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Geachte mevrouw Bowles,

Bij schrijven van 12 januari 2012 hebt u de Commissie juridische zaken overeenkomstig 
artikel 37 van het Reglement om advies verzocht inzake de juiste rechtsgrondslag voor de 
vaststelling van het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een 
gemeenschappelijke geconsolideerde grondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB).

De Commissie heeft het voorstel op grond van artikel 115 VWEU ingediend. In uw verzoek 
gaat het om de vraag of ook artikel 136 VWEU als rechtsgrondslag kan worden genomen.

Bij schrijven van 23 januari 2012 heeft de Juridische Dienst van het Parlement een analyse 
gegeven van de zaak en geconcludeerd dat toevoeging vans artikel 136 VWEU als 
rechtsgrondslag niet terecht was en dat artikel 115 VWEU de juiste rechtsgrondslag was.

Achtergrond

I. Het voorstel

Met het voorstel wordt verlaging van de nalevingskosten voor vennootschappen op de interne 
markt beoogd door de instelling van een regeling voor een gemeenschappelijke 
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heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. Meer in het bijzonder wordt voorgesteld 
een CCCTB in te stellen als een geheel van gemeenschappelijke regels voor de berekening 
van de belastinggrondslag van vennootschappen die fiscaal inwoner zijn van een EU-lidstaat, 
en van in de EU gelegen bijkantoren van vennootschappen uit derde landen. Alle 
vennootschappen, ongeacht hun omvang, zullen de CCCTB kunnen toepassen. Met de 
CCCTB zullen groepen overal in de Unie eenzelfde reeks belastingvoorschriften kunnen 
toepassen en slechts met één belastingdienst (onestopshop) te maken hebben. Dit voorstel 
omvat een volledig stel voorschriften voor de belasting van vennootschappen. Een 
vennootschap die voor de CCCTB kiest, valt niet langer onder het nationale 
vennootschapsbelastingsregime voor alle aangelegenheden die in de gemeenschappelijke 
voorschriften zijn geregeld.

II. De rechtsgrondslagen in kwestie

1. Rechtsgrondslag van het Commissievoorstel

De Commissie baseert haar voorstel op artikel 115 VWEU dat luidt als volgt:

"Artikel 115

Onverminderd artikel 114 stelt de Raad na raadpleging van het Europees Parlement en het 
Economisch en Sociaal Comité met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere 
wetgevingsprocedure, richtlijnen vast voor de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten welke rechtstreeks van invloed zijn op de 
instelling of de werking van de interne markt.

De Commissie motiveerde deze keuze in de toelichting bij het voorstel als volgt:

Wetgeving op het gebied van de directe belastingen valt binnen het toepassingsgebied van 
artikel 115 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Hierin is 
bepaald dat wettelijke maatregelen inzake onderlinge aanpassing op grond van dit artikel in 
de vorm van een richtlijn moeten worden aangenomen.

2. Voorgestelde wijziging van de rechtsgrondslag
U hebt namens de Commissie ECON de Commissie juridische zaken om advies verzocht 
inzake toevoeging van artikel 136 VWEU als rechtsgrondslag op basis van het volgende 
argument: Wanneer een voor alle 27 EU-lidstaten verplichte toepassing niet mogelijk is, zijn 
er twee opties om met een kleiner aantal lidstaten aan de slag te gaan:
- de gewone versterkte samenwerkingsprocedure overeenkomstig het VWEU, of
- specifieke maatregelen voor de lidstaten die de euro als munt hebben, op grond van artikel 
136 VWEU:

In de Commissie ECON is een amendement (amendement 15) ingediend tot 
dienovereenkomstige wijziging van de rechtsgrondslag met deze motivering.

Artikel 136 luidt als volgt:

"Artikel 136
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1. Om bij te dragen aan de goede werking van de economische en monetaire unie, en 
overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Verdragen stelt de Raad, 
overeenkomstig de procedure van artikel 121 of van artikel 126, al naar het geval, met 
uitzondering van de procedure van artikel 126, lid 14, maatregelen vast voor de lidstaten die 
de euro als munt hebben:

a) ter versterking van de coördinatie en de bewaking van hun begrotingsdiscipline;

b) houdende bepaling van de richtsnoeren voor hun economisch beleid, met dien verstande 
dat deze verenigbaar moeten zijn met de richtsnoeren welke voor de gehele Unie zijn 
vastgesteld, en met het oog op de bewaking ervan.

2. Met betrekking tot de in lid 1 bedoelde maatregelen hebben alleen leden van de Raad die 
lidstaten vertegenwoordigen welke de euro als munt hebben, stemrecht.

De gekwalificeerde meerderheid van deze leden wordt bepaald overeenkomstig artikel 238, 
lid 3, onder a). 

Artikel 121 VWEU bevat bepalingen voor wat betreft de coördinatie van het economisch 
beleid van de lidstaten en artikel 126 bepaalt welke procedure moet worden gevolgd bij 
buitensporige overheidstekorten.

