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MOTIVERING – SAMENVATTING VAN DE FEITEN EN DE BEVINDINGEN 

 

Procedure en bronnen 
 

Op 14 juni 2016 is de rapporteur belast met de opstelling van een verslag over de 

tenuitvoerlegging van de richtlijnen betreffende grensoverschrijdende fusies en splitsingen 

van bedrijven. 

 

Na zijn aanstelling heeft de rapporteur informatie verzameld, waarbij hij zich met name heeft 

gebaseerd op de volgende bronnen: 

– mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 12 december 2012 

getiteld "Actieplan: Europees vennootschapsrecht en corporate governance – een 

modern rechtskader voor meer betrokken aandeelhouders en duurzamere 

ondernemingen" (COM(2012) 740);

– resolutie van het Europees Parlement van 14 juni 2012 over de toekomst van het 

Europees vennootschapsrecht1;

– resolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2009 met aanbevelingen aan de 

Commissie betreffende de grensoverschrijdende verplaatsing van zetels van 

vennootschappen2;

– mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 

2016 getiteld "Bouwen aan een rechtvaardig, concurrerend en stabiel 

vennootschapbelastingsysteem voor de EU" (COM(2016) 682);

– arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de vrijheid van 

vestiging, met name in de zaken SEVIC Systems AG3, Cadbury Schweppes plc en 

Cadbury Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue4, CARTESIO 

Oktató és Szolgáltató bt.5, VALE Építési kft.6, KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung 

AG Vienna Insurance Group7, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 

Amsterdam/Inspire Art Ltd.8, Überseering BV/Nordic Construction Company 

Baumanagement GmbH (NCC)9, Centros Ltd/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 10, en The 

Queen/H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail en 

General Trust plc.11;

                                                 
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0259.  
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0086. 
3 Zaak C-411/03, SEVIC Systems AG, 13.12.2005, ECLI:EU:C:2005:762.  
4 Zaak C-196/04, Cadbury Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue, 12.9.2006, 

ECLI:EU:C:2006:544.  
5 Zaak C-210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt., 16.12.2008, ECLI:EU:C:2008:723.  
6 Zaak C-378/10, VALE Építési kft., 12.7.2012, ECLI:EU:C:2012:440. 
7 Zaak C-483/14, KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, 7.4.2016, 

ECLI:EU:C:2016:205. 
8 Zaak C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam/Inspire Art Ltd., 30.9.2003, 

ECLI:EU:C:2003:512. 
9 Zaak C-208/00, Überseering BV/Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), 5.11.2002, 

ECLI:EU:C:2002:632.  
10 Zaak C-212/97, Centros Ltd/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 9.3.1999, ECLI:EU:C:1999:126.  
11 Zaak C-81/87, The Queen/H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail en 

General Trust plc., 27.09.1988, ECLI:EU:C:1988:456.  
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– feedbackdocument van de Commissie van oktober 2015 met een samenvatting van de 

respons op de tussen 8 september 2014 en 2 februari 2015 gehouden openbare 

raadpleging inzake grensoverschrijdende fusies en splitsingen1;

– de studie "Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: Is there a need to 

legislate?" van de thematische afdeling van het Parlement van juni 20162; 

– de studie "Ex-post analysis of the EU framework in the area of Cross-border mergers 

and divisions" van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement3;

 

Context van het vennootschapsrecht in Europa en tenuitvoerlegging van de geldende 

wetgeving 

 

In september 2014 zette de Commissie een openbare raadpleging in gang over 

grensoverschrijdende bedrijfsfusies en -splitsingen, die in februari 2015 werd afgerond. 

Dankzij de respons kon informatie worden verzameld over de bestaande belemmeringen voor 

grensoverschrijdende operaties en over de wijzigingen die moeten worden aangebracht in de 

bestaande regels, met name Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen. De 

Commissie heeft een initiatief tot wijziging van de richtlijn opgenomen in haar jaarlijkse 

werkprogramma voor 2017. De rapporteur is in het licht van de respons op de raadpleging van 

mening dat het toekomstige wetgevingsvoorstel ook een nieuwe set regels voor 

bedrijfssplitsingen kan omvatten en enkele richtsnoeren kan geven voor verdere regels op het 

gebied van bedrijfsmobiliteit. 

