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Lijst van gebruikte afkortingen
A-G

Advocaat-Generaal

art.

artikel

BV

Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BW

Burgerlijk Wetboek

CV

Commanditaire vennootschap

EER

Europese Economische Ruimte

EG

Europese Gemeenschap

EG-verdrag

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

EU

Europese Unie

Het Hof

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap/
Hof van Justitie van de Europese Unie (sinds 1-12-2009)

HR

Hoge Raad der Nederlanden

Wet IB 1964

Wet op de inkomstenbelasting 1964

Wet IB 2001

Wet op de inkomstenbelasting 2001

jo

juncto

KvK

Kamer van Koophandel

Ltd.

Private company limited by shares

NV

Naamloze Vennootschap

SE

Societas Europaea

Wet Vpb 1969

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

VWEU

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

WCC

Wet Conflictenrecht Corporaties

WFBV

Wet Formeel Buitenlandse Vennootschappen
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Inleiding
Aanleiding tot het onderzoek
De Europese Unie speelt een steeds belangrijker rol binnen Nederland. Waar het eerst begon
met een beperkte samenwerking, worden steeds meer bevoegdheden vanuit Nederland uit
handen gegeven. Nederland perkt haar soevereiniteit in ten behoeve van de Europese Unie, ten
behoeve van de interne markt. Voor Nederland is dit zeer belangrijk, nu Nederland erg
afhankelijk is van de export naar andere landen. Een sterk Europa zorgt voor een grote
afzetmarkt en eerlijker concurrentie tussen de lidstaten.
Een van de belangrijkste speerpunten van de Europese Unie is het vormen van een interne
markt. Deze is afhankelijk van de in artikel 26 VWEU gewaarborgde vrijheden: vrijheid van
goederen, personen, diensten en kapitaal. In een ideale Europese Unie worden deze vrijheden
maximaal gewaarborgd. In de werkelijke wereld worden deze vrijheden echter continu beperkt
door de lidstaten. Deze beperking kunnen de lidstaten vaak rechtvaardigen, waardoor zij een
deel van hun soevereiniteit behouden.
Een zeer actueel onderwerp met betrekking tot de beperking van een van deze vrijheden, de
vrijheid van vestiging van personen, is de mogelijkheid de zetel van een vennootschap te
verplaatsen naar een andere lidstaat. Een vennootschap kan hierbij haar werkelijke zetel of haar
statutaire zetel willen verplaatsen. De plaats van de werkelijke zetel wordt bepaald aan de hand
van de feiten en omstandigheden. Hierbij wordt met name gekeken naar de plaats, vanuit waar
de vennootschap wordt ‘bestuurd’. Dit zal vaak aankomen op de plaats waar wordt vergaderd.
De statutaire zetel is vastgelegd in de statuten van de vennootschap.
Een vennootschap die haar werkelijke- of statutaire zetel wil verplaatsen naar een andere
lidstaat wordt hierin vaak beperkt door de lidstaat van vertrek, dan wel de lidstaat van
ontvangst. Deze beperking kan gelegen zijn in het feit dat een verplaatsing in haar geheel niet
mogelijk is, of in de fiscale afrekening over alle reserves.
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Probleemstelling en opzet van het onderzoek
In dit onderzoek zal een analyse worden gemaakt van de beperkingen die optreden bij het
verplaatsen van de werkelijke- dan wel de statutaire zetel van een vennootschap binnen de
Europese Unie. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de civiele- en de fiscale beperkingen
die kunnen optreden. Het onderzoek wordt begrensd tot de beperkingen die optreden bij de
verplaatsing van rechtspersonen. De gevolgen voor natuurlijke personen blijven aldus buiten
beschouwing, tenzij zij van direct belang zijn voor het onderzoek. Het onderzoek zal zich vooral
richten op de Nederlandse wetgeving in het licht van de gewezen rechtspraak op
Europeesrechtelijk niveau.
Na het analyseren van de mogelijke vrijheidsbeperkingen bij het verplaatsen van een zetel zal
worden onderzocht in hoeverre er behoefte is aan een regeling ter versoepeling van de
grensoverschrijdende zetelverplaatsing. De probleemstelling die centraal staat in dit onderzoek
luidt:

“Is er behoefte aan een regeling op Europeesrechtelijk niveau ter versoepeling van de
grensoverschrijdende zetelverplaatsing?”
De probleemstelling wordt uitgewerkt in 8 hoofdstukken.
In hoofdstuk 1 wordt kort ingegaan op de relevantie van de zetelverplaatsing. Hierin komt aan
bod waarom het belangrijk is voor een interne markt om de werkelijke- of statutaire zetel te
kunnen verplaatsen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de civiele en fiscale overwegingen om de
zetel te willen verplaatsen.
In hoofdstuk 2 zal vervolgens het civiele rechtskader uiteen worden gezet waarin we ons
bevinden. Hieruit zal blijken dat er een scheiding is tussen de lidstaten, waarbij een deel de
incorporatieleer aanhangt en een ander deel de werkelijke zetelleer. Beide leren worden
toegelicht, waarna duidelijk zal worden in hoeverre deze leren een beperking met zich
meebrengen.

Vervolgens

zetelverplaatsing.
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Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de fiscale behandeling van de zetelverplaatsing. Hierbij staan
artikel 15c en 15d van de Wet Vpb 1969 centraal, nu hierin de Nederlandse exitheffingen
gecodificeerd zijn.
Nadat in hoofdstuk 2 en 3 het relevante rechtskader is geschetst, zal in hoofdstuk 4 aandacht
worden besteed aan het Europese recht. Hierbij zal het algemeen Europees recht worden
toegelicht, evenals de meer specifieker uitwerking hiervan voor het belastingrecht. Aangezien de
mogelijkheden tot zetelverplaatsing slechts in beperkte mate zijn geharmoniseerd, zullen de
betreffende richtlijnen dan wel verordeningen slechts op hoofdlijnen besproken worden.
Vervolgens wordt ingegaan op de rechtvaardiging die lidstaten kunnen inroepen in situaties
waarin zij de vrijheid van vestiging beperken.
In hoofdstuk 5 en 6 worden de zaken besproken die door het Hof zijn gewezen met betrekking
tot de vrijheid van vestiging. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de zaken met een civiele
inslag en die met een fiscale inslag. Deze zaken vormen het huidige kader waaruit blijkt in
hoeverre een grensoverschrijdende zetelverplaatsing momenteel mogelijk is. Hieruit zal blijken
dat het Hof de lidstaten grote vrijheid geeft in haar keuze van het nationale recht.
In hoofdstuk 7 zal kort worden ingegaan op de gevolgen voor de praktijk. Hierbij wordt
stilgestaan bij de administratieve eisen voor realisatie van de grensoverschrijdende
zetelverplaatsing.
Aangezien het Hof de lidstaten de verantwoordelijkheid geeft de beperkingen via harmonisering
op te heffen, zal in hoofdstuk 8 worden ingegaan op de mogelijkheden tot harmonisatie. Hierbij
wordt met name ingegaan op de ontwikkelingen op dit gebied tot op dit moment en wordt op
basis daarvan een voorstel gedaan hoe een geharmoniseerde regeling er idealiter uit zou
moeten komen te zien.
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1

Relevantie zetelverplaatsing

Ter inleiding van het onderwerp zal in dit hoofdstuk allereerst worden ingegaan op de relevantie
van de zetelverplaatsing en daarmee de relevantie van de discussie omtrent de beperking van
de vrijheid van vestiging. Waarom zou een vennootschap haar werkelijke– of statutaire zetel
willen verplaatsen? En is het nu werkelijk problematisch wanneer hierbij beperkingen worden
opgeroepen? Allereerst zijn er de bedrijfsmatige redenen, zoals de verhuizing van de (plaats van
vergadering van de) directie, waardoor de werkelijke zetel kan verplaatsen. Dit zal niet altijd
bewust gebeuren. Daarnaast zal het toepasselijk vennootschapsrecht van invloed kunnen zijn op
de

beslissing

de

planningsinstrument

vestigingsplaats
is

interessant.

te

wijzigen.

Hieronder

Ook
worden

de
de

zetelverplaatsing

als

fiscaal

civielrechtelijke

en

fiscale

overwegingen uiteen gezet, waarom het voordelig kan zijn de zetel te verplaatsen van en naar
Nederland.

1.1

Civielrechtelijke overw egingen

Voor een vennootschap is het zeer belangrijk welk recht van toepassing is op de vennootschap.
Een keuzemogelijkheid binnen de Europese Unie maakt het mogelijk dat een vennootschap het,
in haar geval, meest voordelige rechtsstelsel kan kiezen. 1 Nationale wet- en regelgeving is vaak
voorzien van beschermingsmaatregelen voor schuldeisers en aandeelhouders. De mate van
bescherming verschilt echter sterk per lidstaat. Zo is het recht in Nederland momenteel nog erg
star. 2
Een van de belangrijkste beschermingsmaatregelen is het oprichtingskapitaal van €18.000,- voor
een BV. Voor sommige oprichters zal dit oprichtingskapitaal een belemmering vormen te kiezen
voor de rechtsvorm van de BV, waarbij de keuze beperkt wordt tot de rechtsvormen zonder
volledige rechtspersoonlijkheid. De blokkeringsregeling ter bescherming van de aandeelhouders
is tevens een regeling die niet altijd even gewenst is.