III. Analyse 

Sommige beginselen vloeien voort uit de vaste rechtspraak van het Hof voor wat betreft de 
keuze van de rechtsgrondslag. Allereerst is de keuze van de juiste rechtsgrondslag gezien de 
gevolgen van de rechtsgrondslag voor de fundamentele bevoegdheden en de procedure van 
constitutioneel belang1 Ten tweede handelt iedere instelling volgens artikel 13, lid 2, van het 
VEU binnen de grenzen van de bevoegdheden die haar volgens de Verdragen zijn 
toegedeeld2. Ten derde moet volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie "de keuze 
van de rechtsgrondslag van een gemeenschapshandeling berusten op objectieve gegevens die 
voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn. Tot die gegevens behoren met name het doel en de 
inhoud van de handeling3". Tot slot, in geval van cumulatie van rechtsgrondslagen, wanneer 
een handeling tegelijkertijd meerdere doelstellingen of componenten heeft die onverbrekelijk 
met elkaar verbonden zijn, zonder dat de ene secundair en indirect is ten opzichte van de 
andere, dient de handeling op de verschillende desbetreffende bepalingen van het Verdrag te 
worden gebaseerd4. Het gebruik van een dubbele rechtsgrondslag is evenwel uitgesloten, 
wanneer de procedures die voor beide rechtsgrondslagen zijn voorgeschreven onverenigbaar 
zijn en/of de cumulatie van rechtsgrondslagen de rechten van het Parlement aantast5.

                                               
1 Advies 2/00 Protocol van Carthagena, Jurispr. 2001 blz. I-9713, punt. 5; Zaak C-370/07, Commissie versus 
Raad, punten 46-49; advies 1/08, Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten, Jurispr. 2009 blz. I-
11129, punt 110.
2 Zaak C-403/05, Parlement versus. Commissie, Jurispr. 2007 blz. I-9045, punt 49, en de daarin aangehaalde 
jurisprudentie.
3 Zie meest recentelijk  Zaak C-411/06 Commissie versus Europees Parlement en Raad, Jurispr. 2009, blz I-
7585.
4 Zaak C-165/87, Commissie versus  Raadl Jurisprudentie 1988, blz. 5545, punt. 11; Zaak C-178/03 Commissie 
versus Europees Parlement en Raadl Jurisprudentie 2006 blz.  I-107, punten 43-56.
5Zaak C-178/03 Commissie versus Europees Parlement en Raad, Jurisprudentie 2006 blz.  I-207, punt 57.
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Met het voorstel in kwestie wordt beoogd "enkele grote fiscale obstakels op te heffen die de 
groei op de interne markt in de weg staan1". Het toepassingsgebied ervan wordt in artikel 1 
als volgt gedefinieerd: Bij deze richtlijn wordt een regeling voor een gemeenschappelijke 
grondslag voor de belasting van bepaalde vennootschappen en groepen ingesteld en worden 
voorschriften voor de berekening en het gebruik van die grondslag vastgesteld.

Het VWEU heeft twee rechtsgrondslagen voor de "onderlinge aanpassing van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen" van de lidstaten in het kader van de interne markt:  Artikel 
114 VWEU is van toepassing, wanneer het gaat om de doelstelling van "de instelling en 
werking van de interne markt" en artikel 115 is van toepassing, wanneer de maatregelen in 
kwestie "rechtstreeks van invloed zijn op de instelling of de werking van de interne markt".
Krachtens artikel 114, lid 1, van het VWEU worden "de maatregelen" door de Raad en het 
Europees Parlement vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure, hetgeen een 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad vereist; krachtens artikel 115 van het VWEU stelt de 
Raad na raadpleging van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen richtlijnen 
vast. In de praktijk is artikel 115 met name relevant voor de gebieden die uit hoofde van 
artikel 114, lid 2, niet onder de toepassing van artikel 114, lid 1, vallen, zoals "fiscale 
bepalingen". Dit betekent dat artikel 115 de juiste keuze is voor wat betreft de 
rechtsgrondslag voor de voorgestelde maatregel.

Ten aanzien van de vraag of artikel 136 van het VWEU als rechtsgrondslag in aanmerking 
kan worden genomen, dienen de criteria voor meerdere rechtsgrondslagen te worden 
toegepast, i.e. een tweede doelstelling dan wel component in het kader van artikel 136 van het 
VWEU die onverbrekelijk met de eerste verbonden is en waarvan de identieke waarde kan 
worden aangetoond.  Het voorstel voorziet niet in maatregelen die specifiek zijn voor de 
lidstaten die de euro als munt hebben ten einde bij te dragen aan de goede werking van de 
economische en monetaire unie.  Voorts zijn de procedures in het kader van de artikelen 121 
en 126 van het VWEU totaal verschillend en dus onverenigbaar met de 
raadplegingsprocedure, volgens welke de handeling in kwestie werd voorgesteld.

De Commissie juridische zaken behandelde de zaak in kwestie in haar vergadering van 26
januari 2012. In die vergadering besloot zij met 22 stemmen vóór bij 1 onthouding2,de 
aanbeveling te doen dat de juiste rechtsgrondslag voor het voorstel voor een richtlijn van de 
Raad betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting artikel 115 van het VWEU is en dat artikel 136 van het VWEU niet 
als rechtsgrondslag in aanmerking komt.

                                               
1 Toelichting, punt 1.
2 Bij de eindstemming waren aanwezig: Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Raffaele Baldassarre (ondervoorzitter), 
Evelyn Regner (ondervoorzitter), Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Eva Ortiz Vilella, Tadeusz Zwiefka, 
Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra 
Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Jean-Marie 
Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Dagmar Roth-Behrendt, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger.
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Hoogachtend,

Klaus-Heiner Lehne