In het Verdrag van Lissabon wordt in de artikelen 49 tot en met 55 bijzondere aandacht aan 

de vrijheid van vestiging van vennootschappen besteed. Het communautair rechtskader op dit 

gehele terrein van het vennootschapsrecht is echter nog steeds weinig uniform, met name bij 

zaken met betrekking tot de verplaatsing van het hoofdkantoor of de werkelijke zetel van een 

bedrijf van de ene naar de andere lidstaat. 

Richtlijn 2005/56/EG heeft positief bijgedragen tot de vereenvoudiging van 

grensoverschrijdende fusies van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid door een 

belangrijke lacune in het EU-vennootschapsrecht weg te nemen middels een harmonisering 

die heeft geleid tot een vermindering van de operationele kosten en tot een aanzienlijke 

stijging van het aantal grensoverschrijdende fusies in de afgelopen jaren. 

Meer dan tien jaar na de aanneming ervan moet de richtlijn nu worden herzien om een aantal 

problemen met de uitvoering aan te pakken en om rekening te houden met de ontwikkelingen 

in het vennootschapsrecht in de Europese Unie, die mede het gevolg zijn van uitspraken van 

het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de vrijheid van vestiging. 

 

Ontwikkeling en herziening van grensoverschrijdende fusies en splitsingen 
 

De resultaten van de door de Commissie in gang gezette raadpleging, het politiek-

wetenschappelijke debat ter zake en de ontwikkeling van de jurisprudentie op dit vlak maken 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/docs/summary-of-

responses_en.pdf.  
2 PE 556.960, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556960/IPOL_STU(2016)556960_EN.pdf. 
3 PE 593.796. 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/docs/summary-of-responses_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/docs/summary-of-responses_en.pdf
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het niet alleen mogelijk om de regels inzake grensoverschrijdende bedrijfsfusies te wijzigen 

en te verbeteren, maar ook om het nieuwe voorstel uit te breiden tot grensoverschrijdende 

splitsingen, een onderwerp waarover de EU nog nooit wetgeving heeft aangenomen. Teneinde 

te zorgen voor een samenhangender rechtskader, bevat dit initiatiefverslag over de 

tenuitvoerlegging van grensoverschrijdende fusies en splitsingen van bedrijven een aantal 

handreikingen om te komen tot een uitgebreidere definitie van de verschillende vormen van 

grensoverschrijdende bedrijfstransities. 
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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de tenuitvoerlegging van grensoverschrijdende fusies en splitsingen 

(2016/2065(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de artikelen 49, 54 en 153 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU), 

– gezien de Zesde Richtlijn 82/891/EEG van de Raad van 17 december 1982 op de 

grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag betreffende splitsingen van 

naamloze vennootschappen1, 

– gezien Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen2, 

– gezien Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende 

het statuut van de Europese vennootschap (SE)3, 

– gezien Richtlĳn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het 

statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers4, 

– gezien Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 

tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van 

de werknemers in de Europese Gemeenschap5, 

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 

Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 

12 december 2012 getiteld "Actieplan: Europees vennootschapsrecht en corporate 

governance – een modern rechtskader voor meer betrokken aandeelhouders en 

duurzamere ondernemingen" (COM(2012) 740), 

– gezien zijn resolutie van 14 juni 2012 over de toekomst van het Europese 

vennootschapsrecht6, 

– gezien zijn resolutie van 10 maart 2009 met aanbevelingen aan de Commissie 

betreffende grensoverschrijdende overplaatsingen van zetels van vennootschappen7, 