1 J.M. Smits, ‘Competitie tussen vennootschapsvormen: wat is het ‘beste’ stelsel van ondernemingsbestuur?’, TvOB 2006-1, p. 21 en
22.
2 Hierbij dient te worden bedacht dat een vennootschap niet enkel waarde zal hechten aan de hier genoemde
beschermingsmaatregelen, maar eveneens aan bijvoorbeeld publiciteitsregels en beloningsstructuren. Hier zal alleen worden
ingegaan op de vennootschapsrechtelijke maatregelen.
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Bij een onbeperkte mogelijkheid tot zetelverplaatsing binnen de Europese Unie, is het mogelijk
een vennootschap op te richten in het land waar de oprichtingseisen het meest soepel zijn, om
vervolgens de werkelijke leiding te plaatsen in het land waar men werkelijk wil opereren.
Momenteel wordt hier voornamelijk de figuur van de Ltd. uit het Verenigd Koninkrijk voor
gebruikt.
Overigens zal de relevantie hiervan voor vennootschappen die in Nederland hun onderneming
willen drijven deels verdwijnen zodra het wetsvoorstel voor de Flex-BV wordt ingevoerd. 3 Dit
voorstel is gekomen naar aanleiding van de Daily Mail zaak en de daarop volgende gewezen
zaken. 4 Hieruit blijkt dat zetelverplaatsing in beperkte mate mogelijk is. Als gevolg hiervan is er
concurrentie ontstaan tussen de lidstaten. Met het wetsvoorstel van de Flex-BV hoopt Nederland
voor buitenlandse ondernemers een aantrekkelijker vestigingsklimaat te bieden.
Bij oprichting van de vennootschap naar het recht van een andere lidstaat dient wel bedacht te
worden dat de flexibele oprichting tevens nadelen met zich mee kan brengen. Het ontbreken
van startkapitaal bij de Ltd. heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat de bestuurders zelf in grotere mate
aansprakelijk zijn. Voor het maken van de keuze voor een buitenlandse vennootschap dient
aldus allereerst onderzoek te worden gedaan naar het nationale vennootschapsrecht van de
betreffende lidstaat. Hierbij zal vaak professionele hulp benodigd zijn. 5

1.2

Fiscale overw egingen

Ook vanuit fiscaal oogpunt kan de vestigingsplaats ver strekkende gevolgen hebben. Allereerst
is de werkelijke zetel belangrijk ter bepaling van de belastingpositie. In Nederland wordt
vennootschapsbelasting geheven bij ondernemingen waarvan de werkelijke zetel is gevestigd in
Nederland. 6 Daarnaast bepaalt artikel 2 lid 4 van de Wet Vpb 1969 dat een onderneming
eveneens belastingplichtig is indien zij in Nederland is opgericht.

3 Kamerstukken II 2003/04, 29 752, nr. 2 (N) punt 2.5.
4 Zie hoofdstuk 5 voor een beschrijving van deze zaken.

5 Zie S.F.G. Rammeloo, ‘‘Flex-BV’, ‘Blitz-GmbH’, Private Limited Company, of toch maar wachten op de European Private Company
(EPC)?’, TvOB 2007-1 hoofdstuk 4 voor een uiteenzetting van problemen waarmee een vennootschap te maken kan krijgen bij een
oprichting naar buitenlands recht.
6 Artikel 2 lid 1 Wet Vpb 1969.
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Indien er een belastingverdrag is gesloten, zal de bevoegdheid tot belastingheffing echter in
grote mate worden toegewezen aan het land waar de vennootschap inwoner is. Uit artikel 4 van
het OECD-modelverdrag (en daarmee bijna alle gesloten belastingverdragen ter voorkoming van
dubbele belasting) blijkt namelijk dat de vennootschap wordt gezien als inwoner van die staat,
waar de werkelijke zetel zich bevindt. Dit wordt beoordeeld op basis van de feiten en
omstandigheden. Nederland heeft er dus baat bij als ondernemingen hun werkelijke zetel in
Nederland plaatsen. Ook voor de ondernemer is het toepasselijke belastingrecht uiteraard zeer
belangrijk. Door de werkelijke zetel bewust in een bepaalde lidstaat te vestigen kan optimaal
gebruik worden gemaakt van geboden fiscale voordelen. In Nederland valt hierbij te denken aan
de ruime deelnemingsvrijstelling van artikel 13 Wet Vpb 1969 en bijvoorbeeld de innovatiebox
van artikel 12b Wet Vpb 1969.
Het land waarvan de vennootschap inwoner is, is eveneens bepalend voor de mogelijkheid voor
een vennootschap aanspraak te maken op een verdrag. Dit is een van de redenen waarom
Nederland een zeer gunstig vestigingsklimaat heeft: Nederland heeft vele verdragen afgesloten.
Daarnaast brengt het feit dat Nederland veel waarde hecht aan de deelnemingsvrijstelling met
zich mee dat er vaak voordelige regelingen zijn opgenomen in deze verdragen. Voor veel
vennootschappen kan het dus zeer voordelig zijn de werkelijke zetel te verplaatsen naar
Nederland. 7
Wegens bedrijfsmatige redenen kan het voorkomen dat de werkelijke zetel wordt verplaatst.
Ook kan het door een combinatie van civiele en fiscale motieven gewenst zijn de statutaire zetel
en de werkelijke zetel in twee verschillende landen te vestigen. Dit zal echter niet altijd mogelijk
zijn. Dit hangt af van het nationale recht van de betrokken lidstaten. Hierbij is een onderscheid
te maken tussen de incorporatieleer en de leer van de werkelijke zetel. Landen die de leer van
de werkelijke zetel aanhangen zullen niet toestaan dat de statutaire zetel in een andere lidstaat
gevestigd is. Op deze leren zal in het volgende hoofdstuk dieper worden ingegaan. Dit zal in
veel gevallen leiden tot de situatie waarbij de vennootschap eerst geliquideerd moet worden om
de statutaire zetel te verplaatsen naar het land van de werkelijke zetel. Het moge duidelijk zijn
dat het voor een onderneming erg problematisch is als deze route gevolgd moet worden, alleen
7 S.F.G. Rammeloo, ‘Vrij verkeer van rechtspersonen in Europa: een stap achterwaarts?’, TvOB 2009/03/1588.
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maar vanwege een verplaatsing van de werkelijke zetel. Zeker niet indien deze verplaatsing het
gevolg is van puur bedrijfsmatige overwegingen.

1.3

Sam envatting en conclusie

Voor een vennootschap is het toepasselijk vennootschapsrecht en fiscale recht zeer van belang.
Bij het vennootschapsrecht zal de relevantie van het toepasselijk recht gelegen zijn in de
opgenomen beschermingsregels voor aandeelhouders en schuldeisers en de daarmee
samenhangende mate van eigen aansprakelijkheid van de bestuurders. Het zal per
vennootschap verschillen waar zij meer waarde aan hecht.
Vanuit fiscaal oogpunt bepaalt de plaats van de werkelijke zetel het toepasselijk belastingregime
en de toegang tot het netwerk van verdragen. De combinatie van fiscaal regime en verdragen
bepaalt in aanmerkelijke mate de hoogte van fiscale lasten en lusten.

2

Internationaal Privaatrecht

Uit het voorgaande blijkt dat het voor ondernemingen zeer belangrijk kan zijn waar de statutaire
en de werkelijke zetel gevestigd is. Daarbij is eveneens van belang in hoeverre een verplaatsing
van de zetel mogelijk is voor het geval de onderneming het op haar toepasselijke nationale recht
wenst te wijzigen. In hoeverre een zetelverplaatsing mogelijk is, is afhankelijk van het nationale
recht in combinatie met Europees recht. Het Europees recht is voor het (fiscale)
vennootschapsrecht met name van belang voor de toetsing van de nationale regelgeving. In dit
hoofdstuk zal daarom eerst worden ingegaan op het Internationaal Privaatrecht, waarmee wordt
bepaald onder welk nationaal rechtsstelsel een vennootschap valt. Het internationaal
privaatrecht is vastgelegd in verdragen en nationale regelingen. In deze nationale regelingen
komen twee leren naar voren aan de hand waarvan het toepasselijk recht wordt bepaald: de
incorporatieleer (statutaire zetelleer) en de leer van de werkelijke zetel (siège réèl). Deze zullen
in paragraaf 2.1 worden uiteengezet.

2.1

I ncorporatieleer en de leer van de w erkelijke zetel

Het toepasselijke recht bepaalt de vereisten voor de oprichting, de structuur en de inrichting van
de vennootschap, de bescherming, rechten en verplichtingen alsmede de verhoudingen tussen
organen en ook de manier van ontbinden en vereffenen van de vennootschap. Ter beoordeling
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van het toepasselijke recht zijn er twee manieren waarop dit kan worden bepaald. Een deel van
de lidstaten hangt de incorporatieleer aan, een ander deel de leer van de werkelijke zetel.

2.1.1 Incorporatieleer

8

De incorporatieleer houdt in dat het recht van het land waar de vennootschap rechtsgeldig is
opgericht op de vennootschap van toepassing is. Dit recht bepaalt het bestaan, de oprichting,
inrichting, structuur en het einde van de vennootschap. 9 Het is hierbij irrelevant waar de
werkelijke activiteiten van deze vennootschap plaatsvinden. De werkelijke zetel kan dus
gevestigd zijn in een ander land, zonder dat dit een wijziging van het toepasselijk recht met zich
mee

brengt.

