond de Belgische regeling noch in strijd met richtlijn 97/7 (gelet op de 
exceptie vervat in art. 7, lid 1, sub c, daarvan2709

), noch met art. 48 EG. Dit laatste 
wordt ietwat bevreemdend gemotiveerd doordat de Belgische regeling "zonder onder
scheid van toepassing [is] op eigen onderdanen en op onderdanen van de andere Lid
Staten" en "op zich dus niet te beschouwen [is] als een belemmering van het vrij verkeer 
van werknemers". 2710 Die voorzichtige houding, welke haaks staat op voorgaande 
rechtspraak inzake de toepasselijkheid van art. 48 op niet-discriminerende belemmeringen 
van het vrije werknemersverkeer711

, is kennelijk ingegeven om te voorkomen dat het 
Hof via art. 48 EG zou komen tot een harmonisatie van sociale-zekerheidsstelsels 
waarvoor art. 51 EG de communautaire wetgever niet eens bevoegd maakt.2712 Hoe dan 
ook, het merkwaardige aan Van Munster is dat het Hof, gelet op de door de Belgische 
regeling veroorzaakte "onverwachte gevolgen [ ... ] die moeilijk te verenigen zijn met het 
doel van de artikelen 48 tot en met 51 van het Verdrag "2713

, via een beroep op art. 5 
EG de nationale autoriteiten aanmaant het doel van art. 48 EG te bereiken: 

"Gelet op het aanzienlijke verschil tussen deze wettelijke regelingen, verlangt het in artikel 5 EEG-Verdrag 
neergelegde beginsel van loyale samenwerking van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten, dat zij alle hun 
ter beschikking staande middelen aanwenden ter verwezenlijking van het doel van artikel48 van het Verdrag. 

Deze verplichting houdt in, dat deze autoriteiten nagaan of hun wettelijke regeling op de migrerend werknemer 
kan worden toegepast naar de letter, en op dezelfde wijze als op de werknemer die steeds in hetzelfde land is 
gebleven, zonder dat deze toepassing voor de migrerend werknemer het verlies van een sociale-zekerheids
voordeel meebrengt en dus tot gevolg heeft, dat hij ervan wordt weerhouden zijn recht van vrij verkeer uit te 
oefenen. 

In dit verband zij eraan herinnerd, dat het aan de nationale rechter staat om de nationale bepalingen die hij moet 
toepassen, zoveel mogelijk in overeenstemming met de eisen van het gemeenschapsrecht uit te leggen. "2714 

Daaruit besluit het Hof dat 

"de nationale rechter, die met het oog op de toepassing van een bepaling van zijn nationaal recht een sociale
zekerheidsuilkering kwalificeert die onder de wettelijke regeling van een andere Lid-Staat is toegekend, zijn 

2709 

2710 

2711 

2712 

2713 

2714 

Zie hierover WOUTERS, J., "Recente ontwikkelingen van het Europees gemeenschapsrecht inzake 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van pensioenen", in Actuele problemen 
van het sociale-zekerheidsrecht, VAN STEENBERGE, J. en VAN REGENMORTEL, A. ( eds.), Brugge, 
Die Keure, 1995, (169), p. 185, nr. 15; Id., "Het Hof van Justitie en de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen inzake wettelijke en conventionele pensioenen", R. W., 1994-95, (1385), p. 
1391-1392, nrs. 14-15. 

Arrest Van Munster, r.o. 19. 

Zie met name arresten van 7 maart 1991, zaak C-10/90, Masgio, Jur., 1991, 1-1119, r.o. 18-19 en 
Kraus, r.o. 32. Zie evenwel r.o. 27 van Van Munster, waar het Hof uitdrukkelijk verwijst naar r.o. 
22 van het arrest van 4 oktober 1991, zaak C-349/87, Paraschi, Jur., 1991, 1-4501, welke hetzelfde 
zegt als de door de advocaat-generaal geciteerde (en vervolgens uit de weg gegane) passage uit 
Masgio. Ook r.o. 33 en 35 van Van Munster wekken de indruk dat het Hof in wezen toch van 
mening was dat de Belgische wetgeving het vrije verkeer kon belemmeren. 

Zo advocaat-generaal DARMON in zijn tweede conclusie in deze zaak, Jur., 1994, p. 1-4678, punt 
20. Zie ook HEUKELS, T., "Van Munster: een opmerkelijke uitspraak van het EG-Hof inzake het 
vrij verkeer van werknemers met potentieel verstrekkende implicaties", A.A., 1995, (296), p. 302, 
nr. 6. 

Arrest Van Munster, r.o. 30. 

Arrest Van Munster, r.o. 32-34. 
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nationale wetgeving moet uitleggen in het licht van de doelstellingen van de artikelen 48 tot en met 51 van het 
Verdrag en zoveel mogelijk moet voorkomen, dat zijn uitlegging de migrerend werknemer ervan weerhoudt 
daadwerkelijk zijn recht van vrij verkeer uit te oefenen. "2715 

552. Uit Van Munster volgt een algemene verplichting voor de overheden van de Lid
Staten, inzonderheid de nationale rechters, om nationale regelingen toe te passen in het 
licht van de doelstellingen van de verdragsbepalingen inzake vrij verkeer. Verdragsconfor
me toepassing van nationale regelgeving wordt als beginsel naar voren geschoven om te 
verhelpen aan situaties waarin nationale wettelijke regelingen aanzienlijk verschillen en 
daardoor ongewild consequenties teweegbrengen die moeilijk te rijmen zijn met de 
doelstellingen van het vrije verkeer, zonder dat zij tot een door de betrokken verdragsbe
palingen gesanctioneerde beperking daarvan leiden. In wezen creëert het Hof daarmee een 
derde weg, naast rechtstreeks werkende verdragsvrijheden en harmonisatie of coördinatie 
van wetgeving: de plicht om ook buiten de sfeer van de verdragsvrijheden liggende 
nationale bepalingen conform de doelstellingen van het EG-Verdrag uit te leggen en toe te 
passen. 

AFDELING 11. MOGELIJKHEDEN EN LIMIETEN VAN DE VERPLICHTING TOT VERDRAGSCON

FORME TOEPASSING VOOR DE VRIJE VESTIGING VAN ONDERNEMINGEN 

§ 1. Mogelijkheden 

553. De mogelijke implicaties van de derde weg van Van Munster zijn verstrekkend, 
maar in concreto moeilijk te overzien. 2716 Voor het vestigingsrecht van ondernemingen 
komen zij ons inziens op het volgende neer. Een onderneming die, bij het zich vestigen of 
in de loop van het gevestigd zijn in de zin van art. 52 EG, in het gastland stoot op een 
regeling die haar in vergelijking met binnenlandse ondernemingen, omwille van een sterke 
divergentie tussen de regels van het oorsprong- en het gastland, bijzonder ongunstig treft 
zonder dat van een markttoegangsbelemmering in de zin van voornoemd artikel sprake is, 
kan van de autoriteiten (inclusief de rechters) van het gastland vragen dat deze "alle hun 
ter beschikking staande middelen" aanwenden om tot een met de doelstellingen van de 
vrije vestiging zo conform mogelijk resultaat te komen. 

Met name in de hypothese van primaire vestiging kan deze rechtspraak van X 
doorslaggevend belang zijn. Men herinnert zich dat het Hof in Daily Mail het probleem 
van de uiteenlopende aanknopingsfactoren in het recht van de Lid-Staten kwalificeerde als 
één waarvoor de verdragsregels inzake vrije vestiging geen oplossing bieden (supra, nr. 
335). De situatie is hier volkomen vergelijkbaar met de problematiek van Van Munster: 
op zich is van onverenigbaarheid van (met name) de leer van de werkelijke zetel met het 
EG-Verdrag geen sprake (zie ook infra, nr. 600), maar voor zover toepassing van deze 
leer kan leiden tot resultaten die haaks op de doelstellingen van het vestigingsrecht staan, 

2715 

2716 

Arrest van Munster, r.o. 35 en punt 2 dictum. 

In de zaak Van Munster zelf rijst de vraag of en in hoeverre de nationale rechter het - zeer precies 
verwoorde - art. 10 § 1 K.B. nr. 50 in die zin kan uitleggen, dat het zelfstandig pensioen dat de 
niet-actieve echtgenoot in het kader van de AOW ontvangt, geen "rust- of overlevingspensioen of 
geen als zodanig geldend voordeel" in de zin van deze bepaling uitmaakt. Met veel goede wil zou 
men deze bepaling zo kunnen interpreteren, dat daarmee enkel de hypothese wordt bedoeld van het 
genieten van een werkelijk zelfstandig pensioen door de niet-actieve echtgenoot, dat niet van het 
ouderdomspensioen van de actieve echtgenoot afgaat. 
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komt het aan de nationale rechter toe haar uit te leggen in het licht van deze doelstellin
gen en zoveel mogelijk te voorkomen dat een vennootschap ervan weerhouden wordt 
daadwerkelijk haar recht van vrij verkeer uit te oefenen (zie, met verschillende toepassin
gen, infra, nrs. 608-610). Deze krachtens art. 5 EG op de Lid-Staten wegende plicht 
geldt, zo blijkt uit verscheidene arresten2717

, inzonderheid "in een door het stilzitten 
van de Raad gekenmerkte situatie", dit wil zeggen in een situatie waarin de Commissie 
reeds voorstellen ter tafel heeft gelegd waarover de Raad nog geen overeenstemming heeft 
kunnen bereiken. De problematiek van grensoverschrijdende fusie - met een inmiddels 
meer dan tien jaar aanhangig voorstel voor een Tiende Richtlijn - komt hier meteen voor 
de geest (infra, nr. 696). 

554. Het aanwenden van alle ter beschikking staande middelen impliceert blijkens Van 
Munster in de allereerste plaats een "loyale samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten 
van de Lid-Staten". 2718 Daarmee creëert het Hof langs rechterlijke weg een op art. 5 
EG gefundeerde verplichting tot wederzijdse informatie, bijstand en samenwerking tussen ;\ 
de overheden van de Lid-Staten. 2719 Deze kunnen zich dienaangaande niet (meer) 
verschuilen achter de afwezigheid van communautaire regelgeving die dergelijke samen
werkingsplicht concretiseert, zoals de Fiscale Bijstandsrichtlijn op het domein van de 
directe en de indirecte belastingen. Hoger (supra, nr. 427) echter zagen we reeds dat het 
Hof deze richtlijn slechts hanteert ter explicitering van de uit art. 52 EG zelf voortvloei
ende samenwerkingsplicht. 

In de tweede plaats brengt aanwending van alle beschikbare middelen voor de 
autoriteiten van het gastland de verplichting mee om na te gaan of een letterlijke toepas-

r 
sing van hun regels niet tot vrij-verkeersonvriendelijke resultaten leidt2720 en om binnen v__ 

het kader van hun bevoegdheden2721 een alternatieve, meer vrij-verkeersgunstige toe
passing te geven. Voor de nationale rechter impliceert dit de plicht om het nationele recht 
zoveel mogelijk gemeenschapsconform uit te leggen. 2722 Zo hij b.v. bij het bepalen van 
een strafmaat over een zekere rechterlijke beoordelingsvrijheid beschikt, moet hij die 
benutten teneinde niet een onevenredige last op het vrije verkeer te leggen. 2723 

2717 

2718 

2719 

2720 

2721 

2722 

2723 

Arresten van 5 mei 1981, zaak 804179, Commissie/Verenigd Koninkrijk, supra, voetnoot 2702, 
r.o. 28; 15 december 1987 in zaken 325/85, Ierland/Commissie, Jur., 1987, 5041, r.o. 15 en de 
overige EOGFL-zaken van dezelfde datum, met name 326/85, Nederland/Commissie, Jur., 1987, 
5091, r.o. 21; 332/85, Duitsland/Commissie, Jur., 1987, 5143, r.o. 20; 336/85, Frankrijk/Com
missie, Jur., 1987, 5173, r.o. 14. 

Arrest Van Munster, r.o. 32. 

Zie ook HEUKELS, T., o.c., A.A., 1995, p. 302, nr. 8. 

Arrest Van Munster, r.o. 33. 

Aldus, m.b.t. de nationale rechter, arresten van 10 april 1984, zaak 14/83, Von Colson en 
Kamann, Jur., 1984, 1891, r.o. 26; 8 oktober 1987, zaak 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Jur., 
1987, 3969, r.o. 12; 13 november 1990, zaak C-106/89, Marleasing, Jur., 1990, 1-4135, r.o. 8. 

Arrest Van Munster, r.o. 34. Het Hof verwijst op dit punt naar arresten van 4 februari 1988, zaak 
157/86, Murphy, Jur., 1988, 673, r.o. 11 (een uitspraak die over de uitlegging van art. 119 EG 
gaat); Marleasing, r.o. 8; en 14 juli 1994, zaak C-91/92, Faccini Dori, Jur., 1994, 1-3325, r.o. 26. 
De twee laatstgenoemde arresten betreffen niet verdrags-, maar richtlijnconforme interpretatie. 

Zie in die zin reeds arrest van 14 juli 1977, zaak 8177, Sagulo, Jur., 1977, 1495, r.o. 12. 

?] 
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§ 2. Limieten 

555. Zoals de techniek van richtlijnconforme interpretatie, heeft de verdragsconforme 
toepassingsplicht een aantal inherente begrenzingen. Blijkens de rechtspraak zijn deze in 
de eerste plaats gelegen in het communautair~_!_C!~bt~~~k~rl!~iq~!l~ginsel en het verpQ_<t yanu 
teru~~d.(ende kracht. 2724 ProbfemitfsCiiei is dat de effectiviteit van deze d0ctrine sterk 
afhangt van de formulering van de betrokken nationale regeling en de aan de nationale 
autoriteiten resp. rechter gelaten bewegingsvrijheid. Is een wet- of reglementaire tekst 
ondubbelzinnig en bestaat geen enkele ruimte tot interpretatie in een meer EG-vriendelijke 
zin, dan valt daar niet veel aan te doen: de plicht tot verdragsconforme toepassing gaat 
alleszins l!iet zover dat de autoriteit of rechter contra legem moet toepassen c.q. uitleg
gen. 2725 Of de rechter in dit geval de communautaire verplichting heeft de nationale 
regeling buiten toepassing te laten, is in de huidige stand van de rechtspraak niet geheel 
duidelijk. In het arrest Murphy - waarnaar Van Munster, wat betreft het principe van de 
verdragsconforme interpretatieplicht, verwijst2126 

- stipuleerde het Hof de plicht voor de 
rechter om, zo geen conforme uitlegging en toepassing mogelijk is, "elke daarmee 
strijdige nationale bepaling buiten· toepassing te laten". 2727 Maar deze passage herneemt 
Van Munster niet. 2728 Het verschil ligt hierin, dat in Murphy de strijdigheid met een 
direct werkende verdragsbepaling (art. 119 EG) buiten kijf stond; in Van Munster 
daarentegen ligt dergelijke strijdigheid niet voor, maar gaat het om het, in de mate van 
het mogelijke, voorkomen van een tegen de verdragsdoelstellingen ingaand resultaat. 
Aangezien men hier niet onder de directe werking van een verdragsvrijheid valt, lijkt het 
ons delicaat om zonder meer de Simmenthal-regel over te nemen, krachtens welke "elke 
in het kader zijner bevoegdheid aangezochte nationale rechter verplicht is het gemeen
schapsrecht integraal toe te passen en de door dit recht aan particulieren toegekende 
rechten te beschermen, daarbij buiten toepassing latend elke eventueel strijdige bepaling 
van de nationale wet, ongeacht of deze van vroegere of latere datum is dan de gemeen
schapsregel". 2729 

2724 

2725 

2726 

2727 

2728 

2729 

Arresten van 11 juni 1987, zaak 14/86, Pretore di Salo, Jur. , 1987, 2545; Kolpinghuis Nijmegen, 
13. 

Zie, inzake richtlijnconforme interpretatie, de conclusie van advocaat-generaal VAN OERVEN in 
zaak C-262/88, Barber, Jur., 1990, punt 50, p. 1-1937. In die zin ook DOCKSEY, C. en 
FITZPATRICK, B., "The Duty of National Courts to interpret Provisions of National Law in 
Accordance with Community Law, lnd. L.I., 1991, (113), 119. De redenen daarvoor gelden o.i. 
onverminderd voor verdragsconforme interpretatie, nl. dat het gemeenschapsrecht de nationale 
rechters enkel kan verplichten om te doen wat "binnen het kader van hun bevoegdheden" ligt (cf. 
de formulering van arrest Von Colson en Kamann, r.o. 26) en dus, zoals Van Munster zelf aangeeft 
(r.o. 34) slechts omhet nationale recht "zoveel mogelijk" (cf. ook arrest Marleasing, r.o. 8) uit te 
leggen in het licht van 'de communautaire doelstellingen. 

Arrest Van Munster, r.o. 34. 

Arrest Murphy, r.o. 11. 

Vgl. arrest van 28 september 1994, zaak C-200/91, Coloroll, Jur., 1994, 1-4389, r.o. 29, dat beide 
elementen van de in Murphy gepreciseerde rechtsbeschermingsplicht uitdrukkelijk aanhaalt. 

Arrest van 9 maart 1978, zaak 106/77, Simmenthal, Jur., 1978, 629, r.o. 21. Deze buitentoepasse
lijkverklaring wordt in de Van Munster-situatie wel aangenomen door HEUKELS, T., o.c., A.A., 
1995, p. 303, nr. 9. 
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556. Minstens even delicaat ligt de vraag, of overheidsaansprakelijkheid aan dergelijke 
toestand kan remediëren. 2730 In recente rechtspraak heeft het Hof gepreciseerd dat, 
ofschoon het beginsel van overheidsaansprakelijkheid geldt voor alle gevallen van 
schending van het gemeenschapsrecht door een Lid-Staat ongeacht het overheidsorgaan 
waarvan de handeling of het verzuim de schending uitmaakt2731

, hi!t gemeenschapsrecht 
wanneer een Lid-Staat optreedt in een materie waarin hij beschikt over een ruime 
beoordelingsbevoegdheid, slechts een recht op schadeloosstelling toekent op voorwaarde 
dat de geschonden rechtsregel ertoe strekt aan particulieren rechten toe te kennen 
(Schutznorm-vereiste), sprake is van een voldoende gekwalificeerde schending, en een 
direct causaal verband voorligt tussen de schending en de geleden schade. 2732 Een parti
culier of onderneming zou aanspraak op schadeloosstelling kunnen maken indien hij weet 
aan te tonen dat de betrokken overheid of rechter zich in het geheel niét aan de Van 
Munster-rechtspraak en de daarin gepreciseerde draagwijdte van art. 5 EG heeft gehou
den. Zo echter · de overheden een inspanning hebben gedaan, maar deze volgens de 
particulier niet ver genoeg gaan, zal hij het (moeilijke) bewijs moeten leveren, dat deze 
overheden een voldoende gekwalificeerde inbreuk op het gemeenschapsrecht hebben 
begaan. 

2730 

2731 

2732 

Ook dit wordt als mogelijkheid geopperd door HEUKELS, T., o.c., A.A., 1995, p. 303-304, nr. 10. 

Arrest van 5 maart 1996, gevoegde zaken C-46/93 en C-48/93, Brasserie du Pêcheur en Factorta
me, nog niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 32; bevestigd in arresten van 26 maart 1996, zaak C-
392/93, British Telecommunications, nog niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 38; 23 mei 1996, zaak 
C-5/94, Hedley Lomas, nog niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 25. 

Arrest Brasserie du Pêcheur en Factortame, r.o. 47 en 51 en punt 2 dictum; bevestigd, en op de 
situatie van onjuiste omzetting van richtlijnen toegepast, in het arrest British Telecommunications, 
r.o. 39. Zie ook de precisering van het element "voldoende gekwalificeerde schending" in arrest 
Hedley Lomas, r.o. 28; arrest van 8 oktober 1996, gevoegde zaken 178, 179, 188, 189 en 190/94, 
Dillenkofer, nog niet gepubliceerd in de Jur. , r. o. 21 en 25. 
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Besluit 

557. Gelet op de enerzijds bijzonder generiek geformuleerde draagwijdte van het 
vestigingsrecht in Kraus en Gebhard, en het anderzijds door art. 52, tweede alinea, EG 
bekrachtigde beginsel van gelijke behandeling van EG-onderdanen en EG-ondernemingen, 
ondernamen we in titel 11 van dit deel een poging om op basis van de in de communautai
re rechtspraak op casuïstische wijze uitgebouwde elementen, een analytisch raamwerk uit 
te bouwen waarin de essentiële componenten van het vestigingsrecht van ondernemingen 
in kaart worden gebracht. Uitgangspunt daarvoor vormde de functie van het vestigings
recht in het perspectief van de interne markt, die erin bestaat toegang tot de markt van de 
andere Lid-Staten te verschaffen. Deze functie heeft de vrijheid van vestiging gemeen met 
de andere marktvrijheden van het EG-Verdrag (goederen-, diensten-, werknemers- en 
kapitaalverkeer), hetgeen de fundamentele parallellen in de jurisprudentie over deze 
vrijheden verklaart. Tevens wezen we echter op de specifiteit van het vestigingsrecht als 
'productiefactorenvrijheid' ten opzichte van het goederen- en dienstenverkeer als 'product
vrijheid': markttoegang bij vestigingsrecht strekt tot effectuering van het beginsel van de 
vrije keuze van vestigingsplaats in het perspectief van de doelmatige allocatie van 
productiefactoren binnen de gemeenschappelijke of interne markt, terwijl goederen- en 
dienstenverkeer vooral de toegang tot de markten beogen te vrijwaren van 'producten' die 
reeds regelmatig in het oorsprongland werden vervaardigd en in de handel gebracht. De 
voortdurende aanwezigheid van een onderneming op het grondgebied van de Lid-Staat van 
vestiging verschaft dit land legitieme aanspraken om zijn regelgeving toe te passen, op 
voorwaarde dat deze regelgeving niet de marktmobiliteit (mogelijkheid van toegang en 
vertrek) van de ondernemingen disproportioneel belemmert noch afbreuk doet aan hun 
recht op permanente marktparticipatie. 

558. Zo kwamen we tot de vaststelling dat art. 52 EG twee fundamentele waardeopties 
bevat die respectievelijk in de eerste en tweede alinea van dit verdragsartikel zijn 
neergelegd, namelijk marktmobiliteit en marktgelijkheid. Eerstgenoemde waardeoptie ligt 
vervat in art. 52, eerste alinea, terwijl de tweede alinea het beginsel van de marktgelijk
heid bekrachtigt. Meer bepaald vervult deze laatste bepaling, naar luid waarvan de vesti
gingsvrijheid de toegang tot en de uitoefening van werkzaamheden omvat "overeen
komstig de bepalingen welke door de wetgeving van het land van vestiging voor de eigen 
onderdanen zijn vastgesteld", drie functies: (i) zij fungeert in de allereerste plaats als 
minimumwaarborg van markttoegang en -openheid; maar daarnaast heeft de bepaling twee 
'begrenzende' functies, namelijk vrijwaring (ii) van een onvervalste mededinging in het 
gastland en (iii) van de regelgevende autonomie van dit land. 

Deze twee waardeopties staan in een spanningsveld met elkaar - zie reeds supra, 
nrs. 278 -, maar kunnen worden verzoend door een genuanceerd gebruik van rechterlijke 
toetsingscriteria. Wat de mobiliteitsdimensie van het vestigingsrecht aangaat, vormt het 
discriminatiecriterium - zelfs indien verfijnd tot een test van indirecte of verkapte 
discriminatie - een te rudimentair en onaangepast toetsingsinstrument (supra, nr. 446). 
Veel geschikter is hier de aan 'Cassis de Dijon' ontleende "rule of reason", bestaande uit 
een rechtvaardigings- en evenredigheidstest: deze stelt de communautaire rechter in staat 
om, wat het aspect van de grensoverschrijdende mobiliteit betreft, een genuanceerde 
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afweging te maken van de noden van de interne markt - uitgaande van de beginselen van 
markteenheid en -openheid, doelmatige allocatie van productiefactoren en vrije keuze van 
vestigingsplaats - ten opzichte van de met een welbepaalde nationale regeling nagestreefde 
beleidsdoelstellingen. Daarentegen reikt het discriminatieverbod wel een adequaat instru
ment aan voor de beoordeling van nationale regels die niet de toegang tot de markt, maar 
enkel de deelneming aan het economisch verkeer aldaar raken: een ongebreidelde 
toepassing van de 11 rule of reason 11 zou op dit domein tot suboptimale resultaten leiden 
wegens de risico's van omgekeerde discriminaties, concurrentievervalsingen en te grote 
interferentie in de regelgevende autonomie van de Lid-Staten waartoe dit zou leiden. 

559. Een en ander bracht ons tot de stellingname dat de vrijheid van vestiging onderne
mingen het recht verschaft om op basis van een vrije ondernemersbeslissing eender waar 
binnen de Gemeenschap op duurzame wijze economische activiteiten te ontplooien, 
waarbij drie wezenlijke componenten kunnen worden onderscheiden: een mogelijkheid om 
(i) de Lid-Staat van oorsprong (en nadien zo nodig ook het vestigingsland) geheel of 
gedeeltelijk te verlaten, (ii) toegang te verkrijgen tot de markt van de Lid-Staat van 
ontvangst, en (iii) aldaar actief te worden en te blijven overeenkomstig dezelfde voor
waarden als diegene die dit land voor de eigen ondernemingen heeft vastgesteld, dit wil 
zeggen zonder enige vorm van discriminatie. 

560. Wat de mobiliteitsaspecten van het vestigingsrecht betreft, namelijk het vertrek uit 
het oorsprong- (of nadien, het vestigings-) land en de toegang tot de markt van het 
gastland, staan wij een ruime invulling van het vestigingsrecht voor aan de hand van een, 
op de recente rechtspraak van het Hof inzake goederen-, diensten- en werknemersverkeer 
gebaseerd economisch criterium van markttoegang: elke belemmering of ontmoediging 
van het vertrek uit het oorsprongland (of nadien, het land van vestiging) en van de 
daadwerkelijke toegang tot de markt van een andere Lid-Staat moet principieel, ongeacht 
haar al of niet discriminerend karakter, aan art. 52 EG worden getoetst. Daarbij valt 
evenwel een onderscheid te maken alnaargelang een regeling (openlijk) discriminerend de 
markt afschermt voor EG-ondernemingen, dan wel op een niet-discriminerende wijze 
markttoegangsbelemmerend werkt. In het eerste geval kan een dergelijke regeling 
principieel slechts gerechtvaardigd worden geacht op grond van een expliciete verdragsuit
zondering, met name de in art. 55 EG vervatte uitzondering betreffende het openbaar 
gezag (infra, nrs. 707 e.v.) en de in art. 56 EG genoemde gronden van openbare orde, 
openbare veiligheid en volksgezondheid (infra, nrs. 717 e.v.), die door het Hof in vaste 
rechtspraak bijzonder stringent worden uitgelegd. In het tweede geval staat daarentegen 
een ruimere en meer genuanceerde toetsing open aan de hand van de door het Hof zelf 
ontwikkelde 11 rule of reason". Daarbij wordt een nationale regeling getoetst op haar 
rechtvaardiging, waarvoor het Hof een open reeks van 'judge-made' rechtvaardigings
gronden heeft gecreëerd, en op haar al of niet evenredig karakter. 

Daarentegen bepleitten wij dat een EG-onderneming, eens toegetreden tot de markt 
van het gastland in het kader van haar marktparticipatie aldaar uit het vestigingsrecht geen 
aanspraak op toetsing van allerlei (niet-discriminerende) belemmeringen haalt, doch een 
ruim begrepen recht op gelijke behandeling. Een ongebreidelde bevraagbaarbeid door EG
ondernemingen van regels van het gastland die niet de toegang tot de markt belemmeren 
doch enkel de marktdeelneming in de ruime zin raken, zou leiden tot omgekeerde 
discriminatie van binnenlandse ondernemingen en concurrentiedistorsies die ingaan tegen 
het fundamentele gelijkheidsbeginsel en het beginsel van een niet-vervalste mededinging, 
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die op het gebied van vestiging een bijzondere uitdrukking hebben gekregen in art. 52, 
tweede alinea, EG. 

561. Uitvoerig werd stilgestaan bij de vraag naar de grondslagen voor de verdedigde 
zienswijze op het vestigingsrecht en inzonderheid naar de legitimiteit van de communau
tafre rechter. Ofschoon onze stellingname de parameters van het Reyners-arrest - waarin 
de rechter enkel waakt over de naleving van het discriminatieverbod, en de communautai
re wetgever alle overige belemmeringen voor een daadwerkelijke uitoefening van het 
vestigingsrecht moet opruimen - verplaatst, hebben wij aangevoerd dat zij daarmee in een 
evolutief perspectief niet in strijd is. Ook in onze visie blijft het recht van gelijke 
behandeling een "leidend beginsel" van de vrijheid van vestiging, al moet dit noodzakelij
kerwijs worden aangevuld met twee flankerende mobiliteitsrechten, namelijk het vertrek
en het markttoegangsrecht. Beide rechtenbundels bouwen voort op de constitutionalisering 
van art. 52 EG sedert Reyners. Bovendien haakt de hier vertreden zienswijze in op de 
evolutie die de opvattingen omtrent de rol van de gemeenschapswetgever sedert de jaren 
zeventig, en vooral de jaren tachtig, hebben doorgemaakt (van specifieke en gedetailleerde 
naar generieke en minimale harmonisatie). De vraag of het subsidiariteitsbeginsel zich 
tegen de hier verdedigde opvatting verzet, werd ontkennend beantwoord. 

De legitimiteit van de communautaire rechter om tevens een toetsing van niet
discriminerende belemmeringen van markttoegang en -vertrek door te voeren, berust ons 
inziens op drie grondslagen, namelijk (i) de fundamentele, in het kader van de commu
nautaire rechtsorde aan het Hof toevertrouwde opdracht tot het waken over de eerbiedi
ging van de doelstellingen van de Europese verdragen, waaronder het beginsel van de 
marktopenheid als hoeksteen van de Europese economische constitutie; (ii) de in het EG
Verdrag als constitutioneel handvest voor het Hof vervatte plicht om zijn 'acquis jurispru
dentie!' verder uit te bouwen, weliswaar in voeling met de evoluerende opvattingen over 
de rol van de wetgever en de richting die de Europese integratie uitmoet; en (iii) de in 
een op democratische beginselen geïnspireerd bestel noodzakelijke rol van de rechter tot 
bescherming van groepen die op politiek niveau geen of onvoldoende bescherming 
krijgen, waarbij in casu vooral te denken valt aan de kleine en middelgrote ondernemin
gen. 

562. Vervolgens zijn uitgebreid de drie essentiële componenten van het vestigingsrecht, 
namelijk het recht van vertrek, van markttoegang en van marktparticipatie, aan bod 
gekomen. Wat het markttoegangsrecht aangaat, hebben we getracht om, vertrekkend 
vanuit de rechtspraak inzake goederen- en dienstenverkeer, een nadere invulling te geven 
aan het economische begrip 'markttoegang'. Vervolgens hebben we diverse toepassingen 
van het verbod op belemmeringen van de markttoegang onderzocht: (i) het verbod van 
marktafscherming door discriminerende regels, (ii) de plicht tot erkenning van door de 
onderneming en haar personeel tevoren verworven kwalificaties, en (iii) andere markttoe
gangsbelemmerende regels van het gastland, met name nationale regels inzake het 
verblijfsrecht van EG-onderdanen. Het recht van marktparticipatie hebben wij eveneens 
aan de hand van verscheidene toepassingen geïllustreerd. Aandacht ging daarbij inzonder
heid uit naar een aantal specifieke aspecten van de beroeps- en bedrijfsuitoefening die zich 
op het raakvlak tussen markttoegang en -participatie kunnen bevinden, namelijk (i) regels 
die een beroep of bedrijf voorbehouden aan natuurlijke personen, (ii) regels die een 
beroep of bedrijf voorbehouden aan een bepaalde (binnenlandse) organisatievorm, en (iii) 
naambescherming. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de verhouding tussen de vrijheid 
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van vestiging en belastingen, waarbij uitvoerig werd stilgestaan bij de aanwending van het 
discriminatieverbod op de directe fiscaliteit, de vraag in hoeverre het gemeenschapsrecht 
belastingdifferentiatie tussen vaste inrichtingen en dochterondernemingen toestaat, en de 
.draagwijdte van de rechtvaardigingsgrond "vrijwaring van de samenhang vari een 
belastingstelsel" . 

563. Aan het eind van hoofdstuk 111 van titel 11 hebben wij de grenzen van rechterlijke 
toetsbaarbeid trachten te verkennen. Daarbij werd een op de industriële economie 
geïnspireerd onderscheid tussen structurele en strategische markttoegangsbelemmeringen 
gemaakt en geïllustreerd aan de hand van de ovemamemarkt. Dit voorbeeld heeft ook 
meteen duidelijk gemaakt dat de scheidingslijn tussen beide vormen van markttoegangs
barrières in praktijk soms moeilijk te trekken kan zijn. De grenzen van rechterlijke 
toetsbaarbeid hebben wij vervolgens concreet onderzocht aan de hand van een viertal 
vraagstukken, namelijk anti-ovemamewetgeving, nationalisatie, privatisering en veranke
ringsbeleid. Wat lidstatelijke anti-overnameregels aangaat, hebben we nagegaan in 
hoeverre lering kan worden gehaald uit de rechtspraak van het U.S. Pederal Supreme 
Court. Uit de in deze jurisprudentie naar voren tredende spanningen hebben wij afgeleid 
dat de communautaire rechter er goed aan doet om zich bij de toetsing van nationale anti
overnameregels aan het vestigingsrecht terughoudend op te stellen en zich te beperken tot 
sanctionering van kennelijk onevenredige regels. Overige barrières die voor vrije 
vestiging uit anti-overnamewetgeving voortvloeien, dienen via harmonisatie van, met 
name, het vennootschapsrecht te worden geslecht. 

Bij nationalisatie en privatisering liggen de limieten van rechterlijke toetsbaarbeid 
op een ander vlak. Enerzijds volgt uit art. 222 EG dat de beslissing zelf tot nationalise
ring of privatisering een volkomen soevereine overheidsdaad is; anderzijds vloeien uit de 
artt. 52, 73B en 221 EG en het in art. 3A EG neergelegde beginsel van open marktecono
mie en vrije mededinging beperkingen voort ten aanzien van de modaliteiten van deze 
operaties. Het discriminatieverbod dat het Hof ter zake van nationalisatie c.q. onteigening 
in Costa/E.N.E.L. en Fearon opgaf, geldt als minimale rechterlijke toetsingsnorm, maar 
wij hebben geargumenteerd dat ook op dit terrein een discriminatietest niet steeds 
toereikend zal zijn om een minimale openheid van de markt te vrijwaren; een markttoe
gangsbelemmeringstest valt ook hier te verkiezen, waarbij op het vlak van de rechtvaardi
gings- en proportionaliteitstaets opnieuw met het in art. 220 uitgedrukte voorbehoud kan 
worden rekening gehouden. In elk geval biedt de vrijheid van vestiging en het vrij 
kapitaalverkeer een aantal elementaire garanties en procedurele waarborgen, waaronder 
een adequate schadeloosstelling en een effectieve rechtsbescherming. 

Waar in het geval van nationalisatie de verdragsvrijheden elementaire waarborgen 
inhouden inzake het niet geheel afsluiten van de nationale markt en compensatie en 
rechtsbescherming van in hun vestigingsrecht aangetaste EG-onderdanen en EG-onderne
mingen, verglijdt de invalshoek van het gemeenschapsrecht ten aanzien van privatiserings
maatregelen - ofschoon hier dezelfde parameters spelen - naar het vrijwaren van de 
mogelijkheid voor voornoemde onderdanen en ondernemingen om deel te nemen in de 
overheveling van staat naar markt. Discriminatie bij het inbouwen van participatieplafonds 
of bij enige andere modaliteit van de privatiseringsoperatie is volstrekt uit den boze, zoals 
ook een discriminatoire toepassing van zonder onderscheid geclausuleerde participatiepla
fonds, bijzondere aandelen en stabiele aandeelhouderskernen verboden is. Een aantal van 
de aan bijzondere aandelen verbonden prerogatieven kunnen bovendien, ook bij een niet
discriminerende aanwending, vanuit het vrije kapitaalverkeer en de Tweede Richtlijn in 
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vraag worden gesteld. Rechterlijke controle op de naleving van het vestigingsrecht en het 
vrije kapitaalverkeer wordt op privatiseringsvlak vooral bemoeilijkt door de ondoorzich
tigheid van nationale procedures. Ofschoon het gemeenschapsrecht de Lid-Staten 
geenszins verplicht tot het volgen van de ene of de andere procedure, hebben we 
geargumenteerd dat het wel een aantal elementaire eisen stelt inzake gelijke behandeling 
van kandidaat-kopers uit andere Lid-Staten, doorzichtigheid van procedure en rechtsbe
scherming. 

Tenslotte hebben we onderzocht welke begrenzingen het gemeenschapsrecht stelt 
aan een door nationale of regionale overheden ondernomen verankeringsbeleid, dit is, een 
beleid gericht op het behoud van 'binnenlandse' zeggenschap over binnenlandse onderne
mingen. Een aantal modaliteiten van verankering vallen regelrecht onder de rechtstreeks 
werkende verbodsbepalingen van het EG-Verdrag en kunnen derhalve door de communau
taire rechter zonder meer worden gesanctioneerd. Zoals bij anti-overnamewetgeving doet 
zich echter ook hier een grijze zone voor van maatregelen of acties die omwille van hun 
verstrengeling met structurele factoren of hun louter privaatrechtelijke karakter moeilijk in 
het kader van de rechterlijke taakvervulling aan de verdragsbepalingen en -doelstellingen 
kunnen worden getoetst. 

564. In hoofdstuk IV onderzochten we de rechtvaardigings- en evenredigheidstaetsing 
van niet (openlijk) discriminerende nationale regels zoals deze in de rechtspraak van het 
Hof plaatsvindt. Wat rechtvaardigingsgronden aangaat, maakt het gebruik in Kraus en 
Gebhard van het open, 'judge-made' begrip "dwingende redenen van algemeen belang" 
een parallel mogelijk met de in de rechtspraak inzake vrije dienstverrichting erkende 
rechtvaardigingsgronden. Op het vlak van de evenredigheid kan eveneens aansluiting 
worden gezocht bij de toetsingscriteria die in de rechtspraak aangaande goederen- en 
dienstenverkeer werden ontwikkeld. Daarbij moet de communautaire rechter evenwel, 
gelet op de eigen aard van het vestigingsrecht, een grotere terughoudendheid inachtne
men. Die terughoudendheid blijkt ook uit de eerdergenoemde arresten, waarin het Hof 
zich beperkt tot een nuttigheids- en noodzakelijkheidstaetsing en de evenredigh~idstest 

stricto sensu achterwege laat. Op het gebied van het vestigingsrecht is met name minder 
ruimte weggelegd voor het in het kader van het goederen- en dienstenverkeer prominente 
verbod van dubbele of overlappende controles; inzoverre dat het risico van overlappende 
voorschriften wat de activiteitsuitoefening in het gastland aangaat, beperkter is. To~!l 

bestaat ook in het kader van de vrijheid van vestiging voor de dubbele-controlestest enige 
ruimte, met name op het stuk van de markttoegang: het komt in wezen tot uiting in de 
Vlassopoulou-plicht om rekening te houden met eerder verworven kwalificaties. Wat 
marktparticipatie betreft, kunnen dubbele controles zich met name voordoen in de situatie 
van bijkantoren, zoals een plicht tot het voeren van een specifieke boekhouding (Futura). 

565. In hoofdstuk V tenslotte gingen we in op de aanvullende werking van art. 5 EG, 
zoals die met name in het Van Munster-arrest op het gebied van het vrije personenverkeer 
vorm heeft gekregen. Van art. 5 gaat blijkens deze jurisprudentie een eigen normatieve 
werking uit in een situatie die niet door de rechtstreekse werking van de verdragsbepalin
gen inzake vrij verkeer wordt opgelost, maar waarvan de resultaten niettemin indruisen 
tegen de doelstellingen van het vrije verkeer. Hieruit heeft het Hof een algemene plicht 
voor nationale autoriteiten, inzonderheid rechters, afgeleid tot verdragsconforme toepas
sing van nationale regelgeving. Wij wezen erop dat deze rechtspraak voor ondernemingen 
interessante implicaties kan hebben wat betreft de problematiek van de uiteenlopende 
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intemationaal-vennootschapsrechtelijke aanknopingsfactoren waarvoor het vestigingsrecht, 
zo blijkt uit Daily Mail, geen oplossing biedt, hetgeen voor de problematiek van grens
overschrijdende zetelverplaatsing en fusie belangwekkende consequenties kan hebben. 
Tevens drukten we echter op de inherente begrenzingen van de plicht tot verdragsconfor
me interpretatie. 
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ALGEMEEN BESLillT VAN DEEL 11 

566. Het tweede deel van onderhavige studie had betrekking op inhoud en <! raagwijdte 
van het vestigingsrecht van ondernemingen, welke werd onderzocht aan de hand van een 
grondige ontleding van de rechtspraak van het Hof van Justitie. Deze jurisprudentie heeft 
een opmerkelijk constitutionaliseringsproces doorgemaakt, dat in titel I werd onderzocht. 
Waar het Hof in 1974 met het Reyners-arrest art. 52 EG rechtStreeks toepasselijk 
verklaarde voor wat het daarin vervatte verbod van discriminatie. op grond .van nationali
teit betreft, heeft het vervolgens in talrijke uitspraken de inhoud en draagwijdte van dit 
artikel geleidelijk verder verruimd en verdiept. Na uitbreiding van het discriminatieverbod 
tot een verbod van verkapt discriminerende maatregelen (Thie.ffry, 1977), heeft het Hof, 
met name sedert het Klopp-arrest (1984), gaandeweg de draagwijdte van art. 52 EG 
opengetrokken tot niet als discriminerend gekwalificeerde nationale regels die een 
belemmering vormen voor een daadwerkelijke uitoefening van het vestigingsrecht. De 
verruiming die zich in 's Hofs lezing van art. 52 van een discriminatie- naar een meer 
algemeen beperkingsverbod heeft voltrokken, is een proces geweest met talrijke bochten 
en inconsistenties. Ook na de bevestiging, in de arresten Kraus (1993) en Gebhard 
( 1995), dat dit artikel alle maatregelen verbiedt waarvan een belemmerende of ontmoedi
gende werking op de daadwerkelijke uitoefening van de vrijheid van vestiging kan 
uitgaan, blijft in de jurisprudentie een spanningsveld tussen discriminatie-_ en beper
kingsverbod bestaan. 

567. De jurisprudentie inzake de vestigingsvrijheid van vennootschappen is merkwaar
dig genoeg pas de laatste tien jaren, sedert het avoir fiscal-arrest van 1986, tot bloei geko
men. Zulks neemt niet weg dat het Hof ook hier het vestigingsrecht als fundamentele 
verdragsvrijheid een verregaande draagwijdte heeft toegekend, waarbij het tot dusver 
voornamelijk het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit heeft toegepast. 
Daarbij hanteert het Hof op pragmatische wijze als criterium voor discriminatie de 'zetel' 
in de zin van art. 58 EG: discriminatie van EG-vennootschappen op grond van hun 
statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging is onder art. 52 EG verboden. In 
Commerzbank en Halliburton Services heeft het Hof dit verbod uitgebreid tot verkapte 
discriminaties, waartoe verschillende behandeling op basis van fiscale vestigingsplaats en 
rechtsvorm aanleiding kunnen geven. Ook op het gebied van de vestiging van vennoot
schappen gaat de rechtspraak van het Hof verder dan een louter discriminatieverbod: zo 
het beginsel van de keuzevrijheid van secundaire vestigingsvorm in avoir fiscal (supra, 
nr. 211) en, belangrijker nog, de principiële erkenning in Daily Mail dat vennootschappen 
op basis van art. 52 EG een recht van vertrek ten aanzien van hun oorsprongland geldend 
kunnen maken. Toch werpt dit laatste arrest een schaduw over de vestigingsvrijheid van 
vennootschappen door de artt. 52 en 58 EG rechtstreekse werking te onthouden met 
betrekking tot het recht van een vennootschap om haar centrale bestuurszetel naar een 
andere Lid-Staat te verplaatsen. Daily Mail doet de vraag rijzen naar de verhouding tussen 
het vestigingsrecht en het internationaal vennootschapsrecht van de Lid-Staten: daarop 
komen we in titel I van deel 111 uitgebreid terug (infra, nrs. 607 e.v.). Hetzelfde geldt 
voor de verhouding tussen het vestigingsrecht en zetelverplaatsing: door zich in Daily 
Mail uitsluitend op de conflictrechtelijke problematiek van zetelverplaatsing te concentre-
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ren lijkt het Hof niet een inwerking van het vestigingsrecht op andere, met name vennoot
schaps- en fiscaalr~chtelijke, aspecten van zetelverplaatsing uit te sluiten. Hierop gaan we 
in titel 11 van deel 111 in (infra, nrs. 618 e.v.). 

568. In titeLlAan dit tweede deel poogden we een analytisch raamwerk uit te bouwen 
waarin de essentiële componenten van het vestigingsrecht van ondernemingen in kaart 
worden gebracht. Uitgangspunt daarvoor vormde de functie van het vestigingsrecht in het 
perspectief van de interne markt, die erin bestaat toegang tot de markt van de andere Lid
Staten te verschaffen. We onderkenden daarbij de gemeerischappelijke eigenschappen van 
de verschillende verdragsvrijheden, maar wezen tevens op de specifiteit van het vesti
gingsrecht als vrij verkeer van productiefactoren die op permanente wijze in het gastland 
worden ingezet, ten opzichte van het vrije verkeer van producten (goederen- en diensten
verkeer). In dit licht kwamen we tot de vaststelling . dat art. 52 EG twee fundamentele 
waardeopties bevat, namelijk marktmobiliteit (vervat in art. 52, eerste alinea) en marktge
lijkheid (bekrachtigd in art. 52, tweede alinea). Het beginsel van de marktgelijkheid 
fungeert daarbij niet enkel als minimumwaarborg van markttoegang en -openheid, maar 
tevens, in begrenzende zin, ter vrijwaring van een onvervalste mededinging in het 
gastland en van de regelgevende autonomie van dit land. Een en ander bracht ons tot de 
stellingname dat de vrijheid van vestiging ondernemingen het recht verschaft om op basis 
van een vrije ondernemersbeslissing eender waar binnen de Gemeenschap op duurzame 
wijze economische activiteiten te ontplooien, waarbij drie wezenlijke componenten kunnen 
worden onderscheiden: een recht om (i) de Lid-Staat van oorsprong (en nadien zo nodig 
ook het vestigingsland) geheel of gedeeltelijk te verlaten, (ii) toegang te verkrijgen tot de 
markt van de Lid-Staat van ontvangst, en (iii) aldaar actief te worden en te bliJven 
overeenkomstig dezelfde -voorwaarden als degene die dit land voor de eigen ondernemin
gen heeft vastgesteld, dit wil zeggen zonder enige vorm van discriminatie. 

· Wat de mobiliteitsaspecten betreft, stonden wij een ruime invulling van het 
vestigingsrecht voor aan de hand van een, op de recente rechtspraak van het Hof inzake 
goederen-,. diensten- en werknemersverkeer gebaseerd economisch criterium van markt
toegang. Daarentegen bepleitten wij dat een EG-onderneming, eens toegetreden tot de 
markt van het gastland in het kader van haar deelneming aan het economisch verkeer 
aldaar uit het vestigingsrecht geen aanspraak op toetsing van allerlei (niet-discrimineren
de) belemmeringen haalt, doch een ruim begrepen recht op gelijke behandeling. Uitvoerig 
stonden wij stil bij de vraag naar de grondslagen van deze benadering en de legitimiteit 
van de communautaire rechter ten aanzien van het toetsen van niet-discriminerende, 
markttoegangs belemmerende regels. Beide aspecten van het vestigingsrecht werden 
vervolgens nader uitgewerkt en geïllustreerd met verscheidene toepassingsgevallen, 
waarbij bijzondere aandacht uitging naar de verhouding tussen het vestigingsrecht en de 
directe fiscaliteit. De grenzen van rechterlijke toetsbaarbeid van markttoegangsbelemme
rende regels hebben we verkend aan de hand van een viertal vraagstukken die op de grens 
van structurele en strategische markttoegangsbelemmeringen kunnen liggen, nl. anti
overnamewetgeving, nationalisatie, privatisering en verankeringsbeleid. Wat nationale 
anti-overnameregels aangaat hebben we daarbij de brug geslagen naar de rechtspraak van 
het U.S. Federal Supreme Court. De onderzochte vier probleemgebieden illustreren een 
aantal begrenzingen van de rechtstreekse werking van het vestigingsrecht en van de taak 
van de rechter bij het afdwingen daarvan: deels vloeien deze voort uit expliciete voorbe
houden in het EG-Verdrag (art. 222 EG: inzonderheid bij nationaliseringen), deels uit de 
ondoorzichtigheid van nationale procedures (privatisering), deels tenslotte ook uit de 
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verbondenheid van nationale regels met structurele belemmeringen van vrije vestiging 
en/of het gebruik van privaatrechtelijke instrumenten door de marktdeelnemers (anti-:
overnameregels, verankeringsbeleid). 

Aan het eind van titel 11 onderzochten we tenslotte de we.rking van de communau
taire rechtvaardigings- en evenredigheidstaetsing van niet ( openHjk) discriminerende 
nationale regels als toegesneden ·op de vrijheid van vestiging, ~venals de aanvullende 
werking van de verplichting tot verdragsconforme interpretatie die de colllffiunautaire 
rechtspraak aan nationale overheden en rechters oplegt op grond· van art. 5 EG en de 
impact die deze verplichting op het vestigingsrecht van ondernemingen kan hebben. 
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DEEL 111. DE OPEN VRAAGSTUKKEN VAN ART. 220 EG HERBEZOCHT: 
ERKENNING, ZETELVERPLAATSING, FUSIE EN HET VESTIGINGSRECHT 

569. Eerder (supra, nr. 17) wezen we op art. 220, derde streepje, EG, dat een aantal 
juridische problemen opsomt die volgens de verdragsopstellers met betrekking tot 
vennootschappen in de gemeenschappelijke markt konden rijzen. "Voor zover nodig" 
schrijft deze bepaling voor dat de Lid-Staten met elkaar in onderhandeling treden ter 
verzekering van (i) de onderlinge erkenning van vennootschappen in de zin van art. 58, 
tweede alinea, (ii) de handhaving van de rechtspersoonlijkheid ingeval van grensover
schrijdende zetelverplaatsing, en (iii) de mogelijkheid tot grensoverschrijdende juridische 
fusie van vennootschappen. De kernvraag die in dit deel onderzocht wordt, is in hoeverre 
deze problemen in de huidige stand van het gemeenschapsrecht nog om een specifieke 
regeling vragen dan wel in hoeverre zij, machtgenomen de rechtspraak van het Hof van 
Justitie en het 'acquis' inzake communautaire wetgeving, geheel of minstens ten dele hun 
problematisch karakter verloren hebben. Ons onderzoek naar de draagwijdte van het 
vestigingsrecht spitst zich hier derhalve toe op de 'open vraagstukken' van art. 220 EG. 

570. Voorafgaand valt op te merken dat over de precieze betekenis van de opname van 
voornoemde vraagstukken in art. 220 EG noch over de bindende kracht van dit artikel 
overeenstemming bestaat. In de doctrine lijkt men het erover eens dat het "voor zover 
nodig" niet slaat op de economische nood tot een oplossing van deze problemen, omdat 
zij - zoals de overige in het artikel genoemde kwesties - duidelijk samenhangen met het 
bereiken van de in de artt. 2 en 3 EG genoemde doelstellingen van de gemeenschappelijke 
of interne markt, inzonderheid het vrije personenverkeer. 2733 De onenigheid spitst zich 
toe op de juridische draagwijdte van de clausule. Volgens de meeste auteurs brengt de 
formulering van art. 220 ("treden... met elkaar in onderhandeling") een plicht tot 
onderhandelingen met betrekking tot de erin opgesomde punten mee. 2734 Dit lijkt ook 

2733 

2734 

Zie ARNOLD, H., "Le droit des sociétés dans la Communauté économique européenne", in 
Succursales et filiales dans le marché commun. Problèrnes juridiques et fiscaux, Parijs, Dalloz, 
1963, (9), 11 en voetnoot 1; SCHNICHELS, 161; SCHWARTZ, 1., "Art. 220", in Le droit de la 
Communauté économique européenne, XV, Brussel, Ed. Université de Bruxelles, 1987, (333), p. 
344-345, nrs. 21-23; Id., "Artikel220", in Kommentar zum EWG-Vertrag, IV, nrs. 15-16, p. 5529-
5530; WOHLFARTH, E., in WOHLFARTH, E., EVERLING, U., GLAESNER, H.J. en SPRUNG, R., Die 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Kommentar zum Vertrag, "Art. 220", nr. 2; BEITZKE, G., 
"lnternationalrechtliches zur Gesellschaftsfusion", in Probleme des Europäischen Rechts. Pestschrift 
für Walter Hallstein zu seinem 65. Geburtstag, VON CAEMMERER, E., SCHLOCHAUER, H.J. en 
STEINDORFF, E. (eds.), Frankfurt, Klostermann, 1966, (14), 22; JOLIET, R., Le droit institutionnel 
des Communautés européenes. Les institutions. Les sources. Les rapports entre ordres juridiques, 
Luik, Faculté de Droit, d'Economie et de Sciences sodales de Liège, 1983, 200. 

BERNINI, N. en FRIGNANI, A., "Art. 220", eerste en derde streepje, in Trattato istitutivo della 
Comunità economica europea. Commentario, 111, 1584-1585; JOLIET, R., Le droit institutionnel des 
Communautés européennes, 199; KAPTEYN, P.J. G., "Artiele 220", in The Law of the European 
Economie Community, nr. 220.03, p. 6-192-193; SCHWARTZ, 1., "Art. 220", in Le droit de la 
Communauté économiqul! européenne, XV, nr. 16, p. 342; Id., "Artikel 220", in Kommentar zum 
EWG-Vertrag, IV, nrs. 10-11, p. 5527-5528; SCHWEITZER, M., "Art. 220", in Kommentar zur 
Europäischen Union, p. 5, nr. 5. 
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de visie van het Hof blijkens een obiter dictum in het arrest Tessili/Dunlop. 2735 Anderen 
daarentegen betogen op grond van voornoemde clausule dat art. 220 een programmatisch 
karakter heeft en niet verplicht tot onderhandelen. 2736 Ook de voorstanders van de 
eerstgenoemde visie moeten toegeven dat het artikel slechts verplicht tot onderhandelen, 
en niet (expliciet) tot het sluiten en ratificeren van verdragen. 2737 In deze discussies 
wordt de voorgeschiedenis van de bepaling ietwat uit het oog verloren. Daaruit mag 
blijken dat achter de caveat vooral praktische redenen schuilgaan: art. 220 is twee weken 
vóór de ondertekening van het EEG-Verdrag opgenomen, en de in tijdnood geraakte 
verdragsopstellers waren met betrekking tot de opgesomde vraagstukken niet zeker of zij 
nog een nadere regeling behoefden gelet op de stand van het nationale recht, bestaande 
verdragen, het EEG-Verdrag zelf dan wel op grond daarvan te nemen maatregelen. 2738 

Wat hier ook van zij, het staat vast da~4_Ö EG eeJ1_szip.S~q~czJt~brakter heeft: /"'
het artikel vult de overige verdragsbepalingen slechts aan in de mate dat zij of de op basis 
daarvan genomen maatregelen de betrokken vraagstukken niet oplossen. 2739 Zulks 
i.mpliceert dat de~r-in vermelde materies niet zijn voorbehouden aan de bevoegdheden van 
deT.id-Staten, màar- .oor- door de communautaire instellingen op grqnd van andere _ 
verd~~g§l{~i!à~P!~!l-::kûiin.~ -~Qrd~n aang_enomen, althans zo deze daarvoor een geëigende 
rechtsbasis bieden. 2740 Zo gaf het Hof in Daily Mail, zoals eerder aangegeven (supra, 

2735 

2736 

2737 

2738 

2739 

2740 

Arrest van 6 oktober 1976, zaak 12/76, Jur., 1976, 1473, r.o. 9, waar het Hof overweegt dat 
"volgens artikel 220 EEG-Verdrag-de-Lid-"Staten· zijn gehouden, voor zover nodig, met elkaar in 
onderhandeling te treden om, ten behoeve van hun onderdanen, op de verschillende in deze 
bepaling genoemde gebieden regels vast te stellen teneinde de verwezenlijking van een gemeen
schappelijke markt te vergemakkelijken". 

Zie o.m. BüLOW, A., "La convention concemant la compétence judiciaire et l'exécution des 
décisions judiciaires en matière civile et commerciale", R.M.C., 1968, 1007-1008; FOIS, P., "Art. 
220", vierde streepje, in Trattato istitutivo della Comunità economica europea. Commentario, 111, 
44-45; SCHAPIRA-LE TALLEC-BLAISE, 607. CARUSO, F., Le società nella Comunità Economica 
Europea: contributo alla teoria della nazionalita delle società, Napels, Facoltà di giurisprudenza 
dell'Università di Napoli, 1969, 215-216, meent zelfs dat het "voor zover nodig"-voorbehoud 
neerkomt op een potestatieve voorwaarde en leidt daaruit af dat alleen de Lid-Staten bevoegd zijn 
om vast te stellen of deze voorwaarde vervuld is. Uitdrukkelijk contra deze stelling, JOLIET, R., Le 
droit institutionnel des Communautés européennes, 200. 

SCHWARTZ, 1., "Art. 220", in Le droit de la Communauté économique européenne, XV, nr. 16, p. 
343, die toegeeft dat art. 220 inzoverre slechts een middelen-, en geen resultaatsverbintenis 
inhoudt, en dat de Commissie niet op basis van art. 169 EG Lid-Staten voor het Hof kan dagen 
wegens het niet -bekrachtigen van op grond van art. 220 gesloten verdragen (b.v. Nederland wegens 
niet-goedkeuring van het Erkenningsverdrag). Zo ook antwoord van Lord COCKFIELD namens de 
Commissie van 8 mei 1985 op schriftelijke vraag nr. 2171184 van mevrouw J. THOME-PATENÓTRE 
van 8 maart 1985 ("Bekrachtiging van de Verdragen van 8 oktober 1978 en 25 oktober 1982"), PB, 
1985, c 189, 41. 

Zie SCHNICHELS, 162; SCHWARTZ. 1., "Art. 220", in Le droit de la Communauté économique 
européenne, XV, nr. 27, p. 346-347; Id., "Artikel 220", in Kommenlar zum EWG-Vertrag, IV, p. 
5531, nr. 21; DROBNIG, U., "Gemeinschaftsrecht und intemationales Gesellschaftsrecht. 'Daily 
Mail' und die Folgen", in Europäisches Gemeinschaftsrecht und Internationales Privatrecht, VON 
BAR, C. (ed.), Keulen, Carl Heymann, 1990, (185), 186; GROTHE, 152-154. 

HUET, A., "Article 220", in Traité instituant la CEE, nr. 2, p. 1378; JOLIET, R., Le droit 
institutionnel des Communautés européennes, 199; SCHWARTZ, I.E., "Artikel 220", in Kommentar 
zum EWG-Vertrag, IV, p. 5531-5532, nrs. 22-23; SCHWEITZER, M., "Art. 220", in Kommenlar zur 
Europäischen Union, p. 5, nr. 2. 

HUET, A., "Article 220", in Traité instituant la CEE, nr. 2, p. 1378; JOLIET, R., Le droit 
institutionnel des Communautés européennes, 200; SCHWARTZ, I., "Art. 220", in Le droit de la 
Communauté économique européenne, nr. 28, p. 347, die onderstreept dat het beroep op de 
verdragstechniek krachtens art. 220 slechts speelt "pour Ie seul cas ou ces dispositions [du traité] ou 
les pouvoirs d'action qu'elles confèrent ne suffiraient pas." 

:::' I 
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nr. 339), een duidelijke hint dat het probleem van de verschillende aanknopingsfactoren in 
~---..--het internationaal veimootschapsrecht van de Lid-Staten en van de zetelverplaatsing ook 

via op art. 54, lid 3, ~ub g, EG gefundeerde richtlijnen kan worden geregeld.2741 Het 
subsidiäife ICai·ikiei~van~rt .. 220 houdt ook in dat dit artikel geenszins uitspraak doet qve.r 
4~- vraag __ of df!- erin. genoemde pr?bletnen . niet 'reeds op grond 'van de verdragsbepalingen' 
imalCe'-vrij_ verk~er,- als_ uitgelegd in de _.rechtspraak van fiët Hof,'.- zijn of kunnen wordeq 
çei~(gsirF42 -~f-~-~=~et~!Y~!P.lé!~-~ing ___ ~etr~ft, is dit, zo_ expliciet Daily Mail, niet hei 
geval. Naar onze~-mening is dit echter w~l zo voor het erkellnfugsvraagstuk (infra, nrs. 
579 e.v.). - - -- --~--~--- --- . - - -

Een woord is hier nog gepast over de juridische betekenis van art. 220 voor particulieren en ondernemingen. In 
Mutsch benadrukte· het Hof weliswaar dat aan dit artikel geen rechtstreekse werking toekomt omdat het "niet ten 
doel heeft een als zodanig werkzame rechtsregel te stellen, doch enkel het kader vastlegt voor onderhandelingen 
die de Lid-Staten 'voor zover nodig' zullen voeren"2743

, doch blijkens Mund & Fester kan daar verandering in 
komen wanneer op grond van art. 220 EG een verdrag (in casu het EEX) is aangenomen. Het Hof bleek in dit 
arrest bereid om het discriminatieverbod van art. 6 EG via de brug van art. 220 rechtstreekse werking toe te 
kennen in het door het Executieverdrag bestreken domein, aangezien art. 220, vierde streepje, "tot doel [heeft], 
de werking van de gemeenschappelijke markt, met name voor ondernemingen, te vergemakkelijken door 
bevoegdheidsregels voor de aldaar gerezen geschillen op te stellen" en de voorschriften van dit verdrag en de 
nationale bepalingen waarnaar het verwijst "in verband met het EEG-Verdrag [staan]" .2744 Zo het ooit tot een 
in kracht getreden conventie op één van de door art. 220, derde streepje, genoemde gebieden zou komen - wat 
wij zeer onwaarschijnlijk achten-, dan ligt een analoge redenering in de lijn der verwachtingen: ook hier zouden 
de betrokken regels ongetwijfeld als doel hebben, de werking van de gemeenschappelijke markt te vergemak
kelijken. Voor een implementatie van het discriminatieverbod is echter geen overeenkomst nodig: de Lid-Staten 
moeten dit verbod reeds op grond van art. 6 EG resp. zijn specifieke implementaties in de artt. 30, 48, 52, 59 en 
73B naleven (zie, inzake de erkenningsproblematiek, infra, nr. 580). 

2741 

2742 

2743 

2744 

Arrest Daily Mail, r.o. 22-23. Zie reeds in die zin, m.b.t. de problematiek van de uiteenlopende 
aanknopingsfactoren, TIMMERMANS, C.W.A., o.c., RabelsZ., 1984, 39-40. 

Het is één van de zwakke punten van Daily Mail dat het Hof in r.o. 21 de indruk wekt dat de 
loutere vermelding van het vraagstuk van de zetelverplaatsing in art. 220 EG volstaat om te 
besluiten dat deze problematiek niet door de artt. 52 en 58 EG wordt opgelost: de reden daarvoor 
ligt in de grote uiteenlopendheid van de nationale wetgevingen op conflicten-, vennootschaps- en 
fiscaalrechtelijk vlak, zoals door het Hof aangegeven in r.o. 20. Zie ook supra, nr. 344. 

Arrest van 11 juli 1985, zaak 137/84, Jur., 1985, 2681, r.o. 11; bevestigd in arrest van 10 februari 
1994, zaak C-398/92, Mund & Pester, Jur., 1994, 1-467, r.o. 11. Cf. SCHWEITZER, M., "Art. 
220", in Kommentar zur Europäischen Union, p. 1, nr. 1; KAPTEYN, P.J.G., "Artiele 220", in The 
Law of the European Economie Community, nr. 220.03, p. 6-193. ' 

Arrest Mund & Pester, r.o. 11-12. 
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TITEL I. ERKENNING EN INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 

Inleiding 

571. Als eerste problematiek vermeldt art. 220, derde streepje, EG de onderlinge 
erkenning van vennootschappen in de zin van art. 58, tweede alinea, van het Verdrag. 
Wat daarmee precies bedoeld wordt, kan op zich reeds het voorwerp van controverse 
vormen: \let l:><!gX!J?~~rk~llllÏI!g~'-i~ __ !!l~erd~idig (zie infra, nr. 572). Niet minder controver
sieel bleek sedert de begindagen van de EEG de vraag of er een reële behoefte bestond 
aan een verdrag terzake. Sommige auteurs betoogden dat art. 220, wat het erkennings
vraagstuk betreft, achterhaald was door de liberale bewoordingen van art. 58, dat zich 
voor de incorporatieleer zou uitspreken2745

, terwijl anderen in het artikel integendeel 
een bevestiging lazen voor hun stelling dat het vestigingsrecht niet raakt aan nationale 
verwijzingsregels en dat de leer van de werkelijke zetel ('siège réel'; hierna "zetelleer") 
onverkort toepassing kon blijven vinden. 2746 Laatstgenoemden putten daartoe een bijko
mend argument uit het arrest Daily Mail (supra, nr. 335). Hoe groot de onenigheid ook 
was en blijft, feit is dat over dit onderwerp, in tegenstelling tot grensoverschrijdende fusie 
en zetelverplaatsing, tussen de toenmalige zes Lid-Staten op 29 februari 1968 een verdrag 
tot stand kwam betreffende de onderlinge erkenning van vennootschappen en rechtsperso
nen (hierna: "E_!Ic~~g_~y~!_<!rag 11 ). 2747 Doordat Nederland niet bekrachtigd heeft, is dit 
verdrag evenw~l nQoit in werking getreden. 

In(hoojdst~gaan we na wat onder 11 onderlinge erkenning van vennootschappen 11 

moet worde~begrêpen, waarom het tot een verdrag kwam en of dit verdrag in de huidige 
stand van het gemeenschapsrecht nog noodzakelijk is, of althans nuttige diensten kan 

2745 

2746 

2747 

Zie het op deze visie gesteunde betoog dat de zetelleer onverenigbaar is met het EG-Verdrag bij 
BEHRENS, P., "Niederlassungsfreiheit und Internationales Gesellschaftsrecht", RabelsZ., 1988, 
( 498), 506-507; BEITZKE, G., "Anerkennung und Sitzverlegung von Geselischaften und juristischen 
Personen im EWG-Bereich", Z.H.R., 1964, (1), 16; KOPPENSTEINER, H.-G., Internationale Unter
nehmen im deutschen Gesellschaftsrecht, Frankfurt, Athenaüm, 1971, 116. 

Zie vooral GROSSFELD, B., "Die Anerkennung der Rechtsfáhigkeit juristischer Personen", 
RabelsZ., 1967, (1), 20; STAUDINGER-GROSSFELD, p. 30, nr. 115; GROSSFELD, B., "Die 'ausldll
dische juristische Person & Co. KG'", IPRax, 1986, (351), 352; EBKE, W.F., "Die 'ausländische 
Kapitalgesellschaft & Co. KG' und das europäische Gemeinschaftsrecht - Besprechung der 
Entscheidung BayObLGZ 1986, 61 -", Z.G.R., 1987, (245), 252; EBENROTH, C.T. en EYLES, U., 
"Die Beteiligung ausländischer Geselischaften an einer inländischen Kommanditgesellschaft. 
Komplementäreigenschaft ausländischer Kapitalgesellschaften und europarechtliche Niederlassungs
freiheit", D.B., 1988, Beilage 2, 12; WIEDEMANN, H., Gesellschaftsrecht, I, 794. Zie, in de Duitse 
rechtspraak, KG, 13 juni 1989, N.l. W., 1989, 3100; OLG Zweibrücken, 27 juni 1990, IPRax, 
1991,406, N.J.W., 1990,3092, R.I.W., 1990,668. 

Bull.EG, suppl. 2-1969. Door België werd het verdrag goedgekeurd bij Wet van 17 juli 1970 (B.S., 
18 juni 1971, err. B.S., 24 maart 1978). Bij het verdrag hoort een verslag van de voorzitter van de 
werkgroep die het ontwerpverdrag uitwerkte: GOLDMAN, B., "Rapport concernant la Convention 
sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales, signée à Bruxelles le 29 février 
1968", gepubliceerd in Rev. Trim. Dr. Eur., 1968, 405-423 en in Trb., 19.~8, nr. 113 (hierna: 
"rapport Goldman"). Duitsland keurde het verdrag goed bij Gesetz zu dem Ubereinkommen vom 
29. Febmar 1968 über die gegenseitige Anerkennung von Gesellschaften und juristischen Personen 
vom 18. Mai 1972 (BGBl., 11, 369); in tegenstelling tot het verdrag, is deze wet wel van kracht. 
Voor Frankrijk, zie Loi n o 69-1134 du 20 décembre 1969 (J. 0., 23 december 1969). Op 3 juni 
1971 werd te Luxemburg een Protocol ondertekend betreffende de uitlegging door het Hof van 
Justitie van het Erkenningsverdrag, dat door België werd goedgekeurd bij Wet van 18 juli 1973 
(B.S., 6 augustus 1975). Zie, bij dit protocol, het verslag opgesteld door de heer P. JENARD (PB, 
1979, c 59, 66). 
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bewijzen. Bij de bestudering van het erkenningsvraagstuk raakt men onvermijdelijk aan 
het vennootschapsrechtelijke i.p.r. van de Lid-Staten. Zoals nog zal blijken (infra, nr. 
573), staat de vraag naar de invloed van het vestigingsrecht en met name van art. 58 EG 
op de conflictregels van de Lid-Staten met betrekking tot vennootschappen, er in nauw 
verband mee. Een en ander wettigt het hierna, in hoofdstuk 11, geleverde onderzoek naar 
de impact van het vestigingsr~cht op het internationaal vennootschapsrecht: bevat art. 58 
(of art. 52) EG zelf een versluierde conflictregel ("versteckte Kollisionsnorm"); zoniet, 
staat het gemeenschapsrecht dan onverschillig jegens het internationale vennootschapsrecht 
van de Lid-Staten of oefent het daar toch een zekere invloed op uit? 
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Hoofdstuk I. Onderlinge erkenning van vennootschappen 

AFDELING I. 'ERKENNING' VAN VENNOOTSCHAPPEN: EEN VEROUDERD INSTITUUT 

572. De eerste vraag die zich opdringt, is wat art. 220 EG juist bedoelt I!let "onderlinge 
erkenning van vennootschappen", en of het artikel op dit punt adequaat verwoord is. Het 
begrip "erkenning" heeft meerdere betekenissen2748

, niet in het minst in het gemeen
schapsrecht zelf. 2749 Men mag aannemen dat de notie hier - anders dan b.v. in art. 57, 
lid 1, of 100B, lid 1, EQ2750 gehanteerd wordt in de Jrtekenis die zij van oudsher in 
bilaterale en multilaterale vestigingsverdragen2751 heeft:' erkenning betekent hier dat ~en 
staat het bes~~ .~R.<te_ })~k\vaamheid yan een naa!"J>l!itei1J3!1ds_ r_eçh! _Q{?gerich!~_C!!lJLtçit 9m 
tn~~e_eJcie!re of mindere mate drager van rechten en plichten te ~ijn, aanvaardt. 2752 

Dezelfde benadering is terug te vinden in het Haagse Erkenningsverdrag van 1956.2753 

De vraag rijst evenwel of art. 220, derde streepje, niet gebaseerd is op een verouderde 
opvatting van het erkenningsbegri~ heeft overtuigend geargumenteerd dat deze · 
bepaling de eig~n1ij~e __ Q!Q]:)lemat~treffende de aanknoping van het personeel 
statuut _yan de venno()_~scha:p,_ yerdringt achter de in het _hedendaag_se _intei'IlatioWlal 

2748 

2749 

2750 

2751 

2752 

2753 

Zie o.m., inzake de civiel-, internationaal-privaat- en volkenrechtelijke betekenis van "erkenning", 
RIGAUX, F., "Les personnes morales en droit international privé", Ann. Dr. Sc. Pol., 1964, (241), 
p. 243-246, nrs. 3-7. Cf. tevens, met inbegrip van het internationaal proces-, administratief en 
fiscaal recht, BOETTICHER, A., Die Anerkennung von Handelsgeseltschaften und juristischen 
Peronen im EWG-Bereich, Götingen, Georg-August-Universität, 1973, 4-25. 

Daarover o.m. STEINDORFF, E., "Anerkennung im EG-Recht", in Festschrift für Wemer Lorenz 
zum siebzigsten Geburtstag, PFISTER, B. en WILL, M.R. (eds.), Tübingen, Mohr, 1991, 561-576; 
VIGNES, D., "Remarques sur la double nature de la reconnaissance mutuelle", in Hacia un nuevo 
orden intemacional y Europeo. Estudios en homenaje al Professor Don Manuel Diez de Velasco, 
Tecnos, 1993, 1293-1296; ESCUDERO, M.L., "La aplicacion del principio del reconocimiento 
mutuo en el derecho comunitario", Gac. Jur. C.E., Emero 1993, 119-165. 

Over laatstgenoemde bepaling, zie met name MATIHIES, H., "Zur Anerkennung gleichwertiger 
Regelungen im Binnenmarkt der EG (Art. 100b EWG-Vertrag)", in Festschrift für Ernst Steindorff 
zum 70. Geburtstag am 13. März 1990, BAUR, J.F., HOPT, K.J. en MAILÄNDER, K.P. (eds.), 
Berlijn, De Gruyter, 1990, 1287-1301. 

Zie het overzicht in het rapport Goldman, nr. 3, en bij CEREXHE, E., "La reconnaissance mutuelle 
des sociétés et personnes morales dans la Communauté Economique Europeénne", R.M. C., 1968, 
(578), 579-580. Zie, voor Duitsland, MüNCHKOMM-EBENROTH, p. 454-455, nrs. 124-126. 

Zie o.m. PERRIN, J.-F., La reconnaissance des sociétés étrangères et ses effets. Etude de droit 
international privé suisse, Genève, Georg, 1969, 10; RABEL, E., The Conflict of Laws. A 
Comparative Study, 11, Ann Arbor, University of Michigan Law School, 1960, 132-133; Rorn, 
W.-H., "Recognition of Foreign Companies in Siëge Réel Countries: A German Perspective", in 
Current 1ssues of Cross-Border Establishment of Companies in the European Union, WOUTERS, J. 
en SCHNEIDER, H. (eds.), Antwerpen, Maklu, 1995, (29), 30; STAUDINGER-GROSSFELD, p. 48, nr. 
158; UNIKEN VENEMA, C.JE., "Het E.E.G.-Verdrag inzake erkenning van vennootschappen en 
rechtspersonen", N. V., 1968-69, p. 108, nr. 2. Voor een historische situering, zie GROSSFELD, B., 
"Zur Geschichte der Anerkennungsproblematik bei Aktiengesellschaften", RabelsZ., 1974, 344-371; 
RABEL, E., o.c., 125-131. 

Verdrag nopens de erkenning · van de rechtspersoonlijkheid van vreemde vennootschappen, 
verenigingen en stichtingen, gesloten te 's-Gravenhage, gepubliceerd in Trb., 1956, 131. Zie ook 
UNIKEN VENEMA, C.JE .. , o.c., N. V., 1968-69, p. 108, nr. 2, die de beperkte aandacht van 
internationale verdragen voor de erkenningsproblematiek verklaart vanuit het feit dat hierover in 
praktijk gemakkelijker overeenstemming kan worden bereikt dan over het meer omvangrijke 
vraagstuk van het op rechtspersonen toepasselijke recht. Zie, in dezelfde zin m.b.t. voornoemd 
verdrag en het EG-Erkenningsverdrag van 1968, VLAS, P., Rechtspersonen in het internationaal 
privaatrecht, Deventer, Kluwer, 1982, 36. 
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privaatrecht o~~~!Jodjg_gea~hte tussenvraag naar de onderlinge erkenning van vennoot
~chappen. 2754 De verdragsopstellers zijn naar zijn mening ten prooi gevallen- aan een 
verouderde, uit het Franse recht - daartoe ongelukkigerwijs door het Belgische Hof van 
Cassatie geïnspireerd2755 