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2016 getiteld "Bouwen aan een rechtvaardig, concurrerend en stabiel 

vennootschapbelastingsysteem voor de EU" (COM(2016)0682), 

                                                 
1 PB L 378 van 31.12.1982, blz. 47. 
2 PB L 310 van 25.11.2005, blz. 1. 
3 PB L 294 van 10.11.2001, blz. 1. 
4 PB L 294 van 10.11.2001, blz. 22. 
5 PB L 80 van 23.3.2002, blz. 29. 
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0259. 
7 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0086. 
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– arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de vrijheid van vestiging, 

met name in de zaken SEVIC Systems AG1, Cadbury Schweppes plc en Cadbury 

Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue2, CARTESIO Oktató és 

Szolgáltató bt.3, VALE Építési kft.4, KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna 

Insurance Group5, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam/Inspire Art 

Ltd.6, Überseering BV/Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)7, 

Centros Ltd/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 8, en The Queen/H. M. Treasury and 

Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail en General Trust plc.9; 

– gezien het feedbackdocument van de Commissie van oktober 2015 met een 

samenvatting van de respons op de tussen 8 september 2014 en 2 februari 2015 

gehouden openbare raadpleging inzake grensoverschrijdende fusies en splitsingen10, 

– gezien de studie "Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: Is there a need 

to legislate?" van de thematische afdeling van het Parlement van juni 201611,  

– gezien de studie "Ex-post analysis of the EU framework in the area of Cross-border 

mergers and divisions" van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement12, 

– gezien het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017 "Naar een Europa 

dat ons beschermt, sterker maakt en verdedigt", en met name hoofdstuk II, punt 4 

(COM(2016) 710), 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement en artikel 1, lid 1, onder e), en bijlage 3 van 

bijlage XVII bij dat Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0000/2017), 

A. overwegende dat een grondige hervorming van het vennootschapsrecht belangrijke 

effecten heeft op het Europese concurrentievermogen alsook op de belemmeringen voor 

een volledige tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende grensoverschrijdende 

fusies; 

                                                 
1 Zaak C-411/03, SEVIC Systems AG, 13.12.2005, ECLI:EU:C:2005:762.  
2 Zaak C-196/04, Cadbury Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue, 12.9.2006, 

ECLI:EU:C:2006:544.  
3 Zaak C-210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt., 16.12.2008, ECLI:EU:C:2008:723.  
4 Zaak C-378/10, VALE Építési kft., 12.7.2012, ECLI:EU:C:2012:440. 
5 Zaak C-483/14, KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, 7.4.2016, 

ECLI:EU:C:2016:205. 
6 Zaak C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam/Inspire Art Ltd., 30.9.2003, 

ECLI:EU:C:2003:512. 
7 Zaak C-208/00, Überseering BV/Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), 5.11.2002, 

ECLI:EU:C:2002:632. 
8 Zaak C-212/97, Centros Ltd/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 9.3.1999, ECLI:EU:C:1999:126.  
9 Zaak C81/87, The Queen/H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail en 

General Trust plc., 27.9.1988, ECLI:EU:C:1988:456.  
10 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/docs/summary-of-

responses_en.pdf.  
11 PE 556.960, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556960/IPOL_STU(2016)556960_EN.pdf. 
12 PE 593.796. 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/docs/summary-of-responses_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/docs/summary-of-responses_en.pdf
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B. overwegende dat grensoverschrijdende bedrijfssplitsingen nog niet zijn onderworpen 

aan gemeenschappelijke regels; overwegende dat er duidelijke procedurele, 

administratieve en financiële problemen bestaan voor de betreffende bedrijven, alsook 

het risico op misbruik en dumping; 

C. overwegende dat het Europees Parlement zich heeft uitgesproken voor Europese 

wetgeving inzake de grensoverschrijdende verplaatsing van bedrijfszetels; 

D. overwegende dat niet alle lidstaten waar grensoverschrijdende fusies of splitsingen of 

zetelverplaatsingen hebben plaatsgevonden beschikken over regels die de werknemers 

rechten verlenen op het gebied van raadpleging, informatie en medezeggenschap; 

E. overwegende dat bij een verplaatsing van de statutaire zetel de wettelijke, sociale en 

fiscale vereisten uit hoofde van het recht van de Unie en van de lidstaten van herkomst 

niet mogen worden omzeild, en dat het doel daarentegen moet zijn een uniform 

rechtskader tot stand te brengen dat zorgt voor maximale transparantie en 

vereenvoudiging van de procedures en ter bestrijding van belastingfraude; 