Nederland

heeft

in

het

internationaal

privaatrecht

vastgelegd

dat

de

incorporatieleer van toepassing is. 10 Vanuit Nederland gezien is het aldus relatief eenvoudig de
werkelijke zetel van een vennootschap te verplaatsen van en naar Nederland, zonder dat
ontbinding van de vennootschap nodig is. Nederland dient alle vennootschappen te erkennen
die in een andere staat rechtsgeldig opgericht zijn, met behoud van het recht van de staat van
oprichting. 11 Het verplaatsen van de statutaire zetel vanuit Nederland is in dit stelsel onmogelijk,
behalve in noodsituaties, zoals bij het uitbreken van een oorlog. 12
Het effect van toepassing van deze leer is dat een vennootschap, ongeacht in welke lidstaat de
activiteiten worden ontplooid, kan kiezen waar de vennootschap wordt opgericht. Het is
derhalve mogelijk dat er eigenlijk geen enkele band bestaat tussen de vennootschap en het
toepasselijke recht. Evenals Nederland hanteert het Verenigd Koninkrijk de incorporatieleer.
Derhalve is het mogelijk een Ltd. op te richten, waarbij de werkelijke zetel in Nederland wordt
gevestigd. Deze leer heeft als nadeel dat het misbruik van buitenlandse rechtspersonen in de
hand kan werken. 13

8 Deze leer wordt onder andere (in meer of mindere mate) gehanteerd door Nederland, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden,
Denemarken, Bulgarije, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Zie S.F.G. Rammeloo, ‘Vrij verkeer van vennootschappen in de EU – Een
rechtsvergelijkende exercitie van nationaalrechtelijke ontwikkelingen. State of the art anno 2010’, Ondernemingsrecht 2011, 9,
paragraaf 3.1.
9 P. Vlas, Rechtspersonen, Apeldoorn/Antwerpen: Maklu, 2009, nr. 16.
10 Zie artikel 118 boek 10 BW. Dit artikel wordt uitgebreider behandeld in paragraaf 2.2.1.
11 Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht, Kluwer, Deventer 2012, nr. 199 en 200.
12 Zie artikel 1 lid 2 Wet vrijwilige zetelverplaatsing derde landen en P. Vlas, Rechtspersonen, Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2009,
nr. 22.
13 Zie hierover P. Vlas, Rechtspersonen, Apeldoorn/Antwerpen: Maklu, 2009, nr. 72 en verder.
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Fiscaal komt de incorporatieleer tot uiting in de vestigingsplaatsfictie. Deze fictie, vastgelegd in
artikel 2 lid 4 Wet Vpb 1969, zorgt ervoor dat een in Nederland opgerichte vennootschap belast
is in Nederland, onafhankelijk van het aanwezig zijn van werkelijke activiteiten in Nederland.
Door toepassing van belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting zal Nederland
echter geen reële heffingsmogelijkheid overhouden aan deze fictie.

2.1.2 Leer van de werkelijke zetel
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De leer van de werkelijke zetel heeft een objectief uitgangspunt: niet de lidstaat van oprichting,
maar de lidstaat waar het hoofdbestuur van de vennootschap gevestigd is, waar het centrum
van de bestuursactiviteiten is, is maatgevend voor het toepasselijk recht. 15 Het effect van
toepassing van deze leer is dat een vennootschap ertoe wordt gedwongen haar statutaire zetel
en de werkelijke zetel in dezelfde staat te situeren. De statutaire zetel bepaalt namelijk het recht
dat van toepassing is op de vennootschap. Indien echter de werkelijke zetel wordt verplaatst
naar een andere lidstaat, zal dat andere recht van toepassing moeten zijn op die vennootschap.
Dit is enkel mogelijk wanneer de statutaire zetel wordt meeverhuisd. Het is dan de vraag of dit
mogelijk is zonder ontbinding van de vennootschap. 16 De beantwoording van deze vraag zal
afhangen van het feit of enkel de lidstaat van vertrek, de lidstaat van ontvangst of beide
lidstaten de werkelijke zetelleer toepassen.

2.2

I nternationaal P rivaatrecht

Het internationaal privaatrecht is in Nederland gecodificeerd in Boek 10 BW en de Wet Formeel
Buitenlandse Rechtspersonen.

14 Deze leer wordt onder andere (in meer of mindere mate) gehanteerd door Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België, Griekenland,
Portugal, Spanje, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië en Italië. Zie S.F.G. Rammeloo, ‘Vrij verkeer van vennootschappen in de
EU – Een rechtsvergelijkende exercitie van nationaal-rechtelijke ontwikkelingen. State of the art anno 2010’, Ondernemingsrecht
2011, 9, paragraaf 3.2.
15 L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht, Deventer: Kluwer 2012, nr. 199 en P. Vlas,

Rechtspersonen, Apeldoorn/Antwerpen: Maklu, 2009, nr. 28
16 S.F.G. Rammeloo, ‘Vrij verkeer van rechtspersonen in Europa: een stap achterwaarts?’, TvOB 2009/03/1588 paragraaf 2.1.
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2.2.1 Boek 10 titel 8 BW

17

In Boek 10 titel 8 BW is vastgesteld welk recht van toepassing is op een vennootschap.
Belangrijk is om hierbij te bedenken, dat het een nationale wet betreft. Het feit dat Nederland
aldus het Nederlandse recht van toepassing acht, betekent niet dat andere landen dit ook als
zodanig zien.
De wet is van toepassing op ‘corporaties’: een vennootschap met rechtspersoonlijkheid of een
vennootschap die geen rechtspersoon is, indien deze als zelfstandige eenheid naar buiten
optreedt. Economische of bedrijfsmatige zelfstandigheid is hiervoor niet vereist. 18 Artikel 118
luidt als volgt:

Een corporatie die ingevolge de oprichtingsovereenkomst of akte van oprichting haar zetel
of, bij gebreke daarvan, haar centrum van optreden naar buiten ten tijde van de
oprichting, heeft op het grondgebied van de Staat naar welks recht zij is opgericht, wordt
beheerst door het recht van die Staat.
Uit dit artikel blijkt dat Nederland het incorporatiestelsel aanhangt. Het recht van de staat van
oprichting is het toepasselijke recht. Dit geeft de oprichters de vrijheid een keuze te maken
betreffende het toepasselijke recht. 19 Het toepasselijk recht beheerst de oprichtingsvereisten,
maar daarnaast ook het bezit van rechtspersoonlijkheid, het inwendig bestel van de corporatie,
de bevoegdheid van organen en functionarissen, de aansprakelijkheid van bestuurders en
anderen en de beëindiging van het bestaan van de corporatie. Dit is evenwel geen uitputtende
opsomming. 20 Voor deze onderwerpen erkent Nederland ook het toepasselijk recht bij een
statutaire zetelverplaatsing buiten Nederland om, indien de beide derde landen de verplaatsing
erkennen. 21 Indien bijvoorbeeld de statutaire zetel wordt verplaatst van Frankrijk naar Duitsland

17 Deze wet vervangt sinds 1 januari 2012 de Wet Conflictenrecht Corporaties. Met de invoering van Boek 10 BW is geen
inhoudelijke wijziging beoogd. De WFBV is niet opgenomen in Boek 10 BW, aangezien die wet geen algemeen conflictenrecht
bevat.
18 Kamerstukken II 2009/10, 32 137, nr. 3 (MvT), p. 67 betreffende artikel 117.
19 Kamerstukken II 2009-10, 21 137, nr. 3 (MvT), p. 68 betreffende artikel 118.
20 Kamerstukken II 2009-10, 21 137, nr. 3 (MvT), p. 68 betreffende artikel 119.
21 Zie artikel 4 WCC.
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en deze staten zouden deze verplaatsing beiden erkennen, dan erkent Nederland de nieuwe
rechtssituatie eveneens.

2.2.2 Wet formeel buitenlandse vennootschappen (WFBV)
De WFBV heeft betrekking op naar buitenlands recht opgerichte vennootschappen met
rechtspersoonlijkheid, zonder werkelijke band met de staat van oprichting, waarvan de
werkzaamheden (nagenoeg) geheel in Nederland worden verricht. Indien een vennootschap die
onder deze beschrijving valt niet in de EU of EER gevestigd is, dient deze ingeschreven te
worden bij de Kamer van Koophandel, met vermelding van deze WFBV-omschrijving. Hierbij
dienen de oprichtingsakte, de statuten, de gegevens van het handelsregister waar zij is
ingeschreven en de gegevens van de achterliggende natuurlijke persoon ter inzage te worden
gelegd. Artikel 4 WFBV stelt de verplichting dat het geplaatste kapitaal ook voor deze
vennootschappen ten minste het minimumkapitaal moet belopen. Daarnaast dienen de
jaarstukken elk jaar gedeponeerd te worden bij de KvK. De meeste artikelen van de WFBV zijn
sinds 2005 22 niet meer van toepassing op vennootschappen uit lidstaten van de EU of de EER in
verband met de uitspraak Inspire Art. 23 Hierin werden de zwaardere vereisten, zoals het
minimumkapitaal, uit de WFBV gezien als een ongeoorloofde beperking van de vrijheid van
vestiging. Hierbij was het niet relevant dat de vennootschap was opgericht naar het recht van
het Verenigd Koninkrijk, maar de werkelijke activiteiten enkel plaats vonden in Nederland. 24
Alleen artikel 6 WFBV is nog van toepassing op vennootschappen uit lidstaten van de EU of de
EER. Dit artikel verwijst naar de artikelen 2:249, 260 en 261 BW, waarmee door
aansprakelijkheidsstelling fraude wordt bestreden, hetgeen wel als beperking op de
vestigingsvrijheid wordt toegestaan.

