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Het uitgangspunt van deze bijdrage is de vaststelling dat er in het 
grensoverschrijdend rechtsverkeer een steeds grotere kloof ontstaat 
tussen de behoefte van de ondernemingen aan bruikbare strukturen 
voor de organisatie van hun horizontale internationale samenwer
king en de juridische mogelijkheden die daartoe geboden worden in 
de verschillende nationale rechtstelsels. Op het vlak van het vennoot
schapsrecht is dit niet zozeer te wijten aan de klassieke verschillen 
tussen de verschillende nationale vennootschapsvormen. Op dit punt 
zijn er inderdaad blijvende tegenstellingen in de orgaanstruktuur, de 
functie van het kapitaal, de oprichtingsprocedure, de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid, enz ... (l). Deze vaststelling vindt 
veeleer haar oorsprong in het feit dat vooralsnog de internationale 
juridische instrumenten ontbreken om verschillende nationale ven
nootschapsstrukturen met elkaar te kunnen combineren in een een
voudige grensoverschrijdende struktuur. 

I. HET GRENSOVERSCHRIJDENDE ASSOCIATIECONCERN 

1. De grensoverschrijdende concernvorming 

In het vooruitzicht van de totstandkoming van een verder gelnte
greerde Europese binnenmarkt en onder invloed van de steeds maar 
groeiende internationalisering van de wereldhandel zijn we tijdens 
het laatste decenium getuige geweest van een typisch fenomeen in het 
internationale vennootschapsrecht, nl. de grensoverschrijdende con
cernvorming. 
Het meest voorkomende type van concernvorming is de zgn. ,Unte
rordnungskonzern" d.i. het holding- of dochterconcern waarbij een 
bestaande groep van vennootschappen onder de controle komt te 
staan van een overnemende groep. Een typisch voorbeeld in Belgie 
van dit type van concernvorming is de overname van de Tiense 
Suikerrafinaderijen door de Duitse groep Siidzucker(2). 
De juridische technieken die hierbij gehanteerd worden zijn bekend: 
het betreft vooral de koop-verkoop van stemrechtverlenende aande-

(I) Zie hierover in de reeks International Encyclopedia of Comparative Law, Volume XIII, 
Business and private organizations, de volgende studies: BuxBAUM, R., The Formation of 
Marketable Share Companies; CoNARD, A., Fundamental Changes in Marketable Share 
Companies; IMMENGA, U ., Company Systems and Affiliation; VAN 0MMESLAGHE, P., VAN 
RYN, J. en GLANSDORFF, B., Capital and Securities of Marketable Share Companies. 
(2) Voor een overzicht van recente overnames, zie M.v.T., Gedr. St., Senaat 1990-91, nr. 
1107-1, p. 2 tot 4. 
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lenparticipaties (controleparticipaties) en de techniek van het open
baar bod of de koershandhaving i. v .m. beursgenoteerde onderne
mingen(3). 
Een minder frequent voorkomend type van concernvorming is de 
zgn. ,Gleichordnungskonzern" d.i. het associatieconcern waarbij 
twee ondernemingen (of ondernemingsgroepen) op basis van gelijk
waardigheid hun ekonomische aktiviteit onder een gemeenschappe
lijke Ieiding gaan uitoefenen(4). Een typisch voorbeeld in Belgie is 
de samenwerking die tot stand kwam tussen de Belgische verzeke
ringsgroep A.G. en de Nederlandse verzekeraar AMEV. 
De juridische technieken die met het oog op de vorming van dergelij
ke grensoverschrijdende associatieconcernen worden toegepast zijn 
zeer verscheiden: de personele unie in de beleidsorganen (zgn. inter
locking directorates), de egalisatieovereenkomst (bv. Unilever), het 
gemeenschappelijke extra-statutaire beleidscomite (Shell, vroeger 
Agfa-Gevaert AG-AMEV), kruisparticipaties (vroeger Generale 
Bank-Amro), gelijke aandelenparticipaties (AG-AMEV), stapled 
stock, d.i. het samenvoegen van aandelen van verschillende vennoot
schappen (vroeger Nestle, Club Med.) (zie verder). 
Tenslotte kan concernvorming ook nog impliceren dat naast de 
economische zelfstandigheid ook de juridische onafhankelijkheid 
van de ondernemingen wordt opgegeven. Hier komt men dan terecht 
in het begrip fusie, d.i. het versmelten van de vermogens van twee 
of meer ondernemingen in een enkele juridische entiteit. Deze vorm 
van grensoverschrijdende concernvorming is vooralsnog problema
tisch maar zal onder druk van dejiscale harmonisatie in de Europese 
gemeenschap aan belang winnen. Er zal besproken worden of, in 
afwachting van de invoering van het ontwerp van tiende vennoot
schapsrichtlijn betrejjende grensoverschrijdende jusies, dergelijke 
fusies reeds mogelijk zijn. Hierbij dient o.m. rekening gehouden te 
worden met de harmonisatie van de lidstaten op basis van de derde 

(3) Zie voor een overzicht BRUYNEEL, A., ,Les offres publiques d'acquisition", J. T., 1990, 
p. 150, nr. 26 e.v., NELISSEN GRADE, J.M., ,Het openbaar bod en de beursoverval na het 
De Benedetti K.B.'', in Openbaar Bod en Beschermingsconstructies, Jan Ronse Instituut ( ed. ), 
Kalrnthout, Biblo, 1990, p. 15 e.v., VAN HooGHTEN, P., ,Acquisitieovereenkornsten", 
D.A.O.R., 1990, nr. 16, p. 57 e.v. 
(4) Zie hierover vnl. VAN GERVEN, W., ,Overzicht van de cooperatie en concentratietechnie
ken naar Belgischrecht", T.P.R., 1970, 155 e.v.; VANDER GRINTEN, W.C.L., ,Concentratie 
van ondernerningen en vennootschapsrecht", S.E. W., 1968, 142 e.v.; voor een ekonornische 
analyse zie VAN DEN BULCK, D., ,Econornische analyse van de relaties tussen rnoeder- en 
dochtervennootschappen", in Rechten en p/ichten van moeder- en dochtervennootschappen, 
Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, 13 e.v.; voor de Duitse begrippen zie o.rn. EMME
RICH, V., SONNENSCHEIN, J. Konzernrecht, Ch. Beck, Miinchen, 1989, 84 e.v. 
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richtlijn betreffende (binnenlandse) fusies maar ook met het begrip 
nationaliteit van vennootschappen en zetelverplaatsing. 

2. Traditionele structuren van grensoverschrijdende associatiecon
cernen 

De vorming van grensoverschrijdende associatieconcernen is geen 
nieuw fenomeen. 
Er zijn enkele bekende voorbeelden: Unilever, Shell, Nestle en vroe
ger Gevaert-PhotoproduktenN.V. enAgfaAG. Deze groepsstruktu
ren berusten op een aantal typische technieken: 
(a) interlocking directorates (personele unie): een van de voornaam
ste doelstellingen bij de vorming van een associatieconcern is de 
eenheid van bestuur van de samengevoegde groepen; een beproefde 
techniek op dit vlak is de personele unie via de uitwisseling van 
bestuurders in de beleidsorganen van beide groepen. Dit is bv. een 
van de elementen van de Unilever struktuur (zie bijlage 1)(5); 
(b) de egalisatie-overeenkomst: de struktuur van het concern Unile
ver berust enerzijds op de personele unie (gelijke bezetting van de 
radenvan bestuur) en anderzijds op de zgn. egalisatieovereenkomst. 
De Unilever groep heeft immers twee moedervennootschappen, de 
Nederlandse vennootschap Unilever N.Y. en de Engelse vennoot
schap Unilever Ltd. De egalisatieovereenkomst heeft tot doel te 
verzekeren dat de rechten en voordelen verbonden aan een nominaal 
gelijk aandelenbezit in de Engelse of de Nederlandse vennootschap 
zoveel mogelijk gelijk zijn alsof het aandelen betrof in het kapitaal 
van dezelfde vennootschap(6); 
(c) extra-statutair gemeenschappelijk beleidscomite: de samenwer
king tussen de Nederlandse N. V. Koninklijke Nederlandse Petro
leummaatschappij en de Engelse vennootschap The Shell Transport 
and Trading Company Limited berust op een extra-statutair gemeen
schappelijk college (zie bijlage II). Beide vennootschappen zijn zuive
re holdingmaatschappijen, elk met een eigen bestuur, waarbij de 
leden van het ene bestuur geen lid zijn van het andere. 
De aandelen in de dochtervennootschappen worden door de holdings 

(5) lMMENGA, U., o.c., 28, nr. 29; VANDERGRINTEN, W.C.L., O.C., 149; VANGERVEN, W., 
o.c., 163; HoFMAN, E.A., ,,De tweeledige struktuur van het concern Unilever en de egalisatie
overeenkomst", T.V. V.S., 1968, nr. 9, p. 279 e.v. 
(6) Zie over de details van deze overeenkomst, HoFMAN, E.A., o.c., 179 e.v., alsook de door 
Unilever uitgegeven brochure , The dual structure of Unilever", augustus 1984, waarin ook 
de teksten van de egalisatie-overeenkomst zijn opgenomen. 
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in een bepaalde verhouding gehouden. De bestuurders van de hol
dings zijn vertegenwoordigd in het bestuursorgaan van de belangrijk
ste dochtermaatschappijen en in het gemeenschappelijk college, dat 
algemene doelstellingen en plannen op lange termijn behandelt(7). 
De vroegere struktuur van Agfa-Gevaert zou naar verluidt hiermee 
te vergelijken zijn(8). 
Ook de struktuur van de onlangs gevormde Belgisch-Nederlandse 
verzekeringsgroep AG-AMEV berust op het principe van gemeen
schappelijke beleidscomites (zie bijlage III). De gebruikelijke hol
dingstruktuur waarbij aile belangen van de nieuwe groep onderge
bracht worden in een vennootschap werd hier niet weerhouden. 
De twee ter beurze genoteerde ondernemingen, N. V. AMEV en AG 
Groep (d.i. de N.V. Financiele en Herverzekeringsmaatschappij van 
de AG Groep), zijn de moedervennootschappen geworden van de 
nieuwe groep waarin ze elk een belang van 50 OJo houden. Er is geen 
aandelenruil. De certificaten van de N. V. AMEV blijven genoteerd 
op de Amsterdamse Effectenbeurs en de aandelen van AG Groep op 
de Brusselse beurs. De bestuurlijke struktuur is er op gericht de 
nieuwe groep te besturen als een multinationaal opererende groep. 
Daartoe worden twee organen opgericht die paritair samengesteld 
zijn uit vertegenwoordigers van AG groep en N.V. AMEV. Die 
organen zijn de Supervisory Board en de Executive Board. De 
Supervisory Board vormt de schakel tussen de raden van bestuur van 
de moedervennootschappen en de Executive Board. De Supervisory 
Board houdt toezicht op het beleid van de Executive Board en 
behandelt o.m. de voorstellen i.v.m. de strategie van de groep, 
dividendpolitiek, kapitaalverhogingen en schuldenlast, budgetten en 
jaarrekeningen, fusies, acquisities en desinvesteringen. 
De Executive Board zal de groep daadwerkelijk leiden in besluitvor
mende en uitvoerende zin. Op het niveau van de moedermaatschap
pijen is er tenslotte een gedeeltelijke uitwisseling van personen in de 
bestuurlijke organen van de vennootschappen (gedeeltelijke persone
le unie)(9); 
Dergelijke tweeledige strukturen zijn typisch voor vennootschaps
groepen die tot stand komen door een integratie van reeds bestaande 

(7) Aldus de omschrijving bij VANDER GRINTEN, W.C.L., o.c., 149; zie ook het jaarverslag 
1990 van The Shell Transport and Trading Company Pic. 
(8) Aldus VANGERVEN, W., o.c., 164; zieook Verslag Verhaegen enBayet, Gedr. St., Senaat, 
1990-91, nr. 1107-3, p. 168 voor een organigram van de Shell groep. 
(9) Zie vnl. het beursprospectus en het speciaal verslag aan de aandeelhouders dat door AG 
groep werd bekendgemaakt dd. 15 november 1990. 
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groepen uit verschillende staten. Vermits de hoofdvennootschappen 
elk aan hun eigen lex societatis onderworpen blijven omschrijft men 
dit fenomeen weleens als de internationale groepen met dubbele 
nationaliteit. 
(d) kruisparticipaties: het nemen van wederzijdse participaties is ook 
een techniek om de samenwerkingsstruktuur tussen twee vennoot
schapsgroepen te institutionalizeren. Een typisch voorbeeld hiervan 
is de ondertussen mislukte samenwerking tussen Generale Bank en 
de Nederlandse bankgroep AMRO. Sedert de inwerkingtreding van 
de nieuwe vennootschappenwet is deze techniek echter aan strikte 
beperkingen onderworpen(l 0); 
(e) stapled stock: dit zijn aandelen uitgegeven door twee of meer 
afzonderlijke juridische entiteiten die in verschillende staten geves
tigd zijn en die samen verhandeld worden op de beurs (samenge
voegd-stapled together). 
Het klassieke voorbeeld van een ,stapled stock" struktuur was de 
Nestle groep. De aandelen in Nestle S.A., een Zwitserse vennoot
schap en Unilac Inc., een Panamese vennootschap, werden samen 
verhandeld op een aantal buitenlandse beurzen. 
Unilac Inc. had twee types van · aandelen: oprichtersaandelen en 
toonderaandelen; Enkel de oprichtersaandelen hadden stemrecht en 
werden door Nestle S.A. gehouden. Het toonderaandeel in Unilac 
Inc. bevatte de bepaling dat de houder ervan enkel gerechtigd was 
om dividenden te verkrijgen indien hij ook eigenaar was van een 
Nestle S.A. aandeel met hetzelfde nummer. 
Via de oprichtersaandelen en een verplichte vertegenwoordiging in 
de Raad van Bestuur van Unilac Inc. kon Nestle S.A. de effectieve 
controle over Unilac Inc. uitoefenen. Deze struktuur werd echter 
opgeheven in 1985. 
Een recent voorbeeld van een ,stapled stock" struktuur is het 
kanaaltunnel-project (zie bijlage IV). Eurotunnel is een Engels-Fran
se groep die de exclusieve concessie van Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk verkregen heeft voor de ontwikkeling en exploitatie van 
de kanaaltunnel. Er zijn twee holdingvennootschappen resp. de 
Engelse Eurotunnel Pic en de Franse Eurotunnel S .A. die naar buiten 
als een ondernemingsgroep optreden onder de naam Eurotunnel. Het 

(10) Zie de Wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de wetten betreffende de handelsvennoot
schappen in bet kader van een doorzichtige organisatie van de markt van de ondernemingen 
en van de openbare overnameaanbiedingen, met name art. 10 (nieuw artikel 52 quinquies en 
52 sexies, Venn. W.); zie ook LIEVENS, J., De nieuwe Vennootschappenwet, Mys & Breesch, 
Gent, 1991, 71 e.v. 
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bestuur van de groep berust bij een zgn. Joint Board die samengesteld 
is uit de besturen van de twee holdingvennootschappen. De aandelen 
van de beide moedervennootschappen zijn aan elkaar verbonden 
(stapled) in zogenaamde Units. Elke Unit bestaat uit een aandeel 
Eurotunnel Pic en een aandeel Eurotunnel S.A. De statuten van 
beide vennootschappen bepalen dat uitgifte van aandelen slechts 
mogelijk is in de vorm van Units. Voorts zijn de Units onsplitsbaar 
in de zin dat twee in een Unit verbonden aandelen door dezelfde 
persoon moeten gehouden worden. 
Stapled stock -strukturen worden echter niet aileen aangewend in het 
kader van associatieconcernen. Zij maken de laatste jaren ook op
gang op basis van loutere fiscale motieven. In het kader van een 
multinationale groep zal men bv. trachten aan de aandeelhouders 
van een dochtervennootschap in een bepaald land, enkel dividenden 
uit te keren vanuit de vennootschap die in dat land gevestigd is(ll). 