F. overwegende dat in alle gevallen van grensoverschrijdende mobiliteit of 

grensoverschrijdende bedrijfstransities de rechten van de andere belanghebbenden bij de 

fusie, splitsing of zetelverplaatsing moeten worden beschermd en versterkt; 

Horizontale kwesties 

1. herhaalt het belang van een alomvattend rechtskader voor bedrijfsmobiliteit op 

Europees niveau teneinde de procedures en vereisten voor verplaatsingen, splitsingen en 

fusies te vereenvoudigen en om misbruik en schijnverplaatsingen gericht op sociale of 

fiscale dumping te vermijden; 

2. verzoekt de Commissie om aandacht te besteden aan de resultaten van de openbare 

raadpleging die tussen 8 september 2014 en 2 februari 2015 werd gehouden over de 

mogelijke herziening van Richtlijn 2005/56/EG en over de mogelijke invoering van een 

rechtskader voor grensoverschrijdende splitsingen; herinnert eraan dat de uitkomst van 

de raadpleging een convergentie van de wetgevingsprioriteiten op het gebied van 

grensoverschrijdende fusies en splitsingen aan het licht heeft gebracht; 

3. acht het belangrijk dat toekomstige wetgevingsvoorstellen inzake bedrijfsmobiliteit 

bepalingen bevatten die gericht zijn op maximale harmonisering – met name wat betreft 

de procedurele normen, de rechten van de actoren van het bedrijfsbestuur en met name 

de minderheidsaandeelhouders, en de uitbreiding van het toepassingsgebied naar alle 

entiteiten die zijn aangemerkt als vennootschap in de zin van artikel 54 VWEU – en dat 

er andere sectorale regels op volgen, bijvoorbeeld op het gebied van de 

werknemersrechten; 

4. meent dat de nieuwe regels voor fusies, splitsingen en zetelverplaatsingen van bedrijven 

rekening moeten houden met de noodzaak om steeds hogere maatstaven vast te stellen 

voor het informeren, de raadpleging en het medezeggenschap van de werknemers, naar 

analogie van de modellen die zijn ingevoerd met de Europese vennootschap; 

Grensoverschrijdende fusies 
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5. onderstreept de doeltreffende werking van Richtlijn 2005/56/EG betreffende 

grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen, die grensoverschrijdende 

fusies in de Europese Unie heeft vereenvoudigd en de kosten en de administratieve 

lasten ervan heeft verminderd; 

6. acht het nodig om bovengenoemde richtlijn te herzien om de tenuitvoerlegging ervan te 

verbeteren en tegemoet te komen aan de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie en 

de regels inzake het Europees vennootschapsrecht; 

7. verzoekt de Commissie rekening te houden met de resultaten van de raadpleging van 

oktober 2015, die met name wijzen op de noodzaak van maximale harmonisering van 

de criteria inzake de effecten van fusies op de verschillende belanghebbenden binnen 

een bedrijf; 

8. acht het van prioritair belang dat voor een reeks belanghebbenden en categorieën in het 

bedrijfsbestuur een pakket met geavanceerdere regels wordt vastgesteld dat ook moet 

worden opgenomen in de toekomstige gemeenschappelijke modellen voor 

grensoverschrijdende splitsingen en zetelverplaatsingen; acht het essentieel dat de 

procedures voor grensoverschrijdende fusies worden vereenvoudigd aan de hand van 

duidelijkere standaardformulieren en nieuwe digitaliseringspraktijken; 

9. erkent hoe belangrijk het is om de voor Europese vennootschappen toepasselijke regels 

op het gebied van de werknemersrechten op te nemen in de richtlijn betreffende 

grensoverschrijdende fusies; hoopt dat de nieuwe voorschriften inzake 

werknemersrechten zo worden gedefinieerd dat het voor bedrijven niet mogelijk is de 

richtlijn betreffende grensoverschrijdende fusies te gebruiken om de statutaire zetel 

louter om fiscale, sociale en juridische redenen te verplaatsen; onderstreept hoe 

belangrijk het is om dubbelzinnigheden bij het opleggen van sancties wegens niet-

naleving van de informatie-, raadplegings- en medezeggenschapscriteria van de 

werknemers weg te nemen; 