2.3

Sam envatting en conclusie

De lidstaten van de Europese Unie hebben de leer van de werkelijke zetel of de incorporatieleer
opgenomen in hun nationale regelgeving. De leer van de werkelijke zetel sluit voor het
toepasselijk recht aan bij het land waar de werkelijke zetel is gevestigd. De werkelijke- en
statutaire zetel moeten volgens deze leer dus altijd in dezelfde lidstaat zijn geplaatst.
22 Besluit van 18 mei 2005, Stb. 2005, 263.
23 GS Rechtspersonen, artikel 1 Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen, aant. 5 en Kamerstukken I 2009/10, 32 137, nr.
B (VV), p. 6.
24 HvJ EG 30 september 2003, nr. C-167/01 (Inspire Art).
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Verplaatsing van de werkelijke zetel heeft bij toepassing van de werkelijke zetelleer in beginsel
liquidatie tot gevolg. Bij de incorporatieleer is het recht van het land van oprichting van
toepassing. Het is hierbij irrelevant waar de werkelijke zetel gevestigd is. Nederland heeft in
boek 10 titel 8 BW en de WFBV de incorporatieleer vastgelegd.
Mijns inziens behelst de werkelijke zetelleer een grotere beperking op de vrijheid van vestiging.
Hierbij kan een vennootschap namelijk niet haar activiteiten naar een andere lidstaat
verplaatsen zonder tot liquidatie over te gaan gevolgd door heroprichting in de andere lidstaat.
Voor een actieve onderneming is liquidatie een zeer grote belemmering, waarbij vereffend moet
worden en bijvoorbeeld ook rekening moet worden gehouden met personeel dat in dienst is. De
incorporatieleer is echter minder belemmerend, nu het hierbij irrelevant is waar de activiteiten
plaats vinden. Enkel het verplaatsen van de statutaire zetel vereist in een dergelijk systeem de
liquidatie van een vennootschap.

3

Fiscale exitheffingen

Het feit dat Nederland de verplaatsing van de werkelijke zetel toestaat zonder verlies van de
rechtspersoonlijkheid, betekent niet dat er geen gevolgen zijn verbonden aan deze verplaatsing.
De vennootschap krijgt in dit geval namelijk te maken met de zogenoemde exitheffingen uit de
IB

en

de

Wet

Vpb

1969.

Tot

2001

was

er

geen

specifieke

regeling

voor

de

vennootschapsbelasting opgenomen ter behoud van een belastingclaim bij emigratie. Dit werd
nog geregeld in artikel 16 Wet IB 1964 via de schakelbepaling van artikel 8 Wet Vpb 1969. Over
dit artikel bestonden enkele onduidelijkheden betreffende het toepassingsbereik. Nadat de
werking van artikel 16 Wet IB 1964 meerdere malen in de rechtspraak ter sprake was
gekomen, 25 is bij de invoering van de nieuwe Wet IB 2001 dit artikel vervangen door de
artikelen 3.60 en 3.61 Wet IB 2001 en de artikelen 15c en 15d Wet Vpb 1969. In de nieuwe
artikelen zijn de onduidelijkheden weggenomen door een meer specifieke omschrijving. De
artikelen in de Wet IB 2001 en de Wet Vpb 1969 zijn vergelijkbaar. Hieronder wordt daarom
enkel ingegaan op de artikelen in de Wet Vpb 1969.

25 Zie bijvoorbeeld HR 15 november 2000, nr. 35.694, BNB 2001/61 (bevestigd in Hof Amsterdam 2 februari 2012, LJN BV 7134),
HR 27 april 1994, 28.50, BNB 1994/208, HR 27 augustus 1997, nr. 32.333, BNB 1998/50 en HR 15 november 2000, nr. 35.694,
NTFR 2000/1696 en Hof Den Haag 20 februari 2001, nr. 98/4050, V-N 2001/25.13.
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3.1

Artikel 15c W et Vpb 1969

3.1.1 Doel van artikel 15c Wet Vpb 1969
Artikel 15c Wet Vpb 1969 is in het leven geroepen voor de situatie waarin een belastingplichtige
gelijktijdig of voortijdig met het verplaatsen van de werkelijke zetel naar het buitenland, een
deel van haar vermogensbestanddelen onderbrengt in een vaste inrichting in het buitenland. Bij
verplaatsing van de werkelijke zetel naar het buitenland verliest Nederland namelijk haar
heffingsbevoegdheid. Indien er geen afrekening zou plaatsvinden, verliest Nederland daardoor
de bevoegdheid te heffen over fiscale reserves die zijn opgebouwd in de periode dat de
vennootschap

in

Nederland

belastingplichtig

was.

De

enkele

verplaatsing

van

de

vermogensbestanddelen leidt nog niet tot afrekening. 26

3.1.2 Bereik van artikel 15c Wet Vpb 1969
Sinds 2002 is het begrip ‘onderneming’ vervangen voor het begrip ‘belastingplichtige’, in
verband met onduidelijkheid over de wisselwerking met artikel 2 lid 5 Wet Vpb 1969. Door de
wijziging naar het begrip belastingplichtige is duidelijk gemaakt dat de eindafrekening
betrekking heeft op alle bestanddelen van het vermogen waarin stille reserves schuilen die
anders aan de belastingheffing ontkomen. Hieronder vallen dus ook stille reserves in
beleggingen en niet enkel in het ondernemingsvermogen. 27
In 2002 is eveneens verduidelijkt in welke situaties artikel 15c Wet Vpb 1969 van toepassing is.
Hierbij staat het doel van het artikel centraal: voorkoming van verlies van een belastingclaim op
het moment dat het fiscaal inwonerschap ten einde komt. Hierbij zijn, naast de situatie van
waaruit de regeling haar oorsprong vindt, twee situaties te bedenken. Allereerst de situatie
waarin een lichaam, opgericht naar buitenlands recht, de werkelijke zetel naar het buitenland
verplaatst. Indien dit lichaam niet als buitenlands belastingplichtige wordt aangemerkt of
bepaalde vermogensbestanddelen niet meer belast worden nu het lichaam buitenlands
belastingplichtig is, is artikel 15c Wet Vpb 1969 (op die vermogensbestanddelen) van
toepassing. De tweede situatie betreft een lichaam opgericht naar Nederlands recht dat niet
26 Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 116.
27 Kamerstukken II 2001/02, 28 034, nr. 3, p. 12. Deze uitbreiding werd reeds aangenomen in HR 15 november 2000, nr. 35.694,
BNB 2001/61.
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meer wordt aangemerkt als inwoner van Nederland op grond van een verdrag ter voorkoming
van dubbele belasting of de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Dit zal meestal het gevolg zijn
van verplaatsing van de werkelijke zetel. 28 Bij een verplaatsing van de werkelijke zetel naar een
niet-verdragsland is er door de werking van artikel 2 lid 4 Wet Vpb 1969 geen sprake van het
verlies van Nederlands inwonerschap. In dit geval is artikel 15c Wet Vpb 1969 dan ook niet van
toepassing. 29
Onduidelijk is de situatie waarin de bronstaat ingevolge het belastingverdrag een beperkt
heffingsrecht behoudt. Hierbij is tenslotte geen sprake van een volledig verlies van de
heffingsbevoegdheid. 30

Gezien

het

doel

van

de

regeling

–

behoud

van

de

afrekeningsmogelijkheid over de fiscaal opgebouwde meerwaardes gedurende de Nederlandse
belastingplicht – lijkt mij dat er ten hoogste afrekening plaats kan vinden over de bestanddelen
voor zover zij niet in Nederland belast blijven.
Artikel 15c lid 2 Wet Vpb 1969 breidt het bereik uit naar de situatie waarin een in de fiscale
eenheid gevoegde dochter haar werkelijke zetel verplaatst naar het buitenland. Ingevolge artikel
15 lid 6 jo. 15 lid 3 onderdeel c Wet Vpb 1969 wordt de fiscale eenheid door de verplaatsing
ontvoegd. In beginsel vindt er in dit geval geen heffing plaats, nu de belastingplichtige, de
moedermaatschappij, inwoner van Nederland blijft. Naar aanleiding van rechtspraak 31 is via
artikel 15c lid 2 Wet Vpb 1969 dit heffingslek gedicht.