3. Determinerende faktoren bij de totstandkoming van grensover
schrijdende concerns en fusies 

3.1. Europese harmonisatie inzake vennootschapsbelasting 

Bij de uitwerking van structuren voor grensoverschrijdende associa
tieconcernen spelen overwegingen van jiscale aard uiteraard een 
belangrijke rol. Er wordt gestreefd naar een fiscale optimalisatie van 
dividenden, royalties- en intereststromen in het Iicht van de dubbel
belastingverdragen (vermindering of vrijstelling roerende voorhef
fing), het bekomen van optimale deelnemingsvrijstellingen (cfr. het 
Belgisch D.B.I.-regime) alsook de optimalisatie van andere faktoren 
(meerwaardebelasting bij realisatie, aftrekbaarheid van interesten, 
goodwill, ... ), fiscale neutrale behandeling bij fusie, splitsing, ... 
Hierbij speelt de fiscale harmonisatie in Europeesrechtelijk verband 
een belangrijke rol. 
De Europese Commissie heeft verschillende initiatieven genomen 
teneinde de verschillen tussen de vennootschapsbelastingwetgevin
gen van de EG-Lid-Staten in zekere mate te harmoniseren. Deze 
harmonisatiepogingen hebben betrekking zowel op nationale aspec-

(11) Zie OoLEY, A., ,Stapled stock and hybrid structures", Tax planning International 
Review, 1991, 17 e.v.; GAMMIE, M., ,Stapled stock- a UK perspective", Intertax, 1989/11, 
378 e.v.; BALLAUD, R., ,Income access shares: a cross border dividend solution", Internatio
nal Tax Review, November 1989, 3 e.v.; zie voor een algemeen overzicht alsook voor een 
beschrijving van de Eurotunnel struktuur, H.J.M.N. Honee, tekst van de voordracht op het 
Congres betreffende Grensoverschrijdende Fusie georganiseerd door het Van der Heyden 
Instituut op 15 en 16 november 1991 te Nijmegen (nog te verschijnen). 
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ten zoals de overdracht van verliezen, als op internationale aspecten 
zoals grensoverschrijdende fusies. 
Hierna worden de krachtlijnen van deze initiatieven kort besproken. 
DeRichtlijn van de Raad (90/434/EEG) van 23 juli 1990 betreffende 
de gemeenschappelijke jiscale regeling voor fusies, splitsingen, in
breng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschap
pen uit verschillende Lid-Staten(12) beoogt de fiscale neutraliteit van 
grensoverschrijdende reorganisaties (fusies) binnen de EEG. Deze 
richtlijn diende reeds op 1 januari 1992 omgezet te worden in het 
nationale recht (zie verder onder nr. III, 2). Vermits de derde 
vennootschapsrichtlijn betrekking heeft op binnenlandse fusies en 
voor grensoverschrijdende fusies nog geen definitieve richtlijn uitge
werkt is, loopt het Europees belastingsrecht op dit punt vooruit op 
het vennootschapsrecht. 
Verder is er de Richtlijn van de Raad (90/435/EEG) van 23 juli 1990 
betrejjende de gemeenschappelijke jiscale regeling voor moeder
maatschappi}en en dochterondernemingen uit verschillende Lid-Sta
ten( B). Deze richtlijn, die de toepassing van de dubbelbelastingver
dragen onverlet laat, voorziet in een vermindering van de fiscale druk 
op de uitkering van de winsten van een dochtervennootschap aari 
haar moedervennootschap die in een andere Lid-Staat gevestigd is. 
Een vennootschap kwalificeert als moedervennootschap indien ze 
een participatie van minstens 250Jo heeft in haar dochter. 
Enerzijds zijn de uitgekeerde winsten vrijgesteld van de roerende 
voorheffing in de Lid-Staat waarin de dochter gevestigd is, met 
uitzondering van winsten uitgekeerd door dochters gevestigd in 
Griekenland, Duitsland en Portugal waar gedurende een overgang
speriode nog steeds een roerende voorheffing mag ingehouden wor
den. 
Anderzijds mag ook de Lid-Staat waarin de moedermaatschappij 
gevestigd is geen bronbelasting inhouden. Wat de vennootschapsbe
lasting betreft, heeft deze Lid-Staat de keuze: ofwel worden de 
ontvangen winsten niet belast, ofwel worden ze belast maar mag de 
moeder het gedeelte van de belasting van de dochter dat op de 

(12) Publikatieblad nr. L/225/1 van 20 augustus 1990. 
(13) Publikatieblad nr. L/225/6 van 20 augustus 1990; zie hierover WINTIN, D., ,Europese 
richtlijn van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaat
schappijen en dochterondernemingen", A.F.T., mei 1991, 143 e.v. 

810 



----- - - ~- ------

1:"~---------

uitgekeerde winsten betrekking heeft, aftrekken van de eigen belas
ting(l4). 
Ook moet melding gemaakt worden van het verdrag nr. 90/463 /EEG 
betreffende de vermijding van dubbele belasting in verband met de 
correctie van winstoverdrachten tussen verbonden vennootschap
pen(15). 
Dit verdrag regelt de procedure die moet gevolgd worden indien de 
toepassing van een winstcorrectie door de nationale administratie 
van een van de verdragsluitende staten leidt of dreigt te leiden tot 
dubbele belasting. 
De onderneming die meent ten onrechte belast te worden kan in 
dergelijk geval de zaak voorleggen aan de bevoegde autoriteit van de 
verdragsluitende staat waarvan zij inwoner is of waarin de vaste 
inrichting gevestigd is. Dit moet gebeuren binnen de drie jaar na de 
eerste kennisgeving van de maatregel die aanleiding geeft of zou 
geven tot dubbele belasting. 
Op verzoek van de betrokken onderneming wordt de bevoegde 
autoriteit van de andere verdragsluitende staat die bij de winstcorrec
tie betrokken is, ingelicht. 
Daarop zullen de betrokken staten tot een overleg proberen te komen 
om de dubbele belasting te vermijden. Indien de betrokken staten er 
binnen de 2 jaar vanaf de datum waarop de zaak aan een van de 
bevoegde autoriteiten voorgelegd werd niet in slagen om de dubbele 
belasting uit te schakelen, dan moet een raadgevende commissie 
opgericht worden die binnen de zes maanden haar advies moet 
uitbrengen. 
De bevoegde autoriteiten nemen een beslissing zes maanden nadat de 
commissie advies heeft uitgebracht. Belangrijk is dat zij kunnen 
afwijken van dit advies, maar enkel op voorwaarde dat alle bevoegde 
autoriteiten het hierover eens zijn. Tegen de beslissing die aldus door 
de bevoegde autoriteiten genomen is, staat geen beroep meer open. 
De uiteindelijke doelstelling, nl. het vermijden van dubbele belasting, 
wordt geacht bereikt te zijn indien ofwel de betrokken winsten in een 
Lid-Staat in de belastbare grondslag zijn opgenomen, ofwel indien 
de belasting op die winsten geheven in de ene Lid-Staat verminderd 
wordt met de belasting op die winsten geheven in de andere Lid
Staat. 

(14) Deze richtlijn werd inmiddels omgezet door de Wet van 23 oktober 1991 (B.S. 15 
november 1991) en het K.B. van 14 oktober 1991 (B.S. 23 oktober 1991); zie voor een eerste 
bespreking, Le Fiscologue International van 1 november 1991 enLe Fisco/oguevan4 november 
1991. 
(15) Publikatieblad nr. L/225/10 van 20 augustus 1990. 
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Het verdrag treedt pas in werking nadat aile Lid-Staten tot ratificatie 
zijn overgegaan. 
Het voorstel van richtlijn van de Raad van 24 januari 1991 betreffen
de een gemeenschappelijke jiscale regeling voor interest- en royalty
betalingen tussen moedermaatschappijen en dochtervennootschap
pen uit verschillende Lid-Staten(l6). Deze voorziet in een vrijstelling 
van de roerende voorheffing op interesten en royalty's die betaald 
worden tussen moeder- en dochtervennootschappen die in een ver
schillende Lid-Staat gevestigd zijn. De participatie van de moeder 
moet ten minste 250Jo bedragen. 
Griekenland en Portugal mogen evenwel een roerende voorheffing 
blijven inhouden op interest en royalty's die in deze land en gevestigde 
dochters betalen aan hun moeder die in een andere Lid-Staat geves
tigd is. 
Tenslotte is er het voorstel van richtlijn van de Raad van 24 januari 
1991 betreffende regelingen van verrekening door ondernemingen 
van verliezen van hun vaste inrichtingen en dochtervennootschappen 
gevestigd in andere Lid-Staten(17). 
Wat de vaste inrichtingen betreft, voorziet het voorstel dat de verlie
zen op twee manieren kunnen verrekend worden: ofwel door verreke
ning van de buitenlandse belasting indien het buitenlands resultaat 
niet vrijgesteld wordt, ofwel door aftrek van het verlies met later 
verplichte heropname van de winsten ten belope van het eerder 
afgetrokken verlies in geval van vrijstelling. 
Wat de dochterondernemingen betreft waarin de moeder een partici
patie van minstens 75% moet hebben, is de verliesrecuperatie enkel 
mogelijk via de tweede methode. 
Voornoemde maatregelen op fiscaal vlak door de Europese wetgever 
zullen waarschijnlijk de grensoverschrijdende reorganisaties nog 
doen toenemen. Hierbij zal de discrepantie tussen de evolutie van het 
vennootschapsrecht en het fiscaal recht de vennootschapsjuristen 
met een aantal nieuwe problemen confronteren. 

3.2. Andere belangrijke faktoren 

Naast overwegingen van fiscale aard, hebben ook louter vennoot
schapsrechtelijke elementen een invloed op de uitwerking van struk
turen voor grensoverschrijdende associatieconcernen. 

(16) COM (90) 571 def. 
(17) COM (90) 595 def. 
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. Wanneer twee groepen van verschillende nationaliteit zich omvor
men tot een associatieconcern, rij st de vraag naar de nationaliteit van 
dergelijke groep na de omvorming. Dit is vooreerst een juridisch 
probleem in de mate dat men bij sommige vormen van associatiecon
cernen moet bepalen waar de werkelijke zetel gevestigd is van de 
moedervennootschappen (bv. in het geval van een gemeenschappe
lijk extra-statutair beleidsorgaan) waarbij de tegenstelling tussen de 
incorporatieleer en het ,siege reel" beginsel in al haar scherpte 
opduikt. 
Vervolgens is dit ook een probleem van meer algemene aard (het 
imago van het nieuwe concern) in de mate dat de zakenwereld steeds 
meer verlangt naar de oprichting van transnationale juridische enti
teiten, d.w.z. vennootschapsvormen die althans in algemeen opzicht 
geen specifieke nationale kleur dragen. 
Op dit laatste punt kan vooralsnog weinig soelaas geboden worden. 
Het Europees Samenwerkingsverband (,E.S.V.") is weinig geschikt 
voor associatieconcernen(18) en het statuut van de Europese Naam
/oze Vennootschap (die o.m. door fusie van nationale vennootschap
pen kan opgericht worden) laat nog op zich wachten(19). 
Zoals hierboven reeds vermeld stelt de ajwezigheid van een eenvor
mige regeling voor grensoverschrijdende jusies, in afwachting van de 
tiende richtlijn, eveneens problemen. 
Dit noopt de vennootschapsjuristen ertoe te onderzoeken in welke 
mate fusies tussen vennootschappen van verschillende nationaliteiten 
reeds in de huidige juridische contekst kunnen gerealiseerd worden. 
Hierbij speelt het begrip zetelverplaatsing een belangrijke rol. Zetel
verplaatsing werd in de Belgische praktijk reeds toegepast als tech
niek om vennootschappen van verschillende nationaliteiten te fusio-

(18) Het E.S.V. kan slechts activiteiten uitoefenen die bijkomstig zijn aan het doel van de 
samenwerkende vennootschappen; bovendien mag het E.S.V. geen holding zijn of een dergelij
ke functie uitoefenen; zie in dit verband GEENS, K., ,Algemene bespreking van de E.E.S.V.
wet", T.R. V., bijzonder nummer 1989, p. 44, nr. 49. 
(19) Men kan zich trouwens afvragen of de Europese Naamloze Vennootschap wei zo neutraal 
is: de E.N.V. moet nog steeds haar werkelijke zetel in een van de lidstaten vestigen en hetrecht 
van deze lidstaat zal het statuut van de E.N.V. dan ook in belangrijke mate blijven beheersen. 
Een andere hinderpaal voor het gebruik van de E.N.V. i.v.m. associatie-concernen ligt hierin 
dat er enkel voorzien is in de fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap (nl. in de 
vorm van een E.N.V.) terwijl de fusie door absorptie niet mogelijk is; zie hierover BAUDEN, 
G., ,Les enjeux de la Societe Europeenne", R.D.A.I.II.B.L.J., nr. 7, 1990, 913 en 915; zie 
ook het memorandum van de Commissie aan het Europees Parlement i.v.m. het statuut van 
de Europese Vennootschap in COM (88) 320 def. en VAN ScHILFGAARDE, P., Van de B. V. 
en deN. V., Gouda Quint B.V., Arnhem, 1990, 344. 