- afkomstige opvatting, die berust op een negentiende-eeuwse 
visie op rle rechtspersoon als een fict!e _ _Q~--~~chts binnen de grenzen van zijn thuisland 
besta'!! __ en de~h:l!Ye y_()Or zijn bestaan in andere landen een uitdrukkelijke of stilzwijgende 

~~~=~ .. ft~igdi:~~~~: !;k~~;~~!ni~~i~~~::r:~!t~=g~:~::~:; I 
betrekking heeft, nl. haar bestaan en rechtspersoonlijkheid. 2758 

Dat de erkenningsproblematiek nochtans, vooral in de betrekkingen tussen staten die uiteenlopende conflictregels 
toepassen, nooit geheel los kan worden gezien van de ruimere vraag naar het op een vennootschap toepasselijke 

2754 

2755 

2756 

2757 

2758 

DROBNIG, U., o.c., in Europäisches Gemeinschaftsrecht und Internationales Privatrecht, 189. Ook 
W.C.L. VAN DER GRINTEN ("Erkenning van vennootschappen en rechtspersonen in de Europese 
Economische Gemeenschap", S.E. W., 1966, (201), 210) achtte art. 220 wat de erkenning betreft 
"een ondoordachte bepaling" en vond het wenselijk dat in het kader van een daarop gefundeerd 
verdrag "algemene regels van internationaal privaatrecht omtrent de erkenning van buitenlandse 
rechtspersonen", in aansluiting bij het Haagse Erkenningsverdrag van 1956, zouden worden 
neergelegd. 

Cass., 8 februari 1849, Pas., 1849, I, 221, bevestigd in Cass., 30 januari 1851, Pas., 1851, I, 
307. In een onverwachte breuk met de tendens van hoven en rechtbanken in de eerste helft van de 
negentiende eeuw om in het buitenland regelmatig opgerichte naamloze vennootschappen van 
rechtswe~e te erkennen, oordeelde het Hof van Cassatie dat een Franse S.A. geen rechtspersoon
lijkheid m België had bij gebrek aan een vergunning vanwege de Belgische regering. Voor een 
goed begrip moet men deze rechtspraak in haar context plaatsen. Onder het stelsel van de Code de 
Commerce van 1808 (art. 37) kon een naamloze vennootschaps slechts rechtens bestaan verwerven 
middels koninklijke goedkeuring. Terzake was een controverse ontstaan over de vraag of buiten
landse naamloze vennootschappen in België eveneens uitdrukkelijk door een handeling van de 
Belgische overheid moesten worden erkend, dan wel of zij (krachtens de regel dat de staat van de 
persoon beheerst wordt door de wet van zijn woonplaats) als rechtsgeldig in het buitenland 
opgerichte vennootschap ook in België rechtspersoonlijkheid moesten genieten. Het Hof van 
Cassatie had in een arrest van 22 juli 1847 (Pas., 1847, I, 392) nog voor de tweede stelling 
gekozen, maar ging in hogergenoemde arresten om naar de eerste visie, mo~elijk onder invloed van 
het tevoren verschenen artikel van ARNTZ, BASTINÉ en BARTELS, "La societé anonyme, légalement 
établie dans un pays étranger, maïs non-autorisée par Ie gouvernement beige, peut-elle être admise 
à ester en justiceen Belgique?", B.l., 1846, 1781-1811, dat een krachtig pleidooi voor de eerste 
stellin~name inhield. Zie Pandecfes belges, Brussel, Larcier, deel 99, V

0 "Société commerciale 
(droit mternational)", (1058), p. 1089, nrs. 5-7. Over het politieke vervolg, met name de Belgische 
Wet van 14 maart 1855 en de Franse Wet van 30 mei 1857, zie infra, voetnoot 2772. 

DROBNIG, U., o.c., in Europäisches Gemeinschaftsrecht und Internationales Privatrecht, 189. Zie 
ook reeds de kritiek van auteurs als E. RABEL en K. ZWElGBRT op het erkenningsinstituut, als 
besproken bij BOETTICHER, A., Die Anerkennung von Handelsgesellschaften und juristischen 
Personen im EWG-Bereich, 66-67. Cf ook RIGAUX, F., o.c., Ann. Dr. Sc. Pol., 1964, nr. 6, p. 
245-246, die terecht opmerkt dat toepassing van de fictieleer in· wezen het begrip erkenning zelf in 
vraag stelt: "La personnalité juridique que la loi d'un Etat attribue à certaines collectivités de droit 
privé ne saurait être reconnue dans les autres Etats: elle doit, à nouveau, y être octroyée." 

Cf VALLINDAS, P.G., "Die Niederlassung der Geselischaften im Ausland als Problem des 
intereuropäischen Wirtschaftsrechts", in InternationalrechtUche und StaatsrechtUche Abhandlungen. 
Pestschrift für Walter Schätzel zu seinem 70. Geburtstag, Düsseldorf, Hermes, 1960, 495. 

DROBNIG, U., o.c. , Z.H. R. , 1967, 106. Reeds BEITZKE, G., Juristische Personen im Intematio
nalprivatrecht und Fremdenrecht, München, Beek, 1938, 46, meende dat de benadering van de 
Franse doctrine uitging van een "falsche Fragenstellung": "Es soli erst geprüft werden, ob j.P. 
[juristische Personen] des Auslands im Inland zugelassen werden (fremdenrechtliche Frage nach der 
Anerkennung) und dann, welches Recht maBgebend sei (I.P.R.-Frage). Dabei ist verkannt, daB 
über die Behandlung von j.P. ausländischen Rechts gerade durch Verweisung oder Nichtverweisung 
auf ausländisches Recht entschieden wird, also durch eine international-privatrechtliche Norm." 
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recht, blijkt niet alleen uit de discussies over de draagwijdte van het Haagse Erkenningsverdrag2759
, maar ook 

uit art. 4 van het Erkenningsverdrag van 1968, dat de verdragsluitende staten - mits zij een verklaring in die zin 
aflegden - de mogelijkheid biedt om op de erkende vennootschappen hun dwingendrechtelijke voorschriften toe te 
passen (zie ook infra, nr. 590). Van die mogelijkheid hebben alle vijf Lid-Staten die bekrachtigd hebben (d.w.z. 
de oorspronkelijke Lid-Staten minus Nederland), gebruik gemaakt. . 

573. Vandaag de dag echter wordt deze stap in het internationaal privaatrecht van de . 
Lid-Staten meestal overgeslagen: de visie overheerst dat voor vennootschappen geen····.~.~-~· 
bijzondere erkenning meer nodig is en dat voor de vaststelling van het bestaan en (dei/ 
mate van) de rechtsbekwaamheid van een rechtspersoon de toepassing van een verwij-' ,~ 
zingsregel, zoals voor andere rechtshandelingen en -verhoudingen, volstaat. Door':fr 
toepassing van die conflictregel wordt het personeel statuut van de vennootschap vastge- !

1! 
steld, dat, naast de vraag naar de rechtspersoonlijkheid, alle aspecten van de interne·.~\ 
werking en externe verhoudingen van de vennootschap regelt. 2700 De erkenningsvraag \; · 
vormt derhalve een overbodige tussenstap naar de vraag betreffende de verwijzingsregel ~ ., 
die het personeel statuut van de vennootschap bepaalt, d.w.z. uitmaakt welk recht de \ 
vennootschap beheerst. 2761 

, 

2759 

2760 

2761 

Daarover o.m. DROBNIG, U., o.c., Z.H.R., 1967, 108-109; HENRIQUEZ, E.C., Het vennootschaps
statuut. Een vergelijkende studie over het statuut van de naamloze vennootschap in het internatio
naal privaatrecht, Haarlem, Tjeenk Willink, 1961, 178-179. 

Rorn, W .-H., o.c., in Current Issues of Cross-Border Establishment of Companies in the European 
Union, 29-30. BEHRENS, P., "Der Anerkennungsbegriff des Intemationalen Gesellschaftsrechts", 
Z. G.R., 1978, (499), 513, besluit dat "eine kollisionsrechtliche Anerkennungsnorm nach geltendem 
Recht keine selbständige Bedeutung [hat]. Die kollisionsrechtstheoretische Frage nach der 
'Anerkennbarkeit' ausländischer Geselischaften ist gegenstandslos. Was als substantieHes Problem 
bleibt, ist allein die Frage der Anknüpfung des Gesellschaftsstatuts (Sitztheorie oder eingeschränkte 
Gründungstheorie bzw. Uberlagerungstheorie)." 

DROBNIG, U., o.c. , in Europäisches Gemeinschaftsrecht und Internationales Privatrecht, 189-190. 
In die zin ook HACHENBURG-BEHRENS, nr. 157, p. 64; WIEDEMANN, H., Gesellschaftsrecht, I, 
1980, 780; BEITZKE, G., Juristische Personen im lntemationalprivatrecht und Fremdenrecht, 46-50; 
KEGEL, G., Internationales Privatrecht, München, Beek, 1995, 7e ed., 264; MüNCHKOMM
EBENROTH, p. 459, nr. 132; PANTHEN, T., Der 'Sitz'-Begriffim Internationalen Gesellschaftsrecht, 
Frankfurt, Peter Lang, 1988, 42-43. 
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Deze benadering is van oudsher op grond van gewoonterecht overheersend in het Duitse2762 , Engelse2763 en 
Scandinavische2764 i.p.r. Ook naar Belgisch recht is de plano erkenning de regel: de rigide rechtspraak van het 
Hof van Cassatie van midden vorige eeuw2765 

- die aanleiding gaf tot de hierna (infra, nr. 574) vermelde 
Franse wet van 1857 - is er reeds ongedaan gemaakt met art. 128 van de vennootschapswet van 18 mei 
18732766

, thans art. 196 Venn.W. Door te erkennen dat "de naamloze vennootschappen en de andere vennoot
schappen van koophandel, nijverheid of geldhandel die in het buitenland zijn opgericht en daar hun zetel hebben, 
[ ... ] in België hun werkzaamheden [kunnen] verrichten en in rechte optreden", staat de wetgever hen impliciet 
toe zich op de rechtspersoonlijkheid te beroepen die zij krachtens hun nationale wetgeving bezitten. 2767 Sedert 
de Wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk wordt de erkenning van buitenlandse 
verenigingen en stichtingen eveneens niet meer betwist. 2768 Voor de handelsvennootschappen bevat art. 159 
van de Luxemburgse vennootschapswet van 15 augustus 1915 een identieke bepaling als art. 196 Venn.W. In 
Nederland vindt erkenning sedert een arrest van de Hoge Raad van 18662769 automatisch plaats en geldt zij als 

2762 

2763 

2764 

2765 

2766 

2767 

2768 

2769 

Zie o.m. BEHRENS, P., o.c., Z.G.R., 1978, 509 e.v.; BEITZKE, G., Juristische Personen im 
Internationalprivatrecht und Fremdenrecht, 46 e.v.; DöLLE, H., Internationales Privatrecht. Eine 
Einführung in seine Grondlagen, Karlsruhe, Müller, 1972, 123; DROBNIG, U., o.c., Z.H.R., 1967, 
112; Id., o.c., A.G., 1973, 93; Id., "Skizzen zur internationalprivatrechtlichen Anerkennung", in 
Pestschrift für Ernst von Caemmerer, FICKER, H.C. e.a. (eds.), Tübingen, Mohr, 1978, (687), 689-
690; HACHENBURG-BEHRENS, nr. 157, p. 64-65; KEGEL, G., Internationales Privatrecht, München, 
Beek, 1995, 7e ed., 417; MAKAROV, A.N., Grundriss des internationalen Privatrechts, Frankfurt, 
Metzner, 1970, 115-116; MÜNCHKOMM-EBENROTH, p. 459, nr. 132. Anders, GRASMANN, G., 
System des internationalen Gesellschaftsrechts. Aussen- und Innenstatut der Geselischaften im 
internationalen Privatrecht, Berlijn, Neue Wirtschafts-Briefe, 1970, nr. 63, p. 94-95, die een 
onderscheid opereert tussen "lnnenstatut" en "Aussenstatut" van de vennootschap, een leer die niet 
veel weerklank vond; aanvankelijk ook anders, GROSSFELD, B., "Die Anerkennung der 
Rechtsfáhigkeit juristischer Personen", RabelsZ. , 1967, (1), 3; maar zie later Id. , Internationales 
Unternehmensrecht, 45-46, en STAUDINGER-GROSSFELD, p. 50, nr. 163. Dat erkenning automatisch 
volgt wanneer een vennootschap overeenkomstig haar personeel statuut (waarbij de zetelleer wordt 
toegepast) rechtsgeldig is opgericht, vloeit voort uit vaste rechtspraak sedert Reichsgericht, 16 
december 1913, RGZ, 83, 367. 

Zie o.m. Cheshire and North'sPrivate International Law, NORTH, P.M. en FAWCETT, J.J. (eds.), 
Londen, Butterworths, 1992, 12e ed., 897-898; COLLIER, J.G., Conflict of Laws, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1987, 59-61; Dicey and Morris on the Conflict of Laws, 11, COLLINS, 
L. (ed.), Londen, Sweet & Maxwell, 1993, 12e ed., 1107-1108, rule 155. Zte ook de rechtspraak 
aangehaald bij DRUCKER, T.C., "Companies in Private International Law", I.C.L.Q., 1968, (28), 
41-44. Cf tevens bondig BOYLE, A.J., "The recognition of companies in the EEC", in Commercial 
operations in Europe, GOODE, R.M. en SIMMONDS, K.R. (eds.), Leiden, Sijthoff, 1978, (3), 4-5. 

Zie BORUM, O.A., "Scandinavian Views on the Notion of Recognition of Foreign Companies", in 
De Conflictu Legum. Bundel opstellen aangedoen aan Roeland Duco Kallewijn en Johannes 
Offerhaus, Leiden, Sijthoff, 1962, (82), 83-84; BORUM, O.A. en PHILIP, A., Lovkonflikter. 
Laerebog i international privatret, Kopenhagen, Gads Forlag, 1957, 4e ed., 175; PHILIP, A., Dansk 
international privat- og procesret, Kopenhagen, Juristforbundets Verlag, 1972, 2e ed., 330-331. 

Supra, voetnoot 2755. 

Zie, m.b.t. de parlementaire voorbereiding van deze bepaling, WAELBROECK, E., Commentaire 
législatif de la loi du 18 mai 1873 contenant le titre du Code de Commerce relatif aux sociétés, 
Brussel, Bruylant, 1874, 497-501. Het oorspronkelijke regeringsontwerp voegde aan de in 
hoofdtekst geciteerde bepaling nog als voorwaarde toe "en se conformant aux lois du royaume", 
met een op straffe van nietigheid voorgeschreven plicht tot voorafgaande publicatie van de statuten. 
Deze toevoegingen werden na zware kritiek in de Kamercommissie achterwege gelaten. Over de 
felle controverses die nog tot medio deze eeuw in de Belgische doctrine werden gevoerd inzake de 
erkenning van buitenlandse rechtspersonen wier statuut niet door een formele wetttekst (d.w.z. 
anders dan voornoemde bepaling van de vennootschapswet) was geregeld, zie, met talrijke 
verwijzingen, POULLET, P., Manuel de droit international privé beige, Brussel, Polydore Pée, 
1947, 3e ed., p. 207-229, nrs. 198-208. 

RIGAUX, F., o.c., in Europees vennootschapsrecht, 18. 

VAN HECKE-LENAERTS, nr. 18, p. 12. 

H.R., 23 maart 1866, Moguntia, W, 1866, 2781. Zie VLAS, P., Rechtspersonen in het internatio
naal privaatrecht, 14-15, met aandacht voor de vroegere rechtspraak op 11-14; Id., Rechtsperso
nen, in Praktijkreeks IPR, deel 9, Deventer, Kluwer, 1993, nrs. 6-7, p. 2-3. De openheid van de 
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onderdeel van de zoektocht naar het op een buitenlands lichaam toepasselijk recht krachtens de eigen i.p.r.
regels.2770 Ook in Spanje en Griekenland geschiedt de erkenning ipso iure.2m 

57 4. Vooral in Frankrijk is de idee van erkenning als noodzakelijke voorafgaande stap 
lange tijd gemeengoed geweest, tenminste voor buitenlandse kapitaalvennootschappen. Op 
grond van de - nog steeds van kracht zijnde - wet van 30 mei 1857 moet de rechtsper
soonlijkheid van buitenlandse naamloze vennootschappen via een collectief decreet worden 
erkend. 2772 De heersende doctrine keurt dit instituut echter vandaag de dag als overjaars 
af. 2773 De Franse rechtspraak, die van oudsher de rechtspersoonlijkheid van buitenland
se personenvennootschappen heeft erkend, zelfs indien het om destijds in Frankrijk 
onbekende eenpersoonsvennootschappen ging2774

, tracht een steeds beperkter toepassing 
aan deze wet te geven. 2775 Opmerkelijk in dit verband is de recente rechtspraak van de 
Cour de cassation, die de bekwaamheid van een buitenlandse kapitaalvennootschap 
(waarvoor geen erkenningsdecreet geldt) om in rechte op te treden, erkent op grond van 
de artt. 6, lid 1, en 14 EVRM juncto de artt. 1 en 5 van het Eerste Protocol bij het 
EVRM. 

2770 

2771 

2m 

2773 

2774 

2775 

Nederlandse Hoge Raad contrasteert scherp met de supra, voetnoot 2755 aangehaalde arresten van 
het Belgische Hof van Cassatie van 1849 en 1851. De Nederlandse rechtspraak vormde voor de 
Belgische regering overigens aanleiding om te verklaren dat de bevoegdheid van Nederlandse 
N. V.' s om in België in rechte op te treden, werd erkend, omdat op basis van dit arrest sprake was 
van reciprociteit: VLAS, P., Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht, 15. 

HENRIQUEZ, E.C., Het vennootschapsstatuut, 172-173; VLAS, P., Rechtspersonen, p. 3, nr. 9; zie 
ook DIEPHUIS, J.H., "Erkenning van vreemde vennootschappen en rechtspersonen", in Mededelin
gen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, nr. 81, 1980, (1), 5-6. Zie nochtans, 
pro de stelling dat de vraag naar het bestaan van een rechtspersoon een prealabele vraag vormt, 
STRUYCKEN, A.V.M., "Les conséquences de l'intégration européenne sur Ie développement du 
droit international privé", Rec. Cours, 1992, I, (257), 361. 

Zie, met verwijzingen, VALLINDAS, P.G., o.c., in Pestschrift Schätzel, 496. 

Art. 1 Loi du 30 mai 1857, qui autorise les sociétés anonymes et autres associations commerciales, 
industrielies ou financières, légalement constituées en Belgique, à exercer leurs droits en France. 
Op grond van deze bepaling werden talrijke decreten uitgevaardigd, terwijl voor Duitsland het 
erkenningsprobleem werd opgelost via bilaterale verdragen (sedert 1956 het supra, voetnoot 91 
aangehaalde Frans-Duitse vestigingsverdrag. Zoals eerder aangegeven (supra, nr. 572), gaat deze 
wet terug op het arrest van het Belgische Hof van Cassatie van 8 februari 1849 (supra, voetnoot 
2755). De daaruit resulterende niet-erkenning van Franse sociétés anonymes in België leidde tot 
protest van Franse zakenlui, wat uitmondde in een verklaring toegevoegd aan het Frans-Belgische 
handelsverdrag van 25 februari 1854 waarin de Belgische regering zich ertoe verbond een 
wetsontwerp in te dienen om hieraan te verhelpen, op voorwaarde van wederkerigheid vanwege 
Frankrijk. In België leidde dit tot de Wet van 14 maart 1855, die Franse vennootschappen 
inderdaad op basis van reciprociteit erkende; in Frankrijk tot hogergenoemde wet van 30 mei 1857. 
Art. 1 van de Franse wet erkent de bekwaamheid van "les sociétés anonymes et les autres 
associations commerciales, industrielies ou financières qui sont soumises à l'autorisation du 
gouvernement beige et qui 1 'ont ob tenue" om in Frankrijk al hun rechten uit te oefenen en in rechte 
op te treden. Art. 2 voegt daaraan toe dat "un décret impérial rendu en Conseil d'État peut 
appliquer à tous autres pays Ie bénéfice de I' artiele 1er". 

Zie BATIFFOL-LAGARDE, nr. 201, p. 354; LoUSSOUARN, Y. en BOUREL, P., Droit international 
privé, Parijs, Dalloz, 1993, 4e ed., nr. 713, p. 663-664. 

Zie de rechtspraak aangehaald bij BATIFFOL-LAGARDE, nr. 200, p. 351-352. 

In wezen heeft de Franse rechtspraak altijd vijandig gestaan tegenover het stelsel van de wet van 30 
mei 1857, dat inging tegen de tendens van de gerechten tot erkenning van rechtswege van 
buitenlandse vennootschappen. Zij heeft van bij de aanvang verscheidene methoden ontwikkeld om 
aan de wet een zo eng mogelijke toepassing te geven: zie de uitspraken aangehaald bij KHAIRAL
LAH, G., noot bij Cass. (comm.), 5 december 1989, Cass. (crim.), 12 november 1990 en Cass. 
(lre Ch. civ.), 25 juni 1991, Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 1991, 672-673. 
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Het gaat om een arrest van de chambre criminene van 12 november 19902776 en van de première chambre 
civile van 25 juni 1991.2777 Beide zaken betreffen een geding met een Liechtensteinse Anstalt, Extraco. In 
eerstgenoemde zaak had Extraco zich in Frankrijk burgerlijke partij gesteld omdat zij zich het slachtoffer achtte 
van misbruik van vertrouwen. De Cour d'appel te Lyon had de burgerlijke-partijstelling niet-ontvankelijk 
verklaard op grond dat voor Liechtenstein geen decreet was vastgesteld krachtens art. 2 van de wet van 30 mei 
1857 noch enig verdrag dat in Franse erkenning van Liechtensteinse vennootschappen voorzag. De Cour de 
cassation verbrak dit arrest: krachtens de artt. 6, lid 1, en 14 EVRM samengelezen met de artt. 1 en 5 van het 
Eerste Protocol EVRM - bepalingen die volgens het Hof voorrang hebben op de nationale wet - oordeelde het 
dat "toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit au respect de ses biens et à ce que sa cause soit 
entendue par un Tribunal indépendant et impartial". 2778 In het tweede arrest ging het om een burgerlijk 
geding, waarin Extracode terugbetaling vorderde van een lening die het in Genève aan een wijnbouwer van de 
Beaujolais had toegestaan. Het Hof verwierp de voorziening tegen het arrest van de Cour d'appel te Dijon, 
aangezien dit terecht geoordeeld had dat "toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, pouvait agir en 
justice en France pour la proteetion de ses biens et intérêts". 

Men kan de rechtspraak van de Cour de cassation in communautair perspectief alleen 
maar toejuichen, al neemt zij niet alle kwalijke gevolgen van de wet van 30 mei 1857 
weg: een buitenlandse rechtspersoon kan wel in rechte zijn goederen en belangen 
verdedigen, maar voornoemde wet maakt het hem in eerste instantie onmogelijk om 
goederen of enig ander recht te verwerven2779 of enige ondernemingsactiviteit uit te 
oefenen. 2780 Voor zover het om een EG-vennootschap zou gaan2781

, lijkt het beroep 
op het EVRM en zijn Eerste Protocol ons een overbodige omweg: bij niet -erkenning kan 
deze zich rechtstreeks beroepen op, alnaargelang het geval, art. 6, 30, 52, 59 of 73B EG 
(zie infra, nr. 580). 

Interessant is dat een aantal Duitse auteurs voornoemde arresten van de Cour de cassation hebben aangegrepen 
om te betogen dat de zetelleer zich niet verdraagt met het EVRM. 2782 GROSSPELD daarentegen meent dat deze 

2776 

2778 

2779 

2780 

2781 

2782 

Cass.fr. (crim.), 12 november 1990, Extraco Anstalt, D., 1992, 29, noot BOULOC, B., Rev. Soc., 
1992, 39, noot ROUJOU DE BOUBÉE, G. 

Cass. fr. (lre Ch. civ.), 25 juni 1991, Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 1991, 667, met noot KHAI
RALLAH, G., D., 1992, sommaire 163, met noot AUDIT, B. Eerstgenoemde publicatie bevat ook, 
naast het in vorige voetnoot aangehaald arrest, Cass. (eh. com.), 5 december 1989, waarin de 
chambre cornmerciale van de Cour de cassation een restrictieve interpretatie aan de Wet van 30 mei 
1857 geeft. 

Iets verder heet het dat "toute personne morale étrangère, qui se prétend victime d'une infraction, 
est habilitée à se constituer partie civile, devant une jurisdiction française". 

Zie BATIFFOL-LAGARDE, nr. 201, p. 354; KHAIRALLAH, G., o.c., Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 1991, 
676. 

MAYER, P., Droit international privé, Parijs, Montchrestien, 1994, Se ed., nr. 1055, p. 666: "Seul 
l'exercice en France d'une activité (commerciale, notamment) se heurterait à l'absence d'un décret 
de reconnaissance ou d'un traité." 

Zoals gezegd, betrof het in de besproken cassatiezaken een Liechtensteinse Anstalt. Sedert de 
toetreding van dit land tot de Europese Economische Ruimte op 1 mei 1995 zou de Anstalt o.i. een 
beroep hebben kunnen doen op de tweelingbepaling van art. 58 EG in art. 34 EER: supra, nr. 22. 

Zie BUNGERT, "Internationales Gesellschaftsrecht und Europäische Menschenrechtskonvention", 
E. W. S., 1993, 17 e.v.; MEILICKE, W., "Unvereinbarkeit der Sitztheorie mit der Europäischen 
Menschenrechtskonvention", R.I. W., 1992, 578-579. Zie echter, heel wat nuchterder, ENGEL, C., 
"Versetzt die Europäische Menschenrechtskonvention der Sitztheorie des intemationalen Ge
sellschaftsrechts den TodesstoB?", ZEuP, 1993, 150-158, die besluit dat "der Köcher der Men
schenrechte enthält keinen Giftpeil, mit dem die Anhänger der Gründungstheorie ihre Konkurrenten 
zur Strecke bringen könnten". 
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rechtspraak enkel slaat op de bevoegdheid in rechte op te treden in een bijzonder geval, en acht de zetelleer 
volkomen verenigbaar met het EVRM. 2783 

AFDELING 11. WAS, EN IS, ER BEHOEFfE AAN EEN REGELING INZAKE ERKENNING? 

§ 1. Beginjaren van de gemeenschappelijke markt 

57 5. Vanaf de beginjaren van de EEG heeft onenigheid bestaan over de betekenis en zin 
van de verwijzing naar de erkenningsproblematiek in art. 220 van het Verdrag. Vooral de 
vraag of de erkenning van vennootschappen een aan het vestigingsrecht voorafgaande 
voorwaarde is ('Vorfrage') dan wel door het vestigingsrecht zelf wordt gewaarborgd 
(zodat een afzonderlijk verdrag niet noodzakelijk is), bleek controversieel. 2784 Het is 
alleszins opmerkelijk dat de meest gezaghebbende auteurs er aanvankelijk van uitgingen 
dat de erkenning van vennootschappen in de zin van art. 58 EG impliciet in het vesti
gingsrecht besloten ligt. Zo betoogde LoussouARN dat het Verdrag, door vestigingsvrij
heid toe te kennen aan de in art. 58 genoemde vennootschappen, de de plano-erkenning 
postuleert van de rechtspersoonlijkheid van de betrokken vennootschappen binnen de 
Gemeenschap. 2785 EVERLING was eveneens die mening toegedaan, maar dan op grond 
van het Algemeen Programma Vestigingsrecht: als de Lid-Staten verplicht zijn om EG
vennootschappen de daarin opgesomde rechten te waarborgen, zo redeneerde hij, kunnen 

zij die niet op grond van niet -erkenning weigeren. 2786 Ook BEITZKE sloot zich, in zijn 
in opdracht van de Europese Commissie uitgevoerde studie over de erkenningsproble
matiek2787, bij deze stelling aan. 

BEITZKE voert daartoe sterke logische en teleologische argumenten aan: (i) het is onlogisch dat de verdragsop
stellers inhoud en werking van de zeer ruim geredigeerde bepalingen betreffende het vestigingsrecht van vennoot
schappen afhankelijk zouden hebben gesteld van een buiten het Verdrag liggend element, en aldus een tweede 
stap (ruim geformuleerde vrijheid van vestiging) zouden hebben genomen zonder de eerste stap (erkenning) te 
hebben gezet; en (ii) een plicht tot erkenning van de in art. 58 bedoelde vennootschappen strookt met de doelstel
lingen van het Verdrag, aangezien niet-erkenning voor een EG-vennootschap die zich in een andere Lid-Staat wil 
vestigen of aldaar diensten wil verrichten, impliceert dat zij er geen dochteronderneming of bijkantoor kan 
oprichten omdat zij zich niet in het handelsregister kan laten inschrijven, niet kan contracteren, een vergunning 
voor de uitoefening van een bedrijf verkrijgen, of als actieve of passieve procespartij optreden. 2788 Op de 

2783 

2784 

2785 

2786 

2787 

2788 

GROSSFELD, B. en BOIN, K.T., noot bij Cass.fr. (Crim.), 12 november 1990, J.Z., 1993, (370), 
371; STAUDINGER-GROSSFELD, p. 43, nr. 139. De auteur baseert zich hier enkel op het arrest van 
12 november 1990. Het cassatiearrest van 25 juni 1991, dat in ruimere bewoordingen is gesteld, 
spreekt o.i. de enge draagwijdte die GROSSPELD aan eerstgenoemd arrest wil geven, tegen. 

Dit probleem werd voor het eerst geponeerd door THmiERGE, C., "Le statut des sociétés 
étrangères", in Le statut de l'Etranger et le Marché Commun, 57e congrès des notaires de France, 
Parijs, Librairies Techniques, 1959, (239), 334-337. 

LOUSSOUARN, Y., o.c., Rev. Trim. Dr. Comm., 1959, 251. 

EVERLING, 35. 

BEITZKE, G., Juridisch advies over artikel 220, derde zinssnede van het Verdrag van Rome. Deel I: 
Erkenning, Bonn, 1962, 4958/IV/62-N, 48-49 (hierna: "BEITZKE-I"). Het advies was in drie delen 
gesplitst, waarvan enkel de eerste twee (erkenning en zetelverplaatsing) daadwerkelijk geleverd 
zijn. De opdracht was door de Commissie voor de drie in art. 220, derde streepje, EG genoemde 
vraagstukken besteld bij besluit van 18-19 januari 1960; van 24 januari 1960 dateerde een 

- vragenlijst van de Commissie m.b.t. de drie vraagstukken. 

Cf. ook BEHRENS, P., "Sind Geselischaften Niederlassungsberechtigte minderen Rechts?", EuZW, 
1991, 97. 
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vraag of vermelding van de erkenningsproblematiek in art. 220 EG dan wel überhaupt nodig was, antwoordt 
BEITZKE genuanceerd dat "de opstellers van het Verdrag van Rome weliswaar enerzijds een principiële plicht tot 
erkenning van de in artikel 58 genoemde vennootschappen als uitgangspunt namen, doch dat zij, gezien de 
mogelijkheid van een verschil van inzicht in bepaalde vraagstukken of een gebrekkige realisatie van de 
erkenning, met artikel 220 uit voorzorg ook nog onderhandelingen over het probleem van de erkenning hebben 
bepaald. Artikel 220 immers beperkt het overgaan tot deze onderhandelingen uitdrukkelijk tot het geval dat zij 
nodig zijn. Indien de opstellers van het Verdrag van Rome zouden zijn uitgegaan van een principiële noodzake
lijkheid om de erkenning van vennootschappen nog apart te regelen, dan zou in het verdrag toch zonder twijfel 
een nog duidelijker bepaling over de erkenning van vennootschappen zijn opgenomen. Artikel 220 kan derhalve 
zo geïnterpreteerd worden dat artikel 58 principieel mede de erkenning van vennootschappen omvat. "2789 

Toch achtte BEITZKE nadere regelingen aangaande de onderlinge erkenning aangewezen, 
omdat de in art. 58 van het Verdrag vervatte erkenningsplicht nog niet was gerealiseerd, 
maar samen met de overige doelstellingen van de vestigingsvrijheid, etappegewijs tijdens 
de overgangsperiode moest worden bereikt via op grond van de artt. 54, lid 2, en 63, lid 
2, E(E)G aangenomen richtlijnen. Het scheen hem mogelijk voor de erkenning van 
rechtspersonen ofwel die weg, ofwel de verdragsweg van art. 220 te volgen, maar voor 
een keuze uit beide alternatieven achtte hij zich als adviseur onbevoegd.2790 Alleszins 
beschouwde hij een oplossing van het erkenningsvraagstuk door nationale bekrachtigingen 
van het Haagse Erkenningsverdrag als ontoereikend (en daarin kunnen we hem volgen: 
infra, nr. 578). 2791 

576. Ondanks deze stellingnamen haalde de idee dat een specifiek verdrag over de 
erkenning nodig was, politiek snel de bovenhand. De Commissie had het nut ervan reeds 
in haar begeleidend commentaar bij het voorstel voor het Algemeen Programma Diensten
verkeer van 1960 beklemtoond2792

, het rapport Kreyssig van de commissie interne 
markt van het Europees Parlement insisteerde dat de onderhandelingen zo vlug mogelijk 
zouden openen om de bestaande beperkingen op de vrije vestiging van vennootschappen 
ten spoedigste op te heffen2793

, en ook op het niveau van de Lid-Staten leefde de over
tuiging dat het erop aankwam de onderlinge erkenning voor een zo groot mogelijk aantal 
vennootschappen en rechtspersonen te waarborgen. Al op 28 juni 1962 startten de 
werkzaamheden in het kader van een werkgroep onder leiding van de Parijse hoogleraar 
B. GOLDMAN, samengesteld uit nationale regeringsdeskundigen, vertegenwoordigers van 
de Commissie en de secretaris-generaal van de conferentie van 's-Gravenhage2794

, die 

2789 

2790 

2791 

2792 

2793 

27Q4 

BEITZKE-1, 49-50. De auteur geeft ook nog argumenten van praktische aard ter staving van zijn 
stelling: de door hem verdedigde opvatting kan gemakkelijker gerealiseerd worden dan het tot stand 
komen van een bijzonder verdrag over de erkenning van vennootschappen, wat "waarschijnlijk 
tamelijk lange onderhandelingen tussen de Lid-Staten [zou] vereisen", waardoor "de door het 
Verdrag van Rome beoogde economische integratie van Europa slechts zou kunnen worden 
vertraagd": o.c., 50. 

BEITZKE-1, 51. 

BEITZKE-1, 84-88. 

COMMISSIE EG, Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des 
services, 11, Note de commentaires sur Ie programme général de libération des services, 111 
/COM(60) 92 van 28 juli 1960, nr. 20, p. 36 en p. 65, nr. 54. 

Verslag uitgebracht door de heer G. KREYSSIG namens de Commissie voor de interne markt van de 
Gemeenschap inzake het algemeen programma voor de opheffing van de beperkingen van de 
vrijheid van vestiging, EP Zittingsdoc., 1961-62, nr. 1, 24 februari 1961, p. 6, nr. 27. 

Rapport Goldman, nr. 1. 
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zouden uitmonden in het Erkenningsverdrag van 29 februari 1968.2795 Doorslaggevende 
redenen om tot een verdrag te komen, bleken de diversiteit van de nationale rechtsbron
nen waarop erkenning gesteund wordt en de daarmee gepaard gaande verschillen inzake 
de voorwaarden, modaliteiten en grenzen van de erkenning. Men meende dat de daaruit 
resulterende rechtsonzekerheid met het oog op een goede werking van de gemeenschappe
lijke markt zo snel mogelijk moest worden weggenomen. 2796 

Dat er diversiteit van rechtsbronnen voor de erkenning van buitenlandse vennootschappen was en is, kan men 
niet ontkennen. In Lid-Staten als Duitsland2797 en Frankrijk (behalve voor naamloze vennootschappen)2798 

gaat erkenning terug op gewoonterecht; in andere, zoals België2799, Frankrijk (voor naamloze vennootschap
pen)2800, Italië2801

, Luxemburg2802 en Nederland2803 is erkenning gebaseerd op wetgeving; nog andere 
landen steunen of steunden erkenning op doctrine enlof jurisprudentie.2804 Verscheidene bilaterale verdragen 
tussen de oorspronkelijke Lid-Staten bekrachtigden de onderlinge erkenning van vennootschappen. 2805 Dit 
lappendeken van rechtsbronnen zorgt ervoor, zoals ook GoLDMAN in zijn rapport bij het Erkenningsverdrag 
moest toegeven, dat de erkenning tussen de oorspronkelijke Lid-Staten 11 était et demeure pratiquement 
acquise. 112806 Dat er desondanks toch een verdrag moest komen, werd enerzijds gefundeerd op de precaire 
toestand van deze rechtsbronnen (beperkte duur of opzegbaarheid van verdragen, mogelijkheid tot unilaterale 

279S 

2796 

27CJ7 

2798 

2799 

2800 

2801 

2802 

2803 

2804 

2805 

2806 

Supra, voetnoot 2747. Van medio 1965 dateerde een voorontwerp, dat spoedig zeer kritische 
comme.~taren uitlokte: zie vooral DROBNIG, U., "Kritische Bernerkungen zum Vorentwurf eines 
EWG-Ubereinkommens über die Anerkennung von Gesellschaften", Z.H.R., 1967, 93-120; VAN 
DER GRINTEN, W.C.L., o.c., S.E.W., 1966,201-210. 

DIEU, J., 11 La reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales dans les Communautés 
européennes 11 , Cah. Dr. Eur., 1968, (532), 536. Vgl. het intermediaire standpunt van F. RIGAUX 
(o.c., in Europees vennootschapsrecht, 18-20): erkenning van rechtswege vloeide volgens hem 
impliciet maar zeker voort uit art. 52 juncto 58 van het Verdrag. Anderzijds erkende hij het nut 
van een erkenningsverdrag op grond van art. 220, aangezien het Verdrag slechts het principe van 
de erkenning bevat. De voorwaarden en modaliteiten daarvan, maar ook de uitzonderingen die elke 
Lid-Staat kan inroepen tegen erkenning van EG-vennootschappen, bleven volgens RIGAUX 
onderworpen aan het nationale recht en de bilaterale verdragen die de Lid-Staten vóór hun 
toetreding tot de EG hebben aangegaan. Rechtseenmaking achtte hij gewenst om distorsies binnen 
de gemeenschappelijke markt ten gevolge van uiteenlopende conflictregels en het inroepen van de 
openbare-orde-exceptie tegen te gaan. 

Zie BEITZKE-1, 6-16 en BEITZKE, G., "Zur Anerkennung von Handelsgesellschaften im EWG
Bereich", A.B.B., 1968, 91, met verwijzingen. Art. 10 EGBGB, dat enkel een specifieke erkenning 
eist voor buitenlandse verenigingen, wordt gezien als een argument a contrario ter ondersteuning 
van dit gewoonterecht. 

Zie BEITZKE-1, 25. 

Art. 196 Venn.W.: supra, nr. 573. 

Loi du 30 mai 1857: supra, voetnoot 2772. 

Art. 16 van de inleidende bepalingen van de Codice Civile. 

Art. 159 Loi du 15 août 1915. 

Sedert de Wet van 25 juli 1959 houdende uitvoering van het op 1 juni 1956 te 's-Gravenhage 
gesloten Verdrag nopens de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van vreemde vennootschappen, 
verenigingen en stichtingen (Stb., 1959, 256). Zie ook infra, voetnoot 2803. 

Dit was het geval in Nederland vóór de Wet van 25 juli 1959: zie de referenties naar de rechtsleer 
en rechtspraak bij RAMMELOO, S., 11 Recognition of Foreign Companies in 'Incorporation' 
Countries: A Dutch Perspectivell, in Current Issues of Cross-Border Establishment of Companies in 
the European Union, (47), 52. 

Zie, naast de bepalingen van bilaterale verdragen aangehaald supra, voetnoot 103, het overzicht in 
het rapport Goldman, nr. 3; zie ook GOLDMAN, B., Droit commercial européen, 2e ed., p. 105-
110, nrs. 83-84. 

Rapport Goldman, nr. 2. 
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wijziging van nationale regels) en de daardoor veroorzaakte rechtsonzekerheid, en anderzijds op de verschillen 
inzake voorwaarden, modaliteiten en beperkingen van de erkenning in het recht van de toenmalige Lid-Staten. 
Daaronder figureerden volgens het rapport Goldman volgende problemen: (i) de erkenning van rechtspersonen 
naar publiekrecht in de zin van art. 58, tweede alinea, is er meestal niet (duidelijk) door gewaarborgd2807 ; (ii) 
de verschillen inzake aanknopingsfactoren, nadat Nederland met de wet van 25 juli 1959 het criterium van de 
werkelijke zetel had verworpen, en het niet samenvallen van werkelijke en statutaire zetel verschillende gevolgen 
meebncht in de Li~-Staten2808 ; en (iii) de problematiek van een unilateraal ingeV'Jlde exceptie van (internatio
naal-privaatrechtelijke) openbare orde.2809 Andere in de doctrine opgegeven problemen betroffen de vraag (iv) 
of organisatievormen van een Lid-Staat die in een andere Lid-Staat niet bestaan, aldaar erkend moeten 
worden2810 (b.v. de Duitse Genossenschaften of Versicherungsvereine in Frankrijk en, destijds, de GmbH in 
Nederland2811 en de eenpersoonsvennootschap in België2812

), (v) welke mate van rechtspersoonlijkheid toe
komt aan personenvennootschappen die in het ene rechtsstelsel wel (b.v. S.N.C. in Frankrijk), in het andere niet 
(b.v. OHG, KG in Duitsland) de rechtspersoonlijkheid genieten2813

, en (vi) in hoeverre niet-vennootschappelij
ke organisatievormen die onder de definitie van art. 58, tweede alinea, EG vallen, moeten worden erkend.2814 

Onenigheid was tenslotte ook ontstaan over de vraag (vii) of het begrip "onderlinge erkenning" in de zin van art. 
220 enkel betrekking heeft op de rechtspersoonlijkheid dan wel eveneens op het personeel statuut van de 
vennootschap. 2815 

577. Achteraf bekeken, valt begrip op te brengen voor de inspanningen die met het oog 
op de oplossing van de gesignaleerde vraagstukken werden geleverd. Bij nader toezien 
dringt zich echter de vaststelling op dat de internationaal-privaatrechtelijke en gemeen
schapsrechtelijke premissen waarop zij berusten, thans volkomen verouderd zijn. Wat het 
conflictenrecht aangaat, stelt men vast dat de genoemde inhoudelijke vraagstukken 
vandaag de dag zelden of nooit meer worden vastgeknoopt aan de erkenning als 'Vorfra
ge', maar beoordeeld worden op basis van de toepassing van de door de forumrechter 
gehanteerde verwijzingsregel (supra, nr. 573). Voor zover divergenties tussen de rechts
stelsels van de Lid-Staten hier problemen voor het vrije verkeer van vennootschappen 

I 
veroorzaken, dringt zich met andere woorden harmonisatie of unificatie van de aankno
pingsfactoren, veeleer dan van het kunstmatig afgesplitste erkenningsvraagstuk, op. De 

2807 

2808 

2809 

2810 

2811 

2812 

2813 

2814 

2815 

Rapport Goldman, nr. 4. 

Ibid. Zie over dit probleem ook RENAULD, J., "La reconnaissance mutuelle des sociétés dans Ie 
marché commun", R.P.S., 1968, (207), p. 212, nr. 10. 

Rapport Goldman, . nr. 4, waar als voorbeeld paragraaf 3, sub a, van het protocol bij het Frans
Duits vestigingsverdrag van 27 oktober 1956 wordt gegeven. 

Zie ook, kort, VAN BOXSOM, nr. 275, p. 216-217. 

Nederland voerde pas in 1971 de rechtsvorm van de B.V. in: supra, voetnoot 249. 

Destijds had het Hof van Cassatie dergelijke vennootschappen in strijd met de Belgische openbare 
orde verklaard: zie Cass., 5 januari 1911, Pas., 1911, I, 68, R.P.S., 1911, 185, met goedkeurende 
noten J.C. en WODON, L. Deze rechtspraak heeft het Hof in zijn arrest van 13 januari 1978 
definitief verlaten: infra, nr. 588. Over de rechtsonzekerheid die deze rechtspraak meebracht voor 
buitenlandse vennootschappen waarvan de aandelen in één hand verenigd zijn, zie VAN DEN 
HEUVEL, H., "Vennootschappen, waarvan de aandelen in één hand zijn, in het internationaal 
privaatrecht", T.V. V.S., 1961-62, (207), 209-210. 

BEITZKE, G., o.c., A.B.B., 1968, 91. 

Daarover VAN BOXSOM, nr. 274, p. 215-216. 

BEITZKE, G., o.c., A.B.B., 1968, 91-92, noemt als problemen i.v.m. het personeel statuut de 
uiteenlopendheid (vóór de Eerste Richtlijn) van de Duitse, Franse en - toen nog in het perspectief 
van toetreding - Engelse recht inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van vennootschappelijke 
organen, alsook inzake de extracontractuele aansprakelijkheid van de vennootschap voor handelin
gen van haar organen (welke niet geharmoniseerd werd). 
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formele argumenten (lacunes in de bestaande nationale regels en verdragen, onzekerheid 
voortvloeiend uit beperkte duur of veranderlijkheid daarvan) lijken ons in communautair 
perspectief evenmin overtuigend. Hier belandt men bij de communautairrechtelijke 
premissen waarop het Erkenningsverdrag is gefundeerd. Wanneer BEITZKE in 1962 een 
regeling van het erkenningsvraagstuk aangewezen acht, is dat op grond van de visie dat 
de vestigingsvrijheid en de vrije dienstverrichting eerst langs de in artt. 54 en 63 van het 
Verdrag uitgetekende wegen moesten worden gerealiseerd (supra, nr. 575). BEITZKE noch 
andere experten konden toen voorzien dat het Hof in Reyners aan art. 52 E(E)G met 
ingang van 1 januari 1970 rechtstreekse werking zou verlenen en de rol van de commu
nautaire wetgever zou beperken tot het nemen van maatregelen "ter bevordering van de 
daadwerkelijke uitoefening van het recht van vrije vestiging" (supra, nr. 283). In wezen 
was sedert de bevestiging van art. 52 als direct werkend discriminatieverbod in 1974 de 
hele idee van een regeling van het erkenningsvraagstuk aan heroverweging toe (zie infra, 
nr. 580). Als verzachtende omstandigheid voor het feit dat dit niet - met name bij de 
onderhandelingen in de jaren zeventig met de drie nieuwe Lid-Staten - gebeurd is, kan 
gelden dat de precieze toepassing van dit discriminatieverbod op vennootschappen niet 
geheel duidelijk was tot het begin 1986 gewezen arrest avoir fiscal (supra, nr. 310).2816 

In retrospectief minstens even wankel lijkt, gelet op de directe werking en primauteit van 
het gemeenschapsrecht, de premisse van GoLDMAN dat erkenning van het juridisch 
bestaan van vennootschappen en organisatievormen uit een andere Lid-Staat een soeverei
ne overheidsdaad is voor het grondgebied van de Lid-Staat in kwestie2817 (zie infra, nr. 
580). 

Met het voorgaande wil niet gezegd zijn dat door het verstrijken van de overgangs
periode en Reyners het Erkenningsverdrag ipso facto overbodig was geworden. Wel is 
duidelijk dat zich sedertdien het distinguo van voornoemd arrest opdrong: enerzijds kan 
harmonisatie of eenmaking van recht geen voorafgaand vereiste zijn voor de rechtstreekse 
toepasselijkheid van art. 52 (en 58) van het Verdrag ten voordele van EG-vennootschap
pen, waaruit een in rechte afdwingbare erkenningsplicht voortvloeit (infra, nr. 580), 
terwijl anderzijds de communautaire wetgever resp. de Lid-Staten in hun hoedanigheid 
van verdragsluitende partijen ex art. 220 de daadwerkelijke uitoefening van het vestigings
recht kan of kunnen bevorderen door de modaliteiten van de erkenning nader tot elkaar te 
brengen. 2818 

578. Intrigerend blijft de vraag waarom men in de EEG begin jaren zestig een specifiek erkenningsverdrag 
noodzakelijk achtte nadat op 1 juni 1956, amper één jaar voor de ondertekening van het EEG-Verdrag, het 
Haagse Erkenningsverdrag was gesloten. 2819 De opstellers van het Erkenningsverdrag motiveerden dit door het 

2816 

2817 

2818 

2819 

In de Duitse rechtspraak werd tot het arrest Fearon (supra, nr. 306) getwijfeld aan de directe 
werking van art. 58: zie de supra, voetnoot 1371 aangehaalde arresten. 

GOLDMAN, B., o.c., RabelsZ., 1967, 204-205. 

Zie, in dezelfde zin, BLECKMANN, A., Europarecht, nr. 1156, p. 476-477. 

Supra, voetnoot 2753. Over dit verdrag, dat de resultante vormt van de zevende zitting van de 
Haagse Conferentie voor het Internationaal Privaatrecht en het aldaar onder het voorzitterschap van 
de Leuvense professor VAN DIEVOET uitgewerkte ontwerpverdrag, zie o.m. JULLIOT DE LA 
MORANDIÈRE, L., "La septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé", 
Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 1952, (5), 20-25; LoussouARN, Y., "La Conférence de La Haye de 
Droit international privé et Ie Droit international du commerce", Rev. Trim. Dr. Comm., 1952, 21-
31; OFFERHAUS, J., "La septième session de la Conférence de La Haye de Droit international 
privé", J. Dr. Int., 1952, (1070), 1088-1110; Id., "De drie ontwerp-conventies over internationaal 
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onaangepaste karakter van eerstgenoemd verdrag voor de gemeenschappelijke markt te beklemtonen. Aangevoerd 
werd, dat het Haagse Erkenningsverdrag een ruimere werkingssfeer heeft dan art. 58 E(E)G, aangezien het ook 
in de erkenning van niet op winst gerichte groeperingen (verenigingen en stichtingen) voorziet. 2820 Die reden 
overtuigt niet, wanneer men er met ons (supra, nrs. 74 en 81) van uitgaat dat ook verenigingen en stichtingen 
die economisch bedrijvig zijn, onder het vennootschapsbegrip van art. 58, tweede alinea, EG ressorteren. 2821 

Het is juist, dat het Haagse Erkenningsverdrag ratione personae niet ver genoeg gaat aangezien blijkens zijn 
voorbereidende werken de - in art. 58 uitdrukkelijk genoemde (supra, nrs. 58 e.v.) - publiekrechtelijke 
rechtspersonen er niet onder vallen. 2822 Zulks had echter verholpen kunnen worden door een politieke afspraak 
tussen de Lid-Staten (eventueel gestaafd door verklaringen bij bekrachtiging) tot analogische toepassing, in 
intracommunautaire rechtsbetrekkingen, van het verdrag op dergelijke rechtspersonen. Het rapport Goldman 
geeft nog als reden op, dat de in art. 2 van het Haagse verdrag voorziene mogelijkheid voor verdragsluitende 

2820 

2821 

2822 

~rivaatrecht van de Haagse Conferentie", W.P.N.R., 1952, (285, 297), 297-302; VAN HECKE, G., 
Le Droit International des Sociétés et les travaux de la 7me conférence de Droit international 

privé", R.P.S., 1952, 161-177; WORTLEY, B.A., "Aspects of the 1951 Hague Conference on 
Private International Law", in Pestschrift für Hans Lewald, Bazel, Helhing & Lichtenbahn, 1953, 
(407), 412-417. Zie ook KNOEPFLER, F., Les nouvelles conventions de La Haye de droit internatio
nal privé. Etudes de leurs clauses d'adhésion et de leur roZe de lois-modèles, Neuchätel, lmprimerie 
Centrale, 1968, p. 57-60, nrs. 67-69. 

Rapport Goldman, nr. 5. Melding kan hier gemaakt worden van een ander, recenter en wél in 
werking getreden verdrag m.b.t. niet op winst ~erichte organisaties, nl. de Europese Overeenkomst 
inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheld van internationale niet-gouvernementele organisa
ties, opgemaakt te Straatsburg op 24 april 1986. Dit verdrag, in de Raad van Europa uitgewerkt op 
voorstel van België, is op 1 januari 1991 voor een aantal landen in werking getreden, waaronder 
België (Wet van 31 juli 1990, B.S., 21 december 1990). De erkenningsregeling van het verdrag is 
voorbehouden aan niet-gouvernementele organisaties (verenigingen, stichtingen en andere particulie
re instellingen) met een niet-winstgevend doel van internationaal nut die zijn opgericht bij een akte 
die onder het intern recht van een verdragspartij valt. Interessant is dat als erkenningsvoorwaarde 
geldt dat de statutaire zetel zich op het grondgebied van een verdragsluitende staat bevindt en dat de 
werkelijke zetel zich op dat grondgebied, of op het grondgebied van een andere verdragsluitende 
staat, bevindt (art. 1, sub d). Dit verdrag maakt derhalve in wezen een toepassing van de 
incorporatietheorie: het op de niet-gouvernementele organisatie toepasselijke recht is dat van de 
staat waar zich de in de oprichtingsakte aangeduide zetel bevindt. Volgens S. OSCHINSKY en P. 
JENARD (L'espace juridique et judiciaire européen. Examen de 250 conventions, Brussel, Bruylant, 
1993, 532) heeft de vermelding van de werkelijke zetel als doel "d'éviter toute solution de 
continuité dans la personnalité juridique d'une O.N.G., lorsque son siège réel change en raison de 
la résidence, dans un autre Etat, du nouveau président ou du secrétaire général élu." Naast België 
is het verdrag in werking getreden in Griekenland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en Zwitser
land. 

Zelfs indien men een meer restrictieve interpretatie van art. 58, tweede alinea, zou aanhangen, 
overtuigt de redengeving op dit punt niet: art. 9, lid 1, van het Haagse Erkenningsverdrag staat 
iedere verdragsluitende staat toe om zich de bevoegdheid voor te behouden de in art. 1 voorziene 
materiële toepassingssteer van het verdrag te beperken: de EG-Lid-Staten hadden bijgevolg perfect 
op gecoördineerde wijze niet op winst c.q. niet economisch bedrijvige entiteiten via een voorbehoud 
van de erkenning kunnen uitsluiten. Overigens volgt uit art. 7 Haags Erkenningsverdrag dat 
erkenning nog niet de toelating tot vestiging en deelname aan het maatschappelijk verkeer 
impliceert: de regulering daarvan wordt overgelaten aan de erkennende staat. Dit artikel is er 
vooral gekomen op verzoek van de Franse delegatie, omwille van het traditionele wantrouwen in 
Frankrijk jegens groeperingen zonder winstoogmerk (supra, voetnoot 428): voor de delegatie 
betekende deze bepaling een compensatie voor de ruime werkingssfeer van het Haagse Erkennings
verdrag (ook verenigingen en stichtingen), waarop de Franse overheid zich zou kunnen beroepen 
om de vestiging of dienstverrichting door dergelijke organisaties op hun grondgebied aan banden te 
leggen: cf. JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, L., o.c., Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 1952, 23, die ook art. 
5, lid 3, en art. 8 (maar vreemd genoeg niet art. 9, lid 1) in dit verband noemt. Omwille van de 
artt. 9, lid 1, en 7 van het Haagse verdrag merkte BEITZKE-1, 84-85, terecht op dat het in 
hoofdtekst vermelde argument slechts een schijnbare hinderpaal was om het verdrag te aanvaarden. 
Voor een anticipatieve toepassing van art. 7 Haags Erkenningsverdrag, zie Rb. Breda, 21 
september 1982 (Romca Inc.), N.I.P.R., 1983, nr. 209, N.l., 1984, 283, W.P.N.R., 1985, 5765; 
maar zie i.v.m. de kritiek op deze uitspraak VLAS, P., Rechtspersonen, p. 28, nr. 85. Zie ook het 
infra, voetnoot 2914 aangehaalde Texelse visser-arrest van de Hoge Raad van 11 november 1988. 

Zie het verslag van de werkzaamheden van de tweede commissie ("sociétés") van de heer NUPELS, 
Actes de la Septième Session de la Conférence de la Haye de droit international privé 1951, I, Den 
Haag, lnprimerie nationale, 1952, nr. 4, p. 369; cf. rapport Goldman, nr. 5. 
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staten die de zetelleer toepassen, om de rechtspersoonlijkheid niet te erkennen van organisaties opgericht naar het 
recht van een andere verdragsluitende staat maar met werkelijke zetel op hun grondgebied of op het grondgebied 
van een staat die eveneens de zetelleer aankleeft, onverenigbaar is met art. 58 EG. 2823 Op dit punt kan men 
inderdaad ernstige bezwaren tegen het Haagse Erkenningsverdrag maken. Voornoemd voorbehoud is, met name 
door de rechtsonzekerheid die het creëert, onverenigbaar met de noden van de gemeenschappelijke of interne 
markt. Maar daar valt meteen aan toe te voegen dat de compromisoplossing die het Erkenningsverdrag van 1968 
ter verzoening van incorporatie- en zetelleer heeft uitgewerkt, nl. de mogelijkheid tot toepassing door elke 
verdragsluitende staat van zijn dwingendrechtelijke bepalingen via het verklaringsmechanisme van art. 4, 
nauwelijks meer voldoening schenkt (infra, nr. 590).2824 Wat hier ook van zij, het punt is vandaag de dag 
theoretisch, in die zin dat het Haagse Erkenningsverdrag bij gebrek aan voldoende bekrachtigingen nooit in 
werking is getreden. 2825 

!~~n~::;:g:;;n~? ~;:0 stand van het gemeenschapsrecht nog behoefte aan een 

579. Bestaat er in de huidige stand van het gemeenschapsrecht nog behoefte aan een 
regeling met betrekking tot de erkenning van EG-ondernemingen? Uitgangspunt moeten 
zowel de hoger (supra, nr. 573) vastgestelde ontwikkelinge11 betreffenae'"' liëf"ûiié~tfonaatJ 
privaatr~c_qt~-I~!l~:~'Î~-'~k!2~Staten _zijn:··- me-· óe~ _yráag naar h~tcbesiaaiî ~en de (IDate van) 
rechtspersoonlijkheid yan buitenlandse juridische entit~iten integrer~n in de toepassing van · 
rle VenVlJZfngsr-ègeÎs .. ,_van het forum, als het hedendaagse -'acquis COmiDUnautaife', mèt 
.iime ... oe" ·reciitspnütiC ~van het Hof van Justitie en de .bereikte harmonisatie van het , 
veiin:ootscliapsrêcht." ~Met inachtneming- van deze elementen luidt het antwoord ontken:.. 
nena·. 
~ 

1. Rechtspraak Hof van Justitie 

580. Het Hof van Justitie heeft zich nooit rechtstreeks over de erkenning van vennoot
schappen uitgesproken, maar zulks betekent niet dat in de jurisprudentie geen voldoende 
elementen voorhanden zouden zijn om na te gaan hoe de erkenningsproblematiek vanuit 
verdragshoek te analyseren valt. De oplossing volgt in wezen uit een samenlezing van de 

2823 

2824 

2825 

Rapport Goldman, nr. 5. Zie, meer genuanceerd, BEITZKE-1, 86, die meent dat art. 2, lid 1, Haags 
Erkenningsverdrag (d.w.z. de mogelijkheid tot niet-erkenning door een verdragsluitende staat die de 
zetelleer toepast, indien de naar het recht van een andere verdragsluitende staat opgerichte 
organisatie haar werkelijke zetel op zijn grondgebied heeft) een "zakelijk gerechtvaardigde" 
beperking inhoudt die "op grond van haar aard zeer wel in overeenstemming te brengen is met het 
Verdrag van Rome, dat op dit punt niet tot een volledige unificatie van het vennootschapsrecht 
voert", maar die anderzijds art. 2, lid 2, (d.w.z. de mogelijkheid tot niet-erkenning door een 
verdragsluitende staat die de zetelleer aanhangt, indien de naar het recht van een verdragsluitende 
staat opgerichte organisatie haar werkelijke zetel heeft op het grondgebied van een andere staat die 
eveneens de zetelleer toepast) onverenigbaar acht met art. 58 E(E)G. 

Andere, door BEITZKE-1 (87-88) gemaakte bezwaren tegen het Haagse Erkenningsverdrag betroffen 
(i) de exceptie van openbare orde in art. 8 van dat verdrag, die volgens hem van een andere aard is 
dan de openbare orde in de zin van art. 56 E(E)G, die mede door Raadsrichtlijnen een "bijzondere 
E.E.G.-ordre public" zou gaan uitmaken; en (ii) de beperkte geldigheidsduur van het Haagse 
Erkenningsverdrag, nl. 5 jaar krachtens art. 14, telkens behoudens opzegging stilzwijgend met 5 
jaar verlengbaar, die BEITZKE onverenigbaar achtte met art. 240 E(E)G (onbeperkte duur EG
Verdrag). Overigens erkent BEITZKE concluderend wel dat ratificatie van het Haagse Erkennings
verdrag door alle zes Lid-Staten "een belangrijke stap verder [zou] betekenen op de weg naar het 
door art. 58 van het Verdrag van Rome gestelde doel" (opp. 88). 

Alleen België (bij Wet van 14 maart 1962, B.S., 26 oktober 1966), Frankrijk, Luxemburg en 
Nederland (bij Wet van 25 juli 1959: infra, voetnoot 2871) hebben het verdrag bekrachtigd resp. 
goedgekeurd. 

~r 
I 

i I 
,I 
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artt. 52 en 58 EG in het licht van de rechtspraak van het Hof, inzonderheid Reyners en 
avoir fiscal, waaraan men Micheletti en Halliburton Services kan toevoegen. Een funda
mentele premisse van de auteurs van het Erkenningsverdrag was, zoals gezegd (supra, nr. 
577), dat voor vennootschappen het erkenningsvraagstuk op grond van art. 220 E(E)G 
moest worden geregeld en niet - of niet in afdoende mate - door het vestigingsrecht zelf 
was gewaarborgd. Die p_!emts_§e ugaat_ll!_~t m~~l"_9P sedert de_ toe~_e_!IDÏ.Ilg vaQ.__!_~c~}J~tr~~~e 1 

w~rkÏJ}g (met ingang van 1 januari 1970) a~I! __ ~rt. 52 EG in Reyners (1974) en- ofschoon 
dit daarvóór reeds op grond van de rechtspraak inzake directe werking duidelijk kon zijn -
a~J:!art. 58 EG in avoir fiscal (1986).2826 Onmiddellijke inroepbaarbeid van deze bepa- 1 

lingen door een EG-vennootschap vooronderstelt zonder meer de plicht van de Lid-Staat I 
van ontvangst om de rechtspersoonlijkheid van de betrokken vennootschap te erkennen. -~ 
De directe toepasselijkheid van de artt. 52 en 58 EG veegt met andere woorden het erken
ningsvraagstuk van tafel, althans wat de vrijheid van secundaire vestiging betreft: zodra 
een_ vennootschaR is opgçricht overeenkomstig de wetgeving van een Lid-Staat en haar---- i\, / 

statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de EG heeft, geniet zij op grond ; 
van- art. 58 EG van rechtswege in de gehele Gemeenschap erkenning.2827 De zaken 
liggen hier in wezen eenvoudig: niet-erkenning zou neerkomen op een discriminatie op 
grond van nationaliteit, aangezien aan een EG-vennootschap een andere behandeling dan 
een binnenlandse vennootschap wordt gegeven louter en alleen omwille van het feit dat 
haar zetel in een andere Lid-Staat gelegen is. Zo het gemeenschapsrecht dit zou toestaan, 
zou, zoals het Hof in avoir fiscal bevestigde, aan art. 58 iedere inhoud worden ontnomen 
(supra, nr. 311). 

Voornoemde erkenningsplicht geldt overigens niet alleen in het kader van de 
vrijheid van vestiging: erkenning van EG-vennootschappen is krachtens het communautai
re verbod van discriminatie op grond van nationaleit vereist in alle domeinen waarin het 
EG-Verdrag gelding vindt. Het doet er bijgevolg niet toe of men zich op het domein van 
het vestigingsrecht, dienstenverkeer (waar art. 58 geldt krachtens art. 66 EG}, kapitaal- of 
betalingsverkeer bevindt, of in een situatie buiten de vrijheden om waar enkel het 
discriminatieverbod van art. 6 EG toepassing vindt: de plicht voor Lid-Staten om EG
ondernemingen te erkennen zit in al deze verdragsbepalingen vervat. 

De eliminatie van het erkenningsvraagstuk kan op dit punt ook theoretisch worden 
onderbouwd met verwijzing naar de doelstelling van de interne markt en de functie van de 
marktvrijheden in dit verband: als deze erin bestaat de toegang van de marktdeelnemers 
tot de markt van de andere Lid-Staten te verschaffen (supra, nr. 438), impliceert zulks dat 
de vrijheden noodzakelijkerwijs de erkenning postuleren van de bekwaamheid van deze 
marktdeelnemers om aan het rechts- en economisch verkeer in de gehele Gemeenschap 
deel te nemen. 2828 In een interne-marktverband als dat van de Gemeenschap, geken-

2826 

2827 

2828 

Wij laten hier het arrest Fearon buiten beschouwing: ofschoon het Hof daar voor de eerste keer 
met art. 58 EG te maken kreeg, heeft het zijn uitspraak op art. 52 gesteund. Zie supra, nr. 306. 
Nochtans heeft dit arrest met name in de Duitse rechtspraak het besef doen dagen dat art. 58 niet 
"nur einen Programmsatz" bevat: zie het derde Landshuter Drückhaus-arrest, supra, nr. 125. 

Zo ook TIMMERMANS, 46-47. 

Vgl. de wijze waarop het Hof in het recente arrest Data Delecta (26 september 1996, zaak C-
43/95, Data Delecta, nog niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 13) de onverenigbaarheid met art. 6 EG 
motiveert van de hoger (supra, nr. 290) reeds aangestipte Zweedse regeling inzake de eis van een 
cautio judicatum solvi ten laste van buitenlandse rechtspersonen-eisers: "Bien qu'elle ne soit pas 
destinée, en tant que telle, à régir une activité de nature commerciale, elle a pour effet de placer 
ces opérateurs [d.w.z. des au tres Etats membres], quant à l' accès aux juridictions de eet Etat, dans 
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merkt door rechtstreeks inroepbare marktdeelnemingsrechten van gemeenschapsonderda
nen en -ondernemingen, vormt het erkenningsvraagstuk bijgevolg een archaïsme. Van 
soevereiniteit (in de zin van discretionaire staatsbevoegdheid) bij de beslissing tot 
erkenning door het gastland is, anders dan GOLDMAN veronderstelde (supra, nr. 577), 
geen sprake meer. 

581. Tot zo ver voor de vrijheid van secundaire vestiging, diensten- en kapitaalverkeer 
en het algemene discriminatieverbod. Wat evenwel in d~~ituati~ __ van primaire vesti~g, ~'iJ/'i_ 
d.w.z. een hyi>_othese waarin een ondern.en1ing ___ ~(l]:" -~C9!19!!1_i~ç_h ___ ~~-~aatschappelijk 1 
zwaarte~nt__y~rlegt_~!!- dü_9! het_ spel van de nati~!13le verwijzÏJ.1g~~egels ( conflit mobile), 
v_eranderingen in de lex societatis ziet ondergaan of kan zien onderga3!1? Het erkennings
vraagstuk rijst hier op een geheel verschillende wijze: niet-erkenning vloeit niet voort uit 
een negentiende-eeuws opgevatte 'Vorfrage', maar uit de werking van verwijzingsregels, 
althans in Lid-Staten die het 'siège réel' -stelsel toepassen (infra, nr. 594). De vraag rijst 
hier naar de invloed van het gemeenschapsrecht op dit aspect van de werking van 
nationale conflictregels. Daarop gaan we in hoofdstuk 11 in (infra, nrs. 612-613). Hier 
willen we alvast aanstippen dat ook op dit punt lering kan worden gehaald uit de 
rechtspraak van het Hof, met name de arresten Micheletti2829 

- dat natuurlijke personen 
betreft - en het hoger (supra, nrs. 409 e.v.) ontlede Halliburton Services, dat betrekking 
heeft op vennootschappen. 

582. In Micheletti oordeelde het Hof dat de bepalingen van het gemeenschapsrecht 
inzake de vrijheid van vestiging zich ertegen verzetten, dat een Lid-Staat van ontvangst 
weigert deze vrijheid te erkennen voor de onderdaan van een andere Lid-Staat die tevens 
de nationaliteit van een derde land bezit, op grond dat de wetgeving van eerstgenoemde 
Lid-Staat hem als onderdaan van een derde land beschouwt. 2830 

Mario Vicente Micheletti bezat vanaf zijn geboorte zowel de Argentijnse (iure solz) als de Italiaanse nationaliteit 
(iure sanguinis). Nadat de spaanse autoriteiten zijn in Argentinië behaalde tandartsdiploma hadden erkend, vroeg 
hij in Spanje een definitieve verblijfskaart als EG-onderdaan aan teneinde zich aldaar als zelfstandig tandarts te 
vestigen. Dit verzoek werd afgewezen op basis van art. 9 van de Spaanse Código civil, dat ingeval van dubbele 
nationaliteit en indien geen van beide de Spaanse nationaliteit is, voorrang geeft aan de nationaliteit van het land 
waar de belanghebbende vóór zijn komst naar Spanje zijn gewone verblijfplaats had. Bij Micheletti was dit de 
Argentijnse nationaliteit. Ondervraagd naar de verenigbaarheid van deze bepaling met het vestigingsreclu, 
overwoog het Hof: "Het bepalen van de voorwaarden voor de verkrijging en het verlies van de nationaliteit 
behoort, overeenkomstig het internationale recht, tot de bevoegdheid van elke Lid-Staat afzonderlijk; die 
bevoegdheid dient te worden uitgeoefend met inachtneming van het gemeenschapsrecht. De wettelijke regeling 
van een Lid-Staat mag echter niet de gevolgen van de toekenning van de nationaliteit van een andere Lid-Staat 
beperken door een extra voorwaarde te stellen voor de erkenning van deze nationaliteit in verband met de 

2829 

2830 

une position moins avantageuse que celle de ses ressortissants. En effet, lorsque le droit commu
nautaire leur garantit la libre circulation des marchandises et des services sur le marché commun, la 
possibilité pour ces opérateurs de saisir les juridictions d'un Etat membre pour trancher les litiges 
auxquels leurs activités économiques peuvent donner lieu, au même titre que les ressortissants de 
eet Etat, constitue le corollaire de ces libertés." Naar analogie kan men perfect betogen dat niet
erkenning van een buitenlandse rechtspersoon deze laatste in een nadeliger positie als de binnen
landse rechtspositie plaatst, met name wat betreft de toegang tot de gerechten van het gastland 
(gelet op de met niet -erkenning doorgaans gepaard gaande niet -toekenning van actieve - in 
Duitsland in regel zelfs ook passieve (infra, nr. 612) - procesbekwaamheid. 

Arrest van 7 juli 1992, zaak C-369/90, Jur., 1992, 1-4239. 

Arrest Micheletti, r.o. 15 en dictum. 
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uitoefening van de in het Verdrag bepaalde fundamentele vrijheden. "2831 Een door het ontvangstland ter 
erkenning van de hoedanigheid van EG-onderdaan opgelegde bijkomende voorwaarde van gewone verblijfplaats 
in de Lid-Staat van nationaliteit, achtte het Hof "temeer" onaanvaardbaar, "omdat aanvaarding van die uitlegging 
tot gevolg zou hebben, dat de personele werkingssfeer van de bepalingen van gemeenschapsrecht inzake de 
vrijheid van vestiging, van Lid-Staat tot Lid-Staat zou kunnen verschillen. "2832 

583. Mieheletri is een opmerkelijke uitspraak, die voor het nationaliteitsrecht van de 
Lid-Staten talrijke interessante vragen doet rijzen. 2833 Ofschoon het arrest is toegesne-
den op de nationaliteit van natuurlijke personen, kan men aan de eraan ten grondslag 
liggende beginselen ook gelding toekennen voor wat vennootschappen en rechtspersonen 
betreft. Enerzijds erkent het Hof dat het gemeenschapsrecht niet raakt aan de voorwaar-
den voor nationaliteitsverkrijging en -verlies, waarvoor de Lid-Staten uitsluitend bevoegd 
blijven; anderzijds echter poneert het als regel dat de uitoefening van deze bevoegdheid 
gemeenschapsconform moet zijn. 2834 Gemeenschapsconformiteit veronderstelt blijkens 
het arrest de plicht tot erkenning van een door de andere Lid-Staat toegekende nationaliteit 
en het verbod om deze erkenning van additionele voorwaarden afhankelijk te stellen. Die 
redenering laat zich ook toepassen ten aanzien van de erkenning van EG-vennootschap-
pen. De 'nationaliteitscriteria'2835 voor vennootschappen, d.w.z. de nationale aankno
pingsfactoren die elke Lid-Staat terzake toepast, laat het gemeenschapsrecht ongemoeid. 
Zulks bevestigde het Hof trouwens expliciet in Daily Mail met verwijzing naar de drie in 
art. 58, eerste alinea, EG genoemde zetelvarianten (supra, nr. 335 en infra, nr. 
600). 2836 Maar het gemeenschapsrecht verzet er zich wel tegen, dat een Lid-Staat 
weigert de in een andere Lid-Staat op grond van de aldaar geldende verwijzingsregels en _I 
conform de criteria van art. 58 EG verworven hoedanigheid van EG-vennootschap te '(\_ 
erkennen "in verband met de uitoefening van de in het Verdrag bepaalde fundamentele 
vrijheden"2837

, of daartoe supplementaire voorwaarden oplegt. Overigens spreekt Mi
cheletti generiek van de "in het Verdrag bepaalde fundamentele vrijheden": zulks 

2831 

2832 

2833 

2834 

2835 

2836 

2837 

Arrest Micheletti, r.o. 10. 

Arrest Micheletti, r.o. 12. 

Daarop wordt hier niet ingegaan. Zie o.m. DE GROOT, G.-H., annotatie bij Micheletti, Migranten
recht, 1992, 106-110; Id., "Auf dem Weg zu einer europäischen Staatsangehörigkeit", in Europa 
'93. Auf dem Weg zur Europäischen Union. Pestschrift für Prof. Dr. Albert Bleckmann zum 60. 
Geburtstag, COEN, M., HÖLSCHEIDT, S. en PIEPER, S.U. (eds.), Heme, Verlag Neue Wirtschafts
Briefe, 1993, 87-103; Id., "The relationship between the nationality legislation of the Member 
States of the European Union and European Citizenship", te verschijnen in 1997; JESSURUN 
o'OLIVEIRA, H.U., noot bij Micheletti, C.M.L. Rev., 193, 623-637; PAULI, A., "Commentaire sur 
1' arrêt Micheletti", in Tendances actuelles et évolution de la jurisprudence de la Cour de justice et 
du Tribunal de première instanee des Communautés européennes: suivi annuel, Volume 2, PAPPAS, 
S.A. (ed.), Maastricht, EIPA, 1995, 79-85; zie ook, zeer kritisch, RUZIÉ, D., "Nationalité, 
effectivité et droit communautaire", Rev. Gén. Dr. Int. Publ., 1993, 107-120. Zie ook, m.b.t. de 
betekenis van het arrest in het perspectief van het Europese burgerschap, WOUTERS, J., "European 
Citizenship and the Case-Law of the Court of Justice of the European Communities on the Free 
Movement of Persons", in European Citizenship, MARIAS, E.A. (ed.), Maastricht, EIPA, 1994, 
(25), 30-31. 

Vgl. de supra, nr. 496 en inzonderheid voetnoot 2386 aangehaalde rechtspraak m.b.t. de uitoefe
ning van andere aan de Lid-Staten verbleven bevoegdheden, met inbegrip van de directe belastin
gen. 

Over de kwestie of aan vennootschappen een 'nationaliteit' toekomt, zie supra, voetnoot 700. 

Arrest Daily Mail, r.o. 21. 

Arrest Micheletti, r.o. 10 in .fine: aangehaald supra, nr. 581. 
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impliceert dat erkenning van EG-vennootschappen niet alleen moet plaatsvinden in het 
kader van de vrijheid van vestiging, maar ook van het vrije goederen-, diensten- en 
kapita'!l~ 

",c··~(n1~!_~.~_t1toudt dit het volgende in. Een Lid-Staat van ontvangst moet ipso iure 
een vennootschap erkennen die zich op zijn grondgebied wil vestigen of aldaar diensten 
wil verrichten, wanneer deze geldig de 'nationaliteit' van een andere Lid-Slli::tt - en mede 
daardoor de hoedanigheid van EG-vennootschap in de zin van art. 58 EG - heeft 
verworven. Niet-erkenning is uit den boze: zo kan het gastland erkenning niet afhankelijk 
stellen van de bijkomende eis dat de werkelijke zetel van de vennootschap in de Lid-Staat 
van oorsprong is· gelegen, wanneer dit laatste land deze voorwaarde zelf niet oplegt. 2838 

In wezen dwingt het gemeenschapsrecht bijgevolg tot erkenning van de rechtspersoonlijk
beid van EG-vennootschappen op grond van de verwijzingsregels van het oorsprongland 
in plaats van deze van het gastland. Maar zulks impliceert ook, dat indien - b.v. ten 
gevolge van grensoverschrijdende fusie of zetelverplaatsing - de betrokken vennootschap 
niet langer aan de aanknopingsfactor van het oorsprongland voldoet, met andere woorden 
diens 'nationaliteit' verliest of, in i.p.r.-termen, in een conflit mobile ('Statutenwech
sel' )2839 terechtkomt, erkenning niet automatisch - althans niet op grond van de Miehe
letti-rechtspraak- moet plaatsvinden. 

584. Dit laatste maakt het beperkte nut van Micheletti voor de erkenningsproblematiek 
ingeval van primaire vestiging van vennootschappen duidelijk. Meestal wordt men in 
dergelijk geval onmiddellijk geconfronteerd m~t de problematiek van de uiteenlopende 
aanknopingsfactoren die de Lid-::Staten itr hun internationaal vennootschapsrecht hanteren. 
Het probleem rijst overigens· niet alleen bij het ~erlies van de 'nationaliteit' van het 
oorsprongland, maar ook ingeval zetelverplaatsing tot '<!_ubbele nationaliteit' leidt. Men 
denke aan het geval waarin een N. V. naar Nederlands recht haar werkelijke zetel 
overbrengt naar Duitsland maar haar statutaire zetel in Nederland behoudt. Door de 
toepassing van het incorporatiestelsel in het herkomstland verliest zij niet haar hoedanig
heid van vennootschap naar Nederlands recht, doch krachtens de Duitse verwijzingsregels 
wordt zij integraal onderworpen aan het Duitse vennootschapsrecht, waardoor zij, bij 
gebrek aan rechtsgeldige oprichting onder de Aktiengesetz, behandeld zal worden als een 
"nicht-rechtsfáhige" OHG (infra, nr. 594). De problematiek van de aanknopingsfactoren 
ligt bij rechtspersonen derhalve heel wat lastiger dan bij natuurlijke personen als Miche
letti. 

Toch kan men ons inziens ook hier geen abstractie maken van het in Micheletti 
geponeerde beginsel dat de Lid-Staat van ontvangst de hoedanigheid van EG-onderdaan in 

2838 

2839 

Eveneens in strijd met het gemeenschapsrecht komt een Lid-Staat wanneer hij, zoals de heersende 
leer in Duitsland blijkt voor te staan, erkenning weigert aan een EG-vennootschap die weliswaar 
rechtsgeldig is opgericht in een Lid-Staat die toepassing maakt van de incorporatieleer, doch haar 
zetel heeft in een andere Lid-Staat waar de zetelleer geldt: zie EBENROTH, C. T. en EYLES, U., 
o.c., D.B., 1988, Beilage 2/88, 6; MÜNCHKOMM-EBENROTH, nr. 177 STAUDINGER-GROSSFELD, p. 
24-25, nrs. 96-100. 

D.w.z., een probleem van internationaal privaatrecht veroorzaakt door de wijziging, na verloop van 
tijd, van de aanknopingsfactor. De internationaal-privaatrechtelijke vraag is dan welke invloed de 
verandering in de aanknoping heeft op het toepasselijke recht. Over het conflit mobile (de term is 
van de hand van E. BARTIN), zie o.m. BATIFFOL-LAGARDE, p. 517-521, nrs. 318-321; KROPHOL
LER, J., Internationales Privatrecht, Tübingen, Mohr, 1994, 2e ed., 168-175; RIGAUX, F., Droit 
international privé, I, Brussel, Larcier, 1987, 2e ed., nrs. 370-372, p. 252-253; VAN HECKE
LENAERTS, p. 155-157, nrs. 300-304. 
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verband met de uitoefening van de vestigingsvrijheid moet erkennen. De vraagstelling 
schuift door deze rechtspraak op van het, ipso iure opgeloste, erkenningsprobleem~naarde
l!!Qgelij~~-ig __ y~n het gastland om op de_betrokken vennootschap _haar_ eig~n wetg~vj~g, 
ipzonderheid haar eigen vennootschapsrechtelijlce reg~l~, ___ toe_te __ p_3.ssen. Op de vraag, in 
hoeverre het gemeenschapsrecht hier grenzen aan deze bevoegdheid stelt, gaan we in 
volgend hoofdstuk in (infra, nrs. 612-613). Hier mag evenwel duidelijk zijn geworden, 
dat VQ9!_hçtprincipiël~~!_~çht var1 ee11 EG-vennootscha{! ol!_~r_~e_T}nin,g_l. in de huidige stand 
van het gemeenschapsrecht g~~n t>ehoefte meer_ bestaat aan een verdrag of andere 
communautaire regeling - b.v. een op art. 54, lid 3, sub g, EG gebaseerde richtlijn: het 
yJQeit rechtstreeks V<?Ort \l!t~~~~ _ verdragsvrijhe<len en het discfÏ!D~~!ç_verbod ~_!l~_gt. -~ ~ 
EG. 

585. Ofschoon niet gewezen met betrekking tot een conflictenrechtelijk probleem voegt 
Halliburton Services een nuttige precisering toe aan het voorgaande, in zoverre dat het 
arrest nationale overheden ertoe verplicht een vergelijking te maken tussen vennoot
schappen opgericht naar het recht van een andere Lid-Staat en binnenlandse vennoot
schapsvormen. Men zal zich herinneren dat het Hof in dit arrest de beperking van de 
vrijstelling van Nederlandse overdrachtsbelasting tot overdrachten van onroerende 
goederen tussen N. V. 's en B.V.' s naar Nederlands recht een met art. 52 EG strijdige 
discriminatie bevond (supra, nr. 410). Het discriminatoire karakter van het litigieuze 
Nederlandse belastingvoorschrift bleek hieruit, zo noteerden wij eerder (supra, nr. 419), 
dat enkel omwille van het feit dat de verkopende vennootschap een GmbH naar Duits 
recht was, een fiscaal voordeel werd ontzegd aan een operatie die voor het overige 
objectief aan alle vereisten van de toepasselijke regeling voldeed. Het argument van de 
Nederlandse regering, dat niet kon worden nagegaan of "de rechtsvorm van lichamen uit 
de andere Lid-Staten gelijkwaardig is aan die van naamloze en besloten vennootschappen 
in de zin van de Nederlandse wetgeving", verwierp het Hof met verwijzing naar de 
Fiscale Bijstandsrichtlijn. 2840 Voor de erkenningsproblematiek bevat dit arrest ons 
inziens inzoverre lering, d;U_de ~Ye!I!li_çh._~!~g voor autoriteiten van het gastland om 
organisatievormen uit andere Lid-Staten met de eigen rechtsvormen te vergelijken en hun 
gelijkwaardigheid na te gaan, behulpzaam kan zijn ten aanzien van de erkenning yan in 
het gé!_sjland _niet-best(lalld~ 9rganisatievormen en de vraag welke mate_ van rechtspersoon..: 
lijkheid (of -bekw~~II$(!id) moet _worden toeg~kend aan entiteiten die volgens de wetge~
ving van hun oorsprongJand geen, of slechts een beperkte mate vall. rechtspe~~oonlijkheid 
(of -bekwaamheid) genieten. Kortom, de in Halliburton Se11lices tot uiting komende samenwerkings-· J 
en vergelijkingsplicht - d1e 1n wezen op dezelfde beginselen als de Vlassopoulou

rechtspraak berust (supra, nrs. 372 en 476) - helpt om de modaliteiten van erkenning op 
gemeenschapsvriendelijke wijze in te vullen. 

De niet-fiscale overheden van de Lid-Staten (b.v. de ambtenaren van het handelsregister) zouden tegen deze visie 
kunnen aanvoeren dat hen, anders dan de belastingautoriteiten, geen samenwerkingsinstrument vergelijkbaar met 
de Fiscale Bijstandsrichtlijn ter beschikking staat met het oog op een uitwisseling van informatie inzake EG
rechtsvormen. Dit argument gaat echter niet op. In fiseaUbus is de Fiscale Bijstandsrichtlijn reeds een zeer 
beperkt instrument, dat het Hof uiteindelijk, zoals wij hoger zagen, in wezen aanwendt ter concretisering van de 
uit art. 52 EG zelf voortvloeiende samenwerkingsplicht van de Lid-Staten (supra, nr. 427). Men heeft bovendien 
geen specifiek communautair instrument nodig om tot het door de Halliburton-rechtspraak vereiste resultaat te 

2840 Arrest Halliburton Services, r. o. 21-22. 
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komen. Alle Lid-Staten, op Ierland na, zijn partij bij de reeds sedert de jaren zeventig van kracht zijnde 
Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht28'u, op grond waarvan 
rechterlijke autoriteiten inlichtingen over het recht in burgerlijke en handelszaken van de verdragsluitende 
partijen kunnen opvragen. 2842 

2. Harmonisatie vennootschapsrecht 

586. Door toedoen van de harmonisatie van het vennootschapsrecht zijn een aantal 
voorbehouden die in de begindagen van de EEG tegen een automatische erkenning van 
EG-vennootschappen bestonden, grotendeels zonder voorwerp geworden, althans voor wat 
de door deze harmonisatie bestreken vennootschapsvormen betreft. Het ware juridisch 
b.v. absurd om na de Eerste en de Tweede Richtlijn nog te weigeren een naamloze 
vennootschap uit een andere Lid-Staat te erkennen wegens de uiteenlopende regeling 
inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschapsorganen2843 of omwille 
van uiteenlopende kapitaalbeschermingsregels. Bovendien oefenen de vennootschapsricht
lijnen een temperende invloed uit op de materieelrechtelijke consequenties die het 
nationale recht aan de toepassing van een verwijzingsregel kan vastknopen. Zo volgt uit 
de limitatieve nietigheidsregeling van de Eerste Richtlijn dat voor de daarin bedoelde 
vennootschappen een Lid-Staat niet een (onder de toepassingssfeer van deze richtlijn 
vallende) vennootschap mag nietig of onbestaand verklaren of achten op basis van 
discrepantie tussen het land van de statutaire en van de werkelijke zetel, b.v. na zetelver
plaatsing van een vennootschap naar die Lid-Staat. 2844 Uit de voorschriften inzake 
nietigheid van de Eerste Richtlijn kan men overigens ook reeds een plicht tot erkenning 
van in een andere Lid-Staat geldig tot stand gekomen eenpersoonsvennootschappen 
afleiden. 2845 

Anderzijds moet gewezen worden op de beperktheden van de vennootschapsharmo
nisatie, met name op het vlak van de rol van de werknemers binnen de vennootschap. 
Niet-goedkeuring van de Vijfde Richtlijn of enige alternatieve regeling die in de buurt 
komt van werknemersmedezeggenschap mag de facto een impact hebben op de verbeten
heid waarmee een aantal auteurs zich in Duitsland aan de zetelleer vastklampen (supra, 

2841 

2842 

2843 

2844 

2845 

Voor een Nederlandse vertaling, zie B.S., 23 november 1973. 

Zie daarover, met verwijzingen naar de andere verdragspartijen, OSCHINSKY, S. en JENARD, P., 
L 'espace juridique et judiciaire européen, 525-528. 

Vgl. de supra, voetnoot 2815, aangehaalde beschouwingen van BEITZKE, G., o.c., A.B.B., 1968, 
91-92. 

Zie ook DROBNIG, U., o.c., in Europäisches Gemeinschaftsrecht und Internationales Privatrecht, 
193, en, merkwaardig genoeg, STAUDINGER-GROSSFELD, p. 49, nr. 162. Anders: MÜNCHKOMM
EBENROTH, p. 477, nr. 192. Nietigheid van de betrokken vennootschap maakt het trouwens 
moeilijk voor schuldeisers om tegen de vennootschap op te treden, wat tegen de doelstellingen van 
de Eerste Richtlijn ingaat: cf. FISCHER, G., "Haftung für Scheininlandsgesellschaften", IPRax, 
1991, (1 00), 104. Zie nochtans, in de zin van nietigheid van een buitenlandse vennootschap bij 
zetelverplaatsing naar het binnenland resp. van een binnenlandse vennootschap bij zetelverplaatsing 
naar het buitenland, OLG München, 6 mei 1986, N.l. W., 1986, 2197. 

Zie art. 11, lid 2, sub f, Eerste Richtlijn, dat bepaalt dat slechts nietigheid mag worden uitgespro
ken wanneer het aantal vennoten-oprichters, "in strijd met de nationale wetgeving waardoor de 
vennootschap wordt beheerst", minder dan twee bedraagt. Zie, in dezelfde zin, SPETH, F., 
"L'entreprise d'une personne et l'ordre public international beige", Rev. Not. B., 1978, (569), p. 
581, nr. 21; tevens met verwijzing naar art. 5 Tweede Richtlijn (supra, voetnoot 305), DE PAGE, 
PH. en VAN DE WALLE DE GHELCKE, B., "Les personnes morales étrangères et l'ordre public 
international beige", R.P.S., 1979, (1), 22-23. 
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nr. 249), zij kan evenwel niet in de weg staan aan een rechtstreeks uit het EG-Verdrag 
zelf voortvloeiende plicht tot erkenning van EG-vennootschappen, ook indien deze niet 
een aan het binnenlandse recht gelijkwaardige vorm van werknemersinspraak kennen. 

AFDELING 111. KAN HET ERKENNINGSVERDRAG VAN 1968 NOG NUTTIGE DIENSTEN 

BEWUZEN? 

587. Het Erkenningsverdrag is, zoals bekend, nooit in werking getreden. Vijf van de \ 
zes oorspronkelijke Lid-Staten bekrachtigden het2846

, maar Nederland is nooit tot goed
keuring overgegaan en heeft in november 1993 het daartoe in 1972 ingediende wetsvoor
stel, formeel ingetrokken. 2847 Zelfs indien het zover zou komen, zouden alle negen na 
de oorspronkelijke zes toegetreden Lid-Staten, d.w.z. (Denemarken, Ierland, Verenigd 
Koninkrijk, Griekenland, Portugal, Spanje, Finland, Oostenrijk en Zweden) tot het 
verdrag moeten toetreden2848

, wat tot een nagenoeg onoverkomelijke heronderhande
lingsronde zou leiden. Men kan het Erkenningsverdrag bijgevolg als positiefrechtelijk 
document voor afgeschreven houden. De vraag rijst evenwel, of (een aantal van) de 
bepalingen van het verdrag voor het gemeenschapsrecht nog nuttige diensten zouden 
kunnen vervullen, bijvoorbeeld door als een soort p_a!al~~é!_l __ :f:!!!()ll_~~~- il-ts__ç_Q~!!lune te 
gelden of zelfs door hen in een op art. 54, lid 3, sub g, EG gefundeerde h!llJ!lO~~t!tie
riç_Q.tljjp in te brengen. Dat deze bepaling daartoe als rechtsgrondslag kan gelden, hebben 
we hoger reeds verdedigd (supra, nr. 339). 

588. Wat het ~~r~te betreft, kan men vaststellen dat het Erkenningsverdrag 4J~ rol reed_s 
t~~_Qp_ _zekere hoogte heeft vervuld in de rechtspraak van een aantal Lid-Staten. Een 
merkwaardige illustratie daarvan bieden de arresten van het Italiaanse Corte di Cassazione 

2846 

2847 

2848 

Zie de referenties naar nationale bekrachtigingswetten supra, voetnoot 2747. 

Zie VLAS, P., "Doek valt voor het EEG-Erkenningsverdrag", T.V. V.S., 1994, 16. Voor kritische 
besprekingen van het ontwerp anno 1979-80, zie de preadviezen van DIEPHUIS, J.H., "Erkenning 
van vreemde vennootschappen en rechtspersonen", en TIMMERMANS, C.W.A., "Het Verdrag van 
29 februari 1968 inzake de onderlinge erkenning van vennootschappen en rechtspersonen. Enkele 
europeesrechtelijke kanttekeningen", in Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor 
Internationaal Recht, 1981, resp. 1-31 en 35-93. 

Alle niet-oorspronkelijke Lid-Staten hebben krachtens de betrokken Toetredingsakte de verplichting 
aangegaan tot de op grond van art. 220 EG gesloten overeenkomsten toe te treden, al luidt de 
formulering van deze plicht verschillend. Voor Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk 
geldt formeel gesproken de verplichting om toe te treden tot de art. 220-overeenkomsten "die door 
de oorspronkelijke Lid-Staten zijn ondertekend", waaronder het Erkenningsverdrag valt, en 
onderhandelingen aan te knopen met het oog op vereiste aanpassingen (art. 3, lid 2, Toetredingsak
te 1972). In februari 1979 zijn terzake inderdaad onderhandelingen begonnen en voorjaar 1980 zag 
het er nog naar uit dat deze spoedig zouden worden afgerond: VAN Roou, R., interventie, 
M.N. V.l.R., 1981, nr. 82, 5. TIMMERMANS, C.W.A., o.c., RabelsZ., 1984, 39-40, meldt echter 
begin 1984 dat de onderhandelingen met deze Lid-Staten werden stopgezet. Ook voor Griekenland, 
Spanje en Portugal geldt principieel de plicht om tot het Erkenningsverdrag toe te treden: zij 
moeten toetreden tot de art. 220-overeenkomsten "die door de Lid-Staten van de Gemeenschap in 
haar oorspronkelijke of huidige samenstelling zijn ondertekend" (art. 3, lid 2, Toetredingsakte 
1979; art. 3, lid 2, Toetredingsakte 1985). Voor Finland, Oostenrijk en Zweden geldt daarentegen 
de plicht om toe te treden tot de art. 220-overeenkomsten "die door de Lid-Staten zijn onderte
kend", wat de indruk wekt dat het enkel gaat om de door alle vóór die toetreding tot de Gemeen
schappen behorende Lid-Staten ondertekende overeenkomsten, zodat het Erkenningsverdrag uit de 
boot van het 'acquis communautaire' lijkt te zijn gevallen. 



593 

van 28 juli 1977 (Guerra/de Plano Trust?849 en van het Belgische Hof van Cassatie van 
13 januari 1978 (Anstalt del So/).2850 Beide uitspraken betreffen de vraag naar de erken
ning van een Liechtensteinse Anstalt, en allebei beantwoorden zij deze vraag bevestigend 
met verwijzing naar art. 9, lid 2, Erkenningsverdrag. 2851 

Met name het arrest Anstalt del Sol is opmerkelijk, omdat het Hof van Cassatie er resoluut breekt met zijn oude 
rechtspraak op grond waarvan de bevoegdheid van buitenlandse eenhoofdige vennootschappen om in België in 
rechte op te treden ontkend werd wegens strijdigheid met de openbare orde. 2852 Het betrof een geding waarin 
een Liechtensteinse Anstalt weigerde een factuur te betalen voor gebrekkig bevonden goederen. Een tegeneis in 
compensatie van de Anstalt was door de feitenrechters niet-ontvankelijk verklaard wegens strijdigheid van de 
Anstalt met de Belgische internationaal-privaatrechtelijke orde. Het Hof van Cassatie vernietigde het arrest van 
het Hof van Beroep. De tweehoofdigheidseis bij oprichting van een vennootschap acht het Hof nog steeds een 
vereiste van Belgische interne openbare orde maar, gelet op art. 9, tweede alinea, van het door de Belgische Wet 
van 17 juli 1970 goedgekeurde Erkenningsverdrag, niet meer van internationaal-privaatrechtelijke openbare 
orde2853

, ook al beheerst dit verdrag de verhoudingen tussen België en Liechtenstein niet. Door het louter 
omwille van de eenhoofdigheid van de Anstalt niet-ontvankelijk verklaren van de tegeneis, "zonder na te gaan of 
zij niet wegens wetsontduiking, simulatie of om een andere reden strijdig is met de openbare orde", had het Hof 
van Beroep art. 196 Venn.W. geschonden. 

2849 

2850 

2851 

2852 

2853 

Corte di cassazione, 28 juli 1977, Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 1979, 586, met noot BALLARINO, T., 
RabelsZ., 1980, 105, met noot PICONE, P. De Corte di cassazione besluit dat art. 16 van de 
voorafgaande bepalingen van de Codice civile niet toestaat de rechtspersoonlijkheid van de Anstalt 
niet te erkennen; de oprichting van een rechtspersoon door één enkele oprichter vormt volgens het 
Hof een schending van een dwingende regel, maar niet van de openbare orde. Overigens merkt het 
Hof op dat de erkenning enkel gevolgen heeft wat de bekwaamheid betreft, en geen invloed 
uitoefent op de toepasselijkheid van de Italiaanse wet op de buitenlandse vennootschap: zo acht het 
de regel van art. 2362 Codice civile, i.v.m. de onbeperkte aansprakelijkheid van de enige vennoot 
bij insolventie van de vennootschap voor de periode waarin de aandelen aan hem alleen toebehoor
den, toepasselijk. 

Cass., 13 januari 1978, Arr. Cass., 1978, 568, met noot A.T., Pas., 1978, 543, met noot A.T., 
R.C.J.B., 1979, 40, met noot GANSHOF, L.G., "Vers une société d'une personne de droit beige?", 
R.P.S., 1979, 35, R.W., 1977-78, 1942, met noot VAN BRUYSTEGEM, B., "Over de erkenning van 
een Liechtensteinse eenmansvennootschap". Zie voor een analyse van het arrest ook DE PAGE, PH. 
en VAN DE WALLE DE GHELCKE, B., "Les personnes morales étrangères et l'ordre public 
international beige", R.P.S., 1979, 1-34; RIGAUX, F. en ZORBAS, G., Les grands arrêts de la 
jurisprudence beige. Droit international privé, Brussel, Larcier, 1981, 441-446; SPETH, F., 
"L'entreprise d'une personne et l'ordre public international beige", Rev. Not. B., 1978, 569-605. 

Deze bepaling luidt: "Heeft een vennootschap slechts één vennoot, dan mag zij door een verdrags
luitende Staat niet slechts om die reden als strijdig met zijn openbare orde in de zin van het 
internationaal privaatrecht worden beschouwd, wanneer zij volgens het recht in overeenstemming 
waarmede zij is opgericht rechtens kan bestaan." 

Zie het supra, voetnoot 2812, aangehaalde cassatiearrest van 5 januari 1911. 

In de zin die daaraan naar vaste cassatierechtspraak toekomt, nl. een bepaling waarin "de wetgever 
beginselen meent te huldigen, die hij aanziet als van essentiële aard voor de morele, politieke en 
economische orde die in België is gevestigd": zie o.m., naast onderhavig arrest, Cass., 4 mei 1950, 
Pas., 1950, I, 624, noot R.H.; Cass., 28 maart 1952, Pas., 1952, I, 848; Cass., 16 februari 1955, 
Pas., 1955, I, 647; Cass., 24 maart 1960, Pas., 1960, I, 860, R.C.J.B., 1961, 335, met noot 
RIGAUX, F. 

_j 
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Die herziening van de oude, niet alleen in België2854 maar ook in Europees verband 
omwille van haar gestr~ngheid geïsoleerde en bekritiseerde2855, rechtspraak verdient 
volkomen bijval. Dat zij werd gesteund op een anticipatieve toepassing van het Erken
ningsverdrag, getuigt van eenpro-Europeseopstelling van het Hof van Cassatie. Nochtans 
valt te argumenteren dat, had de zaak een EG-vennootschap betroffen, het Hof van 
Cassatie het Erkenningsverdrag helemaal niet nodig had gehad. Toepassing van de 
vroegere cassatierechtspraak op geldig in een andere Lid-Staat opgerichte eenpersoonsve
nootschappen zou het Hof ons inziens tot een rechtstreekse aanvaring met het EG-Verdrag 
(alnaargelang de casuspositie, art. 6 resp. 30, 52, 59, 73B EG) hebben gebracht: zelfs 
vóór de Twaalfde Richtlijn (verplichte introductie van besloten eenpersoonsvennootschap
pen)2856 zou niet -erkenning van een rechtsgeldig in het oorsprongland tot stand geko
men vennootschap zijn neergekomen op een met het Verdrag strijdige discriminatie ( cf. 
supra, nr. 580). Bovendien had dit een schending opgeleverd van art. 5 EG, dat de 
nationale rechter tot grote terughoudendheid aanzet bij de toepassing van de i. p.r.
openbare orde ten aanzien van EG-ondernemingen (infra, nr. 610). 

Overigens valt het arrest Del Sol niet geheel vrij te pleiten van kritiek, waar het in de geciteerde passage een 
merkwaardige vermenging van de rechtsfiguren wetsontduiking, simulatie en internationaal-privaatrechtelijke 
openbare orde creëert. Terecht werd opgemerkt dat eerstgenoemde noties niet samenvallen met laatstgenoemd 
begrip2857 : wetsontduiking ("fraude à la loi") slaat in het i.p.r. op het op een fictieve of gesimuleerde manier 
wijzigen van een aanknopingsfactor teneinde onder de toepassingssfeer van een buitenlandse wet te komen2858

, 

terwijl bij de i.p.r.-openbare orde een buitenlandse wet niet-fictief toepasselijk is op grond van een verwijzings
regel, doch de toepassing ervan wordt geweerd wegens onverenigbaarheid met de essentiële fundamenten van de 
economische, maatschappelijke en politieke orde.28s9 Ook aan het beroep van de forumrechter op wetsontdui
king stelt het gemeenschapsrecht trouwens grenzen (infra, nrs. 733 e.v.). 

589. De beperkte waarde van het Erkenningsverdrag als ius commune-norm blijkt 
evenwel uit de eerder paralyserende invloed die het verdrag op de erkeimingsproblematiek 
in Duitsland lijkt uit te oefenen. Zo oordeelde het Oberlandesgericht Zweibroeken met 

2854 

2855 

2856 

2857 

2858 

2859 

Zie o.m. 'T KINT, J. en HISLAIRE, P.-J., "La constitution d'une société d'une personne et l'ordre 
public international beige", R.P.S., 1976, 69-75; VAN GERVEN, nr. 51, p. 139-140; VAN HECKE, 
G. en RIGAUX, F., "Examen de jurisprudence (1970 à 1975). Droit international privé (conflits de 
lois)", R. C.J.B., 1976, (221), nr. 62, p. 260-261, met kritiek op het in Del Sol bestreden arrest 
van het Hof van Beroep van Brussel van 29 januari 1975 (R.W., 1975-76, 424); VAN HECKE, G., 
"Erkenning, zetelverplaatsing en fusie", in Europees vennootschapsrecht. Le régime juridique des 
sociétés dans la C. E. E. , postdoctorale leergang 1966-1967 K. U. L., Antwerpen, Standaard, 1968, 
149-152. 

Zie o.m. de kritiek van ZWEIGERT, K., "Einige Auswirkungen des Gemeinsamen Marktes auf das 
Internationale Privatrecht der Mitgliedstaaten", in Probleme des Europäischen Rechts. Pestschrift 
für Walter Hallstein zu seinem 65. Geburtstag, VON CAEMMERER, E., SCHLOCHAUER, H.-J. en 
STEINDORFF, E. (eds.), Frankfurt-am-Main, Klostermann, 1966, (555), 567, naar aanleiding van 
Kh. Brussel, 4 februari 1938, J.T., 1939, 173, R.P.S., 1940-46, 27, dat een Duitse eenpersoons
GmbH op grond van het openbare-ordevoorbehoud weigerde te erkennen. De auteur achtte 
dergelijke rechtspraak in strijd met de zijns (en ook ons) inziens uit art. 5 EG voortvloeiende plicht 
voor nationale rechters om het openbare-ordevoorbehoud terughoudend toe te passen: injra, nr. 
609. 

Zie supra, voetnoot 242. 

DE PAGE, PH. en VAN DE WALLEDE GHELCKE, B., o.c., R.P.S., 1979, 30-31. 

Zie o.m. VAN HECKE-LENAERTS, p. 158-159, nrs. 305-310; BATIFFOL-LAGARDE, p. 594-601, nrs. 
370-375; KEGEL, G., Internationales Privatrecht, 347-359. 

VAN HECKE-LENAERTS, nr. 372, p. 185-186. 
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verwijzing naar art. 220 EG, Daily Mail en de ondertekening, maar niet-inwerkingtreding 
van het Erkenningsverdrag, dat een weigering vennootschappen te erkennen, in overeen
stemming met het gemeenschapsrecht is. 2860 Het Kammergericht te Berlijn2861 van 
zijn kant ging er op basis van een anticipatieve toepassing van het Erkenningsverdrag 
weliswaar van uit dat de zetelleer niet meer gold, maar weigerde op grond van het 
voorbehoud dat Duitsland krachtens art. 4 van het verdrag had gemaakt, een Engelse Ltd. 
te erkennen omdat deze niet voldeed aan de minimum-kapitaaleisen inzake GmbH (in casu 
had de vennootschap een kapitaal van 100 UKL in plaats van 50.000 DM). 2862 Men 
stelt derhalve vast dat zelfs een vrijwillige toepassing van het verdrag door de nationale 
rechters niet noodzakelijk tot integratievriendelijker resultaten leidt. 

590. Het laatstgenoemd voorbeeld wijst meteen op een fundamentele zwakte van het 
Erkenningsverdrag, die maakt dat het als Europees ius commune ons inziens tot misluk
king gedoemd is. Art. 4 van het verdrag biedt, zoals eerder aangestipt (supra, nr. 572),, 
iedere verdragsluitende staat de mogelijkheid om te verklaren "dat hij de bepalingen van!\ 
zijn eigen recht, die hij als dwingend beschouwt, zal toepassen op de [ ... ] vennoot-:', 
schappen en rechtspersonen, waarvan de werkelijke zetel zich op zijn grondgebied\\ 
bevindt, hoewel zij zijn opgericht overeenkomstig het recht van een andere verdragslui- \\ 
tende Staat. "2863 Als element van een ius commune voor het Europese (internationaal) \ 
vennootschapsrecht is deze bepaling volkomen ongeschikt. Zij laat het uiteindelijk 
afhangen van het goeddunken van elke verdragsluitende staat om al of niet zijn dwingen
drechtelijke bepalingen op de betrokken organisatievormen toe te passen. Daardoor wordt 
een soort internationaal-privaatrechtelijke potestatieve voorwaarde ingebouwd, die maakt 
dat het verdrag niet werkelijk unificerend werkt: zelfs rechters van Lid-Staten die de 
incorporatieleer toepassen, zouden geneigd kunnen zijn per analogie deze bepaling toe te 
passen gelet op de even slechte behandeling die de eigen vennootschappen in de 'siège 
réel'-Lid-Staten krijgen. 

591. Om dezelfde redenen komt het Erkenningsverdrag inhoudelijk gesproken niet in 
aanmerking voor een "overgieting" in een op art. 54, lid 3, sub g, EG gebaseerde 
r~hllii_n, voor zover zulks ooit zou worden overwogen (in de beleidsprogramma' s van de 
Commissie is daar geen sprake van). Daarvoor is het verdrag niet alleen te zeer gebaseerd 
op een verouderde opvatting van het begrip 'erkenning' (supra, nr. 572); het gaat bovenal 
gebukt onder een fundamentele ambiguïteit ten aanzien van de vraag welke conflictenrech-

2860 

2861 

2862 

2863 

OLG Zweibrücken, 27 juni 1990, IPRax, 1991, 406, N.J.B., 1990, 3092, R.I.W., 1990, 668; zie 
ook OLG Hamburg, 20 februari 1986, N.l. W., 1986, 2199. 

KG Berlijn, 13 juni 1989, N.l. W., 1989, 3100, R.I. W., 1990, 496. 

Men contrastere deze uitspraak met de veel tolerantere houding van OLG Hamburg, 21 januari 
1987, R.I. W., 1988, 816, zoals besproken infra, nr. 610. 

Art. 4, eerste alinea. De tweede alinea voorziet in een afzwakking van de eerste alinea doordat 
bepaald wordt dat de bepalingen van "regelend recht" (d.i. suppletief recht) van de Staat die een 
zodanige verklaring heeft afgelegd, alleen van toepassing zijn in één van de twee volgende 
gevallen, nl. (i) indien daarvan in de statuten niet wordt afgeweken, wat o.m. kan door een 
uitdrukkelijke en algemene verwijzing naar het recht in overeenstemming waarmee de vennootschap 
of rechtspersoon is opgericht, en (ii) indien bij het ontbreken van een zodanige afwijking in de 
statuten, de vennootschap of rechtspersoon niet aantoont dat zij gedurende een redelijke tijd haar 
werkzaamheden daadwerkelijk heeft uitgeoefend in de verdragsluitende Staat overeenkomstig het 
recht waarvan zij is opgericht. 

r: 
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telijke aanknopingsfactor het uiteindelijk haalt, nl. de statutaire dan wel de werkelijke 
zetel: het uitgangspunt vormt - zoals bij het Haagse Erkenningsverdrag - de incorporatie
leer, maar de praktische werking daarvan wordt door art. 4 meteen grotendeels tenietge
daan.2864 

Er zijn trouwens nog andere haken en ogen verbonden aan het Erkenningsverdrag, die ten dele zelfs in strijd met 
art. 52 EG komen. Men denke aan art. 7, eerste alinea, dat de staat waar een beroep op erkenning wordt 
gedaan, de mogelijkheid biedt om de betrokken vennootschappen of rechtspersonen "bepaalde rechten en 
bevoegdheden [te] ontzeggen die hij niet toekent aan vennootschappen of rechtspersonen met overeenkomstige 
rechtsvorm welke door zijn eigen recht worden beheerst. "2865 Daaraan voegt het artikel weliswaar toe dat dit 
niet "ertoe [mag] leiden dat deze vennootschappen of rechtspersonen de bevoegdheid wordt ontnomen drager te 
zijn van rechten en verplichtingen, overeenkomsten aan te gaan of andere rechtshandelingen te verrichten en in 
rechte op te treden." Zoals hoger (supra, nr. 481) aangevoerd, kan zich hier een delicate situatie voordoen voor 
EG-ondernemingen die via een agentschap of bijkantoor in het gastland actief willen worden: het resultaat van 
voornoemde bepaling kan zijn dat de onderneming niet in haar huidige rechtsvorm tot uitoefening van een 
welbepaald beroep of bedrijf in het gastland wordt toegelaten, omdat haar rechtsvorm er niet zou bestaan2866 

of omdat de overeenkomstige rechtsvorm er evenmin voor de uitoefening van dat beroep of bedrijf is toege
staan. 2867 Dit komt in strijd met het in avoir fiscal erkende beginsel van de vrije keuze van rechtsvorm bij 
secundaire vestiging (supra, nr. 211) en, wat de toegang tot een beroep of bedrijf in het gastland aangaat, met 
het in de Vlassopoulou-rechtspraak gevestigde beginsel van erkenning van tevoren in een Lid-Staat verworven 
kwalificaties (supra, nr. 480). Flagrant onverenigbaar met art. 52 EG is art. 7, tweede alinea, Erkenningsver
drag, dat aan het voorgaande toevoegt dat de betrokken EG-ondernemingen zich niet op de in dit artikel bedoelde 
beperking van hun rechten en bevoegdheden kunen beroepen. Voor zover een identieke beperking niet voor de 
ondernemingen met binnenlandse rechtsvorm in het gastland geldt, vormt deze regel een kennelijke inbreuk op 
het beginsel van gelijke behandeling. 2868 

2864 

2865 

2866 

2867 

2868 

Zie RENAULD, p. 6.38, nr. 58. 

De bepaling gelijkt op deze van art. 5, lid 2, Haags Erkenningsverdrag, al beklemtoont GoLDMAN 
(o.c., RabelsZ., 1967, 229) dat het enkel gaat om het ontzeggen van "bepaalde rechten en 
bevoegdheden" ("les droits et facultés déterminés"). Overigens is art. 5, lid 2, Haags Erkennings
verdrag er gekomen op suggestie van G. VAN HECKE op de zevende zitting van de Haagse 
Conferentie voor het Internationaal Privaatrecht: OFFERHAUS, J., o.c., W.P.N.R., 1952, 300. 

Die hypothese is niet in art. 7 Erkenningsverdrag opgenomen, maar wordt wel vermeld in rapport 
Goldman, nr. 24, c), waar gesteld wordt dat de nationale delegaties, met uitzondering van Italië, in 
dergelijk geval van menin~ waren dat "seules les règles générales du droit des sociétés du pays 
d'accueil relatives aux drmts et facultés déterminés des sociétés ou personnes morales, pourraient 
être appliquées à la société ou personne morale étrangère reconnue. " 

Dat deze bepaling van het Erkenningsverdrag in een dergelijke situatie van vrije vestiging zou 
kunnen spelen, wordt expliciet erkend door GOLDMAN, B., o.c., RabelsZ., 1967, 229-230; zie ook 
DROBNIG, U., o.c., Z.H.R., 1967, 115-116, die naar het voorbeeld van bank- en verzekeringsdien
sten verwijst en m.b.t. de regel van art. 7, eerste alinea, van oordeel is dat "trotz der überwiegend 
gewerberechtlichen Bedeutung des Art. 7 [ ... ] sich die Aufnahme dieser Vorschrift [empfiehlt]." 
TIMMERMANS, p. 64, nr. 28, daarentegen meent dat onder art. 7 niet de voorschriften van sociaal
economisch ordeningsrecht vallen, zoals m.b.t. de toegang tot het bank- en verzekeringsbedrijf: 
deze zijn zijns inziens "onbetwistbaar van territoriale toepassing en mogen niet met het vennoot
schapsstatuut worden verward". Ook VAN DER GRINTEN, W.C.L., o.c., S.E. W., 1966, 209, 
meende dat de vraag welke typen van rechtspersoon tot b.v. het verzekeringsbedrijf zijn toegelaten, 
met erkenning van vreemde rechtspersonen niets te maken heeft. 

In die zin destijds reeds· DROBNIG, U., o.c., Z.H.R., 1967, 116; VAN DER GRINTEN, W.C.L., o.c., 
S.E. W., 1966, 209. Het rapport Goldman, nr. 24, rechtvaardigt deze regel met de overweging dat 
"on ne saurait [ ... ] admettre qu'ayant outrepassé Ie contenu concret de sa capacité, tel qu'il 
résulterait d 'une référence aux sociétés ou personnes morales autochtones de type correspondant, la 
société ou personne morale étrangère s' abri te eosuite derrière les limitations qu' elle aura ainsi 
méconnues pour échapper à ses engagements." TIMMERMANS, p. 64, nr. 28, meent "dat een 
bescherming van het verkeer in deze gevoegelijk aan het algemene recht van het forumland kan 
worden overgelaten. " 
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Hoofdstuk II. Vestigingsrecht en internationaal vennootschapsrecht 

592. In dit hoofdstuk gaan we na of de verdragsbepalingen inzake de vrijheid van î\":;(~'-,; 
vestiging opteren ten gunste van een welbepaalde theorie van het internationaal vennoot- ~:-~·: 
schapsrecht van de Lid-Staten, nl. de 'siège réel'- (hierna: "zetelleer"), incorp;)ratieleer of ~;~ 
een variante daarvan (afdeling 11). Zoals zal blijken, legt het gemeenschapsrecht ons ('--:Jft 

I 
inziens niet het gebruik van een welbepaalde verwijzingsregel op; maar dit betekent 
geenszins dat het vestigingsrecht de werking van conflictenrechtelijke regels van de Lid
Staten onverlet zou laten. In afdeling 111 wordt de impact van de vestigingsvrijheid op de 
werking van nationaal i. p.r. nader onderzocht, met name wat betreft de erkenning van 
EG-vennootschappen, de toepassing van politiewetten c.q. 'règles d'application immédia
te' en de exceptie van internationaal-privaatrechtelijke openbare orde. Voorafgaandelijk 
wordt een korte schets van de internationaal-vennootschapsrechtelijke stelsels van de Lid
Staten, en de daarin optredende tendensen, gegeven (afdeling I). 

AFDELING I. KORTE SCHETS NATIONALE !.P.R.-STELSELS EN ONTWIKKELINGEN DIENOM

TRENT 

§ 1. Overzicht 

593. Zoals eerder opgemerkt (supra, nr. 120), hebben de verdragsopstellers aan de 
intemationa~l-=p_rivaatr~cll_telij_!~e_ J2l'Qblematiek van vennootschappen, op een vermelding 
_v~n het erkenning~y_!_a_ag~!!!_k in art. 220 EG na, geen aandacht besteed. Strikt genomen, 
deed hij zich op dat ogenblik ook niet voor: t~n tijde van de ondertekening van het EEG
Verdrag (25 maart ~ 957) hanteerden alle zes oorspronkelijke Lid-Staten - zij het in 
Nederland niet op ondubbelzinnige wijze2869 

- het criterium van de w_erkelijg__Z_~el ter 
bepaling van het personeel statuut van een vennootschap, d.w.z. het geheel van rechtsre
gels dat het ontstaan, de werking en het tenietgaan van de vennootschap regelt (lex 
societatis). 2810 Pas met de wet van 25 juli 1959 opteerde Nederland voor de incorpora-

'Z.__/ '- __ .--/ 

2869 

2870 

Zowel in de Nederlandse literatuur als rechtspraak trof men verdedigers van de zetelleer en van de 
incorporatieleer aan en de jurisprudentie van de Hoge Raad bood geen uitkomst: zie, met talrijke 
bronvermeldingen, RAMMELOO, S., "Recognition of Foreign Companies in 'Incorporation' 
Countries: A Dutch Perspective", in Current Issues of Cross-Border Establishment of Companies in 
the European Union, 52-53; VLAS, P., Rechtspersonen, p. 17-19, nrs. 53-61. 

De lex societatis beheerst de oprichting van de vennootschap, haar rechts- en handelingsbekwaam
heid, externe vertegenwoordiging, werking, uitgifte van effecten, verhoudingen tussen de vennoot
schap en haar vennoten en organen, duur en ontbinding: zie uitgebreid RABEL, E., The Conflict of 
Laws, 11, 69-88; RIGAUX-FALLON, p. 745-756, nrs. 1591-1606; STAUDINGER-GROBFELD, p. 68-
103, nrs. 239-389; VAN HECKE-LENAERTS, p. 341-345, nrs. 732-745; VAN BOXSOM, p. 34-50, 
nrs. 35-56 (naar Belgisch recht) en p. 211-225, nrs. 270-287 (rechtsvergelijkend op basis van de 
eerdere landenstudies); VANDER ELST, R., Droit international privé beige et droit conventionnel 
international, I, Brussel, Bruylant, 1983, nr. 55.2, p. 246-248; VLAS, P., Rechtspersonen in het 
internationaal privaatrecht, 103-141; Id., Rechtspersonen, p. 82-118, nrs. 258-367. Zie, beknopter, 
ERAUW, J., Beginselen van internationaal privaatrecht, Gent, Story, 1985, 259; KEGEL, G., 
Internationales Privatrecht, 417-421; LoussoUARN, Y. en BOUREL, P.,, Droit international privé, 
nr. 708, p. 658-659; MAYER, P., Droit international privé, nr. 1033, p. 616-617; VAN DER ELST, 
R., "Règles générales des conflits de lois", in Rép. Not., Droit International Privé, Brussel, 
Larcier, 1990, nr. 87, p. 151. Cf ook de opsomming van wat onder de lex societatis valt in art. 25 
van de nieuwe Italiaanse i.p.r.-wet van 30 mei 1995 (infra, voetnoot 2875). 

-i 
J 

I ! 