10. acht het eveneens van fundamenteel belang om verbeteringen aan te brengen in een 

aantal essentiële aspecten: 

– het beheer van activa en passiva, 

– de methode voor de beoordeling van de activiteiten, 

– de aanvang en de duur van de beschermingsprocedure voor crediteuren 

overeenkomstig het beginsel van de toekenning van verantwoordelijkheid aan de 

algemene vergadering, 

– de overdracht van bedrijfsinformatie, 

– de gegevens die de aanvang van de beschermingsperiode bepalen, 

– de rechten van minderheidsaandeelhouders, 

– de werknemersrechten, 

– de vrijstelling van de procedurevereisten; 

11. hecht groot belang aan de bescherming van bepaalde rechten van 

minderheidsaandeelhouders, zoals het recht op een onderzoek naar de fusie, het recht op 

schadeloosstelling in geval van uittreding uit de vennootschap wegens tegenstand tegen 

de fusie en het recht om de billijkheid van de ruilverhouding te betwisten; 
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12. ondersteunt de mogelijkheid om versnelde grensoverschrijdende procedures in te voeren 

wanneer alle aandeelhouders daarmee instemmen, er geen werknemers zijn of er geen 

belangrijke effecten op de crediteuren zijn; 

Grensoverschrijdende splitsingen 

13. herinnert eraan dat Richtlijn 82/891/EEG alleen bedrijfssplitsingen reguleert die binnen 

een lidstaat plaatsvinden; neemt er nota van dat het aantal concrete gevallen van 

bedrijfssplitsingen over meerdere lidstaten zeer beperkt is; 

14. verzoekt de Commissie om de grote economische effecten die uit de regulering van 

grensoverschrijdende splitsingen voort zouden kunnen komen in overweging te nemen, 

zoals een vereenvoudiging van de organisatiestructuur, een beter aanpassingsvermogen 

en nieuwe mogelijkheden voor de interne markt; 

15. wijst op de duur en de complexiteit van de huidige procedures die moeten worden 

gevolgd om een grensoverschrijdende splitsing uit te voeren; 

16. herinnert eraan hoe belangrijk het is de belemmeringen weg te nemen in verband met 

rechtsbevoegdheidconflicten inzake de vaststelling van het toepasselijk nationaal recht; 

17. herinnert eraan dat sommige lidstaten niet beschikken over nationale ad-hocregels 

inzake de uitvoering van een grensoverschrijdende splitsing; 

18. is van mening dat het toekomstige wetgevingsinitiatief inzake grensoverschrijdende 

splitsingen moet aansluiten op de vereisten in het kader van de richtlijn betreffende 

grensoverschrijdende fusies: 

– vraagstukken op het gebied van procedures en vereenvoudiging, met inbegrip van de 

belangrijkste vormen van bedrijfssplitsingen die momenteel worden toegepast 

(splitsingen, spin-offs, overdrachten naar nieuwe dochterondernemingen), 

– de rechten van crediteuren en minderheidsaandeelhouders, met inachtneming van de 

beginselen van bescherming en doeltreffendheid, 

– deelneming en bescherming van de werknemers door te voorzien in dezelfde vormen 

van informatie en raadpleging, 

– boekhoudkundige vraagstukken, 

– harmonisering van de regels en de procedures, zoals de rechten in verband met 

aandelen, de vereisten inzake registratie bij en communicatie tussen de 

handelsregisters, de datum van voltooiing van de overdracht, de minimale inhoud 

van de splitsingsvoorwaarden, de meerderheidsregels en de instantie die bevoegd is 

voor het monitoren van de conformiteit en de wettigheid van de operatie; 

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 

alsmede aan het Europees Economisch en Sociaal Comité. 