813 

--- L ~:;~ 



neren(20). Door de werkelijke zetel van de buitenlandse vennoot
schap te verplaatsen naar Belgie en de statuten van de vennootschap 
conform de Lamot-doctrine aan te passen aan de Belgische wetge
ving, kon een fusie tussen twee Belgische vennootschappen gereali
seerd worden(21). 
Hierbij dient nagegaan of het buitenlands recht (o.m. in de lidstaten 
die het incorporatiebeginsel huldigen) dergelijke operatie toelaat. 
Ook de verhouding tussen het Europese gemeenschapsrecht (vrijheid 
van vestiging) en het nationale recht (cfr. de Daily Mail-zaak) dient 
daarbij onderzocht te worden. 

II. NATIONALITEIT EN ZETELVERPLAATSING 

1. Incorporatieleer versus de leer van de werkelijke zetel 

Ben blijvende tegenstelling tussen de rechtstelsels van de angelsaksi
sche en de meeste continentale Ianden betreft de vaststelling van de 
nationaliteit van vennootschappen(22). De incorporatietheorie die 
binnen de Europese gemeenschap o.m. gevolgd wordt door het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland, is verwikkeld in strijd met de leer 
van de werkelijke zetel om de hegemonie in het internationaal 

(20) Zie o.m. de volgende publicaties in het staatsblad, B.S., 5 december 1987, nr. 871205-117; 
B.S., 7 januari 1988, nrs. 880107-282 en 880107-342; B.S., 13 januari 1988, nr. 880113-168; 
B.S., 7 januari 1988 nrs. 880107-333 en 880107-334; B.S., 29 januari 1988, nrs. 880129-680 
en 880129-681; B.S., 16 februari 1988, nr. 880216-212; B.S., 17 februari, 1988, nr. 880217-158; 
B.S., 12 maart 1988, nr. 880312-164. 
(21) De reden hiervoor is echter van fiscale aard; voor de belastingshervorming van 22 
december 1989 kon pnder het oude artikel 124 W.I.B. slechts tot een belastingsvrije fusie 
overgegaan worden tussen Belgische vennootschappen; deze toestand is na de belastinghervor
ming van 1989 niet fundamenteel gewijzigd (zie ook voetnoot 64); zie hierover o.m. V ANISTEN
DAEL, F., ,De belasting van grensoverschrijdende fusies", A.F.T., 1991, 150 e.v. 
(22) Met ,nationaliteit" van de vennootschap wordt bedoeld het recht dat het personeel 
statuut van de vennootschap beheerst of de zgn. lex societatis; de aldus aangeduide rechtsregels 
bepalen o.m. het ontstaan, de werking en het tenietgaan van de vennootschap als rechtsper
soon; zie o.m. vAN BECKE, G., ,Erkenning; Zetelverplaatsing en Fusie", in Europees 
Vennootschapsrecht, Antwerpen, Leuven, Gent, Brussel en Kortrijk, 1968, 164; VAN HEeKE, 
G. en LENAERTS, K., Internationaal Privaatrecht, Story Scientia, Gent, 1985, 256 e.v.; VAN 
DER ELST, R., Droit international prive beige, Bruylant, Brussel, 1983, 244 e.v.; RoNsE, J. 
Algemeen dee{ van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 263 e.v.; 0ROJ3FELD, B., 
Internationales Gesellschr;iftsrecht, in J. von Staudingers Kommentar zum Biirger!ichen Ge
setzbuch mit Einfiihrungsgezetz und Nebengesetzen, De Gruyter, Berlijn, 1964, nrs.180 e.v.; 
BATTIFOL, H. et LAGARDE, P., Droit International Prive, I., L.G.D.J., Parijs, 1981, nrs. 192 
e.v. 
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privaatrecht. Hier geldt volgens een bekend auteur ,lm IPR nichts 
Neues": de verdedigers van beide systemen hebben zich ingegraven, 
hun stellingen zijn bekend(23). 
Vooral de leer van de werkelijke zetel zorgt bij het uitwerken van 
structuren voor grensoverschrijdende associatieconcernen voor 
moeilijke interpretatieproblemen: wordt bv. voorzien in een gemeen
schappelijk beleidsorgaan dat losstaat van de Raden van Bestuur van 
de hoofdvennootschappen dan moeten de bevoegdheidsoverdrach
ten en de plaats waar vergaderd wordt zorgvuldig geregeld worden. 
De werkelijke zetel is trouwens een evolutiej begrip. Traditioneel 
wordt het omschreven als de plaats van waaruit de vennootschap 
wordt geleid (administration centrale/Hauptverwaltung). Het is de 
plaats waar de organen van de vennootschap bijeenkomen, de ven
nootschapsboekhouding wordt gehouden en de archieven worden 
bewaard. Wanneer deze elementen niet aile met eenzelfde land 
verbonden zijn, geniet de plaats waar de raad van bestuur of de 
directie van de vennootschap vergadert de voorkeur(24). In de zaak 
Daily Mail (zie verder) werd door Advocaat-Generaal Dumont de 
criteria voor het bepalen van de werkelijk zetel in een meer moderne 
context geplaatst(25): 
,Bij de vraag of verplaatsing van de bestuurszetel vestiging is in de 
zin van het V erdrag, dient men dus rekening te houden met tal van 
factoren. Tot de belangrijkste behoren weliswaar de plaats waar de 
bestuurders van de vennootschap vergaderen en de plaats - meestal 
dezelfde - waar het algemeen beleid van de vennootschap wordt 
bepaald, maar in sommige gevallen behoeven deze factoren noch 
exclusief noch doorslaggevend te zijn. Men zal dan wellicht rekening 
moeten houden met de woonplaats van de voornaamste directeuren, 

(23) VLAS, P., Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht, Kluwer, Deventer, 1982, 47; 
zie voor een overzicht VAN BoxoM, G., Rechtsvergelijkende studie over de nationaliteit van 
vennootschappen, Bruylant, Brussel, 1964, 19, p. 183-201; LoussoUARN, Y., BREDIN, J.D. 
Droit du Commerce International, Sirey, Parijs, 1969, 495 e.v. 
(24) Zie o.m. VAN HEeKE, G. en LENAERTS, K., o.c., 338, nr. 752; R.P.D.B., tw. Societes 
Anonymes, XII, nr. 34; VLAS, P., o.c., 47; LENAERTS, K., ,Het personeel statuut van een 
Belgische vennootschap bij overbrenging van de werkelijke zetel naar het buitenland", noot 
onder R.v.St. 29 juni 1987, T.R. V., 1988, 113; VAN BoxoM, G., o.c., p. 23, nr. 21, e.v.; VAN 
DER ELsT, R., Regles generales de conjlit des lois, in Droit International Prive, Repertoire 
Notarial, Larcier, 1990, p. 150, nr. 87; BATTIFOL, H. en LAGARDE, P., o.c., 232. 
(25) Conclusie van Advocaat-Generaal Mario Dumont in de zaak 81/87, La Reine vs. H.M. 
Treasury and Commissioners of Ireland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust PLC, 
Jur. 1988, 5505; zie ook DE PAGE, Ph. en VAN DE WALLE DE GHELCKE, B., ,Les personnes 
morales etrangeres et l'ordre public international beige", R.P.S., 1979, 6 en 7 over de vraag 
of de werkelijke zetel ,serieux" moet zijn. 
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de plaats waar de algemene vergaderingen worden gehouden, waar 
de administratie en de boekhouding zich bevinden en waar de finan
ciele en vooral de bankactiviteiten zich afspelen. Deze opsomming 
mag niet als volledig worden beschouwd. Bovendien kan aan die 
elementen een verschillend belang toekomen, al naar gelang het bij 
voorbeeld gaat om een produktieonderneming of een beleggings
maatschappij. In het laatste geval kan het volkomen gewettigd zijn, 
rekening te houden met de markt waarop de commerciele en de 
beursverrichtingen van de vennootschap in hoofdzaak worden uitge
voerd alsook met de omvang ervan.'' 
Deze problemen stellen zich niet in Ianden die de incorporatie volgen. 
Zoals bekend, is de aanknopingsfactor dan gewoonweg het land van 
oprichting van de vennootschap(26). Een verplaatsing of opsplitsing 
van de centrale Ieiding van de vennootschap heeft dan ook geen 
invloed op het personeel statuut van de vennootschap. 
Ook de vraag volgens welk vennootschapsrecht de geldigheid van 
concernovereenkomsten moet beoordeeld worden, leidt tot moeilijke 
problemen. Behalve in het Duitse I.P .R. waar men op basis van het 
interne concernrecht tot min of meer coherente oplossingen komt, 
wordt deze vraag nergens overtuigend beantwoord en zal men in de 
praktijk meestal voor de cumulatieve toepassing van de betrokken 
vennootschapswetgevingen moeten kiezen(27). 

2. Zetelverplaatsing naar Belgisch recht 

Naar Belgisch recht fungeert ingevolge artikel 197 Venn.W. de 

(26) Zie voor de evolutie van de incorporatieleer, V AUGHANS WILLIAMS, R. en CHRUSSACHI, 
M. ,The nationality of Corporations", Law Quarterly Review, 1933, 334 e.v.; pogingen om 
de doctrines van de zetelleer of de incorporatieleer te verfijnen zijn vooralsnog tot theoretische 
beschouwingen beperkt gebleven: zie o.m. de ,Uberlagerungstheorie" van SANDROCK; SAN
DROCK, 0., ,Bin Amerikanisches Lehrstiick, fiir das Kollisionsrecht der Kapitalgesellschaf
ten", RabelsZ., 1978, 227 e.v.; SANDROCK, 0. en AUSTMANN, A., ,Das lnternationale 
Gesellschaftsrecht nach der Daily Mail - Entscheidung des Europaischen Gerichtshofs: Quo 
Vadis?", R.I. W., 1989, 249 e.v.; SANDROCK, 0., ,Sitztheorie, Uberlagerungstheorie und der 
EWG-Vertrag: Wasser, 01 und Feuer", R.I. W., 1989, 505 e.v.; zie ook de ,Differenzierung
slehre" VAN GRASMANN waarnaar verwezen wordt in VLAS, P., o.c., 54 e.v. 
(27) Zie bv. GROSSFELD, B., ,Zum internationalen Privatrecht des Gleichordnungskon
zerns", I.P.R.A.X., 1983, nr. 2, 60; WIEDEMANN, H., ,Internationales Gesellschaftsrecht", 
in Festschrift fiir Gerhard Kegel, A. Metzner Verlag, Frankfurt, 1977, 206; zie ook VISSCHER, 
F. ,Die Wandlung des Gesellschaftsrechts zu einem Unternehmensrecht und die Konsequen
zen fiir das Internationale Privatrecht'', in Festschrift jiir F. A. Mann, Miinchen, Beck, 1977, 
639 e.v.; VLAS, P., o.c., 48-49; EBKE, W., ,The limited partnership and transnational 
Combinations of Business Forms: Delaware Syndrome versus European Community Law", 
The International Lawyer, 1988, 195 e.v. 
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werkelijke zetel als aanknopingsfactor voor het personeel statuut van 
vennootschappen(28). 
Sinds het Lamot-arrest van het Hof van Cassatie in 1965 is ook niet 
meer betwist dat de immigratie van vreemde vennootschappen moge
lijk is m.a.w. dat de rechtspersoonlijkheid van een buitenlandse 
vennootschap geldig kan blijven voortbestaan wanneer de werkelijke 
zetel verplaatst wordt naar Belgie op voorwaarde dat op grond van 
het recht van de eerste werkelijke zetel geldig beslist werd de zetel 
naar Belgie over te brengen en op voorwaarde dat de vennootschap 
vanaf de zetelverplaatsing haar statuten aan de Belgische vennoot
schapswet aanpast(29). 
Ook de mogelijkheid tot emigratie van Belgische vennootschappen 
(m.a. w. zetelverplaatsing naar het buitenland) wordt sedert het arrest 
van de Raad van Statevan29 Juni 1987 inzake B.V.B.A. C. Vanneste 
Internationaal Transport niet meer betwist(30). W el dient hier reke
ning gehouden te worden met renvoi: wanneer de werkelijke zetel van 
een Belgische vennootschap verplaatst wordt naar een land dat het 
incorporatiebeginsel huldigt, zal op grond van renvoi het Belgisch 
recht het personeel statuut van de vennootschap verder blijven 
beheersen(31). 

(28) Zie naast de verwijzing en onder voetnoot 22 ook nog VAN HEeKE, G. en LENAERTS, 
K., o.c., 341, nr. 731; RoNsE, J., o.c., 264; RESTEAU, Ch., Traite des societes anonymes, I, 
Brussel, Swinnen, 1981, 61; VAN HovE, E., Het internationaal privaatrecht in de notarii!le 
praktijk, Brugge, Die Keure, 1985, nr. 97, 199; RioAux, F., Droit International Prive, I., 
Brussel, 1987, 171 e.v., 505 e.v.; VAN RuN, J., Principes de droit commercial, I., Brussel, 
Bruylant, 1954, p. 265, nr. 378. 
(29) Cass., 12 november 1965, R. W., 1965-1966, kol. 911; Pas., 1966, I, 336; Rec. Gen. Enr. 
Not., 1966, 147 met noot DONNAY, M.; Ann. Not., 1967, 113, met noot SPETH, F.; DUMON, 
F., ,Rechtsgevolgen van de overbrenging naar Belgie van een buitenlandse vennootschap", 
R. W., 1965-1966, 873 e.v.; RIGAUX, F. en ZoRBAS, G., Droit international prive. Les grands 
arrets de /a jurisprudence beige, Brussel, Larder, 1981, 342; RoNSE, J., ,Vennootschappen 
- Overzicht van rechtspraak (1964-1967)", T.P.R., 1967, nr. 45 e.v., p. 651 e.v.; VANHECKE, 
G. en RIGAUX, F., ,Chronique de jurisprudence", R.C.J.B., 1970, nr. 59, p. 299-300; VAN 
RYN, J., ,Consequences juridiques du transfert en Belgique du siege social d'une societe 
etrangere et du transfert a l'etranger du siege social d'une societe belge", noot onder Cass., 
12november 1965, R.C.J.B., 1966,406 e.v.; VERHOEVEN, J., ,Jurisprudence beige en matiere 
de droit international public", R.B.D.I., 1967, 584). 
(30) R.v.St., 29 juni 1987, T.R. V., 1988, 110, met noot LENAERTS, K.; zie voor de evolutie 
van de rechtsleer op dit punt, o.m. FREDERICQ, S. en DESMET, A., ,Le transfert du siege 
social", Rev. Beige de Droit Int. et de Dr. Camp., 1958, 147; RoNSE, J., o.c., 267; VAN 
BOXSOM, G., o.c., 267; VANDER ELST, R., o.c., nr. 55.5, p. 253; VANRYN, J., o.c., 406; 
VAN RuN, J., Principes de droit commercial, o.c., nr. 375, WAUWERMANS, P., Manuel 
pratique des societes anonymes, Brussel, Bruylant, 1914, nr. 1907; LoussoUARN, Y., ,Arret 
Lamot, commentaire", in Rev. Crit. de Dr. Int. Prive, 1967, 506; LELEUX, J ., ,Arret Lamot, 
commentaire", in Clunet, 1967, 141. 
(31) VANHECKE, G. en LENAERTS, K., o.c., nr. 753, p. 338; LENAERTS, K., o.c., p. 113 nr. 
2; PRIOUX, R., ,L'article 197 des lois coordonnees sur les societes commerciales, disposition 
meconnue de droit international prive beige", T.B.B.R.IR.G.D.C., 1989/6, p. 485, nr. 4. 
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3. Fiscaal regime van de immigratie en emigratie van vennootschap
pen 