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tieleer. 2871 Met de toetredingen van nieuwe Lid-Staten wijzigden zich de verhoudingen. 
Waar de overige vijf oorspronkelijke Lid-Staten (België2872, Duitsland2873, Frank
rijk2874, Italië2875 en Luxemburg2876) nog steeds de zetelleer of minstens een vari-

2871 

2872 

2873 

2874 

2875 

2876 

Zie de befaamde unilaterale conflictenregel van art. 1 Wet van 25 juli 1959, supra, voetnoot 2803: 
"Nederland is niet een land, welks wet de werkelijke zetel in aanmerking neemt als bedoeld in 
artikel 2 van het op 1 juni 1956 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag nopens de erkenning van de 
rechtspersoonlijkheid van vreemde vennootschappen, verenigingen en stichtingen." Zie over het 
huidige Nederlandse i.p.r. inzake vennootschappen, STRIKWERDA, L., Inleiding tot het Nederlandse 
Internationaal Privaatrecht, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1995, 4e ed., nr. 199, p. 220-221; 
VLAS, P., Rechtspersonen, p. 17-22, nrs. 53-69. 

Zie art. 197 Venn.W., dat niet van werkelijke zetel gewaagt, maar van "hoofdvestiging" ("principal 
établissement"). Dit criterium wordt evenwel uitgelegd als werkelijke zetel, d.w.z. J?laats waar het 
hoofdbestuur is gevestigd. De bepaling wordt bovendien multilateraal toegepast: zte ERAUW, J., 
Beginselen van internationaal privaatrecht, 256-257; POULLET, P., Manuel de droit international 
privé belge, p. 246, nr. 225; RESTEAU, C., BENOIT-MOURY, A. en GRÉGOIRE, A., Traité des 
Sociétés Anonymes, I, Brussel, Swinnen, 1981, 3e ed., p. 61, nr. 21quater; RIGAUX-FALLON, nr. 
1574, p. 731-732; RONSE, J., Algemeen deel van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 
264-265; VAN HECKE-LENAERTS, p. 347-348, nrs. 750-752; VAN RYN, J. en HEENEN, J., 
Principes de droit commercial, 11, Brussel, Bruylant, 1957, nrs. 1125-1126, p. 144-145; FREDE
RICQ, L., Traité de droit commercial beige, IV, Gent, Fecheyr, 1950, nr. 74, p. 169. 

In Duitsland wordt de werkelijke zetel door de rechtspraak als aanknopingsfactor gehanteerd sinds 
het begin van deze eeuw, maar dit werd nooit wettelijk vastgelegd: zie Reichsgericht, 9 maart 
1904, J. W., 1904, 231. Voor recentere bevestigingen, zie met name BGH, 11 juli 1957, BGHZ, 
25, (134), 144. Recenter, zie vooral BGH, 30 januari 1970, BGHZ, 53, (181), 183; BGH, 5 
november 1980, BGHZ, 78, (318), 334; BGH, 21 maart 1986, BGHZ, 97, (269), 271; BGH, 8 
oktober 1991, Z.I.P., 1991, 1582, J.Z., 1992, 579, met noot VoN BAR, C. Voor toepassingen door 
lagere rechters, zie de referenties bij STAUDINGER-GROBFELD, nr. 24, p. 6-7; adde, met recapitula
tie van de beleidsoverwegingen die aan de zetelleer ten grondslag liggen (zie het citaat infra, nr. 
594), BayObLG, 7 mei 1992, J.Z., 1993, 372, R.I. W., 1992, 675, W.M., 1992, 1371, Z.I.P., 
1992, 842, C.M.L.R., 1993, 801 (Engelse vertaling). De zetelleer is er eveneens gemultila
teraliseerd ("allseitige Kollisionsnorm"): zie b.v. OLG Frankfurt a.M., 24 april 1990, IPRax, 1991, 
403, met noot GROSSFELD, B. en KÖNIG, T., 379, D.B., 1990, 1224, met noot EBENROTH, C.T.; 
EBENROTII, C.T. en EYLES, U., "Die Beteiligung ausländischer Gesellschaften an einer 
inländischen Kommanditgesellschaft. Komplementäreigenschaft ausländischer Kapitalgesellschaften 
und europarechtliche Niederlassungsfreiheit", D.B., 1988, Beilage 2, 6; GROTHE, 42. 

Zie art. 1837 Code civil en, voor de handelsvennootschappen, art. 3 Loi 1966. Het betreft 
unilateraal geformuleerde conflictregels die door de rechtspraak gebilateraliseerd zijn: Cass.fr. (1re 
Ch. civ.), 30 maart 1971, M.C.A.R., J.C.P., 1972, 11, 17101, noot OPPETIT, B., J. Dr. Int., 
1972, 834, noot LoussouARN, Y.; Cass.fr. (lre Ch. civ.), 18 april 1972, Overseas Apeco 
Limited, Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 1972, 672, noot LAGARDE, P.; Cass.fr. (com.), 21 december 
1987, Société Viuda de José Tolra, J.C.P., 1988, 11, 21113, met conclusie advocaat-generaal M. 
MONTANIER. Zie, met talrijke verwijzingen, AUDIT, B., ,Droit international privé, Parijs, 
Economica, 1991, nr. 1083, p. 843-844 en nr. 1085, p. 845-846; BATIFFOL-LAGARDE, nr. 193, p. 
333-337. 

Zie art. 25 Legge no 218 di 30 maggio 1995 (G. U.R.l., 3 juni 1995), dat als hoofdregel de 
onderworpenheid poneert van de rechtspersoon aan het recht van de staat op wiens grondgebied de 
oprichting plaatsvond, maar daar meteen aan toevoegt dat de Italiaanse wet toepasselijk is indien de 
bestuurszetel of de hoofdactiviteit van deze entiteiten zich te Italië bevindt. Vgl. het door deze wet 
opgeheven art. 2505 Codice civile, dat voor de toepasselijkheid van de Italiaanse wetgeving niet 
enkel het criterium van de werkelijke zetel ("la sede della amministrazione") hanteert, doch tevens 
dit van de hoofdvestiging ("l'oggetto principale dell'impresa"). Zie over de oude en nieuwe i.p.r.
regels, BROGGINI, G., "Sulle società nel diritto internazianale privato", in La riforma del diritto 
internazianale privato e processuale. Raccolta in ricordo di Edoardo Vitta, GAJA, G. (ed.), Milaan, 
Giuffrè, 1994, 283-296, tevens gepubliceerd in Riv. Dir. Int., 1992, 30-40; Id., "La nouvelle loi 
italienne de droit international privé", SZ/ER, 1996, (1), 29-33; STELÉ, D. en CERINA, P., "La 
réforme du droit international privé en ltalie: loi no 218 du 31 mai 1995", R.D.A.l., 1996, (11), 
15-16. 

Zie art. 159 Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, waarvan de formulering 
analoog is aan die van art. 197 Belgische Venn.W. Zie voor een toepassing in de rechtspraak, 
Tribunal Luxembourg, 21 april 1971, Pas. Lux. , 22, 63. 
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ante daarvan aankleven, kwam met de toetreding in 1973 van het Verenigd Konink
rijk2877 en Ierland2878 het aantal Lid-Staten dat de incorporatieleer aanhangt, te liggen 
op drie. Denemarken, dat een variante van de incorporatieleer toepast2879

, kan als 
vierde gelden. Griekenland2880

, Spanje2881 en Portugal2882 hangen de zetelleer aan. 
Hetzelfde geldt voor Oostenrijk2883

, terwijl Finland2884 en Zweden2885 daarentegen 
de incorporatieleer toepassen. Thans, na de toetredingen van 1995, is de verhouding 
tussen 'siège réel' -landen en incorporatielanden in de Unie ruwweg negen tegen zes. 

594. Kort geschetst, houdt de leer van de werkelijke zetel in dat een vennootschap wordt 
beheerst door het recht van de plaats waar zich haar daadwerkelijke hoofdzetel bevindt, 
d.i. haar hoofdbestuur886 of de plaats van waaruit zij wordt geleid. 2887 Het land 

2877 

2878 

2879 

2880 

2881 

2882 

2883 

2884 

2885 

2886 

2887 

Zie, met talrijke referenties naar rechtspraak, Cheshire and North'sPrivate International Law, 897-
899; Dicey and Morris on the Conflict of Laws, 11, 1103-1105, rule 154(1); COLLIER, J.G., 
Conflict of Laws, 59-60. 

Zie BINCHY, W., Irish Conflictsof Law, s.l., Butterworth (Ireland), 1988, 484. 

Zie PHILIP, A., Dansk International Privat..: of Procesret, 335-336. Enerzijds wordt algemeen 
aangenomen dat de Deense vennootschapswetgevmg van toepassing is op in het Deense handels- en 
vennootschapsregister ingeschreven vennootschappen en dat vennootschappen naar buitenlands recht 
door het betrokken buitenlandse rechtstelsel beheerst blijven; anderzijds volgt uit art. 4 Aktiesels
kabslov dat alle vennootschappen die in Denemarken registratieplichtig zijn, aldaar hun werkelijke 
zetel moeten hebben: EBELING, M. en GOMARD, B., Corporations and Partnerships in Denmark, 
Deventer-Boston, Kluwer Law and Taxation, 1993, p. 52, nr. 55. 

Art. 10 Grieks Burgerlijk Wetboek. Zie, met verwijzingen naar rechtspraak en uitzonderingen 
krachtens bilaterale verdragen, KOZYRIS, P.J., "Conflict of Laws, Nationality, International 
Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgments and Awards", in Introduetion to Greek 
Law, KERAMEUS, K.D. en KOZYRIS, P.J. (eds.), Deventer, Kluwer Law and Taxation, 1993, 2e 
ed., (301), 307-308. 

De toepassing van de zetelleer vloeit voort uit art. 28 Código civil, art. 15 Código de comercio, en 
uit art. 5 Ley de sociedades anónimas (hetzelfde voorschrift geldt voor besloten vennootschappen: 
art. 4 wet van 17 juli 1953). Zie bondig, JIMÉNEZ-SÁNCHEZ, G.J., Lecciones de Derecho mercantil, 
154-155; meer uitgebreid, in het licht van het gemeenschapsrecht, BLANCO FERNÁNDEZ, J.M., "La 
nacionalidad de la sociedad en laLey de Sociedades Anónimas", R.D.M., 1992, 245-276. 

Zie art. 3 Código das Sociedades Commerciais, ingevoerd door het wetsdecreet nr. 262/86 van 2 
september 1986. q. JAYME, E., "Neues Gesellschaftsrecht in Portugal -Internationales Privatrecht 
und Fremdenrecht", IPRax, 1987, 46-47. Voor een toelichting onder het oude Portugese recht, zie 
TABORDA FERREIRA, V., "La conception du Droit International Privé d'après la doctrine et la 
pratique au Portugal", Rec. Cours, 1956, I, 630. 

§ 10 Bundesgesetz vom 15. Juni 1978 über das internationale Privatrecht (IPR-Gesetz), BGBl., nr. 
304/1978. Cf SCHWIND, F., Internationales Privatrecht. Lehr- und Handbuch für Theorie und 
Praxis, Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1990, p. 104-105, nrs. 220-221. 

Dit blijkt b.v. uit de commentaar bij het wetsontwerp van de Finse regering tot tenuitvoerlegging 
van het Verdrag van Lugano: Hallituksen esitys Eduskunnalle tuomioistiuimen toimivaltaa seka 
tuomioiden täytantöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevan yleissopimuksen ja siihen liityvien 
pöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisesta, HE 177 I 1992, p. 50 (commentaar bij art. 53, lid 
1 , van het verdrag). 

Zie BOGDAN, M., Svensk intemationell privat- och processrätt, Stockholm, 1992, 4e ed., 141; 
EEK, H., The Swedish Conflict of Laws, Den Haag, Nijhoff, 1965, 60-62. 

Cf. de definitie van "werkelijke zetel" in art. 2, lid 3, Haags Erkenningsverdrag en in art. 5 
Erkenningsverdrag. 

VAN HECKE-LENAERTS, p. 348, nr. 751. Deze plaats valt niet noodzakelijk samen met de 
bedrijfszetel noch het centrum der bedrijfsactiviteiten: STAUDINGER-GROSSFELD, p. 63, nr. 219; 
VLAS, P., Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht, 47. Evenmin is dit de plaats waar de 
vennootschap slechts een exploitatiepunt en een lager bestuur heeft: BATTIFOL-LAGARDE, nr. 194, 
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waar de directie of de raad van bestuur vergadert en beslissingen neemt, met andere 
woorden waar zich het zenuwcentrum van devennootscliap .. bevîiidf~-îs-het land van de 
werkelijke zetel. 2888 In haar meest orthodoxe verschijningsvorm impliceert de zetelleer 
dat@ van een vennootschap die haar werkelijke zetel in het binnenland heeft doch is 
opgericht naar buitenlands recht, de rechtspersoonlijkheid niet W()rdt erkend aangezien zij 

~ I 
niet overeenkomstig het binnenlandse recht is opgericht2889

, ({iü bij zetelverplaatsing I 
van een buitenlandse vennootschap naar het binnenland, deze vennootschap overeenkom- .1 
stig de nationale wetgeving opnieuw moet worden opgericht en de rechtspersoonlijkheid .

1

l 
verwerven, ook wanneer het oorspronkelijke rechtsstelsel de continuïteit van de rechtsper- . 1 

soon aanvaardt2890
; de rechtspersoonlijkheid wordt om dezelfde reden als in (i) niet ! 

erkend, en alle bestuurders zijn persoonlijk aansprakelijk2891
; @ verplaatsing van de t' 

zetel naar het buitenland leidt tot een conflit mobile waardoor voor de vennootschap wat 
haar personeel statuut betreft een nieuwe rechtsorde gaat gelden, tenzij renvoi plaatsvindt. 
Te onderstrepen valt, dat de zetelleer zelf niet de ontbinding en vereffening van de 
rechtspersoon bij emigratie impliceert: deze vloeien daarentegen voort uit nationale 

\,: materieelrechtelijke regels, met name van vennootschaps- en fiscaalrechtelijke aard. 2892 

De zetelleer wordt van oudsher gerechtvaardigd omdat hij aan de staat die het nauwst bij 
de activiteit van de vennootschap betrokken is, zou toelaten zijn recht toe te passen met 
het oog op de bescherming van de daarmee gemoeide belangen. 2893 Treffend vat het 
Bayerisches Oberstes Landesgericht in zijn arrest van 7 mei 19922894 de ratio van de 
theorie samen: 

2888 

2889 

2890 

2891 

2892 

2893 

2894 

p. 339. Net zo min gaat het om de woonplaats van de individuele aandeelhouders (zelfs wanneer 
deze controle uitoefenen): het betreft daarentegen de plaats waar "die grondlegenden 
Entscheidungen der Untemehmensleitung effektiv im laufende Geschäftsführungsakte umgesetzt 
werden": BGH, 21 maart 1986, BGHZ, 91, (269), 272,; cf. MÜNCHKOMM-EBENROTH, p. 473, nr. 
179; SANDROCK, 0., "Die Konkretisierung der Uberlagerungstheorie in einigen zentralen 
Einzelfragen. Ein Heitrag zum intemationalen Gesellschaftsrecht", in Pestschrift für Günther Beitzke 
zum 70. Geburtstag, Berlijn, De Gruyter, 1979, (669), 683. 

VAN HECKE-LENAERTS, p. 338, nr. 752; STAUDINGER-GROSSFELD, p. 63, nr. 219. Anderen 
voegen hieraan andere factoren toe, zoals de plaats waar de centrale boekhouding wordt gehouden 
en de archieven van de vennootschap worden bewaard: FREDERICQ, L., Traité de droit commercial 
beige, IV, nr. 74, p. 165-166; VAN DER ELST, R., o.c., in Droit International Privé, Répertoire 
Notariale, p. 150, nr. 87. 

STAUDINGER-GROSSFELD, p. 104, nrs. 391-392. 

Het is immers enkel in deze laatste hypothese dat het probleem van de continuïteit van de 
rechtspersoonlijkheid afhangt van de ontvangststaaL Dit is nog steeds de heersende mening in 
Duitsland: zie BGH, 21 maart 1986, BGHZ, 91, 269 en de overige rechtspraak aangehaald bij 
STAUDINGER-GROSSFELD, nrs. 589-590, p. 150-151; zie ook KNOBBE-KEUK, B., o.c., D.B., 1990, 
2578; SACK, J., o.c., JuS, 1990, 353; SCHNICHELS, 149-150. Meer hierover infra, nrs. 649 e.v. 
Meteen (infra, nr. 595) zal blijken dat dit gevolg naar Belgisch recht door het arrest Lamot 
ongedaan is gemaakt. 

EYLES, 313; RoTH, W.-H., "Der EinfluB des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf das Inter
nationale Privatrecht", RabelsZ., 1991, (623), 648-649; SCHNICHELS,-150. 

Zo terecht Rorn, W.-H., "Die Preiheiten des EG-Vertrages und das nationale Privatrecht", ZEuP, 
1994, (5), 20, met kritiek op de veronachtzaming van dit punt bij o.a. SCHMIDT, S., ''Grenzüber
schreitende Sitzverlegung innerhalb der EG", DWiR, 1992, (448), 449. 

Zie o.m. BROOD, E.A., De vestigingsplaats van vennootschappen. Enige privaatrechtelijke en 
fiscaalrechtelijke aspecten, Deventer, Kluwer, 1989, 20-21; STAUDINGER-GROSSFELD, p. 9-10, nrs. 
34-35; zie ook conclusie advocaat-generaal DUMON bij Cass., 12 november 1965, R. W., 1965-66, 
883. 

Supra, voetnoot 2873. 

~ I 
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"Für diese Theorie, die eine Schutztheorie ist, sprechen nach wie vor die besseren Argumente. Sie gewährleistet, 
daB regelmäfiig das Recht des Staates durchgesetzt wird, der am meisten betroffen ist; sie hat den Vorzug der 
Sachnähe, ermöglicht eine wirksaroe staatliche Kontrolle und bietet den gröBmöglichsten Schutz der Gläubigerin
teressen. Ein Staat, der in Sorge urn seine eigene Volkswirtschaft dem Ineinandergreifen der Interessen von 
Gründern und Gründungsstaat miBtraut, wird grundsätzlich eine von Satzungssitz und Registerbelegenheit 
unabhängige Anknüpfung wählen und auf das Recht des Ortes abstellen, von dem aus die Geselischaft tatsächlich 
getrennt wird." 

De incoporatieleer daarentegen neemt als aanknopingsfactor de plaats waar de vennoot
schap-dèfec~soonlijkheid verworven heeft, met andere woorden het land van 
oprichting.2895 De locatie van het hoofdbestuur speelt geen enkele rol. Grensoverschrij
dende verplaatsing van de werkelijke zetel is derhalve mogelijk; niet echter, in regel, van 
de statutaire zetel (of "domicile"), die in het land van oprichting gelegen moet blij
ven. 2896 Op de voordelen van deze regel in een tijd van toenemend internationaal han
delsverkeer werd reeds herhaaldelijk gewezen. Grensoverschrijdende activiteiten en 
mobiliteit worden er in belangrijke mate door vereenvoudigd, want de interne aangelegen
heden van de vennootschap zijn en blijven onderworpen aan één enkel rechtstelsel, nl. het 
recht van de staat waar de vennootschap werd opgericht. 2897 Dit komt de rechtszeker
heid ten goede en verklaart de populariteit van de regel bij zakenlieden. 2898 Daartegen
over staat de kritiek dat de incorporatieleer in overdreven mate vertrouwt op de vrije 
keuze van partijen en daardoor niet alleen wetsontduiking2899 maar ook het verschijnsel 
van "pseudo-buitenlandse" vennootschappen in de hand werkt (d.w.z. vennootschappen 
die buiten hun formele oprichting geen enkele band met het land van oprichting vertonen 

2895 

2896 

2897 

2898 

2899 

STAUDINGER-GROBFELD, p. 63, nrs. 17 en 19. 

Zie voor Nederland, VAN DER HEYDEN-VAN DER GRINTEN, nr. 80, p. 101; ASSER-VAN DER 
GRINTEN 11 (DE RECHTSPERSOON), nr. 57, p. 54. Zowel onder Brits als Iers recht geldt een 
belangrijk onderscheid tussen "domicile" (of "domicil") en "residence" van een vennootschap. 
Eerstgenoemd element dient als aanknopingsfactor voor het J?ersoneel statuut van de vennootschap; 
het tweede vooral als aanknopingselement voor fiscale doelemden (zie echter de wijzigingen sedert 
de Finance Act 1988, supra, nr. 333). Cf. Cheshire and North Private International Law, 174-177; 
Dicey and Morris on the Conflict of Laws, 11, 1103-1105, rule 154(1); voor de problematiek van 
incorporatie onder verschillende rechtsstelsels, zie SMART, P.S.J., "Corporate Domicile and 
Multiple Incorporation in English Private International Law", J. Bus. L., 1990, 126-136. Voor een 
kritiek op de onveranderlijkheid van het "dornicHe", zie BINCHY, W., Irish Conjlicts of Law, 484. 

Zie o.m. FELICIANO, P.P., "Legal problems of private international business enterprises: an 
introduetion to the international law of private business associations and economie development", 
Rec. Cours, 1966, 11, (209), 281; STEIN, E., "Conflict-of-Laws Rules by Treaty: Recognition of 
Companies in a Regional Market", 68 Mich. L. Rev., 1970, (1327), 1332-1333; WIEDEMANN, H., 
"Internationales Gesellschaftsrecht", in Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung im 
Ausgang des 20. Jahrhundert. Bewahrung oder Wende? Festschrift für Gerhard Kegel, Frankfurt, 
Metzner, 1977, (187), 196. Dat de incorporatieleer vooral in Engeland sedert de achttiende eeuw 
opkwam, is geen toeval: hierdoor konden vennootschappen met zetel elders in de wereld opgericht 
en beheerst worden overeenkomstig het vertrouwde Engelse recht: GROSSFELD, B., o.c., in 
Festschrift für Harry Westermann zum 65. Geburtstag, (199), 203, die eraan toevoegt dat de 
incorporatieleer tegemoet komt aan de belangen van een kapitaalexporterend land. 

FREDERICQ, S., "De onderlinge erkenning van vennootschappen en rechtspersonen in de Europese 
Economische Gemeenschap", in Recht in beweging. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. Ridder 
René Victor, I, Antwerpen, Kluwer, 1973, (501), 502-503, 508-509. Zie ook de grondige 
bespreking van deze voordelen bij GRASMANN, G., System des intemationalen Gesellschaftsrechts, 
p. 272-286, nrs. 470-506. 

Zie o.m. MÜNCHKOMM-EBENROTH, p. 464-466, nrs. 146-149; STAUDINGER-GROSSFELD, nrs. 27-
28, p. 7-8; VLAS, P., Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht, 50. 
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en integraal in het binnenland werkzaam zijn)2900 en uiteindelijk leidt tot een "Delawa
re-effect" ( cf supra, nr. 234), d.w.z. een concurrentieslag tussen staten om vennoot
schappen aan te trekken en daartoe het meest soepele en bedrijfsleidersvriendelijke 
vennootschapsrecht uit te vaardigen (zgn. "race in laxity "). 2901 

Het debat over welke verwijzingsregel het meest geëigend is, gaat zeer ver terug in de tijd. 2902 Het leunt nauw 
aan bij een bekend privaatrechtrechtelijk thema, nl. het spanningsveld tussen contractuele vrijheid en de 
toepassing van dwingende normen. 2903 Hoewel de discussie zich steevast rond voormelde doctrines heeft 
gepolariseerd, werd een veelvoud aan varianten ontwikkeld. Vooral Duitse auteurs hebben zich meesters der 
verfijning betoond: getuige GRASMANN's Differenzierungslehre (voor vennootschapsinterne verhoudingen de'---
incorporatieleer, voor externe verhoudingen verschillende conflictenregels, alnaargelang de casuspositie)2904 en ) 
SANDROCK's Überlagerungstheorie (een variante op de incorporatieleer, waar alternerend het recht van de staat 
van incorporatie dan wel van de werkelijke zetel wordt toegepast). 2905 Hoe gesofisticeerd sommige standpunten 
ook werden uitgewerkt, het theoretische debat over de vraag naar de meest geschikte aanknopingsfactor werd er 
niet door beëindigd. De conclusie van VLAS blijft tot op heden overeind: de controverse lijkt op een loopgraven
oorlog, waarbij partijen zich overtuigd van het eigen gelijk hebben ingegraven in hun respectieve posities, zonder 
enig uitzicht op een uitkomst. 2906 

2900 

2901 

2902 

2903 

2904 

2905 

2906 

Voor het verschijnsel van de "pseudo-foreign corporations" en zijn bestrijding in bepaalde 
deelstaten van de Verenigde Staten, zie o.m. LATIY, E.R., "Pseudo-Foreign Corporations", 65 
Yale L.J., 1955, 137-173; KAPLAN, S.A., "Foreign Corporations and Local Corporate Policy", 21 
Vand. L. Rev., 1968, 433-481; BLOCK BARAF, D.L., "The Foreign Corporation- A Problem in 
Choice-of-Law Doctrine", 33 Brooklyn L. Rev., 1967, 219-252. 

Zie met name de kritiek van een aantal Duitse auteurs op de incorporatieleer: EBKE, W.F., o.c., 
Z.G.R., 1987, 249 e.v.; GROSSFELD, B., o.c., in Pestschrift für Harry Westermann, 202; Id., 
Internationales Unternehmensrecht, 30; MüNCHKOMM-EBENROTH, p. 464-466, nrs. 146-151; 
STAUDINGER-GROSSFELD, p. 12-14, nrs. 47-52; SACK, R., o.c., JuS, 1990, 353. 

Ter illustratie kan worden verwezen naar een symposiumverslag van DEMOGUE van 1910, die toen 
reeds gewaagde van "un débat ancien": DEMOGUE, R., "Du changement de nationalité des 
sociétés", in Documents du Congrès Juridique International des sociétés par actions et des sociétés 
coopératives, I, Leuven, Van Linthout, 1910, (21), 22. 

WIEDEMANN, H., "Internationales Gesellschaftsrecht", in Internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung im Ausgang des 20. Jahrhunderts. Bewahrung oder Wende? Pestschrift für 
Gerhard Kegel, Frankfurt, Metzner, 1977, (187), 196. 

GRASMANN, G., System des internationalen Gesellschaftsrechts. Au {jen- un Innenstatut der 
Geseltschaften im lntemationalen Privatrecht, Berlijn, Heme, 1970, p. 346, nr. 623; voor een 
bespreking van de internationale kritiek op GRASMANN's theorie, zie VLAS, P., Rechtspersonen in 
het internationaal privaatrecht, 55-57. 

Zie o.m. SANDROCK, 0., "Die Multinationalen Korporationen in internationalen Privatrecht", in 
InternationalrechtUche Probleme multinationaler Korporationen, Berichte der Deutschen 
Geselischaft für Völkerrecht, Heft 18, Karlsruhe, Müller, 1978, 169-261; SANDROCK, 0., "Ein 
Amerikanisches Lehrstück für das Kollisionsrecht der ~apitalgesellschaften", RabelsZ., 1978, 227-
267; SANDROCK, 0., "Die Konkretisierung der Uberlagerungstheorie in einigen zentraten 
Einzelfragen. Ein Beitrag zum intemationalen Gesellschaftsrecht", in Pestschrift für G. Beitzke zum 
70. (Jeburtstag, Berlijn, De Gruyter, 1979, 669-696; SANDROCK, 0. en AUSTMANN, A., "Das 
lntemationale Gesellschaftsrecht nach der Daily Mail-Entscheidung des Europ~schen Gerichtshofs: 
Quo Vadis?", R.l. W., 1989, (24.9), 252-253; SANDROCK, 0., "Sitztheorie, Uberlagerungstheorie 
und der EWG-Vertrag: Wasser, 01 und Feuer", R.l. W., 1989, (505), 512-~.13. Voor een pleidooi 
voor introductie van deze theorie in Nederland, zie COENEN, P.W.J., "De 'Uberlagerungs'-theorie: 
een aanzet tot integratie van het vennootschapsrecht", N.J.B., 1993, 1272-1276. 

VLAS, P., Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht, 47. Zie in die zin ook reeds TIMMER
MANS, nr. 1, p. 38. 
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§ 2. Tendensen; naar een convergentie van nationale stelsels? 

595. Deze bondige omschrijvingen doen allerminst recht aan de verschillen die bestaan 
tussen de nationale rechtsstelsels die tot dezelfde conflictenrechtelijke "familie" behoren, 
en aan de belangrijke ontwikkelingen die zich in sommige Lid-Staten de laatste jaren 
hebben voorgedaan. In de Lid-Staten die zich beperken tot de werkelijke zetel als 
aanknopingsfactor, worden de consequenties van deze leer meer dan eens in de wet resp. 
langs jurisprudentiële weg getem~. Men kan in dit verband gewag maken van de 
Luxemburgse en Portugese (alsook de Italiaanse) wetgeving, die thans expliciet voorzien 
in de mogelijkheid van een zetelverplaatsing naar het buitenland. 29<YT Voor België valt 
vooral het Lamot-arrest2908 aan te stippen, waarmee het Hof van Cassatie bij verplaat
sing van de werkelijke zetel naar België onder bepaalde voorwaarden de continuïteit van 
de buitenlandse vennootschap als rechtspersoon heeft aanvaard (infra, nr. 622). Daarnaast 
maakt de zetelleer in Duitsland in toenemende mate het voorwerp van academische 
controverse uit. Niet alleen staat een groeiend aantal auteurs de incorporatieleer voor (zij 
het meestal getemperd door bij wijze van "Sonderanknüpfung" toegepaste dwingende 
regels )2909 en wordt de zetelleer steeds meer vanuit Europeesrechtelijke hoek onder 
vuur genomen, maar bovendien lijkt ook de traditionele doctrine in beweging gekomen: 
zo heeft sedert het eind van de tachtiger jaren de idee postgevat dat zetelverplaatsing 
vanuit een Lid-Staat naar Duitsland en grensoverschrijdende juridische fusie waarbij de 
verkrijgende vennootschap een Duitse vennootschap is ("Sitzverlegung/Verschmelzung ins 
Inland"), mogelijk zijn op voorwaarde dat het land van oorsprong (de "Wegzug-Staat") dit 
toestaat en de betrokken vennootschap zich conformeert met het Duitse vennootschaps
recht door voor een Duitse vennootschapsvorm te kiezen onder de procedure voor de 
omzetting van vennootschappen ("formwechselnde Umwandlung"). 2910 Op die wijze zou 

2W7 

2908 

2909 

2910 

Krachtens art. 3, leden 2 en 5, Código das Sociedades Commerciais van 1986 is zetelverplaatsing 
naar en vanuit Portugal mogelijk als het recht van het land van oorsprong resp. bestemming ermee 
akkoord gaat; een immigrerende vennootschap moet eventueel haar statuten aan het Portugese recht 
aanpassen: zie JAYME, E., "Neues Gesellschaftsrecht in Portugal - Internationales Privatrecht und 
Fremdenrecht", IPRax, 1987, 46-47. Ofschoon buiten de EG, valt melding te maken van Zwitser
land, dat in zijn nieuwe I.P.R.-wet van 1987 gedoogt dat een buitenlandse vennootschap haar zetel 
zonder voorafgaande vereffening en heroprichting naar Zwitserland overbrengt indien het 
buitenlandse recht dit toestaat, de vennootschap de desbetreffende voorschriften van het land van 
oorsprong navolgt en aanpassing aan een Zwitserse rechtsvorm mogelijk is. Zie art. 161 I 
Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht van 18 december 1987 (BBl., 1988, I, 5-60); cf. 
GROSSFELD, B. en JASPER, · D., "ldentitätswahrende Sitzverlegung und Fusion von Kapitalges
ellschaften in die Bundesrepublik Deutschland", RabelsZ., 1989, (52), 57-58; SCHNYDER, A.K., 
Das neue IPR-Gesetz. Eine Einführung in das Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das 
Internationale Privatrecht (IPRG), Zürich, Schulthess, 1990, 135-137. 

Cass., 12 november 1965, Pas., 1966, I, 336. Zie de uitvoerige bespreking infra, nrs. 622-631. 

Zie met name BEHRENS, P., o.c., RabelsZ., 1988, 512-517; DROBNIG, U., o.c., Z.H.R., 1967, 115 
en 119; GRASMANN, G., System des intemationalen Gesellschaftsrechts, 410 é.v.; HACHENBURG
BEHRENS, p. 52-54, nrs. 126-128; KOPPENSTEINER, H.G., Internationale Untemehmen im 
deutschen Gesellschaftsrecht, 105, 121 e.v.; NEUHAUS, P.H., Die Grundbegriffe des intemationa
len Privatrechts, Tübingen, Mohr, 1976, 2e ed., 207; NEUMAYER, K.H., "Betrachtungen zum 
intemationalen Konzemrecht", ZVglRWiss, 1984, (129), 137 e.v. Zie reeds BEITZKE, G., 
Juristische Personen im lntemationalprivatrecht und Fremdenrecht, 92-99. 

De idee werd m.b.t. zetelverplaatsing geopperd door BEHRENS, P., "Identitätswahrende 
Sitzverlegung einer Kapitalgesellschaft von Luxemburg in die Bundesrepublik Deutschland", IPRax, 
1986, (590) 593, en voor zetelverplaatsing en fusie nader uitgewerkt door GROSSFELD, B. en 
JASPER, D., o.c., RabelsZ., 1989, 52-71. 
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de door het Duitse vennootschapsrecht nagestreefde belangenbescherming gewaarborgd 
blijven (zie infra, nrs. 651 en 692). 

596. Daar staat tegenover dat in Lid-Staten als Nederland een onverkorte toepassing van 
de incorporatieleer nu meer dan vroeger in vraag wordt gesteld in het licht van gerezen 
misbruiken. 2911 Verscheidene auteurs wezen sedert het begin van de tachtiger jaren op 
d'e vermaatschappelijking van het vennootschapsrecht en betoogden dat in het buitenland 
opgerichte vennootschappen met zwaartepunt binnen Nederland zich niet aan wezenlijke 
waarborgen van het Nederlandse vennootschapsrecht kunnen onttrekken. 2912 Met name 
VLAS bepleit reeds enige tijd een relativering van de incorporatieleer door toepassing van 
"regels van maatschappelijke prioriteit". 2913 Hoewel de rechtspraak alsnog onvermin
derd toepassing blijft maken van de incorporatieleer2914

, is de wetgever geleidelijk de 
andere kant uitgegaan met anti-misbruikwetten: zo is de sedert 1987 geldende regeling 
inzake hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders bij faillissement indien kennelijk 

\

onbehoorlijke taakvervulling daarvan een belangrijke oorzaak vormt, van overeenkomstige 
toepassing op naar buitenlands recht opgerichte rechtspersonen die aan de heffmg van de 
Nederlandse vennootschapsbelasting zijn onderworpen (art. 138, lid 11, boek 2 
B.W.). 2915 Thans zijn in de Tweede Kamer in dit verband twee belangrijke wetsyoor-

2911 

2912 

2913 

2914 

2915 

Voor een aantal illustraties, zie COHEN ENRIQUEZ, E., "Nederlandse ondernemingen in de vorm 
van buitenlandse rechtspersonen", T.V. V.S., 1982, 265-269; ROELVINK, H.L.J., "Misbruik van 
buitenlandse rechtspersonen", in De nieuwe misbruikwetgeving, Deventer, Kluwer, 1986, (83), 84; 
SIEMER, R.L.M. en HELMIG, G.J., "Een onderzoek naar de omvang van fraude door keuze van 
een buitenlandse rechtspersoon", T. V. V. S. , 1987, 41-43. In de bewoordingen van STRUYCKEN, 
A.V. M., "Les conséquences de 1' intégration européenne sur Ie développement du droit international 
privé", Rec. Cours, 1992, I, (257), nr. 79, p. 360: "La doctrine néerlandaise du siège statutaire est 
toujours une vache sacrée, mais un peu moins sacrée qu'auparavant, sous la pression du phénomène 
de sociétés de statut étranger douteuses et qui établissent leur siège réel aux Pays-Bas." 

TIMMERMANS, 80; COHEN ENRIQUEZ, E., "Misbruik van buitenlandse vennootschappen", 
W.P.N.R., 1982, (213), 215. 

Hieronder zouden vnl. regels vallen die crediteurenbescherming ten doel hebben, m.n. bepalingen 
aangaande het minimumkapitaal, de inkoop en amortisatie van aandelen, de aansprakelijkheid van 
bestuurders, jaarrekening en jaarverslag: VLAS, P., "Methoden ter bestrijding van misbruik van 
buitenlandse rechtspersonen in Nederland", W.P.N.R., 1984, (601), 606; Id., Rechtspersonen in het 
internationaal privaatrecht, 65 e.v. Zie eveneens, voor de mogelijkheid om de incorporatietheorie 
althans t.a.v. niet-EG-vennootschappen met voorrangsregels aan te vullen, VAN DEN BRAAK, S.M. 
en HUISKES, C.R., "De Delaware-constructie onder vuur?", N.J.B., 1992, (1165), 1169. 

Zie, zeer krachtig, H.R., 11 november 1988 ("Texelse visser"), N.l., 1989, nr. 606, met noot 
MAEIJER, J. M.M., luidens welk toepasselijkverklaring langs rechterlijke weg van bepalingen van 
boek 2 B.W. (in casu de artt. 69 en 180, i.v.m. de op N.V. en B.V. wegende verplichting tot 
inschrijving in het handelsregister en de daarop gestelde sanctie van hoofdelijke aansprakelijkheid) 
niet toelaatbaar is. ASSER-VAN DER GRINTEN 11 (DE RECHTSPERSOON), 55, ziet in dtt arrest een -
zijns inziens terechte - afwijzing van de leer van VLAS (supra, voetnoot 2913). Voor een meer 
recente toepassing m.b.t. de vraag door welk recht een volmacht tot het uitoefenen van stemrecht 
wordt geregeerd, zie H.R., 20 april 1990, N.l., 1991, 2343. Met het Texelse visser-arrest heeft de 
Hoge Raad "vrije oefeningen op het terrein van het internationale rechtspersonenrecht" (zo de 
bewoordingen van ROELVINK, H.J.L., o.c., in De nieuwe misbruikwetgeving, 90), zoals vervat in 
het supra, voetnoot 2821, aangehaalde Romca-vonnis van de Rechtbank te Breda van 21 september 
1982, tegengegaan en de bal inzake misbruikbestrijding in het kamp van de wetgever gelegd. In 
1984 nog had de minister van justitie juist wetgevend ingrijpen tegen pseudo-buitenlandse 
vennootschappen onnodig geacht onder verwijzing naar de rol die de rechtspraak en rechtsleer op 
dit vlak zouden kunnen spelen: VLAS, P., Rechtspersonen, p. 27, nr. 83. 

Ofschoon een overeenkomstige bepaling in art. 248 voor de B.V. ontbreekt, is de regeling ook van 
toepassing op buitenlandse vennootschappen van het besloten vennootschap-type, aangezien zij in 
het algemeen geldt voor "een naar buitenlands recht opgerichte rechtspersoon": ASSER-MAEIJER 2, 
111, nr. 344, p. 437. Over de wetgevende geschiedenis terzake en de aanvankelijke weigerachtigheid 
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stellen aanhangig, nl. betreffende de "Wet op de formeel buitenlandse vennootschap
pen "2916 en de "Wet conflictenrecht corporaties". 2917 

Laatstgenoemd voorstel houdt een codificatie in van het Nederlandse incorporatiestelsel inzake corporaties, 
gedefinieerd als vennootschappen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, stichtingen en "andere als 
zelfstandige eenheid of organisatie naar buiten optredende lichamen en samenwerkingsverbanden "2918, en 
maakt een onderdeel uit van de voortschrijdende codificatie van het Nederlandse i.p.r. 2919 Belangrijker voor de 
hier geschetste ontwikkeling is het wetsvoorstel formeel buitenlandse vennootschappen. Dit voorstel, dat 
grotendeels overeenstemt met een in 1992 door de Adviescommissie Vennootschapsrecht omtrent deze 
problematiek opgesteld voorontwerp2920

, wil "paal en perk" stellen2921 aan het verschijnsel van de "formeel 
buitenlandse" vennootschap, gedefinieerd als "een naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid 

2916 

2917 

2918 

2919 

2920 

2921 

van de Nederlandse justitientinister om deze aansprakelijkheidsregeling uitdrukkelijk toepasselijk te 
verklaren op buitenlandse rechtspersonen, zie BOUKEMA, C.A., DORTMOND, P.J., LöWENSTEYN, 
F.J.W. en TIMMERMAN, L., "Naamloze vennootschappen", in Rechtspersonen, 138-2, 138-34-35; 
DUK, P.L., VAN DEN INGH, F.J.P., VAN DER PLOEG, T.J. en SCHWARZ, C.A., Aansprakelijkheid 
van bestuurders en commissarissen, Zwolle, Tjeenk Willink, 1986,79-80; VAN SCHILFGAARDE, P., 
Misbruik van rechtspersonen. Commentaar op de tweede en de derde misbruikwet, Deventer, 
Kluwer, 1986, 81-86; VLAS, P., Rechtspersonen, nr. 318, p. 101-102. Voor kritiek op het fiscale 
criterium waaraan de toepaselijkheid van deze norm is gekoppeld, zie met name BROOD, E.A., De 
vestigingsplaats van vennootschappen, 326; ROELVINK, H.L.J., o.c., in De nieuwe misbruikwetge
ving, 98. 

Voluit "voorstel van wet houdende regels met betrekkin~ tot naar buitenlands recht opgerichte, 
rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen dte hun werkzaamheid geheel of nagenoeg 
geheel in Nederland verrichten en geen werkelijke band hebben met de staat naar welks recht zij 
zijn opgericht", TK, 1994-95, nr. 24.139/2. Voor een bespreking, zie BROOD-GRAPPERHUIS, 
J.J.M., "Wetsontwerp in Nederland gevestigde buitenlandse vennootschappen", T.F.O., 1995, 127-
130; KENSENHUIS, A.D., "De Nederlandse roe door de off-shore", Tijdschrift voor Antilliaans 
recht - Justicia, 1994, 133-141; VLAS, P., "Twee wetsvoorstellen i.p.r.-rechtspersonenrecht", 
T.V. V.S., 1995, 233, 236-238. 

Voluit "voorstel van wet houdende regels van internationaal privaatrecht met betrekking tot 
corporaties", TK, 1994-95, nr. 24.141/2. Zie de bespreking bij VLAs, P., "Twee wetsvoorstellen 
i.p.r.-rechtspersonenrecht", T.V. V.S., 1995, 233-236. Voor een analyse van de gevolgen van de in 
dit wetsvoorstel vervatte conflictregels voor de kwalificatie van een vennootschap als belastingplich
tige in Nederland, zie BELLINGWOUT, J.W., "Fiscale aspecten van het wetsvoorstel conflictenrecht 
corporaties", W.F.R., 1996, 372-380. 

Art. 1, sub a, wetsvoorstel. Onder de tussen aanhalingstekens aangehaalde termen valt wel een 
kerkgenootschap, maar niet b.v. een trust: memorie van toelichting, TK, 1994-95, nr. 24.141/3, 
15. 

Een proeve van deze voorgenomen codificatie vormt de "Schets van een algemene wet betreffende 
het 1.p.r. ", een discussiestuk dat de stafafdeling wetgeving privaatrecht van het Nederlandse 
ministerie van justitie in augustus 1992 heeft gepubliceerd: zie W.P.N.R., 1993, 605-612. Voor een 
analyse van de artt. 71-76 van deze schets, die betrekking heeft op corporaties, zie POLAK, M.V., 
"Artikelen 71-76 IPR-schets: Corporaties", W.P.N.R., 1993, 756-758. 

Dit voorontwerp maakt deel uit van het advies van de Adviescommissie Vennootschapsrecht van 29 
oktober 1992 "inzake het internationaal privaatrecht met betrekking tot rechtspersonen", gepubli
ceerd in Stcrt., 23 november 1992, nr. 227, 6-8. Over dit advies, zie vooral BELLINGWOUT, J.W., 
"Het euvel van de puur formeel buitenlandse rechtspersonen. Enige kanttekeningen bij het advies 
van de Commissie Vennootschapsrecht d.d. 29 oktober 1992", W.P.N.R., 1993, 680-689, die de 
voorstellen o.m. creatie van rechtsonzekerheid en 'overkill' verwijt; UNIKEN VENEMA, C.AE., 
"Pseudo-buitenlandse vennootschappen in Nederland; een advies van de Adviescommissie 
Vennootschapsrecht", N. V., 1992, 266-271; VLAS, P., "Paal en perk aan 'puur formeel buitenland
se kapitaalvennootschappen"', T.V. V.S., 1993, 57-60; Id., "The fight against pseudo foreign 
corporations in the Netherlands", in Comparability and Evaluation. Essays on comparative law, 
private international law and international commercial arbitration in Honour of Dimitra Kokkini
Iatridou, BOELE-WOELKI, K., GROSHEIDE, F.W., HONDIUS, E.W. en STEENHOFF, G.J.W. (eds.), 
Dordrecht, Nijhoff, 1994, 307-321, die zich sterk afzet tegen de kritiek van BELLINGWOUT. 

Zo de bewoordingen van VLAS, P., "Paal en perk aan 'puur formeel buitenlandse kapitaalvennoot
schappen'", o.c., T.V. V.S., 1993, 57. 
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bezittende kapitaalvennootschap die haar werkzaamheid geheel of nagenoeg geheel in Nederland verricht en 
voorts geen werkelijke band heeft met de staat naar welks recht zij is opgericht, noch, zo deze staat onderdeel is 
van een land, met dat land of een ander onderdeel van die staat" (art. 1). Aan formeel buitenlandse vennoot
schappen (hierna "FBV") worden volgende verplichtingen opgelegd: (i) opgave door de bestuurders bij het 
handelsregister dat de vennootschap een FBV is en neerlegging aldaar van een in het Nederlands, Frans, Duits of 
Engels gesteld authentiek of door de bestuurders gewaarmerkt afschrift van de oprichtingsakte en van de statuten 
(art. 2); (ii) vermelding van bepaalde minimumgegevens op alle geschriften, gedrukte stukken en aankondigingen 
waarin een FBV partij is of die van haar uitgaan (art. 3); (iii) het geplaatste kapitaal van een FBV en het gestorte 
deel daarvan moeten ten minste het bedrag belopen van het minimumkapitaal dat voor de B.V. geldt (art. 
4)2922

, al is deze verplichting niet van toepassing "op een vennootschap waarop het recht van een der lid-staten 
van de Europese Unie toepasselijk is en voorts van toepassing is de Tweede Richtlijn [ ... ]"2923

; en (iv) 
verplichting tot het voeren van een administratie en boekhouding2924

, inzonderheid het opmaken van een 
jaarrekening en jaarverslag2925 (art. 5); de plicht tot het opstellen van jaarrekening en -verslag is niet van 
toepassing op "een vennootschap waarop het recht van een der lid-staten van de Europese Unie toepasselijk is en 
voorts van toepassing zijn de Vierde Richtlijn [ ... ] en de Zevende Richtlijn [ ... ]" .2926 Met betrekking tot (i) en 
(iii) voorziet het wetsvoorstel in een sanctie van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders2927

, terwijl 
ook m.b.t. misleidende jaarrekeningen, tussentijdse cijfers of jaarverslagen de B. W. -regels inzake hoofdelijke 
aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen gelden (art. 6).2928 Voor de toepassing van de artt. 2-6 
worden met bestuurders trouwens gelijk gesteld "degenen die met de dagelijkse leiding van de aan de 
vennootschap toebehorende onderneming zijn belast" (art. 7). 

597. Op de specifieke problemen die een aantal bepalingen van het voorstel "Wet 
formeel buitenlandse vennootschappen" in de optiek van het vestigingsrecht doen rijzen, 
gaan we verder in (infra, nr. 614). Hier willen we alvast aanstippen dat, ondanks de 
convergentie die de ontwikkelingen in Nederland laten uitschijnen in de richting van de 
aan de zetelleer onderliggende premissen, het uitgangspunt alsnog fundamenteel verschil
lend blijft: voor het Nederlandse stelsel blijft het vertrekpunt de principiële onderworpen
heid van corporaties aan het recht van oprichting. De daarop (in de toekomst) aangebrach
te correcties betreffen een aantal punten die vooral tot b(!§C_h~rming y~n __ ÇJ~dit~!!ren 
strekken. Het principiële uitgangspunt van de zetelleer daarentegen blijft de integrale 
onderworpenheid van de vennootschap aan het binnenlandse vennootschapsrecht zodra 
deze haar werkelijke zetel op het grondgebied van de betrokken staat heeft, al worden 
daarop van langsom meer correcties aangebracht ter vrijwaring van grensoverschrijdende 
mobiliteit, althans wanneer die mobiliteit binnenlandwaarts gericht is. 

2922 

2923 

2924 

2925 

2926 

2927 

2928 

Art. 4, lid 1, verwijst terzake naar art. 178, lid 2, boek 2 B.W., "zoals dit bedrag luidt op het 
eerste tijdstip waarop de vennootschap aan de omschrijving van artikel 1 voldoet". 

Art. 4, lid 5. 

Art. 5, lid 1, dat terzake verwijst naar art. 10 boek 2 B.W. 

Art. 5, lid 2, dat bepaalt dat op de jaarrekening en het jaarverslag titel 9 van boek 2 B.W. van 
overeenkomstige toepassing is, met dien verstande dat openbaarmaking plaatsvindt door neerlegging 
ten kantore van het handelsregister. 

Art. 5, lid 3, dat enkel art. 5, lid 2, niet van toepassing verklaart op dergelijke vennootschappen. 
Zie, i.v.m. het problematisch karakter van de onverkorte toepasselijkheid van art. 5, lid 1 (d.w.z. 
de algemene admi.nistratie- en boekhoudplicht) op EG-vennootschappen, infra, nr. 614. 

Art. 4, lid 4. 

Art. 6 verwijst dienaangaande naar de artt. 249 en 260 boek 2 B.W. 

-I 
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AFDELING 11. LEGT HET GEMEENSCRAPSRECHT EEN WELBEPAALDE THEORIE VAN HET 
INTERNATIONAAL VENNOOTSCHAPSRECHT OP? 

§ 1. Opteert art. 58 EG voor de incorporatietheorie? 

598. Vooral in de Duitse rechtsleer woedt sedert medio jaren tachtig een controverse 
over de vraag of art. 58 EG enkel de 'nationaliteit' van vennootschappen bepaalt ter 
afbakening van de personele toepas'singssfeer van het vestigingsrecht en de vrijheid van 
dienstverrichting, dan wel of uit dit artikel een conflictenrechtelijke keuze kan worden 
afgeleid ten gunste van de ene of de andere theorie van het internationaal vennoot
schapsrecht ~:Vö'5r'î5aizy~~~eigden verscheidene auteurs naar de tweede stelling, om te 
besluiten dàt,Jttr. ~ere -.frico{poratieleer bekrachtigt en dat de zetelleer met dit artikel in 
str,ijd~ ... kPm.t. 2929 In Nederland heeft ook TIMMERMANS zich in die zin uitgelaten. 2930 

"-c- Daily Maifneeft de çontroverse geenszins ~eëindigd. Zo blijft met name DROBNIG een --------. ----- - - -- .-. •-'-- '. ' -.. _-, _____ .... 

vurig proponent van de tweede stelling: art. 58 bevat volgens hem een versluierde verwij-
zingsregel ("versteckte Kollisionsnorm") krachtens welke het vennootschapsstatuut moet 
worden bepaald op basis van het recht van oprichting, al aanvaardt hij dat de Lid-Staten 

, dienaangaande politiewetten ("Eingriffsnormen") kunnen opleggen, zoals de medezeggen
schapsregels in Duitsland. 2931 Ook BEHRENS blijft de overtuiging toegedaan dat het 
gemeenschapsrecht collisierechtelijk "mindestens implizit [ ... ] die Konzeption der 
Gründungstheorie rugrunde [legt]". 2932 Daartegenover staat een schare van auteurs, met 
ROTH op kop, die uit Daily Mail afleiden dat art. 58 EG enkel het toepassingsgebied 
ratione personae van de vestigings- en dienstverrichtingsvrijheid bepaalt en geen conflict
regel inhoudt2933

, al aanvaarden een aantal onder hen, waaronder ROTH, een invloed 
van het gemeenschapsrecht op de werking van de vennootschapsrechtelijke conflictregels. 

599. Alvorens stelling in te nemen, valt aan te stippen dat het afgeleid gemeenschaps
recht geen doorslaggevende argumenten ten voordele van de incorporatie- dan wel de 
zetelleer biedt. De werkelijke zetel is weliswaar in heel wat communautaire wetgeving als 

2929 

2930 

2931 

2932 

2933 

Zie met name BEHRENS, P., "Niederlassungsfreiheit und Internationales Gesellschaftsrecht", 
RabelsZ., 1988, (498), 501; GROTHE, 77 e.v. en 164 e.v.; NIESSEN, H., "Niederlassungsrecht von 
Geselischaften nach den Regeln des europäischen Gemeinschaftsrechts", N.l. W., 1986, 1408; V oN 
BAR, C., Internationales Privatrecht, I, München, Beek, 1987, nr. 170, p. 158; zie ook de twijfel 
aan de verenigbaarheid van de zetelleer met art. 58 in BayObLG, 18 september 1986 (Landshuter 
Druckhaus 111), W.M., 1986, 1557. 

TIMMERMANS, p. 48-50, nrs. 10-11; Id, o.c., RabelsZ., 1984, 39. 

DROBNIG, U., o.c., in Europäisches Gemeinschaftsrecht und Internationales Privatrecht, 193-196. 

BEHRENS, P. , "Die U rnstrukturierung von U nternehmen durch Sitzverlegung oder Fusion über die 
Grenze im Licht der Niederlassungsfreiheit im Europäischen Binnenmarkt (Art. 52 und 58 
EWGV)", Z.G.R., 1994, (1), 17. 

RoTH, W.-H., o.c., RabelsZ., 1991, 631; KREUZER, K.F., "Die Europäisierung des Internationalen 
Privatrechts- Vorgaben des Gemeinschaftsrechts", in Gemeinsames Privatrecht in der Europäischen 
Gemeinschaft, MÜLLER-GRAFF, P.-C. (ed.), Baden-Baden, Nomos, 1993, (373), 423; LELEUX, P., 
"Les sociétés et le Traité de Rome du 25 mars 1957 instutuant la Communauté Economique 
Européenne", R.P.S., 1961, (133), 135; LoussouARN, Y., "Le rapprochement du droit des 
sociétés dans Ie cadre de la Communauté économique européenne", in L 'harmonisation dans les 
Communautés, Brussel, Ed. de l'Institut de sociologie, 1968, (9), 17; MÜNCHKOMM-EBENROTH, 
nr. 201, p. 481-482; SCHNICHELS, 175-176; SONNENBERGER, H.J., "Europarecht und Internationa
les Privatrecht", ZVglRWiss, 1996, (3), 20. Zie daarnaast ook de supra, voetnoot 701 aangehaalde 
auteurs. 

i 
j 
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criterium binnengeslopen, doch een aantal gemeenschapsregels verwijzen ook naar de 
statutaire zetel. Het gaat hier overigens meestal (maar zie verder dit nr.) niet om een 
conflicten-, maar om een materieelrechtelijk gebruik van de betrokken criteria. 

Wat het beroep op de werkelijke zetel betreft, kan men aanstippen: 
op vennootschapsrechtelijk vlak: art. 12 EESV-Verordening, dat vereist dat de zetel van het EESV moet 
gelegen zijn ofwel waar het samenwerkingsverband haar hoofdbestuur heeft, ofwel waar één van de 
leden zijn hoofdbestuur heeft2934; men vergelijke met art. 5 gewijzigd voorstel SE, krachtens welk de 
statutaire zetel op dezelfde plaats moet zijn gelegen als het hoofdbestuur; 
in fiscale regelgeving: art. 2, lid 1, Kapitaalrechtrichtlijn en het criterium van de "fiscale woonplaats" in 
de artt. 3, sub b, Fusierichtlijn en 2, sub b, Moeder-dochterrichtlijn; 
in de regelgeving inzake financiële diensten, waar krachtens de BCCI-Richtlijn voor verzekeringsonder
nemingen en kredietinstellingen2935 , krachtens de Beleggingsdienstenrichtlijn voor beleggingsonderne
mingen2936 en krachtens de icbe-richtlijn2937, de verplichting geldt dat het hoofdkantoor zich be
vindt in de Lid-Staat waar de statutaire zetel is gevestigd2938; 
als onderdeel van verwijzingsregels in de Tweede Schadeverzekeringsrichtlijn, waar het hoofdbestuur 
van de verzekeringnemer als aanknopingspunt geldt voor de erin neergelegde verwijzingsregels ter 
bepaling van het op verzekeringsovereenkomsten toepasselijke rechf939; 
als aanknopingsfactor in art. 4, lid 2, EVO-Verdrag, dat bij gebrek aan rechtskeuze het vermoeden 
poneert dat een overeenkomst het nauwst verbonden is met het land waar de vennootschap, vereniging 
of rechtspersoon die de kenmerkende prestatie moet verrichten, haar hoofdbestuur heeft. 2940 

Daartegenover staat een beroep op de statutaire zetel: 

2934 

2935 

2936 

2937 

2938 

2939 

2940 

2941 

in de financiële regelgeving, ten aanzien van de depositaris en beheers- en beleggingsvennootschappen 
van beleggingsfondsen in de icbe-richtlijn2941 ; 

Cf ROTH, W.-H., o.c., in Current Issues of Cross-Border Establishment of Companies in the 
European Union, 40, die terecht opmerkt dat deze bepaling "carries at least the smeU of the seat 
theory". Vgl. VLAS, P., Rechtspersonen, p. 42, nr. 117, die terecht argumenteert dat voor 
toepassing van de zetelleer onder de EESV-Verordening geen plaats is. 

Art. 3, leden 1 (inlassing van lid Ibis in art. 8 van de Eerste Schadeverzekerings- en Levensver
zekeringsrichtlijn) en 2 (inlassing van art. 3 lid 2bis, in de Eerste Bankrichtlijn), BCCI-Richtlijn. 
Voor kredietinstellingen was deze eis reeds neergelegd in de achtste considerans preambule Tweede 
Bankrichtlijn. 

Art. 3, lid 2, Beleggingsdienstenrichtlijn. 

Art. 3 richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe's)(PB, 1985, L 375, 3). 

Voor kredietinstellingen en beleggingsondememingen die geen rechtspersoon zijn c.q. overeenkom
stig hun nationale wetgeving geen statutaire zetel hebben, moet het hoofdbestuur (of hoofdkantoor) 
gelegen zijn in de Lid-Staat waar de vergunning is afgegeven en waar zij feitelijk werkzaam zijn: 
artt. 2bis, tweede streepje, Eerste Bankrichtlijn als ingelast bij art. 3, lid 2, BCCI-Richtlijn, en 3, 
lid 2, tweede streepje, Beleggingsdienstenrichtlijn. 

Zie art. 7, lid 1, sub a, b en c, Tweede Schadeverzekeringsrichtlijn. 

Deze bepaling gaat echter meteen over tot aanwijzing van het recht van het land van de hoofdvesti
ging resp., indien de prestatie contractueel door een andere vestiging dan de hoofdvestiging moet 
worden verricht, het recht van het land waar zich deze andere vestiging bevindt. 

Zie artt. 8, lid 1, en 15, lid 1, icbe-richtlijn. 
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in de effectenreglementering, nl. ter bepaling van de bevoegde autoriteit voor het toezicht op de 
opstelling van een beursadmissieprospectus2942 resp. van het prospectus dat moet worden opgesteld bij 
openbare aanbieding van effecten2943

; 

in het richtlijnontwerp betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een 
verzekeringsgroep. 2944 

600. Zoals eerder reeds ~ang~~~v~_p. (supra, nr. 120), ___ ~~~E-~O,Ok wij dat art. 5~.]!L} 
~~! ,Qtm:erLten_gytl§te Yan ~e~~-u!~lbep~lde, th'?g!Ï~,Y~-.!!J:~~!i~~~,Y~mtJ)Qts~ball~J~fl!t, 1 
de- in het artikel aangewende aarilfuopiilgsfactoren fungeren enkel als criteria van EG- 1 

verbondenheid teneinde de personele werkingssfeer van het vestigingsrecht en, krachtens t 

art. 66 EG, de vrijheid van dienstverrichting te bepalen. Dat art. 58 EG niet voor de ene 
of andere verwijzingsregel kiest, heeft het Hof in Daily Mail meer dan duidelijk gemaakt, 
door expliciet te oordelen dat deze verdragsbepaling de statutaire zetel en het hoofdkan
toor "op gelijke voet" plaatst als aanknopingsfactoren, en dat het vestigingsrecht geen 
oplossing biedt voor "de verschillen tussen de nationale wettelijke regelingen met 
betrekking tot de vereiste aanknoping". 2945 Ondanks alle kritiek die de motivering van 
het arrest verdient (zie supra, nrs. 340-345), kan men het Hof moeilijk verwijten dat het 
niet ten voordele van de ene of de andere conflictenrechtelijke theorie heeft willen kiezen, 
gelet op de diepe verdeeldheid van de rechtsstelsels van de Lid-Staten op dit domein (ten 
tijde van het arrest ruwweg acht zetellanden tegen vier incorporatielanden, thans negen 
tegen zes). Waar niet of nauwelijks een gemeenschappelijke noemer te vinden is, kan de 
communautaire rechter moeilijk een terughoudende opstelling worden verweten. 

Wanneer aanhangers van de incorporatieleer in art. 58, eerste alinea, EG een 'versteckte Kollissionsnorm' ten 
gunste van hun stelling lezen, wordt gemakkelijk uit het oog verloren dat een strikte toepassing van deze 
bepaling ook tot het besluit dwingt dat de incorporatieleer zoals toegepast in de desbetreffende Lid-Staten, met 
deze bepaling in strijd komt. Zij eist immers enkel dat een vennootschap is opgericht overeenkomstig het recht 
van een Lid-Staat en haar statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de Gemeenschap heeft; als 
voorwaarde geldt niet dat de statutaire zetel binnen dezelfde Lid-Staat gelegen is als die waar de vennootschap is 
opgericht. 2946 Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk vereisen echter wél dat de statutaire zetel van 
naar hun recht opgerichte vennootschappen in het binnenland is gelegen (supra, nr. 593).2947 Consequent 
toegepast, zou een conflictenrechtelijke lezing van art. 58 EG derhalve tot gevolg hebben dat alle Lid-Staten dit 
artikel overtreden. 

2942 

2943 

2944 

2945 

2946 

2947 

Zie artt. 24 en 24c, lid 2, Beursadmissieprospectusrichtlijn, als ingelast bij richtlijn 87 /345/EEG 
van de Raad van 22 juni 1987 (PB, 1987, L 185, 81). 

Art. 20, lid 1, richtlijn 89/298/EEG van de Raad van 17 april 1989 tot coördinatie van de eisen 
gesteld aan de opstelling van, het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat moet 
worden gepubliceerd bij een openbare aanbieding van effecten (PB, 1989, L 124, 8). 

PB, 1995, C 341, 16: zie art. 3, leden 2 en 3. 

Arrest Daily Mail, r.o. 21 en 23. 

Z.ie ook BEITZKE~I, 85, die onder. meer om die reden m~ende dat he~. Haagse Erkenningsverdrag 
met ver genoeg gmg: art. 1 van dtt verdrag maakt erkennmg afhankeliJk van de aanwezigheid van 
de statutaire zetel op het grondgebied van de staat krachtens wiens wetgeving de rechtspersoonlijk
heid is verkregen. 

Zie de referenties supra, voetnoot 2896. 

~~=î 

_j 



§ 2. Alternatieve route 
vennootschapsrecht op? 

// 
/ 1:7art. 52 

610 

EG een bepaalde theorie van internationaal 

601. _Waar art. 58 E(T _~een 'verstec)de K~llissionsnofiil_' ... !Jev~t,_ moet de vraag,. worden 
onderiocht of dit met' art .. 5:Z~Ea·aro@ef~et&_~ya1Js. De vraag kan verrassend klinken, 
maaf'l'ijlëf7~-geîëi ópdê--Ovefgang in de rechtspraak van het Hof naar een beperkingsgerich-
te lezing van voornoemd artikel, geenszins vergezocht . ..ziijwmt"_.e.,~pJ,!ç_!~~X-"~~t~l4_, 
hieron neer_: impliceert art. 52, opgevat als verbod van ook niet-disc~iJ:!~~~~de beperkln
g~ gn.=~~2roji~<l~~sngihg.~-:~ aät-. çtit~-~yer~nrgsärtilèet- altha~ voor _récl!ts~I"~oii~~i- -een 
versluierde_. yerwijzingsregel be\'at, in die zin dat het de_ voor~eur geeft aan _de· ene 
~QJl{lJ~!~,I!~~~!~)»~!c~" !~e~: boy en._ d~ ~ndere? ~eteen wordt men terug in het spanmngsveid 
van de eerste versus de tweede alinea van art. 52 geworpen (supra, nr. 278): op grond 
van de eerste alinea kan men argumenteren dat toepasselijkheid van de zetelleer een 
"beperking" van het vestigingsrecht voor vennootschappen inhoudt, zodat deze bepaling 
impliciet de voorkeur zou geven aan de incorporatietheorie; daarentegen valt op basis van 
art. 52, tweede alinea, te betogen dat het daarin vervatte gelijke-behandelingsverbod een 
rem stelt op de import van buitenlandse vennootschapsrechtelijke regels en met het oog op 
de gelijke concurrentievoorwaarden van binnenlandse en zich vestigende EG-vennoot
schappen, de zetelleer billijkt. 

602. Voor de visie dat art. 52, eerste alinea, EG een impliciete voorkeur voor de 
incorporatieleer zou bevatten, kan men zich inspireren op de recente discussies in de 
(vooral Duitse) doctrine omtrent de collisierechtelijke impact van het vrije goederen- en 
dienstenverkeer. Ook daar is het in wezen 's Hofs ncassis de Dijon"-le~i!!g van de artt. 
30 en 59 EG geweest, die een aantal auteurs tot de stelling bewogen--fiei~dat in het vrije 
goederen- en dienstenverkeer versluierde conflictregels aan het werk zijn. 

Vooral BASEDOW heeft die zienswijze met brio bepleit. 2948 Kort geschetst, komt 
volgens hem de door het Hof in zijn goederen- en dienstenrechtspraak opgelegde plicht 
om onder voorbehoud van dwingende redenen van algemeen belang de in het oorspron
gland doorgevoerde controles als gelijkwaardig te erkennen, neer op een verwijzingsregel 
ten gunste van de toepasselijkheid van het recht van dit land ("Herkunftslandprin
zip").2949 

BASEDOW zet nog een stap verder: de oorspronglandregel betreft slechts een deel van de gevallen, nl. waar het 
recht van het gastland restrictiever is dan dat van het land van herkomst. In werkelijkheid kan zich ook het 
omgekeerde voordoen, d.w.z. dat het recht van het gastland liberaler is dan de regels van het oorsprongland. Het 
gemeenschapsrecht staat er dan volgens de auteur niet aan in de weg dat het gastland zijn eigen regelgeving 
toepast. 2950 Hieruit leidt hij af dat uiteindelijk geen principe ten gunste van het recht van het oorsprongland 

2948 

2949 

2950 

BASEDOW, J., "Der kollisionsrechtliche Gehalt der Produktfreiheiten im europäischen Binnenmarkt: 
favor offerentis", RabelsZ., 1995, 1-55. 

BASEDOW, J., o.c., RabelsZ., 1995, 13-15. 

BASEDOW, J., o.c., RabelsZ., 1995, 15-16, die als voorbeeld wetgeving over eerlijke handelsprak
tijken geeft: als het Verenigd Koninkrijk vergelijkende reclame toelaat, kunnen ook Duitse onderne
mingen die techniek in dat land hanteren, zelfs al is dat in Duitsland verboden. 
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speelt, maar veeleer van het voor de aanbieder gunstigste recht ("Günstigkeitsprinzip" of "favor offeren
tis "). 2951 2952 

Op het gebied van bankdiensten hebben auteurs als WOLF een analoge conflictenrechtelij
ke werking toegekend aan art. 59 EG, welke de uitlegging van de Tweede Bankrichtlijn 
beïnvloedt. 2953 Recent heeft vaN WILMOWSKY de theorie van de versluierde verwij
zingsregel ook toegepast op het vlak van internationale consumentenovereenkom
sten.2954 

603. Deze stellingnamen zijn, zoals te verwachten vi~l, ()p_ J,qitiek.gestoten._ Waar RoTH 
in 1991 nog maande tot voorziClïftghetd btjhef-miken van generieke internationaal
privaatrechtelijke gevolgtrekkingen uit de rechtpraak van het Hof-2955, bestempelt SoN-

2951 

2952 

2953 

2954 

2955 

BASEDOW, J., o.c. , RabelsZ. , 1995, 16-17. Over een "Günstigkeitsregel die liberalere der 
berührten Rechtsordnungen für maBgeblich erklärt" gewaagde reeds BERNHARD, P., "Cassis de 
Dijon und Kollisionrecht - am Beispiel des unlauteren wettbewerbs", EuZW, 1992, (437), 442, 
onder toevoeging evenwel (met verwijzing naar de rechtspraak inzake exportbeperkingen gefun
deerd op art. 34 EG: zie p. 439) dat het Hof op dit punt niet zo consequent ts. 

Aan te stippen valt dat BASEDOW deze favor offerenris niét op de rechtspraak van het Hof fundeert, 
maar op het i.p.r. van de Lid-Staten in samenhang met het Europese recht, welk laatste zich 
hierte~en niet zou verzetten. De Lid-Staten zouden via een aangepaste conflictregel kunnen 
verwiJzen naar het strengere recht van het land van herkomst en daardoor buitenlandse ondernemin
gen ten opzichte van de binnenlandse benadelen; volgens hem zou dit niet in strijd zijn met het 
gemeenschapsrecht, omdat de rechtspraak inzake goederen- en dienstenverkeer steevast oordeelt dat 
alleen die handelwijzen beschermd worden, die in het oorsP.rongland rechtmatig worden verricht. 
W.-H. Rom daarentegen heeft - o.i. terecht - een dergeliJke conflictregel als een met het vrije 
verkeer str,ijdige discriminatie bestempeld: o.c., RabelsZ., 1991, 645-646, m.b.t. de Duitse 
conflictregel krachtens welke, wanneer de plaats van de schadetoebrengende handeling en de plaats 
waar zich het effect voordoet uiteenlopen, het recht gelding vindt dat voor het slachtoffer gunstiger 
is. Aan de hand van de productenaansprakelijkheid betoogt Rorn dat deze regel buitenlandse 
producenten - tenminste zo hun oorspronglandrecht gunstiger voor het slachtoffer uitvalt -
achterstelt ten opzichte van Duitse producenten en niet gerechtvaardigd wordt door art. 36 EG. 

WOLF, M., "Privates Bankvertragsrecht im EG-Binnenmarkt", W.M., 1990, (1941), 1944: "Die 
hohe Wertbedeutung, die Art. 59 EWGV der Dienstleistungsfreiheit beimillt, beeinflufit deshalb 
auch die Auslegung der 11. EG-BankR-Ril und rechtfertigt es, Art. 18 Abs. 1 im Sinne einer 
umfassenden Betätigungsgarantie zu verstehen, die auch die Anerkennung der dienstleistungs
spezifischen zivilrechtlichen lnstitute umfa6t." Zie ook TISON, M., "Europese bankintegratie en het 
algemeen belang", Bank Fin., 1993, (211), p. 219-220, nrs. 24-25. Zie, expliciet tegen deze 
uitlegging van de Tweede Bankrichtlijn, Rorn, W.-H., o.c., RabelsZ., 1991, 667-668, voetnoot 
205; SONNENBERGER, H.-J., o.c., ZVglRWiss, 1996, 10: "Diese Auffassung setzt sich über die 
U nterscheidung von Bankaufsichtsrecht und Bankprivateecht so grundsätzlich binweg, daB ihr nicht 
gefolgt werden kann." 

V oN WILMOWSKY, P., "Der internationale Verbrauchervertrag im EG-Binnenmarkt", ZEuP, 1995, 
735-768. Zie recent van dezelfde auteur, m.b.t. de inwerking van de verdragsvrijheden op het 
privaatrecht, "EG-Preiheiten und Vertragsrecht", J.Z., 1996, 590. In eerstgenoemde bijdrage 
betoogt de auteur dat de contractsvrijheid deel uitmaakt van het communautaire constitutionele 
recht, waarbij ook de vrijheid van rechtskeuze door deze vrijheden wordt gewaarborgd. Zowel 
materieelrechtelijke beperkingen op de contractsvrijheid via dwingend recht als conflictenrechtelijke 
ingrepen in de vrije rechtskeuze via objectieve aanknopingen, moeten zijns inziens naar gemeen
schapsrecht gerechtvaardigd zijn door dwingende redenen van algemeen belang. Een collisienorm 
die op internationale verbruikersovereenkomsten steeds het recht van de woonplaats van de 
verbruiker zou toepassen, schendt het evenredigheidsbeginsel. Naar zijn oordeel wijst het proportio
naliteitsprincipe integendeel de bevoegdheid om conflictenrechtelijke regels ter bescherming van de 
consument te nemen, toe aan de Lid-Staat op wiens markt het contract werd aangegaan ("Anbah
nungsmarkt"), d.w.z. waar de vraag van de consument en het aanbod van de onderneming elkaar 
treffen. 

ROTH, W.-H., o.c., RabelsZ., 1991, 668: "Indessen soli hier vor einer vorschnellen Parallellisie
rong von Internationalem Verwaltungsrecht und IPR gewamt werden. [ ... ] Von daher verbietel es 
sich im Hinblick auf die Entwicklung des Herkunftslandprinzip, generene Folgerungen für das 

-_ -1 

i 
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NENBERGER recent de leer van de 'versteckte Kollisionsnormen' als "bloBe Erfmdung" 
waaraan de Keek-rechtspraak elk fundament heeft ontnomen en die uiteindelijk niet berust 
op de Europese jurisprudentie doch op "Rechtspolitik, die 'Wünschenwertes' verwirkli
chen will". 2956 Met deze auteur kan men inderdaad betwijfelen of uit de verdragsbepa
lingen inzake goederen- en dienstenverkeer, zoals uitgelegd in de rechtspraak van het 
Hof, de hoger aangestipte conflictenrechtelijke gevolgtrekkingen te maken vallen. De 
stelling van BASEDOW is in wezen gefundeerd op de Oosthoek-jurisprudentie inzake art. 
30 E<J2957

, wat maakt dat hij zijn uiterste best moet doen om de betekenis van Keek 
(supra, nr. 468) te minimaliseren. 2958 Zelfs afgezien van de Keek-rechtspraak ligt de 
kwetsbaarheid van BASEDOW' s en WOLF's stellingnamen op het vlak van de vrije 
dienstverrichting in de generieke conflictenrechtelijke consequenties die zij uit een beperkt 
aantal arresten van het Hof trekken, zonder daarbij acht te slaan op de vele verschij
ningsvormen van grensoverschrijdende dienstverrichting.2959 Kan men volhouden dat 
het vrije dienstenverkeer een aannemer de mogelijkheid verschaft om overeenkomstig de 
regels van zijn oorsprongland bouwwerkzaamheden te verrichten in het gastland? Zulke 
stelling zou lijnrecht indruisen tegen Rush Portuguesa en Vander Eist, waar het heet dat 
"het gemeenschapsrecht de Lid-Staten niet belet, hun wetgeving of collectieve arbeids
overeenkomsten tussen de sociale partners te laten gelden voor een ieder die - zelfs 
tijdelijk - arbeid in loondienst op hun grondgebied verricht, ongeacht het land van 
vestiging van de werkgever". 2960 Men kan uiteraard pogen de theorie te verfJjnen door 
allerhande nuances aan te brengen, doch hierbij worden algauw categorieën ontwikkeld 
die weinig van doen hebben met de communautaire rechtspraak. 2961 

604. Wa,ru:, _d.e.. leer-.Y~Il.À~. _ve,rsluierde verwijzingsregels reeds op het _gebiçd _van het 
g~ederèn-_ en dienstenverke.er bijzonder betwist is' liild . eeif toepassmg ervan op .!!et- gebied 
van hefve~tf~l:iLnog,-me.er voor controverse vatbaar._,Bij ons weten werd de theorie 
nog_~e(9i!:Ju1. S2 EG toegepast, maar iie( lijlÇi-geenszins~~catr,~~mer-bereep,, 

2956 

2957 

2958 

2959 

2960 

2961 

Kollisionsrecht zu ziehen. Vielmehr wird man von Sachgebiet zu Sachgebiet die ma6gebenden 
Leitlinien entwickeln und ihre Auswirkungen für den Binnenmarkt diskutieren müssen. " 

SONNENBERGER, H.J., o.c., ZVglRWiss, 1996, 11-12. 

Supra, voetnoten 2222 en 2223: BASEDOW, J., o.c., RabelsZ., 1995, 8. 

BASEDOW, J., o.c., RabelsZ., 1995, 9-10, waar de auteur opmerkt dat de formulering van Keek 
"noch weit genug [ist], urn nicht nur jede faktische Erschwernis für ausländische Produkte zu 
Erfassen, sondem auch jede Behinderung europaweiter Absatzstrategien wie im Falie 'Oosthoek'"; 
"Die eigentliche Bedeutung des 'Keck'-Urteils liegt wohl darin, daB Art . .30 EGV nur Hebinderun
gen der Einfuhr und nicht die Regulierung der innerstaatlichen Handels verbietet. [ ... ] Für die 
Fragen des Kollisionsrecht heifit das aber, daB sich aus 'Keek' keine wesentlichen Veränderungen 
der Rechtslage ergeben, weil grenzüberschreitende Bezüge hier ohnehin stets gegenwärtig sind." 

Zie m.b.t. deze verschillende verschijningsvormen, supra, voetnoot 919. 

Arresten van 27 maart 1990, zaak C-113/89, Rush Portuguesa, Jur., 1990, 1-1417, r.o. 18 en 9 
augustus 1994, zaak C-43/93, Vander Eist, Jur., 1994, 1-3803, r.o. 23. 

Gelijkaardige ongelukkige categoriseringen zijn te vinden in de Ontwerpmededeling Algemeen 
Belang van de Commissie. Voor een kritiek, zie WOUTERS, J., "Europees en nationaal conflicten
recht en de interne markt voor financiële diensten", in Europees Gemeenschapsrecht en Internatio
naal Privaatrecht, M.N. V.I.R., nr. 113, 1996, (48), 84-87. Het "gunstigheidsprincipe" dat 
BASEDOW -als conflictregel poneert, doet overigens de delicate vraag ontstaan vanuit wiens 
standpunt de gunstigbeid moet worden ingevuld, nl. dat van de producent of dienstverrichter dan 
wel dat van de afnemer of dienstontvanger (-consument). Een regel die gunstiger uitvalt voor de 
dienstverrichter hoeft niet noodzakelijk gunstiger te zijn voor de dienstontvanger en vice versa. 
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OJJd~._l'[~sq_poulou-, Kralis-_. etLQf!b~rd-rechtspraak, in de toekolllstgebel!!_t._ Men zou, 
~"~et_lic!l~~.Y~.Il-~Q~c l?~IJ~Jlgpg~~ge~~~t~ uitlegg1ng die het Hof t!ïä~~"~~ -~"J!.-_~2~Crg_~~f!:~ 
~nneno~!Q&..tm .. dat deze, .. v~rdragsbeparïrig üiiPliêiê~ ·ae~vóör~eur geeft_ acu;t _de incorpora- _ 
tieiiieöfie b~ven de zetelleer. Eerstgenoemde tlie~rie is indêicfàa(fin vérgêiiJking_ met de,, 
tweede hee( w~l~}!~~J>,~l~!eitsyrten(fêfijlêef~: __ mer·fláD:1~BiJ~·vetplifá~mg· ~-~an. de .. wer~~lij'~~
iëtel (supra, nr. 593). KàirJileit"'~Iiier·:.: we· ratèh de-~gedàch.tên ·even de yi"ij~_roop- ~ " 
~meii~1!i!)I~:JnViassiJp~f:tlOri vervattê __ p!Jch[tot_~~e~ij(l~~ _C,l"lc~nning-.. enhet 
lf!_ Kraus_ ~-1} .. ~PlYl!4 _ neerg~leg~e verbod .. van alle belemmeringen_ van ?~ vrije vestig~g, 
een 'préjugé favora~le' V~ het ge,meenschapsrecfit _VOOr ~~jncoipótatiêfêêr spreekt?_ . 
~~-~:_ .. ,, .... ,,._"""t-~J_'·_.;.,~, .... .,~---- . -· - ' . -. - ' 

Voorzichtigheid lijkt meer dan geboden, omdat - zoals in de theorieën van 
BASEDOW, VON WILMOWSKY en WOLF - al snel de neiging ontstaat de rechtspraak van 
het Hof uit haar context te halen, te extrapoleren en uiteindelijk te verabsoluteren. Het 
staat vast, dat de Vlassopoulou-rechtspraak in wezen gefundeerd is op dezelfde principes 
als de in het kader van het goederenverkeer door het Hof opgelegde verplichting om in 
het oorsprongland doorgevoerde controles als gelijkwaardig te erkennen, nl. de beginselen 
van samenwerking en vergelijkbaarheid (supra, nrs. 372-373) en, meer algemeen, van 
wederzijds vertrouwen (supra, nr. 480). Maar daaruit volgt nog niet dat deze jurispruden
tie voor de Lid-Staten de verplichting inhoudt om vennootschappen die hun hoofdbestuur 
op hun grondgebied hebben, toe te staan om wat hun personeel statuut betreft, geregeerd 
te blijven door het recht van de Lid-Staat van oprichting. Veeleer is Vlassopoulou te 
begrijpen als een aan de Lid-Staten opgelegde plicht tot vergelijking van reeds verworven 
kwalificaties ter vereenvoudigen van de markttoegang van EG-onderdanen en -vennoot
schappen. Conflictenrechtelijk heeft deze rechtspraak derhalve hoogstens betekenis voor 
het aspect markttoegang - wat verbonden kan zijn met het probleem van de erkenning: 
supra, nr. 481 -, maar niet voor de blijvende marktparticipatie. Wat de marktdeelname 
betreft, blijft de Lid-Staat van ontvangst vrij om zijn eigen regels op te leggen, zij het dat 
dit op volstrekt niet-discriminerende wijze moet geschieden (supra, nr. 485). Een 
verabsolutering van de Vlassopoulou-jurisprudentie tot 'versteckte Kollisionsnorm' ten 
gunste van de incorporatietheorie zou ook atbreuk doen aan het hoger benadrukte 
onderscheid tussen de vestigingsvrijheid als mobiliteitsrecht van productiefactoren en het 
vrije verkeer van goederen en (ten dele) diensten als mobiliteitsrecht voor producten 
(supra, nr. 436). De duurzame integratie van productiefactoren in de economie van een 
Lid-Staat verschaft deze laatste legitieme aanspraken om zijn eigen regelgeving op de 
betrokken personen of ondernemingen toe te passen (ibid.). Hoger zagen we dat de 
Kraus- en Gebhard-rechtspraak eveneens, ondanks hun ruime formulering, in dit 
markttoegangsperspectief moeten worden bekeken. 

Elders hebben wij de stelling verdedigd, dat op het gebied van financiële overeenkomsten (bank-, effecten-, 
verzekerings-, ... diensten) het vrije dienstenverkeer een uitverkoren verwantschap heeft met, of een 'préjugé 
favorable' vertoont voor, contractsvrijheid met inbegrip van partijautonomie.2962 Partijautonomie op het gebied 

2962 Zie WOUTERS, J., o.c., in Europees Gemeenschapsrecht en Internationaal Privaatrecht, 
M.N. V.l.R., nr. 113, 1996, 116-117. Aldaar hebben wij betoogd dat de partijautonomie op het 
gebied van overeenkomsten behoort tot de algemene beginselen die de rechtsstelsels van de Lid
Staten gemeen hebben, wat met name blijkt uit de bekrachtiging van dit principe door art. 3, lid 1, 
EVO, dat voor de Lid-Staten het "gemeen recht" op dit punt uitmaakt. Steun kan men voor die 
stelling ook vinden in de arresten van 29 oktober 1980, zaak 22/80, Boussac, Jur., 1980, 3427, 
r.o. 13 en 24 januari 1991, zaak C-339/89, Alsthom Atlantique, Jur., 1991, 1-107, r.o. 15, tweede 
zin. Zie ook DUBUISSON, B., Le droit applicable au contrat d'assurance dans un espace commu
nautaire intégré, nr. 813, p. 771-772. 
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van het contractenrecht is echter een geheel andere zaak dan op het gebied van het personeel statuut van 
rechtspersonen. 2963 Het opteren van een Lid-Staat voor een objectieve aanknopingsfactor, zoals de werkelijke 
zetel, en de daarmee gepaard gaande uitsluiting van partijautonomie, valt vanuit het vestigingsrecht niet te 
betwisten. 2964 In wezen staat de incorporatieleer evenmin rechtskeuzevrijheid toe: partijen die in Nederland, 
Ierland of het Verenigd Koninkrijk een vennootschap wensen op te richten, moeten zulks doen naar het recht van 
dat land. Het aspect rechtskeuzevrijheid bij de incorporatieleer is derhalve beperkt tot de irrelevantie van de 
vraag waar de vennootscha~ haar werkelijke zetel vestigt. 2965 

§ 3. Alternatieve route 2: vloeit gedeeltelijke toepassing van de incorporatieleer voort uit., .,,_- .. -. - . - ·• . - . -- - --. '-

y_ennootschapsharmonisatie? .__ 
•' -- ---

605. Een interessante alternatieve route heeft TIMMERMANS destijds aangesneden in zijn 
preadvies over het Erkenningsverdrag voor de Nederlandse Vereniging voor Internationaal 
Recht. 2966 Dat de auteur in zijn visie niet alleen staat, blijkt uit het advies van de Ne
derlandse Raad van State met betrekking tot het wetsvoorstel "formeel buitenlandse 
vennootschappen" (supra, nr. 595). Vanuit het doel van de harmonisatie van het vennoot
schapsrecht - het op elkaar afstemmen van nationale wetgevingen om onaangename 
verrassingen van belanghebben in het verkeer met EG-vennootschappen te voorkomen (cf 
supra, nr. 233) - argumenteert hij dat de artt. 52 en 58 EG niet langer toestaan dat een 
Lid-Staat zijn eigen vennootschapsrecht onbelemmerd toepast op EG-vennootschap
pen. 2967 De Raad van State formuleert, met verwijzing naar het Se gers-arrest (supra, 
nr. 325), dit standpunt op meer algemene wijze: 

"Het toepassen van eigen vennootschapsrecht op kapitaalvennootschappen uit andere lid-staten van de Europese 
Unie is, wanneer het om voorschriften gaat die door vennootschapsrichtlijnen van de EG zijn geharmoniseerd, in 
strijd met die richtlijnen. Voor zover het recht niet is geharmoniseerd, zijn de voorschriften niet in strijd met de 
vrijheid van vestiging, mits terecht een beroep wordt gedaan op artikel 56 van het EG-Verdrag. "2968 

Dit standpunt_ komt __ ~r in wezen op neer dat, zodra de communautaire wetgever op een 
bepaafcf.domem-hêt vennooisêha~srechtharmoniseert, een Lid~Staat niet meer gerechtigd 
zou zijn de eig~n vennootsc!lapsreg~ls 9P e(!n (onder het toepassingsgebied van de 
betrokkeil háimonisatierichtlijn ressorterende) _EG-vennootschap· toe te passen, maar die 
van het oorsprongland van de vennootschap-- nioet laten spelen. Kortom, naamiate --de 
harmonisatie voortschrijdt, wordt voor de Lid-Staten van lállgsom meer het incorporatie
stelsel obligatoir. 

2963 

2964 

2965 

2966 

2967 

2968 

Cf THmiERGE, 335, die opmerkt dat geen enkel modem land een dergelijke liberale opstelling 
heeft ten aanzien van de oprichting van rechtspersonen. 

In die zin ook ROTH, W.-H., o.c., RabelsZ., 1991, 648; m.b.t. de oprichting van dochteronderne
mingen, KNOBBE-KEUK, B., o.c., D.B., 1990, 2581. Vgl. echter BEHRENS, P., o.c., RabelsZ., 
1988' 500-503. 

Onder de zetelleer in haar orthodoxe toepassing is dit daarentegen wel relevant: een vennootschap 
is maar geldig opgericht indien zij haar werkelijke zetel in het binnenland heeft. q. STAUDINGER
GROSSFELD, p. 70, nr. 250. 

Supra, voetnoot 2847. 

TIMMERMANS, 49-50. 

Zie advies Raad van State en nader rapport bij het voorstel van "Wet op de formeel buitenlandse 
vennootschappen", TK, 1994-95, nr. 24.139/2, i.h.b. p. 5. 

I 
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606. Hoe theoretisch aantrekkelijk de gedachtengang ook moge zijn, zij Jean ons niet 
~y~~Q .. ·Harmonisatie van vennootstha.psréchl" Jfeeff iliderdaad, zoals hoger aangegeven 
(supra, nrs. 245-247), als hoofddoel het bevorderen van de vrije vestiging van vennoot
schappen, maar zulks impliceert niet dat telkens er een richtlijn wordt aangenomen, de 
incorporatieleer de iure een stap voorwaarts schrijdt binnen de Gemeenschap. Een 
dergelijk systeem zou nauwelijks werkbaar zijn: voor bepaalde aspecten (b.v. kapitaalbe
scherming, jaarrekening) zou het recht van het oorsprongland gelden, terwijl voor niet
geharmoniseerde gedeelten van het vennootschapsrecht het gastland zijn eigen regels zou 
mogen opleggen, en dan nog enkel- zo de Nederlandse Raad van State- binnen de smalle 
marges van art. 56 EG (waarover infra, nrs. 711 e.v.). Onvermijdelijke complicaties 
zouden dreigen omwille van de opties die sommige richtlijnen (zie bij uitstek de Vierde 
Richtlijn) aan de Lid-Staten bieden. De vraag naar het minimum- of maximumkarakter 
van richtlijnbepalingen zou in alle scherpte rijzen (supra, nr. 236). In wezen berust deze 
redenering op de premisse dat art. 58 EG de incorporatieleer oplegt2969

, een standpunt 
dat blijkens Daily Mail (supra, nr. 600) niet opgaat. Het komt ons voor dat harmonisatie 
van het vennootschapsrecht geen rechtstreekse, doch een meer subtiele, indirecte invloed 
uitoefent op het conflictenrecht van de Lid-Staten: zo kunnen geharmoniseerde vennoot
schapsregels in aanmerking worden genomen bij de rechtvaardigings- en proportionali-! 
teitstoetsing ten aanzien van markttoegangsbelemmerende werkingsmodaliteiten van 
conflictregels, zoals niet-erkenning onder de zetelleer (infra, nr. 612) en het gevaar van 
dubbele normstelling bij de toepassing van - ook door incorporatielanden opgelegde -
nationale politiewetten (infra, nr. 614). 

AFDELING 111. IMPACT VAN HET VESTIGINGSRECHT OP DE WERKING VAN NATIONAAL 

CONFLICTENRECHT 

607. Dat . de vrijheid van vestig!flg~ ~~ijkens Daily .·Mail de aanknopingsfactoren onge~ 
moeid läàt;""" betekët}f everiweî-~~ geefis~~-- . dat -~zij-·ge~ëer--nëütriär~StiaT tegenover . de-
~oaäliteiten vap. ~ riatioruue verwijz;in~~reg~ls ~n áe .· 4àardoo'r- gecreeerde tielemme~ 
rhlgèJ.i~:~<tc[~~~êlê"ce:Y!jiç ... vestiging_. 2970 De verdragsbepalingen inzake het vestigingsrecht 
leggen terzake een aantal beperkingen op in het perspectief van openheid van nationale 
markten en vrije mobiliteit van productiefactoren. Onderhavige afdeling gaat nader ig 91! 
deze . b~gre~ende . invloed van. het. gelD.eenschap~reêht ten aanzien van lreCiiifernaÜonaal 
vènnüotsê~~p~~!~~~t y~n d_f? Lid-Staten. Deze~ 11eemt drie ·vormen a~n, rif. '(tl'X een pliclit tot 
veróiagsconforme toepassing van nationale confliCtregels in situaties die I, niet onder de 
rechtstreekse werking van de verdragsvrijheden ressorteren, ~ toepassing van een 
rechtvaardigings- en evenredigheidstest zo een niet onafscheideliJk met de conflictregel 

2969 

2970 

TIMMERMANS, 52, vat zijn visie zo samen: "Voor de collisierechtelijke oplossing moet van het 
incorporatiestelsel worden uitgegaan. Artikel 58 verzet zich tegen toepassing van het 'siège réel' 
stelsel." 

Zie, voor de stelling dat de verdragsvrijheden in wezen onverschillig staan tegenover nationale 
conflictregels, de (op het goederenverkeer toegespitste) analyses van DUINTIER TEBBENS, H., "Les 
conflits de lois en matière de publicité déloyale à l'épreuve du droit communautaire", Rev. Crit. 
Dr. Int. Privé, 1994, (451), 476-478; KOHLER, C., "La Cour de justice des Communautés 
européennes et Ie droit international privé", mededeling van 25 mars 1994 voor het Çomité français 
de droit international privé, te verschijnen in Travaux du Comité français de droit international 
privé, 1994-95, 8. Zie onze kritische bedenkingen terzake: WOUTERS, J., "Europees en nationaal 
conflictenrecht en de interne markt voor financiële diensten", in Europees Gemeenschapsrecht en 
Internationaal Privaatrecht, M.N. V.l.R., nr. 113, 1996, (48), 117-120. 
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verbonden werkingsmq~liteit daarvan tot een markttoegangsbelemmering in de zin van 
art. 52 EG leidt, en @it plicht tot gemeenschapsconforme toepassing van materieelrech
telijke bepalingen die in het verlengde van de i.p.r.-regels worden aangewend c.q. 
toetsing daarvan op hun rechtvaardiging en proportionaliteit. 

§ 1. Plicht tot verdragsconforme uitlegging van nationale conflictregels 

608. In Daily Mail heeft het Hof duidelijk gemaakt dat de rechtstreekse werking van de 
artt. 52 en 58 EG zich niet uitstrekt tot de keuze die Lid-Staten maken voor een welbe
paalde aanknopingsfactor voor hun internationaal vennootschapsrecht, noch tot het recht 
van ondernemingen om hun hoofdbestuur naar een andere Lid-Staat te verplaatsen (supra, 
nr. 335). Dat ondernemingen op' deze punten geen direct afdwingbaar recht aan voor
noemde verdragsbepalingen ontlenen, ontslaat de nationale overheden echter geenszins 
van hun uit art. 5 EG voortvloeiende plicht, zoals geëxpliciteerd in Van Munster (supra, 
nr. 550), om hun nationale conflictregels zq_ _ _yerdrag~_ÇQ_g{q_rm mogel_iik_l.ljtt~J~g~ll,_ dit 
wil zeggen QIL_eeQ wiize _die_ zoveel mogelijk moet voorkomen dat ondememin~ll çrvan 
wef!rhouden worden daadwerkelijk hun -recht van vrij yerkeer uit te oefenen. 2971 Door 
de verwijzing die Daily Mail naar het internationaal vennootschapsrecht van de Lid-Staten 
opereert, rust integendeel een nog belangrijker plicht op de schouders van de nationale 
administratieve en rechterlijke overheden om hun collisieregels zo goed mogelijk in 
overeenstemming met de doelstellingen van het vrije verkeer van ondernemingen te 
hanteren. 2972 

609. Een aantal vooruitziende auteurs hebben vroeger reeds deze verplichting tot 
verdragsconforme toepassing van nationale conflictregels benadrukt, inzonderheid met 
betrekking tot de toepassing door de nationale rechter van het voorbehoud van Ï!J.telll(lti.Q
naal=PÖ.Yttatre_c]1telijke openbare _orde. Al in 1966 merkte K. ZWEIGERT op dat 

"sich allenfalls aus dem allgemeinen Grundsatz in Artikel 5 EWG-Vertrag eine Pflicht der Richter im EWG
Raum herleiten [lä6t], von der ordre public-Klausel mit der Zurückhaltung Gebrauch zu machen, welche die 
Verbondenheit der Mitgliedstaaten in einem Gemeinsamen Markt nahelegt. Das bedeutet eine 'Färbung' des 
ordre public im Sinne angespanntener Respekts vor ausländischen Normierongen [ ... ] in den Bereichen des 
Handelsrechts, Wirtschaftsrechts, Arbeits- und Sozialrechts, soweit Rechtsnormen eines anderen Mitgliedstaates 
aus diesen Bereichen über das Kollisionsrecht anzuwenden sind. "2973 

Treffend voor de communautaire positie van vennootschappen zijn de door ZWEIGERT in 
dit verband genoemde rechterlijke uitspraken waartegen zijns inziens in communautair 
perspectief bezwaren kunnen worden gemaakt, nl. een vonnis van de Brusselse rechtbank 

2971 

2972 

2973 

Zie reeds, m.b.t. de plicht tot verdragsconforme uitlegging van nationaal recht in een situatie 
waarin de verdragsbepalingen niet rechtstreeks werken, STEINDORFF, E., "Dienstleistungsfreiheit 
und Versicherungswirtschaft - Zugleich ein Beitrag zur Direktwirkung des europäischen Gemein
schaftsrechts", Z.H.R., 1975, (249), 255. 

In die zin ook BEHRENS, P., "Sind Geselischaften Niederlassungsberechtigte minderen Rechts?", 
EuZW, 1991, 97. 

ZWEIGERT, K., "Einige Auswirkungen des Gemeinsamen Marktes auf das Internationale Privatrecht 
der Mitgliedstaaten", in Probleme des Europäischen Rechts. Pestschrift für Walter Hallsrein zu 
seinem 65. Geburtstag, VON CAEMMERER, E., SCHLOCHAUER, H.-J. en STEINDORFF, E. (eds.), 
Frankfurt-am-Main, Klostermann, 1966, (555), 567. 
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van koophandel2974 waarin een Duitse eenpersoons-GmbH niet wordt erkend op grond 

van de internationaal-privaatrechtelijke openbare orde, en een arrest van de Cour d'appel 

te Parijs2975 waarin een Nederlandse (uitzonderings-) regeling die in het verlies van 

aandeelhoudersrechten ten gunste van de Nederlandse staat voorzag bij niet-aanmelding 

van effecten, in strijd met de Franse openbare orde werd verklaard. 2976 Laatstgenoemd 

arrest werd op dit punt overigens nadien verbroken door de Cour de cassation. 2977 

In 1978, in de Koestler-zaak2918
, wees advocaat-generaal REISCHL erop dat 

"de nationale rechter bij de toepassing van zijn nationale recht en zijn eigen internationaal privaatrecht verplicht 
is het Verdrag te respecteren. Zo zou bij voorbeeld een te ruime en daardoor niet passende uitlegging van het 
beginsel van de 'openbare orde' uiteindelijk kunnen leiden tot een schending van het EEG-Verdrag, welke aan 
alle organen van de Lid-Staten, dus ook aan de rechterlijke instanties, volgens de fundamentele bepaling van 
artikel 5 is verboden. 112979 

In het verlengde daarvan hebben auteurs als SAMTLEBEN2980
, STEINDORFF981 en 

FLETCHER2982 op de meer algemene betekenis van art._2_gQ_al~_ bron ~~-~~m~~I!SP~~~ 

2974 

297S 

2976 

2978 

2979 

2980 

2981 

2982 

Kh. Brussel, 4 februari 1938, J.T., 1939, 173. 

Parijs, 21 december 1962 (Labadie/Royal Dutch), Gaz. Pal., 1963, I, 99, met conclusie advocaat
generaal DESANGLES, J.C.P., 1963, 11, nr. 13447, met noot MAZEAUD, H., J.D.l., 1963, 424, met 
noot BREDIN, J.-D., Rev. Trim Dr. Comm., 1963, 956, met noot LoUSSOUARN, Y. 

Het betrof een procedure die een Franse aandeelhouder tegen de Koninklijke Nederlandsche 
Petroleum Maatschappij (Royal Dutch) had aangespannen. Bij koninklijk besluit nr. E 100 van 17 
september 1944 had Nederland een verificatieprocedure ingesteld voor het herstel van de rechtsver
houdingen, krachtens welke alle effecten van Nederlandse vennootschappen binnen een bepaalde tijd 
moesten worden ter beschikking gesteld aan het ministerie van fmanciën met het oog op hun 
verificatie; niet-indiening binnen binnen die tijdspanne (die verscheidene malen werd verlengd) 
leidde tot verval van rechten en tot overgang van het effect op de Nederlandse staat. De Cour 
d'appel achtte deze laatste regels strijdig met art. 545 Code civil en derhalve "essentiellement 
contraires à 1 'ordre public français 11

• Het oordeelde dat de eiser aandeelhouder was gebleven en alle 
daaraan verbonden rechten kon uitoefenen en veroordeelde Royal Dutch, op straffe van een dwang
som, tot onmiddellijke levering van nieuwe aandelen en toekenning van boni, inschrijvingsrechten 
en dividenden. 

Cass.fr. (1re Ch. civ.), 25 januari 1966 (Labadie/Royal Dutch), D., 1966, 390, met noot 
LoUSSOUARN, Y., J. Dr. Int., 1966, 631, met noot BREDIN, J.-D., Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 1966, 
238, met noot FRANCESCAKIS, P. In dit arrest oordeelde de Cour de cassation dat de betrokken 
Nederlandse regels niet ingingen tegen de Franse OJ?enbare orde. lntemationaal-vennootschapsrech
telijk interessanter is het latere Cass.fr. (lre Ch. ctv.}, 17 oktober 1972 (Audouze/Royal Dutch), 
Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 1973, 520, met noot BATIFFOL, H., dat de vraag betrof naar de 
toepasselijkheid van het Nederlandse recht op effecten aan toonder die zich te Frankrijk bevinden. 
De Cour de cassation oordeelde dat de vraag onder welke voorwaarden men de hoedanigheid van 
aandeelhouder verkrijgt, behoudt en verliest, door de lex societatis wordt beheerst, in casu het 
Nederlandse recht. 

Arrest van 24 oktober 1978, zaak 15178, Jur., 1978, ·1971. 

Jur., 1978, 1987-1988. 

SAMTLEBEN, J., 11 Das internationale Privatrecht der Börsentermingeschäfte und der EWG-Vertrag -
Zum U rteil des europäischen Gerichtshofs vom 24.10.1978 11

, RabelsZ. , 1981, (218), 245. 

STEINDORFF, E., "Europäisches Gemeinschaftsrecht und deutsches Internationales Privatrecht 11
, 

EuR., 1981, (426), 433, 439. In zijn bijdrage observeert STEINDORFF al de overgang in de recht
spraak van het Hof naar een ruimere lezing van art. 59 EG en stipt hij de relevantie daarvan voor 
het nationale i.p.r. aan. 

FLETCHER, I. F., Conjlicts of Laws and European Community Law. With special reference to the 
Community Conventions on private international law, Amsterdam, North-Holland Publishing 
Company, 1982, 50, die opmerkt dat het, zelfs bij gebrek aan communautaire harmonisatie van het 
conflictenrecht, in het licht van art. 5 EG 11 Should be possible for the Member States, and in 
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conforme i~-formuJ~~Ï!J.g_~_!! _ _:._Ï!!~~~r~~!!~ gewezen. Recent heeft vooral BRÖDERMANN 
uit de primauteit van het gemeenschapsrecht en de in art. 5 EG neergelegde plicht tot 
gemeenschapstrouw een algemeen gebod tot EG-conformiteit van het internationaal 
privaatrecht der Lid-Staten afgeleid. 2983 Alle stappen in het conflictenrechtelijke proces 
(kwalificatie, toepasselijke aanknopingsfactor, voorrangsregel, renvoi en openbare orde) 
vallen volgens hem op hun EG-conformiteit te toetsen, al geeft hij toe dat zich hierbij 
gradaties voordoen: zo komt aan de kwalificatie van een rechtsverhouding normaalgespro
ken slechts een ordenende functie toe, terwijl het openbare-ordevoorbehoud een waarde
oordeel inhoudt waarop het gemeenschapsrecht sterker inwerkt, aangezien dit voorbehoud 
duidelijker tot een beperking van de door deze rechtsorde gewaarborgde rechten 
leidt. 2984 

610. Hoever strekt ct~- impaot van deze_ verdragsconforme uitleggingsplic~~ ten aanzien 
van het internationaal vênnootschapsrech(-van~ oe tta-Stätën! ZoafS~olijkt uit de citaten 
van ZWElGBRT en advocaat-generaal REISCHL, dwingt deze conformiteitsplicht in de eerste 
el~a~ !~t e-ce!! &~IAe~nschapsvriendelijke inlde1Jiilig-~~I1 net vóorbehpud' V~ff]n{eriziltio~l: 

JJijV{lfltrecl;z.felij!e _ o_pef}IJar~. orde .• -~~~t-e~kenning van een EG-()n<!erneming lou,ter en 
alleen ()ffi de reden dat zij een rechtsvoim aanneemt die niet in het gastland bestaat of is 
triègelaten-~ ~oif-C-m:-sti"ij~- léoîiieÎl'mét deze- ~ve~Jiclitiifg-?9SY~Nû~}'~~ ,()R _(!it- 2'!1}( 4e ~ 
ve. r_ d __ rag_.s_ co_ nform~ __ uitleggm.· _gsp ____ lic __ ht_ weinig_ of nie._tS tóe. a_an. ·. __ de ____ re_.c,. htSirè.e_kse _w_ erkin_g __ van 
~rt. 52-(l"esp. 6,- 30,5.9, 73B) EG,- aangezien wij hoger reeds zagen dat deze bepaling éen 
plicht meebrengt tot ipso iure erkenning van EG-ondernemingen die aan de voorwaarden 
van art. 58 EG voldoen (supra, nrs. 580 en 588). De toegevoegde waarde, op het gebied 
van de exceptie van internationaal-privaatrechtelijke openbare orde, ligt bijgevolg op 
é!!lcfe.-~_,-gomei~nen"'_waar~-dé ·toepasselijkheid van buitenlànds vennootSchapsrecht onverenig
baar -wordt geacht met "beginselen van essentiële aard voor de morele, politieke en 
economische orde". 2986 Men kan aan volgende toepassingen denken. 

2983 

2984 

2985 

2986 

Niet-erkenning van een EG-vennootschap geregeerd door het recht van een Lid
Staat omdat deze kennelijk ondergekapitaliseerd is. Een voorbeeld van gemeen-

particular for the courts functioning within all ten States, to adopt a positive attitude towards the 
challenge which is here presented, namely that they should review, and where necessary revise, 
their own existing rules of private international law, endeavouring thereby to ensure, so far as they 
can, that these rules are so applied as to maximise the extent to which the results in cases of intra
Community conflicts are in conformity with the principal objectives of the Community. " 

BRÖDERMANN, E., "Europäisches Gemeinschaftsrecht versus IPR: Einflüsse und Konformitätsge
bot", M.D.R., 1992, (89), 90; Id., "Das Europäische Gemeinschaftsrecht als QueUe und Schranke 
des Internationalen Privatrechts (Primärrecht, Verordnungen, Richterrecht)", in Europäisches 
Gemeinschaftsrecht und Internationales Privatrecht, Tübingen, Mohr, 1994, (3), 212 e.v. 

BRÖDERMANN, E., o.c., M.D.R., 1992, 91; verder uitgebouwd, met aandacht voor de verschillende 
etappen van de i.p.r.-redenering bij Id., o.c., in Europäisches Gemeinschaftsrecht und Internationa
les Privatrecht, 222-246. Zie tevens de toepassing van de EG-conforme interpretatieplicht op het 
i.p.r. bij SONNENBERGER, H.J., o.c., ZVglRWiss, 1996, 44-47; MÜNCHKOMM-SONNENBERGER, 
Emleitung, nr. 110, p. 45. 

Zie ook DE PAGE, PH. en VAN DE WALLE DE GHELCKE, B., "Les personnes morales étrangères et 
1 'ordre public international beige", R.P. S. , 1979, ( 1), 16-17, die reeds op basis van het onderscheid 
tussen interne en internationaal-privaatrechtelijke openbare orde naar Belgisch recht tot een 
dergelijke restrictieve uitlegging van laatstgenoemd begrip komen. Zie in dezelfde zin STAUDINGER
GROSSFELD, p. 56, nr. 191. 

Cf de supra, voetnoot 2853 aangehaalde rechtspraak van het Hof van Cassatie. 
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2991 

619 

schapsvriendelijke uitlegging van het voorbehoud van internationaal-privaatrech
telijke openbare orde biedt het Oberlandesgericht Hamburg in een arrest van 21 
januari 1987.2987 

Het betrof een Engelse Ltd. met statutaire zetel te Londen en werkelijke zetel in Zwitserland, die voor 
de Hamburgse rechtbanken een schadevergoedingsvordering had ingesteld op grond van prospectusaan
sprakelijkheid. Het Landgericht had de rechtspersoonlijkheid van de Ltd. niet erkend en de vennoot
schap bijgevolg de ~ctieve procesbekwaamheid ontzegd, maar het Oberlandesgericht hervormde deze 
uitspraak. Op grond van het criterium van de werkelijke zetel moest immers Zwitsers recht worden 
toegepast, en dit recht verwees naar het recht van de statutaire zetel, d.i. het Verenigd Koninkrijk 
(renvoi).2988 Tegen erkenning van de Ltd. was niettemin de 'ordre public'-exceptie van het EGBGB 
ingeroepen2989

, omdat erkenning zou ingaan tegen het doel van § 5, lid 1, GmbHG (50.000 DM als 
minimumkapitaal voor GmbH). Het OLG gaf toe dat de Duitse en Engelse kapitaalregels inzake 
besloten vennootschappen zeer uiteenlopend zijn (voor de private limited company geldt geen 
minimumkapitaal; in casu had de betrokken Ltd. een kapitaal van 100 UKL), maar weigerde de 
exceptie van 'ordre public' toe te passen aangezien onder de minimumeisen die het Duitse recht voor de 
erkenning van buitenlandse vennootschappen stelt, niet een bepaald minimumkapitaal behoort. 2990 

Daarentegen lijkt toepassing van de exceptie van internationaal-privaatrechtelijke 
orde wel mogelijk wanneer het statutaire of werkelijke doel van de vennootschap 
of de daadwerkelijk door haar uitgeoefende activiteit in strijd is met de essentiële 
morele, politieke en economische beginselen van een Lid-Staat (men denke aan 
terrorisme, illegale drug- en wapenhandel, mensenhandel).2991 Art. 9, eerste 

OLG Hamburg, 21 januari 1987, R.I. W., 1988, 816. 

Zie, voor een andere illustratie van renvoi, OLG Frankfurt a.M., 24 april 1990, IPRax, 1991, 403 
(Panamese vennootschap met werkelijke zetel in Genève; Zwitsers recht verwijst naar Panama, met 
uitsluiting terug- of verderverwijzing krachtens art. 14 IPRG). 

Ten tijde van het arrest van het Oberlandesgericht art. 30 EGBGB, thans art. 6 EGBGB dat, 
ondanks zijn verschillende bewoordingen, dezelfde functie vervult (en tegelijkertijd art .. 16 EVO in 
zich opneemt): MüNCHKOMM-SONNENBERGER, Art. 6, p. 314, nr. 1. Art. 6 EGBGB luidt: "Eine 
Rechtsnorm eines anderen Staates ist nicht anzuwenden, wenn ihre Anwendung zu einem Ergebnis 
führt, das mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts unvereinbar ist. Sie ist insbesondere 
nicht anzuwenden, wenn die Anwendung mit den Grondrechten unvereinbar ist." Zowel onder de 
oude als onder de nieuwe versie van de 'ordre public' -exceptie mag een buitenlandse rechtsregel 
niet worden toegepast wanneer het resultaat daarvan een inbreuk op de goede zeden of op het doel 
van een Duitse wet zou uitmaken; wat de nieuwe versie betreft, valt zulks blijkens de voorbereiden
de werken onder het "mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich unverein
bar" zijn: MÜNCHKOMM-SONNENBERGER, Art. 6, p. 318, nr. 15. Volgens STAUDINGER-GROSSFELD 
(p. 51, nr. 168 en p. 57, nr. 197), instemmend aangehaald door het OLG in onderhavige zaak, is 
beroep op de 'ordre public' ten aanzien van buitenlandse vennootschappen mogelijk "wenn die 
Vermögenssphären nicht getrennt sind und die Erhaltung des Gesellschaftskapitals nicht gesichert 
ist". 

In het arrest valt een duidelijke scepsis te lezen over de betekenis van minimumkapitaaleisen: "Da 
das Mindeststammkapital den mit ihm verfolgten Zweck der Gläubigersicherung nicht erfüllt, kann 
der Klägerin ihr niedriges Kapital nicht entgegengehalten werden. Der Nennbetrag des Stammkapi
tals gibt nämlich den Wert des Gesellschaftsvermögens lediglich für den Zeitpunkt der Entstehung 
der GmbH an. Das tatsächliche Vermögen kann bereits kurze Zeit nach Aufnahme der Geschäftstät
igkeit der Geselischaft weit geringer sein und die Höhe des Kapitals der Klägerin erreichen. Das 
Vermögen einer GmbH wird sich demnach häufig von dem eines Einzelkaufmanns oder einer 
Personenhandelsgesellschaft, die kein Mindestkapital aufzuweisen haben, nicht unterscheiden. [ ... ] 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die bereits bei ihrer Gründung unterkapitalisierten deutschen 
Gesellschaften hinzuweisen, an deren Rechtsfáhigkeit nicht gezweifelt wird". 

Vgl. het arrest van 23 februari 1995, gevoegde zaken C-358/93 en C-416/93, Bordessa, Jur., 1995, 
I-361, r.o. 21, waar het Hof het controleren van witwassen van geld, handel in verdovende 
middelen en terrorisme aanvaardt als rechtvaardigingsgronden voor beperkingen op het kapitaalver
keer. Vgl., voor België, de lijst van ernstige misdrijven opgesomd in art. 3, § 2, Wet van 11 
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alinea, Erkenningsverdrag voorziet eveneens in de mogelijkheid van niet-erkenning 
om die reden; 

Lastiger ligt de problematiek inzake niet-erkenning van het instructierecht waartoe 
werd overeengekomen met keuze voor een rechtsstelsel dat de mogelijkheid van 
dergelijke overeenkomsten voorziet: b.v. een beheersingsovereenkomst 
("Beherrschungsvertrag"?m met rechtskeuze voor Duits recht, overeengekomen 
tussen een moedervennootschap naar Duits recht en een dochtervennootschap naar 
Belgisch recht. 2993 Indien de Belgische rechter een dergelijk instructierecht niet 
erkent wegens strijdigheid met de internationaal-privaatrechtelijke openbare orde, 
resulteert zulks in een belemmering van de vrijheid van vestiging van de Duitse 
vennootschap (supra, nr. 224).2994 Het komt aan de forumrechter toe om aan 
deze exceptie een zo restrictief mogelijke toepassing te geven: zo zou de Belgische 
rechter gebruik kunnen maken van het onderscheid tussen interne en internati
onaal-privaatrechtelijke openbare orde2995 om, naar analogie met het arrest 
Anstalt del Sol (supra, nr. 587), het instructierecht weliswaar in strijd met de 
Belgische interne openbare orde, maar niet met de internationaal-privaatrechtelijke 
openbare orde, te bevinden; 

De toepassing van het voorbehoud van i. p.r. -openbare orde op een situatie van 
wetsontduiking is mogelijk nog delicater. 2996 De Duitse medezeggenschapsregels 
kunnen hier als illustratie gelden. 

Volgens GROSSPELD maken de regels inzake de "unternehmerische Mitbestimmung" als in het algemeen 
belang uitgevaardigd socio-economisch ordeningsrecht deel uit van de 'ordre pubtic' in de zin van art. 6 

januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het fmanciële stelsel voor het witwassen van geld 
(B.S., 9 februari 1993), als gewijzigd bij art. 1 Wet van 7 april 1995 (B.S., 10 mei 1995). 

Men zou ook aan de hypothese van een grensoverschrijdend "Gewinnabführungsvertrag" naar Duits 
recht kunnen denken, maar volgens STAUDINGER-GROSSFELD, p. 132, nr. 514, komen deze in 
praktijk om fiscale redenen niet voor (al verwijst de auteur naar de Moeder-dochterrichtlijn). Zie 
ook VLAS, P., Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht, 130. 

P. VLAS (Rechtspersonen, nr. 363, p. 116) acht met verwijzing naar art. 1, lid 2, sub e, EVO op 
een dergelijke overeenkomst de conflictregels van het EVO-Verdrag niet van toepassing. Men kan 
inderdaad aannemen dat een dergelijke overeenkomst behoort tot "kwesties behorende tot het recht 
inzake vennootschappen, verenigingen en rechtspersonen". Over de toepasselijke verwijzingscatego
Tie bestaat controverse: volgens een deel van de doctrine wordt dergelijke overeenkomst (toelaat
baarheid, rechtsgevolgen, beperkingen) beheerst door de lex societatis van de afhankelijke 
vennootschap: KROPHOLLER, J., Internationales Privatrecht, 473; STAUDINGER-GROSSFELD, p. 134, 
nr. 522, p. 135, nr. 525; VAN HECKE-LENAERTS, p. 343, nr. 737 (weliswaar m.b.t. aandeelhou
dersovereenkomsten); VAN OMMESLAGHE, P., "Communication", in Colloque international sur Ie 
droit international privé des groupes de sociétés, Etudes suisses de droit européen, Genève, Georg, 
1973, (54), 57; volgens andere auteurs zijn deze overeenkomsten aan de lex contractus onderwor
pen: zie GOLDMAN, B., "La proteetion des actionnaires minoritaires des sociétés filiales", (7), p. 
17, nr. 8; VLAS, P., Rechtspersonen, nr. 363, p. 116. 

EINSELE, D., "Kollisionsrechtliche Behandlung des Rechts verbundener Untemehmen", Z. G.R., 
1996, 40-54; zie ook, contra niet-erkenning van een naar het recht van een andere Lid-Staat 
gesloten beheersingsovereenkomst als met art. 6 EG strijdige discriminatie, EMMERICH, V. en 
SONNENSCHEIN, J., Konzemrecht, München, Beek, 1993, Se ed., 170. 

Zie de supra, voetnoot 2853 aangehaalde rechtspraak van het Hof van Cassatie. 

Zie, m.b.t. het niet samenvallen van de leerstukken van i.p.r.-openbare orde en wetsontduiking, 
supra, nr. 587. 

-~ 
I J 
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EGBGB. 2997 De toepasselijkheid van de Duitse medezeggenschapsbepalingen is krachtens § 1 
Mitbestimmungsgesetz2998 toegespitst op binnenlandse rechtsvormen. Krachtens § 4 MitbestG gelden 
de regels ook ten aanzien van een KG waarin één van de in § 1 genoemde rechtsvormen de persoonlijk 
aansprakelijke vennoot is (in praktijk vooral de GmbH & Co. KG: supra, nr. 209). Door een 
buitenlandse vennootschap als persoonlijk aansprakelijk vennoot te kiezen, kan men bijgevolg aan de 
toepassing van de medezeggenschapsbepalingen ontsnappen. GROSSPELD ziet hierin een wetsontduiking 
die met nietigheid (zo het om een oprichting gaat) resp. schrapping uit het handelsregister (zo dit tijdens 
het bestaan van de vennootschap gebeurt) moet worden gesanctioneerd. 2999 Daartegenover argumen
teert SCHMIDT-HERMEsDORF overtuigend dat enkel een niet "sachlich gerechtfertigte" vervanging van 
een binnenlandse door een buitenlandse kapitaalvennootschap als onbeperkt aansprakelijke vennoot in 
het kader van een onder § 4 MitbestG ressorterende KG onder de exceptie van 'ordre public' valt. 3000 

Een dergelijke operatie is immers uitsluitend door omzeiling van de medezeggenschapsregels is 
ingegeven. Verdragsconforme uitlegging van het voorbehoud van i.p.r.-openbare orde dwingt de 
nationale rechter (alsmede, in het Duitse geval, het Registergericht) hier bijgevolg na te gaan of op 
objectieve gronden van wetsontduiking sprake is dan wel of voor de betrokken operatie een objectieve 
rechtvaardiging aanwezig is. · 

Ondanks deze uit 'siège réel' -stelsels gegrepen voorbeelden valt op te merken dat de .........___..,.___ . ' '. ~· - .. ·.,'. . . .. ·• ·'-'. . .· -

plicht tot verdragsconforme __ fu.terpretatie van_ net voorhelioud ·van internationaal-privaat;; 
i~~Iiicll}ke QP~~nbare _ ord,e,.Jt<l~~-V.PQJ bi9,-:Staten ~~e het incorporatiestelsel toeRasse~~ri 
b~!angrijke r()l_ .~a_IL~~!w· Ter. beteugeling., val! het verschijriSeJ:' vaï( p~eudo~buitenlandse 
~nnooiSchappen; waàr zij zwakker staan dan de zetellanêleri300

\- ~llnen ~c-orporatie~ 
'landen zich sneller genoodzaakt voelen een beroep te doe~ op voornoemde exceptie3002 ' 

te meer omdat in hun stelsel nauwelijkS'-pläà.tS"'îS- vóór -toepassmg van het leerstuk van de 
wetsontduiking. 3003 · c -

§ 2. Belemmerende werkingsmodaliteiten van conjlictregels: toetsing EG-conformiteit 

6!'1. Zoals gezegd (supra, nr. 599),_ raakt het vestigingsrecht niet aan de keuze die een 
,Lid-Staat in het kader. van zijn internationaal· vennootschapsrecht opereert voor één van de 
}nc art .. 58 EG genoemde aanknoping~factor~n, met name de werkelijke dan wel de 
statutaire zeteL De _onvermijclelij]ç met de keuze van deze aanknopingsfactoren verbonden 
rechtsgev9lgen' kunnen derhalve als zodanig_ niet aan art. 52 EG·· worde~ getoetst: zo het 

29'17 

2998 

2999 

3001 

3002 

3003 

STAUDINGER-GROSSFELD, p. 119, nr. 460. Zie, voor§ 6 EGBGB, supra, voetnoot 2989. 

Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer vom 4. Mai 1976 (BGBl., I, 1153). 

STAUDINGER-GROSSFELD, nr. 496, p. 127-128. 

SCHMIDT-HERMESDORF, J., "Internationale Personengesellschaft im intemationalen Arbeitsrecht. 
Gestaltungsform zur Vermeidung deutschen Mitbestimmungsrechts?", R.l. W., 1988, (938), 944. De 
door de auteur genoemde "sachliche Gründe" passen volkomen in een beoordeling van onderne
mingsbeslissingen in de optiek van het vestigingsrecht: "vor allem die Ausnutzung von Standortvor
teilen, wie z.B. die Marktnähe heim Ein- und Verkauf, der erleichterte Zugang zum ausländischen 
Kapitalmarkt, günstigere Kontaktmöglichkeiten potentielier Kunden aus Drittländem etc." Zie in 
dezelfde zin als deze auteur, LG Stuttgart, 11 mei 1993, B.B., 1993, 1541. ' 