3.1.3 Werking van artikel 15c Wet Vpb 1969
Bij het overbrengen van vermogensbestanddelen naar een vaste inrichting in het buitenland
gaat er nog geen belastingclaim voor Nederland verloren. Een vaste inrichting wordt volgens het
internationaal belastingrecht belast in het land van de vaste inrichting. Het ‘verlies’ van de
belastingheffing over dit gedeelte van het vermogen wordt door Nederland ongedaan gemaakt
bij de vrijstelling van de dubbele belasting. Tot 1 januari 2012 bleef Nederland voor de
berekening van de wereldwinst uitgaan van de boekwaarde ten tijde van de overdracht. Bij
28 Kamerstukken II 2001/02, 28 034, nr. 3, p. 31 en 32. Deze situaties kwamen reeds aan de orde in HR 27 april 1994, 28.50, BNB
1994/208, HR 27 augustus 1997, nr. 32.333, BNB 1998/50 en HR 15 november 2000, nr. 35.694, NTFR 2000/1696.
29 J.N. Bouwman (red.), Deel Vennootschapsbelasting –WET VPB 1969 – Art. 15c Emigratie, NDFR, 4.
30 J.N. Bouwman (red.), Deel Vennootschapsbelasting –WET VPB 1969 – Art. 15c Emigratie, NDFR, 6.
31 HR 15 november 2000, nr. 35 195, NTFR 2000/1697.
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berekening van de vrijstelling werd echter uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer
ten

tijde

van

de

overdracht.

Hierdoor

werd

er

voor

de

vrijstelling

een

hogere

afschrijvingswaarde in acht genomen, waardoor er een lager vrijgesteld bedrag overbleef.
Hierdoor werd langzaamaan het verschil tussen de boekwaarde en de waarde economisch
verkeer ingehaald. Verhuisde de belastingplichtige echter voor het moment waarop het gehele
verschil was ingehaald haar werkelijke leiding naar het buitenland, dan resteerde er een deel
waarover Nederland haar heffingsbevoegdheid verloor. Artikel 15c Wet Vpb 1969 gaat dit tegen.
Hierbij werd in Nederland voor de wereldwinst het verschil genomen tussen de waarde in het
economisch verkeer op moment van verhuizing en de oorspronkelijke boekwaarde. Bij de
vrijstelling werd uitgegaan van de (hogere) boekwaarde, berekend vanaf het moment van
overdracht van de vermogensbestanddelen. Rekenkundig werkte dit als volgt uit 32:
jaar 1 (overdracht):
waarde economisch verkeer = 100, boekwaarde = 50, afschrijving = 5 jaar,
winst vaste inrichting = 150.

Wereldwinst =150 -/- 10 afschrijving = 140. Voorkoming dubbele belasting =
150 -/- 20 afschrijving = 130. 10 is aldus belast in Nederland (= verschil afschrijving).
Jaar 3 (verhuizing werkelijke zetel naar het buitenland):
waarde economisch verkeer ten tijde van verhuizing = 120.

Wereldwinst = 120 -/- 30 (boekwaarde -/- 2 jaar afschrijven) = 90. Voorkoming dubbele belasting =
120 -/- 60 (boekwaarde -/- 2 jaar afschrijven) = 60. 30 is aldus belast in Nederland.
Samen met twee maal 10 in de jaren ervoor is in Nederland het verschil ad. 50 dus alsnog belast.

Sinds 1 januari 2012 is de wet gewijzigd en werkt Nederland met een zogenoemde
objectvrijstelling. 33 De objectvrijstelling heeft tot gevolg dat bij de bepaling van de Nederlandse
winst, de winst van de vaste inrichting in het buitenland in haar geheel wordt genegeerd.
Voorheen werd het resultaat van de buitenlandse vaste inrichting gerekend tot de wereldwinst,
waarna het gedeelte, toerekenbaar aan die vaste inrichting, verrekend kon worden. Nu wordt de
winst van het hoofdhuis bepaald zonder de winst van de vaste inrichting in het buitenland hierin
mee te nemen. De berekeningswijze, zoals hiervoor omschreven, voor het inhalen van het
verschil tussen de boekwaarde en de waarde economisch verkeer van de overgebrachte activa
32 Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 117.
33 Zie artikel 15e Wet Vpb 1969.
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wordt echter niet gewijzigd. De objectvrijstelling wordt namelijk toegepast op een lagere
‘aftrekwinst’. 34

3.2

Artikel 15d W et Vennootschapsbelasting 1969

Artikel 15d Wet Vpb 1969 wordt ook wel het sluitstuk van de Nederlandse belastingplicht
genoemd. Nadat elk jaar via artikel 8 Wet Vpb 1969 jo. 3.24 Wet IB 2001 de jaarwinst wordt
belast, zal via artikel 15d Wet Vpb 1969 uiteindelijk belasting geheven worden over de
resterende fiscale reserves en goodwill. Het artikel bepaalt dat ‘voordelen die niet reeds uit
anderen hoofde in aanmerking zijn genomen, worden gerekend tot de winst van het jaar waarin
de

belastingplichtige

ophoudt

in

Nederland

belastbare

winst

te

genieten.’

De

vermogensbestanddelen die reeds onder toepassing van artikel 15c Wet Vpb 1969 belast zijn,
vallen hier dus niet meer onder.
Artikel 15c Wet Vpb 1969 wordt niet toegepast bij vermogensbestanddelen die in Nederland
belast blijven na het verliezen van het Nederlands inwonerschap. De vraag is echter in hoeverre
dit nog wel mogelijk is bij overheveling van deze bestanddelen ná de verplaatsing, maar voor
het moment waarop belastingplichtige ophoudt in Nederland belastbare winst te genieten. 35
Kijkend naar de formulering van de wettekst lijkt deze verplaatsing niet onder de werking van
artikel 15d Wet Vpb 1969 te vallen. De staatssecretaris had echter bij artikel 16 Wet IB 1964 het
standpunt ingenomen dat deze vervreemdingsvoordelen eveneens belast dienen te worden. 36 Er
kan van worden uitgegaan dat de staatssecretaris niet van standpunt is veranderd. Het Hof37
heeft in een dergelijke situatie overwogen dat hierop niet artikel 15c, maar 15d Wet Vpb 1969
van toepassing is. De Hoge Raad heeft zich hierbij aangesloten. 38 Hij sluit zich dus aan bij het
standpunt van de staatssecretaris dat, met toepassing van artikel 15d Wet Vpb 1969, ook
vermogensbestanddelen op zichzelf belast worden op het moment dat zij buiten de belastbare
winst worden gebracht.

34 Q.W.J.C.H. Kok en R.C. Smit, ‘Wijzigingen in de vennootschapsbelasting’, SDU mbb 2012/01/01, paragraaf 3.3.
35 J.N. Bouwman (red.), Deel Vennootschapsbelasting –WET VPB 1969 – Art. 15c Emigratie, NDFR, 6.
36 J.N. Bouwman (red.), Deel Vennootschapsbelasting –WET VPB 1969 – Art. 15d Staking, NDFR, 4.
37 Hof Arnhem 19 november 2008, nr. 08/00004, NTFR 2009/267.
38 HR 13 januari 2012, nr. 08/05322, LJN BV0641.
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3.3

Sam envatting en conclusie

Artikel 15c en 15d Wet Vpb 1969 regelen de Nederlandse exitheffing. Deze heffing is een
eindafrekening voor vennootschappen die (deels) ophouden in Nederland belastingplichtig te
zijn. Artikel 15c Wet Vpb 1969 kijkt daarbij naar vermogensbestanddelen die eerst worden
verplaatst naar een vaste inrichting in het buitenland, waarna de vennootschap ophoudt in
Nederland effectief belastingplichtig te zijn. Artikel 15d Wet Vpb 1969 is het sluitstuk van de
heffing en voorziet in een algehele eindheffing bij het ophouden van de Nederlandse
belastingplicht.
Vanuit Europees perspectief is het de vraag of deze exitheffingen geen beperking opleveren van
de vrijheid van vestiging. Bij verplaatsing van de zetel binnen Nederland zal er geen heffing
plaatsvinden over de stille reserves, terwijl het verplaatsen van de werkelijke zetel naar een
andere lidstaat wel leidt tot een eindheffing over alle reserves. Er vindt aldus een discriminatie
plaats tussen beide situaties, waardoor het minder aantrekkelijk kan worden de zetel te
verplaatsen naar een andere lidstaat. Directe afrekening brengt namelijk een groot
timingsnadeel met zich mee, nu de vennootschap direct liquiditeiten moet vrijmaken voor de
voldoening van de belasting. Over deze liquiditeiten kan de vennootschap geen rendement meer
behalen, hetgeen zij wel had gekund als de zetel binnen Nederland was verplaatst. De
strijdigheid van de exitheffingen met de vrijheid van vestiging is reeds voor het Hof gebracht.
Hierop zal verder worden ingegaan in hoofdstuk 6.

4

Europees (belasting)recht

In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet hoe de Nederlandse wetgeving omgaat met de
grensoverschrijdende zetelverplaatsing. Het verplaatsen van de werkelijke zetel heeft
civielrechtelijk geen gevolgen, er wordt echter wel een fiscale exitheffing geheven. Het
verplaatsen van de statutaire zetel is echter niet mogelijk zonder liquidatie van de
vennootschap. In andere lidstaten is het echter eveneens niet mogelijk de werkelijke zetel te
verplaatsen zonder liquidatie. Om te kunnen beoordelen of deze verschillende behandelingen
van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing geoorloofd zijn in Europees perspectief, wordt in
dit hoofdstuk allereerst ingegaan op het Europees recht.
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Het Europees recht is vormgegeven via positieve integratie en negatieve integratie. Onder
positieve integratie worden de richtlijnen en verordeningen verstaan. In de SE-verordening en
de fusierichtlijn zijn in beperkte mate de grensoverschrijdende zetelverplaatsing gefaciliteerd.
Voor zover er geen positieve integratie heeft plaatsgevonden, is de interne markt afhankelijk
van de negatieve integratie. Hieronder vallen de verdragsvrijheden, waaronder de vrijheid van
vestiging. Deze vrijheid is van essentieel belang voor de mogelijkheid tot verplaatsing van de
zetel.