3 .1. Algemeen 

Het Belgisch fiscaal recht bevat geen volledig uitgewerkte regeling ter 
zake van de immigratie en emigratie van vennootschappen. 
Wat de inkomstenbelastingen betreft, is enkel de emigratie van 
Belgische vennootschappen naar het buitenland geregeld en dan nog 
slechts voor de emigraties die plaatsgrijpen sinds 1 januari 1990 
(artikels 285 en 333, § 1, 9° van de Wet van 22 december 1989). Het 
W.I.B. handelt daarentegen niet specifiek over de fiscale gevolgen 
van de immigratie van buitenlandse vennootschappen in Belgie. 
Op het gebied van de indirecte belastingen daarentegen wordt de 
immigratie wei geregeld. Artikel 118 van het Registratiewetboek 
onderwerpt de overdracht naar Belgie van de zetel der werkelijke 
Ieiding en/ of de statutaire zetel aan het registratierecht voorzien voor 
de oprichting van een nieuwe vennootschap. Dergelijke overdracht 
is echter van het registratierecht vrijgesteld indien de overdracht 
geschiedt vanuit het grondgebied van een Lid-Staat van de EEG of 
indien het de overdracht betreft van de zetel der werkelijke Ieiding 
van een vennootschap waarvan de statutaire zetel zich reeds in de 
EEG bevindt (artikel 121, lid 1, 2° W. Reg.). 

Hierna zullen beknopt de gevolgen van de immigratie en emigratie 
van vennootschappen op het gebied van de inkomstenbelastingen 
worden besproken(32). 

3 .2. Immigratie 

Zoals hiervoor vermeld, bevat het W.I.B. geen bepaling die de 
gevolgen bespreekt van de immigratie van een buitenlandse vennoot
schap in Belgie, d.i. de overbrenging van het fiscaal domicilie van 
een vennootschap van het buitenland naar Belgie. 
Aangezien het fiscaal recht geen eigen afwijkende regelen formuleert 
zijn de regels van het privaatrecht, in casu het vennootschapsrecht 
en het I.P .R. doorslaggevend. 

(32) Zie in dit verband vooral LAGAE. J.P., ,De migratie van vennootschappen en de 
Belgische inkomstenbelastingen", in Liber Amicorum Prof Em. E. Krings, Gent, Story, 1991, 
1031 e.v. waarop het hierna volgende overzicht in grote mate steunt. 
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Bijgevolg zal de vennootschap waarvan de zetel naar Belgie wordt 
overgebracht overeenkomstig de continulteitstheorie die door het 
Hof van Cassatie in het arrest Lamot aanvaard werd, in principe 
geacht worden voort te bestaan(33). 
De gevolgen van de continui:teitstheorie op het gebied van de inkom
stenbelastingen kunnen als volgt samengevat worden(34): 
(1) Als gevolg van de overbrenging van haar hoofdzetel naar Belgie 
zal de vennootschap onderworpen worden aan de vennootschapsbe
lasting bij toepassing van artikelen 2, § 2, 2° en 179 W.I.B.(1992). 
Zij zal derhalve niet langer onderworpen zijn aan de belasting der 
niet-verblijfhouders over de resultaten die zij voordien gebeurlijk in 
Belgie had verwezenlijkt. 
(2) Aangezien de vennootschap blijft voortbestaan en er bijgevolg 
geen verdeling van het maatschappelijk vermogen is, stelt zich de 
vraag van de toepassing van de bepalingen betreffende de ontbinding 
en de vereffening van vennootschappen niet. 
(3) Vermits er geen overdracht van activa is, brengt de immigratie 
geen belasting tot stand van de meerwaarden op onder meer de activa 
die belegd werden in de Belgische inrichting van de vennootschap. 
(4) Er mag redelijkerwijze aangenomen worden dat de voorafbeta
lingen in de belasting der niet-verblijfhouders die de vennootschap 
v66r haar immigratie gedaan heeft, na de immigratie als voorafbeta
lingen in de vennootschapsbelasting gelden. 
(5) De verliezen geleden v66r de immigratie in Belgie zijn aftrekbaar 
van de winsten verwezenlijkt na de immigratie. De administratie 
beperkt deze regel tot de verliezen geleden in de Belgische inrichtin
gen van de vennootschap. Zij vereist daarenboven dat de vennoot
schap het bewijs levert dat die vorige verliezen,niet van haar buiten
landse winsten werden afgetrokken. Verliezen geleden in het buiten
land v66r de immigratie zouden niet aftrekbaar zijn(35). 
(6) De immigratie blijft zonder invloed op de berekening van de min
en meerwaarden op activa die in de Belgische inrichting belegd zijn. 
Wat de in het buitenland gei:nvesteerde activa betreft, lijkt het 

(33) Zie voetnoten 29 en 30 hierboven voor verwijzingen. 
(34) Zie Parlementaire vraag nr. 28 van Senator de Clippele d. d. 17 maart 1988, Vr. & Antw., 
Senaat, 19 april 1988, p. 59; HINNEKENS, L., De territorialiteit van de Belgische belastingen 
in het algemeen en op de inkomsten in het bijzonder, Brusse!, Ced-Samsom, 1985, nr. 65, p. 
93). 
(35) In dezelfde zin: VANDERBORGHT, W., ,Het inhalen op het stuk van inkomstenbelastin
gen van door vennootschappen geleden bedrijfsverliezen", Bull. Bel., 1972, 133 e.v. 
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antwoord hetzelfde te moeten zijn. In beide gevallen moeten de 
algemene regels ter zake toegepast worden. 
(7) De opslorping van een Belgische vennootschap door een gei:mmi
greerde en daardoor Belgisch geworden vennootschap komt in aan
merking voor het vrijstellingsregime van artikel 211 W.I.B.(l992) 
vermits de gei:mmigreerde vennootschap, als opslorpende Belgische 
vennootschap blijft voortbestaan. 
(8) De vennootschap kan na haar immigratie een andere rechtsvorm 
aannemen met vrijstelling van belasting overeenkomstig artikel211, 
§2 W.I.B.(1992). Aangezien deze verandering van rechtsvorm niet 
kan worden aangemerkt als een omzetting van een vennootschap 
overeenkomstig de artikelen 165 tot 174 Venn.W., blijft de rechtsper
soonlijkheid van de vennootschap niet onveranderd voortbestaan in 
haar nieuwe vorm, en kunnen de voorheen geleden bedrijfsverliezen 
niet meer afgetrokken worden bij de nieuwe vennootschap. 

3.3. Emigratie 

Sedert de Wet van 22 december 1989 bevat het Belgisch inkomstenbe
lastingrecht een specifieke bepaling die de fiscale gevolgen van de 
emigratie van Belgische vennootschappen naar het buitenland regelt. 
Het betreffende artikel 210, § 1, 4° W.I.B.(1992) bepaalt dat, met 
ingang van 1 januari 1990, het belastingregime voorzien voor de 
ontbinding en vereffening van vennootschappen, met inbegrip van 
het belasten van de liquidatiebonus, van toepassing is op de vennoot
schappen die hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste inrich
ting of hun zetel van bestuur of beheer naar het buitenland overbren
gen. Dit artikel sluit aan bij het vroeger standpunt van de administra
tie volgens hetwelk de emigratie op fiscaal vlak de ontbinding van 
de vennootschap tot gevolg had(36). 
Alhoewel de overdracht van een van de vier vermelde aanknopings
punten voldoende lijkt om tot ontbinding te besluiten, zal de regeling 
voorzien voor de belastingheffing van de vereffening en verdeling 
van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap volgens de 
voorbereidende werken slechts van toepassing zijn wanneer de ven
nootschap haar fiscaal domicilie, d.i. haar hoofdzetel van bestuur 
vanuit Belgie naar het buitenland overbrengt(37). 

(36) Zie parlementaire vraag nr. 47 van Senator Vanderpoorten d.d. 4 januari 1980, Vr. & 
Antw., Senaat, 1979-1980, p. 656. 
(37) Memorie van Toelichting, Pari. St., Senaat, 806-1 (1989-1990), p. 66. 
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Door de emigratie met een ontbinding gelijk te stellen wijkt het 
fiscaal recht expliciet af van de heersende rechtsleer en rechtspraak 
in het vennootschapsrecht volgens dewelke een vennootschap die 
haar zetel naar het buitenland overbrengt niet ophoudt te be
staan(38). 

4. Rechtsvergelijkend overzicht 

Binnen de Europese Gemeenschap volgen Groot-Brittannie, fer/and, 
Denemarken en Nederland de incorporatieleer(39). Alle andere lid
staten volgen de leer van de werkelijke zetel(40). 
De emigratie van vennootschappen (zetelverplaatsing naar het bui
tenland) wordt slechts uitzonderlijk aanvaardt. In Frankrijk en 
Luxemburg wordt het unaniem akkoord van aile aandeelhouders 
vereist voor de wijziging van nationaliteit(41). 

(38) Zie voetnoot 30 hierboven. 
(39) Zie voor een overzicht GoLDMAN, B. en LYON-CAEN, A., Droit commercial europeen, 
DaJloz, Parijs, 1983, 131 e.v., alsook LOUSSOUARN, Y. en BREDIN, J., o.c., 496 e.v.; VLAS, 
P., o.c., 79 e.v.; VAN BoxoM, G., o.c., vanaf hfst. II; voor Groot-Brittanni'e zie DICEY, A.V. 
en MoRRIS, J.H.C., On the conflict of laws, Stevens & Sons, London, 1987, 1134 e.v.; 
ScHMITTHOFF, Clive M., Palmers' company law, Stevens & Sons, London, 1982, 101 e.v.; 
NoRTH, P.M. en FAWCETT, J.J., Private International Law, 178 e.v.; voor Ierland zie 
BINCHY, W., Irish Conflict of Laws, Butterworth, London, 1988, 485; voor Denemarken zie 
GOLDMAN, B. en LYON-CAEN, A., Ibidem; voor Nederland zie VANDER GRINTEN, W.C.L., 
in Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, 
Vertegenwoordiging en rechtspersoon; De Rechtspersoon, Tjeenk Willink, Zwolle, 1986, 48 
e.v.; PITTLO, Rechtspersonenrecht, dee] Ia, Gouda Quint B.V., Arnhem, 1986, 37 e.v.; 
STRIKWERDA, L., Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht, Wolters-Noord
hoff, Groningen, 1988, 193 e.v.; VAN HEeKE, G., ,Nationality of companies analyzed", 
Nederlands Tijdschrijt voor Int. Recht, 1961, 228. 

(40) Zie naast de algemene overzichten geciteerd onder voetnoot 39 ook nog voor Frankrijk: 
BATTIFOL, H. en LAGARDE, P., o.c., 230 e.v.; LOUSSOUARN, Y. en BoUREL, P. Droit 
international prive, Dalloz, Parijs, 1980, 802, nr. 702 e.v. Voor Duitsland: KEGEL, G., 
Internationales Privatrecht, C.H. Beck, Miinchen, 1987, 365; GROJ3FELD, B., o.c., 310; 
WIEDEMANN, H., o.c., 195 e.v. In Ita lie wordt de incorporatie- en de zetelleer gecombineerd: 
vennootschappen die hun hoofdbestuur of het centrum van de exploitatie in Italie hebben zijn 
aan Italiaans recht onderworpen; ltaliaanse vennootschappen die hun centrum van werkzaam
heid buiten ltalle hebben blijven echter aan de Italiaanse wet onderworpen; zie VLAS, P., o.c., 
80; LOUSSOUARN, Y. en BREDIN, J.D., o.c., 498. 
(41) Zie voor Frankrijk, LoussoUARN, Y. en BouREL, P ., o.c., 806; de unanimiteitsvereiste 
is evenwel niet van toepassing in het geval voorzien door art. 154 van de Code des Societes 
(Loi du 24 juillet 1966) d.w.z. wanneer de onthaalstaat met Frankrijk terzake een bilaterale 
overeenkomst heeft afgesloten; in de praktijk is dit echter niet het geval: de (niet in werking 
getreden) verdragen van Den Haag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van 
vreemde vennootschappen, verenigingen en stichtingen, van 1 juni 1956 (voor Belgie goedge
keurd bij wet van 14 maart 1962, B.S. 26 oktober 1966) alsook dat van Brussel betreffende 
de onderlinge erkenning van vennootschappen en rechtspersonen van 29 februari 1968 (B.S. 
18 juni 1971) kunnen niet in aanmerking genomen worden voor de toepassing van art. 154; 
zie LOUSSOUARN, Y., in Encyc/opedie Dal/oz, Tw. Nationalite, nr. 133; GOLDMAN, B. en 
LYON-CAEN, A., o.c., 135, nr. 79; voor Luxemburg zie VAN BOXOM, G., o.c., p. 67. 
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In Ita!H! is dergelijke wijziging aan minder strenge meerderheidsvoor
waarden onderworpen, maar hebben de vennoten het recht om uit 
te treden uit de vennootschap(42). 
De heersende rechtsleer in Duitsland is dat de overbrenging van de 
zetel naar het buitenland de ontbinding van de vennootschap tot 
gevolg heeft(43). 
In Nederland is de kwestie betwist, maar als logisch gevolg van de 
incorporatieleer moet men de zetelwijziging waarschijnlijk aanvaar
den vermits de vennootschap toch onderworpen blijft aan het Neder
lands recht(44). D.i. althans in een ander incorporatieland, nl. Dene
marken, het gevolg dat men vastknoopt aan de incorporatietheo
rie(45). In Engeland en Ierland wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de registered office (statutaire zetel) die niet mag verplaatst 
worden naar het buitenland en de principal office (hoofdzetel) die 
daarentegen wei naar het buitenland mag overgebracht worden(46). 
De immigratie van vennootschappen wordt aanvaardt in Frankrijk, 
Luxemburg, Ita!H!, Nederland, Engeland en Ierland(47). In beide 
systemen (incorporatie of werkelijke zetel) zijn er afwijkingen: noch 