VON BAR, C., Internationales Privatrecht, 11, p. 455, nr. 626. 

Voor een (mislukte) poging van de Nederlandse Officier van Justitie, zie Rb. Amsterdam, 6 april 
1982, W.P.N.R., 1985, 817, aldaar besproken door VLAS, P. 

Zie VLAS, P., Rechtspersonen, p. 25, nr. 77, die terecht opmerkt dat men moeilijk de leer van 
wetsontduiking kan toepassen in het kader van een stelsel .dat oprichte~s juist de vrijheid geeft een 
rechtspersoon naar het rechtsstelsel van hun keuze op te nchten. Ovengens meldt de auteur dat in 
de Nederlandse rechtspraak nog nooit met een beroep op wetsontduiking het incorporatierecht 
terzijde is geschoven. 

I , 

I I 



-----=~r~=-=-~~-".-~-,;:=-~=~",1 ---c ~,--:-.;:,::-::~-::.:::-::.::=::-::;:.:-==::::c:=::--::c:c~~~:~~~C:"~::::::S.:~:::;, ~ 

:1 

622 

feit, dat onder de zetelleer verplaatsing van de werkelijke zetel van een vennootschap naar 
het buitenland leidt tot een conflit mobile, behoudens de situatie van renvoi (supra, nr. 
593). Op zich vormt de wissel van toepasselijke ~ rechtsog:le reeds een element dat de;;, 
mobilitêit van vennootsc!Îäppen. belemmert, maar dit fs""~O!;Illllkelijlc:_ verbonden met de ) 
keuze zelf voor de werkelijke zetel als aanknop~g~fa~tor. 3004 Anders ligt dit echter met( 
de vraag naar de.,.5rls~!ir!!rzg~~ e~!!-~vereenkom~tigJ!~t !~~ht van een Lid-Staat opgerich-..... 1 
te vennootschapdie, al of mël ffii"Zetelverplaatsing, ~- \Verkelijk~ zetel in het gastland ). 

1

· 

lteeft. In een orthodoxe toepassing resulteert de zetelleer hier in niet-erkenning, aangezien ( \ 
de vennootschap niet rechtsgeldig is opgeri~ht naar het recht van het gastland en aldaar ~·--~, 
niet in het handelsregister is ingeschreven. 3005 Deze niet-erkenning strekt er met name 
toe crediteuren te beschermen tegen een omzeiling van het Duitse recht en een vlucht in \ 
laksere buitenlandse rechtsstelsels ("pseudo-foreign corporations"). 3006 Naar Duits recht / 
volgt daaruit: (i) voor personenvennootschappen, de onbeperkte aansprakelijkheid van alle \ 
vennoten bij gebrek aan inschrijving in het handelsregister007

; (ii) voor Körperschaften ~ 
(AG, GmbH, Genossenschaft), dat bij gebrek aan inschrijving in het handelsregister de 
rechtspersoon als een OHG of een Vorgesellschaft3008 moet worden behandeld; (iii) de \ 
vennootschap actieve noch passieve procesbekwaamheid heeft3009

; en (iv) de vennoot- · 
schap geen rechten (eigendom e.a.) kan verwerven of rechtshandelingen kan stellen. 3010 

De niet -erkenning van vennootschappen op grond van de zetelleer vormt echter \ 
geen onlosmakelijke component van deze leer. Veeleer wordt zij verdedigd als een wapen . 
ter verzekering van haar doeltreffendheid. Zo acht GROSSPELD de dreiging van niet
erkenning een efficiënt middel om partijen ertoe te brengen zich aan de zetelleer te 
houden. 3011 Men kan evenwel onmogelijk voorbij aan de uiterst belemmerende gevolgen 
van deze 'sanctie' voor de vrijheid van vestiging van EG-vennootschappen. Het risico van 
persoonlijke aansprakelijkheid der vennoten, van totale onbekwaamheid om rechten te 
verwerven, rechtshandelingen te stellen en in rechte op te treden, heeft het effect van een 
ernstige belemmering van. de toegang tot de nationale markt. Niet-erkenning _moet 
b!jgevolg,_ OP. bactr ~~chtvaar~igj11g. en evenredigheid worden getoetst.~~. ~~ ~~

0

~--~~~~-~,•-

3004 

3005 

3006 

3007 

3008 

3009 

3010 

3011 

·---·---·-----~-~-"·- -
- - ~_ -- ~ \ 

Zo ook Rorn, W.-H., o.c., ZEuP, 1994, 19. Dezelfde auteur onderwerpt evenwel in een eerdere 
bijdrage (o.c., RabelsZ., 1991, 649) én in een latere bijdrage (o.c., in Current Issues of Cross
Border Establishment of Companies in the European Union, 41-45, hier evenwel in de hypothese 
dat het Hof Daily Mail later zou 'overrulen') het uit de zetelleer voortvloeiende conflit mobile bij 
zetelverplaatsing aan eenrechtvaardigings-en proportionaliteitstest. 

Zie BGH, 21 maart 1986, BGHZ, 97, 269, N.l. W., 1986, 2194; BayObLG, 18 juli 1985, A.G., 
1986, (45), 47; KG, 13 juni 1989, N.l. W., 1989, 3100. 

Zie OLG Hamburg, 20 februari 1986, N.l. W., 1986, 2199; LG Stuttgart, 31 juli 1989, IPRax, 
1991, 118, maakt van dit arrest een volgzame toepassing. 

Rorn, W.-H., o.c., RabelsZ., 1991, 648-649. 

Daarover supra, nr. 133. 

EYLES, 314; KNOBBE-KEUK, B., o.c., Z.H.R., 1990, 327-328; SCHNICHELS, 150. 

KNOBBE-KEUK, B., o.c., Z.H.R., 1990, 328; SCHNICHELS, 150. Voor een illustratie, zie BGH, 30 
januari 1970, BGHZ, 53, 181 (rechtsonbekwaamheid van Liechtensteinse Anstalt wegens werkelijke 
zetel in het binnenland; bijgevolg ongeldige verlening van zekerheid op grond en ongeldige 
overdracht van die zekerheid). 

STAUDINGER-GROSSFELD, nr. 43, p. 11-12, p. 14, nr. 55. 

I 
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612. Anders dan BEHRENS3012 menen wij dat de door niet -erkenning veroorzaakte 
belemmering niet -discriminerend van aard is. Het gaat in de huidige stand van het 
gemeenschapsrecht niet op de intracommunautaire verplaatsing van de werkelijke zetel 
van een vennootschap te vergelijken met de verplaatsing ervan binnen het grondgebied 
van één Lid-Staat: beide operaties zijn, gelet op de volkomen verschillende juridische 
context waarm zij spelen - binnenlandse zetelverplaatsing leidt niet tot een wisseling van 
rechtssferen c.q. conflit mobile -, niet vergelijkbaar. 3013 Niet -erkenning komt daarente
gen wel neer op een - bijzonder effectieve - markttoegangsbelemmering in de hoger 
(supra, nr. 475) aangegeven zin, nl. een kost die een EG-onderneming moet dragen en 
die niet reeds door de op de markt van het binnenland aanwezige actoren moet worden 
gedragen. !~ onderz_oeken valt bijgevolg in de eerste plaats of voor deze_belemm~I'ÏI!g._~p 
o1Jj~çti~Y~=t~.chtv~ardigiiïg- · 6êstaat. In 'iiëtgëVar-~van -·zetelVerplaaiSiiig -van eèn EG
vennootschap naar -hef biniienfarid,-lijken bescherming van schuldeisers en van werkne
mers de meest voor de hand liggende rechtvaardigingsgronden. Crediteurenbescherming 
kan ongetwijfeld gelden als d~_IDg_~nde reden van alg(!mee11 _ ~!~g: een Lid-Staat heeft er 
een legitiem belang bij te vrijwaren dat vennootschappen wier zenuw- (en doorgaans ook 
activiteiten-) centrum zich op permanente wijze op zijn grondgebied is gelegen, gelijk
waardige waarborgen bieden aan derden als binnenlandse vennootschappen. De vraag is 
evenwel of niet -erkenning van de rechtspersoonlijkheid een geschikte regel is, en niet 
verder gaat dan nodig is, ter bereiking van dit doel. Niet-erkeDiiliig--leidt immers tot 
verl~§ __ y_~n 4~ _ _I_e_~l;!t~p~rsoonlijkheid en daarmee strikt genomen ook van de p~~si~ve 
procesbekwaamheid van een EG-vennootschap. Men kan moeilijk aannemen dat dit laatste 
in het belang van crediteuren is. 3014 Duitse rechters hebben dan ook de gevolgen van de 
zetelleer op dit punt gecorrigeerd, en met een ietwat gewrongen beroep op de vertouwens
en rechtsschijnleer passieve procesbekwaamheid toegekend. 3015 Wat haar objectieve_ 
QQQQzakelij]fheid betreft, lijkt niet-erkenning bovendien problematisch in de situatie van 
een naar het recht van een andere Lid-Staat opgerichte naamloze vennoo~chap. De 
T~~~<:l~ Biç_l!!lijn heeft terzake immers een g~~ijkwaardig_stelsel van kapitaalbescherming 
voor alle Lid-Staten ingevoerd, zodat niet-erkenning verder gaat dan nodig om crediteuren 
te beschermen. 3016 Bescherming van werknemers maakt uiteraard eveneens een dwin
gende grond van algemeen belang uit - dit is reeds lang erkend in de rechtspraak van het 
Hof: supra, nr. 543. Met name Duitsland heeft er een legitiem belang bij dat zijn stelsel 
inzake "untemehmerische Mitbestimmung" niet wordt omzeild via een beroep op 
buitenlandse rechtsvormen (cf supra, nr. 610). Maar ook hier moet het ~yenred~g!l~JQ§Qe
_gj_ns_~l in acht worden genomen. Dit speelt inzonderheid sedert de inwerkingtreding van de 

3012 

3013 

3014 

3015 

3016 

BEHRENS, P., o.c., RabelsZ., 1988, 518. 

Zo terecht SCHNICHELS, 177. 

Een ander treffend voorbeeld van de soms onverwacht schuldeisersonvriendelijke gevolgen van de 
zetelleer bespreekt KNOBBE-KEUK, B., o.c., Z.H.R., 1990, 328-329, a.h.v. BGH, 30 januari 1970, 
BGHZ, 53, 181: zie supra, voetnoot 3010. 

Zie OLG Nümberg, 7 juni 1984, IPRax, 1985, 342, en de annotatie bij dit arrest van REHBINDER, 
E., "Sitzverlegung ins Inland und Rechtsfáhigkeit ausländischer juristischer Personen", IPRax, 
1985, 324. 

Zie Rorn, W.-H., o.c., in Current Issues of Cross-Border Establishment of Companies in the 
European Uni on, 44-45. 

-· ---
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'Gesetz für kleine Aktiengesellschaften'3017
, welke voor AG's opgericht sedert 10 

augustus 1994 niet meer in de verplichting tot werknemerslidmaatschap van de Aufsichts
rat voorziet beneden een drempel van 500 werknemers. Men kan moeilijk de binnenlandse 
vennootschappen met minder dan 500 werknemers van de medezeggenschapsverplichtin
gen vrijstellen en terzelfdertijd EG-vennootschappen die hun zetel naar Duitsland hebben 
verplaatst, ongeacht hun aantal werknemers erkenning ontzeggen. 3018 

613. Verdedigers __ van de zetelleer zullen_ te~n _ cle _hier_ voorg€:st4me toetsing __ van de 
sanctie van met ~rkéliiiiiïgoiii6reiigêiî--dát daarmee '"(I~~~iège. réél ,-_ieer haar belangrijkste en 
~êest dooftreffende waperi\votdrónfuonieii ·en haar Voortbêsráarr bijgevolg- op lîet·-·spel 
wordt gezet~)lityerwijt treft geen d~J. Het komt er voor de Lid.;.Staten die de zetelleer 
toepassen: op aan om een minder belemmerend alternatief ter vrijwaring van de betrokken 
belangen uit te werken. Dit bestaat ons inziens in het verplicht .stellen, ten aanzien van r 

buitenlandse vennootschappen met werkelijke zetel op hun grondgebied, om zich binnen 
een bepaalde - redelijke - termijn na verlegging van de zetel in het binnenland in een 
binnenlandse rechtsvorm om te zetten, zonder dat daarbij discontinuïteit in de rechtsper
soonlijkheid mag optreden. 3019 Anders gezegd, Lid-Staten moeten de mogelijkheid 
bieden tot omzetting in een binnenlandse organisatievorm (zie infra, nr. 683). Bij niet
naleving, door de EG-onderneming, van de opgelegde omzettingsplicht, kunnen haar 
doeltreffende sancties worden opgelegd, zoals een hoofdelijke aansprakelijkheid van haar 
bestuurders en/of vennoten. Niet-erkenning, nietigheid of onbestaandheid moeten echter 
wegens hun disproportioneel karakter worden afgekeurd. 

614. Tot nog toe ging de aandacht uit naar belemmerende werkingsmodaliteiten van de 
~"'-'"-. -------- --c __ . -.. ' • . '.-- ~ __ _.... ------- ---- ------ ---- -- -- - --,---· -

zetelleer. Ket ware ecfiter vetK:eërd; te menen dat het vestigingsrecht geen beperkingen 

3017 

3018 

3019 

Supra, voetnoot 310. 

Zie ook Rorn, W.-H., o.c., in Current Issues of Cross-Border Establishment of Companies in the 
European Union, 42-43. 

Zie reeds het voorstel in die zin van BEITZKE, G., "Kollisionsrecht von Geselischaften und 
juristischen Personen", in Vorschläge und Gutachten zur Reform des deutschen internationalen 
Personen- und Sachenrechts, LAUTERBACH, W. (ed.), Tübingen, Mohr, 1972, (94), 118: "Nimmt 
eine juristische Person ausländischen Rechts ihren Sitz im Inland, so sollte ihr vom zuständigen 
Registergericht oder einer sonstigen Stelle eine Frist zur Umorganisation nach inländischem Recht 
gegeben werden und der Wegfall der Anerkennung erst nach dieser Frist eintreten." Zie dienaan
gaande de - o.i. niet overtuigende - bedenkingen van WIEDEMANN, H., "Internationales Ge
sellschaftsrecht", in Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung im Ausgang des 20. 
Jahrhundert. Bewahrung oder Wende? Pestschrift für Gerhard K(tgel, Frankfurt, Metzner, 1977, 
(187), 197, voetnoot 45: "de lege ferenda wertvoll; ein derartiges Uberbrückungsverfahren lä6t sich 
aber ohne gesetzliche Grondlage nich durchführen"; in dezelfde zin STAUDINGER-GROSSFELD, p. 8, 
nr. 30, ofschoon hij toegeeft dat het voorstel "theoretisch einen idealen Kompromill" inhoudt. 
Tegen die kritiek kan men opwerpen dat ook in Vlassopoulou geen vergelijkings- en inaanmerking
nemingsprocedure bestond, terwijl het Hof die op grond van art. 52 EG heeft opgele~d aan de 
nationale overheden. EBENROTH, C.T. en SURA, A., "Das Problem der Anerkennung im mtematio
nalen Gesellschaftsrecht. Feststellung der Rechtsfàhigkeit und Bestimmung des Personalstatuts", 
RabelsZ., 1979, (315), 326, voetnoot 50, menen dat het voorstel van BEITZKE "nur zu neuen 
Fragen [führt]: Wie soli der Registerrichter ohne entsprechenden Apparat kenntnis von Sitzverle
gungen ausländischer Geselischaften erlangen? Welches Recht gilt im Zeitraurn zwischen der 
Sitzverlegung und der Eintragung?" Het eerste punt lijkt ons niet doorslaggevend, aangezien het 
niet aan de Registerrichter, maar aan de immigrerende vennootschap staat om het initiatief tot 
inschrijving in het handelsregister te nemen. En wat het tweede punt betreft, verliezen de auteurs 
blijkbaar het vervolg van BEITZKE's compromisoplossing uit het oog, nl.: "In der Zwischenzeit 
soliten aus Gründen des Gläubigerschutzes zugunsten der Gläubiger- soweit möglich - inländischen 
Rechtsvorschriften zur Anwendung kommen, z.B. hinsichtlich des Umfangs der Rechtsfàhigkeit, 
der Vertretungsmacht von Organen und der Haftung der juristischen Person oder auch Einzelner." 

.J 
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~telt aan de werkings~nodaliteiten van de conflictr~g~ls _yatt~incorp_oratielàn~ê'îf~ Voor 
zover de betrokken -Lid:Staten- hün incorporatiestelsel aanVÛllen- met een- aantal min of 
meer vergaande P-_QJ_iti~'Y~!!~ll ('Eingriffsnormen', 'lois de police', 'lois d'application 
immédiate '), moet eveneens worden nagegaan of dit niet leidt tot disproportionele 
belemmeringen van de markttoegang en/ of discriminatie van EG-ond~memingen. Vooral 
het ~~derlandse voorstel van Wet op de formeel buitenlandse ~!!cfln_q_(J[!c_hf1~~ (supra, nr. 
595) doet in dit verband verscheidene problemen rijzen vanuit het oogpunt van vrije 
vestiging. 

Vooral de artt. 3, 4 en 5 van het wetsvoorstel lijken in de optiek van het vesti
gingsrecht problematisch voor zover zij leiden tot dubbele controles enlof ten onrechte 
abstractie maken van door andere Lid-Staten ter uitvoering van de harmonisatierichtlijnen 
vennootschapsrecht opgelegde regels. Art. 3 legt een plicht op tot vermelding van 
bepaalde minimumgegevens op alle geschriften, stukken en aankondigingen waarin een 
formeel buitenlandse vennootschap ("FBV"; voor de definitie, zie supra, nr. 596) partij is 
of die van haar uitgaan. Dit artikel riskeert, omwille van de openbaarmakingsregels van 
de Eerste en Tweede Richtlijn3020

, tot op zekere hoogte tot dubbele normstelling te 
leiden. Ten aanzien van EG-vennootschappen die onder deze richtlijnen ressorteren moet 
deze bepaling derhalve minstens worden toegepast overeenkomstig de Vlassopoulou-recht
spraak, d.w.z. met inaanmerkingneming van de reeds in de Lid-Staat van oprichting 
nageleefde normen (supra, nr. 479). Art. 4, luidens welk het geplaatste kapitaal van een 
FBV en het gestorte deel daarvan ten minste het bedrag moeten belopen van het mini
mumkapitaal voor de B.V., lijkt problematisch voor kapitaalvennootschappen uit Lid
Staten welke vrijwillig de kapitaalbeschermingsregels van de Tweede Richtlijn (groten
deels) ook op besloten vennootschappen hebben toepasselijk gemaakt (zo b.v. België, 
Duitsland en Frankrijk3021

). Zonder meer problematisch lijkt de door art. 5, lid 1, 
opgelegde jaarrekening- en jaarverslagplicht zo de FBV over een bijkantoor te Nederland 
beschikt, wat blijkens de wettelijke definitie van FBV in algemene regel het geval zal 
zijn, komt dit voorschrift regelrecht in strijd met de Elfde Richtlijn (supra, nr. 505).3022 

§ 3. Materiële regels in het verlengde van i.p.r.: conformiteitsgebod c.q. rechtvaardi
gings- en evenredigheidstaetsing 

615. Il~le.llll11eringen .van d~ mobilit(!it yan EG~vennootschappen vinden nietall~~n hun 
oorsprong in conflictenrechtelijke r~gels, maar ook in nationaal materie~Lrecht. Uit titels 
ït'en 'tn van dit deel zal blijken dat het vennootschaps- en fiscaal recht van de Lid-Staten 
nog al te vaak uitsluitend is toegespitst op bevordering van de binnenlandse mobiliteit en 
herstructurering van vennootschappen. Hier kan alvast aangemerkt worden dat voor deze 
materieelrechtelijke regels eveneens hei conformiteitsgebod ·van art. s· EG geldt en dat, 
~·-- . . ..--.. ·• .. . . . . .. . -- -. . . -

vöpi zover dergelijke reg_~ls leiden tot markttoegangs belemmeringen, zij op hun commu-
\ ' . •-- . . . . . - -- ·- . -

3020 

3021 

3022 

Zie artt. 2-6 Eerste Richtlijn en artt. 2-3 Tweede Richtlijn. 

Zie supra, voetnoot 247. 

Vgl. de kritiek van de Nederlandse Raad van State en het - o.i. niet overtuigende - antwoord 
daarop van de minister van justitie: TK, 1994-95, nr. 24.139/2, punt 3, p. 7. De bepaling zou 
overigens eveneens tot dubbel gebruik leiden ten aanzien van EG-vennootschappen die niet onder de 
Vierde en Zevende Richtlijn ressorteren, doch wier Lid-Staat van oorsprong vrijwillig de regeling 
van deze richtlijnen op hen toepasselijk heeft gemaakt. Zie, omtrent de werkingssfeer van de 
Vierde en Zevende Richtlijn, supra, voetnoot 244. 
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ll!!!.taire rechtvaardiging _en. proportionaliteit}l}qe_t,en __ \\~gr9ell_ gçtQet§t. Bij zetelverplaatsing 
naar hèt biniieîîläna"'oetèiêèïif dît~---zoals\vif-verder zullen aanvoeren (infra, nr. 683}, dat 
een Lid-Staat in de mogelijkheid zou moeten voorzien van een omzetting met behoud van 
de rechtspersoonlijkheid van de EG-vennootschap ("formwechselnde Umwand
lung"}3023; bij zetelverplaatsing naar het buitenland, dat het feit van, of de beslissing 
tot, de zetelverplaatsing niet mag gelden als dwingende ontbindingsgrond van de vennoot
schap.3024 

GROSSPELD en KöNIG hebben met betrekking tot laatstgenoemde regel aangevoerd 
dat hij door dwingende redenen van algemeen belang is gerechtvaardigd ingeval een 
Duitse vennootschap onder het medezeggenschapsregime emigreert naar een "Mitbestim
mungsfreie Raum". 3025 Men staat hier evenwel voor een contradictie: wanneer als 
onderliggende gedachte van de zetelleer wordt aangegeven, dat deze als doel heeft het 
vennootschapsrecht te doen gelden van de staat die het meest bij een vennootschap 
betrokken is (cf het citaat supra, nr. 594, van het Bay0bLG)3026

, kan het belemmeren 
van de verplaatsing van de werkelijke zetel naar een medezeggenschapsloos rechtsstelsel 
geen rechtvaardiging in de zetelleer zelf vinden. Hoogstens kan men hier een misbruik
voorbehoud aantekenen of toepassing maken van de leer inzake wetsontduiking; daarbij 
geldt evenwel onverminderd de plicht tot verdragsconforme uitlegging (supra, nr. 607). 

3023 

3024 

3025 

3026 

BEHRENS, P., "Identitätswahrende Sitzverlegung einer Kapitalgesellschaft von Luxemburg in die 
Bundesrepublik Deutschland", R.I.W., 1986, 590; Id., o.c., EuZW, 1991, 97; DAUSES-ROTH, nr. 
92, p. 28-29; KNOBBE-KEUK, B., o.c., Z.H.R., 1990, 334; REINDL, A., "Companies in the 
European Community: are the conflict-of-law rules ready for 1992?", Mich. J. Int. L., 1990, 
(1270), 1290; zie ook GROSSFELD, B. en JASPER, D., "ldentitätswahrende Sitzverlegung und 
Fusion von Kapitalgesellschaften in die Bundesrepublik Deutschland", RabelsZ. , 1989, 52-71; 
anders: OLG Saarbrücken, 21 april 1989, IPRax, 1990, 324, met noot GROSSFELD, B. en 
STROTIMANN, C., "Ausländische juristische Person aus Nicht-EG-Staat als Komplementär einer 
KG", IPRax, 1990, 298-301. 

DAUSES-ROTH, nr. 92, p. 29-30; anders BayObLG, 7 mei 1992, R.l. W., 1992, 674, J.Z., 1993, 
372, noot EBENROTH, C.T. en AUER, T. 

GROSSFELD, B. en KöNIG, T., "Das Internationale Gesellschaftsrecht in der Europäischen Gemein
schaft", R.I. W., 1992, (433), 437. 

Zo GROSSFELD, B. en KöNIG, T., o.c., R.I. W., 1992, 433, zelf; die contradictie wordt terecht 
opgemerkt door DAUSEs-Rorn, p. 29, voetnoot 229. 

i 
-_I 
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Besluit 

616. Het in art. 220, derde streepje, EG genoemde probleem van de onderlinge 
erkenning van vennootschappen berust op een verouderde opvatting van het begrip 
'erkenning'. Jn het hedendaagse internationaal privaatrecht van_ de Lid-:Statel}_Qv~rheerst 
4~ idee dat geenoijzondère~·erlcenniflg voor velmootschappen. v~.-êi~t is en dat de. vastgtel
}mg_ van het bestaan en {de mate van) de techtsbekwaaffiheid van een r~chtspersoon deel 
uiunailiva~ de toepassing van dec.ver\vijzingsreg~ls van het forum .. ~ De erkenningsvraag 
vormt. bijgevolg een overbodige tussenstap naar de vraag betreffende de conflictregel die 
~t .. P-~l§opeef staiD.llt-~v:iUI:d~:~ungo!§Shàp~lf§!î:~ Oê ~flèénrifflg _ _yjt!\_~G--v~t\no~~~f!aJ?,~n 
V!Q~it bovendie_~ r~chtstrec;lcs voort uit de. artt. 52 en 58. EG: de rechtstreekse inroepbaar
held vaii deze bepalingen vooronderstelt de plicht van- de Lid-Staat van ontvangst om de 
rechtspersoonlijkheid van de betrokken vennootschap te erkennen, op straffe van een met 
het EG-Verdrag strijdige discriminatie op grond van nationaliteit. Het Erkenningsverdrag 
van 1968, dat nooit in werking trad bij gebrek aan goedkeuring door Nederland, is niet 
enkel gefundeerd op verouderde nationaal- en gemeenschapsrechtelijke premissen; een 
aantal van zijn bepalingen, met name art. 4, vertonen ook wezenlijke zwakheden die het 
ongeschikt maken om als (paralegaal) ius commune dan wel in de vorm van een harmoni
satierichtlijn een nuttige rol te vervullen. Op grond van de communautaire rechtspraak 
inzake vestigingsrecht en het vennootschapsrechtelijk 'acquis communautaire' kan besloten 
worden dat erkenning van EG-vennootschappen afdoende wordt gewaarborgd door het 
geldende gemeenschapsrecht. De vermelding van het erkenningsvraagstuk in art. 220 EG 
kan dan ook worden geschrapt. 

617. De werkelijke problematiek situeert zich daarentegen op het vlak van de uiteenlo
pende ~nteiltatioi1aal-privaattechtelijiCé. stelsels yan de Lid:..staten. ·· In de fi.uidige Urne 
passen ruwweg negen Lid-Staten de leer-van, dç_ w~rkelijlç.e. !etel ('siège réel') toe, ten 

~" - -"'- -. .' ~., -~' -~-..-v .-,.,., .. :-_ . _-: .. -: . - . ,-.-::;,_·-_ 

opzichte van zes die de incorpor~tiele_er Qf een variante daarvan aanhangen. Het_. EG-
Verdrag maakt uit deze théorieërr gèètr lêeuzè~ het legt aan de Lid-Staten niet de ene of de 
ahdere ver\vijzingsregel op, . maar· plaatst deze ·regels- blijkenS het Daily Mail-arrest op 
g~ÜJ~e~ vQet. Art. 58 EG bevat geen versluierde conflictregel ten gunste van de incorpora-· 
tieleer, net zomin als uit art. 52 EG een 'préjugé favorable' voor de ene of de andere 
i.p.r.-regel kan worden afgeleid. Een en ander betekent evenwel niet dat het gemeen
sçhapsrecht ~geheel onverschillig staat t~geHover d~ cöilflictemechfelijkeregelsvaii.aeLKl
Staten en hun werking. Wat de. :c,onflicttegels zelf betreft:- deze--Iaat het EG-Verdrag 
ongemoeid, doch art. 5 EG in samenhang met de verdragsbepalingen inzake vrij verkeer 
verplichten de nationale overheden wel tot een zo verdragscanfarm mogelijke uitlegging 
ervan.· Het potentieel van de plicht tot gemeenschapsconforme interpretatie hebben we 
onderzocht aan de hand van de internationaal-privaatrechtelijke exceptie van openbare 
orde (met als voorbeelden onderkapitalisering, illegaal doel, instructierecht, wetsontdui
king). 

Ingrijpender werkt het g~meenschapsrecht in op de werkingsmodaliteiten van 
conflictregels. Voor zover deze~~wer_kingsmodaliteit.êh niet onlosmakelijk verbonden zijn 
met de keuze zelf voor een bepaalde aanknopiiigsfactor (keuze voor de 'siège réel' voert 
b.v. onvermijdelijk tot een conflit mobile bij grensoverschrijdende verplaatsing van de 
werkelijke zetel) en zij tot markttoegangsbelemmerende resultaten leiden, dienen zij op 
hun objectieve rechtvaardiging en evenredigheid te worden getoetst. . Zo kwamen wij tot 
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de bevinding dat niet-erkenning van een EG-vennootschap bij verplaatsing van de 
werkelijke zetel naar een 'siège réel' -land een onevenredige belemmering moet worden 
geacht. Een minder belemmerend alternatief vormt de door het gastland te bieden 
mogelijkheid voor de vennootschap om gebruik te maken van een binnenlandse omzet
tingsprocedure teneinde zich zonder discontinuïteit van de rechtspersoonlijkheid in een 
vergelijkbare nationale vennootschapsvorm om te zetten. Ook incorporatiestelsels kunnen 
echter markttoegangs belemmeringen creëren, met name door de toepassing van politiewet
ten. In dit verband onderzochten we het Nederlandse voorstel van "wet op de formeel 
buitenlandse vennootschappen", om tot de conclusie te komen dat verscheidene bepalingen 
ervan leiden tot dubbele controles, ten onrechte abstractie maken van door andere Lid
Staten ter uitvoering van de vennootschapsrichtlijnen opgelegde regels en/ of in aanvaring 
met de Elfde Richtlijn komen. . ... 

Tenslotte stipten we aan dat voor .,~terieêlfeènt~1ijkt!:;,regels wier werking in het 
verlengde ligt van conflictenrechtelijke règels; ' zower-~ êfe plicht tot verdragsconforme 
uitlegging geldt als, desgevallend, een communautaire rechtvaardigings- en evenredig
heirlstoetsing voor zover hun toepassing tot markttoegangsbelemmerende resultaten leidt. 
De toepassing van deze test zullen we nader onderzoeken in het kader van titels ll en lll 
van dit deel. 
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TITEL 11. INTRACOMMUNAUTAIRE ZETELVERPLAATSING 

Inleiding 

618. Bijna veertig jaar nadat de Hoge Verdragsluitende Partijen bij het EEG-Verdrag in 
art. 220, derde streepje, van het Verdrag overeenkwamen dat zij, voor zover nodig, met 
elkaar in onderhandeling zouden treden ter verzekering van "de handhaving van de 
rechtspersoonlijkheid in geval van verplaatsing van de zetel van het ene land naar het 
andere", is op dit vlak van Gemeenschapswege nog niets gerealiseerd. Terecht merkt 
LUITER op dat het probleem van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing vandaag de 
dag een "offene Wunde" is "als Folge von dogmatischen Positionen, die man fast nuJ;" 
noch als Glaubenskrieg bezeichnen kann" .3027 Ofschoon BEITZKE het vraagstuk reeds in 
1962 voor de Commissie had onderzocht3028 en medio jaren zeventig verkennende 
gesprekken. zijn gevoerd en een (niet openbaargemaakt) voorontwerp werd uitge
werkt3029, is het nooit tot formele onderhandelingen over een ontwerp-verdrag geko
men. Evenmin is tot op heden de patsituatie die in 1988 met het arrest Daily Mail 
ontstond, doorbroken. Men zal zich herinneren (supra, nr. 335) dat het Hof in dit arrest 
tot de slotsom kwam dat de artt. 52 en 58 EG "bij de huidige stand van het gemeen- . 
schapsrecht aan een vennootschap die is opgericht overeenkomstig het recht van een Lid- , 
Staat en in die Lid-Staat haar statutaire zetel heeft, niet het recht geven haar centrale 
bestuurszetel naar een andere Lid-Staat te verplaatsen. "3030 , 

Toch kan de zetelverplaatsing allerminst een stoffig dossier worden genoemd. De 
laatste jaren zijn integendeel heel wat zaken in beweging gekomen. In de eerste plaats is 
het nationale recht in een aantal Lid-Staten geëvolueerd naar een grotere flexibiliteit, of · 
althans mindere vijandelijkheid, ten aanzien van grensoverschrijdende zetelverplaatsingen. 
Daarnaast heeft Daily Mail op communautair niveau het besef doen groeien dat EG
wetgeving wenselijk kan zijn, nu het Verdrag zelf terzake geen oplossingen aanreikt. In 
1993 liet de Commissie door K.P.M.G. European Business Centre een studie verrichten 
met betrekking tot grensoverschrijdende zetel verplaatsing. 3031 Het mandaat voor die 
studie liet al doorschemeren dat zij maatregelen plande in het kader van de harmonisatie 

3027 

3028 

3029 

3030 

3031 

LUITER, M., "Perspektiven eines europäischen Untemehmensrechtes - Versuch einer Summe", 
Z.G.R., 1994, (435), 448. 

BEITZKE, G., Expertise juridique concemant l 'artiele 220, alinéa 3 du traité de Rome. 2ième 
partie. Les transferts de siège, 4958/IV/62-F. 

Aldus RESTEAU, C., BENOIT-MOURY, A. en GRÉGOIRE, A., Traité des Sociétés Anonymes, I, 
Brussel, Swinnen, 1981, 3e ed., p. 72, nr. 23bis. Ook het Belgische "groot ontwerp" van 1979 
ging nog uit van de waarschijnlijkheid dat het tot een verdrag zou komen: Gedr. St., Kamer, 1979-
80, nr. 38711 , 116. In 1969 reeds was er sprake van dat de Commissie voorbereidend werk had 
verricht voor een overeenkomst, maar met de oprichting van een werkgroep wachtte gelet op de 
veel dringender werkzaamheden aan het verdrag over de grensoverschrijdende fusies: GESSLER, E., 
"Europäisches Gesellschaftsrecht am Scheideweg", D.B., 1969, (1001), 1003. 

Arrest Daily Mail, r.o. 25 en punt 1 dictum. 

K.P.M.G. EUROPEAN BUSINESS CENTRE, Etude sur le transfer! de siège d'une société d'un Etat 
membre à un autre, COMMISSIE EG (ed.), Brussel-Luxemburg, 1993; tevens beschikbaar in het 
Engels, Study on transfer of the head office of a company from one Memher State to another. 

__ ___.., .. ." .: .. --. ~--' _·.----·-~ -· 
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van het vennootschapsrecht op grond van art. 54 EG. 3032 Inmiddels heeft de Commissie 
formeel aangekondigd een voorstel van richtlijn in te dienen. In haar verslag van 20 
februari 1996 over de interne markt in 19953033 luidt het: 

"De Commissie overweegt een voorstel voor een richtlijn op te stellen om de verplaatsing van het hoofdkantoor 
van een onderneming \'an de ene naar de andere Lid-Staat te regelen. Hierdoor wordt een dergelijk:: v-erplaatsing 
mogelijk zonder de huidige kostbare en ingewikkelde formaliteiten met betrekking tot de liquidatie in het land 
van oorspronkelijke vestiging en heroprichting in het .land waar zij zich als nieuwe rechtspersoon wil vestigen. 
Deze richtlijn zou een belangrijke bijdrage aan het vrije verkeer van ondernemingen binnen de interne markt 
leveren. "3034 

619. In deze titel wordt niet nader ingegaan op het K.P.M.G.-rapport en de daaraan 
toegevoegde voorontwerpen van (twee) richtlijnen. 3035 Deze geven niet de officiële 
positie van de Commissie weer en bieden bijgevolg geen houvast over de, alsnog niet 
bekendgemaakte, wijze waarop de Commissie voornemens is de zetelverplaatsing in haar 
ontwerprichtlijn te regelen. 3036 Daarentegen spitsen we ons toe op de behandeling die 
zetelverplaatsing vandaag de dag naar nationaal recht krijgt in België, Duitsland, 
Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en, voor de gelegenheid - omdat het als 
zetelimmigratieland een zekere aantrekkingskracht blijkt uit te oefenen -, het Groothertog
dom Luxemburg. Dit verbetert niet enkel het inzicht in de werkelijke problemen die zich 
vóór -de grensoverschrijdende mobiliteit via deze techniek voordoen. Bovendien biedt het 
ons de gelegenheid om meteen de punten aan te stippen waarop het vestigingsrecht, 
ondanks of juist dankzij Daily Mail, tot een andere benadering dwingt resp. waar 
bepaalde problemen geheel of ten dele kunnen worden opgelost of verzacht door verdrags
conforme uitlegging van nationaal recht. 

In het hierna gevoerde onderzoek ligt de klemtoon op de hypothese van intracom
munautaire verplaatsing van de werkelijke zetel. In de optiek van een optimale structure
ring van de onderneming is immers, zoals BEHRENS terecht opmerkt, de ligging van het 

3032 

3033 

3034 

3035 

3036 

De opdracht tot de studie was niet geheel eenduidig geformuleerd. Eerst luidt het: "Dans le .ca~re 
de l'harmonisation du droit des sociétés basé sut l'article 54 du traité de Rome, la Comnnss10n 
envisage d' étudier les mesures appropriées pour faciliter le transfert du siège d'';lne société d:un 
Etat membre dans un autre Etat membre, sans dissolution de la société en question" (p. 1); Iets 
verder (p. 3) "( ... ) la Commission envisage de proposerune directive sur le transfert du siège ( ... )" 
(eigen cursiveringen). 

CoMMISSIE EG, De interne markt in 1995. Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement, Brussel, 20 februari 1996, COM(96) 51. 

COMMISSIE EG, De interne markt in 1995, p. 56, nr. 144. 

Zie daarvoor BELLINGWOUT, J.W., "Zetelverplaatsing in beweging, het KPMG-rapport 1993", 
T.V. V.S., 1995, 29-33; Id., "Company Migration in Motion: The KPMG Report 1993", in Cu"ent 
Issues of Cross-Border Establishment of Companies in the European Union, 75-88. 

~ogelijk ~al de <;.o~ssie zich hierbij inspir~ren op de voorgestelde regeling van zetelyerplaatsing 
m art. 5bzs gewiJZigd voorstel SE, nader uitgewerkt in de artt. 8 en 64 van de (met-openbaar 
gemaakte) discussiepaper van februari 1993: daarover HUISKES, C.R., "The European Company as 
an Instrument for Corporate Reorganisations", in Current Issues of Cross-Border Establishment of 
Companies in the European Union, (157), 165-166; zie tevens het - kennelijk op het SE-model 
geïnspireerde - ~· 5 gewijzigd voorstel EV, art. 3 gewijzigd voorstel ECV en art. 6. gev:ijzigd 
voorstel EOM. Zie naar .geldend gemeenschapsrecht ook de. regeling van zetelverplaatsmg m art. 
13-14 E.E.S.V.-Verordemng. 
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centrum van leidinggeving praktisch veel relevanter dan de plaats van de statutaire zetel -
lees: van juridische registratie - van de vennootschap. 3037 

620. De mogelijkheid van grensoverschrijdende zetelverplaatsing is sterk afhankelijk 
van de vennootschaps-, fiscaal- en internationaal-privaatrechtelijke regels van elk van de 
betrokken Lid-Stattn, d.w.z. zowel het emigratie- als het immigratieland. Als op één punt 
eensgezindheid bestaat, is het dat zetelverplaatsin_g .. slechts mog(:liik kan zijn indien beide 
~~ten )1et vg9rtbestaan van. _d~ __ V~J:l!l.Qotsc!!~P . !!anya_a!'<:f~n. 3038 Het juridische landschap is 
hier zo verscheiden, dat zich een analyse per land opdringt. Grosso modo laten zich 
internationaal-privaatrechtelijk opnieuw de hoger (supra, nrs. 593 e.v.) ontlede verschil
punten tussen de 'siège réel'- en incorporatielanden gelden; doch ook tussen landen 
binnen de ene of de andere groep doen zich belangrijke verschillen voor. 

Bij de analyse van het nationale recht dringt zich niet enkel een onderscheid op 
tussen de internationaal-privaatrechtelijke, vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke 
aspecten van een zetelverplaatsing, maar bovenal tussen de rechtspositie in het betrokken 
rechtsstelsel bij emigratie dan wel immigratie van de werkelijke zetel. Bevindt een Lid
Staat zich in de positie van emigratieland, dan komt het aan hem toe te bepalen (i) of de 
beslissing tot zetelverplaatsing geldig is, (ii) zoniet, wat de sancties zijn, en (iii) of de 
rechtspersoonlijkheid van de vennootschap door de emigratiebeslissing teniet gaat. In zijn 
hoedanigheid van immigratieland bepaalt een Lid-Staat (i) of de rechtspersoonlijkheid die 
volgens het emigratieland per hypothese voortbestaat, voor erkenning in aanmerking komt 
dan wel of wederoprichting of enige andere procedure gevolgd moet worden; en (ii) · 
welke formele of materiële voorwaarden de vennootschap in kwestie nog moet vervullen · 
om als geldige binnenlandse vennootschap voort te bestaan. 3039 

3037 

3038 

3039 

BEHRENS, P., "Die Umstrukturierung von Untemehmen durch Sitzverlegung oder Fusion über die 
Grenze im Licht der Niederlassungsfreiheit im Europäischen Binnenmarkt (Art. 52 und 58 
EWVG)", Z.G.R., 1994, (1), 7. 

HACHENBURG-BEHRENS, nr. 170, p. 72; MÜN~HKOMM-EBENROTH, nr. 216, p. 487; STAUDINGER
GROSSFELD, p. 141, nr. 553; BayObLG, 7 met 1992, R.l. W., 1992, 674. 

Cf. de heldere synthese van LENAERTS, K., "Het personeel statuut van een Belgische vennootschap 
bij overbrenging van de werkelijke ~etel naar het buitenland", noot bij R.v .St., 29 juni 1987, 
T.R. V., 1988, (112), p. 114, nr. 6. Z1e ook reeds LoussOUARN, Y., Les conflits de lois en matière 
de sociétés, Parijs, Sirey, 1949, nr. 12'7, p. 248-249; MENJUCQ, M., La mobilité des sociétés dans 
l'espace européen, doctoraatsthesis, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 1995, p. 72, nr. 84.· 
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Hoofdstuk I. België 

AFDELING I. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 

621. Zoals eerder aangegeven (supra, nr. 593), behoort België tot de '~!_ège réel'
landen. Krachtens art. 197 Venn.W. is de op de vennootschap toepasselijke wet, de wet 
van haar hoofdvestiging, opgevat als hoofdkantoor. 3040 Het betreft een geb!l~~~r~!i~~~r-
4~ r~ge.l: de Belgische rechter moet op een vennootschap met werkelijke zetel in het 
buitenland, het recht van dat land toepassen. 3041 De toepasselijkheid van de zetelleer 
heeft de Belgische hoogste rechtscolleges er niet van weerhouden een z~telverplaatsing 
naar en vanuit België I>_r_incipieel mog~_!!jk te achten. 

§ 1. Immigratie 

1. Een mijlpaalarrest: Lamot 

622. De hypothese van zetelverplaatsing vanuit een Lid-Staat naar België lag voor in het 
door het Hof van Cassatie op 12~ november 1965 gewezen arrest Lamot. 3042 

De feiten, die van vóór het EEG-Verdrag dateren, zijn in Europees perspectief vandaag de dag nog steeds 
interessant. Halverwege de jaren twintig zocht de familie Lamot vers kapitaal voor haar brouwerijen in Mechelen 
en Boom. De toenmalige toestand op de Belgische kapitaalmarkt noopte haar ertoe zich tot Engelse kapitalen te 
wenden. In 1927 werd naar Engels recht de vennootschap "Lamot Ltd." opgericht. Haar statutaire zetel was in 
Engeland gevestigd, maar haar maatschappelijke activiteiten, nl. uitoefening van het beroep van brouwer, vonden 
plaats te België. Van ontduiking van Belgische wetgeving via een fictieve buitenlandse vennootschapsvorm was 
geen sprake: volgens de feitenrechter werd Lamot Ltd. alleen in Engeland opgericht uit kapitaalbehoefte (haar 
aandelen waren genoteerd op de Londense beurs). Nochtans mag men aannemen dat ook fiscale motieven 

3040 

3041 

3042 

Deze regel geldt analogisch voor de andere rechtspersonen: VAN HECKE-LENAERTS, p. 341, nr. 
731. Zie, wat betreft verenigingen, Cass., 11 januari 1979, J.T., 1979, 464, R.G.A.R., 1982, nr. 
10530, conclusie advocaat-generaal VELU, met noot R.O.D.; Brussel, 29 juni 1989, J.T., 1989, 
749, met noot VAN BUNNEN, L.; wat stichtingen aangaat, Rb. Brussel, 14 november 1911, Rev. 
Dr. Int. Privé, 1913, 178 ("Niederfüllbacher Stiftung"), met noot DE VISSCHER, C. Zie verder 
SCHNITZER, A.F., "Le trust et la fondation dans les conflits de lois", Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 
1965, 479-498. Tegen de zetelleer in het Belgisch vennootschappelijk i.p.r., en voor de incorpora
tieleer, betoont zich RIGAUX, F., Droit international privé, I, Brussel, Larcier, 1987 2e ed., nr. 
138, p. 96; zie ook RIGAUX-FALLON, nr. 1575, p. 732-734. 

Cass., 12 april 1888, Pas., 1888, I, 186; Cass., 24 september 1963, Pas., 1964, I, 86. Zie 
recenter Brussel, 11 februari 1988, J. T., 1988, 606, T.B.B.R., 1989, 479, met noot PRIOUX, R., 
"L' artiele 197 des lois coordonnées sur les sociétés commercial es, disposition méconnue de droit 
international privé belge"; RESTEAU, C., BENOIT-MOURY, A. en GRÉGOIRE, A., Traité des Sociétés 
Anonymes, I, Brussel, Swinnen, 1981, 3e ed., nr. 21quinquies, p. 62; RIGAUX/FALLON, nr. 1574, 
p. 731-732; VAN HECKE/LENAERTS, p. 348, nr. 750. 

Cass., 12 november 1965, Pas., 1966, I, 336, R.P.S., 1966, 136 (met conclusie advocaat-generaal 
DUMON, 139-176), R. W., 1965-66, 91 (met conclusie advocaat-generaal DUMON, 873-911), 
R.C.J.B., 1966, 392, met noot VAN RYN, J., "Conséquences juridiques du transferten Belgique du 
siège social d 'une société étrangère et du transfert à l 'étranger du siège social d 'une société bel ge" 
Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 1967, 506, met noot LOUSSOUARN, Y., J. Dr. Int., 1967, 140, noot 
LELEUX, P. Zie ook de annotaties van DONNAY, M., Rec. Gén. Enr. Not., 1966, 147-152; SPETH, 
F., ''Le changement de nationalité des sociétés", Ann. Not. Enr., 1967, 120-159. Adde RIGAUX, F. 
en ZORBAS, G., Les grands arrêts de la jurisprudence belge. Droit international privé, Brussel, 
Larcier, 1981, 343-349. 
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meespeelden. 3043 Alleszins vonden de bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen tot in 1932 plaats te Londen. 
Begin dat jaar werd op een buitengewone aandeelhoudersvergadering beslist het hoofdkantoor ("head office") 
naar Mechelen over te brengen. De zetelverplaatsing was ingegeven door fiscale redenen, nl. om een einde te 
maken aan dubbele belasting.3044 Toen de vennootschap in 1959 het voornemen aankondigde om een buitenge
wone algemene vergadering te houden teneinde haar voor een nieuwe termijn van dertig jaar te verlengen, werd 
zij gedagvaard door W. Lamot, familielid en aandeelhouder. Hij voerde aan dat Lamot Ltd. sedert oktober 1957 
van rechtswege ontbonden was op grond van art. 102 Venn.W. (dat destijds bepaalde dat een N.V. niet langer 
dan voor dertig jaar mocht zijn aangegaan). In eerste aanleg verdedigde Lamot Ltd., zonder succes, het subtiele 
(maar onhoudbare) standpunt dat de verhoudingen tussen de vennootschap en derden beheerst worden door de 
wet van de hoofdvestiging, terwijl de verhoudingen tussen aandeelhouders en aandeelhoude(s en de vennootschap 
onderworpen bleven aan het land waar de oprichtingsakte was verleden. 3045 Zowel de eerste als de appelrech
ter oordeelden - en werden hierin door het Hof van Cassatie gevolgd - dat art. 197 Venn.W. een algemene 
draagwijdte heeft en elke vennootschap met hoofdvestiging te België aan de Belgische wet onderwerpt, ongeacht 
of zij haar hoofdvestiging aldaar vanaf de oprichting dan wel nadien, na verplaatsing hiervan naar België, 
had. 3046 Zij wezen echter beide de vordering van W. Lamot af, omdat de termijn van art. 102 Venn.W. niet 
retroactief werkt en derhalve slechts een aanvang nam vanaf de zetelverplaatsing in 1932 (zodat in 1959 de 
dertigjarentermijn nog niet bereikt was). 

Het Hof van Cassatie verwierp de cassatievoorziening en bevestigde dat het toenmalige 
art. 102 Venn. W. geen uitwerking kon hebben vóór de datum van hoofdvestiging van de 
vennootschap op Belgisch grondgebied. Het arrest Lamot dankt zijn faam vooral aan de 
overwegingen dat 

"uit geen enkele bepaling van de Belgische wet volgt dat zodanige vennootschap, door het louter feit van de 
overbrenging van haar hoofdzetel in evengemelde omstandigheden, ten opzichte van het Belgisch recht 
opgehouden heeft een rechtspersoon te zijn; 
Dat immers niets zich tegen het voortbestaan van die vennootschap verzet, van het ogenblik dat zij wegens haar 
oorspronkelijke statuten, eventueel in overeenstemming gebracht met het Belgisch recht, zonder nochtans dat 
hierdoor haar essentiële bestanddelen gewijzigd worden, de voorwaarden vervult om, als een vennootschap 
erkend door het Belgisch recht, de rechtsbekwaamheid te kunnen genieten welke uit haar rechtspersoonlijkheid 
voortvloeit". 3047 

623. Met Lamot betoonde het Hof van Cassatie zich bijzonder open voor buitenlandse 
zetelverplaatsingen naar België. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat dergelijke 

3043 

3044 

3045 

3046 

3047 

In zijn annotatie bij het Lamot-arrest stipt J. VAN RYN aan dat het in de jaren vóór 1930 om fiscale 
redenen interessant kon zijn om in het Verenigd Koninkrijk een vennootschap op te richten die haar 
industriële activiteit in België ontplooide. Verscheidene ondernemingen zouden hiervan gebruik 
hebben gemaakt, waarbij het artificiële karakter van de constructie verhuld werd door het 
gedeeltelijk beroep op Engelse kapitalen en Engelse "nominees" (equivalent van naamlening); 
enkele jaren later echter brachten problemen van dubbele belasting deze vennootschappen ertoe hun 
zetel naar België te verplaatsen: "Conséquences juridiques du transfert en Belgique du siège social 
d'une société étrangère et du transfert à l'étranger du siège S<?cial d'une société beige", R. C.J.B., 
1966, p. 399-400, nr. 1. Ook volgens J. RONSE speelden welhebt fiscale motieven mee: "Vennoot
schappen. Overzicht van rechtspraak (1964-1967)", T.P.R., 1967, (629), nr. 45, p. 651. 

Dit wordt opgemerkt door de beroepsrechter: Brussel, 25 juni 1962, R.P.S., 1965, (134), 136. Uit 
het vonnis in eerste aanleg (Rb. Mechelen, 30 juni 1961, R.P.S., 1965, (137), 139) blijkt dat de 
algemene vergadering die over de zetelverplaatsing besliste in de betrokken resolutie liet notUleren 
dat de leidinggevende organen zich reeds vanaf maart 1930 te België bevonden, wat volgens de 
rechtbank uitsluitend tot doel had vanaf die datum de vennootschap. aan dubbele belasting vanwege 
de Belgische en Britse fiscale overheid te doen ontsnappen. 

Zie Kh. Mechelen, 30 juni 1961, R.P.S., 1965, (137), 138. 

Zie Rb. Mechelen, R.P.S., 1965, (137), 138; Brussel, 25 juni 1962, R.P.S., 1965, (134), 135. 

Cass., 12 november 1965, R. W., 1965-66, (911), 914-915. 

I ' 
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operaties, vooral vanuit het Verenigd Koninkrijk en Nederland, geregeld voorko
men. 3048 Men kan er echter moeilijk om heen dat de benadering van het Hof geconditi
oneerd werd door de specifieke feitelijke en juridische omstandigheden. De door het 
arrest gegeven oplossing berust, bij nader inzien, op niet minder dan vijf premissen: (i) 
afwezigheid van fictiviteit of wetsontduiking3049

; (ii) volledige naleving van de voor
schriften van het emigratieland3050

, (iii) het recht van het emigratieland verzet zich niet 
tegen het voortbestaan van de rechtspersoon na zetelverplaatsing3051 (premisse die in 
een land met incorporatiestelsel uiteraard eenvoudig vervuld zal zijn3052

), (iv) het 
immigratieland aanvaardt de continuïteit van de rechtspersoonlijkheid van de overge
brachte vennootschap, en ( v) de vennootschapsstructuur is, mits eventuele statutaire 
aanpassingen, principieel verenigbaar met die van een vennootschap naar het recht van het 
immigratieland3053

, d.w.z. moet niet op 11 essentiële bestanddelen 11 worden gewijzigd. 

De tweede premisse doet een interessante vraag rijzen ten aanzien van de recente tendens tot zetelverplaatsingen 
vanuit Nederland naar België. Deze tendens is fiscaal geïnspireerd: zo wordt het te gelde maken van een 
bedrijfsleidersverzekering fiscaal veel gunstiger behandeld in België dan in Nederland. Om dit verschijnsel in te 
dijken, heeft het Nederlandse ministerie van justitie zijn beleid inzake verklaringen van geen bezwaar (supra, nr. 
132) aangepast. Thans wordt strakker toegekeken op statutenwijzigingen die in Nederland met het oog . op 
zetelverplaatsing naar België worden ondernomen (meer daarover infra, nr. 671). Wordt aan een statutenwijzi
ging ter gelegenheid van zetelverplaatsing in Nederland de verklaring van geen bezwaar onthouden maar 
verplaatst de vennootschap toch haar hoofdkantoor naar België, dan lijkt niet voldaan aan de tweede premisse 
van Lamot (tenzij indien kan aangetoond worden dat de onthouding onrechtmatig is), b.v. wegens strijdigheid 
met art. 52 EG. Het alternatief is dat men alleen een statutenwijziging naar Belgisch recht na verplaatsing van de 
zetel doorvoert (infra, nr. 627), maar dit versterkt enkel de schizofrene rechtspositie van de vennootschap. 

624. Onderliggend aan Lamot is een continuïteitsgedachte ter oplossing van het door de 
zetelverplaatsing gerezen conflit mobile: wanneer beide betrokken rechtsstelsels zulks 
toelaten, gaat de vennootschap-rechtspersoon van het ene naar het andere recht over en 
vindt de wisselillg van personeel statuut plaats door het feit zelf van de zetelverplaatsing. 
Die continuïteitsbenadering, hoe vrij-verkeersvriendelijk in Europees gemeenschaps
verband ook, is geenszins vrij van problemen, waarvoor het arrest van het Hof van 
Cassatie geen, of slechts een summiere, oplossing aandraagt. Hierna behandelen we 
volgende onopgeloste vragen: de modaliteiten van de vereiste statutenwijziging, de 

3048 

3049 

3050 

3051 

3052 

3053 

Zie de talrijke referenties naar Britse en Nederlandse vennootschappen die hun werkelijke zetel naar 
België verplaatsten, met opgave van de vindplaats in de Bijlagen van het B.S., bij BLUMBERG, J.
P., "Over het grensoverschrijdende associatieconcem, zetelverplaatsing en internationale fusie", 
T.P.R., 1992, (803), 814, voetnoot 20, en bij JACOB, P., o.c., W.P.N.R., 1993, 881, voetnoot 5. 

Niet voor niets gaat het Hof van Cassatie daarvan, als niet bestreden vaststelling (zie de weergave 
van de feiten, supra, nr. 7) in zijn eerste overweging uit. · 

Zie de beklemtoning dat Lamot haar hoofdzetel "rechtsgeldig, volgens de voorschriften van het 
Engels recht, naar België heeft overgebracht". 

"( ... ) en dat zij zodoende [d.i. door rechtsgeldig naar Engels recht tot zetelverplaatsing te besluiten] 
niet heeft opgehouden, naar Engels recht, een rechtspersoon te zijn". De Franse tekst maakt 
duidelijk dat het gaat om de niet-stopzetting van de rechtspersoonlijkheid, en niet om "een 
rechtspersoon naar Engels recht": "et qu'elle n'a pas cessé ainsi, d'après Ie droit anglais, d'être une 
personne juridique". 

Zo ook RIGAUX-FALLON, p. 753, nr. 1602. 

Ibid. 
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·aanvangsdatum van wettelijke termijnen en het hoofdprobleem, de blijvende dubbele 
nationaliteit. 

2. Onopgeloste vragen omtrent statutenwijziging 

625. In de eerste plaats maakt het arrest Lamot, waar het gewaagt van een "eyentueeli!l 
ove_r~~nstetlt~ü__ng __ hr~ngç_n van de oorsJ?_ronkelij1ce statuten met het BelgAsch __ ~~ch~", niet 
duidelijk wanneer en hoe dit moet gebeuren. Wat het tijdstip betreft: moet de statutenwij
ziging plaatsvinden vóór' onmiddellijk na, of binnen een redelijke termijn na de overbren
ging van de zetel?3054 Nauw daarmee verbonden is de vraag naar het hot}: vinden de 
regels inzake statutenwijziging en de desbetreffende formaliteiten van het vertrekland 
toepassing, gelden die van het bestemmingsland, of beide? Over dit àlles zwijgen zowel 
de cassatierechter als de wet. Na alle wijzigingen die de Belgische vennootschapswetge
ving gedurende de laatste drie decennia heeft ondergaan, kan het zonder meer merkwaar
dig heten dat geen enkele wettelijke regeling werd getroffen om de praktische tenuitvoer
legging van de Lamat-doctrine te preciseren. 3055 Bij gebrek aan enige wettelijke rege
ling heeft de praktijk zijn eigen procedures ontwikkeld, doch deze doen verscheidene 
delicate vragen rijzen. 

626. Illustratief is volgende praktische handelwijze, die doorgaans voor z~telve~~-~!
~ing(!p. _V(!Q. Nederland naar Belgi~ wordt gevolgd. 3056 In het herkomstland (per hypothe
se Nederland) wordt een buitengewone algemene vergadering samengeroepen, die beslist 
(i) op een bepaalde datUm de werkelijke zetel van de vennootschap naar het buitenland (in 
casu België) over te brengen en (ii) een aantal bepalingen van de statuten te wijzigen 
teneinde deze - conform de Lamat-doctrine - in overeenstemming te brengen met het recht 
van het bestemmingsland. In Nederland vereist een dergelijke statutenwijziging voor N. V. 
en B.V. een ministeriële verklaring van geen bezwaar, waarover zo dadelijk meer. Op de. 
vastgestelde dag komt voor een Belgisch notaris, op de plaats in België waar de werkelij
ke zetel gevestigd is, een nieuwe buitengewone algemene vergadering bijeen. 3057 Deze 

J (i) neemt kennis van het feit dat de werkelijke zetel in België is gevestigd, (ii) voert zo 
nodig nog een aantal wijzigingen in de statuten door (b.v. vennelding dat de werkelijke 

3054 

3055 

3056 

3057 

Lamot Ltd. had haar besluit van zetelverplaatsing - dat zij, zoals gezegd, begin 1932 nam -
bekendgemaakt in de bijlagen van het B.S. van 26-27 december 1935; in hetzelfde nummer werden 
haar aangepaste en gecoördineerde statuten, die een week eerder te Antwerpen waren geregistreerd, 
bekendgemaakt. De statutenwijziging van Lamot werd derhalve pas meer dan tweeënhalf jaar na de 
zeteloverbrenging doorgevoerd. 

Zie ook DONNAY, M., o.c., Rec. Gén. Enr. Not., 1966, 152, die n.a.v. Lamot wettelijke maatrege
len noodzakelijk achtte en als voorbeeld verwees naar de procedures voorzien door de Wet van 17 
juni 1960 betreffende het statuut van de Belgische koloniaalrechtelijke vennootschappen waarvan de 
bestuurlijke hoofdzetel in België gevestigd is (B.S., 18 juni 1960, add. B.S., 29 juni 1960). Zie 
tevens SPETH, F., "Le changement de nationalité des sociétés", Ann. Not. Enr., 1967, (120), p. 
155, nr. 91: "11 est souhaitable que les modalités du changement de nationalité, tant à I' arrivée en 
Belgique qu'au départ du pays, soient clairement organisées par le législateur pour éviter que ces 
transferts ne puissent être considérés comme entachés d'irrégularité." 

Deze samenvatting berust op de beschrijving van J ACOB, P., "Statutaire forumclausules en 
grensoverschrijdende zetelverplaatsing naar België", W.P.N.R., 1993, (879), 881-882. 

Men lette in dit verband op de beperking vervat in de artt. 116 (N. V.) en 226 (B.V.) Boek 2 B. W.: 
infra, nr. 670. 
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zetel zich in België bevindt, weergave van het kapitaal in Belgische frank3058), (iii) stelt 
de vorm van de vennootschap naar Belgisch recht vast, (iv) keurt de gecoördineerde tekst 
van de statuten goed en (v) stelt bijkomende bestuurders3059 enlóf een commissaris
revisor aan. Vervolgens wordt een uittreksel van de notulen van deze tweede algemene 
vergadering, met inbegrip van de gecoördineerde tekst van de statuten en de samenstelling 
van de raad van bestuur resp. de zaakvoerder(s) in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerd. Tenslotte schrijft men de vennootschap in bij het handelsregister van de 
plaats van de werkelijke zetel. 

627. Verschillende ~Q~pli~~~ies kunnen bij dit procédé ontstaan. Een probleem kan 
reeds rijzen bij de in het herkomstland doorgevoerde statutenwijziging. Is Nederland het 
herkomstland, dan gelden de regels inzake statutenwijziging van B. V 0 en N. V 0 van boek 
2 B.W. Zulks impliceert met name, naast een op straffe van nietigheid voorgeschreven 
notariële akte3060, afgifte van een verklaring van geen bezwaar door het ministerie van 
justitie. Tot voor kort leidde de introductie van elementen van Belgisch vennootschaps
recht (termen als "zaakvoerder", "revisor") niet tot problemen. Er doet zich terzake 
echter een restrictieve kentering voor in het beleid van justitie (daarover infra, nr. 671). 

Bij de openbaannaking van notulen, statuten en gegevens omtrent de bestuur
ders/zaakvoerder(s) volgt de praktijk kennelijk per analogie de openbaarmakingsregels die 
voor de oprichting van de corresponderende vennootschap naar Belgisch recht gelden. In 
zijn algemeenheid lijkt dit weinig problemen te stellen - de betrokken voorschriften zijn 
trouwens grotendeels door de Eerste Richtlijn geharmoniseerd3061 -, maar men doet er 
goed aan de betrokken bepalingen van de Belgische vennootschappenwet3062 en Han
delsregisterwet3063 zo nauwkeurig mogelijk te volgen. 

3058 

3059 

3060 

3061 

3062 

3063 

Naast Belgische frank mogen de statuten het kapitaal ook, sedert de Wet van 12 juli 1991 (B.S., 9 
augustus 1991) in ECU of een munteenheid van een OESO-land, waaronder Nederland, uitdrukken. 
Zie dienomtrent BouCKAERT, F., "Heeft de Wet van 12 juli 1991 op het gebruik van vreemde 
munten in openbare en administratieve akten de vennootschappenwet gewijzigd?", T.R. V., 1992, 
74-82. 

Dit kan in de hypothese van een N. V. nodig zijn. Naar Nederlands vennootschapsrecht kan het 
bestuur van een N. V. uit één of meerdere personen bestaan: VAN SCHILFGAARDE, P., Van de BV 
en de NV, 140; naar Belgisch recht daarentegen moet de N.V. ten minste drie bestuurders hebben. 
behoudens wanneer er slechts twee aandeelhouders zijn: art. 55 Venn.W., als gewijzigd bij Wet 
van 13 april 1995. 

Art. 124, lid 1 (N.V.) en art. 234, lid 1 (B.V.) Boek 2 B.W. 

Zie artt. 2-3 Eerste Richtlijn. 

Zie met name de minimumvermeldingen in de vennootschapsakte van B.V.B.A. (art. 121 Venn.W.) 
en N.V. (art. 30 Venn.W.); het bekend te maken uittreksel voor de B.V.B.A. (art. 7, sub b, 
Venn.W.) en N.V. (art. 9 Venn.W.); de neerleggingstermijn van vijftien dagen bij de griffie van 
de rechtbank van koophandel (art. 10, § 1, Venn.W.); de neerlegggings- en bekendmakingsregels 
aangaande de uittreksels uit de akten betreffende de benoeming van bestuurders, zaakvoerders en 
commissarissen (art. 12, § 1, 3°, sub a, Venn.W.). Men mag er wellicht van uitgaan dat voor de 
toepassing van art. 11 Venn.W. (sanctie van niet-ontvankelijkheid van rechtsvorderingen ingesteld 
door vennootschappen. waarvan de oprichtingsakte niet conform art; 10, § 1, is neergelegd) in 
plaats van "oprichtingsakte", de hierbedoelde gecoördineerde statuten mogen worden gelezen. 

K.B. van 20 juli 1964 tot coördinering van de wetten betreffende het handelsregister (B.S., 8 
augustus 1964, als herhaaldelijk gewijzigd). Zie art. 4 en de lijst van te vermelden gegevens in art. 
9, dat naar de letter slechts geldt voor de handelaar-"rechtspersoon naar Belgisch recht"; maar voor 
zetelverplaatsing geldt kennelijk niet art. 11 (ofschoon toepasselijk op rechtspersonen naar 
buitenlands recht), daar dit enkel de hyv.othese van opening van bijkantoren of agentschappen in 
België regelt. Ook art. 6 lijkt, ondanks ztjn onaangepaste formulering, te moeten worden nageleefd: 
naar luid hiervan moet "iedere Belgische handelsvennootschap [ ... ] bovendien ingeschreven worden 

I 

I 
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De belangrijkste complicatie betreft het openbaarmaken van de aldus gewijzigde 
statuten in het oorsprongland. Om een schizofrene rechtspositie te vermijden (waarbij er 
twee versies van de statuten, een Nederlandse en een Belgische, naast elkaar be
staan3064) kan de vennootschap verkiezen ook in Nederland de naar Belgisch recht 
aangepaste statuten openbaar te maken. Dit doet echter de vraag rijzen naar de erkenning 
van de voor de Belgische notaris verleden akte. Ofschoon hiervoor op overtuigende wijze 
is gepleit3065 en de wettekst niet het beroep op een binnenlands notaris voor
schrijft3066_, wijst het Nederlandse recht wellicht eerder - zelfs zo het gaat om akten 
verleden voor een buitenlandse notaris met vergelijkbare bevoegdheden - in de richting 
van niet-erkenning, en een verplichting om op een Nederlandse notaris beroep te 
doen. 3067 Wij betwijfelen ten zeerste of dit in overeenstemming is met art. 52 EG, gelet 
op de beginselen van de Vlassopoulou-rechtspraak (supra, nr. 476). Hoe dan ook, het 
meest problematisch is dat, om in Nederland van kracht te worden, de statutenwijziging 
alleszins de ministeriële verklaring van geen bezwaar behoeft. En daarmee staat men 
terug voor het hoger aangestipte probleem, waarop we verder ingaan (infra, nr. 671). 

3. Aanvangsdatum wettelijke termijnen? 

628. De continuïteitsbenadering van het Hof van Cassatie deed in Lamot de vraag rijzen 
vanaf wanneer de maximumduur van dertig jaar waarin art. 102 Venn. W. destijds 
voorzag3068 voor Lamot Ltd. een aanvang had genomen: vanaf de oprichting (naar 
Engels recht) van de vennootschap (1927), of vanaf het ogenblik van de zetelverplaatsing 
naar België (d.i. 1932)? Zoals beide feitenrechters beantwoordde de cassatierechter de 
vraag in het voordeel van het tweede tijdstip, zulks op grond van de summiere overwe
ging dat 

3064 

3065 

3066 

3067 

3068 

in het handelsregister van de rechtbank, binnen welker rechtsgebied haar maatschappelijke zetel is 
gevestigd". Men leze hier voor "maatschappelijke zetel" (die zich per hypothese nog in het 
oorsprongland bevindt) "werkelijke zetel". 

Zie BELLINGWOUT, J.W., "Verklaring van geen bezwaar bij zetelverplaatsing; beleid Ministerie van 
Justitie", T.V. V.S., 1995, 278. 

Zie JACOB, P., o.c., W.P.N.R., 1993, 881-882, die terecht aangeeft dat zowel België als Nederland 
tot de landen van het Latijnse notariaat behoren en notariële akten zijn vrijgesteld- van legalisatie 
door het Verdrag van 5 oktober 1961 tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenland
se openbare akten (zie B.S., 7 februari 1976). 

Er is slechts sprake van een verplichting, op straffe van nietigheid, om van een statutenwijziging 
een notariële akte op te maken, die in de Nederlandse taal moet worden verleden: artt. 124, lid 1 
(N.V.) en 234, lid 1 (B.V.), Boek 2 B.W. 

VLAS, P., "Forumkeuzeclausules in statuten en grensoverschrijdende zetelverplaatsing vanuit 
Nederlands perspectief", W.P.N.R., 1993, (885), 888, meent dat voor de statutenwijziging een 
Nederlands notaris vereist is, al geeft hij toe dat deze kwestie in de Nederlandse rechtspraak nog 
niet aan de orde is gekomen. Zie ook, weliswaar m.b.t. de hypothese van oprichting van een 
Nederlandse rechtspersoon bij een voor een buitenlandse notaris verleden akte, VLAS, P., 
Rechtspersonen, nr. 271, p. 86-87, met verwijzingen naar auteurs die het omgekeerde standpunt 
verdedigen. 

Deze beperking werd, samen met de analoge beperkingen voor B.V.B.A. en C.V., afgeschaft door 
de Wet van 5 december 1984 (B.S., 12 december 1984). Thans poneert art. 102, lid 1, Venn.W. 
als regel dat, tenzij bij de statuten anders is bepaald, de N. V. voor onbepaalde tijd is aangegaan: 
cf BRAECKMANS, H., "De nieuwe vennootschapswet van 5 december 1984", R. W. 1984-85, 
(2449), nr. 7, 2453-2454. 

) 
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"het vereiste van artikel 102, lid 2, van bedoelde wetten, dat geen substantiële voorwaarde voor het ontstaan van 
een naamloze vennootschap uitmaakt en ten andere een in België gevestigde hoofdzetel onderstelt, geen 
uitwerking kan hebben vóór de datum van de vestiging van de hoofdzetel van zodanige vennootschappen op het 
Belgisch grondgebied". 

Die overweging kan maar ten volle begrepen worden in het licht van de conclusie van 
advocaat-generaal DUMON, die zij nauw volgt. Bij gebrek aan enige rechtspraak of 
rechtsleer over dit delicate probleem, liet de AG zich inspireren3069 door LoussouARN, 
die met betrekking tot een analoog probleem3070 had geoordeeld dat de wetgeving __ van 
h,e __ t immigr~tieland op grond van het beginsel van de non-retroactiviteit van de wet, 
slechts kan g~lden met ingang. van de zetelverplaatsing, tenzij het voorschrift een 
essentiële voorwaarde voor de -geldigheid van de ve~()_Qtschap- betr~ft. 3071 Hoe billijk 
het bereikte resultaat ook lijkt, qua logica schort er iets aan. Een drietal ~~Qnsiste_nties 
springen in het oog. De e.er~cte is dat, zoals VAN RYN opmerkte, het Hof van Cassatie 
enerzijds de continuïteit van de vennootschap als rechtspersoon erkent (zij wordt door de 
zetelverplaatsing geen nieuw opgerichte Belgische vennootschap, maar bestaat voort, zij 
het "als een vennootschap erkend door het Belgisch recht"), maar anderzijds de dertig
jarentermijn op Lamot Ltd. toepast met ingang van de overbrenging van de zetel ~ar 
België, alsof zij op dat ogenblik een nieuw opgerichte vennootschap was. 3072 Een 
t\V_~de inconsistentie is dat de cassatierechter enerzijds wijst op de nood om bij zetelver
plaatsing naar België de statuten in overeenstemming te brengen met het Belgisch recht -
waarmee ongetwijfeld de dwingendrechtelijke bepalingen, zoals destijds art. 102 
Venn. W. , worden bedoeld3073 

-, maar die verplichting niet toepast op Lamot Ltd. , die 
pas in 1959 (d.i. 27 jaar na de zetelverplaatsing) een statutenwijziging ter verlenging van 
haar duurtijd plande. Men merke nog op, en dit is een d"e!sJe inconsistentie, dat het begrip 
"substantiële bestaansvoorwaarde" in het arrest pas wordt opgevoerd nadat reeds is 
duidelijk gemaakt dat Lamot Ltd. haar zetel op geldige wijze, zonder enige aanpassing 
aan voornoemde voorwaarde, naar België had overgebracht. 3074 

Beide eerstgenoemde punten - de continuïteit van de rechtspersoon en de plicht tot onmiddellijke aanpassing van 
de statuten aan de imperatieve regels van de Belgische vennootschapswetgeving - hadden het Hof tot het, 
kennelijk ongewenst geachte, resultaat gevoerd dat de dertigjarentermijn voor Lamot Ltd. inderdaad in 1957 

3069 

3070 

3071 

3072 

3073 

3074 

Conclusie advocaat-generaal DUMON in Lamot, R. W., 1965-66, 906-908, die, zoals hierin gevolgd 
door het Hof van Cassatie ("ten andere") als bijkomend argument geeft dat het wettelijk vereiste 
van de dertig-jarentermijn "erg verbonden [is] met de vestiging van de hoofdzetel op ons grondge
bied". 

Nl. het toenmalige Franse voorschrift dat aandelen van de S.A. voor een vierde moeten zijn 
volgestort en dat binnen een termijn van vijf jaar na hun oprichting de overige drie vierden moeten 
zijn volgestort. 

LoussoUARN, Y., Les conflits de lois en matière de sociétés,nr. 135, p. 258-260. Dat diezelfde 
LoussouARN het arrest Lamot op dit punt toejuichte, hoeft derhalve niet te verbazen: Loussou
ARN, Y., noot bij het arrest Lamot, Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 1967, (510), 514-515. 

Zie VAN RYN, J., o.c., R.C.J.B., 1966, nr. 11, p. 404-405, die volkomen terecht opmerkt dat de 
dertigjarentermijn logischerwijze had moeten beg1nnen lopen vanaf de oprichting van de vennoot
schap. 

Volgens FRÉDÉRICQ, L., Traité de droit commercial belge, V, nr. 608, p. 842, vormde de vroegere 
dertigjarentermijn zelfs een regel van openbare orde, die ertoe strekte een nieuwe invoering van de 
dode hand te voorkomen. 

Zie ook VAN RYN, J., o.c., R.C.J.B., 1966, nr. 12, p. 404-405. 
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verstreken was. De problematiek ontleden in termen van retro-activiteit, zoals advocaat-generaal DUMON, het 
Hof van Cassatie en LOUSSOUARN in zijn annotatie bij het arrest deden3075

, lijkt ons niet overtuigend, en te 
veel geïnspireerd op de klassieke - doch niet al te gelukkige - analogie die in het internationaal privaatrecht 
wordt geopereerd tussen conflits mobiles en problemen van intertemporele werking van nieuwe binnenlandse 
wetgeving. 3076 Waar het in essentie om gaat, is de toepasselijkheid, in het kader van een conflit mobile, van 
een politiewet van het forum die een van openbare orde geachte termijn oplegt welke begint te lopen vanaf de 
aanvang van een rechL.werhouding. Erkent het forumrecht de begindatum van deze re~htsverhouding als daterend 
van vóór het conflit mobile, dan dwingt de logica tot berekening van de termijn tot op dit ogenblik. Van retro
activiteit3077 en inbreuk op de bevoegdheid van de oude wet lijkt ons geen sprake, aangezien Lamot Ltd. de 
kans kreeg - of eerder: de plicht had - haar statuten naar aanleiding van de zetelverplaatsing aan de dertigjaren
termijn aan te passen. 3078 

629. Het in Lamot geïntroduceerde begrip "substantiële bestaansvoorw~~rde" is een 
vreemde eend in de Belgisch vennootschapsrechtelijke bijt. Na de tenuitvoerlegging van 
de Eerste Richtlijn mag men ervan uitgaan dat dit begrip, althans voor N.V., C.V.A. en 
B. V .B.A., enkel slaat op de limitatieve lijst van nietigheidsgronden van een vennootschap 
vervat in art. 13ter Venn.w. Voor deze vennootschapsvormen mag immers krachtens art. 
11, tweede alinea, Eerste Richtlijn, buiten voornoemde nietigheidsgronden "geen enkele 
grond van onbestaanbaarheid, van absolute nietigheid, van relatieve nietigheid of van 
vernietigbaarheid" gelden (supra, nr. 134). Als substantiële bestaansvoorwaarde in de zin 
van de Lamot-doctrine kan men b.v. nog hanteren, het vereiste van tweehoofdigheid bij 
de oprichting van een N. V. , het feit dat oprichting niet bij authentieke akte heeft 
plaatsgehad, niet-vermelding van naam, doel, geplaatst kapitaal of inbreng in de oprich
tingsakte en ongeoorloofdheid van het doel of strijdigheid hiervan met de openbare orde. 

3075 

3076 

3078 

LoussouARN, Y., o.c., Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 1967, 515: "Ie lé~islateur du pays nouveau ne 
peut par une tietion de rétroactivité effacer la compétence de la lm ancienne pour une période 
antérieure au changement de rattachement de la situation juridique envisagée"; zie ook Loussou
ARN, Y. en BREDIN, J.-D., Droit du commerce international, nr. 281, p. 304-305, voetnoot 3; 
RIGAUX, F. en ZORBAS, G., Les grands arrêts de iajurisprudence beige. Droit international privé, 
Brussel, Larcier, 1981, p. 348, nr. 3. 

Zie voor deze opvatting BATIFFOL, H., "Conflits mobiles et droit transitoire", in Méianges en 
i'honneur de Paui Robier, I, Parijs, Dalloz-Sirey, 1961, 39-52; BATIFFOL-LAGARDE, p. 514-516, 
nr. 316, met talrijke verwijzingen; VAN HECKE-LENAERTS, p. 156, nr. 301, die vervolgens de 
nieuwe ontwikkelingen in het denken op dit domein beschrijven (p. 156-157, nrs. 302-304). Zie 
evenwel de - o.i. terecht - afwijkende stellingname van RIGAUX, F., "Le conflit mobile en droit 
international privé", Rec. Cours, 1966, I, (329), nr. 10, p. 340-341. Zie, voor de beginselen inzake 
de toepassing van nieuwe wetgeving in de tijd naar Belgisch recht, DE PAGE, H., Traité éiémentai
re de droit civil beige, I, Brussel, Bruylant, 1962, p. 321-346, nrs. 226-232; VAN GERVEN, nrs. 
20-25, p. 61-73. Vgl., in het gemeenschapsrecht, conclusie advocaat-generaal VAN GERVEN in 
zaken C-408/92 en C-28/93, Smith en Van den Akker, Jur., 1994, p. I-4452-4454, punten 23-26. 

Zo ook SPETH, F., o.c., Ann. Not. Enr., 1967, nr. 81, p. 151, die met verwijzing naar H. DE 
PAGE terecht opmerkt: "Une loi n'est réellement rétroactive que lorsqu'elle moditie Ie passé. Elle 
ne 1 'est pas lorsqu' elle se limite à 1 'aveoir et Ie seul fait qu' il y ait eu situation née antérieurement 
n 'y change rien, parce que la loi nouvelle ne modifiera que les effets futurs de cette situation et non 
ses effets passés" . 

Terecht weerlegden F. SPETH (o.c., Ann. Not. Enr., 1967, nr. 81, p. 151-152) en J. VAN RYN 
(o.c., R. C.J.B., 1966, p. 405, nr. 13) het argument van advocaat-generaal DUMON als zou deze 
stelling een zetelverplaatsing onmogelijk maken voor een vennootschap die conform het recht van 
haar personeel statuut reeds langer dan dertig jaar bestond: ook in die hypothese had de vennoot
schap immers, in de statutenwijziging die zij vóór de zetelverplaatsing doorvoerde, haar bestaan 
nogmaals voor dertig jaar kunnen verlengen. 
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fg) Dubbele nationaliteit 

630. Het derde, en verreweg belangrijkste, probleem van de benadering in Lamot is dat 
4~ _ y~l_!!lo<>_t~chilP_ c_u_mulatief aan twee verschillende rechtsst~!s_~l~ _ ()n~~-~~~~ _1llijfh__!!l. 
4!L va_IL b~t oorsQ!"_Q!J.gl~nd, dat de incorporatieleer toepast, en dat van het ontvangstland, 
d.t!t __ t9ep_a~~!r1g _maakt van de zetelle~r. Die -"dubbèle na:iionafiteit"307~r vormt de -grote 
paradox van de Lamot-doctrine: enerzijds maakte zij de oplossing van het geschil 
mogelijk, want door de blijvende toepasselijkheid van het Engelse recht bleef de rechts
persoonlijkheid van Lamot Ltd. bij de zetelverplaatsing gehandhaafd (in de hypothese van 
een 'siège réel' -land was dit in beginsel onmogelijk geweest3080

, maar zie infra, nr. 
632, voor België); anderzijds leidt zij na de zetelverplaatsing tot delicate problemen 
aangezien de vennootschap een vennootschap naar Engels recht blijft en derhalve, op 
grond van het door dit recht toegepaste incorporatiestelsel, aan de voorschriften van de 
Engelse vennootschappenwet blijft onderworpen, terwijl terzelfdertijd de Belgische 
wetgeving toepasselijk is. Dit leidt tot allerhande C21JlQ_li~~ti~s: kunnen b.v. minder
heidsaandeelhouders zich beroepen op de regels van het emigratieland, zo die voor hen 
gunstiger uitvallen3081? Gelijkaardige problemen doen zich voor met betrekking tot de 
beraadslaging van organen, de aansprakelijkheid van de bestuurders, de vertegenwoordi
gingsbevoegdheid naar derden toe3082

, ••• 

631. Interessant is dat practici in het eerder besproken ~_rrest Powell Duffryn van het 
Hof van Justitie (supra, nrs. 49-50) een begin van oplossing voor onderhavig probleem 
hebben gezocht. Men zal zich herinneren dat het Hof in dit arrest oordeelde dat een 
foru_!!l__çla~sul~_ in_g~ _s_!atytel!_ y_a.n_ ee!l_ na~l_Q~~--_y~nnoot_scha!!_~aarbij het gerecht van een 
EEX -staat wordt aangewezen tot kennisneming van geschillen tussen de vennootschap en 
haar aandeelhouders, een overeenkomst uitmaakt in de zin van art. 17 EEX, zodat dit 
gerecht bij uitsluiting bevoegd is.3083 Men zou het hogergenoemde-problee~ van dubbe
le nationaliteit kunnen verzachten door een statutaire bevoegdheidsclausule waarbij enkel 
de Belgische rechter bevoegd wordt gemaakt om kennis te nemen van ·alle geschillen 
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders alsook tussen de aandeelhouders onder
ling. Als gevolg van een dergelijk beding geldt het i!l1emaJiQ_n~~~ Qriyaatr~cht van b.~t_ 
(Q_D-Jrn en vindt bijgevolg enkel het Belgisch vennootschapsrecht toepassing. 3084 

3079 

3080 

3081 

3082 

3083 

3084 

Zo RONSE, J., Algemeen deel van het vennootschapsrecht, 266; VERHOEVEN, J., "Jurisprudence 
beige relative au droit international", Rev. B. Dr. Int., 1967, (558), nr. 51, p. 586. 

Precies om die reden stipte BEITZKE-11, 6, destijds aan dat er zich tot dan toe (zijn studie dateert 
van 1962) nog nooit een zetelverplaatsing had voorgedaan waarbij de vennootschap als vennoot
schap of rechtspersoon naar buitenlands recht erkend bleef. 

Stel b.v. dat de dertigjarentermijn wel naar Engels recht gold, maar niet naar Belgisch recht: had 
W. Lamot het verstrijken van deze termijn dan in 1957 kunnen inroepen? Kennelijk wel, en in die 
hypothese zou de startdatum ongetwijfeld 1927, en niet 1932, moeten zijn. 

Dit laatste punt wordt gemilderd door de prokuraregels van de artt. 8-9 Eerste Richtlijn. Cf VAN 
HECKE-LENAERTS, p. 344-345, nrs. 742-743. 

Voorwaarde daartoe is wel, zo preciseerde het Hof (r.o. 21 en punt 1 dictum), dat de forumclausu
le overeenkomstig het toepasselijke nationale recht en de statuten zelf tot stand is gekomen. Daar
naast moet, krachtens art. 17 EEX, ten minste één van de contracterende partijen - lees: de 
aandeelhouders - woonplaats hebben op het grondgebied van een EEX -staat. 

JACOB, P., o.c., W.P.N.R., 1993, 883. 

l=-
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Deze techniek heeft eve1,1wel een aantal b~langriilçe bep_erkingen. Allereerst zijn 
<!~!_ci_ell uiteraard niet door ,{~en dergelijke forumclausule gebonden. Zij kunnen de 
vennootschap krachtens art. 2 EEX dagvaarden voor de gerechten van de staat waar deze 
haar "woonplaats" heeft. Voor vennootschappen en rechtspersonen wordt de plaats van 
vestiging ("Ie siège"/"der Sitz"/"the seat") met dit begrip gelijkgesteld, maar om die 
vestigingsplaats vast te stellen, past de rechter de regels van het voor hem geldende i.p.r. 
vast (art. 53, eerste alinea, EEX). Dit kan in onderhavige hypothese leiden tot een 
positief jurisdictieconflict, aangezien zowel de Nederlandse (statutaire zetel) als de 
Belgische rechter (werkelijke zetel) zich bevoegd kunnen achten. Gesuggereerd werd dat 
de litispendentieregel van art. 21 EEX hier uitkomst kan bieden. 3085 Krachtens deze 
regel moet de laatst geadieerde rechter, wanneer de bevoegdheid van de eerst geadieerde 
rechter vaststaat, zich onbevoegd verklaren. 

Een bel<!_ngfijker beperking is dat een statutaire forumclausule geen atbreuk kan 
doen aan de bevoëgdheidsregel van art. 16, lid 2, EEX, krachtens welke de gerechten van 
de staat van de vestigingsplaats bij uitsluiting bevoegd zijn "ten aanzien van de geldig
heid, de nietigheid of de ontbinding van vennootschappen of rechtspersonen [ ... ] dan wel 
ten aanzien van de besluiten van hun organen". Ook hier rijst tussen de Nederlandse en 
de Belgische rechter in onderhavige hypothese een positief jurisdictieconflict3086

, dat 
art. 23 EEX ten gunste van de eerst geadieerde rechter oplost. 3087 

VLAS stipt ook nog de door hetEEX-Verdrag gestelde eis van internationaliteit als beperking aan. Wanneer b.v. 
alle aandeelhouders en bestuurders van de vennootschap in Nederland woonachtig zijn en derhalve uitsluitend 
met dit land zijn verbonden, wordt een forumkeuze niet door het EEX, maar door het Nederlandse recht 
beheerst. Zijns inziens is het naar Nederlands recht niet toegestaan een buitenlandse rechter bevoegd te verklaren 
voor zuiver binnenlandse geschillen. 3088 Praktisch is dit echter geen al te belangrijk obstakel: aan de internatio
naliteitsvoorwaarde is reeds voldaan indien één aandeelhouder in België woonachtig is. 3089 

§ 2. Emigratie 

632. Precies de omgekeerde hypothese lag voor in het arrest Vanneste van de Raad van 
State van 29 juni 19873090

: het betrof een feitelijke zetelverplaatsing van België naar 
Nederland. 

3085 

3086 

3087 

3088 

3089 

3090 

VAN HECKE-LENAERTS, nr. 68, p. 42; VLAS, P., Rechtspersonen, nr. 209, p. 66. Zie ook JACOB, 
P., o.c., W.P.N.R., 1993, 884. 

Zie ook DROZ, G.A., Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun, 
Parijs, Dalloz, 1972, nr. 397, p. 240. 

P. VLAS (o.c., T.V. V.S., 1993, 888-889) geeft het voorbeeld van een algemene vergaderin~ die 
buiten Nederland wordt gehouden maar waarop niet het gehele geplaatste kapitaal tegenwoordig is. 
Naar Nederlands recht zijn deze besluiten vernietigbaar (zie infra, nr. 670). Ondanks de forumclau
sule zal een vordering terzake voor de Nederlandse rechter kunnen worden ingesteld, aangezien 
deze materie binnen de exclusieve bevoegdheidsregeling van art. 16, lid 2, EEX valt. 

VLAS, P., o.c., W.P.N.R., 1993, 889, die wijst op de door het Hof in Powel Duffryn (supra, 
voetnoot 312, r. o. 21) gestelde voorwaarde dat de statutaire forumkeuze overeenkomstig het 
nationale recht tot stand moet zijn gekomen. 

Ibid. 

R.v.St., 29 juni 1987, Arr. R.v.St., 1987, nr. 28.267, Pas., 1990, IV, 114, T.R. V., 1988, met noot 
LENAERTS, K., "Het personeel statuut van een Belgische vennootschap bij overbrenging van de 
werkelijke zetel naar het buitenland". 
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Bij het Belgische Bestuur van het Vervoer was het vermoeden gerezen dat de zetel van de vergunninghoudende 
vervoermaatschappij B. V.B.A. C. Vanneste Internationaal Transport (hierna: "Vanneste") te Sint-Gillis fictief 
was en dat de werkelijke zetel zich in het Nederlandse Oss bevond. Aldaar woonde Harry Vos, mede
zaakvoerder met 989 van de 1000 aandelen, en van daaruit werd de planning van het transportbedrijf geregeld en 
maandelijks een bediende naar Brussel gestuurd om de facturatie en andere administratieve taken te regelen. Op 
grond van die indicaties stelde de bestuursdirecteur van het Bestuur van het Vervoer vast dat de zetel van 
Vanneste niet werkelijk te Sint-Gillis of elders in België was gevestigd. Bij toepassing van art. 25 van het K.B. 
van 9 september 19673091 besliste hij alle vergunningen die de vennootschap voor nationaal en internationaal 
vervoer bezat, in te trekken. 

Het aspect van de zetelverplaatsing komt enkel op het vlak van de ontvankelijkheid van 
het door Vanneste ingestelde beroep ter sprake. De Belgische Staat betoogde - ronduit 
foutief- dat de vennootschap wat haar persoonlijk statuut betreft aan de Nederlandse wet 
was onderworpen omdat zij daar haar werkelijke zetel had, en bij gebrek aan bewijs van 
rechtsgeldig bestaan naar Nederlands recht geen kwaliteit had om het beroep in te stellen. 
De Raad van State verwierp de exceptie met de overweging dat 

"daargelaten de vraag of de maatschappelijke zetel van de verzoekende partij overgebracht werd naar Nederland, 
uit geen erikele bepaling van de Belgische wet volgt dat een vennootschap door het overbrengen van haar zetel 
naar het buitenland, ten opzichte van het Belgisch recht zou opgehouden hebben een rechtspersoon te zijn; dat, 
wijl uit de aard van de zaak blijkt dat een eventuele overbrenging van de zetel van de verzoekende partij naar 
Nederland niet meer dan een feitelijk karakter zou kunnen hebben gehad, die feitelijke overbrenging, waartoe 
dan ook niet kan zijn besloten door het rechtens bevoegde orgaan, niet tot gevolg kan hebben dat de verzoekende 
partij haar Belgische nationaliteit zou hebben verloren om een andere nationaliteit te verkrijgen". 

633. Deze uitspraak lokt verscheidene bedenkingen uit. Afgezien van het ongelukkige 
woordgebruik ("personeel statuut" is verreweg verkiesbaar boven "nationaliteit" van een 
vennootschap) en de al te vluchtige wijze waarop de Raad van State zich afmaakt van de 
vraag of de zetel al of niet daadwerkelijk werd verplaatst3092

, is het de vraag of het 
rechtscollege wel een juiste toepassing van de in het Lamot-arrest neergelegde beginselen 

3091 

3092 

K.B. van 9 september 1967 houdende algemeen reglement betreffende het vervoer van zaken met 
motorvoertuigen tegen vergoeding (B.S., 13 oktober 1967). Krachtens art. 9 worden al de 
vervoerbewijzen blijvend ingetrokken zo de houder ophoudt de hoofdzetel van zijn bedrijf ("son 
principal siège d'opération") in België te hebben. Deze bepaling gaf uitvoering aan het 
oorspronkelijke art. 5, § 1, 1 o, Wet van 1 augustus 1960 betreffende het vervoer van zaken met 
motorvoertuigen tegen vergoeding (B.S., 12 augustus 1960), krachtens welk de vervoerbewijzen en 
vergunningen voor nationaal vervoer konden worden ingetrokken als de houder "de hoofdzetel van 
zijn bedrijf niet of niet meer in België heeft". Deze laatste bepaling werd bij art. 4 Wet van 21 mei 
1991 (B.S., 25 september 1992) vervangen door "geen bedrijfszetel heeft of meer heeft in België". 
Het vereiste van hoofdzetel te België gaat inderdaad regelrecht in tegen het Klopp-arrest (supra, nr. 
349), dat ten tijde van de feiten in het onderhavige geding (1980) nog niet gewezen was. De 
toenmalige verkeersminister, J.-L. DEHAENE, was zich daarvan kennelijk bewust: zie memorie van 
toelichting, Gedr. St., Kamer, 1990-91, nr. 1430/1, 4. Vanuit het perspectief van het 
vestigingsrecht is het vereiste van een bedrijfszetel weliswaar onproblematisch, doch dit is 
geenszins het geval (anders dan de memorie van toelichting laat uitschijnen: ibid.) vanuit het 
oogpunt van vrijheid van dienstverrichting. Overigens geldt het vestigingsvereiste vandaag de dag 
niet meer in Beneluxverband, zl.llks op grond van de beschikking van het Benelux-ministercomité 
van 4 december 1990 (opgenomen als bijlage I in Gedr. St., Kamer, 1990-91, nr. 1430/1, 20). 
Hogergenoemd K.B. van 9 september 1967 werd opgeheven en vervangen door K.B. van 25 
november 1992 houdende algemeen reglement betreffende het vervoer van zaken met motorvoertui
gen tegen vergoeding (B.S., 1 december 1992; dit K.B. strekt tot uitvoering van verordening (EEG) 
nr. 881/92 van de Raad van 26 maart 1992 betreffende de toegang tot de markt van het goederen
vervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een Lid-Staat of over het 
grondgebied van een of meer Lid-Staten, PB, 1992, L 95, 1). 

Zie de terecht kritische bedenkingen van LENAERTS, K., o.c., T.R. V., 1988, p. 113, nr. 3 en p. 
114, nr. 5. 
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heeft gemaakt. Uit vergelijking van beide geciteerde passages ("uit geen enkele bepaling 
... zou opgehouden hebben een rechtspersoon te zijn") blijkt dat de Raad van State Lamot 
letterlijk heeft toegepast op een geheel andere situatie, nl. het vertrek van een vennoot
schap uit een 'siège réel' -land naar een incorporatie land. Bovenal is bovengenoemde 
passage bekritiseerbaar op het vlak van de gevolgde redenering. Zoals K. LENAERTS 
terecht opmerkt, staat de vaststelling van de werkelijke zetel als objectieve aanknopings
factor in de zin van art. 197 Venn. W. los van de vraag of krachtens de wet van het 
emigratieland een geldig zetelverplaatsingbesluit werd genomen. 3093 De ononderbroken 
toepasselijkheid van het Belgische recht op de casuspositie is daarentegen het gevolg van 
renvoi: de Belgische verwijzingsregel leidt naar Nederlands recht (met inbegrip van de 
Nederlandse regels van i.p.r. 3094

}, dat zelf, daar het de incorporatieleer aanhangt, 
terugwijst naar het Belgische recht als recht van het land van oprichting. 

634. Een juiste toepassing van de Lamot-criteria in de situatie van zetelverplaatsing 
vanuit België naar het buitenland vergt - naast de afwezigheid van wetsontduiking - dat 
men nagaat of (i) het Belgisch recht de mogelijkheid geeft van een rechtsgeldig zetelver
plaatsingsbesluit met behoud van de rechtspersoonlijkheid en (ii) het immigratieland de 
continuïteit van de rechtspersoonlijkheid erkent en de principiële compatibiliteit van de 
vennootschapsvorm met zijn rechtsorde aanvaardt. 3095 Voor het eerste punt moet uiter
aard gekeken worden naar wat het Belgische vennootschapsrecht hierover zegt. 

AFDELING 11. VENNOOTSCHAPSRECHT 

635. De Belgische vennootschapswetgeving bewaart het s!!l~wi~n over de mogelijk
heid van verplaatsing van de statutaire (d.i. maatschappelijke) en/of werkelijke zetel naar 

3093 

3094 

3095 

LENAERTS, K., o.c., T.R. V., 1988, p. 114, nrs. 5-6. 

Daarover VAN HECKE-LENAERTS, p. 348, nr. 753, met verwijzing naar de arresten van het Hof 
van Beroep te Parijs in de zaak Banque Ottomane: Parijs, 19 maart 1965, Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 
1967, 85, met noot LAGARDE, P. en Parijs, 3 oktober 1984, Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 1985, 526, 
met noot SYNVET, H. -

In die zin ook RoNSE, J., Algemeen deel van het vennootschapsrecht, 267, die toevoegt dat deze 
oplossing praktisch slechts met zekerheid kan worden doorgevoerd indien zij in een verdrag wordt 
opgenomen. 

1 

\-
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het buitenland. 3096 Zij houdt enkel rekening met de mogelijkheid van binnenlandse ver
plaatsing van de zetel, begrepen als statutaire zetel. 3097 

Het "groot ontwerp" voorzag onder bepaalde modaliteiten in de mogelijkheid van een zetelverplaatsing naar het 
buitenland. De beslissing daartoe zou moeten worden genomen door een algemene vergadering van aandeelhou
ders met bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten (vertegenwoordiging van helft maatschappelijk 
kapitaal, een vierde na nieuwe bijeenroeping; meerderheid van ten minste vier vijfde van de stemmen3098, na 
een bijzonder verslag van de bestuursorganen en (bij publieke vennootschappen) kennisgeving aan de Bankcom
missie. 3099 De beslissing tot zetelverplaatsing zou enkel kunnen genomen worden indien het bestemmingstand 
met België een overeenkomst had gesloten die de verrichting mogelijk maakt met behoud van de rechtspersoon-
lijkheid van de vennootschap. 3100 

636. Van oudsher bestaat in de rechtsleer controverse over de vennootschapsrechtelijke '\ 
mogelijkheid om de werkelijke zetel naar het buitenland te verplaatsen. Traditioneel (

1 

betoonde de doctrine zich vijandig jegens deze operatie: vennootschappen bestaan slechtS} 
krachtens de soevereine wet van het oorsprongland en wanneer zij de band met deze wet I 
doorknippen, komen ze in een juridisch vacuüm terecht. 3101 De oorspronkelijke rechts-) 

3096 

3098 

3099 

3100 

3101 

De Nederlandse tekst van de vennootschappenwet hanteert overigens nergens de termen "maat
schappelijke zetel" of "werkelijke zetel". In de Franse tekst daarentegen wordt, naast de term 
"siège", her en der (zie b.v. artt. 81, lid 3 en 138, lid 3, Venn.W.) van "siège social" gesproken. 
Nergens wordt expliciet de plicht opgelegd dat de in de statuten aangegeven zetel en de werkelijke 
zetel moeten samenvallen. Dat er zich in praktijk een discrepantie kan (en ook mag) voordoen 
tussen beide, blijkt uit Cass., 28 september 1959, Pas., 1960, I, 125, R.P.S., 1960, 226: daar 
stelde het Hof van Cassatie dat "de woonplaats van een naamloze vennootschap niet noodzakelijk 
gelegen is op de door de statuten vermelde maatschappelijke zetel doch ter plaats waar haar 
effectieve hoofdinrichting gevestigd is". Derhalve achtte het Hof de rechter van het arrondissement 
van de hoofdinrichting bevoegd, en niet die van de maatschappelijke zetel. Derden mogen zich 
bijgevolg op de werkelijke zetel beroepen, maar in de doctrine wordt - op grond van de simulatie
leer - aangenomen dat zij zich andersom ook mogen houden aan de fictieve (statutaire) zetel: 
RESTEAU, C., BENOIT-MOURY, A. en GRÉGOIRE, A., Traité des sociétés anonymes, I, nr. 24, p. 
7 4; VAN R YN, J. en VAN ÜMMESLAGHE, P., "Examen de jorisprudenee {1966 à 1971}. Les 
sociétés commerciales", R. C.J.B., 1973, (315), nr. 14, p. 344-345. De gedagvaarde vennootschap 
kan zich er niet op beroepen dat haar werkelijke zetel zich op een andere plaats bevindt dan haar 
statutaire zetel of dat de statutaire zetel niet met de werkelijke zetel overeenstemt: Cass., 13 april 
1905, Pas., 1905, I, 187. 

Zie artt. 81, derde lid, en 138, derde lid, Venn.W., dat de bestuurders van een N.V. (krachtens 
art. 107 ook e.V.A.) resp. zaakvoerders van de B.V.B.A. verplicht tot bekendmaking in de 
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van iedere verandering van de zetel ("siège social ") van de 
vennootschap. Nauwkeurige aanwijzing van de zetel geldt voor deze vennootschapsvormen als 
verplichte vermelding in alle van de N.V. uitgaande stukken, zulks overigens conform art. 4, 
tweede streepje, Eerste Richtlijn: artt. 81, eerste lid, 3°, en 138, eerste lid, 3°, Venn.W. (sanctie 
in artt. 82 en 138bis Venn.W.). Het bekend te maken uittreksel van de oprichtingsakte van 
B.V.B.A., coöperatieve vennootschappen, N.V. en e.V.A. moet de zetel vermelden (voor de twee 
laatstgenoemde vennootschappen, "nauwkeurig opgegeven"): artt. 7, sub b, 3° en 9, 4°, Venn.W. 
Enkel voor de coöperatieve vennootschappen is vermelding van de zetel in de oprichtingsakte op 
straffe van nietigheid voorgeschreven: art. 144 Venn.W. 

Art. 291, Gedr. St., Kamer, 1979-80, nr. 387/1, 378-379. Krachtens art. 292 zouden de statuten 
strengereaanwezigheids-en meerderheidsregels kunnen voorschrijven. 

Art. 296, Gedr. St., Kamer, 1979-80, nr. 387/1, 380. 

Art. 293, Gedr. St., Kamer, 1979-80, nr. 387/1, 379. In de memorie van toelichting wordt er van 
uitgegaan dat op dit punt een op art. 220 EEG gefundeerd verdrag tussen de Lid-Staten zal worden 
gesloten, wat aldaar voldoende wordt geacht om, voor intracommunautaire operaties, aan het 
vereiste van een overeenkomst te voldoen. 

Zo DE SMET, A. en FREDERICQ, S., "Le transfert du siège social", Rev. Dr. Int. Comp., 1958, 
(147}, 154; WAUWERMANS, P., Manuel pratique des sociétés anonymes, Brussel, Bruylant, 1933, 
7e ed., p. 657, nr. 1097; PASSELECQ, F., Traité des sociétés commerciales, in Les Novelles, Droit 
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persoon werd ontbonden en, ofschoon in het bestemmingstand een nieuwe rechtspersoon 
kon worden opgericht, was er discontinuïteit: "Ie mort ne saisit pas Ie vif". 3102 Anders 
dan de Franse rechtspraak (infra, nr. 663) aanvaardde men niet dat zetelverplaatsing met 
behoud van de rechtspersoonlijkheid, zelfs bij unanieme beslissing van de aandeelhouders, 
mogelijk was. 3103 

Tegenover die stelling, in wezen een deductie van de fictieleer, hebben verschei
dene auteurs zich recenter uitgesproken voor de mogelijkheid om bij 11WJJlimiteit resp. bij 
een bjj~ond~J:'~ _meerderheid over zetelverplaatsing naar het buitenland te kunnen beslissen. 
Advocaat-generaal DUMON achtte in zijn conclusie in de Lamot-zaak zetelverplaatsing 
mogelijk bij unanieme beslissing. 3104 Eenparigheid der aandeelhouders is ook voor REs
TEAU de enig aanvaardbare oplossing, willen de (minderheids-)aandeelhouders niet, tegen 
het hen gewekte vertrouwen van toepasselijkheid van de Belgische wetgeving in, hun 
rechten en plichten. gewijzigd zien. 3105 RONSE merkte daarentegen terecht op dat de 
eenparigheidseis in de open N. V. zelden vervuld zal zijn. Op grond van het arrest Lamot 
- waarin hij een bevestiging leest dat nationaliteit van de vennootschap niet tot haar 
essentiële elementen behoort3106 

- betoogde hij dat de eis van eenparigheid wellicht 
enkel geldt wanneer de statutenwijziging essentiële elementen ·wijzigt die de oprichtingsak
te als zodanig opgeeft. 3107 

63 7. Onderliggend aan voornoemde controverse zijn niet enkel verschillende opvattin
gen over de rechtspersoonlijkheid (fictie - realiteit)3108

, maar tevens over de vraag of 
het Qersoneel st:ttu11t van de vennootschap_ (!~n ~sseQtieel_ ele~ent ("élément essentie!") 
vormt dat krachtens art. 70 Venn. W. niet voor wijziging door de algemene vergadering in 

3102 

3103 

3104 

3105 

3106 

3107 

3108 

commercial, Brussel, Larcier, 1934, nr. 5211, p. 677-678. Voor een toepassing in de rechtspraak, 
zie Rb. Brussel, 20 december 1934, Rev. Faill., 1935, 268, B.l., 1935, 118, noot J.L.M. 

DE SMET, A. en FREDERICQ, S., o.c., Rev. Int. Dr. Comp., 1958, 154; VAN RYN, J., Principes de 
droit commercial, I, p. 264-265, nr. 375; WAUWERMANS, P., Manuel pratique des sociétés 
anonymes, p. 657, nr. 1097. Zie ook VAN BoxsoM, p. 54, nr. 64. Voor een toepassing, zie Rb. 
Brussel, 20 december 1934, Rev. Faill., 1935, 268, B.l., 1935, 118. 

RESTEAU, C., BENOIT-MOURY, A. en GRÉGOIRE, A., Traité des Sociétés Anonymes, I, p. 71, nr. 
23; R.P.D.B., V

0 "Sociétés anonymes", p. 277, nr. 40; SIVILLE, A., Traité des sociétés anonymes 
belges, I, Brussel, Bruylant, Parijs, Marescq, 1898, p. 15, nr. 26. 

R. W., 1965-66, 898. In dezelfde zin, veel vroeger, Kh. Brussel, 8 december 1925, B.l., 1927, 
524, R.P.S., 1933, 353; zie ook, nadien, Luik, 18 juni 1976, l.D.F., 1978, (94), 97. Zie echter 
MARX, J.-M., "A propos du changement de nationalité des sociétés", B.l. , 1928, ( 65), 68-69, die 
toen reeds betoogde dat de verandering van "nationaliteit" bij meerderheidsbeslissing kon worden 
genomen. 

RESTEAU, C., BENOIT-MOURY, A. en GRÉGOIRE, A., Traité des Sociétés Anonymes, I, p. 71, nr. 
23. 

RoNSE, J., o.c., T.P.R., 1967, p. 654, nr. 48; Id., Algemeen deel van het vennootschapsrecht, 
266. 

RoNSE, J., o.c., T.P.R., 1967, p. 654, nr. 48; Id., Algemeen deel van het vennootschapsrecht, 
267, geeft het voorbeeld van een beding in de oprichtingsakte dat de onveranderlijkheid van de 
hoofdzetel stipuleert. 

Zie de beschouwingen van advocaat-generaal DUMON in de zaak Lamot, R. W., 1965-66, 898-902. 

I 
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aanmerking komt.3109 Slaat men er de parlementaire voorbereiding van de Wet van 6 
januari 19583110

' die dit begrip in art. ioll1Iasie, op- na,-dan is zonder meer duidelijk 
dat de wetgever hiermee destijds, naast de rechtsvorm van de vennootschap, op haar 
personeel statuut doelde. 3111 Na Lamot is het echter meer dan twj~~ç_l!tig of men het 
personeel statuut nog als een dergelijk element kan beschouwen. Het Hof van Cassatie 
achtte immers onder bepaalde voorwaarden wijziging hiervan mogelijk, zo!ang er maar 
geen "essentiële bestanddelen" ("caractères essentielles") van de vennootschap worden 
gewijzigd - wat impliceert dat het personeel statuut daar volgens Cassatie niet onder 
ressorteert. 

Waar men nog kon aannemen dat de Belgische cassatierechter in Lamot met zijn 
verwijzing naar de onaanraakbaarheid van essentiële bestanddelen doelde op een, naar 
aanleiding van de zetelverplaatsing doorgevoerde, wijziging van de vennootschaps
vorm3112, lijkt zulks uitgesloten sedert de Wet van 14 maart 1967.3113 Deze wet ere
eerde de mogelijkheid, door inlassing in de vennootschappenwet van afdeling VIII 
("Omzetting van vennootschappen"; artt. 165-174 Venn.W.}, om vennootschappen met de 
rechtsvorm van een handelsvennootschap met behoud van hun rechtspersoonlijkheid in een 
andere handelsvennootschap om te zetten. Krachtens de omzettingsregels kan een 
algemene vergadering van een G.C.V., N.V., e.V.A., B.V.B.A., C.V. normaliter3114 

met een vier-vijfdemeerderheid3115 besluiten zich om te zetten in een andere vennoot-

3109 

3110 

3111 

3112 

3113 

3114 

3115 

Deze bepaling geldt voor N.V., C.V.A. (krachtens art. 107 Venn.W.), B.V.B.A. (art. 136 
Venn.W.), maar niet voor de C.V. (het door de Wet van 13 april 1995 ingevoegde art. 158ter 
Venn.W. maakt enkel art. 10bis toepasselijk op de C.V.), zodat men voor deze vennootschapsvorm 
strikt genomen zou kunnen argumenteren dat zetelverplaatsing naar het buitenland- indien be~repen 
als wijziging van essentiële bestanddelen - mogelijk is. Men denke b.v. aan de mogelijkheld van 
zetelverplaatsing van een C.V. naar Duitsland, waar zij als eingetragene Genossenschaft zou
voortbestaan. Een en ander veronderstelt uiteraard dat de premissen van Lamot vervuld zijn. 

B.S., 16 januari 1958. Deze wet voegde art. 10bis Venn.W. in, waardoor statutenwijzigingen met 
betrekking tot het doel van de vennootschap konden worden doorgevoerd op grond van bijzondere 
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten (aanwezigen vertegenwoordigen helft maatschappelijk 
kapitaal en helft effecten die kapitaal niet vertegenwoordigen + meerderheid van vier vijfden). Om 
die reden verving deze wet in art. 70 de term "grondvoorwerp" ("objet essentie!") door "essentieel 
element". 

Zie Gedr. St., Kamer, 1956-57, nr. 64111, 5; Gedr. St., Kamer, 1956-57, nr. 641/2, 5; Gedr. St., 
Senaat, 1957-58, nr. 68, 2. Zie ook het advies uitgebracht door R. PIRET namens de Commissie 
voor de herziening van de samengeordende wetten op de handelsvennootschappen bij de voorberei
ding van de Wet van 6 januari 1958, Gedr. St., Kamer, 1956-57, nr. 641/1, 7. Cf. DONNAY, M., 
noot bij Cass., 12 november 1965 (arrest Lamot), Rec. Gén. Enr. Not., 1966, (147), 148-149. Zie 
de kritische bedenkingen terzake bij PHILIPS, R., "La loi du 6 janvier 1958 régissant la désignation 
et la modification de l'objet social", R.P.S., 1958, 77-88; conclusie advocaat-generaal DUMON in 
Lamot, R. W., 1965-66, 897. 

Dit opperde VAN RYN, J., o.c., R.C.J.B., 1966, nr. 9, p. 403, die zich voor het overige bijzonder 
kritisch uitliet over de betrokken zinsnede. Vóór de wetswijziging van 1967 (infra dit nr.) was het 
inderdaad vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie dat omzetting in een andere vennootschaps
vorm de oprichting van een nieuwe vennootschap inhield en derhalve discontinuïteit in de 
rechtspersoonlijkheid meebracht: zie Cass., 13 februari 1890, Pas., 1890, I, 92; Cass., 13 juni 
1950, Pas., 1950, I, 726; Cass., 8 februari 1955, Pas., 1955, I, 613 en 617. 

B.S., 17 maart 1962. 

D.i. behoudens de hypothesen van art. 168, § 5, Venn.W. 

Art. 70bis, vierde alinea (mogelijkheid van nieuwe bijeenroeping en verval van het quorumvereiste 
bij nieuwe beraadslaging) is enkel toepasselijk bij omzetting van een e.V.A. of een coöperatieve 
vennootschap in een N.V.: art. 168, § 4, derde lid, Venn.W. 
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schapsvorm3116, al is voor omzetting in een V.O.F., G.C.V. of C.V.O.H.A. eenparig
heid vereist. 3117 Nu ook de rechtsvorm van de vennootschap voor wijziging vatbaar is, 
kan het begrip "essentieel element" volkomen obscuur heten.3118 Mogelijk valt hieron
der een wijziging van het p~rsoneel statuut in de hypothese dat niet aan de Larno!
voorwaarden is voldaan, b. v,. bij zetelverplaatsing naar een land dat niet de continuïteit 
van d~ rechtspersoon aanvaardt. 

Onder het begrip "essentiële bestanddelen" van het Lamot-arrest kan men alleszins 
nog de hypothese brengen van een vennootschapsvorm die in het immigratieland niet be
staat. 3119 

638. Een t!!~!J.Qg onverkend terrein betreft de mogelijkheid, of zelfs plicht, tot verdrags-;; 
conforme \{izterprëi~an de vennootschapswetgeving teneinde zetelverplaatsing naar een~ 
andere Lid~-at-ovefeenkomstig het Belgische vennootschapsrecht mogelijk te maken.~~ 
Die verdragsconforme interpretatie - waarover supra, nrs. 549 e.v. - zou erin bestaan, de 
regel van art. 70 Venn. W. uit te leggen in overeenstemming met de doelstellingen van het 
vestigingsrecht voor vennootschappen. Concreet betekent dit dat de Belgische rechter, 
wanneer hij een geval van zetelverplaatsing uit België naar een andere Lid-Staat krijgt 
voorgelegd, gebruik dient te maken van zijn i!l!~II?J:"~_!4;ltie~~l"~-~_ii_de JJ:!Q_~gg!!!g__y!ln het 
Q_eg_!'j{? "essentieel element" teneinde een intracommunautaire zetelveiJ?l~atsing_die. een. 
rechtmatig~ uitoefening van he~_ve~!!ê!!g!teç_ht_J$()1Jdt, zo tni!l_ mog~ljjk te belemmerçn. 
Als de nationale rechtsorde onder welbepaalde voorwaarden toestaat dat een algemene 
vergadering statutenwijzigingen doorvoert om het doel van de vennootschap te veranderen 
(art. 10bis Venn.W.) en essentieel geachte elementen van de vennootschap te wijzigen 
door omzetting ervan naar een andere vennootschapsvorm (bv. van open naar beslo
ten3120, van kapitaal- naar personenvennootschap), ziet men niet in waarom wiizigJ~tg_ 
~an het p~r~Qll.~_el statuut met llet oog_ op zetelverplaatsing onmogelijk zou zijn. Het komt 
in het verlengde van de Van Munster-rechtspraak minstens aan de nationale rechter toe om 
art. 70 Venn.W. zo veel mogelijk gemeenschapsconform uit te leggen en toe te passen. 
Ten aanzien van een besluit tot zetelverplaatsing naar een Lid-Staat die de zetelleer 1 

toepast (zodat wijziging van het personeel statuut optreedt) en de continuïteit van de 
rechtspersoonlijkheid aanneemt (één der premissen van Lamot), kan hij analogische 
toepassing maken van de besluitvormingsregels inzake doelwijziging resp. omzetting. / 

3116 

3117 

3118 

3119 

3120 

Art. 168, § 1, Venn.W.; voor de omzetting van een e.V.A. is bovendien eenparige instemming 
van de beherende vennoten vereist (art. 168, § 2, Venn.W.). 

Art. 168, § 4, Venn.W. Omzetting van een e.v. in een e.V.O.H.A. vereist krachtens art. 168, 
§ 4, vierde lid, echter geen eenparige instemming van de vennoten. 

Zie GEENS, K., "Quelques aspects de la clause d'agrément dans la société anonyme", R.P.S., 
1989, (323), 338. 

LELEUX, P., noot bij het arrest Lamot, J. Dr. Int., 1967, (141), gaf het voorbeeld van een Franse 
S.A.R.L. die haar zetel naar Nederland verplaatst, waar deze rechtsvorm destijds onbekend was. 
Actueler voorbeelden zijn de zetelverplaatsing van een Belgische, Franse of Nederlandse comman
ditaire vennootschap op aandelen naar Nederland (waar enkel de commanditaire vennootschap als 
zodanig bekend is). Nederland als immigratieland is echter geen representatief voorbeeld, aangezien 
renvoi zal spelen. 

Over de epineuze vraag of de vrije verhandelbaarheid van de aandelen tot de essentiële bestandde
len van de N.V. behoort, zie o.m. Gedr. St., Kamer, 1956-57, nr. 64111, 5 (memorie van 
toelichting bij het wetontwerp dat tot de Wet van 6 januari 1958 leidde) en GEENS, K., o.c., 
R.P.S., 1989, 338. 
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Wordt de werkelijke zetel overgebracht naar een Lid-Staat die de incorporatieleer \ 
aanhangt, zodat het personeel statuut niet wijzigt omwille van het renvoi-mechanisme, dan · 
lijkt het zelfs verdedigbaar het besluit via een gewone meerderheid op grond van art. 70 ' 
Venn. W. te laten verlopen. 3121 Een belangrijker rol nog komt toe aan v_~rdrag~c()I!f'Q~
me interpretatie op het vlak van de. rechtsgevolgen van het besluit tot_ ~~!~lverpla~~il!g. In 
het perspectief van de interne markt en de vrije- vestiging van ondernemingen staat het aan 
de rechter om de rigide gevolgtrekking uit de zetelleer, dat hiermee de rechtspersoon
lijkheid van de vennootschap naar Belgisch recht beëindigd wordt, zo veel mogelijk af te 
zwakken. Met de zetelleerbeginselen is het weliswaar, behoudens renvoi (hypothese van 
zetelverplaatsing naar incorporatieland), principieel onverenigbaar om de door de 
Belgische rechtsorde toegekende rechtspersoonlijkheid te laten voortduren na verplaatsing 
van de werkelijke zetel naar een andere Lid-Staat - zulks zou neerkomen op een minstens 
gedeeltelijke introductie van de incorporatieleer -, maar de rechter kan wel met het oog 
op de doelstellingen van de vestigingsvrijheid e!~~nnen dat de rechtsp~rsoonlijlcb~ig 
zqnder discontinuïteit wordt voortgezet onder een nieu~e rechtsorde na<J._at de vennoot
schap _zich aldaar binnen een redelijke termijn heeft omgezet in een rechtsvorm van !J.et 
land van vestiging. (hypothese van zetelverplaatsing naar 'siège réel' -land). 

Moet een verplaatsing van de werkelijke zetel naar het buitenlánd steeds door de algemene vergadering worden 
beslist? Ook al houdt een dergelijke beslissing niet noodzakelijk een statutenwijziging in3122

, dringt zich ons 
inziens een bevestigend antwoord op3123

, zelfs wanneer het om verplaatsing naar een incorporatieland, d.w.z. 
zonder wijziging van het personeel statuut, gaat. Verlegging van de werkelijke zetel brengt immers belangrijke 
fiscale consequenties mee; bovendien stelt men ook in de landen met incorporatiestelsels - met name Nederland: 
supra, nr. 596 - een tendens vast tot het opleggen van politiewetten op het gebied van het vennootschapsrecht. 
Juridisch gaat het derhalve geenszins om een volstrekt neutrale operatie. A fortiori is zulks het geval bij 
zetelverplaatsing naar een 'siège réel' -land, aangezien de aandeelhouders vervolgens aan een andere vennoot
schapswetgeving onderworpen zullen zijn. Behoudens andersluidend statutair beding lijkt ons daarom een besluit 
van de algemene vergadering noodzakelijk. 3124 Een en ander betekent overigens niet dat een zetelverplaatsing 