4.1

P ositieve integratie

Het Europees privaatrecht werd oorspronkelijk geregeld in het EG-verdrag. Het EG-verdrag is tot
stand gekomen met het doel een gemeenschappelijke markt te creëren binnen de Europese
Gemeenschap. Met het verdrag van Lissabon is het EG-verdrag op 1 december 2009 vervangen
door het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. Ook in dit verdrag staat het
doel van de gemeenschappelijke markt centraal.
De lidstaten hebben met de SE-verordening en de fusierichtlijnen een stap gezet richting een
meer gemeenschappelijke markt. Hieronder worden beide regelingen toegelicht voor zover zij
een grensoverschrijdende zetelverplaatsing mogelijk maken.

4.1.1 Societas Europaea (SE)
De SE-verordening maakt het mogelijk een SE op te richten en via deze route de statutaire zetel
te verplaatsen. 39 Deze regeling is enkel toe te passen door structuur-NV’s, gevestigd in
verschillende lidstaten en NV’s die minimaal gedurende twee jaren een dochtervennootschap of
vaste inrichting in een andere lidstaat hebben. 40 Voor een BV werkt een omzetting als volgt: de
BV dient allereerst te worden omgezet naar een NV. Vervolgens kan zij op grond van artikel 37
SE-verordening worden omgezet naar een SE. Door het volgen van de procedure van artikel 8
van de verordening kan de SE haar statutaire zetel verplaatsen naar een andere lidstaat,
wanneer zij eveneens haar werkelijke zetel in die andere lidstaat vestigt (artikel 7). Artikel 66
39 Verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuur van de Europese vennootschap (SE)
(PB EG L 294/1 van 10.11.2001).
40 Artikel 2 van de SE-verordening.
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bepaalt vervolgens dat na een 2-jarige inschrijving in het handelsregister met deponering van de
betreffende jaarstukken, de SE omgezet kan worden naar een NV naar het recht van die
lidstaat. Via deze omslachtige manier is het mogelijk om de zetel te verplaatsen tussen de
lidstaten. Hierbij kan echter geen splitsing worden gemaakt tussen de werkelijke zetel en de
statutaire zetel: deze dienen in hetzelfde land gevestigd te zijn. 41 De SE-verordening sluit dus
aan bij de werkelijke zetelleer. Het gebruik van een SE lijkt dus een goede methode voor de
verplaatsing van de statutaire zetel zonder liquidatie. Er zal echter nog steeds een fiscale
exitheffing worden geheven op het moment dat de SE haar zetel verplaatst.

4.1.2 Grensoverschrijdende fusie
Een andere mogelijkheid om de zetel te verplaatsen is de grensoverschrijdende fusie. Deze is
voor een SE geregeld in afdeling 2 van de SE-verordening. De fusie is naderhand apart geregeld
in de fusierichtlijn. 42 De SEVIC zaak heeft de grensoverschrijdende fusie ook mogelijk gemaakt
voor andere grensoverschrijdende fusies, dan alleen de fusies tussen SE’s. 43 Bij een fusie valt te
denken aan een fusie door overname (dochter gaat op in de moeder), de fusie waarbij de
moeder in de dochter verdwijnt en een fusie door oprichting. 44 Zo is het bijvoorbeeld mogelijk
een dochtervennootschap op te richten in een andere lidstaat en daar vervolgens mee te
fuseren. Deze mogelijkheid tot zetelverplaatsing is minder omslachtig dan een omzetting via een
SE.
Daarnaast is er een fiscale fusierichtlijn, waarin de grensoverschrijdende fusie wordt
gefaciliteerd. 45 De fiscale doorschuifregeling,

waarbij de boekwaarden van de oude

vennootschap worden doorgeschoven naar de nieuwe vennootschap, is echter enkel van
toepassing voor zover de betreffende activa achterblijven in de lidstaat van vertrek. 46 Voor zover

41 J.N. Schutte-Veenstra, ‘Afstel EG-richtlijn betreffende grensoverschrijdende statutaire zetelverplaatsing’, Ondernemingsrecht
2008,33, paragraaf 5.
42 Richtlijn 2005/56/EG betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen, Pb L310 (2005), p. 1, nu verankerd
in de Richtlijn 2009/133/EG, in het Nederlands Burgerlijk Wetboek geïmplementeerd sinds 15 juli 2008 (Stb. 2008, 261).
43 HvJ EG 13 december 2005, nr. C-411/03 (Sevic)., punt 26 en J.W. Bellingwout, ‘Fiscale aspecten van grensoverschrijdende fusie
(en omzetting)’, WPNR 2007/6721, p. 715.
44 J.W. Bellingwout, ‘Fiscale aspecten van grensoverschrijdende fusie (en omzetting)’, WPNR 2007/6721, p. 717.
45 Fusierichtlijn 90/434/EEG, vervangen door Richtlijn 2009/133/EG van 19 oktober 2009.
46 J.W. Bellingwout, ‘Fiscale aspecten van grensoverschrijdende fusie (en omzetting)’, WPNR 2007/6721, p. 718.
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activa niet worden toegerekend aan een vaste inrichting in de eerste lidstaat, dient er alsnog
afrekening plaats te vinden over opgebouwde reserves en goodwill. 47
De grensoverschrijdende fusie is dus een goede oplossing voor het vennootschapsrechtelijke
probleem van de verplaatsing van de statutaire zetel. Voor zover de activa niet worden
verplaatst naar de andere lidstaat heeft de fusie geen fiscale gevolgen. Indien de ontvangende
lidstaat echter de werkelijke zetelleer aanhangt, zal eveneens de werkelijke zetel verplaatst
moeten worden, waardoor fiscale afrekening alsnog zal plaatsvinden.

4.2

Negatieve integratie

Naast de reeds tot stand gekomen positieve integratie, is de grensoverschrijdende
zetelverplaatsing met name afhankelijk van de vestigingsvrijheid. Bij de negatieve integratie
staan vier vrijheden centraal: vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. 48 De
nationale wetgeving van de lidstaten kan aan deze vrijheden worden getoetst, doordat het
Europees recht voorrang geniet. 49 In de zaak Van Gend & Loos is bepaald dat het verdrag
rechtstreekse werking heeft, waardoor particulieren zich bij de nationale rechter kunnen
beroepen op de verdragsvrijheden. 50 In paragraaf 4.2.1 zal enkel worden ingegaan op de
vrijheid van vestiging, voortvloeiende uit het vrije verkeer van personen. In paragraaf 4.2.2 zal
worden ingegaan op de rechtvaardiging die lidstaten kunnen inroepen, wanneer hun wetgeving
in strijd blijkt te zijn met de vrijheid van vestiging.

4.2.1 De vrijheid van vestiging in het Verdrag betreffende de Werking van de
Europese Unie
Voor de mogelijkheid van zetelverplaatsing is de in het EG-verdrag vastgelegde vrijheid van
vestiging van belang. De vrijheid van vestiging is mogelijk op twee niveaus. Een onderdaan
dient niet belemmerd te worden zich te vestigen in een andere lidstaat (primair niveau).

47 Zie artikel 5 van de fusierichtlijn en artikel 14b lid 1 Vpb.
48 Zie artikel 26 lid 2 VWEU.
49 HvJ EG 15 juli 1964, nr. 6/64 (Costa E.N.E.L.).

50 HvJ EG 5 februari 1963, nr. 26/62 (Van Gend & Loos), zie Asser/Hartkamp 3-I*, Europees recht en Nederlands vermogensrecht
2011, Deventer: Kluwer 2011, nr. 22-24.
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Daarnaast mag zij ook niet belemmerd worden bijvoorbeeld een filiaal te vestigen in de andere
lidstaat (secundair niveau). Dit blijkt uit artikel 49 VWEU (oud artikel 43 EG):

In het kader van de volgende bepalingen zijn beperkingen van de vrijheid van vestiging
voor onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat verboden.
Dit verbod heeft eveneens betrekking op beperkingen betreffende de oprichting van
agentschappen, filialen of dochterondernemingen door de onderdanen van een lidstaat die
op het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd. De vrijheid van vestiging omvat,
behoudens de bepalingen van het hoofdstuk betreffende het kapitaal, de toegang tot
werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan alsmede de
oprichting en het beheer van ondernemingen, en met name van vennootschappen in de
zin van de tweede alinea van artikel 54 (oud artikel 48 EG), overeenkomstig de bepalingen
welke door de wetgeving van het land van vestiging voor de eigen onderdanen zijn
vastgesteld.
In dit artikel wordt verwezen naar artikel 54 VWEU. Hieruit blijkt dat de vrijheid van vestiging
niet enkel van toepassing is op natuurlijke personen die een onderneming drijven, maar ook op
vennootschappen:

Artikel 54 VWEU (oud artikel 48 EG): De vennootschappen welke in overeenstemming met
de wetgeving van een lidstaat zijn opgericht en welke hun statutaire zetel, hun
hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Gemeenschap (Unie) hebben, worden voor
de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk gelijkgesteld met de natuurlijke
personen die onderdaan zijn van de lidstaten. Onder vennootschappen worden verstaan
maatschappen naar burgerlijk recht of handelsrecht, de coöperatieve verenigingen of
vennootschappen daaronder begrepen, en de overige rechtspersonen naar publiek- of
privaatrecht, met uitzondering van vennootschappen welke geen winst beogen.
Artikel 54 VWEU beperkt zich dus niet enkel tot kapitaalvennootschappen, maar omvat alle
soorten vennootschappen met een winstoogmerk. 51 Voor het toetsen van de werkelijke zetelleer
51 W.J.M. van Veen, ’Europeesrechtelijke perikelen’, TvOB 2009/01/1033, paragraaf 4.2.
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aan de vrijheid van vestiging, blijkt vooral de zinsfrase ‘welke in overeenstemming met de

wetgeving van een lidstaat zijn opgericht’ van groot belang te zijn.
Over de reikwijdte van de vrijheid van vestiging en de mogelijkheid voor ‘onderdanen’ zich
hierop te beroepen is discussie mogelijk. Zo zijn er vragen opgeworpen in welke gevallen een
natuurlijk persoon zich kan beroepen op de vrijheid van vestiging. Uit de zaak N. 52 blijkt dat het
enkele feit dat de natuurlijk persoon 100% aandeelhouder is in een vennootschap in een andere
lidstaat, voldoende is om onder de reikwijdte van artikel 49 VWEU te vallen. Deze zaak was een
plotse wijziging van de daarvóór gevolgde gedachtegang, zoals verwoord in de Werner-zaak. 53
In die zaak kwam naar voren dat er sprake moet zijn van een economische activiteit in het land
van immigratie en dat niet het Hof, maar de nationale rechter op basis van de feitelijke
omstandigheden de toepasselijkheid van artikel 49 VWEU moet beoordelen. 54
Een beroep op de vrijheid van vestiging is vervolgens enkel effectief indien er sprake is van een
beperking. Van een beperking kan sprake zijn bij een discriminatoire of een belemmerende
maatregel. Regelingen worden gezien als discriminatoir wanneer op basis van nationaliteit
andere maatregelen worden toegepast. Daarnaast zijn er belemmerende maatregelen met
onderscheid

en

belemmerende

maatregelen

zonder

onderscheid. 55

Bij

een

onderscheidsmaatregel kan gedacht worden aan de exitheffing. Hierbij wordt namelijk
onderscheid gemaakt tussen een verhuizing binnen een lidstaat en de verhuizing naar een
andere lidstaat. Een belemmerende maatregel is zonder onderscheid van toepassing, wanneer
zij puur nationale situaties niet onderscheidt van grensoverschrijdende situaties. Een maatregel
kan grensoverschrijdende activiteiten minder aantrekkelijk maken dan toepassing van de
maatregel op een puur nationale situatie. 56

52 HvJ EG 7 september 2006, nr. C-470/04 (N.).
53 HvJ EG 26 januari 1993, nr. C-112/91 (Werner).
54 HvJ EG 26 januari 1993, nr. C-112/91 (Werner), punt 16 en 17 en H.P.A.M. Arendonk, ‘Exitheffingen: jurisprudentie HvJ EG en
beleid EC en hoe nu verder?’, SDU mbb 2007/05/01, p. 2.
55 D.M. Weber, ‘VPB 2007. Opruimen van EG-rechtelijke knelpunten’, WFR 2004/1251, paragraaf 2.2.
56 Zie hiervoor bijvoorbeeld HvJ EG 29 november 2001, nr. C-17/00 (De Coster).

25

4.2.2 Rechtvaardiging voor de ‘schending’ van vrijheid van vestiging
Beperkingen op civiel gebied betreffen vooral het verplicht liquideren van een vennootschap, het
weigeren een vennootschap te erkennen of het stellen van zwaardere eisen aan buitenlandse
vennootschappen. Vanuit fiscaal perspectief is de beperking vaak gelegen in het feit dat er
sprake is van een dubbele heffing. Deze dubbele heffing dient voorkomen te worden om tot een
gemeenschappelijke markt te komen. Deze gedachte was verwoord in artikel 293 EG-verdrag,
waarin de lidstaten uitgenodigd werden om ‘voor zover nodig’ hiertoe regelingen te treffen. Dit
artikel is niet overgenomen in het VwEU. 57
Dubbele belastingheffing kan op twee manieren voor komen: twee staten belasten dezelfde
juridische persoon over hetzelfde object (juridisch dubbele belasting) of twee staten belasten
twee verschillende juridische personen over hetzelfde object (economisch dubbele belasting).
Een simpel voorbeeld is de dividenduitkering: bij juridisch dubbele belasting wordt eerst
dividendbelasting

geheven

over

de

uitkering

en

vervolgens

inkomsten-

of

vennootschapsbelasting bij de ontvanger. In Nederland wordt dit voorkomen door de
deelnemingsvrijstelling en het lagere tarief in box II en III. Bij economisch dubbele belasting
kan worden gedacht aan de situatie waarbij eerst bij de dochtervennootschap wordt geheven
over de winst en na uitkering van de winst wederom vennootschapsbelasting wordt geheven
over

deze

winst,

ditmaal

bij

de

moedervennootschap.

Ook

hiertegen

werkt

de

deelnemingsvrijstelling.
Dubbele heffing wordt in grensoverschrijdende gevallen echter in veel gevallen nog niet
voorkomen. Dit kan leiden tot een schending van de vrijheid van vestiging. Hierbij wordt
gekeken naar de effectieve belastingdruk in één lidstaat over één persoon. 58 Bij een exitheffing
is hiervan sprake indien de lidstaat van ontvangst geen step-up verleent. Er wordt dan namelijk
geheven over de meerwaardes, terwijl de lidstaat van ontvangst geen rekening houdt met deze
afrekening en de originele boekwaarden aanhoudt. Hierdoor zal bij realisatie ook in de nieuwe
lidstaat weer moeten worden afgerekend.

57 P.J. te Boekhorst en M.E. Kastelein, ‘De huidige exitheffingen binnenkort echt exit?’, ftV 2010, nr. 23, p. 20.
58 Zie hierbij het verschil tussen HVJ EG 16 juli 2009, nr. C-128/08 (Damseaux) en HvJ EG 7 september 2004, nr. C-319/02
(Manninen).
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Indien inderdaad sprake is van een beperking van de vestigingsvrijheid kan een inwoner zich
beroepen

op

deze

vrijheid.

De

lidstaten

kunnen

zich

echter

beroepen

op

een

rechtvaardigingsgrond. Hierbij is een onderscheid te maken tussen rechtvaardigingsgronden van
niet-economische aard en rechtvaardigingsgronden ten behoeve van de belastingheffing.

4.2.3 Civiele rechtvaardigingsgronden
In het EG-verdrag is een beperking toegestaan met het oog op de openbare orde, openbare
veiligheid en de volksgezondheid. In de jurisprudentie geldt als rechtvaardigingsgrond the ‘rule
of reason’; rechtvaardiging gevonden in maatregelen van niet-economische aard. 59 Hierbij kan
worden gedacht aan de bescherming van crediteuren, aandeelhouders en werknemers. Hierbij
dient de maatregel aan vier voorwaarden te voldoen: de maatregel moet zonder discriminatie
worden toegepast, voortkomen uit dwingende redenen van algemeen belang, geschikt zijn dit
doel te dienen (geen andere, meer passende maatregel mogelijk) en proportioneel zijn. 60

4.2.4 Fiscale rechtvaardigingsgronden
De

fiscale

rechtvaardigingsgronden

vloeien

voort

uit

het

woonplaatsbeginsel,

het

nationaliteitsbeginsel en het territorialiteitsbeginsel. Kort gezegd de aanknopingspunten voor
belastingheffing. Wanneer wij kijken naar de belastingheffing van een onderneming is dit
duidelijk te onderbouwen. Het Nederlandse belastingstelsel gaat in beginsel uit van een totaal
winstbegrip: alle meerwaardes die worden opgebouwd binnen de onderneming dienen belast te
worden. Deze belastingheffing wordt echter verspreid over de jaren, waarbij voor de
toerekening wordt aangesloten bij het begrip goed koopmansgebruik. Door hierbij aan te sluiten
worden vele waardevermeerderingen nog niet in de heffing betrokken tot de werkelijke
realisatie van de meerwaardes, hetgeen ook praktisch is in verband met de vaststelling en de
invordering van het belastbare bedrag. Deze fiscale claim is echter wel degelijk in die lidstaat
opgebouwd, waardoor het begrijpelijk is dat een lidstaat hiervan niet zomaar afstand doet bij
emigratie. Hierbij dient een oplossing te worden bedacht waarbij de lidstaat haar fiscale claim
kan behouden en de belastingplichtige zo min mogelijk wordt benadeeld ten opzichte van de
situatie waarin zij niet emigreert. 61 Het kan echter voorkomen dat de lidstaat in een bilateraal