(42) Zie GOLDMAN, B. en LYON-CAEN, A., o.c., p. 136-137, nr. 81. 
(43) WIEDEMANN, H., Gesellschaftsrecht, Beck, Miinchen 1980, dee! I, 870; VAN BOXOM, 
G., o.c., 165; KEGEL, G., o.c., 368. 
(44) Zie vooral VANDER GRINTEN, W.C.L., o.c., p. 50, nr. 58; PITLO, o.c., 40; zie ook 
JouBERT, E.L., ,Zetelverplaatsing derde Ianden ingevolge Nederlands-Antilliaans recht", de 
naamloze vennootschap, juli/augustus 1987, 137 e.v.; opgemerkt moet worden dat in de staten 
die het incorporatiebeginsel huldigen, de statutaire zetel van de vennootschap niet naar het 
buitenland kan verplaatst worden; wanneer men het heeft over emigratie betreft het we! 
degelijk de verplaatsing van de ,siege reel". 
(45) GOLDMAN, B. en LYON-CAEN, A., o.c., 137. 
(46) ScHMITTHOF, Clive M., o.c., 102; in Groot-Brittannle wordt een onderscheid gemaakt 
tussen ,domicile" en ,residence" van een vennootschap welke begrippen door DICEY, A.V. 
en MORRIS, J.H.C., o.c., 1130 e.v. (rule 172 en rule 173) als volgt omschreven worden: ,The 
domicile of a corporation is in the country under whose law it is incorporated. A corporation 
is resident in the country where its central management and control is exercised". Het 
eerstgenoemd begrip verwijst naar het personeel statuut; het tweede begrip is vooral belangrijk 
in fiscale aangelegenheden; zie NORTH, P.M. en FAWCETT, J.J., o.c., 176; de statutaire zetel 
(registered office) die bepalend is voor het person eel statuut kan niet als zodanig verplaatst 
worden naar het buitenland zoniet wordt de vennootschap als ontbonden beschouwd. 
(47) GOLDMAN, B. enLYON-CAEN, A., o.c., 138; LOUSSOUARN, Y. enBOUREL, P., o.c., 807; 
voor de staten die de incorporatieleer volgen is dit het logisch gevolg van de aanknopingsfaktor; 
zie o.m. VANDER GRINTEN, W.C.L., o.c., p. 51, nr. 59 (een vreemde rechtspersoon met 
statutaire zetel buiten Nederland kan haar werkelijke zetel in Nederland hebben). 
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Denemarken (incorporatie)(48) noch Duitsland (werkelijke zetel)(49) 
aanvaarden de immigratie. 
Of de rechtspersoonlijkheid blijft voortbestaan ondanks zetelver
plaatsing is evenwel een vraag die onderzocht moet worden zowel 
naar het recht van hetland van uitwijking als naar het recht van het 
land van inwijking. Enkel indien emigratie en immigratie mogelijk 
zijn en dit niet tot ontbinding of de oprichting van een nieuwe 
vennootschap aanleiding geeft, is internationale zetelverplaatsing 
mogelijk(50). 

5. Zetelverplaatsing in de Europese Gemeenschap 

Ook het Europees gemeenschapsrecht kent aanknopingsregels voor 
vennootschappen. Om te kunnen genieten van de vestigingsvrijheid 
moeten vennootschappen volgens art. 58 EEG-verdrag, in overeen
stemming met de wetgeving van een lidstaat zijn opgericht en hun 
statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de gemeen
schap hebben(51). Dit zeer liberale criterium werd echter naderhand 
verstrakt door het zgn. Algemeen Programma voor de opheffing van 
de beperkingen van de vrijheid van vestiging van 18 december 

(48) Voor Denemarken, zie GOLDMAN, B. en LYON-CAEN, A., o.c., 139 die zich beroepen 
op een verklaring van de Deense regering aan de Commissie ter gelegenheid van de toetreding 
tot de Europese Gemeenschap; de verplaatsing van de werkelijke zetel naar Denemarken door 
een niet in Denemarken opgerichte vennootschap impliceert dat de venootschap opnieuw 
opgericht wordt. 
(49) WIEDEMANN, H., Gesellschaftsrecht, o.c., 868; KEGEL, G., o.c., 369; deze regel geldt 
niet voor de zetelverplaatsing vanuit historisch duitse gebieden naar de Bondsrepubliek, omdat 
in zulk geval er een verregaande overeenstemming is van het materiele vennootschapsrecht; 
op basis van dezelfde gedachtegang (overeenstemming van het materlele vennootschapsrecht 
binnen de Europese Gemeenschap door harmonisatie van de wetgeving) wordt thans de stelling 
verdedigd dat immigratie vanuit een lidstaat van de E.G. mogelijk moet zijn; zie o.m. 
GRoBFELD, B. en JASPER, D., ,Identitatswahrende Sitzverlegung und Fusion von Kapitalge
sellschaften in der Bundesrepublik Deutschland", RabelsZ, 1989, 58 e.v.; BEHRENS, P., 
,Identitatswahrende Sitzverlegung einer Kapitalgesellschaft von Luxemburg in die Bundesre
publik Deutschland", R.I. W., 1986, 590-594; en nog zeer recent GROBFELD, B. en KoNIG, 
T., ,Identitatswahrende Sitzverlegung in der Europaischen Gemeinschaft", I.P.R.A.X., 
1991/6, 380; EBENROTH, Th., AUER, Th., ,Grensiiberschreitende Verlagerung von unterneh
merischen Leitungsfunktionen im Zivil- und Steuerrecht", R.I. W., 1992 (speciale bijlage), nr. 
3, p. 1-30. 
(50) Zie Artikel 3 van het Verdrag van Den Haag inzake de erkenning van rechtspersoonlijk
heid ( ... ), gesloten op 1 juni 1956 (zie de tekst bij ERAUW, J. en DE FoER, G., Internationaal 
Privaatrecht, De Brauwer, Antwerpen en Amsterdam, 1982, nr. 2145, p. 263): ,Bij overbren
ging van de statutaire zetel van een der verdragsluitende staten naar een andere, wordt het 
voortbestaan van de rechtspersoonlijkheid in aile verdragssluitende staten erkend, indien dit 
voortbestaan erkend wordt in de twee betrokken staten". 
(51) Zie RrGAUX, F., ,Le critere de nationalite et Ia notion de personne morale dans !'article 
58 du Traite CEE et dans les dispositions d'application", in Europees Vennootschapsrecht, 
Antwerpen, Leuven, Gent, Brussel en Kortrijk, 1968, 9. 
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1961 (52): wanneer de vennootschap enkel haar statutaire zetel binnen 
de gemeenschap heeft, moeten de werkzaamheden van die vennoot
schap een daadwerkelijk en duurzame band verband tonen met de 
economie van een van de lidstaten. 
Dit impliceert dat eens een vennootschap hetzij haar werkelijke zetel 
binnen de Gemeenschap heeft hetzij een statutaire zetel gepaard 
gaande met een economische activiteit in de Europese Gemeenschap 
heeft, zij van de door het EEG-verdrag gewaarborgde vrijheden van 
vestiging (nl. de oprichting van dochtervennootschappen en bijkan
toren, de zgn. secundaire vestiging) en van dienstverlening (d.i. 
zonder een permanente band te creeeren in een lidstaat via secundaire 
vestigingen) genieten kan(53). 
Betreffende de zetelverplaatsing binnen de Europese Gemeenschap 
bepaalt art. 220 EEG-verdrag voorts dat de lidstaten, voor zover 
nodig, o.m. een verdrag dienen uit te werken met het oog op de 
handhaving van de rechtspersoonlijkheid ingeval van grensover
schrijdende zetelverplaatsing. Deze bepaling is echter dode letter 
gebleven. 
De inhoud van de vestigingsvrijheid m.b.t. vennootschappen werd 
door het Hof van Justitie in een aantal arresten (Fearon, a voir fiscal 
en Segers) verder afgebakend(54). M.b.t. de grensoverschrijdende 
zetelverplaatsing is echter het zgn. Daily Mail arrest van het Hof van 
Justitie van 27 september 1988 doorslaggevend(55). Uit dit laatste 
arrest blijkt dat volgens het Hof de vestigingsvrijheid voorzien in het 
EEG-verdrag geen recht tot grensoverschrijdende zetelverplaatsing 
impliceert(56): 
, ,Bijgevolg moet worden vastgesteld, dat het Verdrag de verschillen 

(52) Pub!. EG, 1962, 36 e.v. 
(53) Zie hierover uitvoerig STUYCK, J., ,Zetelverplaatsing en vrije vestiging van vennoot
schappen in de EEG", noot onder het Daily Mail arrest van het Hof van Justitie (zie hierna) 
in T.R. V., 1989, 198 e.v.; zie ook GOLDMAN, B. en LYON-CAEN, A., o.c., 210-212; net voor 
het ter perse gaan van deze bijdrage verscheen ook nog het artikel van WouTERS, J., ,Over 
vennootschappen, verwijzingsregels en vrijheid van vestiging", T.R. V., 1991, 456 e.v. dat 
helaas niet meer kon verwerkt worden hierin; aan de lezer die de in dee! II van deze bijdrage 
aangeraakte thema's verder wenst uit te diepen wordt de Iektuur van het artikel tenzeerste 
aanbevolen. 
(54) H.v.J., 6 november 1984 (zaak 182/82) inzake Fearon t. Irish Land Commission, Jur., 
1984, 3677; H.v.j., 28 januari 1986 (zaak 270/83) inzake Commissie t. Frankrijk (a voir fiscal), 
Jur., 1986, 285; H.v.J ., 10 juli 1986 (zaak 79/85), inzake Segers, Jur., 1986, 2375; zie hierover 
o.m. Roos, P., ,Europees Vennootschapsrecht, vestigingsvrijheid, zetelverplaatsing en 
I.P.R.", A.A., 38, 1989, nr. 5, p. 72 e.v. 
(55) Arrest van het Hof van Justitie van 27 september 1988 (zaak 81187), inzake La Reine 
t. H.M. Treasury en Commissioners of Ireland Revenue, ex parte Daily Mail en General Trust 
PLC, Jur., 1988, 5505. 
(56) Overwegingen nrs. 23 tot 25 van het Daily Mail arrest. 
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tussen de nationale wettelijke regelingen met betrekking tot de vereis
te 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 lidstaat kan worden verplaatst, be
schouwt als vraagstukken waarvoor de regels inzake het recht van 
vestiging geen oplossing bieden, doch die in toekomstige wetgeving 
of overeenkomsten moeten worden geregeld. 
Onder deze omstandigheden kunnen de artikelen 52 en 58 EEG-Ver
drag niet aldus worden uitgelegd, dat zij naar het recht van een 
Lid-Staat opgerichte vennootschappen 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. 
Op het eerste onderdeel van de eerste vraag moet mitsdien worden 
beantwoord, dat de artikelen 52 en 58 EEG-Verdrag aldus moeten 
worden uitgelegd, dat zij bij de huidige stand van het gemeenschaps
recht 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 bestuurzetel naar een andere Lid-Staat 
te verplaatsen". 
In afwachting van een verdrag (of misschien richtlijn?) terzake kan 
men in de huidige stand van zaken geen steun vinden in het Europees 
Gemeenschapsrecht met het oog op de zetelverplaatsing binnen de 
EG en zal men verder moeten beroep doen op het nationale vennoot
schapsrecht en het I.P .R. van de verschillende Lid-Staten( 57). 

Ill. GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE 

1. Pogingen tot regelgeving in Europees verband 

Een eerste poging tot regeling van de grensoverschrijdende fusie werd 
in het kader van de E.G. ondernomen in begin van de j aren zeventig. 
Onder leiding van Prof. B. Goldman werd toen een ontwerp Verdrag 

(57) Zie voor verdere commentaren m.b.t. het Daily Mail arrest o.m. STUYCK, J., Ibidem; 
TIMMERMANS, C. W .A., noot onder het Arrest van het Hof van Justitie van 27 september 1988 
indezaak 81/87, S.E. W., 1991, 66; SANDROCK, 0., AUSTMANN, A., o.c., R.I. W., 1989, 249; 
LoussouARN, Y., ,Le droit d'etablissement des societes", Rev. trim. dr. europ., 1990, p. 
235; LEVER, J ., ,Case law (Court of Justice)", C.M.L.R., 1989, 327; FROMMEL, S.N., ,EEC 
Companies and migration: a set-back for Europe?", Intertax, 1988/12, 409. 
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over de internationale jusie van de naamloze vennootschap uitge
werkt(58). 
De juridische basis daarvoor vindt men terug in artikel 220 van het 
V erdrag van Rome dat de lidstaten de opdracht geeft om zulke 
regeling uit te werken. 
Deze poging tot harmonisatie is echter jammerlijk mislukt omwille 
van meningsverschillen betreffende de fiscale aspecten van dergelijke 
fusies en de problematiek inzake de medezeggenschap van werkne
mers(59). 
In januari 1985 heeft de Commissie een nieuwe poging ondernomen 
om de internationale fusie mogelijk te maken binnen de Europese 
Gemeenschap. De Commissie heeft een voorstel uitgewerkt voor een 
tiende richtlijn betrejjende grensoverschrijdende jusies van naamlo
ze vennootschappen(60). De behoefte aan een richtlijn wordt gemoti
veerd met de opmerking ,dat op dit ogenblik in de Gemeenschap de 
(grensoverschrijdende) fusie door bepaalde wetgevingen wordt uitge
sloten of niet wordt geregeld en dat andere wetgevingen de fusie 
afhankelijk maken van de vervulling van uitzonderlijke voorwaar
den''. Terzake van de fiscale problematiek wordt in de toelichting 
o.m. verwezen naar de (toen nog voorstellen van) richtlijnen die 
hierboven vermeld werden(61). 
Teneinde het probleem van de medezeggenschap van werknemers te 
regelen wordt voorgesteld dat lidstaten beperkingen kunnen stellen 
aan het gebruik van het instrument van de grensoverschrijdende fusie 
indien deze tot gevolg heeft dat de vertegenwoordiging van de 
werknemers, met name in de over te nemen vennootschap, in het 
gedrang komt. Het voorstel is nog steeds niet aangenomen maar men 
mag aannemen, nu de fiscale problematiek geregeld is enkel het 

(58) Zie voor de tekst van het verdrag alsook het rapport van de Commissie terzake, Bulletin 
van de Europese Gemeenschappen, 1973, Supplement 13. 
(59) Zie o.m. GoLDMAN, B., ,La fusion des societes et le projet de convention sur Ia fusion 
internationale des societes anonymes", Cah. Dr. Eur., 1981, 4 e.v.; TIMMERMAN, L., ,De 
internationale juridische fusie en beschouwing over het ontwerpverdrag inzake de internationa
le juridische fusie' ', T.P.R., 1976, 289 e. v.; RomERE, R., , ,La fusion des societes commercia
les dans les pays du Marche Commun' ', Commissie van de Europese Gemeenschappen, 1964. 
(60) Voorstel voor een Tiende Richtlijn betreffende grensoverschrijdende fusies, Pub!. EG, 
van 23 januari 1985, nr. 23, p. 11. 
(61) Zie nr. 3.1. hierboven. 
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vraagstuk van de werknemersvertegenwoordiging een definitieve 
goedkeuring nog in de weg staat( 62). 