die plaatsvindt zonder (geldig besluit van de) algemene vergadering (cf. de "feitelijke overbrenging" waarover de 
Raad van State het had in Vanneste) geen rechtsgevolgen zou hebben. Aangezien art. 197 Venn.W. de objectief 
voorhanden zijnde plaats van werkelijke zetel als aanknopingsfactor neemt, zal, indien die zetel zich effectief in 
het buitenland bevindt, buitenlands recht moeten worden toegepast. Een andere zaak is de vraag naar sancties op 
een ongeldig emigratiebesluit: daarover beslist principieel het recht dat het personeel statuut van de vennootschap 

3121 

3122 

3123 

3124 

Vgl. LENAERTS, K., o.c., T.R. V., 1988, p. 114-115, nr. 8, die ook buiten de hyJ?othese van renvoi 
de naleving van de vorm- en quorumvereisten nodig voor een gewone statutenwijziging voldoende 
acht. In dezelfde zin destijds MARX, J.-M., o.c., B.l., 1928, 68-69; RONSE, J., Algemeen deel van 
het vennootschapsrecht, 267, althans voor zover de oprichtingsakte niet op onveranderlijke wijze 
bepaald zou hebben dat de hoofdzetel in België moest gevestigd blijven (in dat geval zou eenparig
heid vereist zijn): supra, nr. 636. 

Anders, RONSE, J., Algemeen deel van het vennootschapsrecht, 267. Alleen de statutaire, en niet de 
werkelijke zetel, moet immers in de statuten zijn opgegeven: zie de bepalingen aangegeven supra, 
voetnoot 3100. Wordt enkel beslist tot overbrenging van de werkelijke zetel, dan is derhalve strikt 
genomen geen statutenwijziging vereist. Een formeel onderscheid in de statuten tussen statutaire en 
(in het buitenland gelegen) werkelijke zetel zal overigens een duidelijke aanwijzing voor de fiscale 
administratie vormen die zij kan aanwenden ter toepassing van art. 210, 4° W.I.B. 1992 (infra, nr. 
644). 

In die zin ook Kh. Brussel, 8 december 1925, B.l., 1927, 524, R.P.S., 1933, 353. 

Men komt hier, wat de N. V. betreft, natuurlijk in het spanningsveld van de artt. 54 (volheid van 
bevoegdheden raad van bestuur ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap) en 70 (meest 
uitgebreide bevoegdheid van algemene vergadering om handelingen vennootschap te verrichten of te 
bekrachtigen). 



649 

beheerste tot op het ogenblik van de feitelijke overbrenging van de zetel naar het buitenland, in casu het Belgisch 
recht (supra, nr. 620). 

AFDELING 111. FISCAAL RECHT 

639. Waar internationaal-privaatrechtelijk en vennootschapsrechtelijk de rechtspraak en 
doctrine pro-zetelverplaatsing zijn geëvolueerd, is in België merkwaardig genoeg het 
omgekeerde geschied op het vlak van het fiscale recht, althans wat emigratie betreft. 

§ 1. Immigratie 

640. De gevolgen van immigratie naar België worden enkel geregeld op het vlak van de 
r~~~!~~ier~çl:l.Jen. Art~JJ~-~-~~~g. voorziet drie gevallen waarin het registratierecht 
voor de oprichting van een nieuwe vennootschap verschuldigd is, nl. overbrenging naar 
België van (i) de zetel der werkelijke leiding van een vennootschap met statutaire zetel in 
het buitenland, (ii) de statutaire zetel van een vennootschap met zetel der werkelijke 
leiding in het buitenland, en (iii) de statutaire zetel en de zetel der werkelijke leiding van 
een vennootschap. De overbrenging van statutaire zetel en/ of werkelijke zetel is echter 
van het evenredig recht vrijgesteld wanneer zij geschiedt uit het grondgebied van een Lid
Staat of wanneer het een overbrenging naar België betreft van de zetel der werkelijke 
leiding van een vennootschap wier statutaire zetel zich reeds op het grondgebied van de 
EG bevindt. Deze vrijstelling geldt evenwel slechts voor zover het vaststaat dat de 
vennootschap behoort tot de soort van die welke onderworpen zijn aan een belasting op 
het bijeenbrengen van kapitaal in het land dat in aanmerking komt voor het voordeel van 
de vrijstelling (art. 121, lid 1, 3°, W. Reg.). 

Deze bepalingen vormen een uitvoering van de Kapitaalrechtrichtlijn, die in 
heffing van het kapitaalrecht bij zetelverplaatsing voorziet indien de bewuste vennootschap 
in het oorsprongland niet, maar in het bestemmingsland wel, als kapitaalvennootschap in 
de zin van de richtlijn (daarover supra, nr. 43) geldt. 3125 Intracommunautaire overbren
ging van de werkelijke of statutaire zetel van een vennootschap, vereniging of rechtsper
soon die voor de heffmg van het kapitaalrecht in beide betrokken Lid-Staten als kapitaal
vennootschap geldt, mag krachtens art. 4, lid 3, sub b, Kapitaalrechtrichtlijn niet als (aan 
het kapitaalrecht onderworpen) oprichting in de zin van de richtlijn worden beschouwd. 

641. Op het gebied van de i~omstenbela§ting~en behoudt de Belgische wetgeving het 
stil~wü~n over de gevolgen van immigratie. Bij gebrek aan een bijzondere regeling 
bouwt de fiscale behandeling voort op de regels van het privaatrecht, in casu het vennoot
schapsrecht. De fiscus gaat daarom uit van de in Lamot (onder welbepaalde voorwaarden: 
supra, nr. 622) aanvaarde çontinuïteit van de rechtspersoonlijkheid. Als gevolg van de 
oxerbrenging . van de werkelijke zetel wordt de vennootschap een binnëiuandse vennoot~ 
s_ç~~ap in de zin van art. 2, § 2, 2° W.I.B. 19923126 en derhalve aan de vennootschaps-

3125 

3126 

Art. 4, lid 1, sub g en h, Kapitaalrechtrichtlijn. 

Deze bepaling definieert "binnenlandse vennootschappen" als "vennootschappen die in België hun 
maatschappelijke zetel, hun voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer" in België 
hebben en niet van vennootschapsbelasting zijn uitgesloten": cf supra, voetnoot 2414. Dezelfde 
criteria hanteert art. 227, 2° W.I.B. 1992 voor de belasting van vennootschappen-niet-inwoners. J.
P. LAGAE heeft m.b.t. deze criteria (die vroeger voorkwamen in de artt. 94, lid 1, 136 en 139, 2° 
en 3°, W.I.B.) overtuigend, met verwijzing naar parlementaire voorbereiding, aangevoerd dat 
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Q_~l~§tffig_g_Il_çlç~qrpen krachtens art. 179 W.I.B. 1992. Zij is bijgevolg niet langer onder
worpen aan de belasting der niet-verblijfbouders over de resutaten van haar Belgische 
inrichting3127

, maar als binnenlandse vennootschap principieel belastbaar op haar we
reldwijd inkomen. Toepassing van het continuïteitsbeginsel van Lamot leidt op het gebied 
van de inkomstenbelastingen tot een aantal specifieke gevolgen. 3128 

(i) Aangezien er geen ontbinding en verdeling van maatschappelijk vermogen is, vinden de artt. 208-209 W.I.B. 
1992 geen toepassing. Evenmin is er een probleem van belastingheffing op latente meerwaarden, daar er 
krachtens het continuïteitsprincipe geen overdracht van activa plaatsvindt. 3129 In het buitenland belaste reserves 
behouden hun kwalificatie van reserves.3130 (ii) De verliezen geleden in de Belgische inrichting(en) van de 
vennootschap vóór de zetelverplaatsing zijn aftrekbaar van de winsten verwezenlijkt na de immigratie. Daarbij 
eist de administratie van de vennootschap wel het bewijs dat de vorige verliezen niet van haar buitenlandse 
winsten werden afgetrokken, zulks om een internationale dubbele verliescompensatie te vermijden. 3131 

3127 

3128 

3129 

3130 

3131 

"voornaamste inrichting" en "zetel van bestuur of van beheer" in wezen synoniemen zijn. De 
fiscale wetgever hanteert derhalve twee criteria, nl. de statutaire en de werkelijke zetel, zodat het 
niet uitgesloten is dat een vennootschap met statutaire zetel in België maar werkelijke zetel in het 
buitenland, geacht wordt haar fiscale woonplaats in België te hebben: "De migratie van vennoot
schappen en de Belgische inkomstenbelastingen", in Liber Amicorum Prof Em. E. Krings, Gent, 
Story, 1991, (1031}, p. 1036-1041, nrs. 10-16. Anders luidde de conclusie van Brussel, 29 juni 
1982, F.J.F., 1982, nr. 82/119, volgens welk het W.I.B. slechts één criterium, nl. de werkelijke 
bestuurszetel, zou gebruiken en de vestiging van de statutaire zetel te België slechts een vermoeden 
creëert dat kan weerlegd worden wanneer blijkt dat de vennootschap werkelijk in het buitenland 
wordt bestuurd. Opmerkelijk is dat het Hof van Beroep het feit dat de raad van bestuur en de 
algemene vergaderingen in België werden gehouden onvoldoende achtte als aanknopingsfactor 
aangezien deze organen in casu een louter formele rol speelden (sedert medio jaren vijftig had de 
raad van bestuur al zijn bestuursbevoegdheden gedelegeerd aan een te Portugal opererend afgevaar
digd bestuurder). 

HINNEKENS, L., De territorialiteit van de Belgische belastingen in het algemeen en op de inkomsten 
in het bijzonder, Brussel, C.E.D.-Samson, 1985, nr. 65, p. 93. 

Het hierna gegeven overzicht berust deels op Vr. en Antw. Senaat, 19 april 1988, 59 (Vr. nr. 28 
DE CLIPPELE); BEHAEGHE, 1., "Vennootschapsbelasting - Belastingstelsel meerwaarden - Over
draagbare bedrijfsverliezen - Vervlaatsing van een buitenlandse vennootschap naar België -
Parlementaire vraag", Fiscale Koener, 1988, 273-278; en LAGAE, J.-P., o.c., in Liber Amicorum 
Prof Em. E. Krings, p. 1046, nr. 26. 

Zie BEHAEGHE, 1., o.c., Fiscale Koerier, 1988, 275-276, die hier evenwel aan toevoegt dat (i) de 
naar aanleiding van de zetelverplaatsing uitgedrukte herwaarderingsmeerwaarden op Belgische en 
buitenlandse activa van de vennootschap wel principieel belastbaar zijn in de vennootschapsbelas
tin~, en dat (ii) de Belgische belastingvrijstelling inzake latente meerwaarden van de Belgische vaste 
inrtchting niet belet dat de fiscus van het emigratieland dergelijke meerwaarden wel aan en 
belastingheffing onderwerpt. Dit laatste blijkt o.m. het geval met Oostenrijk, Frankrijk en Luxem
burg: zie de nationale rapporten in Transfer of as sets into and out of taxing jurisdiction, Cah. Dr. 
Fisc. Int., 1986, LXXIa. 

Zij kunnen derhalve nooit als gestort kapitaal worden aangemerkt en zijn bijgevolg bij latere 
uitkering niet vrijgesteld van roerende voorheffing: zie Vr. en Antw. Senaat, 28 december 1993 
(Vr. nr. 855, DUPRE); Vr. en Antw., Kamer, 1995-96, nr. 23, p. 253, als besproken in Fiskoloog 
(/), 15 maart 1996, nr. 148, 8. Zie ook VAN GOETHEM, P., "Zetelverplaatsing naar België. Belaste 
reserves van verplaatste vennootschap fiscaal kapitaal?", Fiscale actualiteit, 8/1994, 4-5. 

Over de wijze waarop landen als Nederland via interne regelingen dergelijke dubbele verliescom
pensatie verhinderen, en de bijzondere clausule die dienaangaande in bepaalde Belgische dubbelbe
lastingverdragen voorkomt, zie BEHAEGHE, 1., o.c., Fiscale Koerier, 1988, 276-277; zie ook, 
m.b.t. laatstgenoemde clausule in dubbelbelastingverdragen, DE BROE, L., "Belgische vennoot
schappen met vaste inrichtingen in verdragslanden: vermijden van dubbele belasting; compensatie 
van buitenlandse winsten met Belgische verliezen; dubbele verliescompensatie. Analyse van recente 
tendensen in de rechtspraak en de houding van de administratie", T.F.R., 1987, (220), 230-233. 
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Verliezen geleden in het buitenland vóór de zetelverplaatsing zouden daarentegen niet aftrekbaar zijn.3132 (iii) 
De vooratbetalingen die de vennootschap in het kader van de belasting der niet-verblijfhouders vóór de 
zetelverplaatsing heeft gedaan, gelden na de immigratie als vooratbetalingen in de vennootschapsbelasting. 3133 

(iv) De vennootschap kan na immigratie een andere rechtsvorm aannemen met vrijstelling van belasting 
overeenkomstig art. 211, § 2, W.I.B. Doch deze verandering van rechtsvorm wordt niet aangemerkt als een 
omzetting van een vennootschap overeenkomstig de artt. 165-174 Venn.W. (supra, nr. 637); de rechtsper
soonlijkheid van de vennootschap wordt derhalve geacht niet onveranderd voort te bestaan in haar nieuwe vorm, 
met als gevolg dat de voorheen geleden bedrijfsverliezen niet meer kunnen worden afgetrokken bij de nieuwe 
vennootschap. 3134 

642. Van voornoemde specifieke gevolgen lijken vooral het vierde en, in mindere mate, 
het tweede vanuit gemeenschapsrechtelijk oogpunt problematisch. Wat het vierde gevolg 
betreft: een geïmmigreerde vennootschap kan er alle belang bij hebben spoedig na de 
zetelverplaatsing de rechtsvorm van een vennootschap naar Belgisch recht aan te nemen, 
b.v. om cumulatieve toepassing van de Belgische wet en de wetgeving van haar oorspron
gland (in de hypothese dat dit het incorporatiestelsel aanhangt) te voorkomen op het vlak 
van het vennootschaps- en belastingrecht. 3135 Door deze verandering van rechtsvorm 
niet te beschouwen als een omzetting in de zin van de artt. 165-174 Venn.W., belemmert 
de administratie de vennootschap in haar vestigingsrecht: concreet gevolg is dan imm~rs 
dat er geen 11 onveranderd voortbestaan in de nieuwe vorm 11 van de rechtspersoonlijkheid 
van de oude vennootschap is (art. 165 Venn. W.), zodat voorheen geleden bedrijfsverlie
zen niet meer kunnen worden afgetrokken. Het gemeenschapsrecht verplicht er de 
administratie in deze situatie toe, deze belemmerende gevolgen zo veel mogelijk te 
vermijden of minstens tot het strikt noodzakelijke te beperken. Opnieuw kan verdragscon
forme interpretatie als correctief fungeren: het staat aan de administratie (en aan de hoven 
van beroep) na te gaan of art. 165 Venn.W. niet zo kan worden geïnterpreteerd, dat het 
daarin neergelegde principe van continuïteit van de rechtspersoon ook geldt wanneer een 
EG-vennootschap, die is opgericht in een rechtsvorm die in wezen gelijkwaardig is aan 
één van de in art. 2 Venn. W. opgesomde vennootschapsvormen, ervoor opteert de vorm 
van één van de in dit artikel genoemde vennootschappen aan te nemen. Men zou aan de 
hand van het Halliburton Services-arrest (supra, nr. 409) zelfs een stap verder kunnen 
zetten en, zo de EG-vennootschap in wezen inderdaad gelijkwaardig of vergelijkbaar is 
met een in art. 2 Venn.W. genoemde vennootschap, de weigering tot het verlenen van de 
aftrekmogelijkheid als een met art. 52 EG strijdige discriminatie kunnen beschouwen: de 
reden waarom een andere behandeling wordt gegeven, is immers louter en alleen gelegen 
in het feit dat de betrokken vennootschap de rechtsvorm van een vennootschap van een 
andere Lid-Staat heeft. 

3132 

3133 

3134 

3135 

Aldus LAGAE, J.-P., o.c., in Liber Amicorum Prof. Em. E. Krings, nr. 26, p. 1046; VANDER
BORGHT, W., "Het inhalen op het stuk van inkomstenbelastingen van door vennootschappen geleden 
bedrijfsverliezen", Bull. Bel., 1972, (133), nr. 35, p. 149-150. 

Zo ook HINNEKENS, L., De territorialiteit van de Belgische belastingen, nr. 65, p. 93. 

Zo LAGAE, J.-P., o.c., in Liber Amicorum Prof. Em. E. Krings, nr. 26, p. 1046 

Als de vennootschap geacht wordt zowel in de andere staat als in België aan de vennootschapsbelas
ting onderworpen te zijn, zal het toepasselijke dubbelbelastingverdrag een oplossing moeten bieden. 
Meestal is die gebaseerd op art. 4, lid 3, OESO-modelverdrag, op grond waarvan de vennootschap 
geacht wordt inwoner te zijn van de staat waar de plaats van de werkelijke leiding is gelegen. Bij 
afwezigheid van een dubbelbelastingverdrag kan echter dubbele belasting ontstaan: SPECK, J., "De 
zetelverplaatsing van vennootschappen vanuit en naar België", Fiskoloog (/), 15 april 1993, nr. 
113, (5), 7. 

i 
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643. Niet-aftrekbaarheid van de in het buitenland vóór de zetelverplaatsing geleden 
verliezen lijkt op zich niet problematisch, aangezien de (op dat ogenblik nog) buitenlandse 
vennootschap deze hoogstwaarschijnlijk voor het betrokken boekjaar reeds in mindering 
heeft gebracht van haar andere, in het buitenland belastbare inkomsten. Men kan zich 
evenwel situaties voorstellen waarin de vennootschap tussen twee stoelen valt, b.v. omdat 
zetelverplaatsing in de loop van een boekjaar plaatsvindt. Discriminatie zou dan, in de 
lijnen van de Schumacker-jurisprudentie, kunnen ontstaan doordat de vennootschap in het 
oorsprong- noch het bestemmingsland aftrekgerechtigd is met betrekking tot de in het 
oorsprongland geleden verliezen. Het zal in een dergelijk geval aan de administratie staan 
om te bewijzen dat de niet-aftrekgerechtigdheid objectief gerechtvaardigd is, b.v. ter 
vrijwaring van de coherentie van het Belgische belastingstelsel, al lijken de slaagkansen 
op dit verweer eerder klein (daarover supra, nrs. 508-515). 

§ 2. Emigratie 

644. Vóór de Wet van 22 december 1989 bevatte het W.I.B. geen expliciete bepalingen 
inzake de fiscaalrechtelijke gevolgen van zetelverplaatsing naar het buitenland. Terzake 
heerste onzekerheid: enerzijds had het Hof van Beroep te Luik geoordeeld dat het enkele 
feit van overbrenging van de maatschappelijke zetel naar het buitenland op zichzelf niet 
de bijzondere liquidatie-aanslag van art. 123, § 1, 2°, W.I.B. rechtvaardigde3136

; 

anderzijds concludeerden de meeste auteurs uit de traditionele vennootschapsrechtelijke 
doctrine dat emigratie gelijk moest worden gesteld met ontbinding, zodat de voornoemde 
bepaling van toepassing was.3137 Zij zagen hun standpunt bevestigd door de minister 
van fmanciën in antwoord op parlementaire vragen. 3138 

Het door de Wet van 22 december 19893139 gewijzigde art. 123, § 1, 4°, 
W.I.B. (thans art. 210, § 1, 4°, W.I.B. 1992) bepaalt, met ingang van 1 januari 1990, 
dat h~_!_ belastingregime voor de ontbinding en vereffening van vennootschappen, met 
i!ll>egrip van het belasten van de liquidatie bonus, van _toepassing is "bij het overbrengen· 
Y:~!l de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of 
beh~~r naar het buitenland": bij een dergelijke operatie wordt ve~~ffening geacht plaats te 
vinden. Ofschoon vier criteria worden opgegeven, blijkt uit de voorbereidende werken 
ondubbelzinnig de bedoeling deze bepaling slechts toe te passen wanneer de Belgische 
vennootschap haar fiscale woonplaats overbrengt naar het buitenland. 3140 

3136 

3137 

3138 

3139 

3140 

Luik, 18 juni 1976, J.D.F., 1978, 94 (sprake is van "siège social"; niet geheel duidelijk is of 
hiermee de statutaire of de werkelijke zetel wordt bedoeld). Het Hof voegde hieraan toe dat de 
vervanging van alle Belgische bestuurders door Nederlandse bestuurders nog niet betekende dat de 
bestuurszetel naar Nederland was overgebracht, en dat de beslissing om zulks te doen nietig zou 
zijn geweest bij gebrek aan unanimiteit van de aandeelhouders. Cf LAGAE, J.-P., o.c., in Liber 
Amicorum Prof Em. E. Krings, p. 1047, nr. 27. 

CLAEYS BoûûAERT, 1., Principes de l'imposition des sociétés en Belgique, Brussel, Larcier, 1970, 
nr. 5.3.1, p. 206; HINNEKENS, L., De territorialiteit van de Belgische belastingen in het algemeen 
en op de inkomsten in het bijzonder, 1985, 93; KIRKPATRICK, J., "Examen de jurisprudence. Les 
impöts sur lesrevenuset les sociétés (1968-1982)", R.C.J.B., 1987, (271), nr. 106, p. 298-300. 

Vr. en Antw. Senaat, 1979-80, 22 januari 1980, 656 (Vr. nr. 47 VANDERPOORTEN); Vr. en Antw. 
Senaat, 1980-81, 14 juli 1981, 1636 {Vr. nr. 85 LINDEMANS). 

B.S., 29 december 1989. 

Gedr. St., Senaat, 1989-90, nr. 806/1, 66. Zie LAGAE, J.-P., o.c., in Liber Amicorum Prof Em. 
E. Krings, p. 1048, nr. 28. 
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645. Het mag minstens paradoxaal heten dat, op een ogenblik dat naar Belgisch ~ 
internationaal privaat- en vennootschapsrecht de mogelijkheid van zetelverplaatsing naar 
het buitenland met behoud van de rechtspersoonlijkheid onder bepaalde voorwaarden 
wordt erkend, en dat naar Europees recht de verplichte neutrale behandeling van 
intracommunautaire fusies in zicht komt (d.i. de Fiscale Fusierichtlijn), de Belgische 
wetgever zetelverplaatsing naar het buitenland zo resoluut gelijkstelt met vtreffening. De 
loodzware fiscale consequenties maken zetelverplaatsing in praktijk bijzonder onaantrek
kelijk. De enige rechtvaardiging is, te beletten dat belastbare materie aan de greep van de 
Belgische fiscus ontkomt. Deze bepaling leidt tot een te betreuren divergentie tussen het 
Belgisch i.p.r. en vennootschapsrecht enerzijds en het fiscaal recht anderzijds. Terecht 
heeft HINNEKENS - vóór de wetswijziging van 1989 - opgemerkt dat de fiscale behande
ling zou moeten afhangen van het lot dat de vennootschap is beschoren met betrekking tot 
haar juridisch voortbestaan volgens de twee bij de zetelverplaatsing betrokken rechtsstel
sels. 3141 

646. Is voornoemde fiscale behandeling verenigbaar met de vrijheid van vestiging? In 
de doctrine werd, onder verwijzing naar Dg.i_lL_Mail, geoordeeld dat dit waarschijnlijk het 
geval is. 3142 Dit vergt nuancering. Zoals wij hoger zagen (supra, nr. 337), erkende het 
Hof in dit arrest uitdrukkelijk het recht van een vennootschap om haar Lid-Staat van 
oorsprong te verlaten teneinde zich in een andere Lid-Staat te vestigen. Het Hof kwam 
weliswaar tot de bevinding dat vennootschappen in de huidige stand van het gemeen
schapsrecht geen rechtstreeks werkend recht op verplaatsing van hun centrale bestuursze
tel aan de artt. 52 en 58 EG ontlenen, maar fundeerde deze onmacht uitsluitend op de 
divergente i!J.ternationaal-:PJ."_!y_a~t!~~-1!-telijJce_ !_~g~ls van de Lid-Staten (supra, nr. 343). 
Zulks betekent dat ma!e_rieelrechtelijke regels (Ïie de zetelverplaatsing bele~eren, wil 
aan het vertrekrecht van vennootschappen enige betekenis toekomen, op hun r~_cht

y~;;trdigjng en proportionaliteit moeten worden getoetst. Het gaat derhalve niet op de 
hogergenoemde liquidatiebehandeling van zetelverplaatsing uit België communautair goed 
te praten met een generieke verwijzing naar Daily Mail. Aan de Belgische overheid staat 
het integendeel voor deze ongunstige fiscale behandeling een objectieve rechtvaardiging 
aan te voeren. Van discriminatie is geen sprake (de regel geldt ongeacht de hoedanigheid 
van EG- of binnenlandse vennootschap), zodat zich een open rij rechtvaardigingsgronden 
aandient, waaronder ons ir..ziens vooral de bekommernis om belastingontwijking of -
ontduiking te voorkomen in aanmerking komt (zie reeds supra, nr. 321).3143 Een zekere 
vanuit het oorsprongland aan een emigrerende vennootschap opgelegde verplichting tot 
"afrekenen voor vertrek" is communautair derhalve volkomen oorbaar. Maar die plicht 

3141 

3142 

3143 

HINNEKENS, L., De territorialiteit van de Belgische belastingen in het algemeen en op de inkomsten 
in het bijzonder, nr. 65, p. 94, die op dat ogenblik (1985) terecht kon opmerken dat het Lamof
arrest terzake geen uitsluitsel bracht. 

LAGAE, J.-P., o.c., in Liber Amicorum Prof. Em. E. Krings, nr. 30, p. 1048-1049. 

TERRA, B .J .M. en WA ITEL, P.J., European Tax Law, 27, noemen ook de nood tot vrijwaring van 
de samenhang van het belastingstelsel als mogelijke rechtvaardigingsgrond voor een dergelijke 
afrekeningsregeling. Dit leek misschien na Bachmann plausibel, maar gelet op de hoger (supra, nrs. 
511-515) ontlede, na voornoemd arrest doorgevoerde versmalling van deze rechtvaardigingsgrond, 
lijkt hij ons in mindere mate dan de in hoofdtekst genoemde voor onderhavige problematiek in 
aanmerking te komen. Evenmin bijzonder geschikt lijkt ons in casu de Cassis de Dijon-grond 
m.b.t. verzekering van de doeltreffendheid van de fiscale controles (supra, nrs. 321 en 506): het 
gaat niet om het uitvoeren van controles, maar om het beletten dat rechtmatig door het oorspron
gland inbare belastinggelden verdwijnen. 
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moet wel proportioneel geformuleerd zijn. Zij mag niet verder gaan dan nodig om het 
legitieme doel, namelijk beletten dat legitiem inbare belastinggelden het land ontvluchten, 
te bereiken. En dit lijkt ons met de Belgische wetgeving niet het geval. Zo lijkt een 
liquidatiebelasting alleszins een te verregaande maatregel in de situatie waarin de 
vennootschap in het binnenland nog een vaste inrichting behoudt. De winsten van deze 
laatste blijven inuners in de belasting van niet-verblijfhouders voor België belastbaar, 
zelfs tijdens de vereffening van een in het buitenland ontbonden vennootschap. 3144 

3144 Art. 240 W.I.B. 1992; HINNEKENS, L., De territorialiteit van de Belgische belastingen, nr. 65, p. 
94. 
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Hoofdstuk II. Duitsland 

AFDELING I. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 

647. Het Duitse recht gaat, zoals reeds genoteerd (supra, nr. 5~3), uit van de '!~rkeli}· 
ke zetel als aanknopingsfactor voor het personeel statuut van een vennootschap. Het 
betreft andermaal een g~~Uat~!alJse(!rde __ reg~l: de aanknopingsfactor bepaalt zowel het 
personeel statuut van vennootschappen met werkelijke zetel in het binnenland als diegene 
met werkelijke zetel in het buitenland. 3145 

AFDELING 11. VENNOOTSCHAPSRECHT 

648. De Duitse vennootschapswetgeving gaat zowel voor de ~I-~O~~n- als kapitaalven
nootschappen uit van hogergenoemde i.p.r.-regel. De eerstgenoemden (OHO en KG) 
kunnen slechts worden opgericht overeenkomstig het Duitse recht indien hun b_~~1ll-ur.s~et~l 
·zich in Duitsland bevindt. 3146 Voor de AG en GmbH valt een onderscheid te maken 

~•----o----, J '-..__.--. • '-._. - ~ -

tussen de statutaire en de werkelijke zetel. De ~tatutaire zetel moet verplicht in de statuten 
worden opgegeven3147 en moet zich volgens de rechtspraak in Duitsland bevinden. 3148 

De statutaire zetel moet niet noodzakelijk samenvallen met de werkelijke zetel: krachtens 
§ 5(2) AktG moet hij ofwel gelegen zijn waar de vennootschap een vestiging heeft, ofwel 
waar zich haar bedrijfsleiding of bestuurscentrum bevindt. 3149 Ve!PJ~atsing van de 
statutaire zetel naar het buitenland is V.~!"bodep: de beslissing van de vennoten om de 
statutaire zetel naar het buitenland te verplaatsen wordt in de rechtspraak beschouwd als 
een beslissing_tQt ontbirt<.ling van de vennootschap. 3150 

Ofschoon de vennootschapswetgeving niet voorschrijft waar de bestuurszetel zich 
moet bevinden, overheerst in rechtspraak en rechtsleer de opvatting dat een vennootschap 
niet rechtsg~ldig naar Duits recht kan worden QJ;?g~richt wanneer zij haar werkelijke zetel 
in het buitenland heeft: de werkelijke zetel mag verschillen van de statutaire, maar hij 

3145 

3146 

3147 

3148 

3149 

3150 

EBENROTH, C. T. en EYLES, U., "Die Beteiligung ausländischer Geselischaften an einer 
inländischen Kommanditgesellschaft", D.B., Beilage 2/88, 6; MÜNCHKOMM-EBENROTH, p. 485, nr. 
209; STAUDINGER-GROSSFELD, p. 23, nr. 94. 

Dit vloeit voort uit § 106(1) HGB, krachtens welk de OHG zich moet inschrijven in het handelsre
gister van het gerecht in het ambtsgebied waarvan zij haar zetel ("ihren Sitz") heeft. Dit voorschrift 
geldt ook, krachtens § 161(2) HGB, voor de KG. Het wordt uitgelegd als doelend op de werkelijke 
zetel; bij discrepantie tussen werkelijke zetel en plaats van inschrijving in het handelsregister is de 
werkelijke zetel doorslaggevend: MARTENS, K.-P., "§ 106", in Schlegelberger Handelsgesetzbuch. 
Kommentar, München, Vahlen, 1992, 5e ed., nrs. 12-14, p. 132-134. 

§ 5(1) AktG; § 3(1) GmbHG. 

BGH, 21 november 1955, BGHZ, 19, (102), 105 m.b.t. de AG; zie, m.b.t. de GmbH, BEHRENS, 
P., Die Geselischaft mit beschränkter Haftung im intemationalen und ausländischen Recht, Berlijn, 
De Gruyter, 1976, nr. 77, p. 511-512. 

Dezelfde regel wordt geacht ook voor de GmbH te gelden: zie BEHRENS, P., Die Geselischaft mit 
beschränkter Haftung im intemationalen und ausländischen Recht, nr. 77, p. 511-512. 

Zie Reichsgericht, 29 juni 1923, RGZ, 107, (94), 97; BayObLG, 7 mei 1992, R.I. W. 1992 674 
dat een verplaatsing van zowel de werkelijke als de statutaire zetel betrof. ' ' ' 
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moet zich op Duits grondgebied bevinden. 3151 Een deel van de rechtsleer verdedigt 
evenwel op grond van voornoemd § 5(2) AktG de stelling dat een AG (en mutatis 
mutandis een GmbH) ook naar Duits recht kan worden opgericht als zij alleen een vaste 
inrichting ( "Betriebsstätte ") in Duitsland heeft, terwijl haar hoofdkantoor zich in het 
buitenland bevindt. 3152 

§ 1. Immigratie 

1. Terughoudende rechtspraak 

649. De rechtspraak staat traditioneel terughoudend tegenover buitenlandse zetelver
plaatsingen naar Duitsland met behoud van de rechtspersoonlijkheid. Weliswaar vindt men 
in een enkel arrest aanwijzingen dat een dergelijke operatie niet uitgesloten is3153

, maar 
de meerderheid der uitspraken, met inbegrip van de jurisprudentie van het Bundesge
richtshof, gaat in andere richting. De teneur is dat de verplaatsing van de werkelijke zetel 
naar Duitsland neerkomt op een confljt~mobjle ('Statutenwechsel'), zodat Duits recht 
toepassing vindt en de yennoQlsçh~IL !ülar c!e _ in I:>l!ttsland geldende re~l!_ opnJ~!IW moet 
wo_r__den opg~richt. 3154 Met betrekking tot een Liechtensteinse eenpersoonsanstalt die 
tijdens haar bestaan haar werkelijke zetel naar Duitsland had overgebracht, oordeelde het 
Bundesgerichtshof in een arrest van 21 maart 1986 dat 

"die in Liechtenstein erworbene Rechtsfáhigkeit [sich] nicht einfach in der Bundesrepublik fortgesetzt [hätte]. Es 
käme vielmehr darauf an, ob die Bekl. nach liechtensteinischem Recht trotz der Sitzverlegung fortbestebt und ob 
sie auch nach deutschem Recht rechtsfáhig ist; denn mit einer solchen Änderung löst sich die Geselischaft aus 
dem Rechtskreis, von dem sie ihre Rechtsfáhigkeit ableitet, so daB nunmehr deutsches Recht darüber entscheidet, 
ob sie im Imland die Fähigkeit zu rechtsgeschäftlichem Handeln hat [ ... ]. Daraus ergäbe sich folgerichtig, daB 
die Bekl. selbst dann, wenn sie als Einzelpersonenanstalt liechtensteinischen Rechts mit einer deutschen 
(Einmann-) GmbH vergleichbar wäre, nur durch eine den Vorschriften des GmbH-Gesetzes entsprechende 
Neugründung als GmbH und durch Eintragung in das Handelsregister an dem deutschen Sitz der Geselischaft 
[ ... ] Rechtsfáhigkeit hätte erlangen können [ ... ]. "3155 

3151 

3152 

3153 

3154 

3155 

Zie KALIGIN, T., "Das internationale Gesellschaftsrecht der Bundesrepublik Deutschland", D.B., 
1985, (1449), 1451; RAAPE, L., Internationales Privatrecht, München, Vahlen, 1961, 5e ed., p. 
197, nr. 22; STAUDINGER-GROSSFELD, p. 21, nr. 82. 

Zie WIEDEMANN, H., Gesellschaftsrecht, I, 791. Zie, voor de GmbH, BEHRENS, P., Die 
Geselischaft mit beschränkter Haftung im intemationalen und ausländischen Recht, nr. 77, p. 511-
512. Zie verder reeds BEITZKE, G., Juristische Personen im Intemationalprivatrecht und Fremden
recht, 88; KOPPENSTEINER, H.J., Internationale Untemehmen im deutschen Gesellschaftsrecht, 97. 

Zo b.v. OLG Frankfurt a.M., 3 juni 1964, N.l. W., 1964, 2355: "Nach den im deutschen 
Internationalen Privatrecht geltenden Grundsätzen kommt es für die Frage, ob ein Gebilde eine 
rechtsfähige juristische Person darstellt, auf das Recht des Sitzes seiner Hauptverwaltung an. [ ... ] 
Nach dem Recht des Sitzes der tatsächlichen Verwaltung bestimmt sich nicht nur die Frage, ob die 
juristische Person enstanden ist, sondem auch, ob sie als solche fortbesteht; verlegt also eine 
Handelsgesellschaft (oder "-anstalt"), die nach dem Recht des Gründungsstaates Rechtsfáhigkeit 
besitzt, ihren Sitz in ein anderes Land, so bestebt sie nur dann als juristische Person weiter, wenn 
das am alten Sitz geitende Recht die Sitzverlegung zuläBt und sie gleichzeitig diejenigen Bedingun
gen erfüllt, vondenen das Recht des neuen Sitzes die Rechtsfáhigkeit abhängig macht." 

Zie OLG Nümberg, 7 juni 1984, IPRax, 1985, 342; OLG München, 6 mei 1986, N.l. W., 1986, 
2197. In beide gevallen ging het om overbrenging van de werkelijke zetel van een Britse Ltd. naar 
Duitsland. 

BGH, 31 maart 1986, BGHZ, 97, 269, J.Z., 1986, 651, N.J.W., 1986, 2195. Zie, in dezelfde zin, 
OLG München, 6 mei 1986, N.l. W., 1986, 2197. 
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Men kan bij lectuur van deze passage enige opvallende gelijkenissen met het Lamot-arrest 
ontwaren. Het Bundesgerichtshof neemt in wezen drie van de aan dit arrest ten grondslag 
liggende premissen over (zie supra, nr. 623). Met twee premissen is dit duidelijk het 
geval, nl. dat (i) naar het recht van het oorsprongland de rechtspersoonlijkheid van de 
emigrerende vennootschap voortbestaat en (ii) het bestemmingsland de rechtspersoon
lijkheid van deze vennootschap aanvaardt. In wezen neemt het BGH ook een derde 
premisse over, nl. het vereiste van principiële vergelijkbaarheid van de migrerende 
vennootschap met een binnenlandse vennootschapsvorm. Wat echter sterk contrasteert met 
Lamot, zijn de eisen die het BGH aan de vennootschap met het oog op haar overleving in 
het bestemmingsland oplegt: een eventuele aanpassing van de statuten ware geenszins 
genoeg, zij moet zich met het oog op verwerving van de rechtspersoonlijkheid (i) opnieuw 
overeenkomstig de desbetreffende vennootschapsregels oprichten en (ii) in het handelsre
gister van de plaats van haar werkelijke zetel inschrijven. 

650. Een toepassing van deze rechtspraak maakt het Oberlandesgericht Zweibroeken in 
een arrest van 27 juni 1990.3156 Het arrest krijgt hier aandacht omwille van de openlij
ke onwil van het OLG om een vestigingsvriendelijke uitlegging aan het Duitse vennoot
schapsrecht te geven. 

De zaak betrof een société anonyme naar Luxemburgs recht die haar statutaire zetel te Luxemburg had, maar op 
een buitengewone algemene vergadering besloten had haar werkelijke zetel naar Frankenthal (Pfalz) over te 
brengen. Aldaar nam zij zich een aanpassing van haar statuten voor om zich in overeenstemming te brengen met 
de Duitse vennootschapswetgeving inzake Aktiengesellschaften en verzocht zij om inschrijving in het handelsre
gister bij het Amtsgericht Ludwigshafen, wat haar geweigerd werd. Het Oberlandesgericht oordeelde dat de 
inschrijving in het handelsregister terecht geweigerd was, omdat de Aktiengesetz uitsluitend in de inschrijving 
van naar Duits recht opgerichte vennootschappen voorziet. Dat de betrokken vennootschap samen met de 
inschrijving haar structuur aan die van een Duitse AG wilde aanpassen, stond daarvan los: "entscheidend bleibt, 
dafi sie die Beibehaltung ihrer nach luxemburgischen Recht begrundeten Rechtspersönlichkeit (Rechtsfáhigkeit) 
erstrebt. Dies ist jedoch nicht möglich". Met verwijzing naar Daily Mail oordeelde het OLG dat het gemeen
schapsrecht hieraan, bij gebrek aan verdragen gesloten op grond van art. 220 EG, niets afdoet. Strikt de criteria 
van het Bundesgerichtshof toepassend, oordeelde het dat z~telverpl~atsiitg ~e11 w_ij~igj.llg_v!lllhet I!~rsoneel stawut 
tQt g(!volgheeft, diealleen.dan_niet in de weg staat aan het voortbestaan van de rechtspersoonlijkheid, indien 
zplks zowel naar het recht van de oude als de nieuwe zetel voorzien is. Of dit naar Luxemburgs recht zo is, la.at 
het OLG in het midden, maar naar Duits recht is dit niet het __ g~~al: "Vielmehr ist die Entstehung einer 
Aktiengesellschaft als Rechtssubjekt abschliessend im Aktiengesetz geregelt, wonach grundsätzlich nur eine 
Neugründung in Betracht kommt [ ... ]." De vraag van de geïmmigreerde vennootschap om "im Wege der 
richterlichen Rechtsfortbildung - auch im Rinbliek auf die zukünftige Entwicklung der Europäischen Gemein
schaft" zetelverplaatsing naar Duitsland met behoud van de rechtspersoonlijkheid alleszins toe te laten wanneer 
de vennootschap, zoals in casu, zich aanpast aan het Duitse vennootschapsrecht, wijst het OLG resoluut af omdat 
hiertegen "grundsätzliche Bedenken" bestaan. Het OLG geeft toe dat de rechterbevoegd is om "Gesetzeslücken" 
te vullen, maar daarvan is hier geen sprake. Met de bekrachtiging van het Erkenningsverdrag heeft de Duitse 
wetgever te kennen gegeven dat hij reeds de erkenning van buitenlandse kapitaalvennootschappen afhankelijk 
wilde maken van de inwerkingtreding van dit verdrag; "urn so mehr gilt dies für die Frage einer Gleichstellung 
ausländischer mit inländischen Kapitalgesellschaften [ ... ]. Diesem gesetzgeberischen Willen darf der Richter 
nicht zuwiderhandeln, so daB bereits aus diesem Grunde die von der Beteiligten zu 1) gewünschte richterliche 
Rechtsfortbildung nicht in Betracht kommt." 

De weigerachtigheid van het OLG Zweibrücken om enige verdragsconforme uitlegging 
aan de Duitse vennootschapswetgeving te geven, springt in het oog. Stellen dat er geen 
wettelijke lacune bestaat met betrekking tot een probleem van internationaal vennoot-

3156 0 LG Z weibrücken, 27 juni 1990, R.l. W. , 1990, 667. 
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schapsrecht dat de wetgever niet eens geregeld heeft, valt op zich al moeilijk aan te 
nemen. 3157 Maar dat de afwijzing van een eigen inbreng van de rechter in dezen op het 
(niet in werking getreden) Erkenningsverdrag (zie supra, nr. 589), art. 220 EG en Daily 
Mail wordt gefundeerd, wijst op een verontrustende onwil om als rechter via een 
verdragsconforme interpretatie van een door wetgevende lacunes en jurisprudentiële 
rechtsvorming bij uitstek gekenmerkt nationaal rechtsdomein, zo goed mogelijk de 
doelstellingen van de vestigingsvrijheid te bereiken. ROTH merkt terecht kritisch op dat 
"German courts should not and cannot rely on the argument concerning the limits of 
judge-made law to remedy this situation: analogy is a common tooi in the repertoire of 
the courts. "3158 De houding van het OLG Zweibroeken komt ons inziens neer op een 
kennelijke schending van art. 5 EG. 

2. Rechtsleer in beweging 

651. Op het gebied van zetelverplaatsing vanuit een Lid-Staat naar Duitsland hebben 
zich de afgelopen jaren interessante ontwikkelingen in de Duitse doctrine voorgedaan. Het 
traditionele standpunt wordt nog steeds verwoord door EBENROTH. 3159 Deze acht een 
zetelverplaatsing van buitenlandse vennootschappen naar Duitsland met behoud van hun 
rechtspersoonlijkheid ("identitätswahrender Zuzug") onmogelijk, zelfs indien de vennoot
schap aan wezenlijk vergelijkbare materiële regels zou zijn onderworpen als een binnen
landse vennootschap. Uit het hoger behandelde arrest van het Bundes gerichtshof van 21 
maart 1986 blijkt volgens hem dat de lege lata niemand bevoegd is de vergelijkbaarheid 
van deze regels te controleren. 3160 Enkel via een nieuwe oprichting en het opnieuw 
verwerven van (een andere) rechtspersoonlijkheid in Duitsland kan de zetelverplaatsing 
doorgang vinden. 3161 

Q~~I!_(!g~~~:n.'~r staan de opvattingen van BEHRENS en, recenter, de opmerkelijke 
evolutie in het denken van GROSSFELD. In 1986 verdedigde BEHRENS de stelling, 
gebaseerd op een praktijkgeval, dat zetelverplaatsing van een Luxemburgse vennootschap 
naar Duitsland met behoud van de rechtspersoonlijkheid mogelijk is naar Luxemburgs 
recht (cf infra, nr. 667) en naar Duits recht, mits (i) de inhoud van de statuten aan het 
Duitse vennootschapsrecht worden aangepast en'<(ii) de vennootschap in het handelsregis-

3157 

3158 

3159 

3160 

3161 

In die zin ook GROSSFELD, B. en KÖNIG, T., "Identitätswahrende Sitzverlegung in der Europäi
schen Gemeinschaft", noot bij voornoemd arrest, /PRax, 1991, (380), 382. 

RoTH, W.-H., "Recognition of Foreign Companies in Siège Réel Countries: A German Perspecti
ve", in Current Issues of Cross-Border Establishment of Companies in the European Union, (29), 
38. 

Zie in de vroegere literatuur ook BEITZKE, G., o.c., Z.H.R., 1965, 43; KARL, F., "Zur Sitzverle
gung deutscher juristischer Personen des privaten Rechts nach dem 8. Mai 1945", Arch. Civ. Pr., 
1960-61, (293), 307, die onder verwijzing naar een arrest van het Reicbsgericht (RGZ, 88, 53) 
meent dat de rechtspersoonlijkheid van een rechtspersoon eindigt aan de grens van de staat waar ze 
deze heeft verkregen, zelfs wanneer het gaat om een buitenlandse vennootschap die komt uit een 
gebied waar in wezen hetzelfde vennootschapsrecht geldt als in Duitsland. 

MÜNCHKOMM-EBENROTH, p. 488, nrs. 217-218. 

EBENROTH, C. T., "N euere Entwicklungen im deutschen international en Gesellschaftsrecht", J. Z. , 
1988, (18), 25. Zie in die zin ook HUECK, G., § 3, in GmbH-Gesetz. Gesetz betreffend die 
Geselischaften mit beschränkter Haftung, BAUMBACH, A. en HUECK, A. (eds.), München, Beek, 
1988, 15e ed., nr. 8, p. 49; KALIGIN, T., o.c., D.B., 1985, 1455; REHBINDER, E., "Sitzverlegung 
ins In1and und Rechtsfáhigkeit ausländischer juristischer Personen", IPRax, 1985, 324. 
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ter wordt ingeschreven. 3162 In wezen bouwde hij daarmee voort op de ideeën en sug
gesties die BEITZKE reeds in 1964 had ontwikkeld. 3163 Waar BEHRENS met betrekking 
tot de statutenaanpassing enkel bij wijze van vergelijking de omzetting van vennootschap
pen naar Duitsland ("formwechselnde Umwandlung") aanhaalt3164

, hebben GROSSPELD 
en JASPER in 1989 de ~nal9g~_toepassing van de yennootschapsrechtelijke reg~ls inzake 
o~ettj.ng~(!ls vol~aardig alternatief voor de traditioneel vereiste heroprichting uitgewerkt 
en gesystematiseerd.j165- - - -- · , 

Uitgangspunt voor de analyse van GROSSPELD en JASPER is dat het vereiste van nieuwe oprichting van een EG
vennootschap ingaat tegen de vestigingsvrijheid3166 (men kan zich gelukkig prijzen dat de bijdrage van vóór 
het arrest Daily Mail dateert). 3167 Met verwijzing naar de geboekte vooruitgang inzake harmonisatie van het 
vennootschapsrecht en de door het Duitse verzekeringsarrest geëiste dwingende noodzakelijkheid van beperkingen 
op het vrije verkeer, zoeken de auteurs een "minder belemmerend alternatief' voor heroprichting dat toch het 
"Schutzzweck" van de zetelleer bij zetelverplaatsing naar Duitsland vervult. Dit vinden zij in de analoge 
toepassing van de regels inzake omzetting van vennootschappen. 3168 

652. GROSSPELD en JASPER pleiten voor een analoge toepassing van de vroegere §§ 
362-393 AktG, thans opgeheven en vervangen door de bepalingen van de nieuwe 
Umwandlungsgesetz van 28 oktober 1994 (hierna: "UmwG").3169 Deze wet regelt in 
zijn vijfde boek (§§ 190-304) op gedetailleerde wijze de omzetting van verscheidene 
rechtsvormen (Personenhandelsgesellschaften, Kapitalgesellschaften, eingetragene 
Genossenschaften, rechtsfáhige Vereine, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, 
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts) in andere rechtsvormen (Gesell
schaften des bürgerlichen Rechts, Personenhandelsgesellschaften, Kapitalgesellschaften, 

3162 

3163 

3164 

3165 

3166 

3167 

3168 

3169 

BEHRENS, P., "ldentitätswahrende Sitzverlegung einer Kapitalgesellschaft von Luxemburg in die 
Bundesrepublik Deutschland", R.I. W., 1986, (590), 592. Zie, omtrent de abstractie die de auteur 
maakt van de fiscaalrechtelijke behandeling van vennootschapsemigratie naar Luxemburgs recht, 
infra, nr. 668. Tegen de stelling van BEHRENS uitte zich EBENROTH, C.T., o.c., J.Z., 1988, 25 
met de bedenking dat "Gründe der Praktibalität beim Registergericht sowie die Rechtsunsicherheit 
bei der Bestimmung der Spannweite der Anpassung gegen diese Auffassung [sprechen]". 

BEITZKE, G., o.c., Z.H.R., 1964, i.h.b. 42-44. 

BEHRENS, P., o.c., R.I. W., 1986, 593: "Dieser Vargang ist vergleichbar der dem deutschen Recht 
vertrauten formwechselnden Umwandlung. So wie bei einer solchen Urnwandlong eine Geselischaft 
unter Fortbestand ihrer Identität ihr 'rechtliches Kleid' wechseln kann, wechselt auch eine 
ausländische Gesellschaft, die ihren Sitz ins lnland verlegt, lediglich ihr 'rechtliches Kleid', ohne 
ihre ldentität aufzugeben." 

GROSSFELD, B. en JASPER, D., "ldentitätswahrende Sitzverlegung und Fusion von Kapitalges
ellschaften in die Bt,mdesrepublik Deutschland", RabelsZ., 1989, (52), 58-62. 

GROSSFELD, B. en JASPER, D., o.c., RabelsZ., 1989, 55-56, met verwijzing naar DEVILLE, R., 
noot bij BayObLG, 18 juli 1985, R.I. W., 1986, 298-299; VON BAR, C., Internationales Privat
recht, I, München, Beek, 1987, p. 158, nr. 169; NIESSEN, H., "Niederlassungsrecht von Ge
sellschaften nach den Regeln des europäischen Gemeinschaftsrechts", N. J. W. , 1986, 1408. 

Ofschoon begin 1989 gepubliceerd, is in de bijdrage nergens een spoor van Daily Mail te 
verkennen. Gelet op de dankbare wijze waarop in STAUDINGER-GROSSFELD herhaaldelijk ter 
verdediging van de zetelleer op Daily Mail beroep wordt gedaan, mag men veronderstellen dat 
GROSSPELD zijn benadering van onderhavige problematiek na het arrest anders zou hebben 
uitgewerkt. 

GROSSFELD, B. en JASPER, D., o.c., RabelsZ., 1989, 56-58. 

BGBl., I, 3210. De nieuwe versie van de Umwandlungsgesetz (tevoren vervat in de Umwand
lungsgesetz van 6 november 1969, BGBl., I, 2081) geldt vanaf 1 januari 1995. 
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eingetragene Genossenschaften). 3170 Algemene voorwaarde is dat het gaat om rechtsvor
men met "Sitz im Inland"3171

, wat op zich reeds tot controverse leidt: volgens de enen 
de wordt hiermee de statutaire zetel bedoeld3172

, volgens de anderen de werkelijke 
zetel. 3173 Niets staat echter aan de analogische toepassing van deze regels ten aanzien 
van EG-vennootschappen met vergelijkbare rechtsvorm in de weg (zie echter, omtrent het 
''Analogieverbot" van § 1(2) UmWG, infra, nr. 694). Terecht acht RoTH zulks integen
deel een onderdeel van de op art. 5 EG gebaseerde plicht van de rechter om het vrije 
verkeer niet onnodig te belemmeren: "Any argument that might try to rely on the fact that 
the German legislator has not explicitly extended the newly reformed law of transformati
on to foreign companies has to be rejected: courts simply cannot escape their duty to 
shape the law according to Community standards by referring to legislation that in itself 
runs counter Community law. "3174 

653. De door voornoemde auteurs bepleite, analogische toepassing van de omzettings
voorschriften heeft echter haar grenzen, die praktisch van aanzienlijk belang blijken. Een 
e~e beperking betreft de stamLv~n _4~ yennootschap_ _ _yóór_ ll~ar inschrijvil!g in het 
handelsregister. Aangezien omzetting pas met de inschrijving voltrokken is3175 en een 
AG of. GmbH vóór haar inschrijving als zodanig niet bestaat3176

, geniet de immigreren
de vennootschap tot op dat ogenblik geen volledige rechtsbekwaamheid: zij is tot dan toe 
volgens GROSSFELD en JASPER - hiertoe geïnspireerd door BEHRENS3177 

- te beschou
wen als een '\[()J."g~~~llsçh~_ft. 3178 Zulks impliceert volgens hen dat tot op het moment 
van inschrijving in het handelsregister de voor de vennootschap optredende personen 
persoonlijk aansprakelijk zijn. 3179 Daarenboven gelden de beginselen die het Bundes ge-

,_~) 

3170 

3171 

3172 

3173 

3174 

3175 

3176 

3177 

3178 

3179 

§ 191 (1) en (2) UmwG. 

§ 1(1) UmwG. 

BERMEL, A., § 1 UmwG, in Kommentar zum Umwandlungsrecht. Umwandlungsgesetz - Umwand
lungssteuergesetz, GoUTIER, K., KNOPF, R. en TULLOCH, A. (eds.), Heidelberg, Recht und 
Wirtschaft, 1995, p. 48-49, nrs. 6-7: deze merkt op dat een Duitse kapitaalvennootschap die hdaf 
werkelijke zetel naar een andere Lid-Staat verplaatst die de incorporatieleer toepast en door het spel 
van renvoi haar rechtsbekwaamheid behoudt, "umwandlungsfàhig" is. Zie ook, in de zin van 

__.---4~11n:n're zetel, BUNGERT, H., "Entwicklungen im intemationalen Gesellschaftsrecht Deutschlands", 
A.G., 5, 489), 502, voetnoot 170. 

KALLMEYER, H., " nzüberschreitende Verschmelzungen und Spaltungen?", Z.I.P., 1996, 535. 

RoTH, W.-H., o.c., in Current Issues of Cross-Border Establishment ofCompanies in the European 
Union, 38. 

Zie § 202(1), 1 UmwG. 

Zie§ 41(1) AktG en§ 11(1) GmbHG. 

BEHRENS, P., o.c., R.I.W., 1986,594. 

GROSSFELD, B. en JASPER, D., o.c., RabelsZ., 1989, 60-61. Zie over de Vorgesellschaft en het 
verschil met de Vorgründungsgesellschaft, supra, nr. 133. 

Ibid.; vgl. § 41(1) AktG en § 11(2) GmbHG; eerstgenoemde bepaling voorziet bij optreden van 
meerdere personen in een gezamendehandse, de tweede in een hoofdelijke aansprakelijkheid. Voor 
een dergelijke toepassing van § 11(2) GmbHG t.a.v. een Britse Ltd. met statutaire zetel te Londen 
doch werkelijke zetel in Duitsland, zie LG Köln, 25 november 1985, GmbH-Rdsch, 1986, 314. 

', 
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richtshof heeft uitgewerkt met betrekking tot de aansprakelijkheid van de vennoten zelf 
met betrekking tot vóór de inschrijving in het handelsregister aangegane verbintenis
sen. 3180 

§ 2. Emigratie 

654. De reticentie van Duitse hoven en rechtbanken jegens zetelverplaatsingen naar 
Duitsland lijkt om te slaan in regelrechte vijandigheid ten aanzien van het verschijnsel van 
zetelverplaatsing vanuit Duitsland. 3181 Een recente illustratie biedt het arrest van het 
Bayerisches Oberstes Landesgericht van 7 mei 1992.3182 

Het ging om een in het handelsregister met zetel te München ingeschreven GmbH, waarvan de enige vennote op 
een algemene vergadering het bij notariële akte vastgelegde besluit nam om zowel de statutaire als de werkelijke 
zetel naar Londen over te brengen. Het verzoek tot inschrijving van deze statutenwijziging in het handelsregister 
werd afgewezen. Als reden gaf de Rechtspfleger op dat de zetelverplaatsing een einde maakte aan de rechtsbe
kwaamheid van de vennootschap, zodat haar ontbinding en vereffening moest worden opgegeven. 

Ofschoon het BayOblG noteert dat er in de doctrine andere opvattingen worden verde
digd, bevestigt het in krachtige bewoordingen zijn trouw aan de zetelleer (zie het citaat 
supra, nr. 594). Verplaatsing van de werkelijke zetel naar het buitenland leidt tot een 
verandering van het personeel statuut, die slechts mogelijk is als vertrek- en aankomstland 
samenwerken. Dat is hier niet het geval, aangezien de heersende opvatting in Duitsland 
als vertrekstaat aan deze operatie de ql}tginding van de vennootschap vastknoopt. Op de 
specifieke eigenheden van de casus, waarbij ook de statUtaire zetel naar het buitenland 
werd verplaatst, gaat het gerecht - ten onrechte3183 

- niet in. Aan een prejudiciële 
verwijzing naar het Hof bestaat volgens het BayOblG geen behoefte, daar Daily Mail deze 
vraag reeds beslist heeft. 

655. De doctrine vertoont een opmerkelijk minder inschikkelijke ingesteldbeid ten 
aanzien van verplaatsing van de statutaire en/ of werkelijke zetel vanuit Duitsland dan ten 
aanzien van de omgekeerde beweging (supra, nrs. 651-653). De heersende mening blijft 
ervan uitgaan dat, ook binnen de EG, de beslissing tot het overbrengen van de werkelijke 

3180 

3181 

3182 

3183 

GROSSFELD, B. en JASPER, D., o.c., RabelsZ., 1989, 61-62. Minstens voor de GmbH bestaat over 
deze beginselen heel wat controverse. Voor een overzicht, zie SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 
852-853; GRUNEWALD, B., Gesellschaftsrecht, 312-314. 

Zie de traditionele stellingname van het Reichsgericht, 5 juni 1882, RGZ 7, (68), 69, volgens 
hetwelk "sich bei jeder in Deutschland gegründeten Aktiengesellschaft die Anerkennung derselben 
als eines selbständigen Vermögenssubjektes nur so weit [ erstreckt], als sie vermöge ihres Sitzes im 
Inland jenen Vorschriften unterworfen ist und bleibt"; tevens weergegeven bij STAUDINGER
GROSSFELD, p. 142, nr. 558. Zie ook Reichsgericht, 29 juni 1923, RGZ, 107, 94 en de overige 
verwijzingen naar rechtspraak van het Reicbsgericht en het Bundesgerichtshof bij dezelfde auteur, 
nrs. 559-560, p. 142-143. 

BayObLG, 7 mei 1992, R.l. W., 1992, 675, J.Z., 1993, 372, C.M.L.R., 1993, 801 (Engelse 
vertaling). 

Zie ook de kritiek bij EBENROTH, C.T. en AUER, T., noot bij BayObLG, 7 mei 1992, J.Z., 1993, 
(374), 375. 
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zetel naar het buitenland neerkomt op een besluit tot ontbinding van de venrioot
schap.3184 Dit rechtsgevolg fundeert GROSSPELD zowel op het wegvallen van de 11Exis
tenzgrundlage 11 van de vennootschap, nl. het Duitse recht waaraan zij haar ontstaan 
dankt3185 , als - een ons inziens overtuigender argument - de bescherming van het ver--, 
trouwen van vennoten, schuldeisers, werknemers en de (lokale en grotere) gemeenschap: / 

I 

"Eine Geselischaft wird im Laufe ihrer Tätigkeit zu einem Kristallisationspunkt unterschiedlicher lnteressen, wird 
Vertrauensgrundlage fiir Anteilseigner, Gläubiger, Arbeitnehmer, fiir die nahe (Kommunen) und wei te 
Öffentlichkeit. Diese Betroffenen vertrauen normalerweise darauf, daB die Organisationsstruktur und damit das 
kulturelle 'Klima' vom deutschen Recht gewährleistet ist. Die Basis dieses Vertrauens entfállt, wenn die 
Geselischaft ihren Verwaltungssitz in das Ausland verlegt und fortan anderen Einflü6en unterliegt. "3186 

EBENROTH verdedigt op dit punt een betél_n.g_rji~~~~~~ll~e. Volgens hem leidt verplaatsing 
van de werkelijke zetel naar het buitenland weliswaar tot ontbinding zo het bestemmings
tand de zetelleer toepast3187, doch is dit wegens het renvoi-mechanisme onder bepaalde 
voorwaarden niet het geval bij zetelverplaatsing naar een land dat de incorporatieleer 
toepast. De verwijzing die het Duitse internationale vennootschapsrecht opereert naar het 
land van de werkelijke zetel omvat krachtens art. 4, lid 1, eerste zin, EGBGB3188 im
mers het internationaal privaatrecht van dat land. 3189 Past dit land de incorporatieleer 
toe (b.v. Verenigd Koninkrijk, Nederland), dan wordt terugverwezen naar het Duitse 
recht als recht van oprichting, zodat uiteindelijk geen wijziging van het personeel statuut 
plaatsvindt. Naar Duits materieel recht is volgens EBENROTH een dergelijke discrepantie 
van werkelijke en statutaire zetel toelaatbaar voor zover de vennootschap op haar 
statutaire zetel nog een kantoor of vestiging behoudt of op andere wijze economisch actief 
blijft. 3190 GROSSPELD heeft die genuanceerde positie verworpen, niet op grond van 
juridische, maar van - ons inziens weinig overtuigende - praktische en culturele argumen
ten: 11 niemand weill, ob die Rückverweisung auf das deutsche Recht von Bestand ist. Die 

3184 

3185 

3186 

3187 

3188 

3189 

3190 

STAUDINGER-GROSSFELD, nr. 565, p. 144-145. Ofschoon hier de indruk wordt gewekt dat dit voor 
zetelverplaatsing binnen de EG anders kan liggen, komt de auteur op p. 159, nr. 624, zonder 
nadere motivering, tot dezelfde conclusie. Zie ook HUECK, G., § 3, in GmbH-Gesetz. Gesetz 
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, nr. 8, p. 49; SCHMIDT, K., § 60, in Scholz 
Kommentar zum GmbH-Gesetz, 11, nr. 13, p. 2936; WIEDEMANN, H., Gesellschaftsrecht, I, 871. 

STAUDINGER-GROSSFELD, nr. 565, p. 145, met verwijzing naar de- o.i. ongelukkige- overweging 
van Daily Mail volgens welke rechtspersonen hun bestaan en hun identiteit aan het nationale recht 
ontlenen: supra, nr. 342. 

STAUDINGER-GROSSFELD, p. 145, nr. 566. 

MÜNCHKOMM-EBENROTH, p. 489, nr. 220; EBENROTH, C.T. en EYLES, U., "Die Beteiligung 
ausländischer Geselischaften an einer inländischen Kommanditgesellschaft", D.B., Beilage nr. 2/88, 
7. 

"Wird auf das Recht eines anderen Staates verwiesen, so ist auch dessen Internationales Privatrecht 
anzuwenden, sofem dies nicht dem Sinn der Verweisung widersprecht." 

Een bevestiging hiervan m.b.t. het vennootschapsstatuut leest EBENROTH in OLG Frankfurt a.M., 
24 april 1990, D.B., 1990, 1224. 

MÜNCHKOMM-EBENROTH, nr. 221, p. 489; EBENROTH, C.T., "Neuere Entwicklungen im 
deutschen in ternationalen Gesellschaftsrecht", J. Z. , 1988, (18), 25; EBENROTH, C. T. en WILKEN, 
0., "Entwicklungstendenzen im deutschen Intemationalen Gesellschaftsrecht", J.Z., 1991, (1014), 
1019. Zie in dezelfde zin WESTERMANN, H.P., "Einleitung", in Scholz Kommenlar zum GmbH
Gesetz, I, Keulen, Schmidt, 1993, Se ed., 1993, nr. 125; WEITNAUER, W., "Die europäische 
grenzübergreifende Gesellschaft. Zum gegenwärtigen Stand des europäischen Gesellschaftsrechts", 
E. W.S., 1992, (165), 166. 
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Durchsetzung der an sich bestehenden Rechte ist bei Verwaltungssitz im Ausland 
erschwert [ ... ]; das soziale und kulturelle Umfeld ist anders. "?191 

Hetzelfde rechtsgevolg, nl. ontbinding, knoopt de heersende doctrine vast aan een 
besluit tot v~ml~él~!!!g_y_~!!_ d~~-stqf~ta_!re~ z_eJtJJ naar het buitenland. Dit rechtsgevolg geldt 
hier echter niet op grond van het i. p.r., dat deze operatie irrelevant acht ter aanknoping 
van het vennoutschapsstatuut, maar op basis van het materiële rc!cht: de operatie gaat in 
tegen het wezenlijk geachte vereiste van een binnenlandse statutaire zetel in de vennoot
schapswetgeving en de wetgeving op het handelsregister (supra, nr. 648).3192 

656. De heersende mening oogst in Duitsland echter in tQe~e~ende mate kritiek. 
BEHRENS meent dat de voor de ontbindingsdwang opgegeven aandeelhouders- en 
crediteurenbescherming ook door minder verregaande alternatieven kan worden gevrij
waard. Wat de bescherming der aandeelhouders in de GmbH betreft, acht hij een 
eenparigheidsvereiste voor het besluit tot zetelverplaatsing een aanvaardbaar alterna
tief. 3193 Voor de AG hebben andere auteurs aangevoerd dat, bij gebrek aan statutair 
strengere regels, het besluit met een 3/4 meerderheid van de aandeelhouders zou kunnen 
worden genomen, waarbij de overstemde aandeelhouders een uittredingsrecht zouden 
krijgen met betaling van het hen toekomende vereffeningsquotum. 3194 Schuldeisers 
kunnen in toereikende mate worden beschermd door naar analogie met de vereffenings
procedure, te eisen dat zij uitbetaald worden resp. een zekerheidsstelling verkrijgen. 3195 

3191 

3192 

3193 

3194 

3195 

STAUDINGER-GROSSFELD, nr. 577, p. 148. 

Zie EBENROTH, C.T. en AUER, T., o.c., J.Z., 1993, 375; KRAFr, A., § 45, in Kölner Kommentar 
zum Aktiengesetz, I, Keulen, Heymann, 2e ed., nrs. 19-20, p. 502-503, met verwijzingen naar 
oudere doctrine die reeds identiteitsbehoud voorstond; ULMER, P., § 3, in Hachenburg Groftkom
mentar. Gesetz betreffend die Geselischaften mit beschränkter Haftung, ULMER, P. (ed.), Berlijn, 
De Gruyter, 1992, 8e ed., p. 195, nr. 18; WESTERMANN, H.P., "Einleitung", in Scholz Kommen
tar zum GmbH-Gesetz, I, nr. 129. STAUDINGER-GROSSFELD, nrs. 599-600, p. 152-153, verwijst 
nergens naar deze materieelrechtelijke gronden, maar fundeert de ontbinding ook hier op het feit 
dat de zetelverplaatsing "erschwert oder verhindert aber die Durchsetzung des deutschen Ge
sellschaftsrechts durch deutsche Gerichte und Behörden". 

HACHENBURG-BEHRENS, nr. 170, p. 72; LUTTER, M. en HOMMELHOFF, P., GmbH-Gesetz. 
Kommentar, Keulen, Schmidt, 1995, 14e ed., § 3, nr. 5, p. 26. In die zin reeds BEITZKE, G., 
"Anerkennung und Sitzverlegung von Geselischaften und juristischen Personen im EWG-Bereich", 
Z.H.R., 1964, {1), 41. 

KRAFT, A., § 45, in Kölner Kommenlar zum Aktiengesetz, nr. 22, p. 504, die een dergelijke 
uitbetaling van de overstemde (minderheids)aandeelhouders echter enkel te overwegen acht wanneer 
de statuten niet in zetelverplaatsing naar het buitenland voorzien, omdat de aandeelhouders anders 
steeds met die mogelijkheid rekening moeten houden. Zie reeds BEITZKE, G., Juristische Personen 
im Intemationalprivatrecht und Fremdenrecht, 186; Id., o.c., Z.H.R., 1964, 42. 

Ibid.; LUTTER, M. en HOMMELHOFF, P., GmbH-Gesetz. Kommentar, § 3, nr. 5, p. 26. Zie ook 
reeds Süss, T., "Sitzverlegung juristischer Personen vom lnland ins Ausland und umgekehrt", in 
Pestschrift Hans Lewald, Basel, Helhing & Lichtenbahn, 1953, (603), 610; BEITZKE, G., o.c., 
Z.H.R., 1964, 43. KRAFT, A., § 45, in Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, p. 504, nr. 23, merkt 
op dat de "Arrest"-regeling van de§§ 916 e.v. ZPO hier voldoende zekerheid biedt. 
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AFDELING 111. FISCAAL RECHT 

657. De fiscale behandeling van zetelverplaatsing naar en vanuit Duitsland volgt de 
civielrechtelijke benadering van deze operaties. 3196 De Duitse vennootschapsbelasting 
(Körperschaftsteuer) geldt voor alle inkomsten van v~~ootschaJ!pen wier statutaire zeteJ 
(

11 Sitz") of bestuur~zetel ( 11 Geschäftsleitung 11
)

3197 zich 4t Dui~Ia!ld bevindt: in dat geval 
is de vennootschap onbeperkt belastingplichtig ( 11 unbeschränkte Steuerpflicht11

) in de zin 
van de Körperschaftsteuergesetz (hierna 11KStG 11

).
3198 Wanneer de statutaire noch de 

werkelijke zetel zich in Duitsland bevindt, is een vennootschap er slechts belastingplichtig 
op de~~~~Ïtlko~t_~n l!itPl!itse_ bron (11beschränkte Steuerpflicht11

).
3199 Dit is met name het 

geval zo zij in Duitsland enkel een vaste inrichting ( 11 Betriebsstätte 11
) heeft. 3200 

§ 1. Immigratie 

658. De Duitse fiscale wetgeving regelt niet de hypothese van verplaatsing van de zetel 
van een buitenlandse vennootschap naar Duitsland. De opsomming in § 1(1) KStG van de 
onder de onbeperkte belastingplicht vallende rechtspersonen en andere lichamen is beperkt 
tot Duitse rechtsvormen. 3201 Traditioneel ging de fiscus ervan uit dat e~n buitenlands~ 
kapitaalvennootschap die haar werkelijke zetel naar Duitsland verplaatst, op basis van de 
z~j:~lleer g~~n _ rechts~ersoonlijkheid kon worden toegekend; derhalve kon zij niet aan de 
vennQotschapsbelasting worden onderworpen en moesten de inkomsten aan de vennoten 
P~!soonlijJc worden toegerekend. 3202 Die zienswijze oogstte in toenemende mate kritiek 

3196 

3197 

3198 

3199 

3200 

3201 

3202 

Het fiscaal recht doet zulks in beginsel altijd: zie BFH (gro6e Senat), 25 juni 1984, BStBl., II, 
1984, D.B., 1984, 2383. 

Deze begrippen worden gedefinieerd in §§ 10 en 11 Abgabenordnung. § 10 omschrijft 
11 Geschäftsleitung 11 als 11 der Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung 11

; de 11 Sitz", aldus § 11, "hat 
eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse an dem Ort, der durch Gesetz, 
Gesellschaftsvertrag, Satzung, Stiftungsgeschäft oder dergleichen bestimmt ist." 

§ 1 ( 1) KStG. Belastingen die in het buitenland op buitenlandse inkomsten werden geheven, worden 
in aanmerking genomen: zie § 26 KStG. 

§ 2(1) KStG. 

Zie § 49 EStG. 

§ 1, lid 1, KStG somt naast Kapitalgesellschaften (AG, KGaA, GmbH, bergrechtliche Gewerk
schaften) op, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, Versicherungsvereine auf Ge~enseitigkeit, 
maar ook "sonstige juristische Personen des privaten Rechts" en "nichtrechtsfáhtge Vereine, 
Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögen des privaten Rechts" alsook "Betriebe gewerbli
cher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts". In de doctrine werd op grond hiervan 
de opvatting verdedigd als zouden enkel vennootschappen naar Duits recht onbeperkt belastingplich
tige kunnen zijn: W ASSERMEYER, F., "Kann eine ausländische Kapitalgesellschaft im lnland 
unbeschränkt steuerpflichtig sein?", D.B., 1990, (244), 245. Zie, tegen die stellingname, DEBATIN, 
H., "Subjektfáhigkeit ausländischer Wirtschaftsgebilde im deutschen Steuerrecht", B.B., 1988, 
1155; Id., "Zum Steuerstatus ausländischer Kapitalgesellschaften", B.B., 1990, 1457; Id., "Die 
grenzüberschreitende Sitzverlegung von Kapitalgesellschaften", GmbHR, 1991, ( 164), 165; 
MEILICKE, W., "Sitztheorie und EWG-Vertrag nach Handels- und Steuerrecht", R.I. W., 1990, 
(449), 452. 

Zie o.m. Finanzbehörde Hamburg, Erla6 vom 15.1.1985, D.B., 1985, 258; Finanzministerium 
Baden-Württemberg, Erla6 vom 15.1.1985, DStR, 1985, 180; BARANOWSKI, I., "Besteuerung bei 
Sitzverlegung einer ausländischer Geselischaft ins Inland", IWB Fach 3 Gruppe 4, Deutschland, 
1989, (331), 336; THÖNNES, 0., "Identitätswahrende Sitzverlegung von Gesellschaften in Europa", 
D.B., 1993, (1021), 1022. Voor personenvennootschappen daarentegen staat de fiscaalrechtelijke 
erkenning los van de privaatrechtelijke erkenning, aangezien § 15(2) EStG niet aan de burgerrechte
lijke rechtsvorm vastknoopt, maar aan de vraag of mede-ondernemersschap voorligt: KLU GE, V., 
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in de doctrine, waar talrijke auteurs het standpunt verdedigden dat niet het gebrek aan 
civielrechtelijke rechtspersoonlijkheid doorslaggevend mag zijn, maar de vergelijkba~rb~id 
van de JJU.itenlands_e _yeJ!IlQOtschap met een aan _de vennootschapsbelasting ond~!:\VOfP~n 
v~nnootscha~ ~ar Dui~_- redit.-3203 De fiscus heeft --zicfi--hierblf_u-iiemciefijk aangesloten 
en het BM_ndesfmanzhof (negende senaat) heeft in een arrest van 23 juni ~~~ deze nieuwe 
benadering bekrachtigd, zij het op een zeer controversiële wijze. 3204 

Het betrof een Aktiengesellschaft naar Liechtensteins recht waarvan de statutaire zetel zich te Liechtenstein 
bevond, maar de bedrijfsleiding van bij de oprichting in Duitsland. Het Finanzgericht DüsseldorP205 was 
uitgegaan van een persoonlijke toerekening van de inkomsten aan de vennoten omdat de AG op grond van de 
zetelleer geen rechtspersoonlijkheid mocht worden toegekend. Het Finanzamt - dat in het verleden eveneens die 
opvatting was toegedaan3206 

- ging hiertegen in ·cassatie en kreeg van het BFH in essentie gelijk. Ofschoon het 
BFH met inachtneming van de in het i.p.r. heersende zetelleer tot de conclusie komt dat de vennootschap in 
Duitsland geen rechtspersoonlijkheid heeft, oordeelt het dat dit niet in de weg staat aan de onderworpenheid van 
de AG aan de Duitse vennootschapsbelasting: "Es muB vielmehr im Einzelfall geprüft werden, ob die im 
Ausland rechtsfáhige Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die ihre Geschäftsleitung im 
Inland bat, dem 'Typ' und der tatsächlichen Handhabung nach einer Kapitalgesellschaft oder einer juristischen 
Person i.S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 oder einem anderen KSt.-Subjekt i.S. des § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 KStG 
entspdebt und - wenn das der Fall ist - ob sie selbst den Tatbestand der Einkünfteerzielung erfüllt oder ob das 
Einkommen nach dem KStG oder dem EStG bei anderen Steuerpflichtigen zu versteuern ist." Vervolgens ging 
het BFH over tot een vergelijking van de AG naar Liechtensteins recht met een AG naar Duits recht, om te 
besluiten dat eerstgenoemde "in allen wesentlichen Punkten wie eine deutsche AG ausgestaltet [ist]". Toch - en 
hierin schuilt de tegenstrijdigheid van het arrest - kwalificeert het BFH de Liechtensteinse AG niet als Aktienges
ellschaft overeenkomstig § 1, lid 1, 1 KStG, maar, op grond van het uit de zetelleer resulterende gebrek aan 
rechtspersoonlijkheid, als "nicht rechtsfáhiger Verein", d.i. verenigjng_zonder rechtspers()onliikhçid, in de zin 
van§ 1, lid 1, 5 KStG. 

3203 

3204 

3205 

3206 

Das deutsche Internationale Steuerrecht, München, Beek, 1992, 3e ed., 92. 

Zie o.m. DEBATIN, H., o.c., B.B., 1988, 1158; Id., o.c., B.B., 1990, 1457; DÖTSCH, E., 
"Körperschaftsteuerliche Behandlung der Verlegung des Sitzes bzw. der Geschäftsleitung einer 
Kapitalgesellschaft über die Grenze", D.B., 1989, 2296; HARTMANN, U.B., "Steuerliche Sub
jektfáhigkeit ausländischer juristischer Personen mit inländischer Geschäftsleitung am Beispiel einer 
britischen 'non-resident-limited'", D.B., 1987, (122), 123-124; HENKEL, U.W., "Subjektfáhigkeit 
grenzüberschreitender Kapitalgesellschaften", R.l. W., 1991, (565), 566-567; KNOBBE-KEUK, B., 
"Der Wechsel von der beschränkten zur unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht und vice versa", 
StuW, 1990, (372), 375; RUNGE, B., "Deutschland", in The fiscal residence of companies, Cah. 
Dr. Fisc. Int., 1987, LXXIIa, (161), 169; WURSTER, H.-J., "Die Qualiftkation ausländischer 
Kapitalgesellschaften nach deutschem Steuerrecht", R.l. W. , 1981, 679-683. Daarentegen merkt 
ÜPPERMANN, R., o.c. , D. B. , 1988, 14 70, op dat "ausschliesslich das Handelsrecht [bestimmt], ob 
eine Kapitalgesellschaft i.S. von § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG gegeben ist". 

D.B., 1992, 2067, GmbHR, 1993, 184. Zie de zeer kritische besprekingen van EBENROTH, C.T. en 
AUER, T., "Körperschaftsteuersubjektfáhigkeit ausländischer Geselischaften mit inländischem Ort 
der Geschäftsleitung?", R.l. W., 1992, 998-1012; Id., "Die Vereinbarkeit der Sitztheorie mit 
europäischen Recht. Zivil- und steuerrechtliche Aspekte im deutschen Recht", GmbHR, 1994, (16), 
24-27; en KNOBBE-KEUK, B., D.B., 1992, 2070-2971. 

FG D.üsseldorf, 6 november 1986, EFG_, 1987, 202. Zie dienaangaande OPPERMANN, R., "Steuer
rechthche Polgen der Verlegung des Sttzes und des Orts der Geschäftsleitung von ausländischen 
Kapitalgesellschaften in das lnland", D.B., 1988, (1469), 1470. 

Supra, voetnoot 3202. 
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659. Het is hier niet de plaats om uitvoerig stil te staan bij de kritiek die op de 
redenering van het Bundesfinanzhof is gerezen. 3207 Men stelt vast dat het in fiseaUbus 
hoogste Duitse rechtscollege zich in zijn fiscaalrechtelijke kwalificatie van een buitenland
se vennootschap met werkelijke zetel in Duitsland, niet geheel heeft kunnen of durven 
losmaken van de civielrechtelijke consequenties (niet-erkenning van rechtspersoonlijkheid) 
die uit de zetelleer voortvloeien. Dit is des te merkwaardiger, nu het BFH terzelfdertijd 
overgaat tot een vergelijking tussen de AG naar Liechtensteins en Duits recht, om te 
besluiten dat zij op alle wezenlijke punten identiek zijn. 

Europeesrechtelijk kan men bij deze uitspraak in het licht van het Halliburton 
Services-arrest (supra, nr. 409) vraagtekens plaatsen. Vervangt men Liechtenstein in de 
casuspositie door b.v. Oostenrijk, dan kan men moeilijk ontkennen dat aan de voor
waarden voor de toepasselijkheid van de .flalliburton-reç.lJ.Jspraak voldaan is: een buiten
landse vennootschap voldoet aan alle kenmerken (in casu die van een Aktiengesellschaft 
naar Duits recht) die met het oog op een bepaalde fiscale behandeling (unbeschränkte 
Steuerpflicht als AG) in het land van vestiging worden vooropgesteld; de enige reden 
voor het niet toekennen van die status is gelegen in de oprichting naar buitenlands recht. 
Was zij naar Duits recht opgericht, dan was haar rechtspersoonlijkheid krachtens de 
zetelleer erkend en genoot zij de bedoelde fiscale behandeling. De fiscaal nadelige3208 

herkwalificatie als "nicht rechtsfáhiger Verein" lijkt derhalve vanuit het oogpunt van het 
vestigingsrecht meer dan betwistbaar, temeer nu de civielrechtelijke premisse waarop zij 
steunt, nl. niet -erkenning op grond van de zetelleer, in aanvaring komt met het gemeen
schapsrecht (supra, nrs. 612-613). 

§ 2. Emigratie 

660. Uit de hoger aangegeven regels inzake onbeperkte belastingplicht (supra, nr. 657) 
blijkt reeds dat de loutere verplaatsing van de werkelij_lce zetel naar het buitenland van een 
Duitse vennootschap gee11 impact heeft op haar statuut van onbeperkt belastingplichtige. 
Enkç_Lbf!tg~lijktijdig overbrengen van de werkelijke en de s~tu4tite_ z~tel zou haar aan dit 
statuut doen ontsnappen; doch precies deze operatie zou naar geldend civielrecht tot haar 
O!!!Pi_!:!ding aanleiding geven (supra, nr. 655). 

Er is echter meer. § 12 KStG schrijft voor dat, wanneer een onbeperkt belasting
plichtige vennootschap haar b_~_stuurszetel of haar statutaire zetel of één van beide naar het 
buitenland verplaatst, en daardoor ophoudt onbeperkt belastingplichtige te zijn, de in § 11 
KStG voor het geval van v_~{~ffening voorziene belasting toepassing vindt, waarbij de 

3207 

3208 

Zie daarvoor KNOBBE-KEUK, B., o.c., D.B., 1992, 2070-2071; EBENROTH, C.T. en AUER, T., 
o.c., R.l.W., 1992, 1004-1012; Id., o.c., GmbHR, 1994,25-27. Zie ook THÖNNES, 0., o.c., D.B., 
1993, 1022, die terecht opmerkt dat deze kwalificatie in het nadeel van de fiscus zelf speelt: "Eine 
Zwangsliquidation der ruziehenden Geselischaft macht aus der Sicht des deutschen Fiskus keinerlei 
Sinn, da die Geselischaft vor dem Zuzug in der Bundesrepublik ohnehin nicht steuerpflichtig war 
und sornit aus einer Zwangsliquidation weder positive noch negative Polgen auf das deutsche 
Steueraufkornrnen resultieren können. Im Gegenteil: Durch den Zuzug gewinnt der deutsche Fiskus 
den Zugriff auf eine weitere unbeschränkt steuerpflichtige Geselischaft hinzu. " 

Zie KNOBBE-KEUK, B., o.c., D.B., 1992, 2071, die als fiscaalrechtelijke consequenties noemt dat 
de vennootschap "nicht in das Anrechnungsverfahren einbezogen wird, daB der KSt.-Satz von zur 
Zeit 46 % (dernnächst vielleiebt nur 41 % !) gilt, daB internationale Schachtelprivilegien für 
Kapitalgesellschaften keine Anwendung finden, daB sie nicht per se auch gewerbesteuerpflichtig 
ist". 
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stille reserves worden aangeslagen. 3209 Ook zonder § 12 KStG zouden zich deze rechts
gevolgen rechtsreeks krachtens § 11 KStG (vereffening) voordoen, zulks op grond van de 
vennootschapsrechtelijke behandeling van overbrenging van de statutaire zetel naar het 
buitenland (supra, nr. 655). 3210 Deze bepaling toont aan dat de Duitse wetgever geen 
enkele fiscale opening heeft willen laten ingeval van zetelverplaatsing vanuit Duitsland, en 
zulks onatbankelijk van de benadering die in het i. p.r. en het vennootschapsrecht aan 
dergelijke zetelverplaatsingen wordt gegeven. Haar doel is zeer duidelijk, zoals art. 210, 
§ 1, 4°, van het Belgische W.I.B. 1992 (supra, nr. 644), te "verhindem, dafi bisher noch 
nicht realisierte stille Reserven durch Abwanderung der Geselischaft in das Ausland einer 
Besteuerung im lnland entzogen werden". 3211 

Controverse is ontstaan over de vraag of de vereffeningsbelasting die krachtens § 12 KStG verschuldigd is bij het 
beëindigen van de status van onbeperkt belastingplichtige door overbrenging van de bestuurszetel naar het 
buitenland, tevens betrekking heeft op de vestiging ("Betriebsstätten") die de vennootschap ondanks haar 
zetelverplaatsing in Duitsland behoudt. Een aantal auteurs hebben aangevoerd dat de stille reserves die aan deze 
vestiging toebehoren voor de Duitse fiscus belastbaar blijven - zij het in het kader van de beperkte belastingplicht 
waaraan deze vestiging voortaan is onderworpen -, zodat, gelet op het doel van § 12 KStG en in dezelfde 
gedachtengang als § 20 Umwandlungssteuergesetz, aan de belasting van de stille reserves zou moeten worden 
verzaakt. 3212 Anderen hebben opgemerkt dat deze stellingname onverenigbaar is met de uitdrukkelijke regeling 
van § 12 KStG, die louter en alleen aan de beëindiging van de status van onbeperkt belastingplichtige is 
vastgeknoopt. Daaruit zou volgen dat de verplichte liquidatiebelasting de vennootschap in haar geheel zou 
treffen, zonder dat voor de in Duitsland overblijvende vestiging een uitzondering kan worden gemaakt. 3213 Zo 
deze interpretatie het zou halen, geldt ons inziens hetzelfde probleem van onevenredigheid onder de Duitse 
belastingwetgeving als onder de Belgische (supra, nr. 646). 

3209 

3210 

3211 

3212 

3213 

"Verlegt eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft oder Vermögensmasse ihre Geschäftslei
tung und ihren Sitz oder eines von beiden ins Ausland und scheidet sie dadurch aus der un
beschränkten Steuerpflicht aus, so ist § 11 entsprechend anzuwenden. An die Stelle des zur 
Verteilung kommenden Vermögens tritt der gemeine Wert des vorhandenen Vermögens. Verlegt 
eine unbeschränkt steuerpflichtige Personenvereinigung ihre Geschäftsleitung ins Ausland, so gelten 
die Sätze 1 und 2 entsprechend." 

DEBATIN, H., o.c., GmbHR, 1991, 167; THÖNNES, 0., "ldentitätswahrende Sitzverlegung von 
Geselischaften in Europa", D.B., 1993, 1021. 

DöTSCH, E., o.c., D.B., 1989, 2302. 

KNOBBE-KEUK, B., "Der Wechsel von der beschränkten zur unbeschränkten Körperschaftsteuerp
flicht und vice versa", StuW, 1990, 372; STRECK, M., Körperschaftsteuergesetz mit Nebengesetzen. 
Kommentar, München, Beek, 1995, 4e ed., § 12, p. 317, nr. 6; THIMMEL, K. en FUCHS, H.-P., 
"Gewinnrealisierung bei der Einbringung deutscher Betriebsstätten in eine ausländische Kapitalges
ellschaft", D.B., 1979, (1054), 1056. 

Zie DöTSCH, E., o.c. , D. B. , 1989, 2302-2303: ofschoon hij meent dat "vom Sinn und Zweck des § 
12 KStG eine Schlufibesteuerung in diesem Fall nicht geboten" is, besluit hij toch: "Angesichts des 
entgegenstehenden klaren Wortlauts der Vorschrift wird man aber [ ... ] ohne ausdrückliche 
gesetzliche Regelung nichtvonder Schlussbesteuerung absehen können." In deze zin ook DEBATIN, 
H., o.c., GmbHR, 1991, 167-168; ÜPPERMANN, R., o.c., D.B., 1988, 1470-1471. 



668 

Hoofdstuk 111. Frankrijk 

AFDELING I. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT EN VENNOOTSCHAPSRECHT 

§ 1. Immigratie 

661. De Franse wet~_yjJ_tg gewaagt 11erge~ van de mogelijkheid voor buitenlandse 
vennootschappen om hun zetel naar Frankrijk te verplaatsen. De 4~ID.ne gaat er al een 
hele tijd van uit dat een dergelijke zetelv~rplaatsing .. mogelijk is. De vennootschap moet 
zich daarbij niet onderwerpen aan dë- opricliimgsformaHteiien van de Franse wetgeving, 
behoeft met andere woorden ~-n ~~uwe O~!ic.hting_, maar moet zich voor de toekomst 
~anl?!_~~~n aan de door de J:f'r~J1S~ _\Y~!~_yj.!_lg opgelegde eisen en zich inschrijven in het 
ha11dels- _en Y~I1!1Q9!~h.~~reg_i_~ter. 3214 Aangenomen wordt dat de vennootschap, ifl
afwachting van de inschrijving, haar in het buitenland ontstane en door Frankrijk erkende 
rechtspersoonlijkheid bewaart. 3215 

662. Rechtspraak over deze operaties - als men de bijzondere situatie buiten beschou
wing laat van zetelverplaatsingen van vennootschappen na de Algerijnse onafhankelijk
heid3216 - is er nauwelijks. 

Aan te stippen valt, deels als curiosum, het arrest van de Cour de cassation van 7 juni 1880 in de zaak le 
Salut. 3217 Het ging om een Belgische vennootschap, de verzekeringsmaatschappij le Salut, die\ zichzelf op een 
buitengewone algemene vergadering van april 1876 omvormde in een Franse vennootschap met maatschappelijke 
zetel te Parijs. De aandeelhouders Bompard en zoon hadden niet aan deze vergadering deelgenomen. Zij 
weigerden deel te blijven uitmaken van de nieuwe vennootschap aangezien zij geen bijkomende fondsen wilden 
storten. Korte tijd later ging de nieuwe vennootschap failliet. De Bompards eisten van de curator de terugbetaling 
van het bedrag van hun inbreng. Dit werd hen door de diverse rechtscolleges, met inbegrip van de Cour de 
cassation, toegestaan: de hen toekomende gelden moesten worden betaald "sur l'actif net de cette société [belge], 
après la liquidation qui serait faite par la société française, qui détient, en fait, les sommes appartenant à la 
société belge, et qui, à ce titre, a charge de payer après liquidation, sur l'actif qui pourra en provenir, les 
sommes dues aux créanciers de cette société" . 

3214 

3215 

3216 

3217 

MAYER, P., Droit international privé, Parijs, Montchrestien, 1991, 4e ed., p. 629, nr. 1057; 
MERCADAL-JANIN, p. 142, nr. 396. L.D., "Société Etrangère - Transformation en Société 
française", J. Dr. Int., 1922, (345), 346, spreekt van aanpassing van de statuten aan "les règles que 
les lois françaises considèrent comme essentielles pour la catégorie de Sociétés". Voor meer 
uitvoerige aanwijzingen omtrent de noodzakelijke wijzigingen aan de statuten, zie met name 
PERROUD, J., "Du changement de nationalité d'une société anonyme", J. Dr. Int., 1926, (561), 
569-571; en, diepgaand, LoussouARN, Y., Les conflits de lois en matière de sociétés, nrs. 125-
137, p. 246-265. 

MERCADAL-JANIN, p. 142, nr. 396. 

Daarover Cass.fr. (lre Ch. civ.), 30 maart 1971 (M.C.A.R.), J.C.P., 1972, 11, 17101, noot 
ÜPPETIT, B., J. Dr. Int., 1972, 834, noot LOUSSOUARN, Y., Rev. Crit. Dr. Int. Priv., 1971, 451, 
noot LA GARDE, P. 

Cass. fr. (Req.), 7 juni 1880, J. Dr. Int., 1881, 263, D.P., 1881, 221. 
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§ 2. Emigratie 

663. Ook Frankrijk heeft in de doctrine de controverse gekend tussen zij die - op grond 
van de fictieleer - menen dat grensoverschrijdende zetelverplaatsing noodzakelijk tot 
ontbinding van de oorspronkelijke vennootschap en heroprichting in het immigratieland 
leidde3218

, en diegenen, sinds lange tijd in de meerderheid, die op basis van de in 
Frankrijk populaire realiteitsleer voorhouden dat de rechtspersoonlijkheid van de vennoot
schap de zetelverplaatsing overleeft. 3219 

De ÇQ!IJ:" _9~-- c_~~sat~on heeft van oudsher geoordeeld dat de ~t!g~li~eit de 
we~l!!_ij~e_ g!'_QJ:lQ~J_~g~J.l _ Y'3.1!_ -~~ _yenn~otschap raakt3220

, zodat zij slechts bij een una_nie_-
me ___ besH~§j.tlg__- en niet bij meerderheidsbeslissing - van de aandeelhouders kon worden 
gewijzigd. 3221 Het hof erkende de geldigheid van een in die zin luidende statutaire 
clausule, op voorwaarde dat de wet van het bestemmingstand (of het oorsprongland) een 
oprichting in de betrokken vennootschapsvorm toelaat. 

3218 

3219 

3220 

3221 

Zie voor die stelling vooral HAMEL, J., LAGARDE, G. en JAUFFRET, A., Droit commercial, I, _2e 
vol., Parijs, Dalloz, 1980, 2e ed. door LAGARDE, G., nr. 429, p. 86; LEVASSEUR, G., "Du 
changement de la nationalité des sociétés anonymes", Rev. Soc., 1914, 321; NmOYET, J.-P., Cours 
de droit international privé français, Parijs, Sirey, 1949, 2e ed., nr. 277, p. 250; PILLET, A., Des 
personnes morales en droit international privé, Parijs, Sirey, 1914, nr. 109; THmmRGE, C., "Le 
statut des sociétés étrangères", in Le statut de l'étranger et le marché commun, Parijs, Librairies 
techniques, 1959, (239), 320. 

BATIFFOL, H., "Le changement de nationalité des sociétés", Travaux du Comité Français de droit 
international privé, 1966-69, (65), 68; LEVY, L., La nationalité des sociétés, Parijs, L.G.D.J., 
1984, 177; LoussoUARN, Y., Les conflits de lois en matière de sociétés, nrs. 122-123, p. 239-243; 
Id., "La condition des personnes morales en droit international privé", Rec. Cours, 1959, I, (447), 
499; LoUSSOUARN, Y. en BOUREL, P., Droit international privé, Parijs, Dalloz, 1993, 4e ed., p. 
805, nr. 709; LoUSSOUARN, Y. en TROCHU, M., in Juris-Classeur Sociétés, Parijs, Ed. Techni
ques, 1991, Fase. 564-A, nr. 244; MAYER, P., Droit international privé, p. 629, nr. 1058. 
Interessant en ongetwijfeld van invloed in deze discussie is dat Frankrijk, in vergelijking met het 
Belgisch recht, al veel vroeger wetsbepalingen kende die de omzetting van vennootschappen naar 
andere vennootschapsvormen met behoud van de rechtspersoonlijkheid mogelijk maakten: zie de bij 
laatstgenoemde auteur opp. 494 aangehaalde wetten van 1867 (omzetting S.A.R.L. in S.A.), 1893 
(omzetting sociétés civilesin S.A. of S.C.) en 1925 (omzetting S.A., S.N.C. of S.C. in S.A.R.L.). 
De stelling werd dan ook verkondigd dat grensoverschrijdende zetelverplaatsing geen grotere 
wijziging van het vennootschapscontract meebracht als voornoemde wijzigingen van rechtsvorm en 
derhalve niet de ontbinding van de vennootschap moest meebrengen: Id., o.c., Rec. Cours, 1959, I, 
494-495; PERROUD, J., "Du changement de nationalité d'une société anonyme", J. Dr. Int., 1926, 
(561), 563-564; zie ook LoussoUARN, Y., noot bij het arrest Lamot, Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 
1967, 512-513. 

Cass. fr. (civ.), 26 november 1894 (Société du Poirier I), J. Dr. Int., 1895, 117, met noot ("bases 
essentielles de la Société"); Cass. fr. (Req.), 29 maart 1898 (Société du Poirier 11), J. Dr. Int., 
1898, 756 ("bases essentielles du pacte social"); Amiens, 29 juni 1895, J. Dr. Int., 1897, 117 
(verwijzingsarrest van eerstgenoemd cassatiearrest, bevestigd door laatstgenoemd cassatiearrest). 
Cf L.D., "Sociétés étrangère- Transformation en Société française", J. Dr. Int., 1922, 345-346. 

Zie de in vorige voetnoot aangehaalde arresten. Over de sanctionering van deze regel en de 
modaliteiten van het besluit inzake nationaliteitswijziging, zie PERROUD, J., o.c., J. Dr. Int., 1926, 
565-567. Zie evenwel het meer genuanceerde standpunt van DEMOGUE, R., "Ou changement de 
nationalité des sociétés", in Documents du congrès juridique international. Des sociétés par actions 
et des sociétés coopératives, Bruxelles, 1910, I, MAHIEU, L. (ed.), Leuven, Van Linthout, 1910, 
(21), 25, volgens wie de vraag of een nationaliteitswijziging de essentiële bepalingen van de 
statuten raakt, afhangt van de vergelijkbaarheid van de betrokken wetgevingen: "Si elles sont 
voisines dans leurs dispositions, nous ne voyons pas de raisons pour ne pas nous contenter du vote 
de la majorité des actionnaires, car Ie changement à apporter au fonctionnement de la société peut 
être accessoire. Si au contraire i1 y a entre elles des différences graves, nous croyons qu'il fandra 
1 'unanimité." En DEMOGUE voegt hoopvol toe dat ''1' on peut espérer que, les législations commer
ciales tendant à se rapprocher, ce dernier cas, ou en fait il y aura presque tonjours impossible de 
réunir les consentements requis, deviendra moins fréquent." 
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664. De Franse vennootschapswetgeving is op dit stuk lange tijd lacuneus gebleven. 

Dubbelzinnig bleek het in 1913 voor de S.A. ingevoerde art. 31, krachtens welke een buitengewone algemene 
vergadering, ofschoon zij de statuten mocht wijzigen, llne peut toutefois changer la nationalité de la so
ciété". 3222 De letter van de wet niet toe te besluiten of wijziging van nationaliteit bij unanimiteit mogelijk 
bleef. 3223 De Wet van 7 maart 1925 die de S.A.R.L. introduceerde, wijzigde voornoemde bepaling in die zin 
dat 11 les sociétés ne peuvent, si ce n' est à 1 'unanimité, changer la nationalité de la société 11

•
3224 

De regel dat zetelverplaatsing uit Frankrijk met behoud van rechtspersoonlijkheid onder 
bepaalde voorwaarden mogelijk is werd, voor wat de société anonyme en de société 
commandite par actions aangaat, gecodificeerd in de ordonnantie van 7 januari 
1959.3225 Deze werd nagenoeg letterlijk overgenomen in art. 154 Loi 1966: 

11 L'assemblée générale extraordinaire peut changer la nationalité de la société, à condition que Ie pays d'accueil · 
ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer Ie siège 
social sur son territoire, et conservant à la société sa personalité juridiquell. 3226 

Men gaat er in de doctrine van uit dat, wanneer tussen Frankrijk en het immigratieland \ 
een bijzonder verdrag is gesloten, een eenvoudige beslissing van een buitengewone ) 
algemene vergadering volstaat. Is dit niet het geval, dan is een unanieme beslissing van de 
aandeelhouders vereist. 3227 De praktische toepassing van art. 154 Loi 1966 lijkt in 
praktijk, bij gebrek aan enig verdrag terzake, verwaarloosbaar. 3228 

Voor de société en commandite simple en de S.A.R.L. vereisen art. 30, eerste lid, 
resp. art. 60, eerste lid, Loi 1966 steeds een eenparige beslissing van de vennoten om de 
nationaliteit te veranderen. 3229 De wetgeving voorziet niet in de mogelijkheid van een 
nationaliteitswijziging voor de sociétés en nom collectif en de sociétés civiles. Volgens 
CHARTIER is dit ook bij een in de statuten bepaalde meerderheid mogelijk. 3230 

3222 

3223 

3224 

3225 

3226 

3227 

3228 

3229 

3230 

Vgl. de Luxemburgse wetgeving inzake S.A. vóór haar wijziging bij Wet van 7 september 1987: 
infra, nr. 667. 

BATIFFOL, H., o.c., Travaux du Comitéfrançais de droit international privé, 1966-1969, 69. 

Ibid. 

Ordonnance no 59-123 du 7 janvier 1959. Deze ordonnantie moest het voor Franse vennootschap
pen gemakkelijker maken hun zetel te verplaatsen naar gedekoloniseerde landen waar zich hun 
exploitatiecentrum bevond: HAMEL, J., LAGARDE, G. en JAUFFRET, A., Droit commercial, I, 2e 
vol., nr. 429, p. 87. 

Voor een levendige kritiek op deze bepaling, zie BATIFFOL, H., o.c., Travaux du Comité français 
de droit international privé, 1966-1969, 70. 

LOUSSOUARN, Y., o.c., Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 1967, 514; MERCAD AL, B. en JAN IN, P., 
Mémento pratique Francis Lefebvre. Sociétés commerciales, p. 610, nr. 1971. 

Zie o.m. MERCADAL-JANIN, p. 142, nr. 396 ( 11jusqu'à maintenant cette mesure paraît être 
demeurée à l'état de simple virtualité"). CoziAN, M. en VIANDIER, A., Droit des sociétés, p. 104, 
nr. 295bis, gewagen ronduit van "une lettre morte, aucune convention de cette nature n'ayant été 
conclue jusqu' à présent." . 

Voor de S.A.R.L. is dit consistent met andere wettelijke bepalingen die eveneens een unanieme 
beslissing vereisen voor gevallen waarin de verbintenissen c.q. aansprakelijkheden van de vennoten 
vergroot worden: zo de omzetting in een S.N .C. of S.C. (art. 69, eerste lid, Loi 1966) en in een 
S.A.S. (art. 262-4 Loi 1966) en verhoging van de verbintenissen van de vennoten (art. 60, tweede 
lid, Loi 1966). 

CHARTIER, Y., "La société dans Ie Code civil après la loi du 4 janvier 1978", J.C.P., 1978, I, nr. 
2917, nr. 54, op basis van art. 1836 Code ei vil. 
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AFDELING 11. FISCAAL RECHT 

§ 1. Immigratie 

665. "Naar het Franse internationaal privaat- en vennootschapsrecht positief staat 
tegenover zetelverplaatsing van een buitenlandse vennootschap naar het binnenland, neemt 
de fiscale overheid een rigoureuze houding aan. De fiscus beschouwt de overplaatsing van 
de zetel van een buitenlandse vennootschap naar Frankrijk principieel als de creatie y_an. 
~~n ni(!u"Y_e rechtspersoon, die bijgevolg aanleiding geeft tot heffmg van de inbrengrechten 
("droitS--d'apport-1') die bij oprichting van een vennootschap gelden. 323"~Voorzetelver
plaatsing van binnen de EG gelegen kapitaalvennootschappen gelden deze rechten echter 
niet (art. 808A C.G.I.). 3232 Dit is conform de regeling van de Kapitaalrechtrichtlijn 
(supra, nr. 640). 

§ 2. Emigratie 

666. Op het fiscale vlak bepaalt art. 221, lid 3, C.G.I. dat de verplaatsing van de zetel 
van een vennootschap op aandelen naar het buitenland niet neerkomt op het beëindigen 
van de onderneming ("cessation d'entreprise"), op voorwaarde dat hiertoe besloten wordt 
door een algemene vergadering conform de voorwaarden var ... art. 154 Loi 1966. Is dit 
niet het geval - hoger zagen we dat er geen enkel verdrag in de zin van laatstgenoemd 
artikel werd gesloten -, dan geldt art. 221, lid 2, C.G.I., hetwelk de zetelverplaatsing 
gelijkstelt met een stopzetting van de onderneming of ontbinding. Alsdan worden de 
onmiddellijk alle niet-belaste winsten en meerwaarden die resulteren uit het verschil 
tussen het reële netto-actief en het boekhoudkundig actief samen met de liquidatiebonus
sen belastbaar233

, doch zulks enkel met betrekking tot de in Frankrijk gelegen inrich
tingen. De buitenlandse inrichtingen vallen hier niet onder. 3234 

3231 

3232 

3233 

3234 

Pratique Lamy Fiscal, Parijs, Lamy, 1996, p. 612, nr. 1209. Zie ook BATIFFOL-LAGARDE, nr. 
197-1, p. 346; MAYER, P., Droit international privé, p. 629, nr. 1057, beide met verwijzing naar 
een geval van zetelverplaatsing van een Marokkaanse vennootschap naar Frankrijk: antwoord van 
de minister van economie en financiën op een parlementaire vraag van 19 februari 1972, Rev. Crit. 
Dr. Int. Privé, 1972, 511. 

Zie Pratique Lamy Fiscal, nr. 5, p. 6-7 en p. 612, nr. 1210. Krachtens art. 808A-II geldt het 'droit 
d'apport' wel voor verplaatsing van de werkelijke zetel naar Frankrijk vanuit een niet-Lid-Staat (1 °) 
en ingeval van verplaatsing van de werkelijke of statutaire zetel vanuit een Lid-Staat indien de 
betrokken vennootschap daar niet als kapitaalvennootschap wordt beschouwd en op voorwaarde dat, 
in het geval van verplaatsing van de statutaire zetel, de werkelijke zetel zich niet in een andere Lid
Staat bevindt (2 °). 

MENJUCQ, M., La mobilité des sociétés dans l'espace européen, nr. 111, p. 96-97. 

MERCADAL-JANIN, p. 142, nr. 396. 
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Hoofdstuk IV. Luxemburg 

AFDELING I. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT EN VENNOOTSCHAPSRECHT 

667. Het Luxemburgse recht biedt interessante perspectieven omdat het, ofschoon de 
vennootschappenwet van 10 augustus 1915 (hierna: "de Wet")3235 sterk geënt is op de 
Belgische wet van 1873, eigen accenten vertoont die vooral inzake zetelverplaatsing 
afwijken van de Belgische wetgeving. De regel van art. 197 Venn.W. (supra, nr. 621) is 
letterlijk overgenomen in art. 159 van de Wet. Ook de Luxemburgse rechtspraak heeft 
deze regel ~jl~~_r~Jj§_ç~rd3236 , zodat het personeel statuut van een vennootschap op 
grond van haar W~J'Icelijl_c~ zetel (zoals de Belgische wetgeving, "principal établissement") 
wordt bepaald. 3237 Tot 1987 voorzag de Wet enkel voor de s,ociété à responsabilité 
limitée in de mogelijkheid om haar 'nationaliteit' te wijzigen. Zuiks moet krachtens art. 
199 Wet door een eenparig besluit van de vennoten worden beslist. Art. 67, lid 2, Wet 
stipuleerde tot in 1987 dat een dergelijke '~ti_Qilaliteitswijzjg_ing' in de société __ anonyme 
niet mogelijk was. 3238 Deze bepaling werd evenwel bij Wet van 7 septembêr 1987 in 
dier voege gewijzigd, dat de wijziging van nationaliteit ook in de S.A. kan worden 
doorgevoerd door een algemene vergadering met het e~_!lp_a!'_~ __ '!_kkoord van de aandeelhou
ders en obligatiehouders. De wijziging bekrachtigt een tevoren reeds in de doctrine 
gangbare uitlegging van het oorspronkelijke art. 67, lid 2. 3239 

3235 

3236 

3237 

3238 

3239 

Loi du 10 aöut 1915 concemant les sociétés commercial es. 

Tribunal Luxembourg, 21 april 1971, Pas. Lux. , 22, 63. 

De plaats van de exploitatiezetels, van het verlijden van de oprichtingsakte, of de nationaliteit van 
de meerderheid van de aandeelhouders of bestuurders zijn irrelevant: Cour, 8 oktober 1949, Pas. 
Lux., 14, 346; Tribunal Luxembourg, 21 april 1971, Pas. Lux., 22, 63. 

De tekst luidde in zijn oorspronkelijke versie: "Sauf dispositions contraires des statuts !'assemblée 
générale délibérant comme il est dit ei-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. 
Elle ne peut toutefois changer la nationalité de la société ni augmenter les engagements des 
actionnaires." Een a contrario argument dat voor de gewone S.A. verandering van personeel 
statuut" niet mogelijk was, werd gehaald uit art. 17 van het arrêté grand-ducal du 17 décembre 
1938 concemant les sociétés holding (Mémorial, 1938, 1325). Naar luid daarvan kan de algemene 
vergadering de nationaliteit wijzigen conform de modaliteiten: voorzien voor een wijziging van de 
statuten door een voor de tweede maal bijeengeroepen algemene vergadering (d.w.z. bij vereenvou
digde quorum- en meerderheidsregels), doch deze mogelijkheid bestaat slechts in omstandigheden 
van overmacht (waarmee destijds geanticipeerd werd op de nakende oorlog). Zie DUPONG, L.H., 
"Le changement de nationalité d'une société anonyme luxembourgeoise", in Diagonales à travers le 
droit luxembourgeois. Livre jubilaire de la Conférence Saint-Yves 1946-1986, Luxemburg, Saint
Paul, 1986, (175), 177. 

Zie met name METZLER, L., Aspects et évolution du droit des sociétés et des associations, 
Luxemburg, Beffort, 1930, 18. Zie ook BEHRENS, P., "Identitätswahrende Sitzverlegung einer 
Kapitalgesellschaft von Luxemburg in die Bundesrepublik Deutschland", R.l. W., 1986, (590), 592. 
Voor de opvatting dat nationaliteitswijziging niet mogelijk was zonder vereffening en heroprichting, 
zie DELVAUX, B. en REIFFERS, E., Les sociétés 'holding' au Grand-Duché de Luxembourg. Etude 
théorique et pratique de la loi du 31 juillet 1929, Parijs, Sirey, Luxemburg, Buck, 1969, 5e ed., 
nrs. 531-534, p. 358-361. 
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AFDELING 11. FISCAAL RECHT 

668. Vennootschapsrechtelijk mogen naar Luxemburgs recht de wettelijke voorwaarden 
geschapen zijn voor wijziging van het personeel statuut, het fiscaal recht voorziet terzake 
niet in een bijzondere regeling. De basisregels van de loi sur 1' impöt sur Ie revenu 
(hierna: "Wet Inkomstenbelasting") zijn sterk geïnspireerd op het Duitse fiscaal recht. Dit 
blijkt reeds uit art. 159 Wet Inkomstenbelasting, dat collectieve lichamen en kapitaalven
nootschappen (sociétés anonymes, sociétés par actions en sociétés à responsabilité limitée) 
als fj~c~~t _Îilg~~c:teJ!en beschouwt voor zover zij hun statutaire zetel of hun hoofdvesti
ging ("principal établissement") <?1?_ ~uxemburgs grondg~!?~Çd -hebben.j240 -Het valt 
derhalve niet uit te sluiten dat een vennootschap die conform de Luxemburgse vennoot
schapswetgeving haar werkelijke zetel naar het buitenland heeft verplaatst maar haar 
g_tatutaire_z:_et_el_Îll._bet_ G!'Q()th~rtog_<!QJJI heeft behouden, nog steeds als fj~ç~al J11gezetene in 
de zin van de inkomstenbelastingenwetgeving wordt beschouwd. - ----

v_ erplaatsing van zow~l de werkelijke als de statutaire zetel vanuit het Groothertog
dom brengt hier geen soelaas. Krachtens de artt. 172 en 169 Wet Inkomstenbelasting 
wordt een fiscaal ingezeten kapitaalvennootschap die haar statutaire zetel en hoofdvesti
ging naar het buitenland overbrengt, onderworpen aan de belasting inzake ontbinging. De 
geschatte waarde van het geheel der activa en passiva ten tijde van de zetelverplaatsing 
geldt als netto-liquidatieopbrengst. 

Men staat hier voor een paradox die wellicht niet goed werd ingeschat door auteurs als BEHRENS. In een bijdrage 
van 1986 gaat hij uit van de door het Luxemburgse recht voorziene mogelijkheid om de zetel van een 
vennootschap naar het buitenland te verplaatsen, om hieropvolgend de mogelijkheid van zetelverplaatsing naar 
Duitsland met behoud van de rechtspersoonlijkheid te bepleiten. Maar de zetelverplaatsing die hij voor ogen 
heeft, is de gelijktijdige overbrenging van werkelijke én statutaire zetel naar Duitsland: een uit elkaar vallen van 
beide, zelfs tijdelijk, is volgens hem niet mogelijk. 3241 Precies de gecombineerde verplaatsing van statutaire en 
werkelijke zetel stelt echter in Luxemburg de genoemde "exit tax" in werking. 

3240 

3241 

Het begrip "principal établissement" stemt overeen met het in de Duitse wetgeving gehanteerde 
begrip "Geschäftsleitung" (supra, nr. 657) en slaat derhalve, zoals zijn vennootschapsrechtelijke 
synoniem, op de werkelijke zetel. Zie Code fiscal, note sub art. 159, nrs. 1 en 2. 

Zie BEHRENS, P., o.c., R.l. W., 1986, 591. 
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Hoofdstuk V. Nederland 

AFDELING I. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 

669. Als land dat het i_n_c_oll?_O!a~i-~~te_lsel onderschrijft, beschouwt Nederland een 
vennootschap, althans de N.V. en B.V., als "Nederlands" indien zij werd opgericht naar 

t / ' / 
Nederlands recht (zie supra, nr. 593).3242 De regel is g~IJH~t~!'alise~rd: de incorporatie-
wet beheerst het personeel statuut van de rechtspersonen die in het buitenland werden 
opgericht. 

AFDELING 11. VENNOOTSCHAPSRECHT 

670. Voor de B.V. en de N.V. geldt als wettelijk vereiste dat d~-~-~~1 - die moet 
worden opgegeven in de statuten3243 

- i!_1 Nederland moet zijn gelegen. 3244 Hieronder 
wordt erikel d~_ statutaire zetel verstaan. Oprichting van een Nederlandse N. V. of B.V. 
met statutaire zetel in het buitenland wordt niet mogelijk geacht. 3245 ~~_J]?laats!.!!g_yan 
de statiit!l-_!l:e zetel __ Il!l_~r het buiten!an<f is ~- _algem.~ne_ reg(!L verboden3246

; enkel in 
welbepaalde omstandigheden wordt zij door bijzondere wetgeving mogelijk ge
maakt. 3247 Een beslissing van de algemene vergadering om een in het buitenland 
gelegen zetel in de statuten op te nemen, zou nietig zijn wegens strijd met de wet. 3248 

Ook een cumulatie van statutaire zetel te Nederland en in het buitenland wordt niet 
mogelijk geacht: de bepaling van de buiten Nederland gelegen statutaire zetel blijft buiten 
toepassing wegens strijd met het Nederlands recht. 3249 

De statutaire zetel kan, doch hoeft geenszins Satl1en te vallen met de plaats of het 
cel!tl"Ym van maatscharm~!ij_ke __ activ!teit. 3250

- Een Nederlandse N.V~-of B.V. mag haar 

3242 

3243 

3244 

3245 

3246 

3247 

3248 

3249 

3250 

ASSER-VAN DER GRINTEN 11 (DE RECHTSPERSOON), nr. 56, p. 53; STRIKWERDA, L., Inleiding tot 
het Nederlandse Internationaal Privaatrecht, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1995, 4e ed., nr. 199, 
p. 220-221; VLAS, P., Rechtspersonen, p. 17, nr. 53. Daarentegen past de Nederlandse rechtspraak 
voor vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (V.O.F., commanditaire vennootschap, 
maatschap) het stelsel van de werkelijke zetel toe: VLAS, P., Rechtspersonen, p. 117, nrs. 364-365, 
die op p. 118, nr. 367 ook hier toepassing van de incorporatieleer voorstaat. 

Art. 66, lid 1, boek 2 B.W. (N.V.); art. 177, lid 1, boek 2 B.W. (B.V.). 

Art. 66, lid 3, boek 2 B.W. (N.V.); art. 177, lid 3, boek 2 B.W. (B.V.). 

ASSER-VAN DER GRINTEN 11 (DE RECHTSPERSOON), nr. 57, p. 54. 

Het wetsvoorstel "conflictenrecht corporaties" brengt geen verandering in het principiële verbod 
van statutaire zetelverplaatsing vanuit Nederland. Wel voorziet het in een regel betreffende 
statutaire zetelverplaatsing tussen twee buitenlandse staten: zie art. 4 voorstel van wet "Regels van 
internationaal privaatrecht met betrekking· tot corporaties (Wet conflictenrecht corporaties)", TK, 
1994-95, nr. 24.14111-2. Krachtens deze bepaling wordt, indien een rechtspersoonlijkheid 
bezittende corporatie haar statutaire zetel naar een ander land verplaatst en het recht van de Staat 
van de oorspronkelijke zetel en dat van de Staat van de nieuwe zetel op het tijdstip van de 
zetelverplaatsing het voortbestaan van de corporatie als rechtspersoon erkennen, haar voortbestaan 
als rechtspersoon ook naar Nederlands recht erkend. Over de redenen voor deze regeling, zie 
memorie van toelichting, TK, 1994-95, nr. 24.14113, 20. 

Zie de verwijzingen naar de Wet van 13 oktober 1994 en de Rijkswet van 9 maart 1967, supra, 
voetnoot 1119. 

VLAS, P., "Rondom de zetel van de rechtspersoon", T.V. V.S., 1986, (165), 167. 

ASSER-VAN DER GRINTEN 11 (DE RECHTSPERSOON), nr. 57, p. 54. 

VAN SCHILFGAARDE, P., Van de BV en de NV, 49. 
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centrum van bestuursactiviteit in het buitenland hebben. 3251 Wel moeten de algemene 
vergaderingen in Nederland worden gehouden, tenzij het gehele geplaatste kapitaal 
vertegenwoordigd is. 3252 Voor het overige kan een Nederlandse N.V. of B.V., eens 
geldig opgericht, haar hoo{c!lc~I!t()Ql' __ _!laa!' _het buit~nl~nd verplaatsen ~O_I!c!~r dat dit enige 
ii!Yl<>_ed heeft o~ l:laar personeel ~~tuut naar Nederlands recht. Uiteraard kan dit, bij 
zetelverplaatsing naar een land dat de werkelijke zetel als aanknopingsfactor hanteert, 
leiden tot problemen van 'd~bbele nationaliteit' (zie ook supra, nr. 630). 

671. Ofschoon naar Nederlands vennootschapsrecht in beginsel geen enkele belemme
ring bestaat voor verplaatsing van de werkelijke zetel naar het buitenland, zou een 
dergelijke belemmering kunnen voortvloeien uit het zich thans ontwikkelende beleid van 
het ministeri~ van justitie. Een statutenwijziging in N. V. en B.V. vergt, Ïtaast een 
notariële akte, een ministeriële verklaring van geen bezwaar (zoals bij oprichting: supra, 
nr. 132), zonder welke zij niet van kracht kan worden.3253 Om een schizofrene rechts
toestand te voorkomen (zie supra, nr. 627) kiezen Nederlands B.V.'s en N.V.'s die hun 
werkelijke zetel naar België verplaatsen er doorgaans voor om hun statuten conform de 
Nederlandse procedure voor statutenwijziging aan de vereisten van de Belgische wetge
ving aan te passen. Tot in 1995 accepteerde het ministerie dergelijke 'hybride' statuten. 
Daarin blijkt evenwel een kentering te zijn gekomen. Het nieuwe beleid van het ministerie 
lijkt erop neer te komen dat alle niet-Nederlandse elementen uit de statuten worden 
geweerd: uitdrukkingen als "zaakvoerder", "revisor" en vermelding van het kapitaal in 
Belgische frank worden gebannen (supra, nr. 627). 3254 

Bij die ontwikkeling kunnen meerdere kanttekeningen worden geplaatst. In de 
eerste plaats lijkt het naar Nederlands recht allerminst zeker of dit nieuwe beleid in 
overeenstemming is met de wet, die de gronden voor weigering van een verklaring van 
geen bezwaar bij statutenwijziging limitatief opsomt. 3255 

Vooral vanuit de optiek van het vestigingsrecht valt de beleidswijziging van het 
Nederlandse ministerie van justitie kritisch te beschouwen. De reden die voor de 
koerswijziging worden opgegeven, nl. "vreemde invloeden zoveel mogelijk uit het 
Nederlandse vennootschapsrecht te weren"3256

, kan bezwaarlijk een legitieme grond van 
algemeen belang worden genoemd. Het tegengaan van wetsontduiking is nog veel minder 
plausibel: er wordt geen wet ontdoken maar integendeel gehoorzaamheid betracht aan de 

3251 

3252 

3253 

3254 

3255 

3256 

ASSER-VAN DER GRINTEN 11 (DE RECHTSPERSOON), p. 55, nr. 58. 

In dit laatst geval kan de algemene vergadering ook wettige besluiten nemen bij bijeenkomst buiten 
Nederland: art. 116 boek 2 B.W. (N.V.); art. 226 boek 2 B.W. (B.V.). Zie VAN SCHILFGAARDE, 
P., Van de BV en de NV, 187. 

Zie art. 125, lid 1, boek 2 B.W. (N.V.) en art. 235, lid 1, boek 2 B.W. (B.V.). 

BELLINGWOUT, J.W., o.c., T.V. V.S., 1995, 278-279. Vermelding van kapitaal in Belgische frank 
zou naar verluidt duiden op een variabel kapitaal en derhalve niet zijn toegestaan. Gelet op de 
binding van zowel Belgische frank als Nederlandse gulden aan de Duitse Mark, lijkt deze stelling 
meer dan betwistbaar. 

Art. 125, lid 2, boek 2 B.W. (N.V.); art. 235, lid 2, boek 2 B.W. (B.V.). Het betreft volgende 
gronden: door de wijziging verkrijgt de vennootschap een verboden karakter; gevaar dat zij 
gebruikt zal worden voor ongeoorloofde doeleinden; de wijziging of de wijze waarop zij tot stand 
kwam strijdt met de openbare orde, de wet of een wettige bepaling der statuten. Zie over deze 