2. Fiscale harmonisatie 

Zoals vermeld werd op 23 juli 1990 de Europese richtlijn betreffende 
de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, in
breng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschap
pen uit verschillende Lid-Staten van de Europese Gemeenschap door 
de Raad goedgekeurd. 
Deze richtlijn, die reeds in 1969 door de Commissie werd voorge
steld, betekent een belangrijke stap in de richting van de opheffing 
van de fiscale barrieres die tot nog toe internationale fusies en 
soortgelijke vormen van reorganisatie binnen de Europese Gemeen
schap belemmerden. Immers, wat het Belgisch fiscaal recht betreft, 
kan de belastingneutrale fusie voorzien door artikel 211 W .I. B. 
(1992) enkel toegepast worden op reorganisatieverrichtingen tussen 
Belgische vennootschappen(63). 
Zoals voormeld, verplicht de richtlijn de Lid-Staten om hun nationa
le wetgeving aan te passen v66r 1 januari 1992 maar de Belgische 
regering wenst hier vooralsnog geen gevolg aan te geven(64) 

(62) Zie hieromtrent ISAKMIDIS, A., ,The proposal for a tenth EEC council directive on 
cross-border mergers", in European Round Table Publication, Brussel, 1989, 370; VAN 
HULLE, K., , ,De harmonisatie van het vennootschapsrecht in de Europese Gemeenschap'', 
inHarmonisatie van vennootschaps- en effectenrecht, Kluwer, Deventer 1988, 35 e.v.; zie ook 
de nationale reacties hieromtrent in Nederland, Advies grensoverschrijdende fusies, S.E.R. 
(Sociaal Ekonomische Raad), Publikatie nr. 2, 18 januari 1987; in Groot-Brittannle, European 
Communities Proposed Tenth Company Law Directive on cross-border mergers of public 
limited companies. A consultative document, Department of Trade and Industry, London, 
February, 1985 alsook het verslag van de The Law Society, Tenth Directive on cross-border 
mergers, London, maart 1985. 
(63) Zie VANISTENDAEL, F., o.c., 150 e.v.; KLEYNEN, G. en DASSESSE, M., ,Le nouveau 
regime fiscal des fusions de societes a l'epreuve du droit communautaire", J. T., 1990, 449-451. 
(64) De regering is niet van plan om deze richtlijn tijdig om te zetten in het nationale recht; 
zie het Regeringsamendement op het ontwerp van wet tot wijziging, wat de fusies en splitsingen 
van vennootschappen betreft, van de wetten op de handelsvennootschappen gecoi:irdineerd op 
30 november 1935, Gedr. St., Kamer, 1989/90, nr. 1214/2, p. 5, waar de regering het volgende 
stelt: 
,Het (wetsontwerp) bevat evenwel geen enkele specifieke bepaling voor de fusies van vennoot
schappen die onderworpen zijn aan een verschillende nationaal recht. 
Inderdaad, de rechtsgrondslag die grensoverschrijdende fusies of splitsingen van vennoot
schappen moet mogelijk maken, bestaat nog niet in het vennootschaprecht noch op het vlak 
van de Europese richtlijnen, noch op het nationale vlak. 
In dat verband kan er worden aan herinnerd dat de Commissie van de Europese Gemeenschap
pen op 14 januari 1985 aan de Raad een voorstel van richtlijn heeft voorgelegd betreffende 
de grensoverschrijdende fusies van naamloze vennootschappen, maar die richtlijn is tot op 
heden nog niet aangekomen. 
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Artikel4 van de richtlijn waarborgt dejiscale neutraliteit vanfusies. 
en splitsingen(65). Dit impliceert dat deze verrichtingen geen aanlei
ding geven tot belastingheffing over de meerwaarden die in hoofde 
van de inbrengende vennootschap tot stand komen. 
Deze belastingvrijstelling vormt evenwel slechts een uitstel van belas
ting: indien de ontvangende vennootschap later de overgenomen 
activa en passiva verwezenlijkt, zal de aldus tot stand gebrachte 
meerwaarde belastbaar zijn in de Lid-Staat van de inbrengende 
vennootschap, vermits de overgedragen activa en passiva in principe 
een vaste inrichting in die Lid-Staat blijven uitmaken. 
De fiscale neutraliteit is onderworpen aan de voorwaarde dat de 
ontvangende vennootschap de verdere afschrijvingen evenals meer
waarden en waardeverminderingen op de overgedragen activa en 
passiva berekent alsof de fusie of splitsing niet had plaatsgevonden 
(artikel 4, lid 2). Daarnaast, indien de ontvangende vennootschap 
niet aileen aandelen toekent maar tevens een som geld betaalt aan 
de aandeelhouders van de inbrengende vennootschap, mag deze 
bijbetaling niet meer bedragen dan 1 Oo/o van de nominale waarde van 

In antwoord op de opmerking van de Raad van State dient aangestipt dat in verband met de 
fusies en splitsingen, de Commissie van de Europese Gemeenschappen er zich ter dege van 
bewust was dat wanneer zij de Fusierichtlijn aan de Raad voorstelde, en dit in tegenstelling 
met het vennootschapsrecht inzake inbrengen van activa en aandelenruil, de rechtsgrondslag 
voor hergroepering van grensoverschrijdende ondernemingen op het vlak van het vennoot
schapsrecht nog niet bestond. 
De doorbraak inzake directe belastingen zal de Lid-Staten ertoe aanzetten werk te maken van 
de nog ontbrekende vennootschapsrechtelijke maatregelen op EG-niveau. 
Het spreekt vanzelf dat eenmaal deze aanpassingen zijn aangenomen Belgie zich zal schikken 
naar het Europese fiscale recht terzake. 
Bijgevolg wordt de integratie van de fusierichtlijn in het Belgisch fiscaal recht enkel op het 
interne vlak verwezenlijkt: de Belgische nationaliteit van een vennootschap blijft een wezenlijk 
bestanddeel van de verrichting. Daaruit volgt dat een grensoverschrijdende fusie of splitsing 
niet kan gebeuren onder vrijstelling van belasting (zie artikel 123, § 1, 1° en 4°, W.I.B.) en 
een vereffening tot gevolg heeft". 
De Raad van State was nochthans duidelijk in zijn advies: ,Inzoverre het ontworpen artikel 
124 (W.I.B.) de omzetting van de voormelde richtlijn beperkt tot de fusies en splitsingen die 
niet grensoverschrijdend zijn, is het bijgevolg niet in overeenstemming met de verplichtingen 
die het Europees recht aan Belgie oplegt", zie Gedr. St., Kamer, 1989/90, nr. 1214/3, p. 10; 
wanneer men echter op vennootschapsrechtelijk vlak tot het besluit komt dat de grensover
schrijdende fusie reeds mogelijk is kan de fiscale neutraliteit van de verrichting op basis van 
de rechtsstreekse werking van de richtlijn ingeroepen worden. 
(65) Zie voor een bespreking van de richtlijn o.m. GOLDSWORTH, J.G., ,Tax aspects of 
mergers and acquisitions in the European Community", Tax Notes International, 1990, 113; 
GoLDSWORTH, J.G., ,EC Finance ministers agree on direct tax measures ... at last!", Tax 
Notes International, 1990, 665; HINNEKENS, Ph., ,Europese richtlijn inzake grensoverschrij
dende reorganisaties", Fiskoloog Internationaal, 1990, nr. 82, 90.09.491, p. 5; LARKING, B., 
,The merger directive: will it work?", European Taxation, 1990, 362; SCHWARZ, J., ,Harmo
nization of corporate taxes", World Tax Report, 1990, 6; VAN THIEL, S., RATTRA, C. en 
MEER, M., ,Corporate income taxation and the internal market without frontiers: adoption 
of the merger and parent-subsidiary directives", European Taxation, 1990, 326; ,Tax law and 
cross-border cooperation between companies, Luxemburg", Commissie van de EG, 1990, 6. 
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deze aandelen, zoniet vindt de fiscale neutraliteit voorzien in de 
richtlijn geen toepassing (artikel 2, lid 1, a en b). 
In het kader van de fiscale neutraliteit bepaalt de richtlijn tevens dat 
de vaste inrichting die in beginsel door de reorganisatie in hoof de van 
de ontvangende vennootschap is ontstaan in de Lid-Staat waarin de 
inbrengende vennootschap is gevestigd, de belastingvrije reserves en 
de jiscaal nog verrekenbare verliezen van de inbrengende vennoot
schap kan overnemen. Wat de reserves betreft die door de inbrengen
de vennootschap met gehele of gedeeltelijke vrijstelling van belasting 
zijn gevormd (behoudens de reserves uit vaste inrichtingen in het 
buitenland), bepaalt artikel5 dat deze reserves onder dezelfde voor
waarden worden overgenomen door de vaste inrichting van de ont
vangende vennootschap, die daarbij de rechten en verplichtingen van 
de inbrengende vennootschap overneemt. De richtlijn spreekt niet 
over de belaste reserves. 
Wat de verliesverrekening betreft, dient de nationale wetgeving van 
de Lid-Staat van de inbrengende vennootschap te voorzien in een 
dergelijke verliesverrekening na een louter nationale fusie of split
sing. Deze bepaling zal dus voor Belgie, althans in de huidige stand 
van de fiscale wetgeving, niet in de praktijk toegepast worden het
geen mogelijks bepaalde reorganisaties in de weg kan staan en tot 
gevolg kan hebben dat een verlieslatende vennootschap eerder in het 
buitenland dan in Belgie zelf zal opgeslorpt worden(66). 
Tenslotte dient vermeld te worden dat de richtlijn aan de Lid-Staten 
toelaat de toepassing van de richtlijn te vermijden indien de reorgani
satie niet beantwoordt aan een economische werke/ijkheid(67). 

3. Harmonisering van het materiiHe recht 

Wanneer men thans wil onderzoeken in welke mate de grensover
schrijdende fusie reeds in de huidige stand van het vennootschaps
recht mogelijk is, zal men eerst moeten nagaan volgens de toepasselij
ke I.P .R. regels welk nationaal recht van toepassing is (zie verder). 
Hierbij dient reeds vooraf gewezen te worden op de nakende harmo
nisering van de nationale fusieregimes in overeenstemming met de 

( 66) Voor een gedetailleerde bespreking van de gevolgen van de richtlijn op het intern Belgisch 
recht, zie KELLEY, P .L., ,Impact of EC tax harmonization", Tax Notes International, 1990, 
1028; HINNEKENS, Ph., o.c., 8. 
(67) Zie in dit verband Cass., 29 januari 1988, R. W., 1987-88, met noot HAELTERMAN, A. 
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derde richtlijn(68). De derde richtlijn zal in elk geval tot gevolg 
hebben dat de nationale rechtstelsels binnen de E.G. op de meest 
essentiele punten gelijkaardige regels moeten toepassen(69): 
(a) het begrip jusie wordt eenvormig bepaald; dit is met name 
belangrijk voor de Angelsaksische Ianden en ook voor Nederland 
waar vroeger het begrip fusie in de zin van ,fusion juridique" niet 
gekend was(70). 
(b) het preliminaire jusievoorstel wordt verplicht in elke fusie proce
dure. 
(c) de controlemechanismen worden geuniformiseerd: verplichte 
verslagen door de bestuursorganen van zowel de opgeslorpte als de 
opslorpende vennootschap; verplichte verificatie van de inbrengen en 
ruilverhoudingen door bedrijfsrevisoren van aile betrokken vennoot
schappen; uniforme publicatieregels; 
(d) verplichte goedkeuring door de bevoegde organen van de ven
nootschap, in principe, de algemene vergadering van aandeelhou
ders; 
(e) ofwel preventiej toezicht op de rechtmatigheid van de voor de 
fusie noodzakelijke rechtshandelingen ofwel het verlijden van de 
fusieovereenkomst (en in voorkomend geval de notulen van de 
algemene vergadering) in authentieke vorm waarbij de legaliteitscon
trole door de notaris moet verricht worden. 
(f) de minimum bescherming voor de schuldeisers van de overgeno
men vennootschap; 
(g) de fusie heeft van rechtswege tot gevolg dat de rechten en plichten 

(68) Derde richtlijn (82/891 EEG) van de Raad van 9 oktober 1979 betreffende fusies van 
naamloze vennootschappen, Publikatieblad nr. 295 van 20 oktober 1978; zie hierover o.m. 
HEENEN, J., ,La directive sur les fusions internes", Cah. Dr. Eur., 1981, 15; KEuTGEN, G., 
,La directive europeenne sur les fusions nationales", R.P.S., 1979, 229; de richtlijn is nog 
steeds niet omgezet in het nationale recht; zie het wetsontwerp betreffende de fusies en 
splitsingen ( ... ), Gedr. St., Kamer, nr. 1214/1, 1989/90, 1-150. 
(69) Zie o.m. voor de historische verschilpunten tussen de Lid-Staten, RODIERE, R., ,La 
fusion des societes commerciales dans les pays du Marche Commun", Commissie van de 
Europese Gemeenschappen, 1964, 103. 
(70) Zie VANDER GRINTEN, W.C.L., ,Concentratie van ondernemingen en vennootschaps
recht", o.c., p. 145, nr. 5; het begrip juridische fusie werd in Nederland ingevoerd bij Wet 
van 13 januari 1983 ter uitvoering van de derde richtlijn voor de N.V. en B.V. en vervolgens 
bij Wet van 21 april1987 uitgebreid tot andere vormen van rechtspersonen; zie eveneens VAN 
DER GRINTEN, W.C.L., in Mr. C. Asser's handleiding ( ... ), o.c., uitgave 1991, p. 148, nr. 
170 e. 
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van de overgenomen vennootschap onder algemene tite/(71) over
gaan op de overnemende vennootschap en dat de overgenomen 
vennootschap ophoudt te bestaan (fusie zonder verejjening van de 
opgeslorpte vennootschap ). 
Alhoewel de omzetting van de derde richtlijn niet leidt tot uniformi
sering maar slechts tot harmonisering van het nationale recht van de 
Lid-Staten zal de richtlijn in een aantal Lid-Staten een positieve 
invloed uitoefenen op de mogelijkheid om grensoverschrijdend te 
fusioneren(72). 

4. Die Vorjrage: de toepasselijke !.P.R. regels en de principiiile 
mogelijkheid 

Reeds vooraleer er sprake was van het uitwerken van regels voor 
grensoverschrijdende fusies in de E.G. werd in de rechtsleer onder
zocht aan welke fundamentele voorwaarden een dergelijke fusie 
tussen vennootschappen van verschillende nationaliteit zou moeten 
voldoen(73): 
(1) de internationale fusie kan maar gerealizeerd worden tussen 
vennootschappen van twee of meer verschillende staten die een 
regime van wederzijdse erkenning van de rechtspersoonlijkheid van 
vreemde vennootschappen kennen; 
(2) de regels van het personeel statuut van de opslorpende en de 
opgeslorpte vennootschap zullen elk afzonderlijk moeten toegepast 
worden; bijgevolg kan de internationale fusie maar plaatsvinden 
indien voor het verdwijnen van de opgeslorpte vennootschap de 
voorwaarden van haar personeel statuut vervuld zijn; 
(3) vermits de internationale fusie afhankelijk is van de lex societatis 
van elk van de betrokken vennootschappen, is ze onmogelijk indien 
de jusie als zodanig niet voorzien is in de nationale wetgeving; 

(71) Zie hierover o.m. VAN 0MMESLAGHE, P ., ,La transmission des droits de creance et des 
obligations it !'occasion de transmissions de patrimoines ( ... )", in La transmission des 
obligations, Bruylant, Brussel, 1980, 186; VLAS, P., , ,De bescherming van schuldeisers bij een 
internationale juridische fusie in het Iicht van de tiende richtlijn", in Tot vermaak van Slagter, 
Kluwer, 1988, 351 e.v. 
(72) Aldus b. v. in Duitsland waar traditioneel de internationale fusie (net zoals de internatio
nale zetelverplaatsing) niet aanvaard werd; thans wordt de stelling verdedigd dat de internatio
nale fusie mogelijk is wanneer de opslorpende vennootschap een duitse vennootschap is; zie 
GROBFELD, B. en JASPER, D., o.c., 63. 
(73) Zie BEITZKE, G., ,Les conflits de lois en matiere de fusion de societes", R. Crit. Dr. 
Int. Pr., 1967, 1-22; LoussouARN, Y., ,Regles de conflit et regles materielles dans le droit 
international des societes", in Le droit des relations economiques internationales, (Etudes 
offertes it Berthold Goldman), Litec, 167 e.v.; VAN HEeKE, G., ,Erkenning zetelverplaatsing 
en fusie", o.c., 168. 
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(4) de verschillende nationale wetgevingen dienen niet cumulatief 
toegepast te worden: het volstaat dat de opslorpende vennootschap, 
de regels van haar personeel statuut toepast m.b.t. de integratie van 
de andere vennootschap (bv. kapitaalverhoging) terwijl de opge
slorpte vennootschap de regels m.b.t. de ontbinding en vereffening 
van haar personeel statuut moet toepassen; 
(5) voor een aantal vraagstukken zal men een expliciete rechtskeuze 
moeten maken (bv. het recht van toepassing op de fusieovereen
komst) of moeten gebruik maken van de techniek van de , ,adaptation 
par substitution" nl. het toepassen van de vergelijkbare rechtsregel 
in het andere rechtssysteem (bv. wanneer de Duitse wetgeving vereist 
dat de fusieakte slechts geldig wordt door neerlegging bij het handels
register zal men in Belgie de vergelijkbare publiciteitsregel nl. de 
authentieke akte en de publicatie in het staatsblad van de fusieakte, 
moeten toepassen)(74); 
(6) het materiele recht van de betrokken staten dient minstens op 
twee vlakken gelijkaardige regels te omvatten: er moet een gelijk
waardige beschermingsregeling zijn voor de schuldeisers van de 
opgeslorpte vennootschap en beide rechtssystemen moeten het prin
cipe van de , ,succesio in universum ius'' (de rechtsopvolging ten 
algemene titel) erkennen(75); 
Door de nakende harmonisering van de regels m.b.t. de nationale 
fusies op basis van de derde richtlijn kan wellicht aan een groot 
gedeelte van voornoemde voorwaarden voldaan worden voor fusies 
tussen vennootschappen van verschillende Lid-Staten. De vraag 
blijft evenwel of het nationale recht een expliciete regeling voor 
internationale jusies moet omvatten. 
Deze vraag moet waarschijnlijk ontkennend beantwoord worden. 
Ook de zetelverplaatsing is mogelijk gebleken in afwezigheid van een 
expliciete wettelijke regeling. Men zal de vraag naar de mogelijkheid 
van de internationale fusie vanuit het standpunt van het nationale 
recht moeten verfijnen naar enkele specifieke problemen: onder 
welke voorwaarden kan de nationaliteit van de vennootschap wijzi
gen - moeten de schuldeisers van de opgeslorpte vennootschap de 
rechtsopvolging door de opslorpende (buitenlandse) vennootschap 
erkennen - in welke mate worden andere dan vennootschapsrechte-

(74) Zie voor een voorbeeld in Duitsland bet bierboven geciteerde artikel van GROJ3FELD, B. 
en JASPER, D., o.c., p. 64 waar deze tecbniek wordt toegepast voor bet duitse vennootscbaps
recbt. 
(75) Zie bierover BEITZKE, G., o.c., in bet bijzonder p. 14 en 15 in bet bijzonder; VLAS, P., 
,De Bescberming van scbuldeisers ( ... )", o.c., 355 e.v. voor bet Nederlandse recbt. 
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lijke structuurkenmerken zoals de medezegenschapsregeling voor 
werknemers be1nvloed door de fusie .... 
Ben niet onmogelijke conclusie op dit punt is dat de toelaatbaarheid 
van de internationale fusie waarschijnlijk gelijk loopt met de vraag 
naar de toelaatbaarheid van de zetelverplaatsing. In de landen waar 
zowel de emigratie als de immigratie van vennootschappen wordt 
erkend, is de stap naar de erkenning van de mogelijkheid tot grenso
verschrijdende fusie niet meer zo moeilijk te zetten. 
W at Belgie betreft kan in elk geval de stelling verdedigd worden dat 
de grensoverschrijdende fusie met een vennootschap van een andere 
Lid-Staat van de Europese Gemeenschap, althans na de invoering 
van de derde richtlijn, mogelijk moet zijn. 

IV. Besluit 

Uit dit overzicht blijkt dat er nog een grote kloof bestaat op het vlak 
van de grensoverschrijdende herstrukturering van ondernemingen 
tussen de economische realiteit gestimuleerd in groeiende mate door 
de fiscale richtlijnen van de Europese Commissie en de mogelijkhe
den die daartoe geboden worden in het nationale en internationale 
vennootschapsrecht. Voor de grensoverschrij dende zetelverplaatsing 
en fusie is wellicht een nieuw initiatief van de Europese wetgever 
wenselijk. Vooral voor de grensoverschrijdende fusie is er een drin
gende noodzaak om de achterstand van het vennootschapsrecht 
t.a.v. het fiscaal recht weg te werken. 
In afwachting daarvan zal men voor het grensoverschrijdend associa
tieconcern moeten teruggrijpen op reeds vroeger beproefde technie
ken. Dit betekent echter niet dat zetelverplaatsing of grensoverschrij
dende fusie vandaag nog niet mogelijk zouden zijn. De mogelijkheid 
tot internationale zetelverplaatsing wordt reeds in ruime mate erkend 
en ook de gedachte dat de grensoverschrijdende fusie mogelijk is 
zonder een internationale regeling terzake, wint stilaan aan belang. 

833 



BIJLAGE I 

Aandeelhouders 

I 

Unilever 
NV 

CONCERNSTRUCTUUR 

UNILEVER 
(kapitaalstruktuur) Aandeelhouders 

I 

Unilever 

PLC 

I • ~--- -- --- -----~ • I -- -:...-..:-.:-- - -
--- --- - -- ---- - -- ---

N.V. Elma United 

Holdings 

Ltd. 
75% 25% I 

I I 

Werkmaat- UNUS Werkmaat-

schappijen vs schappijen 

----------------------~ Voordrachtsrechten 

Kapitaalstruktuur 

De Unilever groep (ontstaan in 1929) heeft een tweeledige topstruk
tuur. Elke moedermaatschappij heeft haar eigen dochtervennoot
schappen of haar eigen sub-groep behalve in de Verenigde Staten 
waar de belangen in een 75/25 verhouding gehouden worden. De 
winstverdeling gebeurt op basis van de zgn. egalisatieovereenkomst. 
Deze bepaalt (sterk samengevat) dat: 
(i) beide moedermaatschappijen hetzelfde boekjaar en dezelfde 
waarderingsregels moeten toepassen; 
(ii) een nominaal bedrag van 12 gulden gewone N. V. aandelen en een 
nominaal bedrag van 1 pond sterling aan gewone aandelen PLC recht 
hebben op gelijke winstuitkeringen; 
(iii) indien de winst van een van beide topholdings onvoldoende is 
om het voorgestelde dividend uit te keren wordt het tekort achtereen
volgens gedekt uit de jaarwinst van de andere vennootschap, uit de 
vrije reserves van de betrokken vennootschap zelf en tenslotte uit de 
vrije reserves van de andere vennootschap. 
De bepalingen van de egalisatieovereenkomst dienden echter nog 
nooit toegepast te worden. 
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BIJLAGE IBIS 

CONCERNSTRUKTUUR 

UNILEVER 

(beheerstruktuur) 

Unilever Pic 

50,000 Deferred Stock 

50,000 Deferred Stock 

150,000 Ord. shares 

1 Preferred Share 

Beheerstruktuur 

Unilever N.V. 

1200 gewone aandelen 

1200 gewone aandelen 

2400 gewone aandelen 

Preferente aandelen 

De eenheid van bestuur wordt bereikt door de personele unie d. w .z. 
dat de raden van bestuur van beide topholdings identiek zijn samen
gesteld. 
Twee voile dochtervennootschappen (van resp. PLC en N.V.) name
lijk United Holdings PLC en N. V. Elma houden elk de helft van de 
(prioriteits-)aandelen van de top holdings die het recht omvatten om 
een bindende voordracht van bestuurders te doen (dit zijn resp. de 
gewone aandelen nrs. 1-2400 in N.V. en de Deferred stock in PLC). 
Beide dochtervennootschappen doen dus samen de bindende voor
drachten voor de benoeming van de leden van de Raden van Bestuur 
van Unilever N.V. en Unilever PLC. De Preferred share in United 
Holdings Ltd en de preferente aandelen in N.V. Elma maken het 
mogelijke elke statutenwijziging van deze vennootschappen te blok
keren en worden telkens gehouden door de resp. tegenpool in de 
struktuur. 
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BIJIAGE II 
CONCERNSTRUCTUUR 

SHELL 

Aandeelhouders Aandeelhouders 
I I 

N.V. Koninklijke The "Shell" 
Nederlandse Petroleum Transport and 

Maatschappij Trading Company p.l.c. 

Nederland 60% UK40% 
I 
I I I 
Shell Shell Shell 

Petroleum Petroleum Petroleum 
N.V. Company Ltd. Inc. 

Nederland UK vs 

I I I 
jDienstmaatschappijenl Shell Oil 

I 
Company 

vs 

I Werkmaatschappijen I 
Kapitaalstruktuur 

De Shell groep is ontstaan uit een alliantie gesloten in 1907 tussen 
de Nederlandse en de Engelse vennootschappen waarbij hun respec
tieve belangen samengevoegd werden in een 60/40 verhouding. Divi
denden en andere uitkeringen worden via statutaire en contractuele 
bepalingen in een 60/40 verhouding aan de topholdings uitgekeerd. 

Beheerstruktuur 

De beide topholdings maken geen deel uit van de groep en hebben 
zelf geen operationale activiteiten. De eenheid van bestuur wordt 
verzekerd door de benoeming van dezelfde bestuurders in de drie 
subholdings (Nederland, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten) 
en in een aantal dienstmaatschappijen. 
Samen vormen deze bestuurders een extra-statutair orgaan (bet 
Comite van Direkteuren) dat de lange termijn strategie uitwerkt. 
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BIJLAGE III 

AG Groep 

94% 

Kapitaalstruktuur 

CONCERNSTRUKTUUR 
AG- AMEV 

AG 1824 

,50% ... AMEVNSB 
1990 N.V. 

50% 

I 
I 

: __ ~~~--· 

N.V.AMEV 

De beide topholdings participeren op basis van gelijkwaardigheid in 
de Belgische en Nederlandse verzekeringsondernemingen. Er is geen 
aandelenruil of verbondenheid tussen aandelen AG Groep en certifi
caten van N. V. AMEV. Deze blijven afzonderlijk genoteerd op resp. 
de Brusselse en Amsterdamse beurs. 

Beheerstruktuur 

De eenheid van bestuur wordt bereikt via extra-statutaire beleidsco
mites nl. de Supervisory Board en de Executive Board die beiden 
paritair samengesteld zijn. 
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BIJLAGE IV 

I 

STRUKTUUR EUROTUNNEL 

Gemeenschappelijke 

aandeelhouders 

d.m.v. Units 

I 
Eurotunnel S.A. Eurotunnel Pic 

Dochter- Gemeenschap- Dochter-
maatschap- pelijke dochter- maatschap-

pijen maatschappijen pijen 

Kapitaalstruktuur 

De aandelen van Eurotunnel S.A. en Eurotunnel PLc zijn aan elkaar 
verbonden in zgn. Units (stapled stock struktuur). Deze units zijn 
onsplitsbaar en kunnen niet afzonderlijk verhandeld worden. Ze 
moeten dus door dezelfde persoon gehouden worden. Hierdoor 
ontstaat een eenvormig aandeelhouderschap in beide topholdings 
alsof het een en dezelfde vennootschap betreft. 