gronden en hun limitatief karakter, VAN DER HEUDEN-VAN DER GRINTEN, nr. 347, p. 602-607; 
VAN SCHILFGAARDE, P., Van de BVen de NV, 322-323. 

BELLINGWOUT, J.W., o.c., T.V. V.S., 1995, 279. 
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toepasselijke (Belgische) wet. 'Voor zover het conditioneren van de verklaring van geen 
bezwaar niet objectieve grond van algemeen belang is gerechtvaardigd, kan een Neder
landse emigrerende vennootschap zich ons inziens krachtens het in Daily Mail geponeerde 
vertrekrecht (supra, nr. 337) rechtstreeks jegens het ministerie beroepen op de artt. 52 en 
58 EG. (Niet-)Afgifte van de verklaring heeft immers niets van doen met de in dat arrest 
geïdentificeerde problematiek van uiteenlopende aanknopingsfactoren. Bovendien kan de 
vennootschap zich in deze situatie onverkort beroepen op de procedurele garanties die het 
vestigingsrecht meebrengt, zoals die met name in de Vlassopoulou-rechtspraak werden 
uitgewerkt (supra, nr. 372), met name het recht op een deugdelijk gemotiveerde negatieve 
beslissing en de mogelijkheid om zich hiertegen in een beroep in rechte te voorzien. Aan 
dit laatste vereiste is blijkbaar voldaan, nu de aanvrager krachtens de artt. 17 4a (N. V.) 
resp. 284a (B.V.) beroep kan instellen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven 
tegen een weigering van de verklaring en terzake de bepalingen van hoofdstuk 8 van de 
Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing zijn. 3257 

AFDELING 111. FISCAAL RECHT 

§ 1. Immigratie 

672. De Nederlandse fiscus betoont zich bijzonder open voor verlegging van de 
werkelijke zetel van vennootschappen naar het Nederlandse grondgebied. Van enig 
probleem v~~ e!-"!c~nning of onereuze fiscale behandeling is geen sprake. De buitenlandse 
vennootschap wordt gewoonweg geacht in Nederland gevestigd te zijn - hetgeen op basis 
van art. 4, lid 1, Algemene Wet inzake Rijksbelastingen "naar de omstandigheden 
beoordeeld" wordt3258 

- en als binnenlands belastingplichtige onder de voorwaarden van 
art. 2 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: "Wet Vpb. 1969") op hun 
wereldinkomen belast. 3259 Bij immigratie wordt door de Nederlandse fiscus geen belas
ting op meerwaarden geheven: de fiscale beginbalans wordt geacht te bestaan uit de 
werkelijke economische waarde van de tot een bedrijf behorende bezittingen. 3260 

§ 2. Emigrati~261 

673. Waar de verplaatsing van het bestuurscentrum naar het buitenland van vennoot
schappen naar binnenlands recht principieel mogelijk is onder de Nederlandse i.p.r.- en 
vennootschapsrechtelijke regels en het personeel statuut van de vennootschap niet raakt, 
liggen de zaken anders op het fiscaalrechtelijke vlak. Zoals gezegd, is elke vennootschap 

3257 

3258 

3259 

3260 

3261 

VAN SCHILFGAARDE, P., Van de BV en de NV, 323. 

Cf supra, voetnoot 2414. 

Cf NooTEBOOM, A., "Sfeerovergangen inter nationaal", W.F.R., 1980, (591), 594. 

NOOTEBOOM, A., o.c., W.F.R., 1980, 596 en 607. 

Voor een meer algemene bespreking van de fiscaalrechtelijke gevolgen van emigratie van vennoot
schappen naar Nederlands recht, zie DANIELS, A.H.M., "Fiscale aspecten van emigratie van 
vennootschappen", T.V. V.S., 1995, 95-97; PIJNENBURG, P.A.M., "Fiscale aspecten van zetelver
plaatsing naar het buitenland van naar Nederlands recht opgerichte lichamen", W.F.R., 1996, 693-
705; m.b.t. stichtingen, zie VAN HoUTE, C. P.M., "Fiscale aspecten van de zetelverplaatsing van 
Nederlandse stichtingen", S. & V., 1996, 71-75. 
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met vestigingsplaats, uitgelegd als plaats van centrale leiding3262
, te Nederland aldaar 

binnenlands belastingplichtige en wordt zij er op haar wereldinkomen belast. In de logica 
van dit stelsel past dat verlegging van de bestuurszetel naar het buitenland een vennoot
schap tot buitenlands belastingplichtige maakt, zodat zij enkel nog op de door middel van 
haar vaste inrichting in Nederland gemaakte winsten belast kan worden. 3263 In beginsel 
geldt dan krachtens art. 8, lid 1, Wet Vpb. 1969 de zogenaamde afrekeningsverplichting 
van art. 16 Wet op de inkomstenbelasting 1964.3264 In art. 2, lid 4, Wet op de vennoot
schapsbelasting , 1969 is echter een woonplaatsfictie opgenomen die geldt voor naar 
Nederlands recht opgerichte vennootschappen: zij worden voor de toepassing van die wet 
steeds geacht in Nederland te zijn gevestigd, ongeacht de plaats waar zich de werkelijke 
leiding bevindt. ~lfs -~-~ÇI!__~~~elverplaatsing naar het buitenland blijft f!en naar Neder:-
lan~~----r~çll.L_ QJ!g_~!iç}!te Vf!nnootschap bijgf!volg b4m:e_nla.nc!s ____ belas!i.ngplicl!tjg_c;, wat 
impliceert dat zij aldaar aangifteplichtig blijft en in beginsel naar haar wereldinkomen 
wordt belast. 3265 Ter voorkoming van dubbele belasting kan zij beroep doen op het 
Besluit voorkoming dubbele belasting 1989.3266 

De werking van de woonplaatsfictie van de Wet op de vennootschapsbelasting 
1969 wordt echter in praktijk aanzienlijk beperkt door de werking van dubbelbelastingver
Q!~~n. Wanneer ten gevolge van verplaatsing van de centrale bestuurszetel naar het 
buiterÏîand aan een verdragsluitende staat inkomensbestanddelen toekomen, mag Neder
land deze niet in de heffmg betrekken op grond van de woonplaatsfictie.3267 Uit het 
arrest van de Hoge Raad van 27 april 19943268 volgt dat een vennootschap naar Neder
lands recht zich in dergelijke omstandigheden ter ontwijking van de afrekeningsver
plichting niet kan beroepen op voornoemde woonplaatsfictie. 3269 

Het ging om een B.V. die haar hoofdkantoor naar Spanje verplaatste. Krachtens het Spaans-Nederlandse 
dubbelbelastingverdrag - dat in dit opzicht het OESO-modelverdrag volgt3270 

- wordt een rechtspersoon die 
fiscaal inwoner is van beide landen, geacht inwoner te zijn van de staat waar de plaats van zijn werkelijke 
leiding is gelegen. 3271 Als gevolg daarvan mochten de winsten van de betrokken B.V. slechts in Sp~nje 
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3263 

3264 

3265 

3266 

3267 

3268 

3269 

3270 

3271 

VAN SOEST, A.J., Belastingen, 436; zie ook de preciseringen a.h.v. de rechtspraak bij PIJNEN
BURG, P.A.M., o.c., W.F.R., 1996, 696-697. 

Cf artt. 3 en 17 Wet Vpb. 1969 juncto artt. 48-49 Wet op de inkomstenbelasting 1964. 

Dit artikel luidt: "Voordelen uit onderneming welke niet reeds op de voet van de artikelen 9 tot en 
met 15 in aanmerking zijn genomen, worden gerekend tot de winst van het kalenderjaar waarin 
degene voor wiens rekening de onderneming wordt gedreven, ophoudt uit de onderneming in 
Nederland belastbare winst te genieten. [ ... ]" 

DANIELS, A.H.N., o.c., T.V. V.S., 1995, 95. 

Besluit van 21 december 1989 (Stb., 594), als gewijzigd bij besluit van 7 november 1991 (Stb., 
577) en bij besluit van 23 december 1994 (Stb., 964). Zie, m.b.t. de voorloper van dit besluit, het 
besluit van 7 april 1965, NAUTA, K., "Netherlands", in La résidence fiscale des sociétés, Cah. Dr. 
Fisc. Int., LXXIIa, 1987, (439), 444-445. 

Zie H.R., 12 maart 1980, B.N.B., 1980, nr. 170; H.R., 17 februari 1993, B.N.B., 1994, nr. 163. 

H.R., 27 april 1994, B.N.B., 1994, nr. 208. 

Zie ook DANIELS, A.H.M., o.c., T.V. V.S., 1995, 95. 

Zie art. 4, lid 3, OESO-modelverdrag. 

Art. 4, lid 4, Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering 
van de Spaanse staat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het 
inkomen en naar het vermogen, gesloten te Madrid op 16 juni 1971. 

I I 
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worden belast, tenzij de vennootschap in Nederland een vaste inrichting had of Nederlands onroerend goed 
bezat. Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat, ingeval de werkelijke leiding van de vennootschap wordt 
verplaatst zonder dat in Nederland een vaste inrichting behouden wordt, afrekening op grond van art. 16 Wet 
inkomstenbelasting 1964 moet plaatsvinden, indien Nederland met het bestemmingstand een dubbelbelastingver
drag heeft gesloten waarin is bepaald dat de winst exclusief in dat land belastbaar is. De woonplaatsfictie moet 
hier voor de exclusiviteitsregeling van het dubbelbelastingverdrag wijken. 3272 

In een resolutie van 22 januari 19963273 neemt de Nederlandse staatssecretaris voor 
fmanciën het standpunt in dat, indien tot zetelverplaatsing wordt overgegaan met slechts 
een gedeeltelijke verplaatsing van de onderneming (d.w.z. met behoud van een vaste 
inrichting in Nederland), een partiële eindafrekening op grond van art. 16 Wet inkomsten
belasting 1964 moet plaatsvinden; deze omvat de stille en fiscale reserves en de goodwill 
die is toe te rekenen aan de verplaatste onderneming, alsook de goodwill die aan de 
leiding is toe te rekenen. 

67 4. Europeesrechtelijk lijkt ons de Nederlandse afrekeningsregeling veel minder 
problemen te stellen dan de Belgische (supra, nr. 646) en de Duitse (supra, nr. 660), met 
name gelet op de proportionaliteit die in acht wordt genomen bij het behoud van een 
gedeelte van de onderneming in het binnenland. Een gehele eindafrekening wordt slechts 
opgelegd bij integraal vertrek van de onderneming uit Nederland; blijft daarentegen de 
onderneming of een gedeelte ervan in Nederland gelegen, dan moet slechts afgerekend 
worden ten belope van de reserves en goodwill die aan de verplaatste onderneming is toe 
te rekenen. Daarmee gaat de Nederlandse belastingoverheid niet verder dan nodig om het 
communautair gerechtvaardigde doel, ontwijking of ontduiking van belastingen (supra, nr. 
646), te vrijwaren. De Nederlandse regeling - zoals ook de Britse: infra, nr. 679 - zet de 
onevenredigheid van het Belgische en Duitse stelsel des te sterker in de verf. 

3272 

3273 

PIJNENBURG, P.A.M., o.c., W.F.R., 1996, 702. 

Resolutie van 22 januari 1996, nr. DG096-0691, gepubliceerd in V-N, 1996, 754. Zie de bespre
king hiervan bij PIJNENBURG, P.A.M., o.c., W.F.R., 1996, 693-705; "Zetelverplaatsing van naar 
Nederlands recht opgericht lichaam", Fiscaal Up To Date, 8 februari 1996, nr. 3, 15-16. 
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Hoofdstuk VI. Verenigd Koninkrijk 

AFDELING I. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT EN VENNOOTSCHAPSRECHT 

675. Als land dat van oudsher de !llCOJPQr~ti~l~~-r toepast, brengt de verplaatsing van de 
werkelijke zetel van een vennootschap naar en vanuit het Verenigd Koninkrijk geen 
gevolgen teweeg voor de al of niet toepasselijkheid van de Engelse vennootschapswetge
ving: deze geldt voor naar Engels recht opgerichte vennootschappen, en niet voor naar 
buitenlands recht opgerichte vennootschappen, zelfs indien hun werkelijke zetel naar het 
Verenigd Koninkrijk wordt verplaatst. Voor een geldige oprichting is wel vereist dat het 
"memorandum of articles" specificeert dat de statutaire zetel zich te Engeland, Wales of 
Schotland bevindt. 3274 De statl!tai!~~et~moej:_steed~ ___ in _ll~--Y~rei!Îg!t_ J(o_IlÏilk1.jjk gele-
gen blijven. 3275 De locatie van het bestuurscentrum van een vennootschap naar Engels 
recht beïnvloedt in geen enkel opzicht de toepasselijkheid van het Engelse vennootschaps
recht. 

AFDELING 11. FISCAAL RECHT 

676. De ligging van de w~rlç~Jjjke__z~tç_L_Q{_~'~entral managem~!J!_é!nd control" is 
daarentegen van wezenlijk belang met het oog op de toepassing van de Britse fiscale 
wetgeving. In dit opzicht is de Britse wetgeving evenwel de laatste tien jaren ingrijpend 
geëvolueerd. Vóór 1988 was met het oog op onbeperkte belastingplicht van een vennoot
schap in het Verenigd Koninkrijk vereist dat zij haar "central management and control" 
op Brits grondgebied had. Dit criterium is niet wettelijk gedefinieerd. 3276 In de uitvoeri
ge rechtspraak die erover bestaat, wordt "central management and control" geacht een 
feitenkwestie te zijn3277

, waarbij met name de plaats waar de raad van bestuur verga
dert een doorslaggevende rol speelt. 3278 Voor vennootschappen was het op grond van 
dit criterium mogelijk om hun fiscale vestigingsplaats naar - maar vooral uit - het 
Verenigd Koninkrijk te verplaatsen door hun centrale bestuurszetel te wijzigen. De aan 
Daily Mail ten grondslag liggende casuspositie biedt een goede illustratie van de 'tax 
planning' waartoe dit soms leidde (supra, nr. 334). 

3274 

3275 

3276 

3277 

3278 

Zie S. 1 0( 1) Companies Act 1985. 

Zie de supra, voetnoot 2894, aangehaalde auteurs; zie ook PENNINGTON, R.R., Company Law, 12-
13. 

Als men het specifieke S. 482(7) Income and Corporation Taxes Act 1970 buiten beschouwing laat: 
dit herneemt de in de rechtspraak ontwikkelde definitie van "residence", maar de werkingssfeer van 
deze omschrijving is beperkt tot S. 482. 

Zie De Beers Consolidated Mines v. Howe (1906) 5 TC 198; Egyptian Delta Land and fnvestment 
Co Ltd v. Todd (1928) 14 TC 119; Bulloek v. Unit Construction Co Ltd (1959) 38 TC 712. Zie de 
bespreking van deze rechtspraak bij DAVIES, D., Booth: Residence, Domicile and UK Taxation, 
Londen, Butterworths, 1995, 139-141. 

Zie met name Bulloek v. Unit Construction Co Ltd (1959) 38 TC 712. Zie verder de diepgaande 
analyse van de verschillende aspecten m.b.t. de vaststelling van "centra! managementand control" 
bij DAVIES, D., Booth: Residence, Domicile and UK Taxation, 141-157. Zie tevens de recapitulatie 
van de in de rechtspraak ontwikkelde criteria in INLAND REVENUE, Statement of Practice SP 1/90, 
9 januari 1990, "Company Residence". 
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677. De toenmalige wetgeving stelde ~etelverplaatsing naar hf!tJ~l.l!t~pJ._al!c! of overdracht 
van alle activa aàrt eên niet-ingt1zetene afhankelijk van de g_oedkeuring van het ministeriç 
V_!!!_fi~ll(;i~!l (supra, ibid.). 3279

, Dit stelsel werd grondig gewijzigd bij de Finance Act 
1988. Krachtens S. 66 van deze wet wordt e_l1ce na 15 maart 1~8~ i!l_het Verenig~ 
Kp_ninkrijk opg~richte vennootschap onweerlegbaar vermoed aldaar'-fiscaal g__(!vestigd. te 
zij11. De test v~n_ "central management and control" geldt bijgevolg enkel nog voor in het 
buitenland opgerichte vennootschappen. 0~ Finance Act 1988 schafte ook het stelsel van 
Ql~llisteriële goedkeuring voor emigratie. af. 3280 

Toelating van het ministerie van financiën is thans enkel nog vereist wanneer een ingezeten vennootschap een 
door haar gecontroleerde niet-ingezeten vennootschap aandelen of obligaties doet uitgeven of wanneer 
eerstgenoemde aandelen of obligaties in een niet-ingezeten vennootschap waarover zij controle heeft, over
draagt3281; maar deze toelatingsplicht geldt niét wanneer het gaat om transacties die kapitaalverkeer uitmaken 
in de zin van art. 1 Kapitaalverkeersrichtlijn 1988.3282 Een vergunningsplicht zou inderdaad indruisen tegen de 
rechtspraak van het Hof inzake vrij kapitaalverkeer: supra, nrs. 258-259. Men kan zich overigens afvragen of de 
Britse wetgeving niet moet worden aangepast aari art. 73 B, lid 1, EG dat het kapitaalverkeer (anders dan de 
richtlijn van 1988) erga omnes liberaliseert (zie de uitzonderingen supra, nr. 260): de toestemmingseis zou 
derhalve integraal moeten worden afgeschaft. 

678. De nieuwe regeling bij vennootschapsemigratie komt op het volgende neer. Er is 
geen goedkeuringsplicht meer, maar S. 130 Finance Act 1988 eist van een ingezeten 
vennootschap die voornemens is te emigreren, zulks aan de Board of lnland Revenue te 
l!!~lgen, met opgave van het tijdstip waarop de fiscale vestiging een einde zal nemen, een 
verklaring over de belasting die zij naar haar oordeel nog verschuldigd is en specifiëren 
op welke wijze zij voorstelt de belasting te betalen. De vennootschap moet voorzieningen 
treffen voor de betaling van de uitstaande belastingschulden en deze moeten de goedkeu
ring van de Board verkrijgen. 3283 Niet-naleving van deze verplichtingen wordt gesancti
oneerd met een boete van tot 100 % de waarde van de beschuldigde belasting. 3284 

Daarnaast geldt krachtens S. 105 Finance Act 1988 een "exit charge": een 
vennootschap die na 14 maart 1988 ophoudt ingezetene van het Verenigd Koninkrijk te 
zijn, wordt g~acht al haar activa aan marktwaarde van de hand te hebben gedaan, met 
uitzondering van de activa verbonden aan een bijkantoor in het Verenigd Koninkrijk. Tot 
in 1994 werd deze "exit charge" enkel toegepast ten aanzien van in het buitenland 

3279 

3280 

3281 

3282 

3283 

3284 

S. 482( 1 )(a) en (b) Iocome and Corporation Taxes Act 1970. 

S. 105 (6) en (7) Finance Act 1988. S. 105(6) beëindigde de gelding van S. 765(1)(a) en (b) 
Income and Corporation Taxes Act 1970 met ingang van 15 maart 1988; verzoeken om goedkeu
ring die vóór die datum waren ingediend resp. ingewilligd, bleven onaangeroerd. 

S. 765(1)(c) en (d) lncome and Corporation Taxes Act 1988. 

S. 765A Income and Corporation Taxes Act 1988. Zie INLAND REVENUE, Statement of Practice SP 
2/92 (28 February 1992) "Transactions within TA 1988 S 765 A - movements of capita! between 
residentsof EC member states", i.v.m. gevallen waarin getwijfeld wordt dat het om kapitaalverkeer 
in de zin van art. 1 van de richtlijn gaat. 

Zie de pre~iseringen hieromt~ent _in INLAND .REVENyE, Statement of Practice SP 2/90, 9 January 
1990, "Gmdance notes for trugratmg compames: nottee and arrangements for payment of tax". Zie 
ook Taxation of Companies and Company Reconstructions, BRAMWELL, R. e.a. (eds.), Londen, 
Sweet & Maxwell, 1994, nr. 15-48, p. 417-419. 

S. 131 (1) Finance Act 1988. Zie ook de regeling omtrent de aansprakelijkheid voor betaling van 
deze boete ten aanzien van bestuurders of andere personen met zeggenschap over de vennootschap 
en vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep: S. 131(1)-(4) en 132 Finance Act 1988. 
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opgerichte vennootschappen wier 11 central management and control 11 in het Verenigd 
Koninkrijk was gelegen. 3285 Men kon hierin een verkapte discriminatie lezen ten nadele 
van EG-vennootschappen op grond van hun rechtsvorm, waarvan de communautaire status 
in het licht van Halliburton Services meer dan betwijfelbaar was (supra, nrs. 296 en 418). 

De Finance Act 1994 heeft dit stelsel inzoverre gewijzigd, dat een vennootschap 
naar Brits recht voortaan toch als een fiscaal niet -ingezetene behandeld zal worden indien 
zij op grond van een 11 tie-breaker 11 -bepaling van een dubbelbelastingverdrag als fiscaal 
ingezetene van de andere verdragsluitende staat wordt behandeld. 3286 Het gevolg is dat 
naar het recht van het Verenigd Koninkrijk opgerichte vennootschappen opnieuw een 
beperkte mogelijkheid hebben om hun centrale bestuurszetel naar het buitenland te 
verplaatsen, althans naar landen waarmee het Verenigd Koninkrijk een 11 appropriate 11 

dubbelbelastingverdrag heeft aangegaan. 3287 Maar in dat geval geldt de 11 exit 
charge". 3288 Discriminatie tussen venootschappen opgericht overeenkomstig het recht 
van het Verenigd Koninkrijk en vennootschappen opgericht naar het recht van een andere 
Lid-Staat, is daarmee principieel van de baan. 

679. De 11 exit charge 11 komt op het volgende neer. Een vennootschap wordt geacht bij 
de emigratie al haar activa tegen marktwaarde van de hand te hebben gedaan. 11Rollover 
relief" (doorschuiffaciliteit328~ in de zin van S. 152 Taxation of Chargeable Gains Act 
1992 wordt geweigerd voor zover de oude activa vervreemd werden vóór de migratie en 
de nieuwe activa nadien werden verworven. 3290 11 Rollover relief11 wordt daarentegen 
wel toegekend voor in het Verenigd Koninkrijk gelegen activa die na de zetelverplaatsing 
aldaar worden aangewend in het kader van de bedrijvigheid van een agentschap of 
bijkantoor van de vennootschap, of met het oog op het agentschap of bijkantoor worden 
gebruikt of aangehouden. 3291 
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Zie CLIPFORD CHANCE, "Regional Developments (United Kingdom)", Int. Law., 1989, (306), 311; 
GAMMIE, M., "UK company residence: the new rules", Intertax, 1988, (416), 420; Taxation of 
Companies and Company Reconstructions, nr. 15-46, p. 416. 

Zie de bespreking van de wijzigingen van de Finance Act 1994, die waren inge~even om "dual 
residence" -constructies tegen te gaan waartoe de invoering van het incorporatiecnterium in 1988 
aanleiding had gegeven, zie Taxation of Companies and Company Reconstructions, nr. 15-11, p. 
375-378. Als gevolg van de wijziging worden de betrokken "dual resident" naar het recht van het 
Verenigd Koninkrijk opgerichte vennootschappen met ingang van 30 november 1993 niet langer 
geacht fiscaal gevestigd te zijn in het Verenigd Koninkrijk: S. 249 Finance Act 1994. Zie, m.b.t. 
de behandeling van deze vennootschappen op het punt van de "exit tax", Taxation of Companies 
and Company Reconstructions, nr. 15-49, p. 419-420. 

Taxation of Companies and Company Reconstructions, nr. 15-46, p. 416: "appropriate", d.w.z., dat 
onder de nieuwe wetgeving zetelverplaatsing naar een "tax haven" -land niet in aanmerking komt 
aangezien een dergelijk land geen "appropriate" verdrag met het Verenigd Koninkrijk zal hebben 
aangegaan. 

Taxation of Companies and Company Reconstructions, nr. 15-49, p. 419. 

Daarmee wordt gedoeld op de situatie waarin een activum door de ene rechtspersoon aan de andere 
wordt overgedragen, en waarbij deze laatste het activum tegen de boekwaarde in zijn fiscale balans 
overneemt. Op de "capita! gain", d.w.z. de vermogensaanwas, blijft een belastingplicht rusten, 
maar deze komt bij de overnemer te liggen. 

S. 185 Taxation of Chargeable Gains Act 1992. 

S. 185(4) Taxation of Chargeable Gains Act 1992. 
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680. In wezen gelijkt de Britse regeling sterk op de Nederlandse (supra, nrs. 673-674). 
De in laatstgenoemd land toegepaste woonplaatsfictie heeft hetzelfde effect als de 
introductie van het incorporatiecriterium met de Finance Act 1988; vergelijkbaar is ook 
de correctie van de niet -toepasselijkheid van de afrekeningsregeling in beide landen op 
grond van de toepasselijkheid van dubbelbelastingverdragen; ook de stelsels van de 
partiële afrekening bij gedeeltelijke verplaatsing van onderneming en de toekenning van 
"rollover re lief" ten aanzien van in het kader van Britse vaste inrichtingen aangewende 
activa, blijken tot op zekere hoogte vergelijkbaar. Zoals het Nederlandse stelsel, is het 
Britse daarmee beter in lijn met de eisen van de vrijheid van vestiging dan de Belgische 
en de Duitse regelingen bij vennootschapsemigratie. 
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Hoofdstuk VII. Impact van het vestigingsrecht op (aspecten van) zetelverplaatsing: 
een poging tot synthese 

681. Uit de analyse van de nationale rechtsstelsels is gebleken dat het onjuist ware om 
uit l)çzi[)!_~},fqil op algemene wijze af te leiden dat aan de artt. 52 en 58 EG get'n uetekenis 
toekomt in de context van intracommunautaire zetelverplaatsing. Het Hof heeft in dit 
arrest enkel geoordeeld dat deze artikelen op zich een vennootschap niet het recht geven 
haar centrale bestuurszetel naar een andere Lid-Staat te verplaatsen. De ratio van deze 
rechtspraak ligt, zoals hoger aangegeven (supra, nr. 343), vervat in de aanzienlijke 
verschillen tussen de Lid-Staten op het gebied van de aanknopingsfactoren en de mogelijk
heid tot wijziging daarvan door een vennootschap. Aan de mogelijkheid ~voor een EG
vennootschap om zich op voornoemde verdragsartikelen te beroepen wanneer zij haar 
hoofdkantoor wil verplaatsen maar daarbij stoot op belemmeringen die met voornoemde 
kortsluiting van de verwijzingsregels niets van doen hebben, doet Daily Mail geen 
afbreuk. Evenmin ontslaat het arrest nationale overheden en rechters van de plicht om hun 
internationaal-privaatrechtelijke regels op zo verdragscanfarm mogelijke wijze toe te 
passen (supra, nrs. 608-610). Deze vaststellingen hebben belangrijke consequenties, zowel 
voor de conflicten-, vennootschaps- als fiscaalrechtelijke aspecten van emigratie en 
immigratie (begrepen als grensoverschrijdende verplaatsing van de bestuurszetel) van 
vennootschappen. Deze consequenties laten zich als volgt resumeren. 

AFDELING I. IMMIGRATIE VAN VENNOOTSCHAPPEN 

682. Wat immigratie van EG-vennootschappen betreft, valt in de eerste plaats te wijzen 
op l!~t:Q.robleem van de erkenning wanneer het gastland de zetelleer toepast. In de eerste 
titel van dit deel (supra, nrs. 612-613)- hebben wij reeds- hei standpunt- ingenomen dat, 
ofschoon in 'siège réel' -stelsels een geïmmigreerde vennootschap naar buitenlands recht 
traditioneel niet erkend wordt, <!!t. rechtsgevolg geenszins onafscheidelijk verb()nden is _l!let 
d~ toepassing van de werkelijke zetel als aanknopingsfactor. Niet-erkenning komt, gelet 
op de verregaande gevolgen ervan voor de vennootschap in kwestie, neer op een 
Qelemm~ring_yan _de markttoegang in de zin van art. 52 ~G, die daarom op haar 
r~chtvaardiging en proportionaliteit moet worden getoetst. Daarbij zijn wij tot de slotsom 
gekomen dat niet -erkenning een dis_gro_gqrtionel~ _ m.aJ!.trew vormt, waarvoor zich als 
min_g~r. belemm~n~nd. altern~tief de verplichte omzetting van de EG-vennootschap in een 
vergelijkbare vennootschap naar binnenlands recht aandient. Een p~agmatisch alternatief 
vormt de ~~not-rechtspraak van het Belgische Hof van Cassatie (supra, nr. 622), die 
ervan uitgaat dat de vennootschap zich middels een statutenwijziging in orde stelt met de 
dwingende vennootschapsregels van het gastland. Deze benadering heeft evenwel, zoals 
hoger is gebleken (supra, nrs. 625-631), een aantal belangrijke schaduwzijden, met name 
inzake de modaliteiten (wanneer, hoe en wat) van de door te voeren statutenwijziging, de 
aanvangsdatum van wettelijke termijnen en, bovenal, het probleem van blijvende 'dubbele 
nationaliteit' . 

683. Dit voert tot de communautaire status van vennootschapsrechtelijke regels van het 
gastland. Geen .enkele van de onderzochte Lid-Staten voorziet in enige vennootschap~rech
telijke procedure om geïmmigreerde vennootschappen de mogelijkheid te bieden zich om 
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t~--zt;tten_in_ een g~!ij~aa.rg_ig_ç __ binnenlandse vennootschaRsvorm. De nationale wetgevin
gen zijn, wat omzettingsprocedures betreft, uitsluitend toegesneden op nationale vennoot
schapsvormen. Dit belet evenwel niet dat ook EG-vennootschappen die gelijkwaardig of 
minstens vergelijkbaar zijn met de binnenlandse vennootschapsvorm waarvoor een 
omzettingsprocedure is voorzien, per analogie op de bedoelde procedures beroep zouden 
kunnen doen. Op grond van de verplichting tot verdragsconfonne interpretatie zijn 
nationale overheden en rechters ertoe gehouden om, voor zover de bewoordingen van de 
nationale wet zulks toelaten, een 4~!~1J~~-!_~!Qg~__!~passing te maken t~~ __ gunste van 
e_en EG-_venno_otsçbap die daarom verzoekt. Een weigering om aan dit verzoek gevolg te 
geven kan desgevallend als een rechtstreekse inbreuk op art. 52 EG worden aangevoch
ten: uit het Halliburton Services-arrest (supra, nr. 423) blijkt dat, indien een Lid-Staat van 
ontvangst aan een EG-vennootschap een voordeel weigert dat wel gegund wordt aan 
vennootschappen met binnenlandse rechtsvorm, terwijl de betrokken vennootschap op alle 
objectieve punten aan de betrokken regeling voldoet, een met art. 52 strijdige verkapte 
discriminatie kan voorliggen. Het louter ontzeggen van de toegang tot een nationale 
omzettingsprocedure aan EG-vennootschappen omwille van hun hoedanigheid van 
vennootschap naar buitenlands recht, kan derhalve op grond van het vestigingsrecht in 
vraag worden gesteld. Voorwaarde is wel dat de EG-vennootschap in wezen gelijkwaardig 
is aan, of vergelijkbaar met, één van de binnenlandse vennootschapsvormen waarvoor de 
vennootschapswetgeving in de mogelijkheid van omzetting voorziet. 3292 

684. fisc{lalrechtelijk hebben we geconstateerd dat alvast één aspect van zetelverplaat
sing door de communautaire wetgever is geregeld, nl. h_!!!_ élL4éll! J!Ïet verschuldig<!_ zij~ 
ya_p. registratie-, inbreng- of kapitaalrechten door de immigrerende vennootscb1lp. 
Krachtens art. 4, lid 3, sub b, Kapitaalrechtrichtlijn mag intracommunautaire overbren
ging van de werkelijke of statutaire zetel niet als een aan het kapitaalrecht onderworpen · 
oprichting worden beschouwd, tenzij de vennootschap in het oorsprongland niet, maar in 
het bestemmingland wel, als kapitaalvennootschap in de zin van de richtlijn wordt 
beschouwd (supra, nr. 640). Op het vlak van de inkomstenb_ela~ting~ll cla.arenteg~J1 
yerschillen de aan immigratie verbonden gevolgen pe_!" Lid-Staat: het meest open lijkt zich 
de Nederlandse fiscus te betonen, aangezien de fiscale beginbalans geacht wordt te 
bestaan uit de werkelijke economische waarde van de tot een bedrijf behorende bezittin
gen (supra, nr. 672); het minst gemeenschapsvriendelijk lijkt het Duitse recht, waar een 
geïmmigreerde buitenlandse kapitaalvennootschap thans weliswaar aan de Körperschaft
steuer wordt onderworpen, doch in de hoedanigheid van "nicht-rechtsfáhiger Verein", 
hetgeen fiscaalrechtelijk negatieve gevolgen meebrengt (suptg..,-m~59). De impact van 
de vrijheid van vestiging laat zich op dit punt als volgt ·~~unenvatt~Jl: (i) het vastknopen 
van een ongunstige fiscale kwalificatie aan de civielrechtelijkeîlieFerkenning van een EG
vennootschap is uit den boze, gelet op de eerder vastgestelde onverenigbaarheid van deze 
werkingsmodaliteit van de zetelleer met het vestigingsrecht (supra, nrs. 612-613; zie, 
m.b.t. het Duitse fiscale recht, supra, nr. 661); (ii) wanneer de fiscus een verandering 
van rechtsvorm van de geïmmigreerde vennootschap in een binnenlandse vennootschaps
vorm niet als een onveranderd voortbestaan van deze vennootschap beschouwt, met als 
gevolg dat voorheen geleden bedrijfsverliezen niet meer kunnen worden afgetrokken bij 

3292 Vgl., voor het Nederlandse recht, waar omzetting van een buitenlandse vennootschap op grond van 
art. 18 boek 2 B.W. mogelijk lijkt, VAN DEN BRAAK, S.M., "Omzetting van een buitenlandse in 
een Nederlandse vennootschap", W.P.N.R., 1994, 678-685. 
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de nieuwe vennootschap (dit is de praktijk naar Belgisch recht: supra, nr. 641), moet 
zulks worden geremedieerd via verdragsconforme interpretatie c.q. kan dit in strijd 
worden geacht met art. 52 EG op grond van de Halliburton-rechtspraak (supra, nr. 642); 
(iii) niet-aftrekbaarheid van in het buitenland vóór de zetelverplaatsing geleden verliezen 
kan op een discriminatie in de zin van de Schumacker-jurisprudentie neerkomen wanneer 
de vennootschap terzake ook niet in het oorsprongland aftrekgere~htigd is (supra, nr. 
643). 

AFDELING 11. EMIGRATIE VAN VENNOOTSCHAPPEN 

685. Wat emigratie betreft, vloeien uit het vestigingsrecht eveneens een aantal belangrij
ke verplichtingen voort voor het oorsprongland van de EG-vennootschap. 

Vennootschap_~re,chtelijk moet gewezen Worden op het potentieel voor ve~4ragscoll.
fqrme interpretatie van nationale regels c.q. rechtspraak die de 'nationaliteit' - beter: het 
personeel statuut - van een vennootschap als een essentieel element beschouw~J! ___ cl_~L I!!~ 
vQor wijziging in aanmerking komt en/ of het besluit tot zetelverplaatsing _als een gl"OJ1d 
vogr beëindiging van de vennootschap aanmerket~l. Aan de nationale rechter komt het toe 
dergelijke regels in de mate van het mogelijke conform de doelstellingen van de vrijheid 
van vestiging uit te leggen. Daarbij kan hij per analogie toepassing maken van de 
besluitvormingsregels inzake doelwijziging resp. omzetting van de betrokken vennoot
schapsvorm; bovendien kan hij met dit oogmerk e!lc_ennen dat de rechtspersoonlijkheid 
van de vennootschap Z_Qf!_der discontinuïteit wordt voortgezet onder een nieuwe rechtsorde 
nadat de vennootschap zich aldaar binnen een redelijke termijn heeft Q1llg_e_?:_et in een 
rechtsvorm van het land van de zetel (zo dit een 'siège réel'-land is)(supra, nr. 638). 

686. De problematiek van emigratie situeert zich vooral op het fiscaalrechtelijke vlak. 
Alle onderzochte Lid-Staten voorzien terzake in een min of meer verregaande "e~it tax". 
De fiscale behandeling in België, Duitsland, Frankrijk en - bij simultane verplaatsing van 
werkelijke en statutaire zetel - Luxemburg, is zonder meer prohibitief. Heel wat redelijker 
blijken het Nederlandse en Britse recht, waar een gehele eindafrekening slechts wordt 
opgelegd bij integraal vertrek van de onderneming naar het buitenland; blijft (een gedeelte 
van) de onderneming in het binnenland gelegen, dan moet slechts worden afgerekend ten 
belope van de reserves en goodwill die aan de verplaatste onderneming is toe te rekenen 
(Nederland) resp. wordt een "rollover relief" of doorschuiffaciliteit toegekend voor activa 
die na zetelverplaatsing in het kader van een binnenlandse vaste inrichting worden 
aangewend (Verenigd Koninkrijk). Voor de eerstgenoemde rij Lid-Staten werkt de 
afrekeningsplicht, die op een liquidatiebelasting neerkomt, daarentegen ongeacht de 
vennootschap in het binnenland nog een vaste inrichting behoudt. Een dergelijke fiscaal 
ongunstige behandeling vormt een sterke belemmertng van de uitoefening van het 
vertrekrecht van een vennootschap en dient bijgevolg op haar r~chtvaardiging en proporti
Qrut.l_it~üt te worden getoetst (cf supra, nr. 460). Hoger (supra, nr. 646) stelden we in dit 
verband vast dat, ofschoon een door het oorsprongland aan een emigrerende vennootschap 
opgelegde verplichting tot "afrekenen voor vertrek" gelet op de bekommernis om 
belastingontduiking of -ontwijking te voorkomen, communautairrechtelijk volkomen 
oorbaar is, zij niet verder mag. gaan dan noodzakelijk is ter bereiking van dat doel. Het 
opleggen van een liquidatietax, zelfs wanneer de emigrerende vennootschap nog een vaste 
inrichting in het binnenland behoudt, is in dit verband kennelijk onevenredig. 
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Besluit 

687. Anders dan de in titel I van dit deel onderzochte erkenning van vennootschappen, 
vormt zetelverplaatsing een ingewikkelde problematiek waarvan niet alle aspecten door 
het vestigingsrecht worden opgelost. Zoals uit het onderzoek naar de behandeling van 
zetelverplaatsing in het Belgische, Duitse, Franse, Luxemburgse, Nederlandse en Britse 
recht is gebleken, kan deze operatie belangrijke consequenties hebben op internationaal
privaat-, vennootschaps- en fiscaalrechtelijk vlak in zowel het oorsprong- als het bestem
mingsland. In Daily Mail heeft het Hof, in het licht van deze complicaties, geoordeeld dat 
de artt. 52 en 58 EG vennootschappen bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht 
niet het recht geven hun centrale bestuurszetel naar een andere Lid-Staat te verplaatsen. 
Zulks betekent evenwel geenszins dat het vestigingsrecht geen enkele relevantie zou 
hebben voor de zetelverplaatsingsproblematiek. Doordat Daily Mail zich uitsluitend 
toespitst op het internationaal-privaatrechtlijke vraagstuk van de aanknopingsfactoren, 
blijft het voor een vennootschap mogelijk zich met een beroep op de artt. 52 en 58 EG te 
verweren tegen mobiliteitshinderende materieelrechtelijke voorschriften van het oor
sprong- en/of het gastland. Bovendien rust op de nationale overheden, inzonderheid de 
rechters, de verplichting om hun conflictenrechtelijke (én materieelrechtelijke) regels zo 
verdragsconform mogelijk uit te leggen, en dienen niet onafscheidelijk met de keuze voor 
een aanknopingsfactor verbonden werkingsmodaliteiten van nationale verwijzingsregels 
eveneens op hun rechtvaardiging en proportionaliteit te worden getoetst zo zij uitoefening 
van het recht van vertrek c.q. van markttoegang belemmeren. 

Een en ander maakt dat de artt. 52 en 58, desgevallend in samenhang met art. 5 
EG, een niet te onderschatten impact hebben op het dossier zetelverplaatsing. Van het 
oorsprongland uitgaande belemmeringen van de uitoefening van het vertrekrecht, zoals 
een gelijkschakelen van het verplaatsingsbesluit met ontbinding, het opleggen van een 
afrekeningsplicht c.q. liquidatietax of de (dreiging van) niet-erkenning van de emigrerende 
vennootschap, dienen zonder meer op hun rechtvaardiging en proportionaliteit te worden 
onderzocht. Hetzelfde geldt voor niet -erkenning in het ontvangstland en, desgevallend, de 
weigering aldaar de omzettingsprocedures naar nationaal recht ter beschikking te stellen 
wanneer de EG-vennootschap vergelijkbaar is met de vennootschappen naar binnenlands 
recht waarvoor deze procedures wel openstaan. Ongunstige fiscale behandeling bij 
aankomst in het bestemmingsland valt eveneens onder art. 52; op het vlak van kapitaalbe
lasting geldt hier overigens reeds de Kapitaalrechtrichtlijn. 

688. Is een communautaire regeling inzake zetelverplaatsingen in het licht van het 
voorgaande nodig? Het antwoord daarop moet zonder meer bevestigend luiden. De meeste 
nationale overheden en (met name Duitse) rechters gaan er immers - ten onrechte - van 
uit dat het Hof in Daily Mail de problematiek van zetelverplaatsing volledig heeft 
terugverwezen naar het nationale recht. De partiële doorwerking van de artt. 52 en 58 EG 
ten aanzien van deze problematiek en de plicht tot gemeenschapsconforme interpretatie 
mogen dan een groot potentieel hebben, het zou wellicht nog vele jaren duren vooraleer 
in de jurisprudentie van het Hof op dit vlak volkomen duidelijkheid zou zijn geschapen 
omtrent de precieze draagwijdte van deze bepalingen op dit vlak. De ingewikkelde en 
veelzijdige juridische aspecten van zetelverplaatsingen maken dat dit bij uitstek een 
materie is die voor behandeling door een wetgevend orgaan in aanmerking komt. De weg 
van een art. ~70-verdrag valt daarbij - ofschoon het Hof hem in Daily Mail heeft 
opengelaten - à priori te ontraden, niet alleen omdat hij zich reeds in een Gemeenschap 



687 

van zes Lid-Staten onwerkzaam heeft betoond (Erkenningsverdrag), maar bovenal omdat 
zetelverplaatsing als vorm van primaire vestiging van vennootschappen te innig met de 
artt. 52 en 58 EG is verbonden. Wat de vennootschapsrechtelijke en internationaal
privaatrechtelijke aspecten van vennootschapsmigratie betreft, is bijgevolg een op art. 54, 
lid 3, sub g, EG gefundeerde richtlijn zonder meer te verkiezen: een dergelijke richtlijn 
kan, naar analogie met de Derde en Zesde Richtlijn, voorzien in geëigende procedures 
voor grensoverschrijdende zetelverplaatsing en regels ter bescherming van schuldeisers en 
aandeelhouders vastleggen. Indien werknemersmedezeggenschap een struikelblok dreigt te 
worden - blijkens de Duitse doctrine in verband met emigratie van vennootschappen valt 
dit geenszins uit te sluiten-, kan men eventueel een op art. 11 van de Fiscale Fusiericht
lijn geïnspireerde vrijwaringsclausule inbouwen. 3293 Het beroep op een dergelijke 
clausule zou overigens steeds onder de rechterlijke controle van het Hof staan. 

De analyse van de nationale rechtsstelsels toont bovendien aan dat een louter 
conflicten- en vennootschapsrechtelijke oplossing van dit dossier ontoereikend ware. Gelet 
op de prohibitieve fiscale behandeling van vennootschapsemigratie in verscheidene Lid
Staten (met name België, Duitsland en Frankrijk), is een communautaire regeling van de 
fiscale aspecten van zetelverplaatsing zonder meer noodzakelijk. 3294 Zoals de overige 
EG-maatregelen inzake vennootschapsfiscaliteit zal deze op art. 100 EG moeten worden 
gebaseerd (supra, nr. 494), met als gevolg dat eenparige instemming van de Lid-Staten 
vereist is. Dit wordt moeilijk, maar naar de Fiscale Fusierichtlijn aantoont, niet onmoge
lijk. Met het oog op een vlottere politieke aanvaarding kan wellicht gedacht worden aan 
toevoeging van een nieuwe titel aan laatstgenoemde richtlijn, met een regeling in dezelfde 
geest als de overige voorschriften van de richtlijn. 

3293 

3294 

Art. 11, lid 1, sub b, Fiscale Fusierichtlijn bepaalt dat de Lid-Staten kunnen weigeren de fiscale 
gunstregeling van de richtlijn geheel of gedeeltelijk toe te passen of het voordeel ervan teniet 
kunnen doen indien blijkt dat een fusie, splitsing, inbreng van activa of aandelenruil "tot gevolg 
heeft dat een al dan niet aan de transactie deelnemende vennootschap niet meer voldoet aan de 
voorwaarden die vereist zijn voor de werknemersvertegenwoordiging in de vennootschappen 
volgens de nadere regels die vóór de betrokken transactie van toepassing waren". Krachtens art. 
11, lid 2, blijft deze exceptie van toepassing "zolang en voor zover geen communautaire regelge
ving die gelijkwaardige bepalingen bevat inzake werknemersvertegenwoordiging in de vennoot
schapsorganen, van toepassing wordt op de vennootschappen die onder de onderhavige richtlijn 
vallen."" Zie in dit verband, voor Duitsland, de Mitbestimmungs-Beibehaltungsgesetz van 23 
augustus 1994 (BGBl., I, 2228). 

Ook 0. THÖMMES acht een regeling van de fiscaalrechtelijke aspecten van grensoverschrijdende 
zetelverplaatsing bij richtlijn noodzakelijk: "Die steuerliche Fusionsrichtlinie: Was bleibt zu tun?'', 
Z. G.R., 1994, (75), 86. 
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TITEL 111. GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE 

Inleiding 

689. Naast de problematiek van onderlinge erkenning en grensoverschrijdende zetelver
plaatsing, noemt art. 220, derde streepje, EG "de mogelijkheid tot fusie van vennoot
schappen die onder verschillende nationale wetgevingen ressorteren" als voorwerp van 
eventuele onderhandelingen tussen de Lid-Staten. Anders dan bij zetelverplaatsing zijn 
over deze problematiek sedert medio jaren zestig intensieve werkzaamheden verricht, 
zonder dat dit evenwel tot op heden concrete resultaten opleverde. 

Sedert 1965 werkte, onder het voorzitterschap van B. GoLDMAN, een werkgroep van vertegenwoordigers van 
nationale regeringen en deskundigen van de Commissie aan een op art. 220 EG gefundeerd verdrag betreffende 
de internationale fusie van naamloze vennootschappen. Na voorontwerpen van 1967 en 19693295 kwam het tot 
een formeel ontwerpverdrag in de herfst van 1972, vergezeld van een uitvoerige toelichting, het rapport Gold
man. 3296 Dit ontwerpverdrag voorziet in de mogelijkheid van grensoverschrijdende fusie tussen naamloze 
vennootschappen opgericht overeenkomstig de wetgeving van verschillende verdragsluitende partijen, hetzij door 
overneming, hetzij door oprichting van een nieuwe vennootschap. 3297 Bedoeling was dat het verdrag, na -de 
noodzakelijke wijzigingen teneinde rekening te houden met de toetreding van Denemarken, Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk, zou worden ondertekend. 3298 Ondanks plechtige voornemens3299 is het nooit zover 
gekomen. Struikelblok bleek de problematiek van de medezeggenschap van werknemers, die in het ontwerp niet 
is geregeld. 3300 Geleidelijk vielen de besprekingen stil, om in 1980 volledig te worden opgeschort. 3301 In 

329S 

3296 

3297 

3298 

3299 

3300 

Resp. werkdocumenten 16082/IV/67-F en 5873/XIV/69-F. Voor een nadere analyse van de 
voorontwerpen, zie BÄRMANN, J., "Europäische Fusion", in Beiträge zum Wirtschaftsrecht. 
Pestschrift für Heinz Kaufmann zum 65. Geburtstag, BARTHOLOMEYCZIK, H., BIEDENKOPF, K.H. 
en VON HAHN, H. (eds.), Keulen-Marienburg, Schmidt, 1972, (13), 26-30; SANTA MARIA, A., 
"La fusione di società soggette a leggi regolatrici diverse sul progetto preiinrinare di convenzione 
della Comunità economica europea", Riv. Soc., 1968, 581-590; SONNENBERGER, H.-J., "Der 
Vorentwurf eines Abkommens über die nationale Fusion", AG, 1969, 381-386. 

Bull. EG, suppl. 13173; zie voor de toelichting tevens GOLDMAN, B., "Rapport concernant le projet 
de convention sur la fusion internationale des sociétés anonymes", Rev. Trim. Dr. Eur., 1974, 464-
570. Voor een nadere analyse van dit ontwerpverdrag, zie GOLDMAN, B., "La fusion des sociétés 
et le projet de convention sur la fusion internationale des sociétés anonymes", Cah. Dr. Eur. , 1981, 
4.-14; KOPPENSTEINER, H.-G., "Grundlagenkritische Bernerkungen zum EWG-Entwurf eines 
Ubereinkommens über die internationale Verschmelzung von Aktiengesellschaften", RabelsZ. , 
1975, 418-443; LoussouARN, Y., "La concentration des entreprises dans la Communauté 
économique européenne", Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 1974, (235), 246-259; LUZZATTO, R., "La 
convenzione CEE sulla fusione delle società", in 11 diritto delle società nella Comunità economica 
europea, Padua, Cedam, 1975, 101-115; SCHOLTEN, Y., "Fusies binnen de EEG", S.E. W., 1974, 
(661), 669-683; TIMMERMAN, L., "De internationale juridische fusie. Een beschouwing over het 
ontwerpverdrag inzake de internationale juridische fusie\ T.P.R., 1976, 289-327; WOOLDRIDGE, 
F., "The Third Directive and the Meaning of Mergers", Comp. Law., 1980, (75), 79-82. 

Zie hoofdstukken 11 (fusie door overneming: artt. 4-40) en 111 (fusie door oprichting van een 
nieuwe vennootschap: artt. 41-52). 

Bull.EG, suppl. 13173, 3. 

Zie verklaring van de vertegenwoordigers van de regeringen der Lid-Staten van 17 december 1973 
met betrekking tot de opheffing van de juridische belemmeringen voor de onderlinge toenadering 
tussen ondernemingen, PB, 1973, C 117, 15. Daarin verbinden deze zich ertoe "alles in het werk te 
stellen om de werkzaamheden inzake het Verdrag betreffende de transnationale fusies spoedig te 
voltooien". 

Zie LUTTER, M., Europäi~ches Gesellschaftsrecht. Texte und MateriaZien zur Rechtsangleichung 
nebst Einführung und Bibliographie, Berlijn, De Gruyter, 1984, 2e ed., 67; VAN SOLINGE, G., 
Grensoverschrijdende juridische fusie. Beschouwingen aan de hand van de derde en tiende EEG
richtlijn inzake het vennootschapsrecht, Deventer, Kluwer, 29-30. Over het medezeggenschaps-
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dezelfde periode bereidde de Commissie een tweede maatregel voor om grensoverschrijdende fusies mogelijk te 
maken, nl. het voorstel betreffende het statuut voor de Europese vennootschap (Societas Europaea of SE). 3302 

In het kader daarvan zou het mogelijk zijn voor overeenkomstig het recht van de Lid-Staten opgerichte naamloze 
vennootschappen waarvan ten minste twee aan verschillende rechtsstelsels zijn onderworpen, een SE op te 
richten door middel van fusie. 3303 Ook hier bleek medezeggenschap een onoverkoombare hinderpaal en werden 
de werkzaamheden in 1980 opgeschort. 3304 De Commissie trok uit een en ander haar conclusies en diende op 
14 januari 1985 een op art. 54, lid 3, sub g, EG gebaseerd voorstel voor een tiende richtlijn betreffende grens
overschrijdende fusies van naamloze vennootschappen in.3305 Ook dit voorstel, ofschoon prioritair geacht in 
het Witboek over de interne marktl306, raakte omwille van de medezeggenschapsproblematiek geblokkeerd, 
niet op Raadsniveau, maar in eerste lezing in het Parlement. 3307 Mede omwille van de blokkade die omtrent 
het ontwerp-Tiende Richtlijn was opgetreden hervatte de Commissie in 1988-89 de werkzaamheden inzake de 
SE.3308 In de voorstellen van 1989 en 19913309 kan een SE o.m. gevormd worden door fusie van naamloze 

3301 

3302 

3303 

3304 

3305 

3306 

3307 

3308 

3309 

vraagstuk handelt het in bijlage 2 van het rapport Goldman gepubliceerde speciaal rapport, Bull. 
EG, suppl. 13/73, 117-120. 

Commissie, Toelichting bij het voorstel Tiende Richtlijn, Bull. EG, Suppl. 3/85, nr. 2, p. 5. 

Voorstel van 30 juni 1970 voor een verordening (EEG) van de Raad betreffende het Statuut voor 
Europese naamloze vennootschappen, PB, 1970, C 124, 1 (met toelichting gepubliceerd in Bull. 
EG, suppl. 8170). In 1975 diende de Commissie een gewijzigd voorstel in: Bull. EG, suppl. 4175. 
Zie voor dit laatste o.m. TIMMERMANS, C.W.A., "Het gewijzigde voorstel voor de Europese 
N.V. ", T.V. V.S., 1975, 265-342. 

Art. 2 SE-voorstel 1970, met nadere bepalingen in artt. 21-28. 

Commissie, Toelichting bij het voorstel Tiende Richtlijn, Bull. EG, Suppl. 3/85, nr. 2, p. 5. 

PB, 1985, C 23, 11, met toelichting gepubliceerd in Bull.EG, suppl. 3/85. Zie het advies van het 
Economisch en Sociaal Comité van 26 september 1985, PB, 1985, C 303, 27. Voor een uitvoerige 
bespreking, zie VAN SOLINGE, G., Grensoverschrijdende juridische fusie. Beschouwingen aan de 
hand van de derde en tiende EEG-richtlijn inzake het vennootschapsrecht, Deventer, Kluwer, 1994, 
207-326. Zie daarnaast, korter, FARMERY, P., "Removing Legal Obstacles to Cross Border 
Mergers: EEC Proposal for a Tenth Directive", Bus. L. Rev., 1987, 35-36, 53; GANSKE, J., 
"Internationale Fusion von Geselischaften in der Europäischen Gemeinschaft - ein neuer Ansatz", 
D.B., 1985, 581-584; TIMMERMANS, C.W.A., "Ontwerp EEG-Richtlijn over internationale fusies", 
T.V. V.S., 1985, 98-99; WELCH, J., .,Tenth Draft Directive on cross-border mergers", Comp. Law., 
1985, 69-70. Voor arbeidsrechtelijke kanttekeningen bij de ontwerprichtlijn, zie DÄUBLER, W., 
., Grenzüberschreitende Fusion und Arbeitsrecht - Zum Entwurf der Zehnten gesellschaftsrechtlichen 
Richtlinie", D.B., 1988, 1850-1854. Zie ook, wat Nederland aangaat, het advies van de Sociaal
Economische Raad "inzake grensoverschrijdende fusies van naamloze vennootschappen.,, SER
publicatie, 1987, nr. 2. 

Supra, voetnoot 32; zie tevens het werkprogramma van de Commissie voor 1985, Bull. EG, suppl. 
4/85, p. 26, nr. 38. 

Een negatief advies werd uitgebracht in het zgn. rapport Fontaine: verslag van 28 oktober 1987 
namens de Commissie juridische zaken en rechten van de burger over het voorstel van de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen voor een tiende richtlijn van de Raad (COM(84) 727 
def. - doe. 2-1573/84) op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g) van het Verdrag betreffende 
grensoverschrijdende fusie van naamloze vennootschappen, EP Zittingsdoc., 1987-88, doe. A2-
0186/87, PE 113.303/def. Het Parlement heeft dit rapport niet goedgekeurd, maar terugverwezen 
naar de desbetreffende commissie: Hand. EP, 16 november 1987, nr. 2-358/20. 

Zie voorwoord bij het gewijzigd voorstel voor een statuut van de Europese naamloze vennootschap, 
Bull. EG, suppl. 5/89, 7. 

Resp. PB, 1989, C 263, 41 en PB, 1991, C 176, 1. Zie over het voorstel van 1989 o.m. HAUSCH
KA, C.E., .. Entwicklungslinien und Integrationsfragen crergë'Sellschaftsrechthclîen Akttypen des 
Europäischen Gemeinschaftsrechts .. , A.G., 1990, (85), 94-103; HUISKES, C.R., .. Het Statuut van de 
Europese Vennootschap anno 1989 .. , T. V. V. S. , 1990, 119-123; KALLMEYER, H., ., Die Europäische 
Aktiengesellschaft - Praktischer Nutzen und Mängel des Statuts .. , A.G., 1990, 103-106; 
RAAIJMAKERS, M.J.G.C., .,The European Company in the Perspeelive of the European Integrati
on.,, in Themis en Europa. Een opening van nieuwe grenzen?, Zwolle, Tjeenk Willink, 1989, 189-
205; SYNVET, H., .,Enfin la société européenne? .. , Rev. Trim. Dr. Eur., 1990, 253-273; TIMMER
MANS, C.W.A., .. Nieuw voorstel Europe~e n.v ... , T.V.V.S., 1989,306-307. Over het voorstel V@. 

-~~~---~"' 
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vennootschappen waarvan ten minste twee hun hoofdbestuur in een andere Lid-Staat hebben. 3310 Ofschoon de 
besprekingen omtrent de SE recent hervat werden3311

, valt een goedkeuring van het statuut niet in de nabije 
toekomst te verwachten. 

Het ligt niet in onze bedoeling de verschillende instrumenten die van gemeenschapswege 
worden voorgesteld om juridische fusie van ondernemingen onderworpen aan het recht 
van verschftlende Lid-Staten mogelijk te maken, hier nader te onderzoeken. Daarvoor kan 
met name verwezen worden naar de recente dissertaties van HUISKES en VAN SOLIN
GE. 3312 Evenmin gaan we in op het stelsel van de Fiscale Fusierichtlijn3313

, die welis
waar de belangrijkste fiscale hinderpalen voor dergelijke combines moet opheffen, doch 
vennootschapsrechtelijk geen oplossingen aandraagt. Wel willen we kort recapituleren 
welke juridische problemen zich bij een grensoverschrijdende juridische fusie voordoen en 
hoe nationale rechtsstelsels tegenover een dergelijke operatie staan (hoofdstuk I), teneinde 
na te gaan in hoeverre van de vrijheid van vestiging, d.w.z. de artt. 52 en 58 EG zelf, 
een impact uitgaat ten aanzien van de problemen in kwestie (hoofdstuk 11). 

690. Voorafgaand past nog volgende beschouwing. Empirisch gesproken behoren grens
overschrijdende juridische fusies tot het(fáfiteitenkahiûêb van de binnen de Europese Unie 

3310 

3311 

3312 

3313 

1991, zie o.m. HAUSCHKA, C.E., "Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) im Entwurf der 
KÖÏnmission von 1991: Vor der Vollendung?", EuZW, 1992, 147-149; HUISKES, C.R., De 
Europese vennootschap. Enkele beschouwingen omtrent het ontwerp-Statuut (1991) voor een 
Europese vennootschap, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 127-281; Id., "Het nieuwste ontwerp voor 
een SE-statuut 1991 in vogelvlucht", W.P.N.R., 1994, 833-837; Id., "The European Company as 
an Instrument for Corporate Reorganisation within the European Intemal Market", in Current 
Issues of Cross-Border Establishment of Companies in the European Union, 157-168; POITRINAL, 
F.-D., "Heurs et malheurs de la société européenne", Banque, 1992, 181-188; SANDERS, P., "De 
Europese vennootschap", T.V. V.S., 1991, 249-256; WEHLAU, A., "The Societas Europea: A 
Critique of the Commission's 1991 Amended Proposal", C.M.L. Rev., 1992, 473-511. 

Art. 2 SE-voorstel 1989 en SE-voorstel 1991. 

Zie Europe, 25 mei 1996, 5. Andermaal blijkt de rol van werknemers een splijtzwam: zie Europe, 
30 mei 1996, 11. 

Resp. HUISKES, C.R., De Europese vennootschap, supra, voetnoot 3309; VAN SOLINGE, G., 
Grensoverschrijdende juridische fUsie, supra, voetnoot 3305. 

De literatuur terzake is buitengewoon uitgebreid. Hier slechts een greep daaruit, waarbij we 
commentaren op nationale implementatie achterwege laten: ANNECCHINO, M., "11 regime fiscale 
delle fusioni transfrontaliere", Foro Italiano, 1992, 303-314; DENYS, L.A., "Over de opheffmg van 
de fiscale barrières voor grensoverschrijdende reorganisaties: de Europese fiscale fusierichtlijn", in 
Liber Amicorum Paul De Vroede, I, Kluwer, Diegem, 1994, 537-560; FARMER, P. en LYAL, R., 
EC Tax Law, 277-292; HERZING, N., DAUTZENBERG, N. en RALF, H., "System und Schwächen 
der Fusionsrichtlinie", D.B., 1991, Beilage 12; LARKING, B., "The Merger Directive: Will It 
Work?", Eur. Tax., 1990, 362-367; LE GALL, J.-P. en DmouT, P., "La fiscalité des fusions 
d'entreprises communautaires", R.D.A.I., 1990, 992-1069; SARAZZIN, V., "Die steuerliche 
Fusionsrichtlinie- was ist erreicht?", Z.G.R., 1994, 66-74; SARRAZIN, V. en THÖMMES, 0., "Die 
steuerliche Fusionsrichtlinie und verbleibende Beschränkungen bei der Mobilität von Untemehmen 
im Binnenmarkt", in Rechtsfragen der grenzüberschreitenden Umstrukturierung von Untemehmen im 
Binnenmarkt, Bonn, Zentrom für europäisches Wirtschaftsrecht, nr. 30, 1993, 111-124; "Tax 
Relief for Crossborder Deals: The EC Lends a Hand", M & A Europe, juli/augustus 1991, 26-37; 
TERRA, B.J.M. en WATTEL, P.J., European Tax Law, 191-206; The E.E.C. Mergerand Parent
Subsidiary Directivees of 23 July 1990 in Practice, Brussel, Bruylant, 1992; TULLING, P.J., "De 
fusierichtlijn", in Europees vennootschapsbelastingrecht, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, 
preadviezen, nr. 9, 1991, 69-114; VAN BAAL, J., "Fusierichtlijn", W.F.R., 1991, 1557-1561. 
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gehanteerde concentratietechnieken. Qe praktische voorbeelden zijn uiterst schaars3314 , 

hetgeen uiteraard verband houdt met de onzekerheid van het vennootschaps- en- (althans 
vóór de Fiscale Fusierichtlijn) fiscaalrechtelijke lot van dergelijke operaties3315 , maar 
eveneens met de beperkte belangst~~ing_ van ondernemingen, althans tot dusver, voor een 

1
, 

volkomen fusie met een buitenlandse partner316 en de ter beschikking staande altema- f 

tieve (of substituut-) oplossingen, met name door middel van de facto flisies3317 en '1 

horizontale binationale gr~psvorming (over dit laatste, zie supra, nr. 227). In het licht 
van dit alles rijst de vraag of er wel behoefte bestaat aan een regeling van grensover
schrijdende fusies in de EG. Is de aan art. 220, derde streepje, EG ten grondslag liggende 
idee niet verouderd? 

De twijfel wordt verder gevoed wanneer men het gebruik van de fusie als binnenlandse concentratietechniek 
beschouwt. Ofschoon alle Lid-Staten thans ter uitvoering van de ~de Rich~318 expliciete regels kennen 

3314 

3315 

3316 

3317 

3318 

Zie het relaas over de fusie tussen de Brits6~ Bank PLC en haar volledige Franse dochter
vennootschap ~ Bank SA bij VIANDIER, A. en COUSSAIN, J.J., "Chronique. Droit des 
sociétés", J.C.P., éd. G., 1993, nr. 44.1, 461 (ook gepubliceerd inJ.C.P., éd. E., 1993, nr. 42;1, 
288), bij MENJUCQ, M., La mobilité des sociétés dans l'espace européen, nr. 255, p. 237-238 en 
bij COZIAN, M. en VIANDIER, A., Droit des sociétés, nr. 1748, p. 567-568, die ook nog een geval 
van een fusie tussen een Italiaanse (verdwijnende) vennootschap en een Franse (verkrijgende) 
vennootschap aanstippen; van een Duitse GmbH die haar volledige Franse dochtervennootschap 
overnam bij RIXEN, S. en BöTTCHER, R., "Erfahrungsbericht über eine transnationale Verschmel
zung", GmbH-Rdsch, 1993, 572-575; en het anecdotische geval van de fusie tussen Chiquita 
Banana Company BV met haar volledige dochteronderneming Chiquita Italia SpA aangehaald bij 
~AN SOLINGE, G., "Juridische fusie in (inter)nationaal perspectief", N. V., 1995, (170), 171]. 

In die zin ook VAN SOLINGE, G., o.c., N. V., 1995, 172. 

Zie de nog steeds lezenswaardige bevindingen, op basis van in 1970 gehouden enquêtes, van 
BoucouRECHLIEV, J., "Les entreprises face aux projets de Société Européenne", in Vereinheitli
chung des Handelsgesellschaftsrechts in der EWG - Grenzen und Möglichkeiten. L 'unijication du 
droit des sociétés co mmereiales dans la CEE - Limit es et possibilités, Verslag van het tweede 
gemeenschappelijk seminarie van Montpellier en Heidelbe~ 3-18 mei 1970, Heidelberg, 1974, 
(218), 220-221 (internationale groepen) en 223 (KMO's). 'De internationale groepen achtten een 
volkomen fusie wegens haar vereisten van gelijkheid en complementariteit bijzonder moeilijk 
uitvoerbaar en kostelijk en gaven de voorkeur aan het nemen van participaties, gedeeltelijke fusies 
of gemeenschappelijke dochterondernemingen; de KMO's achtten fusie met een bmteqlandse 
partner hypothetisch gelet op het belang van een persoon of familie binnen hun ondernemingJ 

Zie WIEDEMANN, H., Gesellsc}lflftsrecht, I, 878-879, die twee wijzen van de facto fusie noemt, nl. 
de verkrijgende vennootschap W verwerft het vermogen van de verdwijnende vennootschap in ruil 
voor aandelen, die J2.ij de vereffening van laatstgenoemde vennootschap aan de aandeelhouders 
daarvan toekomen, (!I verwerft rechtstreeks de aandelen van de aandeelhouders van de verdwijnen
de vennootschap tegen uitgifte van eigen aandelen en ontbindt vervolgens laatstgenoemde vennoot
schap. De auteur stipt vervolgens echter verscheidene met deze operaties verbonden problemen aan, 
met name inzake de bescherming van aandeelhouders, schuldeisers en werknemers. Zie dienomtrent 
ook, m.b.t. surrogaatconstructies, LUTTER, M., "Die Rechte der Gesellschafter beim Abschlu6 
fusionsähnlicher Unternehmensverbindungen", D.B., 1973, Beilage nr. 21/73, (1), 4-5; VOLLMER, 
L., "Die Mitwirkungsrechte der Aktionäre beim Abschlu6 fusionsähnlicher Untemehmensverbin
dungen", B.B., 1977, Beilage 4, (1), 3. 

Zie voor een analyse van deze richtlijn o.m. CORDOLIANI, H.F.A., "Le droit des fusions et la 
Communauté européenne", S.J., 1978, nr. 13078, 365-378; HEENEN, J., "La directive sur les 
fusions intemes", Cah. Dr. Eur., 1981, 15-25; Lou, 0., "La troisième directive du Conseil des 
Communautés européennes du 9 octobre 1978 concemant les fusions des sociétés anonymes", Rev. 
Trim. Dr. Comm., 1980, 354-369; SANDERS, P., "De Derde Richtlijn. Juridische fusie van 
naamloze vennootschappen", T.V. V.S., 1979, 41-47, 76-85; WOOLDRIDGE, F., o.c., Comp. Law., 
1980, 75-79; m.b.t. het voorstel van Derde Richtlijn, zie SANDERS, P., "Het Ontwerp Derde Richt
lijn", T.V. V.S., 1972, 346-353; SCHOLTEN, Y., o.c., S.E. W., 1974, 663-669; VAN ÜMMESLAGHE, 
P., "La proposition de troisième directive sur 1 'harmonisation des fusions de sociétés anonymes", in 
Quo vadis, lus Societatum? Liber Amicorum Pieter Sanders, Deventer, Kluwer, 's-Gravenhage, 
Martinus Nijhoff, 1972, 123-150. 
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inzake fusies (vóór deze richtlijn was fusie enkel geregeld in de Deense, Duitse, Franse en Italiaanse wetge
ving331~, en daarbij zelfs doorgaans een ruimere toepassingssfeer aan de fusievoorschriften geven dan waartoe 
de Derde Richtlijn (die tot naamloze vennootschappen beperkt is)3320 hen verplicht, kan men moeilijk stellen 
dat fusie een zeer frequent gehanteerde techniek van bedrijfsconcentratie vormt. In Lid-Staten als Nederland en 
het Verenigd Koninkrijk - waar de techniek ook niet bekend was vóór omzetting van de Derde Richtlijn3321 -
komen juridische fusies eerder zelden voor. 3322 

Het komt ons voor van niet. Uit de feitelijke schaarste van grensoverschrijdende juridi
sche fusies kan men geen normatieve gevolgtrekkingen maken met betr~k~Q!!g tot de nood 
ian een geëigende regeling--dienomtrent: De in praktijk ontwikkelde substituut-constructies f 
mogen in sommige gevallen werkzaam blijken, de kosten die hun spitstechnologische / 
juridisch en fiscaal karakter meeb~n dat enkel grote ondernemingen hierop 1 
beroep kunnen doen. Aangezien de'· idisc fusie een (in het recht van sommige Lid- f 

Staten) beproefd instrument voor ondernemingsconcentratie vormt, blijft een communau- i r 
taire regelgeving van haar grensoverschrijdende variant wenselijk. Het staat aan de i 

ondernemingen, en niet aan de communautaire wetgever, om de opportuniteit van deze 
techniek voor hun behoeften te beoordelen; aan laatstgenoemde komt het toe het instru
ment zelf zo evenwichtig en doeltreffend mogelijk te organiseren. 3323 Het is van belang · 
dat de ondernemingen een zo volledig mogelijk gamma van juridische technieken ter ' 
beschikking staat; daarin komt aan de grensoverschrijdende juridische fusie ontegenspre
kelijk een plaats toe. 3324 

3319 

3320 

3321 

3322 

3323 

3324 

Voor een kort vergelijkend overzicht van de destijds geldende regeling van fusie in de eerste zes 
Lid-Staten, zie UNICE, Les fusions internationales de sociétés dans la Communauté économique 
européenne. Le transfen du siège social et la fusion de sociétés envisagés par l 'article 220, alinéa 
4, du traité instituant la Communauté économique européenne, Brussel, UNICE, 1967, 9-12. 

Naar Belgisch recht b.v. gelden de voorschriften inzake fusie vervat in de artt. 174/1 t.e.m. 174/25 
Venn. W. voor alle handelsvennootschappen naar Belgisch recht ongeacht hun rechtsvorm, met 
uitzondering van degene die geen. enkele rechtspersoonlijkheid hebben, d.w.z. de tijdelijke 
vennootschap en vennootschap bij wijze van deelneming; bovendien is sedert deze wet fusie tussen 
verschillende vennootschapsvormen mogelijk, al gelden in sommige gevallen specifieke waarbor
gen: cf. BRAECKMANS, H., "Fusies en splitsingen", R. W., 1993-94, p. 1409, nr. 2; DAL, G.A. en 
VAN DEN ABBEELE, M., "Les fusions et scissions de sociétés commercial es", R.P. S. , 1993, ( 189), 
219-220. Nederland heeft de regeling van de richtlijn bij de implementatie bij de Wet van 19 
januari 1983 (Stb., 59, in werking getreden op 1 januari 1984) ook toepasselijk gemaakt op de 
B.V., en bij Wet van 21 april 1987 (Stb., 209; deze Wet verving de voorgaande met ingang van 8 
juni 1987) bovendien verruimd tot vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en 
stichting: zie artt. 308-323 en, specifiek voor N.V. en B.V., 324-334 boek 2 B.W. Cf. ASSER
MAEDER 2, 111, nr. 570, p. 822; SLAGTER, W.J., Compendium van het ondernemingsrecht, 
Deventer, Kluwer, 1993, 6e ed., 462. 

Cf in Nederland destijds de kritische houding van VAN DER GRINTEN, W.C.L., "De richtlijn voor 
juridische fusies", N. V., 1970-71, (177), 179, ten opzichte van de Derde Richtlijn. 

Een Nederlands auteur gewaagde in 1991 zelfs van het failliet van deze concentratietechniek: 
NORBRUIS, R.W.T., "Het failliet van de juridische fusie als ovememingsinstrument", T.V. V.S., 
1991, 29-34. 

Zie in dezelfde zin VAN OMMESLAGHE, P., voorwoord bij TILQUIN, T., Traité des fusions et 
scissions, vii-viii. 

Zo ook FIELD, B., "Les obstacles juridiques au rapprochement des entreprises", in Quel droit en 
Europe? Quel droit pour l'Europe?, Actes du colloque international, Cannes, 2-4 novembre 1989 
Conseil d'Etat/Comité du Rayonnement Français, 1991, 24. ' 
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Hoofdstuk I. Juridische problemen bij grensoverschrijdende fusie in het nationale 
recht 

AFDELING I. JURIDISCHE PROBLEMATIEK 

691. De juridische problematiek bij grensoverschrijdende fusies vertoont gelijkenissen, 
maar ook verschilpunt~n ten QPZichte van deze inzake grensoverschrijdende zetelverplaat
sing. Een wezenlijk '"erschilpuri't met zetelverplaatsing is dat het hier gaat om de versmel-' · 
tj11g_yan vermogens van meerdere vennootschappen waarvan ten minste één wordt 
optbonden zonder vereffei!Ï!lg~3325 Anders dan bij zetelverplaatsing - die gericht is op · 
het voortbestaan van de vennootschap in het buitenland3326 

- vindt geen wijzigillg__Rl3ats 
van het personeel statuut, noch voor de verkrijgende vennootschap (d.w.z.-déovemerrién
de of nieuw opgerichte vennootschap: supra, nr. 218), noch voor de verdwijnende 
vennootschap(pen), die ontbonden wordt (worden) in het thuisland en wier aandeelhouders 
aandelen in de verkrijgende vennootschap uitgereikt krijgen. 3327 Daar staat tegenover 
dat de problematiek van de te beschermen belangen dezelfde is: (minderheids)aan
deelhouders van de verdwijnende vennootschap behoeven bescherming aangezien zij 
aandeelhouder worden in een vennootschap naar buitenlands recht, wat belangrijke 
implicaties voor hun rechtspositie kan hebben; schuldeisers dienen tegen benadeling 
beschermd3328

; de belangen van werknemers - wier positie vennootschapsrechtelijk kan 
wijzigen bij oplossing van een vennootschap met medezeggenschaps- of structuurregime 
in een buitenlandse vennootschap - mogen evenmin uit het oog worden verloren. 

~Overigens kunnen, zoals hoger reeds aangegeven (supra, nr. 218), fusie en zetelverplaatsing met het oog op 
ondernemingsconcentratie worden gecombineerd. Een internationale fusie kan immers ook tot stand worden 
gebracht doordat de verkrijgende of verdwijnende vennootschap eerst haar zetel verplaatst naar de Lid-Staat van 
de verdwijnende resp. de verkrijgende vennootschap, gevolgd door een fusie naar nationaal recht. 3329 

692. Conflictenrechtelijk stelt de grensoverschrijdende fusie derhalve geen onoverkome
lijke problemen. De meeste auteurs in de onderzochte rechtsstelsels gaan er overeenkom-

3325 

3326 

3327 

3328 

3329 

Cf de definitie van "fusie door overneming" en "fusie door oprichting van een nieuwe vennoot
schap" in art. 3, lid 1, resp. 4, lid 1, Derde Richtlijn; supra, nr. 218. 

VAN SOLINGE, G., o.c., N. V., 1995, 174. 

BEHRENS, P., o.c., Z.G.R., 1994, 13; BEITZKE, G., "lntemationalrechtliches zur Gesellschaftsfusi
on", in Probleme des Europäischen Rechts. Pestschrift für Walter Hallsrein zu seinem 65. Geburt
stag, VON CAEMMERER, E., SCHLOCHAUER, H.J. en STEINDORFF, E. (eds.), Frankfurt, Kloster
mann, 1966, (14), 25 (tevens in het Frans verschenen als "Les conflits de lois en matière de fusion 
de sociétés (droit communautaire et droit international privé)", Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 1967, 1-
22); EBENROTH, C.T. en WILKEN, 0., "Kollisionsrechtliche Einordnung transnationaler Unter
nehmensübemahmen", ZVglRWiss, 1991, (235), 254; HACHENBURG-BEHRENS, p. 75, nr. 173; 
MÜNCHKOMM-EBENROTH, p. 574, nr. 481; ZÜLLIG, R.E., Die internationale Fusion im schweizeri
schen Gesellschaftsrecht. Unter besonderer Berücksichtigung des deutschen und des italienischen 
Rechtes, Bazel, Helhing & Lichtenbahn, 1975, 102. 

BEITZKE, G., o.c., in Probleme des europäischen Rechts, 25; in die zin ook STAUDINGER
GROSSFELD, p. 162, nr. 637, die toevoegt: "In beiden Fällen verschwindet ein der inländischen 
Rechtskontmlle unterstehender Rechtsträger". 

Zo COMMISSIE EG, Het vraagstuk van de concentraties in de gemeenschappelijke markt, 16. 
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stig de inzichten van· BEITZKE~~van uit dat een grensoverschrijdende fusie wordt be
heerst door alle betrok.K. ootschapsstatuten ("Vereinigungstheorie"), en niet slechts 
door het recht van de verkrijgende vennootschap of van de verdwijnende vennootschap 
("Aufnahme"- resp. "Übertragungstheorie", beide zgn. "Einzeltheorien").3331 Zoals bij 
zetelverplaatsing (supra, nr. 620) moeten alle bij de fusie betrokken Lid-Staten 'meewer
ken' .3332 

~·"~' . De Qroblemen met grensoverschrijdende fusie situeren zich daarentegen op het 
({ijlterieelrecht@ vlak, en met name op het gebied van het vennootschaps- en, tot voor 
ko~-·nscaai recht. 3333 Fiscaal waren de consequenties verbonden aan grensover
schrijdende fusie binnen de EG tot vóór de Fusierichtlijn zonder meer prohibitief. 3334 

Vennootschapsrechtelijk wordt traditioneel in de meeste Lid-Staten - Italië vormt een 
uitzondering3335 

- grensoverschrijdende fusie als onmogelijk of praktisch onhaalbaar be
schouwd aangezien zij, ofschoon niet rechtstreeks, een 'nationaliteitswijziging' mee
brengt. 3336 Bovendien zorgt de cumulatieve toepassing van de lex societatis van de 
verdwijnende vennootschap en deze van de verkrijgende vennootschap, voor technische 
complicaties en mogelijke onverenigbaarheden. 3337 

Terecht merkt BEHRENS op dat zich geen onoverkomelijke problemen voordoen wanneer de betrokken nationale 
rechtsstelsels verschillende voorwaarden en procedures voor de fusie opleggen: voor handelingen die aan de fusie 
voorafgaan kan elke vennootschap de op haar toepasselijke wetgeving volgen. Ofschoon deze voorschriften ertoe 
kunnen leiden dat fusievoorstel, -verslagen en -overeenkomst in verschillende versies moeten worden opgesteld, 
wat tot dubbel gebruik leidt, maakt zulks de fusie niet onmogelijk. Anders ligt dit echter indien de nationale 
wetgevingen divergenties vertonen met betrekking tot kwesties als overgang van vennogen en schuldeisersbe
schenning. De wijze van overgang van het vermogen (algemene rechtsopvolging, overgang onder algemene 
titel/onder bijzondere titel) hangt nauw samen met de aan schuldeisers geboden bescherming (automatische 

3330 

3331 

3332 

3333 

3334 

3335 

3336 

3337 

BEITZKE, G., o.c., in Probleme des Europäischen Rechts, 14-35; Id., o.c., Rev. Crit. Dr. Int. 
Privé, 1967, 1-22. 

MÜNCHKOMM-EBENROTH, p. 574-575, nrs. 482-484; VAN SOLINGE, G., Grensoverschrijdende 
juridische fusie, 163. 

Voor een analyse van de gedifferentieerde aanpak van BEITZKE in twee fasen, die vervolgens in de 
doctrine tot drie fasen werd uitgebreid, nl. voorwaarden, procedure en gevolgen van de fusie, kan 
verwezen worden naar VAN SOLINGE, G., Grensoverschrijdende juridische fusie, 163-168. 

BEHRENS, P., o.c., Z.G.R., 1994, 13; .BUNGERT, H., "Entwicklungen im intemationalen Ge
sellschaftsrecht Deutschlands", A.G., 1995, (489), 502; MÜNCHKOMM-EBENROTH, p. 578, nr. 501. 

Zie de illustratie van dit punt bij CONARD, A.F., Fundamental Changes in Marketabie Share 
Companies, in International Encyclopedia of Comparative Law, XIII, Chapter 6, Tübingen, Mohr, 
Den Haag, Martinus Nijhoff, 1970, 79. 

Zie BENER, H.-R., La fusion des sociétés anonymes en droit international privé, Genève, Société 
Générale d'lmprimerie, 1967, 63-64. 

HOUIN, R., "Le traité de Rome et les fusions en droit commercial français", Ann. Dir. Comp., 
1960, (84), 88. STAUDINGER-GROSSFELD, p. 162, nr. 637, ziet als fundamenteel punt van gelijkenis 
tussen zetelverplaatsing en grensoverschrijdende fusie waarbij de binnenlandse vennootschap 
verdwijnt, "der Wechsel des gesamten Umfelds". 

HOUIN, R., o.c., Ann. Dir. Comp., 1960, 88; LoUSSOUARN, Y. en BREDIN, J.-D., Droit du 
commerce international, Parijs, Sirey, 1969, nr. 303, p. 337. Zie ook GOLDMAN, B., "Rapport sur 
les obstacles tenant au droit interne des sociétés", in "Coopérations, concentrations, fusions 
d'entreprises dans la C.E.E. ", R.M. C., 1968, (297), nr. 7, p. 300; Rapport inzake het Ontwerp 
van Verdrag betreffende de internationale fusie van naamloze vennootschappen, Bull. EG, suppl. 
13/73, nr. 4, p. 35; Renauld, p. 7.15, nr. 25; RENAULD, J.G. en KEUTGEN, G., "Obstacles à une 
concentration internationale des entreprises dans Ie cadre de la C.E.E. ", R.P.S., 1970, (269), nr. 
23, p. 278-279. 
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overgang, bijkomende zekerheidsstelling schuldeisers, aansprakelijkheid verkrijgende vennootschap en/of \1 
vennoten e

1
n bestuurders, ... >: '"' W :neer de m";'rieeln:ch:l~ke fur~gels ~an h de bij :e I fusie betr~~;~ i, 

n~.cb_~~!~ls~~ deze punten met op e aar afg_~_stem ZIJn, bliJ e ~prsc zo .goe as Q!!!IlOgehJ~~~. \ 

AFDELING 11. VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE HINDERPALEN TEN AANZIEN VAN GRENS
OVERSCHRIJDENDE FUSIE 

§ 1. België 

693. Naar Belgisch recht wordt grensoverschrijdende fusie waarbij een vennootschap 
naar Belgisch recht wordt overgenomen door een vennootschap naar buitenlands recht 
resp. verdwijnt in een naar buitenlands recht opgerichte vennootschap, nog steeds niet 
voor mogelijk gehouden.lTn de memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat leidde toT 
de FuSiewet van 29 juni 19933340

, wordt vastgehouden aan het traditionele uitgangspunt 
dat de algemene vergadering de nationaliteit niet kan wijzigen (art. 70 Venn. W.: zie 
omtrent dit artikel reeds supra, nr. 637).~Wel acht de wetgever het mogelijk dat een 
vennootschap naar Belgisch recht een buitenlandse vennootschap overneemt indien de 
nationale wet van deze laatste zich daartegen niet verzet. 3342 Die mogelijkheid wordt 
recent ook in het Duitse recht erkend (zie infra, nr. 695), maar met BEITZKE en TILQUIN 
kan men de bedenking maken dat, indien alle Lid-Staten er deze redenering op nahouden, 
intracommunautaire fusies onmogelijk blijven. 3343 

In art. 291 van het "groot ontwerp" werd voorzien in de mogelijkheid van fusie met een buitenlandse vennoot
schap.3344 Terzake golden dezelfde voorschriften als bij internationale zetelverplaatsing (supra, nr. 635), met 
dien verstande dat de mogelijkheid tot grensoverschrijdende fusie niet afhankelijk werd gesteld van een tussen 
België en het bestemmingstand gesloten overeenkomst. 

3338 

3339 

3341 

3342 

3343 

3344 

Aan te stippen valt evenwel dat, althans voor fusies die onder de Derde Richtlijn ressorteren, art. 
19, lid 1, sub a, van deze richtlijn voorziet in de overgang van het gehele vermogen (zowel rechten 
als verplichtingen) van de overgenomen vennootschap onder algemene titel op de verkrijgende 
vennootschap (Frans "transmission universelle"; Engels "all the assets and liabilities"). 

BEHRENS, P., o.c., Z.G.R., 1994, 13-14. 

Wet van 29 juni 1993 tot wijziging, wat de fusies en splitsingen van vennootschappen betreft, van 
de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935 (B.S., 21 juli 1993). 

Zie ook BRAECKMANS, H., o.c., R. W., 1993-94, nr. 2, p. 1409-1410. 

\Gedr. St., Kamer, 1989-90, nr. 1214/1, ~Dezelfde redenering hanteert de wetgever m.b.t. 
splitsing: een Belgische vennootschap zou met kunnen worden gesplitst in verschillende vennoot
schappen waarvan ten minste één van vreemde nationaliteit is, maar een vreemde vennootschap zou 
wel gesplitst kunnen worden in verschillende vennootschappen waarvan ten minste één de Belgische 
nationaliteit heeft, indien de nationale wet zich daartegen niet verzet: Gedr. St., Kamer, 1989-90, 
nr. 1214/1, 3; Cf. BRAECKMANS, H., o.c., R.W., 1993-94, nr. 2, p. 1410. 

BEITZKE, G., o.c., Rev. Crit. Dr. Int. Privé, 1967, 5; TILQUIN, T., Traité desfusionset scissions, 
Brussel, Kluwer, 1993, p. 526, nr. 741; Id., "Fusions et scissions (aspects transfrontaliers)", 
Dictionnaire Joly des sociétés, nr. 5. ~ r Gedr. St., Kamer, 1979-80, nr. 387/1, 378-379J 

\' 
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§ 2. Duitsland 

694. Het traditionele standpunt in Duitsland luidde dat grensoverschrijdende fusies niet 
mogelijk zijn, ongeacht de Duitse vennootschap de verkrijgende of verdwijnende venno'Ot~ 
schap is. 3345 Dit werd met name afgeleid uit de afwezigheid van voor dergelijke opera
ties geldende wetsvoorschriften. 3346 Waar men vroeger kon betogen dat de Duitse 
wetgeving, anders dan bij "Umwandlung"3347 en "Eingliederung"3348

, geen expliciet 
verbod van fusie met een buitenlandse vennootschap kende, dwingt de Umwandlungsge
setz van 28 oktober 1994 (UmwG)3349 tot een herbezinning dienaangaande. § 1(1) 
UmwG stipuleert immers dat de daarin vervatte fusieregels (evenals de regels inzake 
splitsing, vermogensovergang en wijziging van rechtsvorm) enkel gelden ten aanzien van 
"Rechtsträger mit Sitz im Inland". Hoger (supra, nr. 652) merkten we reeds op dat er 
onenigheid bestaat over de vraag of daarmee de statutaire dan wel de werkelijke zetel 
wordt bedoeld. Zorgwekkender is evenwel het "Analogieverbot" waarin § 1(2) UmwG 

3345 

3346 

3347 

3348 

3349 

Zie BAUMBACH, A., HUECK, A. en HUECK, G., Aktiengesetz, München, Beek, 1968, 13e ed., 
Vorbem. zu § 339 AktG, p. 23, nr. 7; GESSLER, E., "Fusion des sociétés en droit allemand", 
Rapports au colloque international de droit européen 1961, Brussel, Bruylant, 1962, (29), 41; 
GRASSMANN, G., System des internationalen Gesellschaftsrechts, 1045; WIDMANN, S. en MAYER, 
R., Umwandlungsrecht: Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, Bonn, Stollfuss, 1981, § 1 
UmwandlungsG, nr. 46; WIEDEMANN, H., Gesellschaftsrecht, I, 872, met talrijke verwijzingen 
naar rechtspraak en doctrine; WüRDINGER, H., Aktienrecht und das Recht der verbundenen Unter
nehmen: eine systematische Darstellung, Heidelberg, Müller, 1981, 4e ed., 239. Zie ook de lezens
waardige analyse van de oude Duitse rechtspraak bij VAN SOLINGE, G., Grensoverschrijdende 
juridische fusie, 183-185. 

Zie LUTIER, M., "Empfehlen sich für die Zusammenfassung europäischer Untemehmen neben 
oder statt der europäischen Handelsgesellschaft und der intemationalen Fusion weitere Möglichkei
ten der Gestaltung auf dem Gebiete des Gesellschaftsrechts?" ,in Verhandlungen des achtundvierzig
sten Deutschen Juristentages, I, München, Beek, 1970, H 17. 

Zie § 1(2) van de vroegere Umwandlungsgesetz van 6 november 1969, BGBl., I, 2081, als 
gewijzigd bij Bilanzrichtliniengesetz van 19 december 1985, BGBl., I, 2355: "Umwandlung" 
betekende onder de oude wet wijziging van de rechtsvorm ("omzetting" in het Belgische en 
Nederlandse vennootschapsrecht); onder de nieuwe Umwandlungsgesetz heeft dit begrip een 
ruimere inhoud: infra, voetnoot 3350. 

Zie §§ 319(1) en 320(1) AktG. "Eingliederung" is een alleen in het Duitse recht der naamloze 
vennootschappen bekende vorm van ondernemingsconcentratie in concernverband: het betreft de 
"organisatonsche Einordnung" van een AG in een andere (die hetzij 100 %, hetzij minstens 95 % 
van de aandelen van eerstgenoemde bezit), waarbij, anders dan bij fusie, eerstgenoemde vennoot
schap haar juridische zelfstandigheid behoudt: SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 771-772; WIEDE
MANN, H., Gesellschaftsrecht, I, 877. "Eingliederung" is krachtens de wettekst niet mogelijk van 
een Duitse AG in een buitenlandse (naamloze) vennootschap: het moet gaan om "Eingliederung" 
"in eine andere Aktiengesellschaft mit Sitz im Inland". De motieven van deze beperking zijn 
blijkens WIEDEMANN, H., ibid., de onzekerheid omtrent de vraag of het buitenlandse vennoot
schapsrecht de hoofdelijke aansprakelijkheid van de moederonderneming toestaat en equivalente 
voorschriften inzake schuldeisersbescherming biedt. Ofschoon blijkens voornoemde bepalingen 
"Eingliederung" van een buitenlandse (naamloze) vennootschap in een Duitse AG niet verboden is, 
gaat de doctrine ervan uit dat de rechtsgevolgen van de operatie met het personeel statuut van de 
"eingegliederte" buitenlandse vennootschap onverenigbaar zijn, zodat ook deze operatie in het 
algemeen niet realiseerbaar zou zijn: KOPPENSTEINER, H. -G., Internationale Untemehmen im 
deutschen Gesellschaftsrecht, Frankfurt, Athenaeum, 1971, 218; STAUDINGER-GROSSFELD, p. 164, 
nr. 646; WIEDEMANN, H., ibid. Men kan zich de vraag stellen of zich hier geen gelijkaardige 
relativering opdringt als bij de "Verschmelzung ins lnland". 

supra, voetnoot 3165. 
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voorziet: naar luid daarvan is buiten de in de wet geregelde gevallen "Umwandlung"3350 

maar mogelijk wanneer hierin uitdrukkelijk door een andere federale of landwet is voor
zien. 3351 Ofschoon sommige auteurs in deze voorschriften een uitdrukking van de wil 
van de wetgever lezen als zouden grensoverschrijdende "Umwandlungen" verboden 
zijn3352

, menen anderen dat de wetgever zich gewoonweg niet bevoegd achtte om een 
regeling te treffen met betrekking tot herstructureringen die zich tot buitenlandse 
vennootschappen uitstrekken3353

, terwijl volgens nog anderen de Umwandlungsgesetz 
grensoverschrijdende fusies weliswaar niet regelt, maar ook niet verbiedt. 3354 Interes
sant is de stellingname van KALLMEYER, volgens welke op grond van een gemeenschaps
conforme uitlegging van deze bepalingen het toepassingsgebied van de Umwandlungsge
setz niet tot louter binnenlandse herstructureringen beperkt blijft, maar zich uitstrekt tot 
grensoverschrijdende fusies en splitsingen voor wat het binnenlandse gedeelte van deze 
operaties aangaat. 3355 

695. Laatstgenoemde stellingname laat zich goed combineren met de recente tendens in 
de Duitse doctrine ten gunste van de principiële toelaatbaarheid van grensoverschrijdende 
fusie, althans diegene waarbij een Duitse vennootschap de verkrijgende vennootschap is. 
Een quasi-unanieme doctrine acht "Verschmelzung ins lnland" thans mogelijk, op 
voorwaarde dat het buitenlandse en het Duitse recht vergelijkbaar zijn en het buitenlandse 
recht "meespeelt", d.i. de fusie toestaat. 3356 Daarentegen bestaat grote verdeeldheid 

3350 

3351 

3352 

3353 

3354 

3355 

3356 

Het UmwG bevat geen defmitie van dit begrip, doch enkel van de verschillende geregelde vormen 
van "Umwandlung", nl. fusie, splitsing, vermogensovergang en wijziging van rechtsvorm. Daarmee 
hanteert de wet het begrip "Umwandlung" in een ruimere zin dan de vroegere §§ 362 e.v. AktG, 
waar het enkel sloeg op de wijziging van rechtsvorm ("omzetting" in de Belgische en Nederlandse 
terminologie). KALLMEYER, H., "Das neue Umwandlungsgesetz", Z.I.P., 1994, (1746), 1747, 
definieert de term als "Vermögensübergänge im Wege der Gesamtrechtsnachfolge oder Sonder
rechtsnachfolge oder Wechsel der Rechtsform". 

Dit analogieverbod komt in de allereerste plaats neer op een numerus ciausus van "Umwandlungs
berechtigten" (zie b.v. de limitatieve opsomming in § 3 van de fusiebekwame rechtsvormen) en van 
"Umwandlungsarten" (de wet regelt krachtens - § 1(1) de Verschmelzung, Spaltung, 
Vermögensübertragung en Formwechsel, d.w.z. de fusie, splitsing, vermogensovergang en de 
omzetting): zie BERMEL, A., § 1 UmwG, in Kommentar zum Umwandlungsrecht, p. 58-66, nrs. 
47-77; DEHMER, H., STRATZ, R.-C. en HÖRTNAGL, R., Umwandlungsgesetz. Umwandlungssteuer
gesetz, München, Beek, 1996, 2e ed., p. 112-113, nrs. 27-28. 

Zo SAGASSER, J.D. en BULA, T., Umwandlungen: Verschmelzung - Spaltung - Formwechsel -
Vermögensübertragung: Zivil-, Handelsbilanz- und Steuerrecht, München, Beek, 1995, 12. 

Zo KRONKE, H., "Deutsches Gesellschaftsrecht und grenzüberschreitende Strukturänderungen", 
Z. G.R., 1994, (26), 35-36, die in § 1(1) een zelfbeperkende norm leest waarmee de wetgever enkel 
heeft willen duidelijk maken dat de Duitse wet zich niet uitstrekt tot het buitenlandse luik van de 
grensoverschrijdende herstructurering; NEYE, in Verschmelzung - Spaltung - Formwechsel nach 
neuem Umwandlungsrecht und Umwandlungssteuerrecht, LUTTER, M. (ed.), Keulen, Schmidt, 
1995, 7. 

BUNGERT, H., o.c., A.G., 1995, 502. 

KALLMEYER, H., "Grenzüberschreitende Verschmelzungen und Spaltungen?", Z.I.P., 1996, (535), 
537. Daarmee lijkt de auteur terug te komen op zijn eerdere stellingname, dat de Duitse wetgever 
in strijd met de artt. 52-58juncto 5 EG had gehandeld: KALLMEYER, H., o.c., Z.I.P., 1994, 1752, 
die opmerkte: "Man kann nur darauf hoffen, daB ein andere Gesetzgeber eines Tages ein Einsehen 
hat, zumal diese Sperre in eindeutigem Widerspruch zu Art. 5 Abs. 2 i.V.m. Art. 52, 58 EGV 
steht." 

DROBNIG, U., BECKER, M. en REMIEN, 0., Verschmelzung und Koordinierung von Verbänden. 
Innerstaatliche, internationale und innerdeutsche Integration, Tübingen, Mohr, 1991, 64· 
EBENROTH, C.T. en WILKEN, 0., "Kollisionsrechtliche Einordnung transnationale; 
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over de vraag of een fusie waarbij de Duitse vennootschap de verdwijnende vennootschap 
is ("Verschmelzung ins Ausland"), de lege lata mogelijk is. 

Een genuanceerde stellingname neemt EBENROTH op dit punt in. Volgens hem is "Verschmelzung ins Ausland" 
mogelijk op voorwaarde dat (i) de overgang van de verdwijnende vennootschap er niet toe leidt dat de 
verkrijgende vennootschap haar zetel in het buitenland verliest, aangezien zij dan krachtens de zetelleer niet meer 
erkend zou worden, (ii) de verdwijnende vennootschap haar onderneming in het binnenland bewaart, d.w.z. 
aldaar verder bestaat in de vorm van een vaste inrichting, en (iii) tussen het binnenlandse recht en het recht van 
de verkrijgende vennootschap een voldoende mate van materieelrechtelijke homogeneïteit bestaat. 3357 Ter 

. bescherming van de aandeelhouders suggereert de auteur de drie-vierde-meerderheidseis voor binnenlandse fusies 
"aan te passen" tot een unanimiteitsvoorwaarde dan wel de 'dissenting' aandeelhouders een uittredingrecht te 
geven (vgl., inzake zetelverplaatsing, supra, nr. 656).33S8 Met het oog op crediteurenbescherming stelt hij een 
recht op bijkomende zekerheidsstelling voor (dat voor interne fusies reeds geldt krachtens § 22 UmwG), een 
overneming door de verkrijgende vennootschap van de aansprakelijkheidsregels die voor de verdwijnende 
vennootschap gelden33s9, en eventueel, naar Italiaans model3360

, een verzetrecht van de schuldeisers. De 
werknemersmedezeggenschap wil hij veiligstellen door partijen ertoe te verplichten in de fusieovereenkomst een 
clausule op te nemen luidens welke voor de in Duitsland gelegen vaste inrichting de medezeggenschapsregels 
blijven gelden. 3361 GROSSPELD daarentegen meent dat de problematiek hier dezelfde is als bij zetelverplaatsing 
naar het buitenland (supra, nr. 655) en acht de suggesties van andere auteurs om de problemen verbonden met 
crediteuren- en, vooral, werknemersbescherming op te lossen, ontoereikend of praktisch niet uitvoerbaar. 3362 

§ 3. Frankrijk 

696. Anders dan inzake zetelverplaatsing (supra, nr. 664) kent de Franse wetgeving 
geen specifieke bepaling inzake grensoverschrijdende juridische fusie. De artt. 3 71 e.v. 
Loi 1966, grondig gewijzigd naar aanleiding van de omzetting van de Derde en Zesde 
Richtlijn bij Loi no 88-17 van 5 januari 1988, voorzien weliswaar in uitgebreide voor
schriften voor de fusie van vennootschappen, maar de wetgever is kennelijk uitgegaan van 
de idee dat alle betrokken vennootschappen aan de Franse wetgeving zijn onderwor
pen. 3363 Niettemin oordeelt de doctrine traditioneel dat het Franse recht zich niet verzet 

3357 

3358 

3359 

3360 

3361 

3362 

3363 

Untemehmensübemahmen", ZVglRWiss, 1991, (235), 260; EYLES, 462; HACHENBURG-SCHIL
LING/ZUTI, 111, § 77 GmbHG Anh. 11, nr. 20; KRAFr, A., in Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, 
Keulen, Heymann, 1990, § 399 AktG, nr. 40; MÜNCHKOMM-EBENROTH, nr. 502, p. 578-579; 
STAUDINGER-GROSSFELD, p. 164, nr. 645. Zie in het bijzonder de uitgewerkte behandeling van de 
toepasselijke Duitse voorschriften t.a.v. een dergelijke fusie bij GROSSFELD, B. en JASPER, D., 
o.c., RabelsZ., 1989, 64-69. 

EBENROTH, C.T. en WILKEN, 0., o.c., ZVglRWiss, 1991, 254-255. 

MÜNCHKOMM-EBENROTH, p. 579, nr. 504; EYLES, 469. Zie ook, m.b.t. het unanimiteitsvereiste, 
KOPPENSTEINER, H.-G., Internationale Untemehmen im deutschen Gesellschaftsrecht, 259; 
BEITZKE, G., o.c., in Probleme des Europäischen Rechts, 25; eveneens voorstander van een 
"Abfindungsrecht" of "appraisal right" voor aandeelhouders is WIEDEMANN, H., Gesellschaftsrecht, 
I, 874. 

Daarover kritisch STAUDINGER-GROSSFELD, p. 163, nr. 639. 

Art. 2503 Codice civile. 

MÜNCHKOMM-EBENROTH, p. 582, nr. 517. Andermaal kritisch STAUDINGER-GROSSFELD, p. 163, 
nr. 640: "Das ist aber kaurn zu handhaben bei im übrigen ausländischem Gesellschaftstatut; wie soli 
man die 'Festschreibung' auch sichem?" 

STAUDINGER-GROSSFELD, p. 162-163, nrs. 635-640. 

GOLDMAN, B., "La fusion des sociétés de capitaux relevant de législations nationales différentes 
(Droit beige, français, italien, et problèrnes relatifs à la convention à intervenir entre les Etats 
membres de la C.E.E.)", in Angleichung des Rechts der Winschaft in Europa/Le rapprochement du 
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tegen een fusie waarbij de buitenlandse vennootschap wordt overgenomen door een 
vennootschap naar Frans recht, op voorwaarde althans dat de Franse regels inzake 
inbreng in natura worden nageleefd. Een fusie waarbij de verdwijnende vennootschap een 
Franse vennootschap is, kan daarentegen volgens een quasi-unanieme rechtsleer slechts 
plaatsvinden bij eenparig akkoord van alle aandeelhouders, aangezien ook voor de 
wijziging van de 'nationaliteit' (supra, nr. 664) unanimiteit vereist is. 3364 

HOUIN daarentegen meent, met verwijzing naar de praktijk, dat "la fusion peut être décidée par la majorité de 
l'assemblée générale, mais qu'une option individuene devra être laissée aux membres de la minorité; chacun 
d'entre eux pourra, soit adhérer à la fusion en acceptant !'échange des anciens tîtres contre des tîtres de la 
société absorbante, soit demander sa part d'actif de la société absorbée, comme en cas de dissolution ordinaire." 
De vennootschapsrechtelijke regels inzake nationaliteitswijziging, inzonderheid de unanimiteitsvoorwaarde, 
gelden bijgevolg volgens HOUIN niet, "mais elles conduisent, par voie d'analogie, à protéger les membres de la 
minorité contre Ie passage, sans leur volonté, d'une société française absorbée à une société étrangère 
absorbante. Une faculté d'option paraît suffisante pour réaliser cette protection. "3365 

§ 4. Nederland 

697. Ook in Nederland voorziet geen enkele wettelijke bepaling in de mogelijkheid voor 
vennootschappen naar Nederlands recht om aan grensoverschrijdende fusie te doen. 
Dienaangaande heerst controverse in de doctrine. Volgens de .. meerderheidsopvatting is 
naar huidig recht grensoverschrijdende fusi~ van vennootschappen . naar Nederlands recht, 
noch als verkrijgende, hochals verdwijnénde partij mogelijk. Zo meent RAAIJMAKERS dat 
art. 308, lid 1, boek 2 B. W. zo moet worden gelezen, dat de voorschriften inzake fusie 
slechts van toepassing zijn op de N. V. en B.V. naar Nederlands recht en dat hieronder 
niet de vergelijkbare vennootschapsvormen naar buitenlands recht kunnen worden 
begrepen.3366 Volgens hem heeft titel 7 van boek 2 (dat over de fusie gaat) een "be
perkt territoriale werking; bij fusies met een buitenlandse vennootschap zal twijfel bestaan 
over de overgang van het vermogen en het aandeelhouderschap en over de vraag wie 
aansprakelijk is voor de schulden van de verdwenen vennootschap. 3367 DORTMOND is 
eveneens die mening toegedaan. 3368 Ook VLAS acht grensoverschrijdende fusie van een 
Nederlandse vennootschap niet realiseerbaar. Volgens hem is het van geen belang of de 

3364 

3365 

3366 

3367 

3368 

droit de l'économie en Europe, Keulen, Heymann, 1971, (289), 296. 

CORDOLIANI, H.F.A., o.c., S.J., 1978, nr. 13078, nr. 52, p. 376; GOLDMAN, B., o.c., in 
Angleichung des Rechts der Winschaft in Europa!Le rapprochement du droit de l'économie en 
Europe, 295; LoussoUARN, Y. en BREDIN, J.-D., Droit du commerce international, nr. 303, p. 
338; POHLMANN, J., Das französische Internationale Gesellschaftsrecht, Berlijn, Duncker & 
Humblot, 1988, 154. 

HOUIN, R., o.c., Ann. Dir. Comp., 1960, 88-89. 

RAAIJMAKERS, M.J.G.C., "Art. 308", in Rechtspersonen, aantekening 3 sub a, p. 308-7-8. In de 
nieuwe editie (van 1992) verwijst RAAIJMAKERS naar het standpunt van VAN SOLINGE om, 
overigens zonder sluitende repliek, bij het zijne te blijven. 

Ibid. 

DORTMOND, P.J., "Enige aspecten van grensoverschrijdende juridische fusie", in Grensoverschrij
dende samenwerking van ondernemingen, Deventer, Kluwer, 1992, 19, die het geval bespreekt van 
een fusie tussen een verdwijnende Italiaanse en verkrijgende Nederlandse vennootschap. Vol~ens 
hem kon de Nederlandse vennootschap het Italiaanse vermogen niet onder algemene titel verkriJgen 
en "drijft het Italiaanse vermogen ergens boven de Alpen; het kan Nederland niet onder algemene 
titel binnenkomen. " 
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buitenlandse verkrijgende resp. verdwijnende rechtspersoon volgens zijn eigen recht 
geldig een internationale fusie kan aangaan. 3369 VAN SOLINGE daarentegen meent dat 
naar huidig recht grensoverschrijdende fusie van een Nederlandse vennootschap in 
principe mogelijk is, mits het recht van de buitenlandse vennootschap haar eveneens 
toestaat. 3370 Hij maakt daarbij toepassing van de theorie van BEITZKE als ongeschreven 
conflictenr~cht. 3371 

§ 5. Verenigd Koninkrijk 

698. In het Verenigd Koninkrijk bestaat nauwelijks aandacht voor de juridische fusie als 
concentratietechniek. Reeds vóór de uitvoering van de Derde en Zesde Richtlijn bij de 
Companies (Merg ers and Divisions) Regulations 19873372 waren fusies en splitsingen 
mogelijk onder S. 425-427 Companies Act 19853373

, maar in praktijk komen ze nauwe
lijks voor. Overname door middel van aandelenacquisitie - voor beursgenoteerde 
vennootschappen bij voorkeur door "takeover bids" - blijft de geliefkoosde Britse 
concentratietechniek, ook voor de overname van buitenlandse ondernemingen. De kwestie 
of de fusieregels van de Companies Act 1985 ook voor een grensoverschrijdende 
juridische fusie gelding kunnen vinden, is bij ons weten nog niet aan de orde gekomen. 

3369 

3370 

3371 

3372 

3373 

VLAS, P., Rechtspersonen, nr. 359, p. 115-116. 

VAN SOLINGE, G., Grensoverschrijdende juridische fusie, 177. 

VAN SOLINGE, G., Grensoverchrijdende juridische fusie, 176. 

1876 S.J. nr. 1991. Deze bepalingen hebben beide richtlijnen ten uitvoer gelegd door inlassing van 
S. 4 72 in de Companies Act 1985 en toevoeging aan deze wet van een nieuwe 11 Schedule 11

, thans 
Schedule 15B, 11 Provisions Subject to which Sections 425-427 have effect in their Application to 
Mergers and Divisions of Public Companies 11

• 

GOWER, L.C.B., Gower's Principlesof Modem Company Law, 61. 
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Hoofdstuk IT. Impact van het vestigingsrecht 

699. Een essentiële vaststelling bij de beoordeling van de impact van het vestigingsrecht 
op grensoverschrijdende juridische fusies lijkt ons dat de problematiek niet conflicten-, 
maar materieelrechtelijk van aard is (supra, nrs. 691-692). Dit maakt duidelijk dat de 
precedentswaal'd~" _ va!! [)aily ~Mt:Zil_ (s~pra, nr. ___ 3;+~L}äçh .in c .w~~en mef.JJ.iiitr~Kt~-fót 
on.St~Y.i~nrQ~!ÇPî~tl~k:~"'éié~~grensoverscbiijde~d~- fusie wordt niet belemmerd door het 
spel van uiteenlopende aanknopingsfactoren, dat het dossier van de zetelverplaatsing 
(meestal) parten speelt. Gelet daarop zou men kunnen poneren dat de artt. 52 en 58 EG 
zich onverkort uitstrekken tot nationale regels die aan een effectueri11g -~~~--~~J _ y~~tig_~s
recht_ door middel vangreriSovè!sêliftJëlenäëjufioiscfie füste_1~(~e~~~à,_s_!!l~n. Voor zover 
èén nailonale- venD.ootschaps- . of. Îtscaalreclitelijke (ondanks de Fiscale Fusierichtlijn) 
regeling een concrete belemmering voor grensoverschrijdende fusie oplevert - b.v. een 
prohibitieve belasting van een fusie tussen vennootschapsvormen die niet onder de 

~ werkingssfeer van laatstgenoemde richtlijn ressorteren -, dient zij op dezelfde wijze op 
\ haar_ ec tvaarc!i in e11 __ ro~rtio~~ te worden getoetst_ al~~~ lïoger, ·met ~t!e~g 

tot zetelverp aatsing_, de~en _s_upra, nrs. 682-686}. -·· -- · 

700. nderschatten potentieel herbergt op dit gebied de plicht tot verdrags
conforme uitle gin van nationaal recht. Veelal blijken immers, zoals wij zagen (supra, 
nr. 692), de rrières voor een Intracommunautaire fusie zich te situeren op het vlak van 
divergente nationale materieelrechtelijke voorschriften, met name inzake de wijze van 
overgang van het vermogen en de bescherming van schuldeisers. Belemmeringen spruiten 
met andere woorden vaak voort uit loutere kortsluitingen tussen nationale fusiestelsels. In 
dat geval kan de Van Munster-rechtspraak haar nut ten volle bewijzen (supra, nrs. 551-
554). . 

~ Men neme b.V. het Belgische en Franse recht, waar het kemprobleem blijkt te zijn 
dat men de 'nationaliteit' van de verdwijnende vennootschap naar binnenlands recht een 
gegeven acht dat niet, of enkel met een eenparige beslissing van alle aandeelhouders, kan 
worden gewijzigd. Men kan op principieel vlak reeds betwisten dat de betrokken vennoot
schapsrechtelijke regels (in België art. 70 Venn. W., in Frankrijk, per analogie, art. 154 
Loi 1966) terzake relevant zijn, aangezien de algemene vergadering van de verdwijnende 
vennootschap niet besluit tot wijziging van het personeel statuut zoals bij zetelverplaatsing 
(naar een 'siège réel' -land), maar tot goedkeuring van overgang onder algemene titel van 
het gehele vennootschapsvermogen naar een verkrijgende vennootschap die aan een 
andere vennootschapswetgeving is onderworpen (supra, nr. 691). Een verdragsconforme 
uitlegging zou derhalve reeds tot niet-toepasselijkverklaring van deze voorschriften 
kunnen voeren. Meent men echter dat onrechtstreeks toch een 'nationaliteitswijziging' 
plaatsvindt, dan kan de mogelijkheid tot fusie gekoppeld worden aan de voorwaarde dat 
de materieelrechtelijke regels van de verdwijnende en van de verkrijgende vennootschap 
een voldoende mate van homogeneïteit vertonen op het punt van aandeelhouders-, 
schuldeisers- en werknemersbescherming (cf de suggestie van EBENROTH, supra, nr. 
695). In het kader van deze vergelijking - ook hier betekent samenwerken, zoals in het 
kader van de Vlassopoulou- en Halliburton-rechtspraak, vergelijken - moet ten volle 
rekening worden gehouden met het vennootschaps- en sociaalrechtelijk 'acquis commu-
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nautaire'. 3374 Indien een dergelijke homogeneïteit niet, of niet op alle vlakken, voorligt, 
kunnen bijzondere regelingen worden uitgewerkt om de bij de fusie betrokken belangen te 
beschermen: te denken valt aan een analoge toepassing van nationale uitkoop- of uittre
dingsregels voor minderheidsaandeelhouders en aan de mogelijkheid, voor de schuldei
sers, om bijkomende zekerheidsstelling c.q. onmiddellijke betaling van hun schuldvorde
ringen te eisen. 3375 Het - aan de fmanciële toestand van de betrokken vennootschappen 
gerelateerde - recht van deze laatsten op "passende waarborgen" vloeit overigens reeds 
voort uit de Derde Richtlijn. 3376 Een unanimiteitseis voor de aandeelhouders lijkt ons te 
restrictief, aangezien deze voorwaarde met name in naamloze vennootschappen meestal 
niet vervuld zal zijn (supra, nr. 636). 3377 

Een ander voorbeeld: in alle onderzochte Lid-Staten blijkt dat de vennootschaps-

f
wetgeving er impliciet van uitgaat dat enkel vennootschappen met binnenlandse rechts
vorm binnen het toepassingsbereik van de fusievoorschriften komen; maar nergens 
worden door de wet uitdrukkelijk vennootschappen met buitenlandse rechtsvorm geweerd 
(met uitzondering wellicht voor het "Sitz im lnland"-vereiste van de Duitse Umwand
lungsgesetz: supra, nr. 694). Het is in die omstandigheden perfect mogelijk om, in het 
kader van gemeenschapsconforme toepassing van nationaal vennootschapsrecht, de 
betrokken fusieregels ook aan te wenden bij een fusie tussen een binnenlandse en een EG
venno~tschap. Dat de meeste Lid-Staten ervan uitgaan dat hun nationale voorschriften wél 
gelding-vinden zo de binnenlandse vennootschap de overnemer is, biedt daarvoor een 
sterk argument: men ziet niet in interne-marktperspectief niet in, waarom toepasselijkheid 
van de nationale regels dan niet mogelijk zou zijn zo een binnenlandse vennootschap de 
verdwijnende entiteit vormt. In beide gevallen gaat men er trouwens conflictenrechtelijk 
van uit dat, voor wat de buitenlandse vennootschap betreft, diens eigen lex societatis de 
fusie beheerst (supra, nr. 692). 

701. Maar in wezen blijft een aanpak van de hier bestudeerde problematiek vanuit de 
~chtstreeks werkende verdragsbepalingen c.q. vanuit de loyauteitsplicht van art. 5 EG, 
behelpen. Een evenwichtige en omvattende oplossing van de met grensoverschrijdende 
juridische fusie verbonden problemen kan er maar komen door een ingrijpen van de 
communautaire wetgever. Aan de Commissie staat het om het voorstel voor een Tiende 

3374 

3375 

3376 

3377 

Met het sociaalrechtelijk 'acquis' doelen we met name op de Richtlijn Behoud Werknemersrechten, 
waarnaar ook art. 12 Derde Richtlijn i.v.m. de bescherming van de rechten van de werknemers 
verwijst. Zie tevens art. 1, lid 4, voorstel Tiende Richtlijn. 

Het lijkt ons onzeker of de door de Commissie in art. 9, lid 2, voorstel Tiende Richtlijn vooropge
stelde voorwaarde, nl. dat de beschermingsregeling inzake schuldeisers niet mag verschillen ten 
opzichte van degene die bij binnenlandse fusies geldt, haalbaar is. 

Art. 13, lid 2, Derde Richtlijn, luidens welk de wetgevingen der Lid-Staten ten minste moeten 
bepalen dat de schuldeisers van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, "recht hebben 
op passende waarborgen wanneer de financiële toestand van de vennootschappen die de fusie 
aangaan deze bescherming nodig maakt en deze schuldeisers niet reeds over dergelijke waarborgen 
beschikken". 

Vgl. art. 7 voorstel Tiende Richtlijn, luidens welk de Lid-Staten geen grotere meerderheid kunnen 
eisen dan zij hebben vastgesteld voor een fusie waarbij alle vennootschappen die de fusie aangaan 
onder hun wetgeving vallen. 

I I 
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Richtlijn met bekwame spoed te herzien3378 en opnieuw in de actualiteit te brengen. Het 
epineuze medezeggenschapsprobleem mag hieraan niet in de weg staan, gegeven het 
precedent van art. 11 Fiscale Fusierichtlijn (supra, nr. 688).3379 Goedkeuring van een 
Tiende Richtlijn moet de anomalie uit de wereld helpen, die erin bestaat dat de Lid-Staten 
zich in 1990 wel rond een fiscale regeling van grensoverschrijdende fusie konden scharen, 
maar alsnog niet rond een vennootschapsrechtelijke regeling dienomtrent. 

3378 Dit op 14 januari 1985 ingediende voorstel houdt immers geen rekening met de nationale tenuit
voerlegging van de Derde Richtlijn in de meeste Lid-Staten, waaronder, zoals hoger bleek, België, 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Commissie zou derhalve, vooraleer haar voorstel te 
reactiveren, een grondig onderzoek moeten leveren naar de wijze van implementatie van de Derde 
Richtlijn om na te gaan in hoeverre zij haar voorstel voor een Tiende Richtlijn moet bijschaven en 
eventuele wijzigingen voorstellen m.b.t. de Derde Richtlijn, waarbij eerstgenoemde sterk aanleunt. 

3379 Art. 1, lid 3, voorstel Tiende Richtlijn bevat overigens reeds een nagenoeg identiek voorbehoud. 
Zie ook vijfde considerans preambule. 
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Besluit 

702. Ofschoon thans uiterst zelden gehanteerd, neemt de grensoverschrijdende juridi
sche fusie een eigen plaats in in het arsenaal van technieken voor grensoverschrijdende 
concentratie van ondernemingen. De werkzaamheden die sedert de jaren zestig in EG
verband werden verricht om deze operatie mogelijk te maken (Fusieverdrag, SE, Tiende 
Richtlijn) konden nog niet in concrete resultaten uitmonden, grotendeels omwille van de 
(toenmalige) politieke blokkering met betrekking tot werknemersmedezeggenschap. In 
onderhavige titel gingen we na wat vandaag de dag de juridische problemen voor 
grensoverschrijdende juridische fusie . zijn en in welke mate het vestigingsrecht tot een 
oplossing daarvan bijdraagt. De problemen, zo stelden wij vast, liggen niet op conflic
tenrechtelijk maar op materieelrechtelijk gebied. Na de Fiscale Fusierichtlijn kan men 
stellen dat vooral de nationale vennootschapswetgeving van de Lid-Staten, of althans de 
interpretatie die daaraan wordt gegeven, belemmerend werkt voor deze operaties. 