Beheerstruktuur 

Ret bestuur berust bij een extra-statutair orgaan, de zgn. Joint Board 
die samengesteld wordt uit de Raden van Bestuur van beide vennoot
schappen. 
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SOMMAJRE 

LA FORMATION DE GROUPES DE SOCIETES TRANSFRONTALIERS DE TYPE 

HORIZONTAL, LE TRANSFERT DE SIEGE ET LA FUSION INTERNATIONALE 

Dans la perspective de l'avi:nement d'un marche interieur europeen toujours plus 
inN:gre, et suite a l'internationalisation sans cesse croissante du commerce mondial, 
nous avons ete, au cours des dix dernieres annees, temoins d'un phenomene typique 
du droit international des societes: I' apparition de groupes de societes transfronta
liers. 

La forme la plus frequente que revet la formation de ces groupes de societes 
transfrontaliers est ce que la doctrine allemande nomme , Unterordnungskonzern": 
c'est-a-dire une structure d'association verticale selon laquelle un groupe de societes 
existant passe sous le contrOle d'un autre groupe qui le reprend. On trouve un 
exemple caracteristique de ce type de formation de groupe de societes transfrontalier 
dans la reprise des Raffineries Tirlemontoises par le groupe allemand Siidzucker. 

Les techniques juridiques utilisees ici sont connues: il s'agit principalement de 
l'achat et de Ia vente de participations conferant le droit de vote (participation de 
controle) et de la technique de l'offre publique ou du maintien du cours pour les 
entreprises cotees en bourse. 

La ,Gleichordnungskonzern", ou structure d'association horizontale, constitue un 
type de formation de groupe multinational que l'on rencontre mains frequemment. 
lei, deux entreprises (ou groupes d'entreprises) vont exercer leur activite economique 
sous une direction commune et sur pied d'egalite. 

La cooperation qui s'est etablie entre le groupe belge des A.G. et la compagnie 
d'assurances neerlandaise AMEV constitue un exemple typique en Belgique. 

Les techniques juridiques mises en reuvre dans le but de constituer des associations 
multinationales de ce type sont extremement diversifiees: union personnelle au 
niveau des organes d'administration (processus nomme ,interlocking directora
tes"), convention d'egalisation (ex. Unilever), comite de direction extra-statutaire 
commun (Shell, anciennement Agfa-Gevaert, AG-AMEV), participations croisees 
(anciennement Generale de Banque-AMRO), participations egales (AG-AMEV), 
,stapled stock", c'est-a-dire !'union d'actions de plusieurs societes (anciennement 
Nestle, Club Med.) Ces techniques sont plus amplement decrites dans !'article. 

Enfin, la formation de groupes de societes peut egalement impliquer qu'une societe 
renonce non seulement a son independance economique, mais aussi a son indepen
dance juridique. II est alors question de fusion, c'est-a-dire de la reunion des 
patrimoines de deux ou plusieurs entreprises en une seule et unique entite juridique. 
Cette methode de formation de groupes de societes transfrontaliers pose encore 
quelques problemes mais !'harmonisation fiscale au sein de la Communaute Euro
peenne lui permettra de gagner en importance. II sera examine dans I' article s'il est 
deja possible de proceder a ce type de fusion, dans l'attente de la mise en ceuvre 
du pro jet de dixie me directive sur les fusions transfrontalieres. II convient ici de tenir 
compte, entre autres, de !'harmonisation entre Etats membres sur base de la 
troisieme Directive sur les fusions (nationales), mais aussi du concept de nationalite 
des societes et de transfert du siege social. En ce qui concerne le concept de 
nationalite des societes, il n'y a pas d'evolution dans Ia distinction traditionnelle 
entre la theorie de !'enregistrement (en anglais ,incorporation") et celle du siege 
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reel. Le transfert international de siege est cependant de plus en plus accepte dans 
les Etats membre de la Communaute Europeenne. Neanmoins, le besoin de regie
mentation au niveau national et international se fait grandement ressentir. 

ZUSAMMENFASSUNG 

GRENSUBERSCHREITENDE GLEICHORDNUNGSKONZERNE, 

IDENTITATSWAHRENDE SITZVERLEGUNG UND INTERNATIONALE 

UNTERNEHMUNGSVERSCHMELZUNGEN 

Am Vorabend der Vollendung des sich weiter integrierenden europiiischen Binnen
marktes und unter dem EinfluB der wachsenden internationalen Verflechtung im 
Welthandel wurden wir in den letzten zehn J ahren Zeuge eines fiir das internationale 
Gesellschaftrecht typischen Phanomens: der grenziiberschreitende Konzern. 
Der haufigste Konzerntyp mit grenziiberschreitendem Charakter ist der sogenannte 
, , Unterordnungskonzern''. Darunter ist die Beherrschung eines Tochterkonzerns zu 
verstehen, wobei eine bestende Unternehmensgruppe unter die Kontrolle eines 
iibernehmenden Konzerns gerat. In Belgien stellt die Ubernahme der Raffinerie 
Tirlemontoise durch die deutsche Siidzucker AG eine solche Struktur dar. 

Die rechtlichen Schritte, die bei einer Ubernahme im Hinblick auf einen Unterord
nungskonzern durchzufiihren sind, sind bekannt: es handelt sich vor allem urn den 
Verkauf bzw. den Kauf von Kontrollbeteiligungen, urn ojjentliche Ubernahmeange
bote sowie urn die nach belgischem Aktienrecht mogliche Regulierung der Kurse 
borsennotierter Aktien. 
Ein weniger haufig anzutreffender Konzerntyp ist der sogenannte Gleichordnungs
konzern, in dem zwei Unternehmen (oder Unternehmensgruppen) auf gleichrangi
ger Basis ihre wirtschaftlichen Aktivitaten unter gemeinsamer Leitung durchfiihren. 

Ein typisches Beispiel eines solchen Kooperationstyps in Belgien ist die die Zusam
menarbeit der belgischen Versicherungsgruppe A.G. mit dem niederlandischen 
Versicherer AMEV. 

Die rechtlichen Strukturen, die im Hinblick auf grenziiberschreitende Gleichord
nungskonzerne errichtet werden, sind mannigfaltig: Persona/union in den Verwal
tungsorganen (sogenannte ,interlocking directorates"), ,Bilanzgleichstellungsver
einbarungen" (z.B. bei Unilever), gemeinsame, satzungsmiijlig nicht vorgesehene 
Fiihrungsorgane (Shell, AG-AMEV, zuriickliegend auch bei Agfa-Gevaert), wech
selseitige Beteiligungen (zuriickliegend zwischen der Generale de Banque und Am
ro), gleiche Mehrheitsbeteiligungen (AG-AMEV), ,stapled stock", d.h. die Zusam
menfiihrung von Anteilen an verschiedenen Gesellschaften samt der mit ihnen 
verbundenen Rechte (vormalig bei Nestle und bei Club Mediterrane). Auf diese 
Strukturen wird in diesem Aufsatz nliher eingegangen. 

SchlieBlich kann der iibergang in einen Konzern neben dem Verlust der wirtschaftli
chen Selbstlindigkeit auch den Verlust der rechtlichen Eigenstiindigkeit bedeuten. 
Hier st6J3t man an den Bereich der Unternehmensverschmelzungen zweier oder 
mehrerer Unternehmen zu einer juristischen Person. Diese Art der grenziiberschrei
tenden Konzerne ist zwar nach wie vor problematisch, doch gewinnt sie unter dem 
Eindruck der sich abzeichnenden steuerrechtlichen Harmonisierung zunehmend an 
Bedeutung. Man wird abzuwarten haben, ob diese grenziiberschreitenden Konzerne 
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nach dem Entwurf einer zehnten gesellschaftsrechtlichen Richtlinie zu grenziiber
schreitenden Verschmelzungen Ieichter zu bewerkstelligen sein werden. Bei den 
Arbeiten zu dieser neuen Richtlinie wird man vor allem auch die bisherige Harmoni
sierung des Gesellschaftsrechts aufgrund der dritten Richtlinie beziiglich (nationa
ler) Unternehmensverschmelzungen mit besonderem Augenmerk auf den Begriff der 
Nationalitat von Unternehmen und der Verlegung des Verwaltungssitzes zu beriick
sichtigen zu haben. 

Was die Nationalitat von Gesellschaften anbetrifft ist bisher keine Weiterentwick
lung beim Streit zwischen der Sitztheorie und der Griindungstheorie zu verzeichnen. 
Die internationale Sitzverlegung gewinnt jedoch in einem immer groBeren MaB 
zumindest in den EG-Mitgliedstaaten an Bedeutung. Dennoch besteht auch hier 
sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene ein erheblicher Regelungs
bedarf. 

SUMMARY 

THE FORMATION OF CROSS-BORDER HORIZONTAL GROUPS OF COMPANIES, 

TRANSFER OF DOMICILE AND CROSS-BORDER MERGERS (FUSION) 

Against the background of the further integration of the EC internal market and 
the ever more increasing internationalisation of the world trade we have been 
withness to a typical phenomenon in international company law during the last ten 
years namely the rising importance of cross border mergers. 

The most frequently encountered type of group formation is the so-called , Unte
rordnungskonzern" i.e. a vertical group of companies based on holding companies, 
whereby an existing group of companies is controlled by another acquiring group 
of companies. A typical example in Belgium is the takeover of Raffinerie Tirlem
ontoise by the German group Siidzucker. 
The legal techniques that are used for this type of take-overs are well known: the 
private acquisition of a controlling shareholding and the public takeover bid. 

A less frequently encountered type of group formation is the so-called ,Gleichord
nungskonzern" i.e. the horizontal group of companies whereby two undertakings 
(or groups of companies) are exercising their respective economic activity under a 
common leadership based on equality. A typical example in Belgium is the cooper
ation between the Belgian insurance group A.G. and the Dutch insurance group 
AMEV. 
The legal techniques used for this type of group formation are very different ranging 
from interlocking directorates, equalisation contracts (e.g. Unilever), the common 
board approach (Shell, Agfa-Gevaert, AG-AMEV), cross-shareholdings (Generale 
Bank-Amro), equal shareholding levels (AG-AMEV) to stapled stock structures 
(Nestle, Club Med.). These techniques are discussed in more detail in this article. 

The formation of groups may also imply that not only the economic independence 
but also the legal independence of the enterprises concerned disappears in the 
process. This is the so-called concept of the fusion juridique (statutory merger) i.e. 
the amalgammation of the assets and liabilities of two or more enterprises into one 
single legal entity. This type of cross-border group formation is still a problem but 
its importance will increase as a consequence of the harmonisation of taxation rules 
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in the EC. The article deals with the question whether such mergers are already 
possible in the absence of the tenth EC-directive on cross-border mergers. In this 
respect one must take into account the implementation of the third directive on 
(national) mergers as well as the concepts of nationality of companies and cross-bor
der transfer of a company's domicile. As regards the nationality of companies there 
is no evolution in the traditional difference between the incorporation theory and 
the ,siege reel" doctrine. The international transfer of domicile, however, is in the 
process of being recognized in an increasing degree by the member states of the EC. 
Notwithstanding such evolution, there still is an important need for further regu
lation both at the national and international level. 

RESUMEN 

LAS ASOCIACIONES TRANSFRONTERIZAS, TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL 

Y FUSION INTERNACIONAL 

Ante Ia perspectiva de Ia realizaci6n de un mercado unico europeo mas integrado 
y bajo Ia influencia de Ia galopante internacionalizaci6n del comercio mundial, 
hemos sido testigos, durante el ultimo decenio, de un fen6meno tipico en el derecho 
internacional de sociedades, es decir Ia constituci6n transfronteriza de grupos de 
sociedades. 

La forma mas frecuente de constituci6n de asociaciones es el Ilamado ,Unteror
dnungskonzern", o sea el grupo holding o sucursal en que un grupo existente de 
sociedades se encuentra bajo el control de un grupo que lo absorbe. Un ejemplo 
tipico en Belgica de esa forma de constituci6n de una asociaci6n es Ia absorci6n de 
las refinerias de azucar de Tirlemont por el grupo aleman ,Siidzucker". 

Las tecnicas juridicas que se utilizan en estas operaciones son conocidas: se trata 
sobre todo de Ia compra-venta de participaciones de acciones que dan derecho de 
votar (participaciones de control) y de la tecnica de la ojerta publica de adquisici6n 
o el mantenimiento de la cotizaci6n en relaci6n con empresas cotizadas en bolsa. 

Una forma menos frecuente de constituci6n de asociaciones es elllamado ,Glei
chordnungskonzern", o sea el grupo de asociaciones en que dos empresas (o grupos 
de empresas) van a ejercer su actividad econ6mica, en base de equivalencia, bajo 
una direcci6n comun. Un ejemplo tipico en Belgica es la colaboraci6n que se llev6 
a cabo entre el grupo helga de seguros A.G. y el asegurador holandes AMEV. 

Las tecnicas juridicas que se aplican con vistas ala constituci6n de tales asociaciones 
transfronterizas son muy distintas: la union personal en las entidades de gestion (los 
llamados ,interlocking directorates"), el convenio de igualaci6n (por ejemplo, 
Unilever), el comite de gesti6n extra-estatutario comtin (Shell, antes, Agfa-Gevaert 
AG-AMEV), participaciones rec(procas (antes, Generale de Banque-Amro), parti
cipaciones de acciones iguales (AG-AMEV), stapled stock, es decir la acumulaci6n 
de acciones de distintas sociedades (antes, Nestle, Club Med.). Se habla de estas 
tecnicas en el articulo. 

Finalmente, la constituci6n de grupos tambien puede implicar que, ademas de la 
autonomia econ6mica, tambien se renuncia a la independencia juridica de las 
empresas. Aqui, aparece entonces el concepto de lajusi6n, es decir la union de los 
patrimonios de dos empresas o mas en una sola entidad juridica. De momento, esta 
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forma de constituci6n de asociaciones transfronterizas todavia es problematica, 
pero, bajo la presion de la armonizaci6n fiscal en la Comunidad Europea, ganani 
en importancia. Se discute si, en espera de la introducci6n del proyecto de decima 
directiva de sociedades en cuanto a jusiones transjronterizas, ya son posibles tales 
fusiones. Para eso, hay que tener en cuenta, entre otras cosas, la armonizaci6n de 
los estados miembros en base ala tercera directiva en cuanto a fusiones (nacionales), 
pero tam bien el concepo de la nacionalidad de sociedades y de traslado de domicilio 
social. En lo que se refiere a la nacionalidad de sociedades, no hay evoluci6n en 
la diferencia tradicional entre la teoria de constituci6n y la teoria del domicilio real. 
Sin embargo, el traslado internacional del domicilio se acepta siempre en mayor 
medida en los estados miembros de la Comunidad Europea. A pesar de ello, existe 
una gran necesidad de reglamentaci6n complementaria a nivel nacional e internacio
nal. 
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