Aangezien de problematiek van de aanknopingsfactoren hier niet speelt, kenden wij Daily 
Mail geen precedentswaarde toe voor grensoverschrijdende fusie. Zulks betekent dat 
materieelrechtelijke belemmeringen voor de uitoefening van het vestigingsrecht door 
middel van fusie in beginsel op hun rechtvaardiging en proportionaliteit dienen te worden 
getoetst. Een belangrijk potentieel gaat op dit gebied uit van de plicht tot verdragsconfor
me uitlegging, zoals die in Van Munster werd geformuleerd. Waar de nationale wetgeving 
enige ruimte voor interpretatie laat, komt het aan nationale overheden en rechters toe 
hiervan gebruik te maken teneinde intracommunautaire juridische fusie mogelijk te 
maken. Wij concludeerden echter dat, ondanks deze van het vestigingsrecht c.q. art. 5 
EG uitgaande impact, de uiteindelijke oplossing voor onderhavige problematiek bij de 
communautaire wetgever ligt. Het verdient sterk aanbeveling dat de Commissie zo 
spoedig mogelijk haar voorstel voor een Tiende Richtlijn herbekijkt en in een gewijzigde 
versie opnieuw indient. Zoals bij zetel verplaatsing, lost het EG-Verdrag zelf de gehele 
problematiek bij grensoverschrijdende juridische fusie niet op, al geeft het ook hier 

.ibelangrijke impulsen in die richting. Ofschoon de weg van een verdrag via art. 220 EG in 
beginsel openstaat, moet de absolute voorkeur uitgaan naar een op grond van art. 54, lid 
3, sub g, aangenomen richtlijn, ook hier gelet op de zeer nauwe verbondenheid van de 
fusie met de vergemakkelijking van de uitoefening van de vrijheid van vestiging (supra, 
nr. 246). 
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ALGEMEEN BESLUIT VAN DEEL 111 

703. Onderhavig deel ging in op de vraagstukken die art. 220, derde streepje, EG 
destijds heeft opengelaten, nl. onderlinge erkenning, zetelverplaatsing en grensoverschrij
dende fusie van vennootschappen. We onderzochten deze 'open' vraagstukken vanuit de 
vraag in hoeverre het gemeenschapsrecht in zijn huidige stand een oplossing terzake 
aanreikt dan wel in hoeverre zij nog steeds een problematisch karakter vertonen waarvoor 
communautaire regelgeving aangewezen is. 

Wat het probleem van de onderlinge erkenning van vennootschapen betreft, 
kwamen we tot de conclusie dat dit door het EG-Verdrag zelf is opgelost. Art. 220 berust 
op een verouderde opvatting van het begrip 'erkenning', die ingaat tegen de hedendaagse 
inzichten in het internationaal privaatrecht van de Lid-Staten (waar de vraag naar bestaan 
en rechtspersoonlijkheid onderdeel uitmaakt van de toepassing van de verwijzingsregels 
van het forum). Bovendien is de vermelding van dit vraagstuk in voornoemd artikel 
overbodig geworden doordat het Hof rechtstreekse werking heeft verleend aan de artt. 6, 
30, 52-58, 59 en 73B EG: erkenning van EG-vennootschappen vloeit uit deze artikelen 
voort, op straffe van een met het Verdrag strijdige discriminatie op grond van nationali
teit. Het nooit in werking getreden Erkenningsverdrag van 1968 is in dit opzicht op 
voorbijgestreefde premissen gefundeerd. Zijn nut als (paralegaal) ius commune dan wel 
als grondstof voor een eventuele richtlijn ter harmonisatie van nationaal conflictenrecht 
aangaande vennootschappen, moet gelet op een aantal fundamentele zwakheden sterk 
worden betwijfeld. De werkelijke problematiek situeert zich daarentegen op het vlak van 
de uiteenlopende internationaal-privaatrechtelijke stelsels van de Lid-Staten. Daily Mail 
heeft duidelijk gemaakt dat het EG-Verdrag geen keuze opereert tussen incorporatie- en 
'siège réel' -stelsels, maar beide op gelijke voet plaatst. Wij stelden in dit opzicht vast dat 
art. 58 EG geen versluierde conflictregel ten gunste van de incorporatieleer bevat, net 
zomin als uit art. 52 EG een 'préjugé favorable' voor de ene of de andere i. p.r.-regel kan 
worden afgeleid. Het gemeenschapsrecht gebiedt niet tot keuze voor de ene of de andere 
theorie van het internationaal vennootschapsrecht, maar werkt wel in op de werking zelf 
van de verwijzingsregels. Niet alleen verplichten de verdragsbepalingen inzake vrij 
verkeer nationale overheden tot een zo verdragsconform mogelijke uitlegging van deze 
regels (dit werd onderzocht aan de hand van de internationaal-privaatrechtelijke exceptie 
van openbare orde), bovendien geldt dat niet onlosmakelijk met deze verwijzingsregels 
verbonden werkingsmodaliteiten wier toepassing leidt tot markttoegangsbelemmeringen, 
op hun rechtvaardiging en proportionaliteit moeten worden getoetst. Zo achtten wij niet
erkenning van een EG-vennootschap bij verplaatsing van de werkelijke zetel naar een 
'siège réel' -land een onevenredige belemmering, waarvoor zich als minder belemmerend 
alternatief een door het gastland open te stellen nationale omzettingsprocedure aandient. 
Ook in het kader van incorporatiestelsels opgelegde politiewetten dienen, voor zover zij 
markttoegangsbelemmerend werken, op hun gemeenschapsconformiteit te worden getoetst 
(wij illustreerden dit punt aan de hand van het Nederlandse voorstel van "wet op de 
formeel buitenlandse vennootschappen"). 

704. Anders dan erkenning vormt zetelverplaatsing een ingewikkelde problematiek 
waarvan niet alle aspecten door het vestigingsrecht worden opgelost. Zoals uit het 
onderzoek naar de behandeling van zetelverplaatsing in het Belgische, Duitse, Franse, 
Luxemburgse, Nederlandse en Britse recht is gebleken, kan deze operatie belangrijke 
consequenties hebben op internationaal-privaat-, vennootschaps- en fiscaalrechtelijk vlak 

y-] 
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in zowel het oorsprong- als het bestemmingsland. Doordat het Hof zich in Daily Mail 
uitsluitend toespitste op de internationaal-privaatrechtlijke problematiek, poneerden we dat 
het voor een vennootschap mogelijk blijft zich met een beroep op de artt. 52 en 58 EG te 
verweren tegen mobiliteitshinderende materieelrechtelijke voorschriften van het oor
sprong- en/of het gastland. Dit, samen met de steeds geldende plicht tot verdragsconforme 
uitlegging van nationaal (ook conflicten-) recht, maakt dat van de artt. 52 en 58, 
desgevallend in samenhang met art. 5 EG, een niet te onderschatten impact op het dossier 
zetelverplaatsing uitgaat. Van het oorsprongland uitgaande belemmeringen op de uitoefe
ning van het vertrekrecht (b.v. gelijkschakelen van verplaatsingsbesluit met ontbinding, 
afrekeningsplicht c.q. liquidatietax, niet-erkenning) dienen op hun rechtvaardiging en 
proportionaliteit te worden onderzocht; hetzelfde geldt voor niet -erkenning in het 
ontvangstland en, desgevallend, de weigering aldaar de omzettingsprocedures naar 
nationaal recht ter beschikking te stellen wanneer de EG-vennootschap vergelijkbaar is 
met een vennootschap naar binnenlands recht waarvoor deze procedures wel openstaan. 
Ongunstige fiscale behandeling bij aankomst in het bestemmingsland valt eveneens onder 
art. 52, waarbij op het vlak van kapitaalbelasting reeds de Kapitaalrechtrichtlijn geldt. De 
vraag, of een communautaire regeling inzake zetelverplaatsingen in de huidige stand van 
het gemeenschapsrecht nog nodig is, hebben wij ronduit bevestigend beantwoord. De 
ingewikkelde en veelzijdige juridische aspecten van zetelverplaatsingen maken dit bij 
uitstek een door de communautaire wetgever te behandelen dossier, waarbij wij niet de 
weg van een art. 220-verdrag, doch deze van een op art. 54, lid 3, sub g, EG gefun
deerde richtlijn voorstonden. Tevens achtten wij echter een communautaire regeling van 
de fiscale aspecten van zetelverplaatsing onontbeerlijk, waarbij toevoeging van een nieuwe 
titel aan de Fiscale Fusierichtlijn werd gesuggereerd. 

705. Ofschoon thans uiterst zelden gehanteerd, neemt de grensoverschrijdende juridi
sche fusie een eigen plaats in in het arsenaal van technieken voor grensoverschrijdende 
concentratie van ondernemingen. De werkzaamheden die sedert de jaren zestig in EG
verband werden verricht om deze operatie mogelijk te maken (Fusieverdrag, SE, Tiende 
Richtlijn) konden nog niet in concrete resultaten uitmonden, grotendeels omwille van de 
(toenmalige) politieke blokkering met betrekking tot werknemersmedezeggenschap. Aan 
de hand van een analyse van de toestand naar Belgisch, Duits, Frans, Nederlands en Brits 
recht stelden wij vast dat de probl~matiek hier niet op conflictenrechtelijk, maar op 
materieel-, en met name vennootschapsrechtelijk, vlak ligt. Aangezien de problematiek 
van de aanknopingsfactoren hier niet speelt, kenden wij Daily Mail geen preeedeuts
waarde toe voor grensoverschrijdende fusie. Materieelrechtelijke belemmeringen voor de 
uitoefening van het vestigingsrecht door middel van fusie moeten bijgevolg in beginsel op 
hun rechtvaardiging en proportionaliteit worden getoetst. Een belangrijk potentieel gaat op 
dit gebied uit van de plicht tot verdragsconforme uitlegging. Wij concludeerden evenwel 
dat, zoals bij zetelverplaatsing, de uiteindelijke oplossing voor de problematiek van 
grensoverschrijdende juridische fusies bij de communautaire wetgever ligt. Onze aanbeve
ling luidde dat de Commissie zo spoedig mogelijk haar voorstel voor een Tiende Richtlijn 
zou herbekijken en opnieuw indienen. 
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DEEL IV. UITZONDERINGEN OP, EN MISBRUIK VAN, VESTIGINGSRECHT 

706. In dit laatste deel gaat de aandacht uit naar de uitzonderingen die het EG- Verdrag 
op de vrijheid van vestiging voor ondernemingen voorziet en de ruimte die het gemeen
schapsrecht aan de Lid-Staten laat om oneigenlijk gebruik van deze verdragsvrijheid tegen 
te gaan. Een en ander vormt de afsluiting van het onderzoek naar de draagwijdte en de 
begrenzingen van het vestigingsrecht. Die begrenzingen zijn reeds gedeeltelijk gebleken in 
de voorgaande delen: zij vloeien onder meer voort uit de personele werkingssfeer van het 
vestigingsrecht (vennootschapsdefmitie en criteria van EG-verbondenheid in art. 58 EG); 
de verhouding tussen vestigingsrecht en kapitaalverkeer; de specifieke functie in interne
marktperspectief van het vestigingsrecht als productiefactorenvrijheid en de daaraan door 
ons gekoppelde invulling van de componenten "markttoegang" en "gelijke behandeling"; 
de door het Hof in het kader van zijn Kraus- en Gebhard-rechtspraak toegepaste "rule of 
reason", waarin een open lijst van dwingende redenen van algemeen belang als uitzonde
ring wordt aanvaard onder voorbehoud van evenredigheid; en de grenzen aan rechterlijke 
toetsbaarbeid van markttoegangs belemmeringen welke voortvloeien uit in het EG-Verdrag 
vervatte voorbehouden (art. 222, problematiek van de internationaal-vennootschapsrechte
lijke aanknopingsfactoren) resp. uit de verbondenheid van markttoegangsbelemmeringen 
met structurele factoren (b.v. ovemamemarkt). Wat echter nog niet aan bod kwam, zijn 
de expliciete uitzonderingen waarin het EG-Verdrag voorzien, evenmin als de vraag in 
hoeverre Lid-Staten over verhaal beschikken tegen een oneigenlijk beroep op het 
vestigingsrecht. Gelet op de grotere draagwijdte die het Hof vandaag de dag aan de 
vrijheid van vestiging toekent, valt te verwachten dat beide aspecten sterk aan belang 
zullen winnen. In het licht van de toenemende economische verstrengeling en het daarmee 
gepaard gaande (gevoel van) verlies van zeggenschap over de eigen economie zullen Lid
Staten zich geroepen voelen om meer een beroep te doen op verdragsuitzonderingen als 
"veilige havens" voor Euro-interferentie (dit bleek reeds uit het dossier van de privatise
ringen338~. Tevens zullen zij waar mogelijk een misbruikvoorbehoud willen maken in 
situaties waarin marktoperatoren de verdragsvrijheden als instrument aanwenden om 
nationale regels te ontwijken, te ontduiken of gewoon te betwisten. De vraag rijst 
derhalve naar de draagwijdte van de uitzonderingen vervat in de artt. 55, 56 en 223 EG 
(titel I) en naar de mate waarin het gemeenschapsrecht rekening houdt met de legitieme 
belangen van de Lid-Staten inzake de bestrijding van misbruiken (titel 11). 

3380 Met name het beroep dat het Verenigd Koninkrijk op art. 223 deed bij de privatisering van British 
Airways (supra, nr. 275) en de uitdrukkelijke verwijzing in art. 10-11 van de Franse Loi no 86-912 
du 6 août 1986 naar de artt. 55, 56 en 223 EG (supra, voetnoot 2633). 
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TITEL I. VERDRAGSUITZONDERINGEN 

Hoofdstuk I. Openbaar gezag 

707. Krachtens art. 55, eerste alinea, EG zijn de verdragsbepalingen inzake het 
vestigingsrecht - en, door de verwijzing van art. 66 EG, van de vrijheid van dienstver
richting -, "wat de betrokken Lid-Staat betreft, niet van toepassing op de werkzaamheden 
ter uitoefening van het openbaar gezag in deze staat, zelfs indien deze slechts voor een 
bepaalde gelegenheid geschieden. " Op grond van art. 55, tweede alinea, kan de Raad met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie, besluiten dat 
de vestigingsbepalingen op bepaalde werkzaamheden niet van toepassing zijn. Wat deze 
laatste - zonderlinge3381 

- bepaling betreft, kan men kort zijn: de Raad heeft geen enkel 
besluit op die basis vastgesteld en de Commissie lijkt (gelukkig) niet zinnens voorstellen 
terzake voor te leggen. 3382 Hierna onderzoeken we de draagwijdte van de openbaar
gezagsexceptie (afdeling I) en de mogelijke relevantie ervan ten aanzien van ondernemin
gen (afdeling 11). 

AFDELING I. DRAAGWIJDTE VAN DE UITZONDERING 

708. Dat art. 55 EG eng moet worden uitgelegd, blijkt uit vaste rechtspraak van het 
Hof van Justitie. Reeds in Reyners werden voor de exceptie strakke contouren uitgete:... 
kend, die het Hof tot op vandaag rigoureus toepast. Eén van de voorgelegde vragen was 
of het beroep van advocaat, geheel of gedeeltelijk, onder de openbare gezagsexceptie valt. 
Het Hof oordeelde dat, gelet op het fundamentele karakter van de vrijheid van vestiging 
en de daarin vervatte regel van gelijke behandeling, aan deze afwijking "geen draagwijdte 
mag worden toegekend die verder gaat dan het doel waarvoor deze uitzondering is 
opgenomen" .3383 Dit doel omschreef het rechtscollege ietwat cryptisch als het aan de 
Lid-Staten de mogelijkheid bieden om, "ingeval bepaalde functies welke de uitoefening 
van openbaar gezag meebrengen, zijn verbonden aan één van de in artikel 52 bedoelde, 
niet in loondienst verrichte werkzaamheden, vreemdelingen van de toegang tot zodanige 
functies uit te sluiten". 3384 In die behoefte wordt volgens het Hof volledig voorzien 
"door de uitsluiting van vreemdelingen te beperken tot die werkzaamheden welke, op zich 
beschouwd, een rechtstreekse en specifieke deelneming aan de uitoefening van het 

3381 

3382 

3383 

3384 

Nergens in het EG-Verdrag wordt immers op zo algemene wijze, zonder dat enige nood- of 
crisissituatie de aanleiding moet zijn, de mogelijkheid geboden uitzonderingen op een fundamentele 
verdragsvrijheid te voorzien. Ofschoon deze bepaling, zoals art. 55, eerste alinea, enkel een 
uitsluitingsgrond kan opleveren voor "bepaalde werkzaamheden" en dus niet gehele beroepen of 
sectoren, valt op dat de Raad terzake slechts een gekwalificeerde meerderheid nodig heeft en dat in 
deze procedure geen enkele rol toekomt aan het Economisch en Sociaal Comité en het Europees 
Parlement. De enige echte institutionele rem vormt het exclusieve initiatiefrecht van de Commissie: 
ROTH, W.-H., "Die Harmonisierung des Dienstleistungsrechts in der EWG", EuR., 1986, (340}, 
1987, (7}, 11-12; GROEBEN-TROBERG, "Artikel 55", p. 990, nr. 4; GRABITZ-RANDELZHOFER, 
"Art. 55", p. 3, nr. 13, die het zelfs niet uitgesloten acht dat het Hof deze bepaling vervallen 
verklaart; VAN NUFFEL, "Art. 55", nr. 9, p. 6-7. 

VAN NUFFEL, ibid. 

Arrest Reyners, r.o. 43. Vgl. de nagenoeg identieke uitlegging die het Hof iets eerder gaf van art. 
48, lid 4, EG in het arrest Sotgiu, r.o. 4. 

Arrest Reyners, r.o. 44. 

--:.-1 
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openbaar gezag vormen". 3385 Met die benadering koos het Hof voor een pragmatische 
tussenweg in de controverse tussen verdedigers van een communautaire betekenis van het 
begrip "uitoefening van het openbaar gezag" en degenen die meenden dat de inhoud ervan 
atbangt van het recht van elke Lid-Staat. 3386 Enerzijds gaf het rechtscollege toe dat, bij 
afwezigheid van communautaire harmonisatie, het aan de Lid-Staten toekomt om de 
toegang tot en uitoefening van een zelfstandig beroep te reglementeren, zodat de eventuele 
toepassing van art. 55 EG voor elke Lid-Staat afzonderlijk te beoordelen valt aan de hand 
van zijn nationale reglementering (vgl. de benadering inzake het openbare-ordevoorbe
houd, infra, nr. 718). Het Hof bleek derhalve niet bereid om een communautaire defmitie 
van "openbaar gezag" te ontwikkelen, zoals voorgesteld door advocaat-generaal MAY
RAS. 3387 Anderzijds echter maakte het duidelijk dat art. 55 communautaire grenzen 
stelt aan de uitzonderingen op de vestigingsvrijheid, teneinde te voorkomen dat de Lid
Staten via eenzijdige maatregelen het nuttig effect van het Verdrag tenietdoen. 3388 

709. Door niet de inhoud maar veeleer de contouren van de exceptie van art. 55 EG 
aan te geven, heeft de communautaire rechtspraak van meet af aan de klemtoon gelegd op 
de proportionaliteitseis waaraan de uitoefening, door de Lid-Staten, van de hun krachtens 
die bepaling verbleven bevoegdheid moet voldoen. Zo maakte het Hof nog in Reyners 
duidelijk dat het voor andere EG-onderdanen afsluiten van een geheel beroep of bedrijf 
slechts dan geoorloofd is, wanneer de als behorend tot de uitoefening van het openbaar 
gezag gekarakteriseerde werkzaamheden daarmee zodanig verbonden zijn, dat de betrok
ken Lid-Staat zich als gevolg van de liberalisatie van de vestiging genoopt zou zien de 
uitoefening door vreemdelingen - zelfs indien slechts voor een bepaalde gelegenheid - van 
functies welke met het openbaar gezag verband houden, toe te staan. 3389 Dit evenredig
heirlsvereiste heeft rechtstreekse implicaties voor het regelgevend optreden van de Lid
Staten: deze blijven vrij om beroeps- en bedrijfswerkzaamheden op hun grondgebied te 
reglementeren, doch moeten de volgens hun nationale rechtsorde aan het openbaar gezag 
voorbehouden taken organiseren op een voor de vrije vestiging zo weinig mogelijk 
beperkende wijze. Voor werkzaamheden die met de uitoefening van het openbaar gezag in 
aanraking komen, betekent dit concreet dat, enkel voor zover de openbare gezagsactivitei
ten onlosmakelijk verbonden zijn met het beroep of het bedrijf in kwestie, een Lid-Staat 
op grond van art. 55 EG aan personen van een andere Lid-Staat de toegang hiertoe aan 

3385 

3386 

3387 

3388 

3389 

Arrest Reyners, r.o. 45 (eigen cursivering). 

Daarover o.m. MAESTRIPIERI, 160; TOMUSCHAT, C., "Der Vorbehalt der Ausübung öffentlicher 
Gewalt in den Berufsfreiheitsregelungen des EWG-Vertrages und die freie Advokatur im Gemeinsa
men Markt", ZaöRV, 1967, (53), 64. 

Jur., 1974, 665. De advocaat-generaal stelde volgende omschrijving voor: "Het openbaar gezag is 
het gezag dat zijn bron vindt in de soevereiniteit, het imperium van de staat; voor degene die het 
uitoefent, impliceert het het gebruik van bijzondere bevoegdheden van publiekrechtelijke aard, van 
overheidsprivileges, van zeggenschap over de burgers. Het mede-uitoefenen van dat gezag kan dus 
slechts uitgaan van de staat zelf, hetzij rechtstreeks, hetzij door delegatie aan zekere personen, 
welke niet per se in overheidsdienst behoeven te staan". Voor andere pogingen tot omschrijving, 
zie o.m. CHESNÉ, 139-140; TOMUSCHAT, C., o.c., ZaöRV, 1967, 264; VAN GERVEN, W., "Les 
droits d'établissement et de prestation de services dans le Marché commun", J.T., 1964, (357), 
359. 

Arrest Reyners, r.o. 48-50; bevestigd in arrest van 15 maart 1988, zaak 147/86, Commissie/Grie
kenland ("Frontistiria"), Jur., 1988, 1637, r.o. 8. 

Arrest Reyners, r.o. 46. 
" 

I 
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EG-onderdanen of EG-ondernemingen mag ontzeggen. In Reyners besloot het Hof -
volkomen terecht - dat zulks niet opgaat voor het beroep van advocaat, aangezien de 
meest typische werkzaamheden daarvan, zoals consultatie, rechtsbijstand en vertegen
woordiging en verdediging van partijen in rechte, "de beoordeling door de rechter en de 
vrije uitoefening van de rechtspraak onaangetast la( ten)". 3390 

710. De na Reyners gewezen arresten waarin het Hof met een openbare-gezagexceptie 
te maken kreeg, werden volgens dezelfde lijnen beslist. 

De eerste zaak waarin een Lid-Staat na Reyners beroep deed op art. 55 EG, was Frontistiria (1988).3391 Het 
betrof een inbreukprocedure waarin de Commissie Griekenland ten laste legde dat het onderdanen van een andere 
Lid-Staat niet toestond om op zijn grondgebied een bepaald type privé-scholen (zgn. "Frontistiria") resp. 
particuliere scholen voor beroepsonderwijs op te richten of onderricht aan huis te verstrekken. De Griekse 
regering betoogde dat elke Lid-Staat bevoegd is te bepalen welke werkzaamheden onder "uitoefening van het 
openbaar gezag" vallen en dat in Griekenland onderwijs daaronder ressorteert, aangezien dit volgens de 
grondwet een fundamentele taak van de staat is. Het Hof sprak dit laatste niet tegen3392 maar beklemtoonde 
opnieuw de evenredigheidstest: art. 55 EG moet "zo worden uitgelegd, dat het niet verder gaat dan wat strikt 
noodzakelijk is ter vrijwaring van de belangen die het de Lid-Staten toestaat te beschermen". 3393 Ofschoon het 
rechtscollege toegaf dat het elke Lid-Staat vrijstaat om de rol en bevoegdheden van het openbaar gezag . op 
onderwijsgebied te bepalen, aanvaardde het op grond van voornoemde proportionaliteitseis niet dat een 
particulier door het enkel oprichten van privé-scholen of het aan huis verstrekken van onderricht, aan de uitoefe
ning van het openbaar gezag in de zin van art. 55 deelneemt: die particuliere werkzaamheden blijven immers, 
aldus het Hof, onder het toezicht van het openbaar gezag, dat over passende middelen beschikt om ook zonder 
beperking van de vestigingsvrijheid de belangen waarvoor het de verantwoordelijkheid draagt, te bescher
men.3394 

Van rechtstreeks belang voor de vestiging en het dienstenverkeer van ondernemingen is 
de verwerping van het openbaar-gezagsargument in Italiaanse overheidsinformatica 
(1989)3395 en Italiaanse lotto (1994). 3396 Het betrof in beide gevallen inbreukprocedu
res tegen Italië omwille van schending van EG-regels inzake overheidsopdrachten. In de 
eerste zaak stond een Italiaanse wetgeving ter discussie die contracten voor het installeren 
van databanksystemen voor de overheid voorbehield aan vennootschappen waarvan de 
Italiaanse staat of publieke sector de enige of meerderheidsaandeelhouder was. Het Hof 
verwierp moeiteloos het argument van de Italiaanse regering, dat de met de werking van 
de betrokken databanksystemen gemoeide werkzaamheden vanwege hun vertrouwelijk 
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Arrest Reyners, r.o. 52-53. Over het zetelen van een advocaat als rechter en het losmakelijk 
karakter van die functie van zijn beroepsactiviteit, zie LOUIS, J.-V., noot bij het arrest Reyners, 
J.T., 1974, (549), 553; VAN GERVEN, W., o.c., J.T., 1964, 359. 

Supra, voetnoot 3388. 

Tegenspraak daarvan had trouwens geen blijk van consistentie gegeven aangezien het Hof een half 
jaar later, in het arrest Humbel van 27 september 1988 (zaak 263/86, Jur., 1988, 5365, r.o. 18) 
zou oordelen dat de staat bij de organisatie en handhaving van het nationale onderwijsstelsel "ten 
behoeve van de bevolking zijn sociale, culturele en opvoedkundige taak [vervult]": supra, nr. 109, 
bevestigd in het arrest van 7 december 1993, zaak C-109/92, Wirth, Jur., 1993, 1-6447, r.o. 15. 
Zie echter de toevoeging in r.o. 17 van laatstgenoemd arrest m.b.t. op basis van commercieel 
voordeel opererende hoger-onderwijsinstellingen: supra, voetnoot 672. 

Arrest Frontistiria, r. o. 7. 

Arrest Frontistiria, r. o. 9-10. 

Arrest van 5 december 1989, zaak C-3/88, Commissie/Italië, Jur., 1989, 4035. 

Arrest van 26 april 1994, zaak C-272/91, Commissie/Italië, Jur., 1994, 1-1409. 
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karakter (het ging onder meer om bestrijding van de georganiseerde misdaad en fiscale 
fraude) onder art. 55 EG vallen: van een rechtstreekse en specifieke deelneming aan de 
uitoefening van het openbaar gezag is geen sprake, omdat de betrokken werkzaamheden 
"van technische aard zijn en derhalve met de uitoefening van openbaar gezag niets van 
doen hebben". 3397 Tot dezelfde conclusie kwam het Hof in Italiaanse lotto, waar Italië 
had nagelaten een oproep tot inschrijving voor een concessie voor het systeem ter 
automatisering van de lotto in het Publikatieblad van de EG te publiceren. Het Hof 
besloot dat de diensten die de houder van de concessie voor het systeem ter automati
sering van de lotto moest verrichten (waaronder het ontwerpen van een automatiserings
systeem en de noodzakelijke software, en het beheer van dat systeem), niet verschilden 
van de werkzaamheden van technische aard die in Italiaanse overheidsinformatica voorla
gen. 3398 Met name was de verantwoordelijkheid voor de bij het lottospel noodzakelijke 
verrichtingen niet overgedragen aan de concessiehouder3399 en verwierp het Hof het 
argument van de Italiaanse regering dat de door de deelnemers aan de lotto vrijwillig 
betaalde bijdragen het karakter van een belasting hebben (wat uitoefening van openbaar 
gezag zou hebben geïmpliceerd). 3400 

711. Ook met het arrest Thijssen3
4{)

1 toonde het Hof zich trouw aan de Reyners-recht
spraak. 

De Nederlander Thijssen had zich bij de Belgische Controledienst voor de verzekeringen (hierna: "de Controle
dienst") kandidaat gesteld voor de functie van erkend commissaris bij verzekeringsondernemingen en private 
voorzorgsinstellingen. 3402 De Controledienst wees die kandidatuur af op grond dat Thijssen niet voldeed aan de 
nationaliteitsvoorwaarde die terzake gold krachtens art. 2, § 1, 1 o van verordening nr. 6 van de Controle
dienst. 3403 Dit nationaliteitsvereiste komt in de Controlewet verzekeringen niet voor; het was pas met voor-
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Arrest Italiaanse overheidsinformatica, r.o. 13. Zie ook de conclusie van advocaat-generaal MISCHO 
in deze zaak, die terecht aanvoert dat 's Hofs rechtspraak inzake art. 55 restrictiever is dan m.b.t. 
art. 48, lid 4, EG: Jur., 1989, p. 4050-4051, punt 30. Dat laatstgenoemde jurisprudentie iets -
maar niet veel - ruimhartiger is dan inzake art. 55, blijkt nog uit de recente arresten van 2 juli 
1996: zie infra, nr. 715. 

Arrest Italiaanse lotto, r.o. 12, met verwijzing naar het arrest Italiaanse overheidsinformatica, r.o. 
13. 

Zo bleven de trekkingen verricht door trekkingscommissies, d.w.z. overheidsorganen die verant
woordelijk zijn voor het controleren en geldig verklaren van de winnende biljetten, en was het nog 
steeds de Italiaanse overheid zelf die de prijzen uiteindelijk goedkeurde en uitbetaalde: arrest 
Italiaanse lotto, r.o. 8-9. Zie reeds beschikking president Hof, 31 januari 1992, zaak C-272/91 R, 
Commissie/Italië, Jur., 1-457, r.o. 22-23. 

Arrest Italiaanse lotto, r.o. 11. Zie evenwel conclusie van advocaat-generaal GULMANN in zaak C-
275/92, Schindler, Jur., 1994, p. 1-1075, punt 117, volgens wie wel "bij loterijen sprake is van een 
vorm van belasting" en die ter zake zelfs als rechtvaardiging voor dienstbelemmeringen verwees 
naar het arrest Bachmann (supra, voetnoot 2397). 

Arrest van 13 juli 1993, zaak C-42/92, Jur., 1993, 1-4047. 

Het betreft een functie ingericht door de artt. 38 tot 40 van de Wet van 30 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondememingen (B.S., 29 juli 1975; hierna: "Controlewet verzekeringen"). 
Voor een nadere schets van de Belgische regelgeving terzake, zie WOUTERS, J., "Erkende 
commissarissen bij financiële instellingen en vrije vestiging in Europees Gemeenschapsverband", 
noot bij Thijssen, T.R. V., 1993, (466), p. 467, nrs. 3-5. 

Verordening nr. 6 van 15 januari 1986 van de Controledienst tot vaststelling van het toelatings- en 
tuchtreglement der erkende commissarissen bij de verzekeringsondememingen en de private 
voorzorgsinstellingen, goedgekeurd bij M.B. van 6 maart 1986 (B.S., 26 maart 1986). 
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noemde verordening in 1986 ingevoerd. 3404 Thijssen stelde een vernietigingsberoep in bij de Raad van State op 
grond van schending van art. 52 EG. De Controledienst wierp tegen dat deze bepaling krachtens art. 55 EG niet 
geldt voor de functie van erkend commissaris. 

Het Hof gaat uit van de hoger vermelde, restrictieve benadering, dat het om een "recht
streekse en specifieke deelneming" aan het openbaar gezag moet . gaan. 3405 De werk
zaamheden van erkend commissaris voldoen niet aan dit criterium. Ofschoon het Hof 
erkent dat de Controledienst zelf, als controle-instantie voor de verzekeringssector, 
deelneemt aan het openbaar gezag3406

, merkt het eveneens op dat - zoals ook de Belgi
sche regering had toegegeven - de werkzaamheden van bedrijfsrevisor of gewoon 
commissaris, geen deelname aan de uitoefening van dat gezag impliceren. 3407 De alge
mene revisorale opdracht van de erkende commissaris valt derhalve alvast niet onder art. 
55 EG. Maar ook diens andere taken, met name de plicht overtredingen te melden en het 
recht om een veto (met een opschortende werking van acht dagen) te stellen tegen 
beslissingen waarvan de uitvoering een misdrijf zou uitmaken3408

, acht het Hof niet 
"rechtstreeks en specifiek" genoeg verbonden aan de uitoefening van het openbaar gezag 
opdat de exceptie van art. 55 toepasselijk zou zijn. 3409 

De uitspraak verdient volledige bijval. De Belgische regering had op geen enkele 
wijze aangetoond waarom de hoedanigheid van Belg objectief noodzakelijk zou zijn voor 
de uitoefening van de taak van erkend commissaris. 3410 Zelfs indien de regering een 
omstandiger argumentatie voor het invoeren van de nieuwe restrictie had ontwikkeld, b.v. 
omwille van de (op zich verdedigbare) nood een bepaalde kwaliteit in de uitoefening van 
revisorale controletaken te vrijwaren, zou zij onder de noodzakelijkheidstest op minstens 
twee belangrijke problemen zijn gestoten: (i) al in 1984 had de communautaire wetgever 
met de Achtste Richtlijn voor de gehele EG minimumvoorwaarden voorgeschreven 
betreffende de vakbekwaamheid van revisoren, en (ii) niets belette de Belgische overheid 
de overige voorwaarden die art. 2, § 1, 2° t.e.m. 9° van verordening nr. 6 oplegt inzake 
de nodige beroepservaring en het "fit and proper" zijn van de betrokken persoon, ook op 
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Onder verordening nr. 2 van 20 november 1978 (goedgekeurd bij M.B. van 27 november 1978, 
B.S., 15 december 1978) volstond het om onderdaan te zijn van een Lid-Staat die zijn wetgeving 
aan de communautaire verplichtingen had aangepast dan wel van een land dat Belgen op grond van 
wederkerigheid een equivalente behandeling gaf. 

Arrest Th ijssen, r. o. 9. 

Arrest Thijssen, r.o. 10-11: de Controledienst is opgericht als openbare instelling met rechtsper
soonlijkheid die aan de voogdij van de Minister van Economische Zaken is onderworpen, hij 
vervult zijn controleopdracht om de verzekerden en het algemeen belang te beschermen, en d.m.v. 
verordeningen kan hij rechtstreeks ingrijpen in het beheer van de verzekeringsondememingen. 

Arrest Thijssen, r.o. 18. De bedrijfsrevisor heeft immers, aldus het Hof, enkel de taak de 
financiële toestand en de jaarrekening van de vennootschap te controleren en aan de algemene 
vergadering verslag uit te brengen over de door hem verrichte controles. Deze opvatting over de 
niet-toepasselijkheid van art. 55 op revisoren en accountants werd lang voorheen reeds verdedigd 
door SMITH-HERZOG/VAN GERVEN, "Artiele 55", nr. 55.03, p. 2-609, sub d. Zij bleek ook al uit 
het (nooit aangenomen) voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende het recht van 
vestiging en het vrije dienstenverkeer in de boekhoudsector (PB, 1970, C 115, 1). 

De erkende commissaris heeft dit recht op grond van art. 40, vierde lid, Controlewet verzekerin
gen. 

Arrest Thijssen, r.o. 22. 

Op een vraag van het Hof waarom men eerst in 1986 het nationaliteitsvereiste had ingevoerd, 
luidde het antwoord van de regering botweg dat dit "in 1986 noodzakelijk was geacht": arrest 
Thijssen, r.o. 15. 
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te leggen aan buitenlandse beroepsbeoefenaars die zich in België vestigen (behoudens 
toepassing, uiteraard, van de Vlassopoulou-rechtspraak, supra, nrs. 475-476). 3411 

712. Een kanttekening nog bij het vetorecht van de erkende commissaris. Volgens de 
Belgische regering toonde deze bevoegdheid - die de gewone commissaris niet heeft - aan 
dat de erkende commissaris optreedt als vertegenwoordiger van het openbaar gezag. 3412 

Ook advocaat -generaal LENZ gaf toe dat, ofschoon het slechts een veto met opschortende 
werking betreft dat de betrokken handeling niet kan verhinderen maar enkel vertragen, 
ook een zo kort uitstel in het economisch leven ernstige of onomkeerbare gevolgen kan 
hebben. 3413 Hij besloot daarom dat de werkzaamheden van erkend commissaris verband 
houden met de uitoefening van het openbaar gezag, maar kwam d.m.v. een strikte 
proportionaliteitstest tot dezelfde conclusie als het Hof. Het Hof daarentegen was niet 
door die argumentatie overtuigd. Van centraal belang voor zijn beoordeling bleken de. 
modaliteiten van het vetorecht, in het bijzonder het feit dat de erkende commissaris die 
zijn veto stelt dit onverwijld aan de Controledienst moet melden3414 welke dan zelf, 
zonder door het veto gebonden te zijn, de nodige maatregelen treft. 3415 Daaruit, alsook 
uit het feit dat de erkende commissaris zelf onder het toezicht van de Controledienst staat, 
leidde het Hof af dat laatstgenoemde enkel een 11 ondersteunende en voorbereidende taak 11 

vervult ten aanzien van de Controledienst, die door het nemen van de eindbeslissing 
openbaar gezag uitoefent, zodat deze taak niet kan worden beschouwd als een rechtstreek
se en specifieke deelneming aan de uitoefening van het openbaar gezag in de zin van art. 
55 EG.3416 

Voor de Belgische financiële sector betekende Ihijssen dat verordening nr. 6 moest worden aangepast. Dit 
geschiedde bij verordening nr. 7 van de Controledienst van 8 december 19933417

: deze verordening vervangt 
het vereiste "Belg zijn" door "onderdaan zijn van een Lid-Staat van de Europese Gemeenschap", en schrapt de 
eis van het in België gedomicilieerd zijn. 3418 De uitspraak impliceerde daarnaast ook dat het reglement voor de 
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Zie conclusie van advocaat-generaal LENZ in Thijssen, Jur., 1993, p. 1-4064, punt 24. Een ander 
argument dat de objectieve noodzakelijkheid van het nationaliteitsvereiste tegensprak, biedt de 
discriminerende "overgangsregeling" waarin verordening nr. 6 voorziet ten gunste van de onder de 
vroegere verordening (die geen nationaliteitsvoorwaarde oplegde) erkende commissarissen: zie 
WOUTERS, J., o.c., T.R. V., 1993, nr. 13, p. 471. 

De Britse regering, interveniënt voor het Hof, had daar geslepen aan toegevoegd dat het vetorecht 
vergelijkbaar is met een voorlopige maatregel van een gerecht en derhalve als een bevoegdheid van 
een overheidsorgaan moest worden aangemerkt. 

Jur., 1993, p. 1-4062, punt 18, waar het voorbeeld wordt gegeven van de situatie van een 
voorgenomen overnamebod of andere beurstransacties, waarbij de factor tijd doorslaggevend is. 

Art. 40, vierde lid, Controlewet verzekeringen. 

Arrest Thijssen, r.o. 21. De tijdelijke verzetsbevoegdheid van de erkende commissaris heeft inder
daad als doel dat de Controledienst ondertussen alle vereiste maatregelen zou kunnen treffen (zie 
memorie van toelichting bij het ontwerp van Controlewet verzekeringen, Pasin., 1975, 1003). 

Arrest Thijssen, r.o. 22. Zie ook VAN SCHOUBROECK, C., noot bij Thijssen, T.B.H., 1994, (135), 
p. 137, nr. 7. 

Goedgekeurd bij M.B. van 17 februari 1994 (B.S., 27 april 1994). 

Wel werd aan art. 2, § 2, van verordening nr. 6 een lid toegevoegd, naar luid waarvan de personen 
die, bij toepassing van die paragraaf door de Controledienst erkend worden tot erkend commissaris 
ook al zijn zij geen lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (vereist door art. 1, § 1, 4 °), in 
België hun woonplaats moeten hebben of, zo dit niet het geval is, zich ertoe moeten verbinden "in 
België een kantoor te houden waar de beroepsactiviteit effectief zal uitgeoefend worden en waar de 
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erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen bij kredietinstellingen, vastgesteld door de Commissie 
voor het Bank- en Financiewezen bij besluit van 6 april 19933419

, aan wijziging toe was; de eerste erkennings
voorwaarde die dit reglement oplegde, was immers Belg zijn (art. 1, 1 °). Dat de uitspraak in 1hijssen ook slaat 
op de functie van erkend commissaris-revisor in kredietinstellingen, is evident, aangezien voornoemde functie 
sterke gelijkenissen vertoont met, en zelfs model heeft gestaan voor, de regeling van erkend commissaris bij 
verzekeringsondernemingen. Het argument van het vetorecht speelt zelfs niet meer voor deze functie, aangezien 
dit recht sedert de nieuwe Bankwet3420 niet meer bestaat. 3421 Bij besluit van 1 februari 1994 wijzigde de 
Commissie voor het Bank- en Financiewezen het erkenningsreglement en verving het nationaliteitsvereiste door 
de voorwaarde onderdaan te zijn van een Lid-Staat van de Europese Gemeenschap. 3422 

AFDELING 11. RELEVANTIE VOOR ONDERNEMINGEN 

713. Uit het voorgaande blijkt dat het Hof aan de openbare-gezagsexceptie een 
bijzonder restrictieve invulling geeft. Enkel een uitsluiting van EG-onderdanen van 
werkzaamheden die een "rechtstreekse en specifieke deelneming aan de uitoefening van 
het openbaar gezag" vormen is mogelijk, en daaronder vallen niet beroeps- of bedrijfs
werkzaamheden die, zelfs indien zij de uitoefening van het openbaar gezag "ondersteu
nen" (medewerking aan overheidscontrole) of "voorbereiden" (vetorecht met tijdelijk 
opschortende werking), de eigenlijke uitoefening van dit gezag onaangetast laten. Waar 
het in essentie om gaat, is dat de beoefenaar van het betrokken beroep of bedrijf bij 
machte is het openbaar gezag zelf geheel of ten dele uit te oefenen. Dit helpt verklaren 
waarom het Hof eind 1991 kon oordelen dat de werkzaamheden van gerechtelijk expert 
inzake verkeersongevallen niet onder de exceptie van art. 55 EG vallen, aangezien de 
door een dergelijk expert uitgevoerde expertises de beoordeling door de rechter en de 
vrije uitoefening van de rechtsprekende bevoegdheid niet aantasten. 3423 

714. Deze stringente criteria maken het moeilijk om een algemene lijst te geven van 
beroeps- of bedrijfswerkzaamheden die concreet onder de exceptie van art. 55 EG 
ressorteren. In de jaren zestig heeft de Raad, in het kader van richtlijnen ter verwezenlij
king van de vrijheid van vestiging en het vrije dienstenverkeer, onder meer de werkzaam-

3419 
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3422 

3423 

ermee samenhangende akten, documenten en briefwisseling zullen bewaard worden" . Deze 
wijziging lijkt ingegeven door het arrest Ramrath (supra, nr. 377), maar maakt geen melding van 
de door dat arrest voorziene uitzondering ten behoeve van revisoren uit een andere Lid-Staat die 
tijdelijk in dienst zijn van onder de binnenlandse reglementering tot het beroep toegelaten revisoren 
of revisorenkantoren: is de naleving van professionele regels reeds gewaarborgd via een op het 
nationale grondgebied gevestigde en toegelaten revisor (natuurlijke of rechtspersoon), dan zijn die 
vereisten volgens het Hof niet langer objectief noodzakelijk (r.o. 36-37 van het arrest Ramrath). 
Zie, over de aangekondigde wijziging, CLAASSENS, H., noot bij Thijssen, T.B.H., 1994, (138), 
140. 

Goedgekeurd bij M.B. van 4 juni 1993 (B.S., 12 juni 1993, err., B.S., 3 juli 1993). 

Wet van 22 maart 1993 op het statuut en het toezicht op de kredietinstellingen (B.S., 19 april 
1993). 

Zie A.B., noot bij Thijssen, Bank Fin., 1993, 478; zie ook WOUTERS, J., o.c., T.R. V., 1993, p. 
472-473, nrs. 16-17. 

Goedgekeurd bij M.B. van 23 juni 1994 (B.S., 29 juli 1994). De Nederlandse tekst van het nieuwe 
art. 1, 1 o van het erkenningsreglement is van bedenkelijke kwaliteit: "ressorteren onder het recht 
van een Lid-Staat van de Europese Gemeenschap", wat een onhandige vertaling is van het Franse 
"être ressortissant d'un Etat membrede la Communauté européenne". 

Arrest van 10 december 1991, zaak C-306/89, Commissie/Griekenland, Jur., 1991, 1-5863, r.o. 7. 
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heden van deurwaarder en notaris bij veilingen uitgezonderd. 3424 In de doctrine wordt 
inderdaad doorgaans aangenomen dat het gehele beroep van notaris, gerechtsdeurwaarder, 
hypotheekbewaarder3425 alsook dat van curator3426 van het vestigingsrecht zijn uitge
sloten. Die zienswijze lijkt, gelet op de hoger ontlede rechtspraak, minstens voor 
nuancering vatbaar. Enkel voor die aspecten ("werkzaamheden"3427

) van de betrokken 
beroepen die rechtstreekse en specifieke deelneming in het overheidsgezag impliceren, 
geldt de exceptie van art. 55 EG. Voor andere, daar niet onlosmakelijk mee verbonden 
aspecten van het betrokken beroep, geldt het vestigingsrecht en de vrijheid van dienstver
richting onverkort. Om een eenvoudig voorbeeld te geven: een Belgisch notaris wiens 
kantoor in de Belgisch grensstreek met Nederland is gelegen, kan uit het EG-Verdrag het 
recht putten om in Nederland door middel van rechtstreekse dienstverrichting dan wel via 
een secundaire vestiging advies te verstrekken inzake vastgoedoperaties op de Belgische 
markt, maar niet om aldaar notariële akten met betrekking tot in Nederland gelocaliseerde 
vastgoedverrichtingen te verlijden. 

715. Gelet op de zeer enge uitlegging die art. 55 EG in de jurisprudentie van het Hof 
krijgt, lijkt de relevantie van deze verdragsuitzondering voor de vrije vestiging van 
ondernemingen bijzonder beperkt. Een veralgemeende toepassing ervan op bepaalde 
industrietakken is reeds op grond van de restrictieve bewoordingen van het artikel 
("werkzaamheden": supra, nr. 707) onmogelijk, en de gevallen waarin een Lid-Staat 
werkelijk de uitoefening van overheidsgezag aan ondernemingen delegeert, zijn al bij al 
beperkt. De vraag rijst vooral of art. 55 EG een pertinente exceptie biedt waarop 
overheden in het kader van een privatiseringsoperatie beroep kunnen doen. Men herinnert 
zich art. 10-11 van de Franse privatiseringswet van 6 augustus 1986, dat naast de artt. 56 
en 223 specifiek naar art. 55 EG verwijst (supra, nr. 534). Doch het lijkt bijzonder 
moeilijk om staande te houden dat geprivatiseerde overheidsbedrijven in de bank-, 
verzekerings-, autoproductie- en informaticasector op rechtstreekse en specifieke wijze 
deelnemen in de uitoefening van openbaar gezag. 3428 De - bij Britse privatiseringen 
naar verluidt soms opgelegde3429 

- eis dat in dergelijke ondernemingen de leidinggeven
de persoon (voorzitter van raad van bestuur/directiecomité) en/of alle of de meerderheid 
van de bestuurders of directeurs de nationaliteit van de betrokken Lid-Staat hebben, lijkt 
om dezelfde reden communautair weinig kans op slagen te hebben. 

3424 

3425 

3426 

3427 

3428 

3429 

Art. 4, lid 2, richtlijn 64/224/EEG van 25 februari 1964 (PB, 1964, 869). Voor andere gevallen, 
zie VAN NUFFEL, "Art. 55", nr. 7, p. 6. 

Id., p. 2, nr. 2. 

PETRÉ, F. en VAN DER KELEN, G., "De vrijheid van vestiging in Europa", A & B, 1993, (20), 21. 

Reeds advocaat-generaal MAYRAS wees in zi)n Reyners-conclusie (Jur., 1974, 665) op het 
terminologische verschil tussen de uitdrukking 'werkzaamheden" in art. 55 en b.v. "beroepen" in 
art. 57, lid 3, van het Verdrag, hetgeen de verdragsopstellers volgens de AG "met opzet" hadden 
gedaan en zijn rechtvaardiging vindt "in de opzet om van het recht van vestiging slechts de 
werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar gezag, en niet de beroepen, uit te sluiten." 

Zie, in dezelfde zin, TURRINI, R., "Privatisations et droit communautaire", R.D.A.I., 1993, (813), 
829. 

Zie Kov AR, R., "N ationalisations - privatisations et droit communautaire", in Discretionary Powers 
of the Memher Stafes in the Field of Economie Policies and their Limits under the EEC Treaty, 
SCHWARZE, J. (ed.), Baden-Baden, Nomos, 1988, (97), 119. 

---1 
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Wat werknemers, d.w.z. in loondienst tewerkgestelde personen betreft, aanvaardt het Hof blijkens zijn recente 
arresten van 2 juli 19963430 evenwel dat Lid-Staten in de publieke sectoren van water-, gas- en elekriciteitsdis
tributie en in sectoren als de spoorwegen, het openbaar vervoer, post, telecommunicatie, radio en televisie, 
beroep kunnen doen op de uitzondering van art. 48, lid 4, EG, doch alleen voor zover het gaat om "betrekkin
gen welke daadwerkelijk een rechtstreekse of indirecte deelneming aan de uitoefening van openbaar gezag en aan 
werkzaamheden strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de staat of van andere publieke 
lichamen inhouden" .3431 

716. Evenmin bestaat er enige noodzakelijke correlatie tussen de hoedanigheid van 
onderneming "belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang" in de 
zin van art. 90, lid 2, EG en de inroepbaarbeid van art. 55 EG. De meeste gevallen die 
het Hof als zodanig heeft erkend - aanleg en exploitatie van het openbaar telecommu
nicatienet3432, vervoerdiensten op onrendabele lijnen waarvan de exploitatie noodzake
lijk is om redenen van algemeen belang3433 , verzekering van inzameling, vervoer en 
bestelling van poststukken ten behoeve van alle gebruikers over het gehele nationale 
grondgebied tegen eenvormige tarieven3434, ononderbroken elektriciteitsvoorziening aan 
alle verbruikers binnen een deel van het nationale grondgebied tegen uniforme tarie
ven3435 - hebben geen betrekking op de uitoefening van overheidsgezag, maar betreffen 
nagenoeg allemaal openbare nutsvoorzieningen. Het afschermen van deze sectoren voor 
ondernemingen uit andere Lid-Staten - b.v. door exclusieve rechten, bevoorrechte fiscale 
behandeling, het niet ter beschikking stellen van essentiële voorzieningen - kan niet met 
een beroep op art. 55 EG succesvol worden verdedigd. Bij gebreke van een specifieke 
verdragsuitzondering komen deze regelingen of praktijken neer op een inbreuk op de 
vrijheid van vestiging die, indien het om discriminatoire beperkingen gaat, enkel door de 
in art. 56 EG vermelde uitzonderingen kan worden gerechtvaardigd (infra, nrs. 717 e.v.). 

Toch kunnen onder art. 90, lid 2, EG blijkens het arrest Höfner en Eiser (supra, nrs. 94-95) ook overheidsdien
sten ressorteren waarover men de vraag kan stellen of zij al dan niet deelnemen aan de uitoefening van het 
openbaar gezag. In casu ging het om de Duitse Bundesanstalt für Arbeit, die als wettelijke taken arbeidsbe
middeling en de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen verricht in het kader van het economisch en sociaal 
beleid van de Duitse federale overheid. Het Hof erkende dat dit een dienst van algemeen economisch belang 
is.3436 De in deze zaak niet onderzochte vraag, is of een alleenrecht voor publiekrechtelijke overheden met 
betrekking tot arbeidsbemiddeling en uitzendarbeid, en de daarmee gepaard gaande onmogelijkheid voor een EG
onderneming om zich secundair in de betrokken staat te vestigen en de betrokken diensten aan te bieden, 

3430 

3431 

3432 

3433 

3434 

3435 

3436 

Arresten in zaken C-473/93, Commissie/Luxemburg, C-173/94, Commissie/België en C-290/94, 
Commissie/Griekenland, nog niet gepubliceerd in de Jur. 

Arresten in zaken C-473/93, Commissie/Luxemburg, r.o. 31, 36, 48, 50 en punt 1 dictum, C-
173/94, Commissie/België, r.o. 20, 24 en punt 1 dictum en C-290/94, Commissie/Griekenland, 
r.o. 34, 37, 39 en punt 1 dictum. Zie omtrent de exceptie van art. 48, lid 4, EG, O'KEEFFE, D., 
"Judicia! lnterpretation of the Public Service Exception to the Free Movement of Workers", in 
Constitutional Adjudication in European Community and National Law. Essays for the Hon. Mr. 
Justice T.F. O'Higgins, CURTIN, D. en O'KEEFFE, D. (eds.), Dublin, Butterworth, 1992, 89-106. 
Cf ook antwoord van mevrouw PAPANDREOU namens de Commissie van 13 maart 1991 op 
schriftelijke vraag nr. 42/91 van mevrouw R. DURY van 1 februari 1991 ("Werkzaamheden ter 
uitoefening van het openbaar gezag"), PB, 1991, C 177, 24. 

Arrest van 13 december 1991, zaak 18/88, RTT, Jur., 1991, 1-5941, r.o. 16. 

Arrest van 11 april 1989, zaak 66/86, Ahmed Saeed, Jur., 1989, 803, r.o. 55. 

Arrest van 19 mei 1993, zaak C-320/91, Corbeau, Jur., 1993, 1-2533, r.o. 15. 

Arrest van 27 april 1994, zaak C-393/92, Almelo, Jur., 1994, 1-1477, r.o. 48. 

Arrest van 23 april 1991, zaak C-41/90, Höfner en Eiser, Jur., 1991, 1-1979, r.o. 24. 
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gerechtvaardigd kan worden geacht onder art. 55 EG. 3437 Deze vraag ligt voor in de thans hangende prejudici
ele zaken Job Centre en Piccaluga, m.b.t. Italiaanse wetgeving die eveneens in een dergelijk alleenrecht voor
zien. 3438 

3437 

3438 

Een tip van de sluier m.b.t. deze vraag lichtte advocaat-generaal JACOBS op in zijn conclusie in 
zaak C-41190, Höfner en Eiser, Jur., 1991, p. 1-2001-2002, punt 29, waar hij weliswaar in het 
kader van de vrijheid van dienstverrichting meent dat een door een Lid-Staat ingesteld monopolie 
zich niet noodzakelijk uitstrekt tot in andere Lid-Staten gevestigde personen die in eerstgenoemd 
land hun diensten willen aanbieden (met verwijzing naar conclusie van advocaat-generaal W ARNER 
in zaak 52179, Debauve, Jur., 1980, 872), maar daaraan toevoegt: "Dit betekent echter niet, dat 
ondernemingen die zijn gevestigd in de staat waar het monopolie is ingesteld, met voorbijgaan aan 
het wettelijk verbod de gemonopoliseerde dienst mogen verrichten. Anders zou geen enkele dienst 
tot een staatsmonopolie kunnen worden gemaakt; dat de Lid-Staten bevoegd blijven dergelijke 
monopolies in te stellen, blijkt echter duidelijk uit de bewoordingen van de artikelen 90 en 222 
EEG-Verdrag." 

Resp. zaken C-55/96 en C-250/96. De problematiek was reeds voor het Hof gebracht in zaak C-
111/94, Job Centre, maar het Hof heeft zich terzake onbevoegd verklaard omdat het ging om een 
vrijwillige procedure: arrest van 19 oktober 1995, Jur. , 1995, 1-3361. 

; l 
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Hoofdstuk 11. Openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid 

717. Krachtens art. 56, lid 1, EG doen de voorschriften inzake het vestigingsrecht en de 
uit hoofde daarvan genomen maatregelen "niet af aan de toepasselijkheid van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen waarbij een bijzondere regeling is vastgesteld voor 
vreemdelingen welke bepalingen uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid 
en de volksgezondheid gerechtvaardigd zijn. " De formulering van deze uitzondering 
maakt duidelijk dat de verdragsopstellers enkel natuurlijke personen (cf supra, nr. 13) 
voor de ogen stonden en een reserve hebben willen opnemen ter vrijwaring van bepaalde 
aspecten van het vreemdelingenrecht van de Lid-Staten. 3439 Ook de tenuitvoerlegging 
van de bepaling door middel van de op art. 56, lid 2, EG gefundeerde richtlijn 
64/221 /EEG3440 betreft uitsluitend natuurlijke personen. Krachtens de systematiek van 
art. 58 EG geldt art. 56 evenwel ook voor vennootschappen in de zin van eerstgenoemde 
bepaling, zodat de vraag rijst in hoeverre Lid-Staten deze excepties ten aanzien van EG
ondernemingen kunnen inroepen. 

AFDELING I. OPENBARE ORDE 

718. Van de in art. 56 genoemde rechtvaardigingsgronden wordt de openbare orde door 
nationale en regionale overheden het vaakst ingeroepen. Het Hof legt op dit punt evenwel 
een bijzondere gestrengheid aan de dag. Sedert Van Duyn heeft het geoordeeld dat "het 
begrip openbare orde in communautair verband en met name als rechtvaardiging van een 
uitzondering van het vrije verkeer [ ... ] , strikt moet worden opgevat, zodat de strekking 
ervan niet eenzijdig door elk der Lid-Staten zonder controle van de gemeenschapsinstellin
gen kan worden bepaald". 3441 Niettemin voegde het Hof daaraan toe dat "de specifieke 
omstandigheden die een beroep op het begrip openbare orde kunnen rechtvaardigen, naar 
land en tijd kunnen verschillen en dat mitsdien ten deze aan de bevoegde nationale 
autoriteien een beoordelingsmarge, binnen de door het Verdrag gestelde grenzen, moet 
worden toegekend". 3442 Later, in Adoui en Comuaille, zou het Hof bevestigen dat "het 
gemeenschapsrecht niet medebrengt dat de Lid-Staten bij de beoordeling van mogelijker
wijs met het openbaar belang strijdig te achten gedragingen een uniforme waardenschaal 
hanteren" . 3443 Van oudsher echter heeft het rechtscollege het individuele en specifieke 
karakter van het openbare-ordevoorbehoud vooropgeplaatst, in die zin dat maatregelen die 
op overwegingen van "algemene preventie" en "afschrikking van andere vreemdelingen" 

3439 

3440 

3441 

3442 

3443 

GROEBEN-TROBERG, "Artikel56", p. 991, nr. 1. 

Richtlijn 64/221/EEG van de Raad van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor 
vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die 
gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezond
heid (PB, 1964, 850). 

Arrest van 4 december 1974, zaak 41174, Van Duyn, Jur., 1974, 1337, r.o. 18; bevestigd in 
arresten van 28 oktober 1975, zaak 36175, Rutili, Jur., 1975, 1219, r.o. 27; 27 oktober 1977, zaak 
30177, Bouchereau, Jur., 1977, 1999, r.o. 33. 

Arresten Van Duyn, r.o. 18; in arrest Boucherau, r.o. 34, zou het Hof deze formule hernemen, 
eraan toevoegend dat het beroep op deze exceptie zich ook binnen de grenzen van de ter uitvoering 
van het Verdrag vastgestelde bepalingen moet afspelen. 

Arres van 18 mei 1982, gevoegde zaken 115/81 en 116/81, Jur., 1982, 1665, r.o. 8. 

I I 
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berusten, er niet onder vallen3444
, maar dat het enkel gaat om "een mogelijkheid om in 

individuele gevallen op deugdelijk gemotiveerde gronden beperkingen aan te brengen op 
de uitoefening van een rechtstreeks aan het Verdrag ontleend recht" .3445 Nu betekenen 
voornoemde zaken - die allen betrekking hadden op gevallen van uitzetting van natuurlijke 
personen- niet dat een particulier of onderneming steeds individuele laakbare g-~dragingen 
moet hebben gesteld. In Ruti/i bevestigde het Hof dat deze rechtvaardigingsgrond ook kan 
slaan op voorschriften van algemene aard. 3446 In Bouchereau zou het Hof tenslotte een 
omschrijving geven van het begrip "openbare orde" die uitmunt door haar restrictieve 
karakter. Het luidt dat, 

"voor zover het bepaalde beperkingen van het vrij verkeer van onder het gemeenschapsrecht vallende personen 
kan wettigen, het beroep van een nationale instantie op het begrip openbare orde in elk geval, afgezien van de 
storing van de openbare orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, het bestaan veronderstelt van een 
werkelijke en genoegzaam ernstige bedreiging, die een fundamenteel belang van de samenleving aantast. "3447 

719. Het Hof heeft de Bouchereau-formule nooit expliciet toegepast op ondernemingen. 
Wel heeft het al vaker geweigerd de openbare orde als exceptie te aanvaarden ter 
rechtvaardiging van een voor ondernemingen openlijk of verkapt discriminere~de 

maatregel, zulks nadat de advocaat -generaal de Bouchereau-test had toegepast en tot een 
negatief resultaat was gekomen. 3448 Een positieve invulling geven van "een werkelijke 
en genoegzaam ernstige bedreiging, die een fundamenteel belang van de samenleving 
aantast" lijkt gewaagd, gelet op de uiterst restrictieve en zaakgebonden wijze waarop het 
Hof het openbare-ordebegrip hanteert. Veel eenvoudiger- is ·het, aan te duiden wat het Hof 
niét als grond van openbare orde beschouwt. Bij ons weten heeft het Hof tot dusver 
slechts in één arrest een beroep op de openbare orde gerechtvaardigd geacht, nl. in 
Thompson, waar het oordeelde dat een Brits uitvoerverbod ten aanzien van oude munten 
uit hoofde van de bescherming van de openbare orde in de zin van art. 36 EG gerecht
vaardigd is "daar het voortkomt uit de noodzaak het muntrecht te beschermen, dat van 
oudsher in verband wordt gebracht met de fundamentele belangen van de Staat" . 3449 

Maar voor het overige heeft het Hof een beroep op deze exceptie systematisch afgewezen. 
Zo beschouwt het onder meer niet als redenen van openbare orde: 

3444 

3445 

3446 

3447 

3448 

3449 

Arrest van 26 februari 1975, zaak 67/74, Bonsignore, Jur., 1975, 297, r.o. 7 en dictum. 

Arrest van 8 april 1976, zaak 48/75, Royer, Jur., 1976, 497, r.o. 29; bevestigd in arrest van 5 
februari 1991, zaak C-363/89, Roux, Jur., 1991, 1-273, r.o. 30. Over het vereiste van individueel 
gedrag, zie ook arrest Rutili, r.o. 52. 

Arrest Rutili, r.o. 21. Zulks blijkt ook uit het arrest van 26 april 1988, zaak 352/85, Bond van 
adverteerders, Jur., 1988, 2085, waar het Hof in r.o. 32-39 onderzocht of de Kabelregeling 
gerechtvaardigd kon worden door de openbare orde. Zie ook arrest Italiaanse effectenbemiddelaars, 
r.o. 26. 

Arrest Bouchereau, r.o. 35; bevestigd in arrest van 18 mei 1989, zaak 249/86, Commissie/Duits
land, Jur., 1989, 1263, r.o. 17. 

Zie arresten van 26 april 1988, zaak 352/85, Bond van Adverteerders, Jur., 1988, 2085, r.o. 33-
39, met conclusie advocaat-generaal MANCINI, Jur., 1988, 2118-2119; Italiaanse overheidsopdrach
ten, r.o. 14, met conclusie advocaat-generaal LENZ, Jur., 1992, p. 1-3412, punt 18. 

Arrest van 23 november 1978, zaak 7/78, Jur., 1978, 2247, r.o. 34. 
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3451 

3452 

3453 

3454 

3455 

3456 

3457 
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economische doelstellingen. 3450 Men kan geredelijk aannemen dat, zoals in het 
kader van art. 36 EG, het streven van een Lid-Staat om het voortbestaan van een 
binnenlandse onderneming te verzekeren, geen grond van openbare orde in de zin 
van art. 56 uitmaakt3451 ; 
het enkele nalaten van een gemeenschapsonderdaan om de wettelijke formaliteiten 
te vervullen voor de toegang, de verplaatsing en het verblijf van vreemdelin
gen3452; 

het loutere feit dat in een regeling strafsancties zijn voorzien3453; 
de bescherming van de consument of van de eerlijkheid van de handelstransac
ties3454; 
de weigering, om redenen van vertrouwelijkheid, overheidsopdrachten voor het 
plaatsen van overheidsinformaticasystemen aan andere ondernemingen toe te 
vertrouwen dan diegene die door de Staat worden gecontroleerd3455; 
het voorbehouden van een gedeelte van bepaalde overheidsopdrachten aan onderne
mingen met maatschappelijke zetel in de regio waar de werken moeten worden 
uitgevoerd teneinde, voor de KMO's, de nadelen te compenseren van een stelsel 
van alomvattende gunning, krachtens hetwelk verschillende werken via één enkele 
overeenkomst moesten worden aanbesteed3456; · 
het toekennen van een exclusief recht tot doorgifte van televisieprogramma's uit 
andere Lid-Staten aan een nationaal monopoliehouder, teneinde storingen wegens 
het beperkte aantal beschikbare kanalen tegen te gaan3457; 
de eis van één praktijk in hoofde van geneesheren, tandartsen en dierenartsen, op 
grond van het intuitu personae-karakter van het medisch contract, teneinde een 

Arresten Bond van adverteerders, r.o. 34; "mediawet"-arresten Collectieve Antennevoorziening 
Gouda, r.o. 11 en Commissie/Nederland, r.o. 15. Zie reeds, in het kader van art. 36 EG, arrest 
van 9 juni 1982, zaak 95/81, Commissie/Italië, Jur., 1982, 2187, r.o. 27; zie, eveneens onder art. 
36 EG arresten van 18 februari 1992, zaak C-235/89, Commissie/Italië, Jur., 1992, 1-777, r.o. 25-
26 en C-30/90, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur., 1992, 1-829, r.o. 29-30, waar het Hof 
oordeelt dat "het streven van de nationale wetgever de binnenlandse productie te bevorderen" "op 
gespannen voet staat met de doelstellingen van de Gemeenschap, zoals neergelegd in - met name -
artikel 2 en nader uitgewerkt in artikel 3 EEG-Verdrag, [en] een belemmering van het intracommu
nautaire handelsverkeer niet [kan] rechtvaardigen." Uitsluiting van economische doeleinden bij het 
beroep dat een Lid-Staat doet op openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid, is 
eveneens gestipuleerd in art. 2, lid 2, richtlijn 64/221/EEG, supra, voetnoot 3440. 

Arrest van 28 maart 1995, zaak C-324/93, Evans, Jur., 1995, 1-563, r.o. 36. 

Arrest Royer, r.o. 38-39 en 47. 

Arrest van 13 maart 1984, zaak 16/83, Prantl, Jur., 1984, 1299, r.o. 33. 

Arrest van 17 juni 1981, zaak 113/80, Commissie/Ierland, Jur., 1981, 1625, r.o. 8; bevestigd, wat 
consumentenbescherming betreft, in arrest van 6 november 1984, zaak 177/83, Kohl, Jur. , 1984, 
3651, r.o. 19. 

Arrest Italiaanse overheidsinformatica, r.o. 15. 

Arrest Italiaanse overheidsopdrachten, r.o. 14. Blijkens het rapport ter terechtzitting had de 
Italiaanse regering ook aangevoerd dat niet alleen nationale ondernemingen, maar ook 
ondernemingen uit andere Lid-Staten de mogelijkheid hadden zich met een plaatselijke onderneming 
te associëren, zodat er geen discriminatie zou voorliggen. Het Hof is hier niet op ingegaan, terwijl 
de Commissie vond dat het argument "van weinig realiteitszin" getuigde (Jur., 1992, p. 1-3407, nr. 
23). 

Arrest van 18 juni 1991, zaak C-260/89, ERT, Jur., 1991, 1-2925, r.o. 25: die rechtvaardiging 
ging niet op, aangezien de betrokken onderneming-monopoliehouder slechts enkele van die kanalen 
bleek te gebruiken. 
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permanente medische verzorging en de goede werking van de spoedgevallendienst 
te waarborgen3458

; 

cultuurbeleid. 3459 

720. Zelîs wanneer het Hof geneigd lijkt het openbare-ordekarakter van een nationale 
maatregel met onderscheid te aanvaarden, legt het meteen een zeer strenge proportionali
teitstest op. In Segers (supra, nr. 333) aanvaardde het dat fraudebestrijding in bepaalde 
omstandigheden een grond van openbare orde kan vormen, maar achtte het de litigieuze 
weigering ziekengeld aan een directeur van een EG-vennootschap toe te kennen, "geen 
passende maatregel". 3460 Ook in Bond van adverteerders aanvaardde het Hof impliciet 
dat de handhaving van het niet-commerciële en pluriforme karakter van een nationaal 
omroepbestel een reden van openbare orde kan uitmaken, maar voegde het meteen toe dat 
de krachtens art. 56 EG genomen maatregelen "niet onevenredig mogen zijn aan het 
nagestreefde doel" en dat "als uitzondering op een fundamenteel beginsel van het Verdrag 
[ ... ] dit artikel immers aldus [moet] worden uitgelegd, dat de werking ervan beperkt is tot 
hetgeen noodzakelijk is voor de bescherming van de belangen die het beoogt te waarbor
gen. n3461 

AFDELING 11. OPENBARE VEILIGHEID EN VOLKSGEZONDHEID 

721. Veel minder uitgewerkt is de rechtspraak inzake openbare veiligheid en volksge
zondheid. Eerstgenoemde notie heeft het Hof tot dusver niet nader omschreven. In het 
arrest Richardt - een zaak over de doorvoer op een Lid-Staat van strategische goederen 
( "dual use goods ") - heeft het een tip van de sluier opgelicht door te stellen dat het 
identieke begrip openbare veiligheid in de zin van art. 36 EG "zowel de interne als de 
externe veiligheid van een Lid-Staat dekt" en dat vaststaat "dat de invoer, uitvoer en 
doorvoer van goederen die voor strategische doeleinden kunnen worden gebruikt, een 
bedreiging kan vormen voor de openbare veiligheid van een Lid-Staat, die deze derhalve 
op grond van artikel 36 EEG-Verdrag mag beschermen". 3462 In Wemer en Leifer 
preciseerde het Hof dat onder de een ongunstige beïnvloeding van de "externe veiligheid" 
van een Lid-Staat ook "het risico van een ernstige verstoring van de buitenlandse 
betrekkingen of van het vreedzaam samenleven der volkeren" kan ressorteren. 3463 Hoe 

3458 

3459 

3460 

3461 

3462 

3463 

Arrest van 16 juni 1992, zaak C-351/90, Commissie/Luxemburg ("Luxemburgse artsen"), Jur., 
1992, 1-3945, r.o. 21-24. 

Arrest Vlaams kabeldecreet, r.o. 7-10. 

Arrest Segers, r.o. 17. 

Arrest Bond van adverteerders, r.o. 36. 

Arrest van 4 oktober 1991, zaak C-367/89, Jur., 1991, 1-4621, r.o. 22; bevestigd in arresten van 
17 oktober 1995 in zaken C-70/94, Wemer, Jur., 1995, 1-3189, r.o. 25 en C-83/94, Leifer, Jur., 
1995, 1-3231, r.o. 26. 

Arresten Wemer, r.o. 27; Reifer, r.o. 28. In de daaraan voorafgaande overweging motiveert het 
Hof dit, onder verwijzing naar de conclusie van advocaat-generaal JACOBS (Jur., 1995, p. 1-3296, 
punt 41, p. 1-3208, punt 46), met de bemerking dat "de scheidslijn tussen overwegingen van 
buitenlandse politiek en overwegingen van veiligheid vaak moeilijk is te trekken" en dat "de 
veiligheid van een staat [ ... ] hoe langer hoe minder als een geïsoleerd probleem [kan] worden 
beschouwd, daar zij ten nauwste samenhangt met de veiligheid van de internationale gemeenschap 
in haar geheel en van de diverse onderdelen daarvan." 
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dan ook, in Richardt beklemtoonde het rechtscollege dat deze uitzondering niet neerkomt 
op een bevoegdheidsvoorbehoud van de Lid-Staten voor bepaalde onderwerpen, maar 
slaat op een specifiek belang waarvan het gemeenschapsrecht aanvaardt dat de bescher
ming ervan, mits naleving van een strikte noodzakelijkheids- en evenredigheidstest, een 
beperking op het vrije verkeer rechtvaardigt. 3464 

722. Een concrete invulling van het begrip "volksgezondheid" is te vinden in richtlijn 
64/221/EE<P465 : art. 4 daarvan verwijst naar een lijst in bijlage bij de richtlijn waarop 
de enige ziekten of gebreken worden opgesomd die weigering tot toelating op het 
grondgebied van de Lid-Staten of tot afgifte van een eerste verblijfsvergunning aldaar 
kunnen rechtvaardigen. 3466 Op dit punt is er geen rechtspraak. De jurisprudentie inzake 
openbare orde en openbare veiligheid maakt evenwel duidelijk dat ook hier een strikte 
uitlegging moet prevaleren. Een extensieve toepassing van de exceptie, zoals door 
advocaat-generaal JACOBS gesuggereerd ter rechtvaardiging van de weigering van 
Nederland om in een andere Lid-Staat verrichte voertuigkeuringen te erkennen, lijkt ons 
hiermee niet in eenklank. 3467 Ten aanzien van ondernemingen die zich op het nationale 
grondgebied willen vestigen3468 ziet men nauwelijks in hoe volksgezondheid als recht
vaardigingsgrond voor discriminerende regels zou kunnen worden ingeroepen. Voor niet
discriminerende regels daarentegen lijkt dit een bijzonder pertinente reden van algemeen 
belang (b.v. gezondheidsvoorschriften voor de vestiging van een voedingsproductiebe
drijf). 

3464 

3465 

3466 

3467 

3468 

Arrest Richardt, r.o. 19-20 en, wat sancties betreft, r.o. 24-25 en tweede zin dictum. Zie inzake dit 
vereiste van objectieve noodzakelijkheid en proportionaliteit ook arrest van 10 juni 1984, zaak 
72/83, Campus Oil, Jur., 1984, 2727, r.o. 32, 36 en 37. Zie tevens, aangaande de evenredigheids
test in deze context, arrest Leifer, r.o. 33-36 en, wat sancties betreft, r.o. 39-40. 

Supra, voetnoot 3440. 

Het exhaustief karakter van de lijst in bijlage wordt inzoverre uitgehold, dat punt A.4 van deze 
bijlage verwijst naar "andere besmettelijke [ ... ] ziekten, voorzover zij in het ontvangende land 
onder beschermende bepalingen ten aanzien van de inwoners vallen. " 

Conclusie advocaat-generaal JACOBS in zaak C-55/93, Van Schaik, Jur., 1994, p. 1-4847, punt 22, 
waar de AG meent dat de volksgezondheid "uiteraard moet worden geacht ook de voorkoming van 
verkeersongevallen te omvatten." Ons lijkt het dan meer voor de hand te liggen de eisen van 
verkeersveiligheid onder de noemer van de openbare veiligheid onder te brengen: cf. conclusie 
advocaat-generaal VANGERVEN in zaak C-18/93, Corsica Ferries, Jur., 1994, p. 1-1802, punt 27. 

Dit ligt anders met de invoer van producten uit andere Lid-Staten - nogmaals een illustratie van de 
verschillen tussen productvrijheden en productiefactorenvrijheden -, waar het Hof heeft erkend dat 
de weigering een invoervergunning te leveren gerechtvaardigd kan zijn om redenen van "de 
gezondheid en het leven van personen" in de zin van art. 36 EG: zie met name arrest Evans, r.o. 
39 en punt 3 dictum. Ook hier geldt evenwel de bijkomende eis dat voornoemde doelstellingen niet 
"even doeltreffend kunnen worden beschermd door maatregelen die de intracommunautaire handel 
minder beperken": zie o.m. arresten van 7 maart 1989, zaak 215/87, Schumacher, Jur., 1989, 617, 
r.o. 17-18; 21 maart 1991, zaak C-369/88, Delattre, Jur., 1991, 1-1487, r.o. 53; 16 april 1991, 
zaak C-34 7/89, Eurim-Pharm, Jur. , 1991, I -17 4 7, r. o. 27; 8 april 1992, zaak C-62/90, Commis
sie/Duitsland, Jur., 1992, 1-2575, r.o. 10-11; 10 november 1994, zaak C-320/93, Ortscheit, Jur., 
1994, 1-5243, r.o. 17; Evans, r.o. 38-39 en punt 3 dictum. 
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Hoofdstuk lll. Wapenindustrie 

723. Krachtens art. 223, lid 1, sub b, EG kan elke Lid-Staat "de maatregelen nemen die 
hij noodzakelijk acht voor de bescherming van de wezenlijke belangen van zijn veiligheid 
en die betrekking hebben op de produktie van of de handel in wapenen, munitie en 
oorlogsmateriaal". Daaraan voegt deze bepaling toe dat "die maatregelen [ ... ] de 
mededingingsverhoudingen op de gemeenschappelijke markt niet [mogen] wijzigen voor 
produkten die niet bestemd zijn voor specifiek militaire doeleinden" . 3469 

Productie van en handel in militaire wapens, munitie en oorlogsmaterieel zijn 
derhalve uitgezonderd van het gemeenschappelijke-marktgebeuren, met inbegrip van het 
vestigingsrecht, maar de uitzondering is blijkens de tekst zelf van art. 223 beperkt: 

zij geldt slechts voor zover zij noodzakelijk wordt geacht voor de wezenlijke 
belangen van de veiligheid van een ·Lid-Staat; ofschoon de beoordeling daarvan 
aan de Lid-Staat zelf toekomt3470

, kan het moeilijk anders dat een marginale 
toetsing hiervan mogelijk is, wil de clausule haar betekenis niet verliezen; 
niet voor specifiek militaire doeleinden bestemde producten blijven aan het 
gemeenschappelijke-marktgebeuren onderworpen. Om die reden heeft de Raad de 
vrije vestiging en vrije dienstverrichting geliberaliseerd voor de kleinhandel in 
wapens, munitie en springstoffen3471

; 

blijkens art. 223, leden 2 en 3, EG moeten de betrokken militaire producten vallen 
onder een door de Raad met eenparigheid vastgestelde lijst. Die lijst heeft de Raad 
in een nooit bekendgemaakt besluit van 15 april 1958 vastgesteld, welke sedertdien 
nooit werd gewijzigd. 3472 

724. In haar mededeling van 24 januari 1996 over de Europese defensie-industrie3473 

merkt de Commissie op dat bepaalde Lid-Staten tot nog toe een zeer ruime opvatting van 
de exceptie van art. 223 EG hanteren, en dat vele Lid-Staten het artikel beschouwen "als 
een ontsnappingsmogelijkheid waarbij het beginsel werd toegepast dat alle gebieden die 
betrekking hebben op de nationale veiligheid niet onder de Verdragen vallen. "3474 Dat 
een dergelijke ruime opvatting tegen het EG-Verdrag ingaat, blijkt reeds uit het arrest 
Johnston, waar het Hof overwoog dat de artt. 223 en 224 EG "nauwkeurig omschreven 

3469 

3470 

3471 

3472 

3473 

3474 

Het lijkt op zich reeds een anomalie dat het Verdrag van Maastricht deze bepaling niet heeft 
ingetrokken of gewijzigd, nu titel V van dat verdrag "een gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid" tot stand brengt: zie DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie, nr. 704, 
p. 615. 

Vgl. de - ons inziens wat te ver doorgedreven - politieke terughoudendheid in conclusie advocaat
generaal JACOBS van 6 april 1995 in zaak C-120/94, Commissie/Griekenland, nooit gepubliceerd in 
de Jur. omdat de Commissie nadien de vordering introk. 

Richtlijn 68/363/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende de verwezenlijking van de 
vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor anders dan in loondienst verrichte 
werkzaamheden welke onder de kleinhandel ressorteren (ex groep 612 C.I.T.I.) (PB, 1968, L 260, 
1). Zie art. 8, lid 2. 

COMMISSIE EG, Uitdagingen voor de Europese defensie-industrie. Een bijdrage voor actie op 
Europees niveau, Brussel, 24 januari 1996, COM(96) 10, 17. Zie ook conclusie advocaat-generaal 
JACOBS in zaken C-70/94 en C-83/94, Wemeren Leifer, Jur., 1995, p. 1-3200, punt 19. 

Supra, voetnoot 3472. 

COMMISSIE EG, Uitdagingen voor de Europese defensie-industrie, 17. 
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uitzonderingsgevallen" betreffen die zich wegens hun beperkte karakter niet lenen voor 
een extensieve uitlegging, zodat daaruit geen algemeen voorbehoud kan worden afgeleid 
voor elke uit hoofde van de openbare veiligheid genomen maatregel, welk voorbehoud 
inherent zou zijn aan ·het EG-Verdrag. 3475 Een gelijkaardige restrictieve opvatting 
omtrent nationale veiligheid als verdragsexceptie spreekt uit de reeds aangehaalde arresten 
Richardt, Werner en LeifeTJ476 (supra, nr. 721). 

Hoe dan ook, de Commissie zou zelf meer moed mogen betonen jegens het beroep 
dat Lid-Staten op art. 223 doen, door desnoods een inbreukprocedure aan te spannen. Uit 
haar houding jegens de Britse regering toen deze zich bij de privatisering van Rolls Royce 
op het artikel beriep, spreekt echter allerminst krachtdadigheid. 3477 

3475 

3476 

3477 

Arrest van 15 mei 1986, zaak 222/84, Jur., 1986, 1651, r.o. 26. Zie reeds, m.b.t. art. 224 EG, 
arrest van 19 december 1968, zaak 13/68, Salgoil, Jur., 1968, 631, opp. 645. 

Supra, voetnoot 3462. Het Hof oordeelde dat de strategische (dual-use) aard van goederen "geen 
reden [is] om ze buiten de werkingssfeer van de gemeenschappelijke handelspolitiek te plaatsen" 
(arrest Leifer, r.o. 11), dat "een maatregel [ ... ] die tot gevolg heeft dat de uitvoer van bepaalde 
producten wordt verhinderd of beperkt, [ ... ] niet [kan] worden geacht buiten het gebied van de 
gemeenschappelijke handelspolitiek te vallen op grond van de omstandigheid dat hij op doelstellin
gen van buitenlands beleid en veiligheid is gericht" en dat "een Lid-Staat het bereik van die politiek 
[d.i. de gemeenschappelijke handelspolitiek] niet kan beperken door eigenwillig en met het oog op 
de eisen van zijn eigen buitenlands of veiligheidsbeleid te bepalen, of een maatregel onder artikel 
113 valt" (arrest Wemer, r.o. 10-11). De Commissie leest in deze arresten een bevestiging van 
haar standpunt dat een algemeen "nationale veiligheids" -voorbehoud ingaat tegen art. 223 EG: 
COMMISSIE EG, Uitdagingen voor de Europese defensie-industrie, 17. 

Zie de supra, voetnoot 1363, aangehaalde parlementaire vragen. 
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TITEL 11. MISBRUIK VAN VESTIGINGSRECHT 

725. Hoe belangrijker de draagwijdte die het Hof toekent aan de artt. 52 en 58 EG, hoe 
vaker marktdeelnemers er een beroep op zullen doen. In onderhavige titel onderzoeken 
we de ruimte die het gemeenschapsrecht laat, en de begrenzingen die het oplegt, aan 
nationale overheden wanneer zij misbruiken pogen tegen te gaan die zich in dit verband 
voordoen. 3478 Het Hof van Justitie verschaft dienaangaande verscheidene aanwijzingen 
in zijn rechtspraak inzake het vrije verkeer: het heeft een aantal rechterlijke misbruik
voorbehouden uitgewerkt, en krijtlijnen uitgetekend voor nationale beteugeling van 
misbruiken (hoofdstuk 11). In de eerste plaats rijst evenwel de vraag wanneer er sprake 
kan zijn van "misbruik" van de vrijheid van vestiging en in hoeverre dit een zaak van 
gemeenschaps-, dan wel tevens van nationaal recht is (hoofdstuk I). 

3478 Voor andere analyses van deze problematiek, zie met name NEVILLE BROWN, L., "Is There a 
General Principle of Abuse of Rights in European Community Law?", in /nstitutional Dynamics of 
European Integration. Essays in Honour of Henry G. Schermes, 11, CURTIN, D. en HEUKELS, T. 
(eds.), Dordrecht, Nijhoff, 1994, 511-525; WATTEL, P.J., Misbruik van Europees recht, rede ter 
gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het Europees belastingrecht aan de 
Universiteit van Amsterdam op donderdag 22 april 1993, Amsterdam, Moret Ernst & Young, 
1993; zie ook, korter, WOUTERS, J., "Over vennootschappen, verwijzingsregels en vrijheid van 
vestiging", T.R. V., 1991, (456), p. 475-477, nrs. 22-24. 
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Hoofdstuk I. Misbruik van vestigingsrecht: communautaire of nationale criteria? 

AFDELING I. EEN AANZET TOT COMMUNAUTARISERING: PAFfiS 

726. Wanneer misbruikt een EG-onderdaan of een EG-onderneming de door het 
Verdrag geboden mogelijkheden van vrij verkeer? Het spreekt voor zich dat wanneer een 
particulier zijn recht van vestiging uitoefent met het oog op eigen voordeel, hij hiervan 
geen misbruik uitmaakt. Zulks behoort integendeel tot de ratio zelf van de vrijheid van 
vestiging die, zoals het Hof in Gebhard erkende, inhoudt dat "een gemeenschapson
derdaan duurzaam kan deelnemen aan het economisch leven van een andere Lid-Staat dan 
zijn staat van herkomst, daar voordeel uit kan halen en op die wijze de economische en 
sociale vervlechting in de Gemeenschap op het terrein van de niet in loondienst verrichte 
werkzaamheden kan bevorderen". 3479 Evenmin kan blijkens het recente Pafitis
arrest3480 het louter inroepen van een communautaire bepaling ter afdwinging van een 
bepaald recht als misbruik worden aangemerkt. Het Hof oordeelde er dat afbreuk zou 
worden gedaan aan de eenvormige toepassing van het gemeenschapsrecht en aan de volle 
werking daarvan indien ten gevolge van een nationale regeling - in casu art. 281 Grieks 
Burgerlijk Wetboek inzake misbruik van recht3481 - een aandeelhouder die zich op de 
Tweede Richtlijn beroept3482 , "zou worden geacht- zijn recht te misbruiken op de enkele 
grond dat hij minderheidsaandeelhouder is van een vennootschap die [zoals in casu] onder 
een saneringsregeling valt, of dat de sanering van de vennootschap hem ten goede is 
gekomen. "3483 

727. Een algemene omschrijving van "misbruik" van vrij verkeer of van andere aan het 
gemeenschapsrecht ontleende aanspraken heeft het Hof tot dusver nog niet ontwikkeld. 
Dit doet de fundamentele vraag rijzen of misbruik een nationaalrechtelijk begrip is waarop 
de Lid-Staten hun eigen criteria terzake kunnen toepassen, dan wel of het om een 
communautair concept gaat waarvan de uitlegging ten langen leste bij het Hof berust. 

Het volgende maakt duidelijk dat de keuze tussen beide benaderingen niet vrijblijvend is. Het begrip "rechtsmis
bruik" valt vanuit twee invalshoeken te benaderen. Enerzijds kan men staande houden dat een recht intrinsieke 
grenzen heeft waarbinnen het kan worden uitgeoefend, zodat een gedraging die deze limieten te buiten gaat, in 
wezen niet als uitoefening van dat recht kan worden beschouwd. In die richting gaan o.m. de Duitse wetgever 
met art. 226 BGB ("Die Ausübung eines Rechtes ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem 

3479 

3480 

3481 

3482 

3483 

Arrest Gebhard, r.o. 25 (eigen cursivering). Zie ook supra, nr. 159. 

Arrest van 12 maart 1996, zaak C-441/93, nog niet gepubliceerd in de Jur. Zie i.v.m. dit arrest 
reeds supra, nr. 243. 

Zie infra, nr. 727. 

In casu art. 25, lid 1, Tweede Richtlijn, op grond waarvan kapitaalverhogingen in naamloze 
vennootschappen in beginsel steeds moeten plaatsvinden krachtens een besluit van de algemene 
vergadering. 

Arrest Pafitis, r.o. 70 (tekst tussen haakjes toegevoegd). Daaraan voegt het Hof toe: "Daar artikel 
25, lid 1, zonder onderscheid van toepassing is op alle aandeelhouders, ongeacht het resultaat van 
een eventuele sanering, zou, wanneer een op artikel 25, lid 1, gebaseerd beroep om dergelijke 
redenen als misbruik van recht wordt aangemerkt, in feite de strekking van deze bepaling worden 
gewijzigd". Daarmee volgde het Hof goeddeels de conclusie van advocaat-generaal TESAURO van 9 
november 1995 in deze zaak, nog niet gepubliceerd in de Jur., punten 26-33. 
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anderen Schaden zuzufügen") en de Griekse wetgever met art. 281 Grieks Burgerlijk Wetboek (krachtens welk 
"de uitoefening van een recht niet [is] toegestaan, wanneer dat kennelijk de grenzen, gesteld door de goede 
trouw of de goede zeden of door het sociale en economische doel van dat recht, te buiten gaat"). 3484 Ander
zijds kan men de vraag of misbruik van een recht voorligt, als losstaand van dit recht beschouwen: misbruik 
geldt dan als een externe veeleer dan een interne begrenzing van de uitoefening van dit recht. 3485 Is misbruik 
van aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten of aanspraken in het geding, dan maken beide theurieën een 
belangrijk verschil: krachtens de eerste zou het een zaak van gemeenschapsrecht zijn om na te gaan of de 
gedraging een al dan niet legitieme uitoefening van het recht of de aanspraak vormt, terwijl onder de tweede 
benadering de criteria voor misbruik in zekere zin losstaan van de uitlegging van de betrokken communautaire 
regel en bijgevolg mogelijk door het nationale recht kunnen worden beheerst. 

Het Hof heeft zich over deze vraag nog niet uitgesproken. In Pafitis heeft het evenwel een 
tip van de sluier gelicht betreffende de verhouding tussen het gemeenschapsrecht en 
nationale regels inzake misbruik van recht (in casu voornoemde bepaling van het Grieks 
Burgerlijk Wetboek). Het rechtscollege oordeelde er dat "de toepassing van een dergelijke 
regel in elk geval geen atbreuk [kan] doen aan de volle werking en de eenvormige 
toepasing van de gemeenschapsbepalingen in de Lid-Staten" .3486 De beoordeling daar
van behield het Hof uitdrukkelijk aan zichzelf, onder verwijzing naar zijn vaste recht
spraak luidens welke "het, wanneer door een particulier op grond van gemeenschapsbe
palingen ingeroepen rechten aan de orde zijn, aan het Hof [staat] om na te gaan of de 
nationale rechtsorde een afdoende rechtsbescherming biedt. "3487 

Voornoemde toevoeging in Pa.fitis valt te verklaren door de belemmerende werking die art. 281 Grieks 
Burgerlijk Wetboek3488 al eerder bleek te hebben uitgeoefend op de afdwinging van de Tweede Richtlijn voor 
de Griekse hoven en rechtbanken. Zo had het Hof van Beroep te Athene, na het arrest Kera.fina3489

, de door 
de Griekse staat ingeroepen exceptie betreffende misbruik van recht rechtens gegrond verklaard. 3490 Ook in 
Pa.fitis zelf bleek verweerster - een bank wier kapitaal voor 100 % in handen is van de Griekse staat - een op 
misbruik van recht gefundeerde exceptie te hebben gemaakt. In zijn verwijzingsbeschikking had de verwijzende 
rechter uitdrukkelijk zijn beslissing over dit punt gereserveerd en zichzelf als enige bevoegd verklaard om 
hierover te oordelen3491

, hetgeen de toevoeging van het Hof helpt verklaren. dat de controle over de "afdoende 
rechtsbescherming" geboden door de nationale rechtsorde"aan het Hof staat. Dat de hogergenoemde expliciterin
gen van het Hof (supra, nr. 726 en dit nr.) geenszins overdreven luxe waren, blijkt hieruit, dat het voor de 
kwalificatie van rechtsmisbruik naar Grieks recht reeds voldoende werd geacht dat de eisers in het hoofdgeding 
minderheidsaandeelhouders waren die geen enkele schade bij de saneringsoperatie hadden opgelopen maar er 

3484 

3485 

3486 

3487 

3488 

3489 

3490 

3491 

Zie arrest Pafitis, r.o. 67. 

Voor beide theorieën, zie o.m. GHESTIN, J. en GOUBEAUX, G., Traité de droit civil. Introduetion 
générale, Parijs, L.G.D.J., 1990, 3e ed., nr. 697, p. 678-679 (die voor de eerste benadering 
opteren); MERZ, H., "Vom Schikaneverbot zum RechtsmiBbrauch", ZfRV, 1977, (162), 172. 

Arrest Pafitis, r.o. 68. 

Arrest Pafitis, r.o. 69. 

Deze bepaling blijkt haar grondslag te vinden in art. 25 Griekse Grondwet. 

Arrest van 12 november 1992, gevoegde zaken C-134/91 en C-135/91, Jur., 1992, I-5699. 

Hof van Beroep Athene, arrest nr. 933711992 van 26 november 1992, aangehaald in conclusie van 
advocaat-generaal TESAURO in Pafitis, voetnoot 21. Uit punt 27 van de conclusie van de AG blijkt 
dat het nog niet om een definitieve uitspraak gaat, maar dat het Hof van Beroep instructiemaatrege
len heeft bevolen om de feitelijke gegrondheid van de exceptie te onderzoeken. 

Zie conclusie AG TESAURO, punt 26. 
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integendeel voordeel uit hadden gehaald, of dat zij hun voorkeurrecht niet hadden uitgeoefend op de door de 
provisionele bewindvoerder in het kader van de betwiste kapitaalverhoging uitgegeven aandelen. 3492 

728. De beklemtoning door het Hof van de volle werking en eenvormige toepassing van 
het gemee~chapsrectt moet worden toegejuicht. Zij maakt niet alleen duidelijk dat het 
rechtscollege zich een toezicht voorbehoudt over de rechtsbescherming die door de 
nationale rechtsorde geboden wordt wanneer particulieren aan het communautaire recht 
ontleende aanspraken willen effectueren, maar bovendien dat de eenzijdige toepassing van 
nationale misbruikcriteria niet mag leiden tot een aantasting van de uniforme geldings
kracht van het gemeenschapsrecht. Daarmee heeft het Hof een eerste, belangrijke stap 
gezet in een moeilijke evenwichtsoefening, namelijk het vrijwaren van een doeltreffende 
en eenvormige toepassing van het gemeenschapsrecht in de Lid-Staten versus de inaan
merkingneming van nationaalrechtelijke diversiteit bij de invulling van het begrip 
"rechtsmisbruik". Mogelijk vormt dit het begin van een ontwikkeling waarin het Hof 
geleidelijk een eigen misbruikbegrip zal ontwikkelen, op zoek naar een gemeenschappelij
ke noemer in de op dit vlak door een grote diversiteit gekenmerkte nationale rechtsstel
sels. 

AFDELING 11. RECHTSMISBRUIK NAAR NATIONAAL RECHT 

729. Reeds een vluchtige kijk naar het recht van de Lid-Staten met betrekking tot 
misbruik van recht maakt deze verscheidenheid zonneklaar. 3493 De notie "rechtsmis
bruik" zelf is niet gemeen aan alle Lid-Staten: al}g~rs dan de landen van de Latij~

G~rmaans~. rechtsfamilie kennen. de "common law"- (Ierland en het Verenigd Koninkrijk) 
e!! ge Scandinavische rechtsstelsels (met name Denemarken en Finland) het begrip niet als 
zod_'!1.1ig. 3494 Deze rechtsorden hanteren echter wel begrippen die in specifieke situaties 
tot een gelijkaardig resultaat voeren als rechtsmisbruik. 3495 Ook tussen de continentale 
stelsels die het begrip rechtsmisbruik in algemene zin kennen, doen zich belangrijke 
verschillen voor. In sommige Lid-Staten (Duitsland, Griekenland, Luxemburg, Nederland, 

3492 

3493 

3494 

3495. 

Conclusie AG TESAURO, punt 26 en voetnoot 20. 

Zie voor een uitstekende rechtsvergelijkende analyse, VOYAME, J., COTTIER, B. en RoCHA, B., 
"L'abus de droit en droit comparé", in L 'abus de droit et les concepts équivalents: principe et 
applications actuelles, Actes du dix-neuvième Colloque de droit européen, Luxemburg, 6-9 
november 1989, Straatsburg, Conseil de l'Europe, 1990, 23-52. Zie tevens de nationale rapporten 
in L 'abus de droit/abuso di diritto, ROTONDI, M. (ed.), Padua, Cedam, 1979. · 

Zie NEVILLE BROWN, L., o.c., in Institutional Dynamics of European lntegration, 514-515. 

Men denke in de "common law"-stelsels aan bijzondere vormen van "torts", zoals "malice" (op het 
gebied van misbruik van eigendomsrecht door een landeigenaar wordt dit "nuisance"), "injurious 
falsehood" of "defamation" (misbruik van vrije meningsuiting of pers): zie o.m. ROGERS, W.V.H., 
Winfield and Jolowicz on Tort, Londen, Sweet & Maxwell, 1984, 12e ed., 395-397 en 293 e.v.; 
Clerk & Lindsell on Torts, Londen, Sweet & Maxwell, 1995, 17 e ed., nr. 1-41 , p. 28 en 1009 
e.v.; NEVILLE BROWN, L., o.c., in Institutional Dynamics of European lntegration, 515. Het 
Engelse administratief recht kent wel "misfeasance in a public office" als een specifieke grond voor 
aanvechting van bestuurshandelingen, die aspecten van misbruik van bevoegdheid dekt: zie b.v. 
LEWIS, C., Judicial remedies in pubZie law, Londen, Sweet & Maxwell, 1992, 406-410). Het Ierse 
administratief recht hanteert dan weer het begrip "mala fides" ingeval van afwending van bevoegd
heid door een administratieve overheid: MORGAN, O.G. en HOGAN, G., Administrative Law in 
!re land, Londen, Sweet & Maxwell, 1991, 2e ed., 511. 



729 

Portugal, Spanje) is rechtsmisbruik Ï11 de wet geregeld3496
, in andere (België, Frankrijk, 

tot voor kort ook Nederland) vormt het een j!-!1"1SJ!I"!!<!t!nti~l~ __ ÇQDS~J."ll~~ie. 3497 Niet enkel 
de rechtsbron, oo~_ de rechtsgl"o~d~l'!g verschilt: in Duitsland geldt rechtsmisbruik als \, 
uitdrukking van een algemeen beginsel van "Treu und Glauben" dat de uitoefening van , 
alle rechten begrenst3498

, in Nederland berust het op de beperkende werking van de : 
billijkheid3499

, in Lid-Staten als België en Frankrijk vormt het een bijzondere toepassing / 
van het leerstuk van de onrechtmatige daad resp., in contractueel verband, de goede/ 
trouw. 3500 In de meeste Lid-Staten waar het begrip wettelijk erkend is, geldt een objec
tieve test waarbij enkeL de schadelij~e gevolg_C?n tellen (Duitsland, Griekenland, Luxem
burg, Portugal, Spanje), terwijl in Italië een Sl!c~j~~~j_~y~ test ("animus nocendi"3501

) 

3496 

3497 

3498 

3499 

3500 

3501 

Zie, naast het reeds aangehaalde art. 226 Duits BGB en art. 2S1 Grieks Burgerlijk Wetboek, art. 7, 
lid 2, Spaanse Código Civil; art. 6-1 Luxemburgse Code civil, ingelast bij wet van 2 juli 1987 
(Mémonal, A 19S7, 1173), naar luid waarvan "tout acte outout fait qui excède manifestement, par 
1' intention de son auteur, par son ob jet ou par les circonstances dans lesqueUes il est intervenu, 
l'exercice normal d'un drott, n'est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et 
peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l'abus" (voor een 
commentaar, zie MARGUE, G., "L'abus de droit et la loi luxembourgeoise", in L'abus de droit et 
les concepts équivalents, 53-57; art. 13 boek 3 Nederlands B.W. (van kracht sedert 1 januari 1992), 
luidens welk "degene aan wie een bevoegdheid toekomt, [ ... ] haar niet [kan] inroepen, voor zover 
hij haar misbruikt" (lid 1) en dat vervolgens stipuleert dat "een bevoegdheid [ ... ] onder meer [kan] 
worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met 
een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenre
digheid tussen het belan~ bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar 
redelijkheid niet tot die mtoefening had kunnen komen" (dit vormt een codificatie van rechtspraak: 
zie, met talrijke verwijzingen, RODENBURG, P., Misbruik van bevoegdheid, Deventer, K.luwer, 
19S5, 6-7; belangrijk is tevens het derde lid: "Uit de aard van een bevoegdheid kan voortvloeien 
dat zij niet kan worden misbruikt"; art. 334 Portugese Código Civil, dat identiek luidt als art. 2S1 
Grieks Burgerlijk Wetboek, waaraan het rechtstreeks ontleend is; art. 7 Spaanse Código Civil. 

Zie de uitvoerige bespreking van de Belgische en deels ook Nederlandse rechtspraak bij VAN 
GERVEN, nrs. 70-71, p. 1S4-196, en van de Franse rechtspraak bij CADIET, L., V 0 "Abus de 
droit", in Répertoire de droit civil, I, Parijs, Dalloz, 1992, . S-21, nrs. 36-171. 

De rechtsgrondlslag daarvoor vormt § 242 BGB: zie LARENZ, K., Allgemeiner Teil des deutschen 
Bürgerlichen Rechts, München, Beek, 19S9, 7e ed., 234; MERTZ, H., o.c., ZfRV, 1977, 172. 

Zie o.m. RODENBURG, P., Misbruik van bevoegdheid, 13; VAN DER GRINTEN, J.W.M., "Misbruik 
van Recht in het nieuw BW", in Goed en trouw. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. W. C.L. van 
der Grinten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijme
gen, Zwolle, Tjeenk Willink, 19S4, 367-390. 

Zie voor het Belgische recht, waar misbruik van recht in niet-contractuele situaties gebaseerd is op 
art. 13S2 B.W. en misbruik van contractuele rechten op art. 1134 B.W. (zie inzonderheid Cass., 
19 september 19S3, Arr. Cass., 19S3-S4, 52; Cass., 16 januari 19S6, R. W., 19S7-SS, met noot 
VAN ÜEVELEN, A.; Cass., 30 januari 1992, Rev. Crit. Jur. B., 1994, met noot FORIERS, P.A.), 
inzonderheid DE BERSAQUES, A., "L'abus de droit", noot bij Gent, 20 november 1950, R.C.J.B., 
1953, (272), nr. 2, p. 273; VAN GERVEN, nr. 63, p. 166, nr. 69, p. 1S1 en nr. 73, p. 199; VAN 
OMMESLAGHE, P., "Abus de droit, fraude aux droits destierset fraude à la loi", noot bij Cass., 10 
september 1971, R.C.J.B., 1976, (303), nr. 16, p. 335. In meer recente doctrine wordt evenwel in 
toenemende mate het verbod van rechtsmisbruik als algemeen rechtsbeginsel erkend: zie de auteurs 
aangehaald bij VAN OEVELEN, A., "Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contrac
tenrecht", in Algemene rechtsbeginselen, VAN HOECKE, M. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1991, (95), 
nr. 41, p. 145. Zie, voor het Franse recht, de grondige bespreking van het leerstuk van "abus de 
droit" bij CADIET, L., o.c., in Répertoire de droit civil, I; CHABAS, F., Leçons de droit civil, 11-1, 
Parijs, Montchrestien, 1991, Se ed., nrs. 455 e.v.; GHESTIN, J. en GOUBEAUX, G., Traité de droit 
civil. Introduetion générale, p. 674-725, nrs. 693-740. DAVID, R., Les grands systèmes de droit 
contemporain, Parijs, Dalloz, Se ed. (door JAUFFRET-SPINOSI, C.), 19S2, nr. 114, p. 152-153, 
meent evenwel m.b.t. de op art. 13S2 Code civil gesteunde theorie van het rechtsmisbruik: "Il est 
devenu clair de nosjours [ ... ] que Ie principe ici appliqué n'est pas un principe de responsabilité; il 
s' a git là d 'un principe général, dominant tout Ie droit [ ... ] . " 

Art. S33 Codice civile, dat echter enkel op misbruik van eigendomsrecht betrekking heeft. 
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wordt toegepast en België, Frankrijk en Nederland zich via de ~rit~!it\_v~n zorgvuldig
heicl, __ g_q~Q.~_ trou~~~!l! of re~e~ijkh~id tussen beide bewegen. 3502 Bijzonder delicaat -lijkt 
het een gemeenschappelijke noemer te identificeren wat betreft de vraag in hoeverre het 
aan de rechter staat om na te gaan of een recht wordt uitgeoefend in overeenstemming 
met het economisch of sociaal doel ervan: ofschoon dit criterium naar Grieks, Spaans, 
Luxemburgs en Portugees recht een min of meer belangrijke rol speelt om na te gaan of 
al dan niet misbruik voorhanden is, heeft het - ondanks het gedachtengoed van JossE
RAND3503 - geen ingang in België en Frankrijk gevonden, althans voor subjectieve rech
ten. 3504 Tenslotte valt evenmin een vaste lijn te trekken wat betreft de rechtsgevolgen 
van de kwalificatie van een handeling als rechtsmisbruik: afhankelijk van het geval leidt 
zulks tot verwerping van een vordering, nietigheid, het opleggen van de normale 
uitoefening van het recht, of schadevergoedingsplicht. 3505 

AFDELING 111. 'MISBRUIK' VAN MARKTVRIJHEDEN: AANWIJZINGEN IN DE RECHTSPRAAK 

730. Dat de interactie tussen communautair en nationaal recht inzake misbruik van recht 
nog maar in zijn kinderschoenen staat, neemt niet weg dat in de rechtspraak van het Hof 
reeds tal van aanwijzingen kunnen worden aangetroffen over wat al of niet 1]1i~bruijc~y_an 
YIÜ _ v~rkee~ kan worden geacht. In de eerste plaats blijkt dat het Hof daarbij een 
objectieve, en niet een subjectieve test hanteert. Zo oordeelde het in Levin dat het genot 
van het vrije werknemersverkeer niet afhankelijk kan worden gesteld van de doeleinden 
die een gemeenschapsonderdaan nastreeft3506 (cf supra, nr. 174), hetgeen recent in 
O'Flynn bevestigd werd met de toevoeging dat "de mogelijkheid zich op een zo funda
mentele vrijheid als het vrije verkeer van personen te beroepen [ ... ] niet door zulke 
overwegingen van zuiver subjectieve aard [kan] worden beperkt" .3507 Lid-Staten mogen 
enkel aan de hand van objectieve factoren vaststellen dat een gemeenschapsonderdaan 
oneigenlijk gebruik maakt van het vrije verkeer, zo blijkt ook uitdrukkelijk uit Lair508 

en, met betrekking tot het goederenverkeer, LeeZere (infra, nr. 736). Die voorliefde voor 

3502 

3503 

3504 

3505 

3506 

3507 

3508 

Zie NEVILLE BROWN, L., o.c., in Institutional Dynamics of European lntegration, 514: CADIET, 
L., o.c., in Répertoire de droit civil, I, p. 3, nr. 3; en, uitgebreid, VOYAME, J., COTTIER, B. en 
ROCHA, B., o.c., in L'abus de droit et les concepts équivalents, 28-37. 

Gedoeld wordt op diens klassieker JOSSERAND, L., De l'esprit des droits et de leur relativité. 
Théorie ditede l'Abus des Droits, Parijs, Dalloz, 1939, 2e ed. 

Zie VAN GERVEN, W., "Variaties op het thema misbruik", W.P.N.R., 1978, (62), 64-65 (tevens 
gepubliceerd in R. W., 1979-80, 2467-2500). 

Zie, wat beide laatstgenoemde sancties betreft, Cass., 11 juni 1992, R. W., 1992-93, 373, dat 
preciseert dat de sanctie ·voor rechtsmisbruik niet in het verbeuren van het recht bestaat. Zie 
daarnaast voor de diverse sancties naar Belgisch recht, VAN GERVEN, nr. 72, p. 197-199. 

Arrest van 23 maart 1982, zaak 53/81, Jur., 1982, 1035, r.o. 21. 

Arrest van 23 mei 1996, zaak C-237/94, nog niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 21. 

Arrest van 21 juni 1988, zaak 39/86, Jur., 1988, 3161, r.o. 43: "Voor zover de onderliggende 
grond voor het betoog van de drie genoemde Lid-Staten is gelegen in het voorkomen van misbrui
ken waarvan bij voorbeeld sprake is wanneer aan de hand van objectieve factoren kan worden 
vastgesteld dat een werknemer zich naar een Lid-Staat begeeft met het enkele doel om daar, na een 
zeer korte periode beroepswerkzaamheid, aanspraak te kunnen maken op steun voor studenten, 
moet worden opgemerkt dat dergelijke misbruiken niet worden gedekt door de hier besproken 
bepalingen van gemeenschapsrecht" (nl. artt. 48 EG en 7, lid 2, verordening (EEG) nr. 
1612/68)(eigen cursivering). 
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een objectieve veeleer dan een subjectieve misbruiktest komt overigens eveneens tot uiting 
in de communautaire rechtspraak inzake misbruik van economische machtspositie3509 en 
vernietiging van gemeenschapsbesluiten wegens misbruik van bevoegdheid. 3510 

Deze vaststelling is van belang voor de bewijslast in het kader van geschillen tussen ondernemingen en nationale 
overheden. Een overheid die een onderneming misbruik van vestigingsrecht verwijt, dient niet het bewijs te 
leveren dat deze de bedoeling heeft bepaalde nationale regels te omzeilen of ontduiken. Zij zal dit aan de hand 
van objectieve omstandigheden kunnen aantonen. 

731. Een tweede opvallend kenmerk in de jurisprudentie over misbruik van vrij verkeer 
is dat zij nagenoeg uitsluitend is toegespitst op het "voor een ander doel" gebruiken van 
de betrokken verdragsvrijheid door een marktoperator. 3511 In het gros van de gevallen 
gaat het om wetsontduiking, zoals het zich onttrekken aan de normalerwijze toepasselijke 
beroepsregels (Van Binsbergen: infra, nr. 736), regels inzake diploma's en vakbekwaam
heden (Knoors, Van de Bijl en Kraus, infra, nr. 735) of andere economische regelgeving 
zoals inzake prijzen (Leclerc, infra, nr. 736) of het omroepbestel (TVJO: infra, nr. 742). 
Daarnaast kan blijkens Lair misbruik ook voorliggen doordat de gemeenschapsonderdaan 
van zijn mobiliteitsrecht gebruik maakt "met het enkele doel" om in het gastland, na een 
zeer korte periode beroepswerkzaamheid, aanspraak te kunnen maken op steun3512

; 

dergelijke misbruiken, zo voegde het Hof hieraan toe, worden niet gedekt door de 
betrokken gemeenschapsbepalingen (in casu art. 48 EG en 7, lid 2, verordening (EEG) 
nr. 1612/68). 3513 

3509 

3510 

3511 

3512 

3513 

Uit de jurisprudentie inzake misbruik van economische machtspositie in de zin van art. 86 EG blijkt 
dat "misbruik" een objectief begrip is: zie arresten van 13 januari 1979, zaak 85/76, Hoffmann-La 
Roche, Jur., 1979, 461, r.o. 91; 3 juli 1991, zaak C-62/86, Akzo/Commissie, Jur., 1991, 1-3359, · 
r.o. 69, luidens welke onder het misbruikbegrip vallen, "gedragingen van een ondernemin~ met een 
machtspositie [ ... ], welke invloed kunnen uitoefenen op de structuur van een markt waar, JUist door · 
de aanwezigheid van bedoelde onderneming, de mededinging reeds is verflauwd, en die ertoe leiden 
dat de handhaving of ontwikkeling van de nog bestaande marktconcurrentie met andere middelen 
dan bij een op basis van ondernemersprestaties berustende normale mededin~ing - met goederen of 
diensten- in zwang zijn, wordt tegengegaan". Een moreel afkeurenswaardige handeling, fout of 
bedoeling om te benadelen, is derhalve niet vereist: zie VAN GERVEN, W., MARESCEAU, M. en 
STUYCK, J., Kartelrecht II Europese Economische Gemeenschap, p. 271, nr. 291; BRAUN, A., 
GLEISS, A. en HIRSCH, M., Droit des ententes de la Communauté Economique Européenne, p. 330, 
nr. 264; WAELBROECK, M., "Art. 85-90", in La concurrence, in Le droit de la Communauté 
Economique Européenne, IV, 67-68. 

Misbruik van bevoegdheid ("Ermessensmifibrauch", "détournement de pouvoir", "misuse of 
powers") vormt een nietigheidsgrond voor gemeenschapsbesluiten krachtens de artt. 33 EGKS, 173 
EG en 146 EGA. De objectieve test komt met name tot uiting in arresten van 29 september 1987, 
gevoegde zaken 351/85 en 360/85, Fabrique de Fer de Charleroi/Commissie, Jur., 1987, 3639, 
r.o. 17-20; 21 juni 1988, gevoegde zaken 32, 52 en 57/87, !SA/Commissie, Jur., 1988, 3305, r.o. 
17-19; 14 juli 1988, gevoegde zaken 33; 44, 110, 226 en 285/86, Peine-Salzgitter e.a./Commissie, 
Jur., 1988, 4309, r.o. 23. Vroeger ging het Hof veeleer van een subjectieve test uit: zie o.m. 
arresten van 21 juli 1958, zaak 8/57, Groupement des Hauts-Fourneaux et Aciéries belges/Hoge 
Autoriteit, Jur., 1958, 239, opp. 263; 21 februari 1984, gevoegde zaken 140, 146, 221 en 226/82, 
Walzstahl-Vereinigung en Thyssen/Commissie, Jur., 1984, 951, r.o. 27. Zie, met talrijke andere 
referenties, LENAERTS, K. en ARTS, D., Europees procesrecht, nr. 327, p. 190-191; zie ook, 
m.b.t. de overgang van een subjectieve naar een objectieve misbruiktest, SCHOCKWEILER, F., "La 
notion de détournement de pouvoir en droit communautaire", A.J.D.A., 1990, (435), 439-441. 

Zie met name arrest van 27 maart 1990, zaak C-113/89, Rush Portuguesa, Jur., 1990, 1-1417, r.o. 
17. 

Arrest Lair, r.o. 43. 

Ibid. 



/ 
I 
1 
\ 

732 

732. Deze rechtspraak doet de vraag rijzen of het vestigingsrecht als zodanig voor 
misbruik vatbaar is. Zoals hoger uitvoerig geanalyseerd (supra, nrs. 159 e.v.), komt 
uitoefening van het vestigingsrecht er volgens Factoname IJ op neer dat "daadwerkelijk 
een economische activiteit wordt uitgeoefend door middel van een duurzame vestiging 
voor onbepaalde tijd in een andere Lid-Staat". 3514 Uit de wezenlijke componenten van 
het begrip vestiging blijkt dat het vestigingsrecht slechts toepassing vindt indien aan 
objectieve voorwaarden is voldaan, nl. reële economische bedrijvigheld voor onbepaalde 
duur in het gastland. Kan een door het Verdrag geboden mogelijkheid tot duurzame 
deelneming aan het economisch leven in een andere Lid-Staat worden misbruikt? Dezelfde 
vraag geldt het werknemersverkeer, waar het Hof "reële en daadwerkelijke arbeid" in het 
gastland vergt en waaronder naar vaste rechtspraak louter marginale en bijkomstige 
werkzaamheden niet ressorteren (zie de supra, nr. 174, aangehaalde rechtspraak). De 
hoger geciteerde overweging uit Blair laat zich hiermee volkomen verzoenen: art. 48 EG 
is gewoonweg niet van toepassing wanneer niet in toereikende mate aan het effectivi
teitsvereiste is voldaan. 

Het lijkt erop, dat het Hof in zijn jurisprudentie inzake vrij verkeer tot nog toe 
geen echte misbruik-, maar eerder een wetsontduikingsdoctrine heeft ontwikkeld. 
Wetsontduiking ("Gesetzesumgehung", "fraude à la loi", "evasion of the law") ligt in de 
hoger genoemde gevallen voor, omdat een gemeenschapsonderdaan beroep doet op een 
bepaalde regeling - de verdragsbepalingen inzake vrij verkeer - en zijn gedragingen 
daarnaar richt, maar met het doel een andere, normaliter op hem dwingend toepasselijke 
regeling te omzeilen. 3515 

Bekijkt men het beroep dat gemeenschapsonderdanen en ondernemingen op het vrije verkeer doen vanuit deze 
optiek, dan wordt het inderdaad mogelijk een aantal gevallen als (poging tot) wetsontduiking te kwalificeren: 
voorbeelden die hier meteen voor de geest komen, zijn de 'quota hopping' -zaken (supra, nrs. 394-399) en het 
beroep dat op art. 30 EG werd gedaan in het kader van de zondagzaken, d.w.z. de zaken waarin lokale 
marktdeelnemers het vrije goederenverkeer inriepen ter invalidering van nationale regels inzake de openingstijden 
van winkels resp. de tewerkstelling van personeel tijdens de weekends (supra, nr. 468). 1516 

Voor wat de door deze jurisprudentie bestreken gevallen betreft, is het bijgevolg onjuist 
om van rechtsmisbruik sensu stricto te gewagen. 3517 Slaat men er de traditionele criteria 
van misbruik van recht op na (geen ander oogmerk hebben dan een ander te benadelen, 
d.w.z. geen redelijk belang hebben; tussen verschillende wijzen van rechtsuitoefening met 
hetzelfde nut de voor een ander schadelijke of het meest schadelijke kiezen; het uit de 
gekozen uitoefeningswijze aan de titularis toekomende voordeel staat buiten verhouding 
tot het aanzienlijk grotere nadeel aan anderen berokkend3518

), dan stelt men niet alleen 

3514 

3515 

3516 

3517 

3518 

Supra, voetnoot 887. 

Cf de verschillende omschrijvingen van wetsontduiking bij VAN GERVEN, nr. 74, p. 202-204. 

Zie ook STEINER, J., "Drawing the line: uses and abuses of Artiele 30 EEC", C.M.L. Rev., 1992, 
749-774. 

Anders, m.b.t. de 'quota hopping'-zaken, NEVILLE BROWN, L., o.c., in Institutional Dynamics of 
European Integration, 525. 

Zie o.m., voor deze drie inmiddels klassieke criteria van rechtsmisbruik, VAN GERVEN, W., "Het 
evenredigheidsbeginsel: een beginsel met een groot verleden en een grote toekomst", in Ik heb nu, 
wat worden zal: opstellen aangeboden aan Prof H. C.F. Schoordijk ter gelegenheid van zijn 
afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant (hierna: "Schoordijk-bundel"), 
Deventer, KI uwer, 1991, (7 5), 82-83; zie reeds VAN GERVEN, nr. 70, p. 184-190. Zie tevens het 
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vast dat deze berusten op een privaatrechtelijke belangenafweging die zich moeilijk naar 
de relatie tussen particulier en overheid laat transponeren, maar bovendien dat hun 
toepassing op het gebied van het vrije verkeer allerminst vanzelfsprekend lijkt. Kan een 
EG-onderneming verweten worden van de vrijheid van vestiging op excessieve wijze, of 
met te weinig aandacht voor andere belangen (die van de overheid en/ of particulieren, 
waaronder mogelijk aandeelhouders, crediteuren en werknemers van de onderneming), 
gebruik te maken? Een ongekwalificeerd bevestigend antwoord zou een aantal . uiterst 
delicate vragen doen rijzen: kan een nationale overheid zich b.v. tegen een besluit tot 
zetelverplaatsing van een binnenlandse vennootschap keren door te wijzen op de negatieve 
gevolgen die zulks voor het oorsprongland op fiscaal en/of werkgelegenheidsvlak 
meebrengt? Zouden werknemers zich op misbruik van vestigingsrecht kunnen beroepen 
ten aanzien van hun werkgever wanneer deze besluit - b.v. omwille van lagere loonkosten 
- een productie-eenheid in een andere Lid-Staat in plaats van in het thuisland (of het land 
van vestiging) te openen? Men stelt vast, dat aanvaarding van dergelijke misbruik-claims 
al snel de ratio zelf van de vrijheid van vestiging, vrije keuze van vestigingsplaats in het 
perspectief van een doelmatige allocatie van productiefactoren binnen de interne markt 
(supra, nrs 2-3), in gevaar zou brengen. 

733. Het voorgaande maakt duidelijk dat aan een beroep op de leer van het rechtsmis
bruik ten aanzien van uitoefening van vrij-verkeersrechten vanuit het EG-Verdrag zelf 
intrinsieke grenzen zijn gesteld. Sensu lato kan men van rechtsmisbruik gewagen, indien 
men daaronder de gevallen van wetsontduiking brengt zoals deze zich reeds in de 
rechtspraak van het Hof hebben voorgedaan (supra, nr. 732 en infra, nrs. 735-736). 
Sensu stricto daarentegen is, althans in de huidige stand van de communautaire jurispru
dentie, misbruik van vestigingsrecht nog niet aan de orde geweest. De vraag, onder welke 
voorwaarden van een dergelijk misbruik sprake kan zijn, blijft derhalve open, evenals de 
vraag naar de intensiteit van het rechterlijke toezicht dat het Hof zich zal voorbehouden 
op toepassing van nationale misbruikregels of -doctrines in dit verband. 

Kan van misbruik van vestigingsrecht geen sprake zijn indien de vestiging, ofschoon zij aan de objectieve 
Factoname-criteria beantwoordt, geschiedt met een immoreel of crimineel doel, b.v. drughandel, witwassen, 
autodiefstal? Nuancering lijkt ook hier vereist. Wat immorele doelstellingen betreft, heeft het Hof reeds eerder 
laten verstaan dat het zijn beoordeling niet in de plaats kan stellen van de wetgever van de betrokken Lid-Staten 
(abortus, loterijen)3519; het Hof gaat in dergelijke zaken na of aan de objectieve voorwaarden voor de inroep
baarbeid van de betrokken verdragsvrijheid voldaan is3520

, en zo het antwoord daarop bevestigend luidt, zijn 
de verdragsbepalingen in kwestie ook toepasselijk - wat niet belet dat de moraliteitskwestie in het kader van de 
communautaire rechtvaardigingsloets terug aan de orde kan worden gesteld. Anders ligt dit bij criminele 
activiteiten: op het vlak van het goederenverkeer heeft het Hof dienaangaande te verstaan gegeven dat deze 

3519 

3520 

onderzoek naar de verschillende (waaronder nog andere) criteria en hun toepassing bij VAN NESTE, 
F., "Misbruik van recht", T.P.R., 1967, 339-376. 

Arresten van 4 oktober 1991, zaak C-159/90, Grogan, Jur., 1991, 1-4685, r.o. 20; 24 maart 1994, 
zaak C-275/92, Schindler, Jur., 1994, 1-1039, r.o. 32. 

Zie, m.b.t. het vrije dienstenverkeer, arresten Grogan, r.o. 17-18; Schindler, r.o. 21-36. 
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gewoonweg niet door het vrije verkeer worden beschermd. 3521 Ook op dit punt lijkt derhalve geen rol voor 
een misbruikdoctrine te zijn weggelegd. 

734. Een en ander noopt onvermijdelijk tot een grondige bezinning omtrent de aard van 
de verdragsvrijheden en, meer algemeen, van aan het gemeenschapsrecht ontleende 
aanspraken. Men zou in dit verband de stelling kunnen poneren dat het Hof in het proces 
van constitutionalisering van de marktvrijheden (supra, nr. 277) de verdragsbepalingen 
inzake vrij verkeer van aan de Lid-Staten gerichte plichten heeft ontwikkeld tot "reflex
rechten", en uiteindelijk tot "vrijheden", ten gunste van particulieren. Toekenning van 
directe werking aan de in het Verdrag vervatte discriminatieverboden vormde een eerste 
stap in dit proces: het aan nationale overheden gerichte verbod van discriminatie werd 
daarmee een ("reflex"-)recht van gelijke behandeling voor particulieren. 3522 De verdere 
constitutionalisering van de vrijheid van vestiging, met name de flankering van deze 
vrijheid met aanspraken op markttoegang en vertrek uit het oorsprong- c.q. gastland 
(supra, nrs. 458 e.v. en 462 e.v.}, anders gezegd, met mobiliteitsrechten, maakt dat zij 
het stadium heeft bereikt waarin zij bovendien als "vrijheid" ("liberty") in de zin van 
POUND - of, iets generieker, "faculteit" ("privilege") in de zin van HOHFELD3523 - kan 
worden aangemerkt: de titularissen van de vestigingsvrijheid, d.w.z. alle gemeenschaps
onderdanen en alle ondernemingen in de zin van art. 58 EG, beschikken over een in 
beginsel onbeperkte mogelijkheid om deze vrijheid van intracommunautaire vestiging uit 
te oefenen. Zulks impliceert dat niemand (overheden noch particulieren) hen ertoe kan 
dwingen om de uitoefening van deze vrijheid achterwege te laten. In die zin begrepen, 
zou van misbruik van vestigingsrecht stricto sensu geen sprake kunnen zijn. Ongetwijfeld 
komen deze beschouwingen voor nuancering in aanmerking. Toepassing van deze meer 
rechtsfilosofische benadering kan evenwel - dat is het punt hier - doen blijken dat niet alle 
aan het gemeenschapsrecht ontleende aanspraken noodzakelijk op één lijn te stellen zijn. 
Zo gaat de voornoemde, aan het vestigingsrecht gegeven kwalificatie als "vrijheid" 
geenszins noodzakelijk op voor andere, met name door vennootschaps- of fiscale 

3521 

3522 

3523 

Zie met name de rechtspraak inzake verdovende middelen: arresten van 5 februari 1981, zaak 
50/80, Horvath, Jur., 1981, 385, r.o. 9 (waar een onderscheid tussen eenvoudige frauduleuze 
invoer en invoer van een product als heroïne wordt gemaakt), 10 en 12-13; 26 oktober 1982 in 
zaken 221181, Wolf, Jur. , 1982, 3681, r. o. 8-10 en 13, en 240/81, Einberger, Jur. , 1982, 3699, 
r.o. 8-10 en 13 (in r.o. 13 van beide arresten wordt import van verdovende middelen "geheel 
vreemd" aan de verdragsdoelstellingen van de artt. 2 en 3 EG geacht); 28 februari 1984, zaak 
294/82, Einberger, Jur., 1984, 1177, r.o. 14, 15 en 19; Schindler, r.o. 32; 5 juli 1988, zaak 
289/86, Happy Family, Jur., 1988, 3655, r.o. 17 en r.o. 20 (waar m.b.t. BTW een onderscheid 
wordt gemaakt tussen gewoon illegale transacties en producten waarvoor een "volstrekt verhande
lingsverbod" geldt, zoals illegale verdovende middelen). 

Over deze "reflex"-werking van de verdragsbepalingen inzake vrij verkeer, met inbegrip van de 
horizontale doorwerking ervan, zie VAN G ERVEN, W., The Horizontal Effect of Directive 
Provisions Revisited - The Reality of Catchwords, University of Hull, Institute of European Public 
Law, 1993, 2-3. Cf. ook Id., o.c., in Schoordijk-bundel, 77. 

Zie voor beide begrippen VAN OERVEN, W., "Een nieuwe analyse van het begrip 'Recht' - De 
'Juristic Conceptions' theorie", R. W., 1960-61, (2041), nr. 7; VAN GERVEN, nr. 31, p. 92-93. 
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richtlijnen3524 aan particulieren of ondernemingen toegekende aanspraken. De vraag of 
hier misbruik kan voorliggen, moet dan ook geval per geval worden onderzocht. 3525 

3524 

3525 

De fiscale richtlijnen voorzien trouwens zelf in uitdrukkelijke misbruikvoorbehouden: zie met name 
art. 11, lid 1, sub a, Fiscale Fusierichtlijn (zie ook negende considerans preambule); art. 1, lid 2, 
Moeder-dochterrichtlijn; vgl. de formulering van art. 7 voorstel rente- en royaltyrichtlijn en art. 13 
voorstel inaanmerkingneming verliezen vaste inrichtingen (beide supra, voetnoot 2380). 

Zie voor een Duits geval van misbruik door een aandeelhouder van diens recht om een fusie aan te 
vechten omdat de in art. 9 Derde Richtlijn opgelegde verslagplicht niet was nageleefd, de 
achtereenvolgende uitspraken van OLG Karlsruhe, 30 juni 1989, Z.I.P., 1989, 988; BGH, 29 
oktober 1990, Z.I.P., 1990, 1560; OLG Karlsruhe, 7 februari 1992, Z.l.P., 1992, 401; en, 
uiteindelijk, BGH, 29 maart 1993, Z.I.P., 1993, 762. De weigering van het Bundesgerichtshof om 
terzake een prejudiciële vraag aan het Hof te stellen, met de opmerking dat rechtsmisbuik "keine 
Frage richtlinienkonformer Auslegung des in nationales Recht umgesetzten Gemeinschaftsrechts 
[ist], sondem seiner einzelfallbezogenen Anwendung unter Beachtung des innerstaatlichen Verbots 
unzulässiger Rechtsausübung", heeft terecht kritiek uitgelokt van STEINDORFF, E., "Die Aufgaben
teilung zwischen Europäischem Gerichtshof und deutschen Gerichten- unter besonderer Berücksich
tigung von Gesellschaftsrecht und Kap i talmarkt -", in Deutsches und Europäisches Bank- und 
Börsenrecht, Berlijn - N ew Y ork, De Gruyter, 1994, ( 135), 17 4. Ook hier ziet het ernaar uit dat 
het BGH zich niet behoorlijk van zijn uit art. 177, lid 3, EG voortvloeiende plichten heeft 
gekweten. Cf supra, voetnoten 1183 en 1184. 
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Hoofdstuk 11. Ruimte voor, en grenzen aan, misbruikbestrij ding in de rechtspraak 
van het Hof van Justitie 

AFDELING I. COMMUNAUTAIRE RUIMTE VOOR MISBRUIKBESTRIJDING 

735. In diverse uitspraken op het gebied van de vrijheden heeft het Hof van Justitie zelf 
misbruikvoorbehouden ontwikkeld. Wat het vestigingsrecht aangaat, oordeelde het reeds 
in Knoors, sindsdien in vaste rechtspraak bevestigd, dat "niet [mag] worden miskend dat 
een Lid-Staat er een gerechtvaardigd belang bij kan hebben te verhinderen dat enige zijner 
onderdanen de krachtens het Verdrag geschapen mogelijkheden misbruiken om te trachten 
zich te onttrekken aan de werkingssfeer van hun nationale wetgeving op het gebied van de 
vereiste vakkennis" .3526 In Van de Bijz3521 maakte het Hof een gelijkaardig voorbe
houd op het domein van de wederzijdse erkenning van in een andere Lid-Staat verworven 
vakbekwaamheden (zie infra, nr. 737). In Kraus veralgemeende het Hof zijn voorbehoud 
aldus, dat "het gemeenschapsrecht een Lid-Staat niet verbiedt bij gebreke van harmonisa
tie maatregelen te nemen om te verhinderen, dat de krachtens het Verdrag geschapen 
mogelijkhedén worden misbruikt in strijd met het rechtmatig belang van deze staat". 3528 

Men stelt in deze rechtspraak een geleidelijke verruiming van het misbruikvoorbehoud ten 
voordele van Lid-Staten vast. De uitnodiging van het Hof in Knoors aan de communautai
re wetgever om via harmonisatie van wetgeving de oorzaak van mogelijke wetsontduik
kingen weg te nemen3529

, is in latere arresten niet hernomen. Bovendien blijkt uit de 
bewoordingen van Kraus dat - anders dan in Knoors, waar slechts sprake is van optreden 
van een Lid-Staat ten opzichte van "enige zijner onderdanen" - een Lid-Staat ook 
misbruik kan inroepen ten opzichte van onderdanen van een andere Lid-Staat3530

, en dat 
het in het algemeen daartoe volstaat wanneer het misbruik ingaat tegen een rechtmatig 
belang van deze staat. De rechtmatigheid van dit belang is evenwel blijkens Kraus geen 
vrijbrief voor de Lid-Staten, maar valt onder de rechterlijke controle van de gemeen
schapsrechter. In casu achtte het Hof "de noodzaak een niet altijd deskundig publiek te 
beschermen tegen het ongeoorloofd gebruik van academische titels, die niet werden 
verleend overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het land waar de houder van 
de titel die wil voeren", een dergelijk rechtmatig belang. 3531 

3526 

3527 

3528 

3529 

3530 

3531 

Arrest Knoors, r.o. 25; bevestigd in arresten Van de Bijl, r.o. 26; Bouchoucha, r.o. 14; Singh, 
r.o. 24, waar toegevoegd wordt dat "de door het Verdrag geschapen mogelijkheden [ ... ] de Lid
Staten niet beletten om de nodige maatregelen te nemen om dergelijke misbruiken te voorkomen" . 

Arrest van 27 september 1989, zaak 130/88, Van de Bijl, Jur., 1989, 3039. 

Arrest Kraus, r.o. 34, met verwijzing naar arrest Knoors, r.o. 25. 

Arrest Knoors, r.o. 27: "Bovendien dient te worden beklemtoond dat het de Raad steeds vrij staat 
om, krachtens de hem in artikel 57 toegekende bevoegdheden, de oorzaak van mogelijke wetsont
duiking weg te nemen door de harmonisatie van de voorschriften voor de beroepsopleiding in de 
verschillende Lid-Staten te verzekeren". 

Zulks kon men reeds met enige goede wil uit de formulering van r.o. 26 van het arrest Van de Bijl 
("de betrokkenen") afleiden. 

Arrest Kraus, r.o. 35. 

_i 
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736. Het risico van misbruik van vrij verkeer heeft het Hof het eerst ingezien op het 
gebied van de vrije dienstverrichting. Befaamd is het "U-bocht"-voorbehoud van Van 
Binsbergen, waar het Hof, sedertdien in vaste rechtspraak bevestigd, oordeelde dat een 
Lid-Staat maatregelen kan treffen om te verhinderen dat het door art. 59 EG gewaarborg
de vrije dienstenverkeer wordt gebruikt door een dienstverrichter wieru; werkzaamheden 
geheel of voornamelijk op het grondgebied van die staat zijn gericht, om zich te onttrek
ken aan de beroepsregels die op hem bij vestiging in die staat toepasselijk zouden 
zijn. 3532 Ook op het vlak van het goederenverkeer, in het arrest Leclerc, liet het Hof 
verstaan dat geen beroep op het gemeenschapsrecht openstaat - in casu art. 30 EG -
wanneer uit objectieve omstandigheden blijkt dat de betrokken verrichting (herinvoer van 
boeken na uitvoer) enkel ondernomen wordt om een wettelijke regeling te ontduiken 
(minimumprijs voor boeken). 3533 Het gerechtvaardigde belang dat een Lid-Staat erbij 
kan hebben fiscale fraude tegen te gaan die zou kunnen resulteren uit een beroep op het 
vrije goederenverkeer, had het Hof reeds in Cassis de Dijon erkend, waar "doeltref
fendheid der fiscale controles" onder de "dringende behoeften" voorkomt. 3534 

737. Uit voornoemde rechtspraak blijkt, zoals hoger reeds werd aangestipt (supra, nr. 
731), dat het Hof het misbruikvoorbehoud vooral koppelt aan de mogelijkheid van 
wetsontduiking of -omzeiling: het honoreert niet constructies waarin de door het gemeen
schapsrecht geboden mogelijkheden alleen worden ingeschakeld om bepaalde nationale 
normen te omzeilen of te invalideren. De scheidingslijn tussen terecht en onterecht 

3532 

3533 

3534 

Arrest Van Binsbergen, r.o. 13; o.m. bevestigd in het Duitse verzekeringsarrest, r.o. 22; arresten 
van 16 december 1992, zaak C-211/91, Commissie/België ("Vlaams kabeldecreet"), Jur., 1992, 1-
6757, r.o. 12; 3 februari 1993, zaak C-148/91, Veronica Omroep Stichting, Jur., 1993, 1-487, r.o. 
12; 5 oktober 1994, zaak C-23/93, TV10, Jur., 1994, 1-4795, r.o. 20. In wezen bevat Van 
Einsbergen twee misbruikvoorbehouden. Het andere komt tot uitdrukking in r.o. 12 van het arrest, 
waar het Hof voor het eerst zijn "algemeen belang"-test m.b.t. dienstenverkeer poneert en 
specifieke eisen gesteld door de toepasselijkheid van door het algemeen belang gerechtvaardigde 
beroepsregels niet onverenigbaar met het Verdrag acht "voor zover zulke eisen nodig zijn om te 
voorkomen dat de dienstverrichter door zijn vestiging in een andere Lid-Staat aan de greep van die 
regels zou ontsnappen" (eigen cursivering). In latere jurisprudentie is het accent bij de algemeen
belangtest verschoven van bestrijding van "forum shopping" of wetsontduiking naar de bescherming 
van het algemeen belang resp. de belangen van beschermingsbehoevende groepen: zie arresten Van 
Wesemael, r.o. 28 en Webb, r.o. 17. 

Arrest van 10 januari 1985, zaak 229/83, Leclerc, Jur., 1985, 35, r.o. 27. q. conclusie van 
advocaat-generaal MAYRAS in die zaak (Jur., 1985, p. 13, punt 17): "Men kan zich echter niet 
tegelijkertijd beroepen op de eenheid van de markt en misbruik maken van het bestaan van grenzen. 
Slechts normale handelstransacties komen voor communautaire bescherming in aanmerking." Met 
deze overweging zinspeelde het Hof volgens commentatoren op de operatie "prix européens" die 
FNAC in mei 1984 had gelanceerd, en waarbij in Frankrijk uitgegeven boeken ter omzeiling van 
het maximale kortingpercentage van 5 % van de Loi Lang, geëxporteerd werden om meteen terug 
Frankrijk te worden binnengeloodst. De voorzitter van de Tribunal de grande instanee te Parijs had 
reeds op 4 juni 1984 (Gaz. Pal., 1984, 2, 603, met noot SERNA, J.-C.) geoordeeld dat deze 
operatie een "flux artificiel à double sens" creëerde, waarbij het in wezen toepassing maakte van de 
theorie van "fraude à la loi": DEVELLENNES, Y., noot bij arrest Leclerc, J.C.P., Ed. Entreprise, 
1985, nr. 14522, (405), 409. MüLLER-GRAFF, P., "Wettbewerbsbeschränkung durch Gesetz: 
Preisbindungspflicht bei Büchem. Zum Leclerc-Urteil des EuGH vom 10.1.1985", EuR., 1985, 
(293), 307, acht het "nicht unproblematisch [ ... ], Art. 30 EWV imFall der Ausfuhr zum Reimport 
in Umgehungsabsicht des Gesetzes einzuschränken. Im abstrakten Gewand des 'in fraudem legis 
agere' steekt positiv ein Blanko-Schutzgut für das jeweilige Ziel der jeweiligen staatlichen Regelung 
und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für deren konkrete Ausgestaltung. Denn mit dem Begriff 
der Gesetzesumgehung wird methodologisch die Reichweite der Auslegungs- und Analogiefáhigkeit, 
also die inhaltliche Geltung einer Norm aus ihrem Zweck bezeichnet, hier also aus dem Zweck des 
einzelstaatlichen Gesetzes." 

Arrest Cassis de Dijon, r.o. 8. 
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gebruik van het vrije verkeer is soms echter moeilijk te trekken. Bovendien is het in de 
eerste plaats het Hof zelf dat, door zijn rechtspraak te radicaliseren, practici verleidt tot 
een veelvuldiger beroep op de verdragsbepalingen inzake vrij verkeer. Voorzichtigheid is 
evenwel geboden: het arrest Keek illustreert wat er kan gebeuren als de marktdeelnemers 
te vaak naar de zin van het Hof een beroep doen op de verdragsbepalingen "ter betwisting 
van alle soorten regelingen die hun commerciële vrijheid beperken" .3535 

Op het gebied van de vrije vestiging van ondernemingen bieden de zaken Segers 
(supra, nr. 325) en Van de Bijl goede illustraties van de soms moeilijke scheidingslijn 
tussen legitiem gebruik van het recht op vrij verkeer en de problematiek van wetsontdui
king. 

Men zal zich herinneren dat Segers de wettelijke termijnen voor het oprichten van een B.V. in Nederland 
(teneinde daarin zijn niet-geïncorporeerde eenmanszaak in te brengen) te lang vond en, mede omwille van de 
aantrekkelijkheid vn de benaming "Ltd" beroep deed op een private limited company naar Engels recht. Met de 
nodige behendigheid werd de Nederlandse eenmanszaak omgetoverd tot bijkantoor van de Engelse limited, die 
zelf in het Verenigd Koninkrijk geen enkele handelsactiviteit ontplooide. Het Hof achtte deze economische 
passiviteit van de moederonderneming in het thuisland geen enkel probleem. 3536 De constructie kon op nog 
meer begrip rekenen bij advocaat-generaal DARMON, die meende dat "deze situatie, hoe paradoxaal zij ook moge 
lijken, het logisch gevolg [is] van de rechten die het Verdrag waarborgt. Zij draagt overigens bij tot ·de 
verwezenlijking van het doel waarvoor de vrijheid van vestiging in het EEG-Verdrag is opgenomen: de 
bevordering van het vrije verkeer van personen en daardoor de verwezenlijking van een gemeenschappelijke 
markt. Het pas in deze opzet, dat een onderdaan van een Lid-Staat van de soepelheid van het Britse vennoot
schapsrecht profiteert en de aantrekkingskracht die een benaming met een Angelsaksische connotatie volgens hem 
op zijn cliënten heeft, uitbuit. "3537 

Geheel verschillend verliep de beoordeling in Van de Bijl. De opgezette constructie was nochtans tot op 
zekere hoogte vergelijkbaar met deze van Segers: de Nederlandse schilder Van de Bijl had in het Verenigd 
Koninkrijk een private limited company opgericht, "C.C. van de Bijl (UK) Ltd", waarvan hij bestuurder was, en 
een aantal jaren later in Nederland een bijkantoor daarvan in het handelsregister laten inschrijven. Het 
hoofdgeding betrof echter niet het recht op uitkeringen van de ziekteverzekering als bestuurder van een EG
vennootschap, maar een aanvrage om ontheffing van de in Nederland geldende vergunningsplicht voor 
zelfstandige schilders. Van de Bijl deed daartoe beroep op een verklaring die het Britse Department of Trade and 
lndustry had afgegeven krachtens richtlijn 64/427 /EEG. 3538 De Nederlandse staatssecretaris van economische 
zaken weigerde de ontheffing te verlenen omdat Van de Bijl in de door de Britse verklaring bestreken periode 
ook in Nederland actief was geweest. Het Hof erkende dat, wanneer een van een Lid-Staat van oorsprong 
uitgaande verklaring met betrekking tot aldaar verworven vakbekwaamheden een "kennelijke onjuistheid" bevat, 
een "Lid-Staat van ontvangst niet gedwongen [kan] zijn, voorbij te gaan aan feiten die zich op zijn eigen 
grondgebied hebben voorgedaan en die rechtstreeks van belang zijn voor de vraag, of de belanghebbende in de 
betrokken periode wel echte en daadwerkelijke werkzaamheden in de Lid-Staat van herkomst heeft uitgeoe
fend". 3539 

3535 

3536 

3537 

3538 

3539 

Arrest Keek en Mithouard, r.o. 14. 

Arrest Segers, r.o. 16. 

Jur., 1986, p. 2380-2381, punt 6. 

Richtlijn 64/427 /EEG van de Raad van 7 juli 1964 betreffende de overgangsmaatregelen op het 
gebied van de anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden van de be- en verwerkende 
nijverheid behorende tot de klassen 23 tot en met 40 van de ISIC (Industrie en Ambacht) (PB, 
1964, 1863). 

Arrest Van de Bijl, r.o. 26, waar tevens het in de arresten Knoors en Van Einsbergen gemaakte 
voorbehoud wordt gerecapituleerd. Het ware interessant om Van de Bijl te toetsen aan de Vlasso
poulou-rechtspraak van het Hof. Indien een EG-onderdaan een opleiding volgt in zijn thuisland (die 
echter in dat land niet voldoende is ter verwerving van een bepaald diploma of als bewijs van een 
vakbekwaamheid) welke vervolgens door het gastland, samen met aldaar verrichte activiteit, in 
aanmerking wordt genomen en resulteert in de erkenning van een bepaalde vakbekwaamheid, in 
hoeverre moet dan het thuisland, indien betrokkene aldaar opnieuw activiteiten opneemt, rekening 
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AFDELING 11 .... MAAR OOK COMMUNAUTAIRE BEGRENZINGEN TERZAKE 

738. De erkenning van de mogelijkheid dat zich misbruiken voordoen en dat Lid-Staten 
er een rechtmatig belang bij kunnen hebben om deze aan banden te leggen, doet de vraag 
rijzen naar de omvang van de bevoegdheden der nationale overheden. in dezen. Het Hof 
heeft dienaangaande nooit "carte blanche" gegeven aan de Lid-Staten. Wel laat de 
rechtspraak, alnaargelang de betrokken materie, een kleinere of grotere beleidsvrijheid 
aan de Lid-Staten. Hierna volgt een ietwat geschematiseerde weergave van een aantal 
begrenzingen die het Hof aan nationaal anti-misbruikbeleid oplegt. 

§ 1. Vrijheden niet illusoir maken 

739. Vaststaat in de eerste plaats, dat de misbruikbeteugeling door de nationale 
overheden de door het gemeenschapsrecht toegekende fundamentele vrijheden niet illusoir 
mag maken. 3540 Zulks zou het geval zijn indien de uitoefening van deze vrijheden 
onderworpen zou zijn aan "de beoordelingsvrijheid" c.q. "het goedvinden van de 
administratie "3541 of bij wege van algemene maatregel verboden zou worden gemaakt. 
Wat dit laatste betreft kan verwezen worden naar het Vlaams kabeldecreet-arrest, waar het 
Hof oordeelde dat het beroep van de Vlaamse regering op het "U-bocht" voorbehoud van 
Van Einsbergen verwierp met de overweging dat dit voorbehoud niet betekent "dat een 
Lid-Staat bij wege van algemene maatregel mag verbieden dat bepaalde diensten door in 
andere Lid-Staten gevestigde marktdeelnemers worden verricht, daar dit op de afschaffmg 
van de vrijheid van dienstverrichting zou neerkomen". 3542 

§ 2. Geen discriminerende of disproportionele belemmeringen 

7 40. In de tweede plaats betoont het Hof zich bijzonder streng jegens een beroep op 
misbruik of fraudebestrijding in situaties waarin een nationale regeling discriminerend 
werd bevonden. In avoir fiscal antwoordde het op het argument van de Franse regering 
dat de betrokken regeling noodzakelijk was om, bij gebrek aan communautaire harmonisa
tie van de vennootschapsbelasting, belastingontduiking te voorkomen, kortweg dat art. 52 
EG "geen afwijkingen van het fundamentele beginsel van de vrijheid van vestiging 
toe[staat] voor dergelijke redenen"3543 (zie supra, nr. 321). In Segers leek het Hof wel 

3540 

3541 

3542 

3543 

houden met de "opwaardering" van de professionele bekwaamheden die in het voormalige gastland 
heeft plaatsgevonden? 

Aldus arrest Rush Portuguesa, r.o. 17. Merkwaardig genoeg herneemt het Hof dit voorbehoud niet 
in het meer recente arrest Vander Elst. Op de suggestie van advocaat-generaal TESAURO (Jur., 
1994, p. 1-3815-3816, punt 27) om deze overweging van Rush Portuguesa te verfijnen aan de hand 
van een aantal criteria, is het Hof helaas niet ingegaan. Zie ook, m.b.t. kapitaalverkeer, arresten 
van 31 januari 1984, gevoegde zaken 286/82 en 26/83, Luisi en Carbone, Jur., 1984, 377, r.o. 34; 
23 februari 1995, gevoegde zaken C-358/93 en C-416/93, Bordessa, Jur., 1995, 1-361, r.o. 25; 14 
december 1995, gevoegde zaken C-163/94, C-165/94 en C-250/94, Sanz de Lera, Jur., 1995, 1-
4821, r.o. 25. 

Arresten Rush Portuguesa, r.o. 17; Luisi en Carbone, r.o. 34; Bordessa, r.o. 25; Sanz de Lera, 
r.o. 25. 

Arrest Vlaams kabeldecreet, r.o. 12; recent bevestigd in arrest van 10 september 1996, zaak C-
11/95, Commissie/België, nog niet gepubliceerd in de Jur., r.o. 65. 

Arrest avoir fiscal, r.o. 25. 
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ontvankelijk voor fraude- en misbruikbestrijding als onderdeel van "de openbare orde, de 
openbare veiligheid of de volksgezondheid" in de zin van art. 56 EG. In casu echter 
oordeelde het dat, "ook al kan fraudebestrijding in bepaalde omstandigheden grond 
opleveren voor een gedifferentieerde behandeling, de weigering om ziekengeld toe te 
kennen aan een directeur van een vennootschap die volgens het recht van een andere Lid
Staat is opgericht, is in dit verband geen passende maatregel"3544 (cf supra, nr. 333). 
Anders gezegd, de regeling voldeed niet aan de proportionaliteitstest." De voorzichtige 
opening in Segers naar een art. 56-rechtvaardiging voor fraudebestrijding werd door het 
Hof in Italiaanse overheidsinformatica3545 trouwens niet overgenomen. Ter rechtvaardi
ging van een wet die het sluiten van contracten voor de installatie van informaticasyste
men ten behoeve van de overheid voorbehield aan vennootschappen waarin de Italiaanse 
overheid een controlepositie heeft, voerde Italië de openbare orde in de zin van voor
noemde bepaling aan gelet op de bestemming van de betrokken informaticasystemen 
(onder meer bestrijding van belastingfraude, georganiseerde misdaad en fraude in de 
gezondheids- en landbouwsector). Het Hof oordeelde dat "de aard van de doelen die met 
de betrokken systemen worden nagestreefd, onvoldoende grond [vormt] voor de stelling, 
dat de openbare orde in gevaar zou komen wanneer de installatie en het beheer van die 
systemen aan vennootschappen uit andere Lid-Staten werden toevertrouwd. "3546 Een 
met strafrechtelijke sancties afdwingbare geheimhoudingsplicht voor het personeel kon, 
zonder beperking van de vrije vestiging en dienstverrichting, eveneens de vertrouwelijk
heid van de systemen waarborgen. 3547 

7 41. Ten aanzien van misbruik- of fraudebeteugeling in het kader van niet-discrimine
rende regelingen heeft het Hof zich van oudsher veel soepeler opgesteld. Dergelijke 
beteugeling ondergaat het regime van de "rule of reason": ofschoon in beginsel als 
"dwingende eis" of "dwingende reden van algemeen belang" gerechtvaardigd, geldt toch 
nog een min of meer sterk verwoorde proportionaliteitstest. 3548 De strengheid of soepel
heid van deze test hángt blijkens de rechtspraak af van het domein van vrij verkeer, de 
intensiteit van de' belemmering die het vrije verkeer ondergaat en de mate waarin de 
betrokken maatregel noodzakelijk is ter bestrijding van ontduiking. De jurisprudentie biedt 
op dit vlak een bijzonder casuïstische aanblik. 

Zo achtte het Hof in Bordessa en Sanz de Lera voorafgaandelijke aangifteverplichtingen inzake kapitaalverkeer 
met name gerechtvaardigd om belastingfraude, witwassen van geld, handel in verdovende middelen en terrorisme 
tegen te gaan3549

, echter zonder nog een daadwerkelijke evenredigheidstest toe te passen. 3550 Een eerder 

3544 

3545 

3546 

3547 

3548 

3549 

3550 

Arrest Segers, r.o. 17. 

Arrest van 5 december 1989, zaak C-3/88, Commissie/Italië, Jur., 1989, 4035. 

Arrest Italiaanse overheidsinformatica, r.o. 15. 

Ibid. 

Zie ook WA TIEL, P.J., Misbruik van Europees recht, 28. 

Arresten Bordessa, r.o. 21; Sanz de Lera, r.o. 22. 

In arrest Sanz de Lera, r.o. 27, kan men inzoverre mogelijk elementen van een proportionaliteits
test ontwaren, dat het Hof er spreekt van "een geëigend aangiftesysteem" (Frans: "un système de 
déclaration adéquat") "waarbij de bevoegde autoriteiten worden verplicht de aangifte snel te 
onderzoeken" en "in geval van inbreuk op de nationale wetgeving de nodige sancties op te leggen" 
( "d' infliger les sanctions nécessaires ")(eigen cursiveringen). 
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slappe evenredigheidstest hanteerde het Hof op het gebied van het kapitaalverkeer ook in Veronica Omroep 
Organisatie. De zaak betrof de toepassing van art. 57, lid 1, Nederlandse Mediawef551

, krachtens welk 
instellingen die zendtijd hebben gekregen naast het verzorgen van hun programma geen andere activiteiten mogen 
verrichten dan waarin de wet voorziet of het Commissariaat voor de Media (d.i. het orgaan belast met toezicht 
op de omroepbedrijven) toestemming heeft gegeven. Het Commissariaat verweet Veronica deze bepaling te 
hebben geschonden door mee te helpen bij de oprichting in Luxemburg van een op de Nederlandse markt 
gerichte commerciële zender en deze feitelijk te steunen, met name door opstelling van een "business plan", 
borgstelling en juridisch advies. 3552 Het beroep van Veronica op het vrije kapitaalverkeer teneinde te kunnen 
deelnemen in het kapitaal van een buitenlandse omroepinstelling en daaraan een borgstelling te verschaffen, wees 
het Hof kortweg van de hand. Onder verwijzing naar het "U-bocht"-voorbehoud van Van Rinsbergen liet het er 
geen twijfel over bestaan dat het voornoemde bepaling noodzakelijk achtte3553 om het pluriforme en niet
commerciële karakter van het Nederlandse omroepbestel te waarborgen, aangezien deze regeling "juist 
[verhindert], dat die instellingen zich dankzij de uitoefening van de door het Verdrag gewaarborgde vrijheden 
kunnen onttrekken aan de uit de nationale wettelijke regeling voortvloeiende verplichtingen betreffende de 
pluriforme en niet-commerciële inhoud van de programma's."3554 Men kan er nochtans niet omheen dat 
voornoemde wet neerkomt op een vergunningsplicht voor intracommunautair kapitaalverkeer, wat het Hof in 
Bordessa en Sanz deLera precies een onevenredige belemmering van dit verkeer zou achten (supra, nr. 258). 

§ 3. 'Zuiver binnenlandse situatie' -argument 

7 42. Ter beteugeling van misbruiken of artificiële constructies hebben natiorulle 
overheden al vaker aangevoerd dat de betrokken operatie geen reëel intracommunautair 
element bevat en derhalve neerkomt op een zuiver binnenlandse situatie waarop, zoals 
bekend (supra, nr. 176), de verdragsbepalingen inzake vrij verkeer geen toepassing 
vinden. Uit TV1 0 blijkt dat het Hof deze argumentatie niet gemakkelijk aanvaardt. 

Het betrof een geschil tussen het Nederlandse Commissariaat voor de Media en de S.A. naar Luxemburgs recht 
TVlO, een in Luxemburg gevestigde omroepinstelling die echter voor een belangrijk deel in handen was van 
Nederlanders, haar programma's voornamelijk bestemde voor ontvangst via de kabel in Luxemburg en 
Nederland met als voornaamste doelgroep het Nederlandse publiek en waarvan het merendeel der programmame
dewerkers Nederlanders waren. Het Commissariaat weigerde TVlO te erkennen als buitenlandse omroepinstelling 
(wat toegang tot het kabelnetwerk had verschaft) omdat deze zich volgens haar in Luxemburg had gevestigd met 
de bedoeling de in Nederland voor binnenlandse omroep geldende wetgeving te ontgaan. Dit besluit vocht TVlO, 
met beroep op het vrije dienstenverkeer, aan voor de Raad van State, die het Hof hierover prejudicieel 
ondervroeg. Het Hof verwierp de argumentatie van de Nederlandse en Duitse regering als zou hier niet van een 
communautairrechtelijk relevante dienstverrichting sprake zijn: "Het feit dat TVlO zich volgens de nationale 
rechter in het Groothertogdom Luxemburg heeft gevestigd om de Nederlandse wetgeving te ontduiken, sluit niet 
uit dat haar uitzendingen als diensten in de zin van het Verdrag kunnen worden aangemerkt. Het oordeel 
hierover staat namelijk los van de vraag, welke maatregelen een Lid-Staat mag nemen om ontduiking van zijn 
interne wetgeving door een in een andere Lid-Staat gevestigde dienstverrichter te verhinderen. "3555 De 

3551 

3552 

3553 

3554 

3555 

Wet van 21 april 1987 houdende regels betreffende de verzorging van radio- en televisieprogram
ma's, de omroepbijdrage en de steunverlening aan persorganen (Stb., 249). 

Meer bepaald had Veronica een "business plan" opgesteld en juridisch advies gegeven voor de 
oprichting van een Luxemburgse S.A., RTL-Véromque, die aldaar een commerciële omroep zou 
exploiteren en uitzendingen verzorgen die per kabel naar Nederland zouden worden doorgegeven; 
bovendien had Veronica zich bereid verklaar zich voor een door RTL-V éronique aangegaan krediet 
borg te stellen en met een andere vennootschap overeengekomen haar financiële middelen ter 
beschikking te stellen om via een nieuwe vennootschap een minderheidsbelang in RTL-V éronique te 
nemen. 

Strikt formeel liet het Hof de noodzak:elijkheidsbeoordeling aan de nationale rechter over: zie arrest 
Veronica Omroep Organisatie, r.o. 15 en dictum ("en wanneer dat verbod noodzakelijk is ... "). 

Arrest Veronica Omroep Organisatie, r.o. 13. 

Arrest TV10, r.o. 15. 
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verwerping van het 'zuiver binnenlandse situatie'-argument weerhield het Hof er trouwens niet van Nederland 
ten gronde gelijk te geven: met verwijzing naar Van Rinsbergen oordeelde het dat "een Lid-Staat een radio- en 
televisieomroepinstelling die zich in een andere Lid-Staat vestigt om aldaar diensten te verrichten bestemd voor 
zijn grondgebied, als nationale omroepinstelling kan aanmerken, aangezien met deze maatregel wordt verhinderd 
dat die instellingen zich dankzij de uitoefening van de door het Verdrag gegarandeerde vrijheden kunnen 
onttrekken aan de uit de nationale wetgeving voortvloeiende verplichtingen, in casu die betreffende de pluriforme 
en niet-commerciële inhoud van de programma's. "3556 

Op het vlak van de vestigingsvrijheid van ondernemingen blijkt deze weigerachtigheid uit 
Segers: ofschoon de Britse moederonderneming van het Nederlandse bijkantoor een 
economisch non-actieve vennootschap was en er derhalve slechts sprake was van een 
"puur formeel buitenlandse vennootschap" (cf supra, nrs. 332 en 596), oordeelde het Hof 
dat voor de toepassing van het vestigingsrecht krachtens art. 58 EG volstaat dat een 
vennootschap conform de wetgeving van een Lid-Staat is opgericht en haar statutaire 
zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de Gemeenschap heeft. 3557 Misbruik- en 
fraudetoetsing moet zich derhalve binnen de toepassingssfeer van de verdragsregels inzake 
het vestigingsrecht afspelen. 

§ 4. Nietigheid en niet-erkenning 

743. Grenzen aan het instrumentarium voor nationaal anti-misbruikbeleid vloeien ook 
voort uit communautaire wetgeving. Zo maakt de exhaustieve regeling van de nietigheids
gronden in de Eerste Richtlijn dat voor de door deze richtlijn bestreken vennootschaps
vormen3558 geen nietigheid mag worden uitgesproken buiten de in art. 11, lid 2, van de 
richtlijn opgesomde gronden (supra, nr. 134). Strijdigheid van de werkelijk gevoerde 
activiteit met de openbare orde valt blijkens het Marleasing-arrest (supra, nr. 136) niet 
onder deze nietigheidsgronden. Nietig- of onbestaandverklaring van de betrokken vennoot
schappen, met name omwille van belastingfraude of -ontduiking, staat nationale overheden 
derhalve niet als instrument ter beschikking. Uit wat hoger met betrekking tot de uit de 
artt. 52 en 58 EG voortvloeiende plicht tot erkeiming van EG-vennootschappen werd 
gesteld (supra, nr. 580), volgt daarenboven dat niet-erkenning van regelmatig naar het 
recht van een andere Lid-Staat opgerichte vennootschappen die aan de overige criteria van 
art. 58 EG voldoen, evenmin tot het anti-misbruikinstrumentarium van nationale overhe
den behoort. 

Communautair sterk bekritiseerbare uitspraken vormen in dit verband de arresten Trans World Cammodities van 
het Brusselse Hof van Beroep en het Hof van Cassatie. 3559 De vennootschap naar Engels recht Trans World 
Commodities Ltd. ("Trans World") is een dochteronderneming van een Panamese vennootschap met vaste 
inrichting in België. Zij werd voor de inkomsten van deze vaste inrichting door de Belgische fiscus aangeslagen 
volgens de forfaitaire winstbelastingsmetbode van art. 342, § 2, W.I.B. 1992 (toen nog art. 248, § 2, W.I.B.; 

3556 

3557 

3558 

3559 

Arrest TV10, r.o. 21. 

Arrest Segers, r.o. 16. Zie op dit punt de kritiek van TIMMERMANS, C.W.A., o.c., in Tot vermaak 
van Slagter, 324-325. 

Daarover supra, voetnoot 244. 

Resp. Brussel, 9 juni 1992, T.R. V., 1993, 475 en Cass., 3 juni 1993, T.R. V., 1993, 474, kritisch 
besproken door HINNEKENS, L., "De niet-erkenning van Delaware-achtige vennootschappen ter 
ontwijking, via het Europees recht, van Belgisch belastingrecht", T.R. V., 1993, 431-442, 483-497. 
Zie over deze arresten tevens VANDERKERKEN, C.H.V., "A Case of Use or Abuse of the EEC 
Treaty for Tax Purposes?", Eur. Tax., 1993, 270-272. 
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zie over deze bepaling supra, nr. 506) nadat deze de bewijskracht van haar boekhouding had verworpen. Trans 
World achtte zich het slachtoffer van een met de artt. 6 en 52 EG strijdige discriminatie, maar haar eis werd op 
eerder botte wijze verworpen door het Hof van Beroep. Dit oordeelde, daarin gevolgd door het Hof van 
Cassatie, dat het in werkelijkheid om een vaste inrichting van de Panamese vennootschap ging en dat de Engelse 
Ltd. slechts een geveinsde tussenvennootschap was. De Engelse-alias-Panamese vennootschap kon zich bijgevolg 
niet op het EG-Verdrag beroepen: "une société établie dans un pays extra-communautaire ne peut in Joquer la 
proteetion offerte par les traités communautaires; [ ... ] cette même société ne saurait obtenir cette proteetion et ne 
saurait mettre en échec par ce biais des dispositions nationales destinées à combattre l'évasion fiscale vers des 
'paradix fiscaux' ,. en interposant entre elle-même et son établissement stabie en Belgique une société factice 
établie, au moyen de structures simulées, dans un autre pays de la Communauté". Uit het feit dat de Engelse 
Ltd. er geen enkele eigen activiteit op nahield, haar resultaten uitsluitend bestonden uit de kosten van de 
Belgische inrichting met een opslag, de twee balansen hetzelfde waren en de meeste Belgische kosten (reiskosten 
van de directeur) rechtstreeks door de Panamese vennootschap betaald werden, leidde het Hof van Beroep af dat 
de Ltd. "n'accepte pas toutes les conséquences de l'acte de constitution d'une société à personnalité juridique 
distincte de droit anglais", met als conclusie dat "l'existence de la société de droit anglais n'est pas opposable au 
fisc beige [ ... )". Deze arresten zijn om meerdere redenen bedenkelijk. In de eerste plaats valt te betreuren dat het 
Hof van Cassatie - wiens arrest inhoudelijk uit weinig meer bestaat dan citaten van het arrest van het Hof van 
Beroep - over de, nochtans patente, gemeenschapsrechtelijke aspecten van deze problematiek, geen prejudiciële 
vraag aan het Hof van Justitie heeft gesteld. Daarmee lijkt de cassatierechter zich niet behoorlijk van zijn in art. 
177, derde alinea, EG opgelegde taak te hebben vervuld. De Europeesrechtelijke correctheid van het arrest van 
het Hof van Beroep staat immers allerminst vast: (i) dat de Ltd. in het Verenigd Koninkrijk zelf geen activiteit 
uitoefende, lijkt vanuit het perspectief van art. 52 EG onbezwaarlijk, gelet op Segers (supra, nr. 326); (ii) niet
tegenwerpelijkheid van het bestaan van de vennootschap aan de Belgische fiscus vormt een ernstige aantasting 
van de in de artt. 52 en 58 vervatte erkenningsplicht (supra, nr. 580) en had daarom minstens een omstandige 
analyse op grond van deze artikelen en de rechtspraak van het Hof gevergd; en (iii) het oordeel van de 
beroepsrechter dat de Ltd. niet alle consequenties van haar hoedanigheid van rechtspersoon naar Engels recht 
aanvaardt, is gefundeerd op boekhoudkundige gegevens, die echter op zich losstaan van de geldige oprichting 
van deze vennootschap conform de Engelse wetgeving en derhalve van haar status als EG-vennootschap 
krachtens art. 58 EG. 

744. Niets belet de fiscale overheid van een Lid-Staat daarentegen achter de regelmatig 
gecreëerde - en door haar te erkennen - structuren de realiteit van de operaties na te gaan 
en fiscale ontduikingsmechanismen op te sporen en vast te stellen. 

In die zin lijkt ons het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 8 mei 19923560 vanuit gemeenschaps
rechtelijk oogpunt veel minder problematisch. Het Hof overwoog er, m.b.t. de oprichting door eJn Belgisch 
koopman van vennootschappen in Duitsland, Luxemburg en Spanje en van een Anstalt in Liechtenstein, dat ''l' on 
ne peut [ ... ]. dans l'état actuel de la législation, nier l'existence de sociétés régulièrement constituées selon Ie 
droit des pays oil elles sont situées et qui se soumettent à toutes les règles légales régissant leur statut dans leur 
pays d 'origine, y compris les règles fiscal es". 3561 Hieraan voegde het Hof toe dat "certes l' Administration doit, 
dans l'état actuel de la législation, respecter les structures régulièrement mises en place, même si Ie but en est 
exclusivement ou principalement de ne payer que Ie moins possible d'impóts"; maar dat "par contre, rien 
n'empêche I' Administration de vérifier si, au-delà des structures officielies mises en place, il n'existe pas des 
circuits parallèles, soit d'achat ou de vente en noir, soit de drainage de bénéfices à d'autres destinations". Het 
Hof van Beroep meende in deze zaak dat de belastingadministratie uit de discrepantie tussen het totaal van de 
aankopen en verkopen die niet in de boekhouding van de buitenlandse vennootschappen kan worden teruggevon-

3S60 

3561 

Brussel, 8 .mei 1992, R.G.F., 1992, 345, noot GEMIS, G. 

Daaraan voorafgaande had het Hof overwogen dat "Ie procédé, non inhabituel au niveau du marché 
international, qui consiste pour des commerçants de nationalité beige à créer des sociétés dans 
d'autres pays, sans filiales en Belgique et qui sont dès lors entièrement de droit du pays ou elles 
sont établies, n'a [ ... ] jusqu'à ce jour rien d'illégal ni de fiscalement prohibé, même si Ie seul but 
de 1' opération est de répartir les bénéfices réalisés par un même commerce, en divers pays et en 
plusieurs sociétés, qui, de ce fait bénéficient d'un impót de loin plus favorable que si un cumul était 
pratiqué en Belgique dans Ie chef de l'homme d'affaires, personne physique assujettie à l'impöt 
beige". 
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den, een vennoeden mocht afleiden dat het niet gevonden gedeelte van de bruto winst rechtstreeks aan de 
vennoten ten goede is gekomen. Daarmee kende het Hof een zeer doeltreffend instrument aan de administratie 
toe3562

, dat in communautair verband evenwel de vraag doet rijzen naar procedurele garanties voor partijen 
die hun recht van vestiging uitoefenen (infra, nr. 747). 

§ 5. Procedurele voorwaarden 

745. Tenslotte vloeien in toenemende mate procedurele begrenzingen voor nationale 
anti-misbruikmaatregelen voort uit de rechtspraak van het Hof die de nationale rechter op 
grond van het in art. 5 EG vervatte samenwerkingsbeginsel verplicht tot het verzekeren 
van de rechtsbescherming van particulieren met betrekking tot door hen aan het gemeen
schapsrecht ontleende aanspraken. 3563 Tot de procedurele garanties die het gemeen
schapsrecht biedt behoren in de eerste plaats de in deze studie herhaaldelijk aangehaalde 
Vlassopoulou-eisen van recht op een gemotiveerde beslissing en de mogelijkheid van 
beroep in rechte (supra, nr. 372), welke mogelijkheid effectief moet openstaan.3564 

Daarnaast legt de rechtspraak een aantal procedurele waarborgen aan de Lid-Staten op, 
die als begrenzip.g op nationaal anti-misbruikbeleid, met name in fiscalibus, kunnen 
gelden. Het is vaste rechtspraak dat het 

"bij ontbreken van een desbetreffende gemeenschapsregeling [ ... ] een aangelegenheid van de interne rechtsorde 
van elke Lid-staat [is] om de bevoegde rechter aan te wijzen en de procesregels te geven voor rechtsvorderingen 
die ertoe strekken, de rechten te beschermen die de justitiabelen aan de rechtstreekse werking van het 
gemeenschapsrecht ontlenen. Deze regels mogen echter niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke 
nationale vorderingen gelden, en de uitoefening van de door de communautaire rechtsorde verleende rechten niet 
nagenoeg onmogelijk of uiterst moeilijk maken [ ... ) "~ 3565 

Drie minimale randvoorwaarden gelden bijgevolg voor nationale procesrechtelijke regels 
ten aanzien van aan het gemeenschapsrecht ontleende aanspraken: zij mogen hun 
effectuering (i) niet discrimineren ten opzichte van gelijkaardige nationale vorderingen~ 
(ii) niet nagenoeg onmogelijk en (iii) niet uiterst moeilijk maken. In Peterbraeek heeft het 
Hof de autonome betekenis van de tweede en derde component ten aanzien van nationale 
procedureregels verder uitgewerkt. 3566 

3562 

3563 

3564 

3565 

3566 

Zie ook de annotatie van GEMIS, R.G.F., 1992, (349), 350. 

Zie o.m. arresten van 16 december 1976 in zaken 33176, Rewe, Jur., 1976, 1989, r.o. 5, 45176, 
Cornet, Jur., 1976, 2043, r.o. 12; 27 februari 1980, zaak 68179, Just, Jur., 1980, 501, r.o. 25; 27 
maart 1980, zaak 61179, Denkavit Italiana, Jur., 1980, 1205, r.o. 25; 10 juli 1980 in zaken 
811179, Ariete, Jur., 1980, 2545, r.o. 12, en in 826179, Mireco, Jur., 1980, 2559, r.o. 13; 19 juni 
1990, zaak C-213/89, Factortame I, Jur., 1990, 2433, r.o. 19; in arrest van 19 november 1991, 
gevoegde zaken C-6/90 en C-9/90, Francovich, Jur., 1991, 1-5357, r.o. 32, toegepast op niet-direct 
werkende bepalingen van gemeenschapsrecht (in casu richtlijnbepalingen); 14 december 1995 in 
zaken C-321/93, Peterbroeck, Jur., 1995, 1-4599, r.o. 12 en gevoegde zaken C-430/93 en C-
431193, Van Schijndel, Jur., 1995, 1-4705, r.o. 14. 

Zie arresten van 15 mei 1986, zaak 222/84, Johnston, Jur., 1986, 1651, r.o. 18 (in r.o. 20 
gewaagt het Hof van het "beginsel van een effectief rechterlijk toezicht"); en van 15 oktober 1987, 
zaak 222/86, Heylens, Jur., 1987, 4097, r.o. 14. Dit vereiste vloeit blijkens voornoemde arresten 
voort uit het constitutionele erfgoed dat alle Lid-Staten gemeen hebben en is eveneens neergelegd in 
de artt. 6 en 13 EVRM. 

Zie arresten Rewe, r.o. 5; Cornet, r.o. 12-16; Just, r.o. 25; 9 november 1983, zaak 199/82, San 
Giorgio, Jur., 1983, 3595, r.o. 12; Francovich, r.o. 43 (formele én materiële voorwaarden m.b.t. 
schadevergoedingsvorderingen); Peterbroek, r.o. 12; Van Schijndel, r.o. 17. 

Die autonome betekenis bleek reeds uit het arrest San Giorgio, r. o. 17. 
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746. Peterbraeek is een zaak die voor de verhouding tussen de vestigingsvrijheid van 
vennootschappen en directe belastingen nog van aanzienlijk belang zou kunnen worden. 
Zij betreft de vaststelling, door de Belgische fiscus, van een aanslag op de inkomsten die 
een Nederlandse B.V. als actieve vennoot van een Belgische G. C. V., Peterbroeck, voor 
1975 had ontvangen. De aanslagvoet was daarbij 44,9 %, terwijl hij voer inkomsten door 
een vennootschap naar Belgisch recht niet meer dan 42 % had kunnen bedragen. In het 
arrest van het Hof van 14 december 1995 gaat het enkel om een aan de materiële toetsing 
voorafgaande vraag, nl. de verenigbaarheid met het gemeenschapsrecht van een korte 
vervaltermijn (zestig dagen) om een op het gemeenschapsrecht gesteund middel aan te 
voeren. 3567 Het Hof herinnerde aan de hogergenoemde rechtspraak en randvoorwaarden 
voor nationale procedureregels en oordeelde dat 

"voor de toepassing van die beginselen [ ... ] ieder geval waarin de vraag rijst of een nationale procesregel de 
toepassing van het gemeenschapsrecht onmogelijk of uiterst moeilijk maakt, [moet] worden onderzocht met 
inaanmerkingneming van de plaats van die bepaling in de gehele procedure, en van het verloop en de bijzondere 
kenmerken ervan, voor de verschillende nationale instanties. In voorkomend geval moet rekening worden 
gehouden met de beginselen die aan het nationale stelsel van rechtspraak ten grondslag liggen, zoals de 
bescherming van de rechten van de verdediging, het rechtszekerheidsbeginsel en het goede verloop van de 
procedure. "3568 

Het Hof concludeerde tot onverenigbaarheid met het gemeenschapsrecht van de betrokken 
vervaltermijn, gelet op "de bijzondere kenmerken van de betrokken procedure". De 
eerder wankele wijze waarop het Hof die bijzondere kenmerken vervolgens aanga:f3569

, 

kan hier buiten beschouwing blijven. Waar het op aankomt, is dat het Hof zich in dit 
arrest in de optiek van een effectieve rechtsbescherming3570 een verregaand toezicht op 
nationale procedureregels voorbehoudt die de toepassing van het gemeenschapsrecht 
onmogelijk of uiterst moeilijk maken, welke het enkel gebillijkt acht wanneer deze een 
"redelijke rechtvaardiging"3571 vinden in nationale procesrechtelijke beginselen. 

7 4 7. Voornoemde rechtspraak heeft ook belangrijke consequenties op bewijsrechtelijk 
vlak. In vaste rechtspraak erkent het Hof dat "bewijsregels die tot gevolg hebben dat het 

3567 

3568 

3569 

3570 

3571 

Zulks krachtens het toenmalige art. 279, lid 2, juncto 282 W.I.B., thans artt. 378, lid 2, en 381 
W.I.B. 1992. 

Arrest Peterbroek, r.o. 14; zie ook arrest Van Schijndel, r.o. 19. 

Arrest Peterbroek, r.o. 16-20. Het betreft het feit dat (i) het Hof van Beroep de eerste rechterlijke 
instantie is die het Hof een prejudiciële vraag kan stellen (arrest van 30 maart 1993, zaak C-24/92, 
Corbiau, Jur., 1993, 1-1277), (ii) de termijn inging bij de neerlegging door de directeur van de 
belastingen, van de eensluidend verklaarde uitgifte van de bestreden beslising, (iii) een andere 
nationale rechterlijke instantie niet tijdens een verdere procedure ambtshalve de EG-conformiteit 
kan beoordelen, en (iv) geen redelijke rechtvaardiging aanwezig lijkt in beginselen als van de 
rechtszekerheid of het goede verloop van de procedure. Vgl. de rechtvaardiging die het Hof in het 
dezelfde dag gewezen arrest Van Schijndel, r.o. 20-21, op basis van dezelfde toetsingscriteria wél 
aanvaardde: geen plicht van de nationale rechter tot ambtshalve toetsing van EG-conformiteit gelet 
op het beginsel van de lijdelijkheid van de rechter in civiele zaken, dat het Hof gerechtvaardigd 
acht gelet op "de in de meeste Lid-Staten bestaande opvattingen over de verhouding tussen de staat 
en de particulier, [ ... ] de rechten van de verdediging en [ ... ] een goed verloop van de procedure 
[ ••• ] 11. 

Zie de nadere bespreking vanuit deze optiek bij HEUKELS, T., "Ambtshalve plicht om aan direct 
werkende bepalingen van EG-recht te toetsen?", N.T.E.R., 1996, 88-92; Id., annotatie van 
Peterbroeck en Van Schijndel, C.M.L. Rev., 1996, 337-353. 

Arrest Peterbroeck, r. o. 20. 
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nagenoeg onmogelijk of uiterst moeilijk wordt om terugbetaling van in strijd met het 
gemeenschapsrecht toegepaste heffingen te verkrijgen, onverenigbaar [zijn] met het 
gemeenschapsrecht"3572

, wat met name geldt voor "vermoedens of bewijsregels die de 
bewijslast, dat de onverschuldigd betaalde heffmgen niet op anderen zijn afgewenteld, bij 
de contribuabele leggen" en voor "bijzondere beperkingen met betrekking tot de vorm van 
het te leveren bewijs, zoals de uitsluiting van alle niet-schriftelijke bewijsmiddelen" .3573 

Met mag aannemen dat deze rechtspraak ook gelding vindt bij misbruikbestrijding en zich 
met name verzet tegen bewijsregels of vermoedens die door de rechter of een andere (b.v. 
fiscale) overheid worden ingesteld en die het voor een onderneming bijzonder moeilijk of 
praktisch onmogelijk maken het tegenbewijs te leveren dat zij zich niet op onrechtmatige 
wijze van het vrije verkeer heeft bediend. 

3572 

3573 

Arresten San Giorgio, r.o. 14; 25 februari 1988, gevoegde zaken 331185, 376/85 en 378/85, 
Bianco en Girard, Jur., 1988, 1099, r.o. 12; 24 maart 1988, zaak 104/86, Commissie/Italië, Jur., 
1988, 1799, r.o. 7. 

Arresten San Giorgio, r.o. 18; Bianco en Girard, r.o. 12; zaak 104/86, Commissie/Italië, r.o. 7. 
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BESLillT VAN DEEL IV 

748. Het vierde en laatste deel van onderhavige studie onderzocht de expliciete 
uitzonderingen die het EG-Verdrag kent met betrekking tot de vrijheid van vestiging en de 
ruimte die het gemeenschapsrecht aan de Lid-Staten laat ter bestrijding van oneigenlijk 
gebruik van deze vrijheid. Wat de uitzonderingen vervat in de artt. 55, 56 en 223 EG 
betreft, hebben we vastgesteld dat het Hof er een stringente uitlegging op nahoudt. De 
exceptie van openbaar gezag van art. 55 is beperkt tot werkzaamheden die rechtstreeks en 
specifiek deelnemen aan de uitoefening van dit gezag. Enkel voor zover openbare
gezagsactiviteiten onlosmakelijk verbonden zijn met een beroep of bedrijf, kan een Lid
Staat aan EG-ondernemingen de toegang daartoe ontzeggen. Mede gelet op de stringente 
toepassing van de evenredigheidstest terzake, lijkt art. 55 EG als uitzondering op de 
vrijheid van vestiging van ondernemingen maar een zeer beperkte relevantie te bewaren. 
Een generiek beroep op dit artikel in het kader van privatiseringsoperaties heeft bijgevolg 
communautair weinig kans op slagen. Niet minder restrictief blijkt de rechtspraak inzake 
het voorbehoud van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid in de zin van 
art. 56 EG. Ook hier legt het Hof zeer stringente voorwaarden, waaronder een strikte 
proportionaliteitstest, op. Voor rechtvaardiging van (openlijk) discriminerende maatrege
len biedt art. 56 op grond van deze rechtspraak bijzonder weinig marge, hetgeen aantoont 
welke bijzonder ruime reikwijdte het Hof aan het in art. 52 EG vervatte verbod van 
discriminatie op grond van nationaliteit geeft. Ofschoon art. 223 EG een voorbehoud 
inzake de productie van en handel in wapens, munitie en oorlogsmateriaal bevat, blijkt uit 
de schaarse jurisprudentie dienomtrent dat hieruit allerminst een algemene exceptie kan 
worden afgeleid voor kwesties die de veiligheid van een Lid-Staat raken. 

7 49. Gelet op de zeer beperkte beweegruimte die de verdragsuitzonderingen, als 
uitgelegd door het Hof, aan de Lid-Staten laten, valt te verwachten dat nationale overhe
den steeds meer geneigd zullen zijn zich op misbruik van het vestigingsrecht door EG
onderdanen en -ondernemingen te beroepen. De rechtspraak van het Hof biedt op dit punt 
inderdaad een zekere manoeuvreerruimte, althans wanneer de door een overheid aange
wende instrumenten niet discriminerend van aard zijn. Toepassing van nationale regels of 
doctrines inzake misbruik van recht herbergt evenwel een gevaar voor de eenvormige 
toepassing van het gemeenschapsrecht en de doeltreffende rechtsbescherming van 
particulieren. Het Hof heeft dit in Pafitis ingezien, en zich terzake een toezicht voorbe
houden, wat interessante toekomstige ontwikkelingen waarschijnlijk maakt. Uit de 
jurisprudentie blijkt dat de tot hier toe gebleken gevallen van oneigenlijk gebruik van de 
vrijheden nagenoeg uitsluitend neerkwamen op wetsontduiking. Dit heeft ons de vraag 
ontlokt of van de vrijheid van vestiging wel 11 misbruik 11 in de strikte zin kan worden 
gemaakt, gelet op de objectieve voorwaarden die voor de toepasselijkheid van art. 52 EG 
verenigd moeten zijn. Wat hier ook van zij, het Hof heeft in zijn rechtspraak zowel via 
'judge-made' misbruikvoorbehouden ruimte geschapen voor nationaal anti-misbruikbeleid 
(welke voorbehouden in wezen op strijd tegen wetsontduiking betrekking hebben) als 
randvoorwaarden geformuleerd voor dit beleid: met hun strijd tegen misbruik mogen Lid
Staten met name niet de vrijheden illusoir maken, niet discrimineren, geen (al te) 
disproportionele belemmeringen veroorzaken, niet onverkort vennootschappen nietig 
verklaren of weigeren te erkennen, en moeten zij voldoen aan de procedurele voorwaar
den die het Hof met het oog op een doeltreffende rechtsbescherming van particulieren 
heeft ontwikeld. 
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ALGEMENE BESLUITEN 

750. Onderhavige studie had betrekking op de grondslagen, draagwijdte en begrenzin
gen van de vrijheid van vestiging van ondernemingen in de Europese Unie, zoals 
toegekend en uitgewerkt in het EG-Verdrag. De voornaamste conclusies van het daartoe 
verrichte onderzoek laten zich als volgt samenvatten. 

7 51. In het eerste deel werd een kritische analyse verricht van het vigerende stelsel van 
het EG-Verdrag voor de vestiging van ondernemingen binnen de Europese Unie. Daarbij 
onderzochten we allereerst de personele werkingssfeer van het vestigingsrecht van 
ondernemingen. Uit de analyse van art. 58, tweede alinea, EG blijkt dat de aldaar 
gegeven defmitie van vestigingsgerechtigde vennootschappen om verschillende redenen 
deficiënt is. Het onderscheid tussen maatschappen naar burgerlijk en handelsrecht geldt 
vandaag de dag binnen de EG volstrekt niet meer als representatief, de uitdrukking 
"overige rechtspersonen" geeft de verkeerde indruk dat het vestigingsrecht enkel openstaat 
voor entiteiten met (een zekere mate van) rechtspersoonlijkheid, de tweedeling tussen 
"maatschappen" en "overige rechtspersonen" dwingt tot een nadere omschrijving v·an 
beide begrippen en leidt tot classificatieproblemen (mede omdat de definitie van art. 58, 
tweede alinea, coöperatieve verenigingen onder het maatschapsbegrip brengt), en de 
uitzondering van "vennootschappen welke geen winst beogen" is, gelet op de evolutie van 
het winstbegrip in de Lid-Staten, de noden der ondernemingen van de sociale economie 
tot deelname aan de interne markt en de opkomst van nieuwe organisatievormen naar 
nationaal en gemeenschapsrecht, volstrekt uit de tijd. Door een ruime uitlegging van haar 
verschillende componenten en een zeer restrictieve interpretatie van voornoemde uitzon
deringsgrond slaagt men er evenwel in nagenoeg alle nationaal- en Europeesrechtelijke 
rechtsdragers van economische activiteiten onder de defmitie te brengen. 

Gelet op de tekortkomingen van de defmitie werd de vraag gesteld, en na nader 
onderzoek bevestigend beantwoord, of het door art. 58 EG gehanteerde vennootschapsbe
grip niet beter vervangen wordt door een meer economisch gericht ondernemingsbegrip. 
Daartoe ontleedden we het ondernemingsbegrip dat in het communautaire recht wordt 
gehanteerd op het gebied van hetmededingings-en sociaal recht. Gebleken is, dat zich uit 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie met betrekking tot het ondernemingsbegrip in 
het Europese mededingings- en sociaal recht een coherent onderliggend ondernemingsbe
grip laat distilleren - een autonome eenheid, die op duurzame wijze een economische 
activiteit uitoefent -, dat beter dan de vigerende vennootschapsdefinitie van art. 58, 
tweede alinea, EG beantwoordt aan de noden van de economische operatoren, niet
natuurlijke personen tot ontplooiing van hun grensoverschrijdende vestigingsbehoeften in 
de interne markt. Door zijn bij uitstek economische oriëntatie vertoont het een grote 
souplesse, die bij machte is het - zich steeds uitbreidende - veelvoud van organisa
tievormen naar nationaal en communautair recht te overkoepelen. Mede vanuit het 
oogpunt van, systematiek en coherentie met de overige domeinen van het gemeenschaps
recht, met name het mededingings- en sociaal recht, werd daarom de lege ferenda een 
overgang tot dit begrippenapparaat bepleit. De lege lata pleitten we, in een teleologisch 
perspectief en met het oog op de cohesie van het gemeenschapsrecht in zijn onderscheiden 
domeinen, voor een zo ondernemingsconform mogelijke invulling van het geldende 
communautaire vennootschapsbegrip. 
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752. Uitvoerig werden vervolgens de criteria van EG-verbondenheid onderzocht die art. 
58, eerste alinea, EG opgeeft teneinde voor ondernemingen de kring van beneficiarissen 
van het vestigingsrecht (en, krachtens art. 66 EG, de vrije dienstverrichting) te omlijnen. 
Deze blijken bijzonder liberaal. Het EG-Verdrag verwerpt een beroep op de control
etheorie en stelt voor het overige slechts als voorwaarde dat een "vennootschap" is 
opgericht overeenkomstig de wetgeving van een Lid-Staat alsmede de alternatieve eis dat 
de statutaire zetel, het hoofdbestuur of de hoofdvestiging zich binnen de Gemeenschap 
bevindt. Tegen dit liberalisme is er van bij de aanvang van het EEG-Verdrag (aanvanke
lijk vooral vanwege Frankrijk) verzet geweest, wat onder meer geresulteerd heeft in een 
precisering van het door art. 52, eerste alinea, EG opgelegde vereiste van "gevestigd 
zijn" in het Algemeen Programma Vestigingsrecht en, op veel meer gespannen voet met 
het Verdrag, het beroep dat de communautaire wetgever op controlecriteria doet in 
gevoelige domeinen als de luchtvaart-, zeevervoers- en audiovisuele sector. Na nagenoeg 
veertig jaar ervaring met voornoemde criteria, kan men evenwel moeilijk stellen dat de 
oorspronkelijk geuite vrees voor misbruiken en fraude bewaarheid is geworden. Door in 
algemene regel geen controlevereiste op te leggen is de Gemeenschap een open ruimte 
gebleven voor directe investeringen vanuit derde landen, wat een gunstige invloed he~ft 
gehad op het BNP van de Lid-Staten, de technologische vooruitgang en de dynamiek en 
competitiviteit van het Europese bedrijfsleven. 

7 53. Vervolgens werd de regeling van vestigingstechnieken in het EG-Verdrag aan 
nader onderzoek onderworpen. Deze regeling blijkt verouderd, gelet op de talrijke 
modaliteiten waaronder ondernemingen vandaag de dag toegang tot de markt van andere 
Lid-Staten zoeken. Art. 52 EG legt expliciet slechts de opheffmg van beperkingen op met 
betrekking tot de klassieke vestigingstechnieken agentschap, bijkantoor, dochteron
derneming, oprichting en beheer van ondernemingen. Het artikel is bijgevolg beperkt tot 
unilaterale vormen van vestiging ("greenfield investment"). Buiten de in art. 220 EG 
aangestipte grensoverschrijdende fusie besteedt het Verdrag geen aandacht aan instrumen
ten voor grensoverschrijdende samenwerking en concentratie van ondernemingen. 
Daarmee contrasteert het verdragsstelsel inzake vestiging niet alleen met de huidige BOl
patronen in de EG, maar ook met meer recente verdragsbepalingen als de artt. 130F 
(onderzoek en technologische ontwikkeling) en 130 (industrie), waar meer de klemtoon op 
samenwerking tussen ondernemingen wordt gelegd. 

De fragmentarische regeling van vestigingstechnieken in het EG-Verdrag wordt 
evenwel gecompenseerd door de bij uitstek economisch gerichte invulling die het Hof van 
Justitie aan het begrip 'vestiging' geeft en door zijn erkenning van het niet-exhaustief 
karakter van de in het Verdrag genoemde vestigingstechnieken. Daaruit hebben we 
·afgeleid dat ook andere technieken als verdragsrechtelijk beschermde uitoefeningsmodali
teiten van het vestigingsrecht kunnen worden gekwalificeerd (joint ventures, onderhandse 
aandelenacquisitie, minderheidsparticipaties voor zover zij de onderneming in het gastland 
tot instrument van economische bedrijvigheid maken, MBO's, openbaar bod, verticale en 
horizontale groepsvorming, inbreng van algemeenheid of bedrijfstak, ... ) . Men komt zo 
tot de vaststelling dat uiteindelijk het gehele gamma van technieken die leiden tot de 
creatie van secundaire vestigingen van een EG-onderneming in andere Lid-Staten, onder 
de verdragsrechtelijke noemer van het vestigingsrecht vallen en derhalve op de aan deze 
verdragsvrijheid verbonden bescherming aanspraak kunnen maken. Dit ligt evenwel 
anders met technieken die een mobilisatie van de primaire vestiging van een onderneming 
impliceren, nl. de grensoverschrijdende zetelverplaatsing en de grensoverschrijdende 
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juridische fusie. Art. 220 EG noemt beide expliciet, doch kwalificeert hen meteen als 
problematisch. In hoeverre beide technieken vandaag de dag hun problematisch karakter 
bewaard hebben, werd in deel III onderzocht (infra, nrs. 767-768). 

754. Uitvoerig onderzoek werd geleverd naar de betekenis voor het vestigingsrecht van 
ondernemingen van jlankerende' verdragsbepalingen, nl. de artt. 54, lid 3, sub g, 
(harmonisatie van vennootschapsrecht), 73B-73G (vrij kapitaalverkeer) en 221 (fmanciële 
deelneming in het kapitaal van ondernemingen) EG. Daarin zijn wij met name tot de 
vaststelling gekomen dat harmonisatie van het vennootschapsrecht geen de iure voorwaar
de voor vrije vestiging van vennootschappen uitmaakt, maar wel op een aantal punten een 
nuttige begeleidende operatie kan vormen, die ook de facto de vestigingsvrijheid van 
ondernemingen ten goede kan komen. We pleitten ervoor dat de Commissie als prioritair 
beleidsdoel bij het uitwerken van harmonisatie-initiatieven de vergemakkelijking van de 
vrije vestiging van vennootschappen als uitgangspunt zou nemen. Het (sedert 1 januari 
1994 geldende) nieuwe verdragsregime inzake vrij kapitaalverkeer werd in zijn verschil
lende interactievormen met het vestigingsrecht van ondernemingen onderzocht. Op een 
aantal punten (met name het breed opgezette verbod van beperkingen op het kapitaal- en 
betalingsverkeer) openen de nieuwe verdragsbepalingen interessante perspectieven voor de 
vrije vestiging van ondernemingen; daarentegen lijken een aantal nieuw ingelaste 
uitzonderingen, met name deze betreffende belastingdifferentiatie, qua draagwijdte nog 
onzeker en kunnen zij mogelijk in nieuwe belemmeringen resulteren. Tenslotte werd art. 
221 EG onderzocht en zijn relevantie nagegaan voor nationale regels die direct of indirect 
de verwerving van deelnemingen in vennootschappen van andere Lid-Staten belemmeren. 
Ofschoon geconcludeerd werd dat dit artikel in acht genomen de nieuwe verdragsbepalin
gen inzake vrij kapitaalverkeer, strikt genomen overbodig is geworden, hebben wij gepleit 
voor behoud ervan, met name gelet op de gevoeligheid die de problematiek van buiten
landse zeggenschap over ondernemingen heeft gekregen in een aantal Lid-Staten. 

755. In het tweede deel werden inhoud en draagwijdte van het vestigingsrecht van 
ondernemingen op grondige wijze ontleed, zulks voornamelijk aan de hand van de recht
spraak van het Hof van Justitie. Deze jurisprudentie heeft een opmerkelijk constituti
onaliseringsproces doorgemaakt, dat in titel I aan de orde stond. Waar het Hof in 1974 
met het Reyners-arrest art. 52 EG rechtstreeks toepasselijk verklaarde voor wat het daarin 
vervatte verbod van discriminatie op grond van nationaliteit betreft, heeft het vervolgens 
in talrijke uitspraken de inhoud en draagwijdte van dit artikel geleidelijk verder verruimd 
en verdiept. Na uitbreiding van het discriminatieverbod tot een verbod van verkapt 
discriminerende maatregelen (Thieffry, 1977), heeft het Hof, met name sedert het Klopp
arrest ( 1984), gaandeweg de draagwijdte van art. 52 EG opengetrokken tot niet als 
discriminerend gekwalificeerde nationale regels die een belemmering vormen voor een 
daadwerkelijke uitoefening van het vestigingsrecht. De verruiming die zich in 's Hofs 
lezing van art. 52 van een discriminatie- naar een meer algemeen beperkingsverbod heeft 
voltrokken, is een proces geweest met talrijke bochten en inconsistenties. Ook na de 
bevestiging, in de arrestenKraus (1993) en Gebhard (1995}, dat dit artikel alle maatrege
len verbiedt waarvan een belemmerende of ontmoedigende werking op de daadwerkelijke 
uitoefening van de vrijheid van vestiging kan uitgaan, blijft in de jurisprudentie een 
spanningsveld tussen discriminatie- en beperkingsverbod bestaan. 

756. Gelet op de enerzijds bijzonder generiek geformuleerde draagwijdte van het 
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vestigingsrecht in Kraus en Gebhard, en het anderzijds door art. 52, tweede alinea, EG 
zelf bekrachtigde beginsel van gelijke behandeling van EG-onderdanen en EG-onderne
mingen, ondernamen we in titel 11 van deel 11 een poging om op basis van de in de 
communautaire rechtspraak op casuïstische wijze uitgebouwde elementen, een analytisch 
raamwerk uit te bouwen waarin de essentiële componenten van het vestigings;-echt van 
ondernemingen in kaart worden gebracht. Uitgangspunt daarvoor vormde de functie van 
het vestigingsrecht in het perspectief van de interne markt, die erin bestaat toegang tot de 
markt van de andere Lid-Staten te verschaffen. Deze functie heeft de vrijheid van 
vestiging gemeen met de andere marktvrijheden van het EG-Verdrag (goederen-, diensten
' werknemers- en kapitaalverkeer), hetgeen de fundamentele parallellen in de jurispruden
tie over deze vrijheden verklaart. Tevens wezen we echter op de specifiteit van het 
vestigingsrecht als 'productiefactorenvrijheid' ten opzichte van het goederen- en diensten
verkeer als 'productvrijheid': markttoegang bij vestigingsrecht strekt tot effectuering van 
het beginsel van de vrije keuze van vestigingsplaats in het perspectief van de doelmatige 
allocatie van productiefactoren binnen de gemeenschappelijke of interne markt, terwijl 
goederen- en dienstenverkeer vooral de toegang tot de markten beogen te vrijwaren van 
'producten' die reeds regelmatig in het oorsprongland werden vervaardigd en in de handel 
gebracht. De permanente aanwezigheid van een onderneming op het grondgebied van ·de 
Lid-Staat van vestiging verschaft dit land legitieme aanspraken om zijn regelgeving toe te 
passen, op voorwaarde dat deze regelgeving niet de marktmobiliteit (mogelijkheid van 
toegang en vertrek) en de marktgelijkheid (gelijke behandeling) van de ondernemingen 
belemmert. 

757. Zo kwamen we tot de vaststelling dat art. 52 EG twee fundamentele waardeopties 
bevat die respectievelijk in de eerste en tweede alinea van dit verdragsartikel zijn 
neergelegd, namelijk marktmobiliteit en marktgelijkheid. Eerstgenoemde waardeoptie ligt 
vervat in art. 52, eerste alinea, terwijl de tweede alinea vooral het beginsel van de 
marktgelijkheid bekrachtigt. Deze laatste bepaling, naar luid waarvan de vestigings
vrijheid de toegang tot en de uitoefening van werkzaamheden omvat "overeenkomstig de 
bepalingen welke door de wetgeving van het land van vestiging voor de eigen onderdanen 
zijn vastgesteld", vervult meer bepaald drie functies: (i) zij fungeert in de allereerste 
plaats als minimumwaarborg van markttoegang en -openheid; maar daarnaast heeft de 
bepaling tevens twee 'begrenzende' functies, namelijk vrijwaring (ii) van een onvervalste 
mededinging in het gastland en (iii) van de regelgevende autonomie van dit land. 

Voornoemde twee waardeopties staan met elkaar in een spanningsveld, maar 
kunnen worden verzoend door een genuanceerd gebruik van rechterlijke toetsingscriteria. 
Wat de mobiliteitsdimensie van het vestigingsrecht aangaat, vormt het discriminatie
criterium - zelfs indien verfijnd tot een test van indirecte of verkapte discriminatie - een te 
rudimentair en onaangepast toetsingsinstrument. Veel geschikter is hier de aan t Cassis de 
Dij on' ontleende "rule of reason", bestaande uit een rechtvaardigings- en evenredig
heidstest: deze stelt de communautaire rechter in staat om, wat het aspect van de 
grensoverschrijdende mobiliteit betreft, een genuanceerde afweging te maken van de 
noden van de interne markt - uitgaande van beginselen als markteenheid, marktopenheid, 
doelmatige allocatie van productiefactoren en vrije keuze van vestigingsplaats - ten 
opzichte van de met een welbepaalde nationale regeling legitiem nagestreefde beleidsdoel
stellingen. Daarentegen reikt het discriminatieverbod een adequaat instrument aan voor de 
toetsing van nationale regels die niet de toegang tot de markt, maar enkel de uitoefening 
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van economische bedrijvigheid aldaar raken (zie infra, nr. 759). 

758. Een en ander bracht ons tot de stellingname dat de vrijheid van vestiging onderne
mingen het recht verschaft om op basis van een vrije ondernemersbeslissing eender waar 
binnen de Gemeens ... ~hap op duurzame wijze economische activiteit~n te ontplooien, 
waarbij drie wezenlijke componenten kunnen worden onderscheiden: een recht om (i) de 
Lid-Staat van oorsprong (en nadien zo nodig ook het vestigingsland) geheel of gedeeltelijk 
te verlaten, (ii) toegang te verkrijgen tot de markt van de Lid-Staat van ontvangst, en (iii) 
aldaar actief te worden en te blijven overeenkomstig dezelfde voorwaarden als diegene die 
dit land voor de eigen ondernemingen heeft vastgesteld, dit wil zeggen zonder enige vorm 
van discriminatie. 

759. Wat de mobiliteitsaspecten van het vestigingsrecht betreft, namelijk het vertrek uit 
het oorsprong- (of nadien, het vestigings-) land en de toegang tot de markt van het 
gastland, stonden wij een ruime invulling van het vestigingsrecht voor aan de hand van 
een, op de recente rechtspraak van het Hof inzake goederen-, diensten- en werknemers
verkeer gebaseerd economisch criterium van markttoegang: elke belemmering of ontmoe
diging van het vertrek uit het oorsprongland (of nadien, het land van vestiging) en van de 
daadwerkelijke toegang tot de markt van een andere Lid-Staat moet principieel, ongeacht 
haar al of niet discriminerend karakter, aan art. 52 EG worden getoetst. Daarbij valt 
evenwel een onderscheid te maken alnaargelang een regeling (openlijk) discriminerend de 
markt afschermt voor EG-ondernemingen, dan wel op een niet -discriminerende wijze 
markttoegangs belemmerend werkt. In het eerste geval kan . een dergelijke regeling 
principieel slechts gerechtvaardigd worden geacht op grond van expliciete verdragsuit
zonderingen, die door het Hof in vaste rechtspraak bijzonder stringent worden uitgelegd 
(zie infra, nr. 770). In het tweede geval staat een ruimere en meer genuanceerde toetsing 
open aan de hand van de door het Hof zelf ontwikkelde "rule of reason". Daarbij wordt 
een nationale regeling getoetst op haar rechtvaardiging, waarvoor het Hof een open reeks 
van 'judge-made' rechtvaardigingsgronden heeft gecreëerd, en op haar al of niet evenre
dig karakter. 

Daarentegen bepleitten wij dat een EG-onderneming, eens toegetreden tot de markt 
van het gastland in het kader van haar marktparticipatie aldaar uit het vestigingsrecht geen 
aanspraak op toetsing van allerlei (niet-discriminerende) belemmeringen haalt, doch een 
ruim begrepen recht op gelijke behandeling. Een ongebreidelde bevraagbaarbeid door EG
ondernemingen van regels van het gastland die niet de toegang tot de markt belemmeren 
doch enkel de marktdeelneming in de ruime zin raken, zou leiden tot omgekeerde 
discriminatie van binnenlandse ondernemingen en concurrentiedistorsies die ingaan tegen 
het fundamentele gelijkheidsbeginsel en het beginsel van een niet-vervalste mededinging, 
die op het gebied van vestiging een bijzondere uitdrukking hebben gekregen in art. 52, 
tweede alinea, EG. 

760. Uitvoerig werd stilgestaan bij de vraag naar de grondslagen voor de verdedigde 
zienswijze op het vestigingsrecht en inzonderheid naar de legitimiteit van de communau
taire rechter. Ofschoon onze stellingname de parameters van het Reyners-arrest - waarin 
de rechter enkel waakt over de naleving van het discriminatieverbod, en de communautai
re wetgever alle overige belemmeringen voor een daadwerkelijke uitoefening van het 
vestigingsrecht moet opruimen - verplaatst, hebben wij aangevoerd dat zij daarmee in een 
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evolutief perspectief niet in strijd is. Ook in onze visie blijft het recht van gelijke 
behandeling een "leidend beginsel" van de vrijheid van vestiging, al moet dit noodzakelij
kerwijs worden aangevuld met twee flankerende mobiliteitsrechten, namelijk het vertrek
en het markttoegangsrecht. Beide rechtenbundels bouwen voort op de constitutionalisering 
van art. 52 EG sedert Reyners. Bovendien haakt de hier vertreden zienswijze in op de 
evolutie die de opvattingen omtrent de rol van de gemeenschapswetgever sedert de jaren 
zeventig, en vooral de jaren tachtig, hebben doorgemaakt (van specifieke en gedetailleerde 
naar generieke en minimale harmonisatie). De vraag of het subsidiariteitsbeginsel zich 
tegen de hier verdedigde opvatting verzet, werd ontkennend beantwoord: ofschoon ook 
het Hof door het subsidiariteitsbeginsel sensu lato gebonden is, moet het beginsel 
noodzakelijkerwijs worden aangevuld met het eveneens in de Europese verdragen vervatte 
loyauteitsbeginsel en het beginsel van de volledige handhaving van het 'acquis communau
taire' . Voor zover subsidiariteit als constitutioneel beginsel een passend evenwicht tussen 
centrale en lokale bevoegdheidsnitoefening wil vrijwaren, wordt hiermee in onze 
stellingname ten volle rekening gehouden op het vlak van de marktparticipatie, waar het 
gelijke-behandelingsbeginsel de regelgevende autonomie van de Lid-Staten helpt vrijwa-
ren. 

De legitimiteit van de communautaire rechter om met name een toetsing van (ook 
niet-discriminerende) belemmeringen van markttoegang en -vertrek door te voeren, berust 
ons inziens op drie grondslagen, namelijk (i) de fundamentele, in het kader van de 
communautaire rechtsorde aan het Hof toevertrouwde opdracht tot het waken over de 
eerbiediging van de doelstellingen van de Europese verdragen, in casu het beginsel van de 
marktopenheid als hoeksteen van de Europese economische constitutie; (ii) de in het EG
Verdrag als constitutioneel handvest voor het Hof vervatte plicht om zijn 'acquis jurispru
dentie!' verder uit te bouwen, weliswaar in voeling met de evoluerende opvattingen over 
de rol van de wetgever en de richting die de Europese integratie uitmoet; en (iii) de in 
een op democratische beginselen geïnspireerd bestel noodzakelijke rol van de rechter tot 
bescherming van groepen die op politiek niveau geen of onvoldoende bescherming 
krijgen, waarbij in casu vooral te denken valt aan de kleine en middelgrote ondernemin
gen. 

761. Vervolgens zijn uitgebreid de drie essentiële componenten van het vestigingsrecht, 
namelijk het recht van vertrek, van markttoegang en van marktparticipatie, aan bod 
gekomen. Wat het markttoegangsrecht aangaat, hebben we getracht om, vertrekkend 
vanuit de rechtspraak inzake goederen- en dienstenverkeer, een nadere invulling te geven 
aan het economische begrip 'markttoegang'. Vervolgens hebben we diverse toepassingen 
van het verbod op belemmeringen van de markttoegang onderzocht, met name (i) het 
verbod van marktafscherming door discriminerende regels, (ii) de plicht tot erkenning van 
door de onderneming en haar personeel tevoren verworven kwalificaties, en (iii) andere 
markttoegangsbelemmerende regels van het gastland, met name nationale regels inzake 
het verblijfsrecht van EG-onderdanen. Het recht van marktparticipatie hebben wij 
eveneens aan de hand van verscheidene toepassingen geïllustreerd. Aandacht ging daarbij 
inzonderheid uit naar een aantal specifieke aspecten van de beroeps- en bedrijfsuitoefening 
die zich op het raakvlak tussen markttoegang en -participatie kunnen bevinden, namelijk 
(i) regels die een beroep of bedrijf voorbehouden aan natuurlijke personen, (ii) regels die 
een beroep of bedrijf voorbehouden aan een bepaalde (binnenlandse) organisatievorm, en 
(iii) naambescherming. Een bijzondere plaats in het kader van de vrije vestiging komt toe 
aan djrecte belastingen. Daarbij hebben wij de positie van de directe fiscaliteit in het EG-
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Verdrag onderzocht en ons vervolgens toegespitst op twee kernvraagstukken, te weten de 
aanwending van het discriminatieverbod op de directe fiscaliteit en de vraag in hoeverre 
het gemeenschapsrecht belastingdifferentiatie tussen vaste inrichtingen en dochteronderne
mingen toestaat. Wat het eerste vraagstuk aangaat, werd met name de problematiek van 
het fiscale onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen geanalyseerd en nagegaan 
in hoeverre uit de Schumacker-rechtspraak lering valt te halen voor de relatie vennoot
schapsfiscaliteit - vestigingsrecht. Wat de fiscale behandeling van vaste inrichtingen 
versus ingezeten vennootschappen betreft, hebben we getoetst in hoeverre de traditioneel 
opgegeven objectieve verschillen tussen vaste inrichting en dochteronderneming in de 
huidige stand van het gemeenschapsrecht - inzonderheid gelet op het vennootschapsrechte
lijk 'acquis' - nog een gedifferentieerde behandeling kunnen rechtvaardigen. Aan het eind 
van het fiscale luik hebben we uitgebreid stilgestaan bij de rechtvaardigingsgrond 
11 vrijwaring van de samenhang van een belastingstelsel 11 en zijn precieze draagwijdte na de 
sedert Bachmann gewezen arresten. 

762. Vervolgens werden de grenzen van rechterlijke toetsbaarheid van nationale 
belemmeringen voor de markttoegang geëxploreerd. Daarbij maakten we een op de 
industriële economie geïnspireerd onderscheid tussen structurele en strategische marktto"e
gangsbelemmeringen, om dit vervolgens aan de hand van de overnamemarkt te illustre
ren. Dit voorbeeld reveleerde tevens dat de scheidingslijn tussen beide vormen van 
markttoegangsbarrières soms moeilijk te trekken kan zijn. De grenzen van rechterlijke 
toetsbaarbeid hebben wij vervolgens concreet onderzocht aan de hand van een viertal 
vraagstukken, namelijk anti-overnamewetgeving, nationalisatie, privatisering en veranke
ringsbeleid. Wat lidstatelijke anti-overnameregels aangaat, hebben we nagegaan in 
hoeverre lering kan worden gehaald uit de rechtspraak van het U.S. Pederal Supreme 
Court. Uit de in deze jurisprudentie naar voren tredende spanningen hebben wij afgeleid 
dat de communautaire rechter er goed aan doet om zich bij de toetsing van nationale anti
overnameregels aan het vestigingsrecht terughoudend op te stellen en zich te beperken tot 
sanctionering van kennelijk onevenredige regels. Overige barrières die voor vrije 
vestiging uit anti-overnamewetgeving voortvloeien, dienen via harmonisatie van, met 
name, het vennootschapsrecht te worden geslecht. 

Bij nationalisatie en privatisering liggen de limieten van rechterlijke toetsbaarbeid 
op een ander vlak. Enerzijds volgt uit art. 222 EG dat de beslissing zelf tot nationalise
ring of privatisering een soevereine overheidsdaad is; anderzijds vloeien uit de artt. 52, 
73B en 221 EG en het in art. 3A EG neergelegde beginsel van open markteconomie en 
vrije mededinging beperkingen voort ten aanzien van de modaliteiten van deze operaties. 
Het discriminatieverbod dat het Hof ter zake van nationalisatie c.q. onteigening in 
Costa!E.N.E.L. en Fearon opgaf, geldt als minimale rechterlijke toetsingsnorm. Wij 
hebben evenwel geargumenteerd dat ook op dit terrein een discriminatietest niet steeds 
toereikend zal zijn om een minimale openheid van de markt te vrijwaren; een markttoe
gangsbelemmeringstest valt ook hier te verkiezen, waarbij op het vlak van de rechtvaardi
gings- en proportionaliteitstoetsing opnieuw met het in art. 220 uitgedrukte voorbehoud 
kan worden rekening gehouden. In elk geval biedt de vrijheid van vestiging en het vrij 
kapitaalverkeer een aantal elementaire garanties en procedurele waarborgen, waaronder 
een adequate schadeloosstelling en een effectieve rechtsbescherming. 

Waar in het geval van nationalisatie de verdragsvrijheden elementaire waarborgen 
inhouden inzake het niet geheel afsluiten van de nationale markt en compensatie en 
rechtsbescherming van in hun vestigingsrecht · aangetaste EG-onderdanen en EG-onderne-
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mingen, verglijdt de invalshoek bij privatiseringsmaatregelen - ofschoon hier dezelfde 
parameters in de vorm van de hogergenoemde verdragsbepalingen spelen - naar het 
vrijwaren van de mogelijkheid voor voornoemde onderdanen en ondernemingen om deel 
te nemen in de overheveling van staat naar markt. Discriminatie bij het inbouwen van 
participatieplafonds of bij enige andere modaliteit van de privatiseringsoperatie is uit den 
boze, zoals ook een discriminatoire toepassing van formeel zonder onderscheid naar 
nationaliteit voorziene participatieplafonds, bijzondere aandelen en stabiele aandeel
houderskernen verboden is. Een aantal van de aan bijzondere aandelen verbonden 
prerogatieven kunnen bovendien, ook al worden ze niet-discriminerend aangewend, vanuit 
het vrije kapitaalverkeer en de Tweede Richtlijn in vraag worden gesteld. Rechterlijke 
controle op de naleving van het vestigingsrecht en het vrije kapitaalverkeer wordt op 
privatiseringsvlak vooral bemoeilijkt door de ondoorzichtigheid van nationale procedures. 
Ofschoon het gemeenschapsrecht de Lid-Staten geenszins verplicht tot het volgen van de 
ene of de andere procedure (b.v. openbare procedure via de financiële markten veeleer 
dan onderhandse onderhandelingen), hebben we geargumenteerd dat het wel een aantal 
elementaire eisen stelt inzake gelijke behandeling van kandidaat-kopers uit andere Lid
Staten, doorzichtigheid van procedures en rechtsbescherming. 

Tenslotte hebben we onderzocht welke begrenzingen het gemeenschapsrecht stelt 
aan een door nationale of regionale overheden ondernomen verankeringsbeleid, dit is, een 
beleid gericht op het behoud van 'binnenlandse' zeggenschap over binnenlandse onderne
mingen. Een aantal modaliteiten van verankering vallen regelrecht onder de rechtstreeks 
werkende verbodsbepalingen van het EG-Verdrag en kunnen derhalve door de communau
taire rechter zonder meer worden gesanctioneerd. Zoals bij anti-overnamewetgeving doet 
zich echter ook hier een grijze zone voor van maatregelen of acties die b.v. omwille van 
hun verstrengeling met structurele factoren of hun louter privaatrechtelijke karakter 
moeilijk in het kader van de rechterlijke taakvervulling aan de verdragsbepalingen ep. -
doelstellingen kunnen worden getoetst. 

763. In het kader van het onderzoek naar de draagwijdte van het vestigingsrecht ging de 
aandacht vervolgens uit naar de rechtvaardigings- en evenredigheidstaetsing van niet 
(openlijk) discriminerende nationale regels zoals deze in de rechtspraak van het Hof 
plaatsvindt. Wat rechtvaardigingsgronden aangaat, maakt het gebruLle in Kraus en 
Gebhard van het open, 'judge-made' begrip "dwingende redenen van algemeen belang" 
een parallel mogelijk met de in de rechtspraak inzake vrije dienstverrichting erkende 
rechtvaardigingsgronden. Op het vlak van de evenredigheid kan eveneens aansluiting 
worden gezocht bij de toetsingscriteria die in de rechtspraak aangaande goederen- en 
dienstenverkeer werden ontwikkeld. Daarbij moet de communautaire rechter evenwel, 
gelet op de eigen aard van het vestigingsrecht, een grotere terughoudendheid inachtne
men. Die terughoudendheid blijkt ook uit de eerdergenoemde arresten, waarin het Hof 
zich beperkt tot een nuttigheids- en noodzakelijkheidstoetsing en de evenredigheidstest 
stricto sensu achterwege laat. Op het gebied van het vestigingsrecht is met name minder 
ruimte weggelegd voor het in het kader van het goederen- en dienstenverkeer prominente 
verbod van dubbele of overlappende controles, inzoverre dat het risico van overlappende 
voorschriften wat de activiteitsuitoefening in het gastland aangaat, beperkter is. Toch 
bestaat ook in het kader van de vrijheid van vestiging voor de dubbele-controlestest enige 
ruimte, met name op het stuk van de markttoegang: het komt in wezen tot uiting in de 
krachtens de Vlassopoulou-rechtspraak geldende plicht om rekening te houden met eerder 
verworven kwalificaties. Wat marktparticipatie betreft, kunnen dubbele controles zich met 
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name voordoen in de situatie van bijkantoren, zoals een plicht tot het voeren van een 
specifieke boekhouding (Futura). 

764. Aan het eind van deel 11 gingen we tenslotte in op de aanvullende werking van art. 
5 EG, zoals die met name in het Van Munster-arrest op het gebied van het vrije personen
verkeer vorm heeft gekregen. Van art. 5 gaat blijkens deze jurisprudentie een eigen 
normatieve werking uit in een situatie die niet door de rechtstreekSe werking van de 
verdragsbepalingen inzake vrij verkeer wordt opgelost, maar waarvan de resultaten 
niettemin indruisen tegen de doelstellingen van het vrije verkeer. Hieruit heeft het Hof 
een algemene plicht voor nationale autoriteiten, inzonderheid rechters, afgeleid tot 
verdragsconforme toepassing van nationale regelgeving. Wij wezen erop dat deze recht
spraak voor ondernemingen interessante implicaties kan hebben wat betreft de problema
tiek van de uiteenlopende internationaal-vennootschapsr~chtelijke aanknopingsfactoren 
waarvoor het vestigingsrecht, zo blijkt uit Daily Mail, geen oplossing biedt, hetgeen voor 
de problematiek van grensoverschrijdende zetelverplaatsing en fusie belangwekkende 
consequenties kan hebben (zie ook infra, nrs. 766-768). Tevens drukten we echter op de 
inherente begrenzingen van de plicht tot verdragsconforme interpretatie. 

765. In deel 111 gingen we in op de vraagstukken die art. 220, derde streepje, EG 
destijds heeft opengelaten, nl. onderlinge erkenning, zetelverplaatsing en grensoverschrij
dende fusie van vennootschappen. We onderzochten deze 'open' vraagstukken vanuit de 
vraag in hoeverre het gemeenschapsrecht in zijn huidige stand een oplossing terzake 
aanreikt dan wel in hoeverre zij nog steeds een problematisch karakter vertonen waarvoor 
communautaire regelgeving aangewezen is. 

Wat het probleem van de onderlinge erkenning van vennootschapen betreft, 
kwamen we tot de conclusie dat dit door het EG-Verdrag zelf is opgelost en dat art. 220 
op een verouderde opvatting van het begrip 'erkenning' berust. In het hedendaagse 
internationaal privaatrecht van de Lid-Staten overheerst de idee dat geen bijzondere 
erkenning voor vennootschappen vereist is en dat de vaststelling van het bestaan en (de 
mate van) de rechtsbekwaamheid van een rechtspersoon deel uitmaakt van de toepassing 
van de verwijzingsregels van het forum. De erkenningsvraag vormt bijgevolg een 
overbodige tussenstap naar de vraag betreffende de conflictregel die het personeel statuut 
van de vennootschap bepaalt. De erkenning van EG-vennootschappen vloeit bovendien 
rechtstreeks voort uit de artt. 52 en 58 EG: de rechtstreekse inroepbaarbeid van deze 
bepalingen vooronderstelt de plicht van de Lid-Staat van ontvangst om de rechtspersoon
lijkheid van de betrokken vennootschap te erkennen, op straffe van een met het EG
Verdrag strijdige discriminatie op grond van nationaliteit. Het Erkenningsverdrag van 
1968, dat nooit in werking trad bij gebrek aan goedkeuring door Nederland, is niet enkel 
gefundeerd op verouderde nationaal- en gemeenschapsrechtelijke premissen; een aantal 
vari zijn bepalingen, met name art. 4, vertonen ook wezenlijke zwakheden die het 
ongeschikt maken om als (paralegaal) ius commune dan wel in de vorm van een harmoni
satierichtlijn een nuttige rol te kunnen spelen. Op grond van de communautaire recht
spraak inzake vestigingsrecht en het vennootschapsrechtelijk 'acquis communautaire' 
besloten we dat erkenning van EG-vennootschappen afdoende wordt gewaarborgd door 
het geldende gemeenschapsrecht. De vermelding van het erkenningsvraagstuk in art. 220 
EG kan dan ook worden geschrapt. 
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766. De werkelijke problematiek situeert zich daarentegen op het vlak van de uiteenlo
pende internationaal-privaatrechtelijke stelsels van de Lid-Staten. In de huidige Unie 
passen ruwweg negen Lid-Staten de leer van de werkelijke zetel ('siège réel') toe, ten 
opzichte van zes die de incorporatieleer of een variante daarvan aanhangen. Het EG
Verdrag maakt uit deze theorieën geen keuze: het legt aan de Lid-Staten niet de ene of de 
andere verwijzingsregel op, maar plaatst deze regels blijkens het Daily Mail-arrest op 
gelijke voet. Art. 58 EG bevat geen versluierde conflictregel ten gunste van de incorpora
tieleer, net zomin als uit art. 52 EG een 'préjugé favorable' voor de ene of de andere 
i.p.r.-regel kan worden afgeleid. Een en ander betekent evenwel niet dat het gemeen
schapsrecht geheel onverschillig staat tegenover de conflictenrechtelijke regels van de Lid
Staten en hun werking. Wat de conflictregels zelf betreft: deze laat het EG-Verdrag 
ongemoeid, doch de verdragsbepalingen inzake vrij verkeer verplichten de nationale 
overheden wel tot een zo verdragsconform mogelijke uitlegging ervan. Het potentieel van 
de plicht tot gemeenschapsconforme interpretatie hebben we onderzocht aan de hand van 
de internationaal-privaatrechtelijke exceptie van openbare orde (met als voorbeelden 
onderkapitalisering, illegaal doel, instructierecht, wetsontduiking). 

Ingrijpender werkt het gemeenschapsrecht in op de werkingsmodaliteiten van 
conflictregels. Voor zover deze werkingsmodaliteiten niet onlosmakelijk verbonden zijn 
met de keuze zelf voor een bepaalde aanknopingsfactor (keuze voor de werkelijke zetel 
voert b.v. onvermijdelijk tot een conflit mobile bij grensoverschrijdende verplaatsing van 
deze zetel) en zij tot markttoegangsbelemmerende rf!sultaten~-leiden, dienen zij op hun 
objectieve rechtvaardiging en evenredigheid· te ~w-orden getoetst. Zo kwamen wij tot de 
bevinding dat niet-erkenning van een EG-vennootschap bij verplaatsing van de werkelijke 
zetel naar een 'siège réel' -land een onevenredige belemmering moet worden geacht. Een 
minder belemmerend alternatief vormt cle door het gastland te bieden mogelijkheid voor 
de vennootschap om gebruik te maken van een binnenlandse omzettingsprocedure teneinde 
zich zonder discontinuïteit van de rechtspersoonlijkheid in een vergelijkbare nationale 
vennootschapsvorm om te zetten. Ook incorporatiestelsels kunnen echter markttoegangs
belemmeringen creëren, met name door de toepassing van politiewetten. In dit verband 
onderzochten we het Nederlandse voorstel van "wet op de formeel buitenlandse vennoot
schappen", om tot de conclusie te komen dat verscheidene bepalingen ervan leiden tot 
dubbele controles, ten onrechte abstractie maken van door andere Lid-Staten ter uitvoe
ring van de vennootschapsrichtlijnen opgelegde regels en/ of in aanvaring met de Elfde 
Richtlijn komen. 

767. Anders dan erkenning vormt zetelverplaatsing een ingewikkelde problematiek 
waarvan niet alle aspecten door het vestigingsrecht worden opgelost. Zoals uit het 
onderzoek naar de behandeling van zetelverplaatsing in het Belgische, Duitse, Franse, 
Luxemburgse, Nederlandse en Britse recht is gebleken, kan deze operatie belangrijke 
consequenties hebben op internationaal-privaat-, vennootschaps- en fiscaalrechtelijk vlak 
in zowel het oorsprong- als het bestemmingsland. Doordat het Hof zich in Daily Mail 
uitsluitend toespitste op de internationaal-privaatrechtlijke problematiek, verdedigden we 
de stelling dat het voor een vennootschap mogelijk blijft zich met een beroep op de artt. 
52 en 58 EG te verweren tegen mobiliteitshinderende materieelrechtelijke voorschriften 
van het oorsprong-. en! of het gastland. Dit, samen met de steeds geldende plicht tot 
verdragsconforme uitlegging van nationaal (ook conflicten-) recht, maakt dat van de artt. 
52 en 58, desgevallend in samenhang met art. 5 EG, een niet te onderschatten impact op 
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het dossier zetelverplaatsing uitgaat. Van het oorsprongland uitgaande belemmeringen op 
de uitoefening van het vertrekrecht (b.v. gelijkschakelen van verplaatsingsbesluit met 
ontbinding, afrekeningsplicht c.q. liquidatietax, niet -erkenning) dienen op hun rechtvaar
diging en proportionaliteit te worden onderzocht; hetzelfde geldt voor niet -erkenning in 
het ontvangstland en, desgevallend, de weigering aldaar de omzettingsprocedures naar 
nationaal recht ter beschikking te stellen wanneer de EG-vennootschap vergelijkbaar is 
met een vennootschap naar binnenlands recht waarvoor deze procedures wel openstaan. 
Ongunstige fiscale behandeling bij aankomst in het bestemmingsland valt eveneens onder 
art. 52, waarbij op het vlak van kapitaalbelasting reeds de Kapitaalrechtrichtlijn geldt. De 
vraag, of een communautaire regeling inzake zetelverplaatsingen in de huidige stand van 
het gemeenschapsrecht nog nodig is, hebben wij ronduit bevestigend beantwoord. De 
ingewikkelde en veelzijdige juridische aspecten van zetelverplaatsingen maken dit bij 
uitstek een door de communautaire wetgever te behandelen dossier, waarbij wij niet de 
weg van een art. 220-verdrag, doch deze van een op art. 54, lid 3, sub g, EG gefun
deerde richtlijn voorstonden. Tevens achtten wij echter een communautaire regeling van 
de fiscale aspecten van zetelverplaatsing onontbeerlijk, waarbij toevoeging van een nieuwe 
titel aan de Fiscale Fusierichtlijn werd gesuggereerd. 

768. Ofschoon thans uiterst zelden gehanteerd, neemt de grensoverschrijdende juridi
sche fusie een eigen plaats in in het arsenaal van technieken voor grensoverschrijdende 
concentratie van ondernemingen. De werkzaamheden die sedert de jaren zestig in EG
verband werden verricht om deze operatie mogelijk te maken (Fusieverdrag, SE, Tiende 
Richtlijn) konden nog niet in concrete resultaten uitmonden, grotendeels omwille van de 
(toenmalige) politieke blokkering met betrekking tot werknemersmedezeggenschap. Aan 
de hand van een analyse van de toestand naar Belgisch, Duits, Frans, Nederlands en Brits 
recht stelden wij vast dat de problematiek hier niet op conflictenrechtelijk, maar op 
materieel-, en met name vennootschapsrechtelijk, vlak ligt. Aangezien de problematiek 
van de aanknopingsfactoren hier niet speelt, kenden wij Daily Mail geen precedents
waarde toe voor grensoverschrijdende fusie. Materieelrechtelijke belemmeringen voor de 
uitoefening van het vestigingsrecht door middel van fusie moeten bijgevolg in beginsel op 
hun rechtvaardiging en proportionaliteit worden getoetst. Een belangrijk potentieel gaat op 
dit gebied uit van de plicht tot verdragsconforme uitlegging. Wij concludeerden evenwel 
dat, zoals bij zetelverplaatsing, de uiteindelijke oplossing voor de problematiek van 
grensoverschrijdende juridische fusies bij de communautaire wetgever ligt. Onze aanbeve
ling luidde dat de Commissie zo spoedig mogelijk haar voorstel voor een Tiende Richtlijn 
zou herbekijken en opnieuw indienen. 

769. In het vierde deel onderzochten we tenslotte de expliciete uitzonderingen die het 
EG-Verdrag kent met betrekking tot de vrijheid van vestiging en de ruimte die het 
gemeenschapsrecht aan de Lid-Staten laat ter bestrijding van oneigenlijk gebruik van deze 
vrijheid. Wat de uitzonderingen vervat in de artt. 55, 56 en 223 EG betreft, hebben we 
vastgesteld dat het Hof er een stringente uitlegging op nahoudt. De exceptie van openbaar 
gezag van art. 55 is beperkt tot werkzaamheden die rechtstreeks en specifiek deelnemen 
aan de uitoefening van dit gezag. Enkel voor zover openbare-gezagsactiviteiten onlosma
kelijk verbonden zijn met een beroep of bedrijf, kan een Lid-Staat aan EG-ondernemingen 
de toegang daartoe ontzeggen. Mede gelet op de stringente toepassing van de evenredig
heidstest terzake, lijkt art. 55 EG als uitzondering op de vrijheid van vestiging van 
ondernemingen maar een zeer beperkte relevantie te bewaren. Een generiek beroep op dit 
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artikel in het kader van privatiseringsoperaties heeft bijgevolg communautair weinig kans 
op slagen. Niet minder restrictief blijkt de rechtspraak inzake het voorbehoud van 
openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid in de zin van art. 56 EG. Ook 
hier legt het Hof zeer stringente voorwaarden, waaronder een strikte proportionaliteitstest, 
op. Voor rechtvaardiging van (openlijk) discriminerende maatregelen biedt Jrt. 56 op 
grond van deze rechtspraak bijzonder weinig marge, hetgeen aantoont welke bijzonder 
ruime reikwijdte het Hof aan het in art. 52 EG vervatte verbod van discriminatie op 
grond van nationaliteit geeft. Ofschoon art. 223 EG een voorbehoud inzake de productie 
van en handel in wapens, munitie en oorlogsmateriaal bevat, blijkt uit de schaarse 
jurisprudentie dienomtrent dat hieruit allerminst een algemene exceptie kan worden 
afgeleid voor kwesties die de veiligheid van een Lid-Staat raken. 

770. Gelet op de zeer beperkte beweegruimte die de verdragsuitzonderingen, als 
uitgelegd door het Hof, aan de Lid-Staten laten, valt te verwachten dat nationale overhe
den steeds meer geneigd zullen zijn zich op misbruik van het vestigingsrecht door EG
onderdanen en -ondernemingen te beroepen. De rechtspraak van het Hof biedt op dit punt 
inderdaad een zekere manoeuvreerruimte, althans wanneer de door een overheid aange
wende instrumenten niet discriminerend van aard zijn. Toepassing van nationale regels ·of 
doctrines inzake misbruik van recht herbergt evenwel een gevaar voor de eenvormige 
toepassing van het gemeenschapsrecht en de doeltreffende rechtsbescherming van 
particulieren. Het Hof heeft dit in Paft.tis ingezien, en zich terzake een toezicht voorbe
houden, wat interessante toekomstige ontwikkelingen waarschijnlijk maakt. Uit de 
jurisprudentie blijkt dat de tot hier toe gebleken gevallen van oneigenlijk gebruik van de 
vrijheden nagenoeg uitsluitend neerkwamen op wetsontduiking. Dit heeft ons de vraag 
ontlokt of van de vrijheid van vestiging wel "misbruik" in de strikte zin kan worden 
gemaakt, gelet op de objectieve voorwaarden die voor de toepasselijkheid van art. 52 EG 
verenigd moeten zijn. Wat hier ook van zij, het Hof heeft in zijn rechtspraak zowel via 
'judge-made' misbruikvoorbehouden ruimte geschapen voor nationaal anti-misbruikbeleid 
(welke voorbehouden in wezen op strijd tegen wetsontduiking betrekking hebben) als 
randvoorwaarden geformuleerd voor dit beleid: met hun strijd tegen misbruik mogen Lid
Staten met name niet de vrijheden illusoir maken, niet discrimineren, geen (al te) 
disproportionele belemmeringen veroorzaken, niet onverkort vennootschappen nietig 
verklaren of weigeren te erkennen, en moeten zij voldoen aan de procedurele voorwaar
den die het Hof met het oog op een doeltreffende rechtsbescherming van particulieren 
heeft ontwikeld. 
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