59 HvJ EG 20 februari 1979, nr. 120/78 (Cassis de Dijon).
60 Asser/Hartkamp 3-I*, Europees recht en Nederlands vermogensrecht 2011, Deventer: Kluwer 2011, nr. 64
61 H.P.A.M. Arendonk, ‘Exitheffingen: jurisprudentie HvJ EG en beleid EC en hoe nu verder?’, SDU mbb 2007/05/01, paragraaf 3.
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belastingverdrag afstand heeft gedaan van dergelijke claims. Hier staat dan bijvoorbeeld de
mogelijkheid tot heffing over fiscale claims uit het andere (emigratie)land tegenover.
In de rechtspraak is een viertal rechtvaardigingsgronden geformuleerd ter rechtvaardiging van
beperkende belastingmaatregelen. Voor al deze rechtvaardigingsgronden geldt dat zij moeten
voldoen aan het evenredigheidsbeginsel, tot uitdrukking komend in de vereisten van
subsidiariteit en proportionaliteit: is de regeling passend en gaat deze niet verder dan
noodzakelijk. Vele regelingen kunnen door deze vereisten (deels) niet worden gerechtvaardigd.
Hieronder worden kort de vier rechtvaardigingsgronden toegelicht.
• Fiscale coherentie, Samenhang van het nationale belastingstelsel.
Het bekendste voorbeeld waarbij de fiscale coherentie is geaccepteerd als rechtvaardigingsgrond
is de zaak Bachmann. 62 Deze zaak betrof de Belgische aftrek van premies voor verzekeringen,
die werd geweigerd over verzekeringen afgesloten in het buitenland. Uit punt 22 en 23 bleek het
volgende:

Hieruit volgt, dat in een dergelijk belastingstelsel de derving van inkomsten waartoe de
aftrek van premies voor levensverzekeringen […] van het totale belastbare inkomen leidt,
wordt

gecompenseerd

door

de

heffing

van

belasting

over

de

door

de

verzekeringsmaatschappijen uitgekeerde pensioenen, renten of kapitalen. Wordt geen
aftrek van dergelijke premies toegekend, dan zijn deze bedragen vrijgesteld van belasting.
De samenhang van een dergelijk belastingstelsel, de inrichting waarvan een zaak is van
iedere Lid-Staat afzonderlijk, veronderstelt dus, dat die staat belasting kan innen over de
door de verzekeringsmaatschappijen uitgekeerde bedragen, wanneer hij verplicht zou zijn
de aftrek van in een andere Lid-Staat betaalde levensverzekeringspremies te accepteren.
Door de samenhang tussen de aftrek voor de premies en de latere belastingheffing over de
uitkeringen was de weigering van de premieaftrek gerechtvaardigd door het feit dat de
belastingheffing over de uitkeringen niet aan België toekwam.

62 HvJ EG 28 januari 1992, nr. C-204/90 (Bachmann).
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Rechtvaardiging van een beperkende maatregel op grond van de fiscale coherentie is niet meer
mogelijk indien deze coherentie wordt verstoord door belastingverdragen. In dit geval heeft de
lidstaat de verstoring van de coherentie zelf veroorzaakt en mag zij zich hier dus niet meer op
beroepen. Dit bleek uit de zaak Wielockx. 63 Door het sluiten van het belastingverdrag ter
voorkoming van dubbele belasting werd de fiscale coherentie op een hoger niveau dan een
enkele belastingplichtige geregeld. Hierdoor was een beroep op deze rechtvaardigingsgrond op
het niveau van de enkele belastingplichtige niet meer mogelijk.
• Misbruik van recht
De rechtvaardigingsgrond misbruik van recht, waardoor belastingheffing wordt voorkomen, is
uitgekristalliseerd in de zaak Emsland-Stärke. 64 Hierin is geformuleerd wanneer er sprake is van
misbruik van recht: 65

Om te kunnen vaststellen dat het om een misbruik gaat, zijn enerzijds een geheel van
objectieve omstandigheden vereist waaruit blijkt, dat in weerwil van de formele naleving
van de door gemeenschapsregeling opgelegde voorwaarden, het door deze regeling
beoogde doel niet werd bereikt. Anderzijds is een subjectief element vereist, namelijk de
bedoeling om een door de gemeenschapsregeling toegekend voordeel te verkrijgen door
kunstmatig de voorwaarden te creëren waaronder het recht op dat voordeel ontstaat.
In de zaak Leur-Bloem is verduidelijkt dat een regeling specifiek gericht moet zijn op het
bestrijden van belastingontwijking en fraude of dat de regeling een duidelijk vermoeden hiervan
moet inhouden, met daarbij de mogelijkheid tegenbewijs te leveren. 66 Bij een algemene heffing
bij emigratie zal hiervan over het algemeen geen sprake zijn. Er moet per geval bekeken worden
of er sprake is van misbruik.

63 HvJ EG 11 augustus 1995, nr. C-80/94 (Wielockx), punt 23, 24 en 25.
64 HvJ EG 14 december 2000, nr. C-110/99 (Emsland-Stärke).
65 HvJ EG 14 december 2000, nr. C-110/99 (Emsland-Stärke), punt 52 en 53.
66 HvJ EG 17 juli 1997, nr. C-28/95 (Leur-Bloem), beantwoording van de tweede vraag, alinea 10.

29

• Doeltreffendheid van fiscale controles
Op het moment dat belastingplichtige de jurisdictie van een lidstaat verlaat, verliest de lidstaat
de controle over haar openstaande belastingclaim. De lidstaat kan maatregelen treffen om haar
claim veilig te stellen. Deze maatregelen worden gerechtvaardigd op grond van de
doeltreffendheid van fiscale controles. Deze maatregelen zijn wellicht wel geschikt, maar vaak
niet evenredig voor het te bereiken doel. Uit de zaak Commissie/Italië 67 blijkt dat door de
invorderingsrichtlijn 68 en de inlichtingenrichtlijn 69 een maatregel al snel niet als evenredig zal
worden beschouwd. De lidstaten kunnen informatie opvragen bij andere lidstaten ter bepaling
van de belastingplicht en kunnen bijstand krijgen bij de invordering van de belastingen. Uit punt
70 en 71 van deze zaak blijkt dat bij het ontbreken van de mogelijkheid aanspraak te maken op
deze richtlijnen (bij derdelanden) een maatregel sneller te rechtvaardigen zal zijn ter
bescherming van de fiscale controle.
• Evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid
In de zaak Oy AA komt de rechtvaardigingsgrond van de evenwichtige verdeling van de
heffingsbevoegdheid mooi naar voren. 70 Deze zaak betrof een Finse regeling, waarbij Finse
dochterondernemingen met een binnenlandse moeder wel een overdracht aan de moeder als
aftrekpost mogen opgeven, terwijl Finse dochterondernemingen met een buitenlandse moeder
deze aftrekpost niet krijgen. Hierdoor is sprake van een beperking van de vrijheid van vestiging,
nu beide Finse dochterondernemingen niet gelijk worden behandeld.
Deze regeling wordt vervolgens gerechtvaardigd door de evenwichtige verdeling van de
heffingsbevoegdheid (punt 54):

Deze rechtvaardigingsgrond (een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid,
red.) kan echter worden aanvaard wanneer de betrokken regeling ertoe strekt
gedragingen te vermijden die afbreuk kunnen doen aan het recht van een lidstaat om zijn
belastingbevoegdheid uit te oefenen met betrekking tot activiteiten die op zijn
grondgebied plaatsvinden.
67 HvJ EG 19 november 2009, nr. C-540/07 (Commissie/Italië).
68 Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van
schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen.
69 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de
belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG.
70 HvJ EG 18 juli 2007, nr. C-231/05 (Oy AA).
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Een lidstaat mag dus maatregelen treffen waarmee zij haar heffingsbevoegdheid beschermt.
Deze rechtvaardigingsgrond hangt samen met het territorialiteitsbeginsel, op grond waarvan de
lidstaten de bevoegdheid hebben belasting te heffen over inkomsten verkregen op hun
grondgebied. 71 Hierbij wordt het temporele element in aanmerking genomen, zodat enkel de
inkomsten in acht worden genomen die ten tijde van de belastingplicht in het betreffende land
zijn gegenereerd.

4.3

Sam envatting en conclusie

De SE-verordening en de fusierichtlijn maken het mogelijk de werkelijke zetel van een
onderneming te verplaatsen. Verder heeft er tot nog toe geen harmonisatie plaatsgevonden op
dit gebied, waardoor enkel een beroep op de artikelen 49 en 54 VWEU, op basis waarvan
natuurlijke personen en rechtspersonen het recht hebben zich vrij te vestigen binnen de
Europese Unie, soelaas kan bieden.
De vrijheid van vestiging kan worden beperkt door de lidstaten, door discriminerende of
beperkende maatregelen. Deze beperkingen kunnen echter gerechtvaardigd worden op grond
van de rule of reason. Op civiel gebied zal dit vaak gebaseerd worden op de bescherming van
aandeelhouders en schuldeisers. Op fiscaal gebied is de rule of reason te verdelen naar vier
rechtvaardigingsgronden: de fiscale coherentie, de doeltreffendheid van fiscale controles, de
evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid en antimisbruik maatregelen. Een maatregel
kan hierdoor gerechtvaardigd worden wanneer zij geschikt en proportioneel is. Bij exitheffingen
zal

een

beroep

op

de

fiscale

coherentie

en

de

evenwichtige

verdeling

van

de

heffingsbevoegdheid het meest soelaas bieden. Een beroep op de doeltreffendheid van fiscale
controles loopt vaak spaak vanwege de proportionaliteit en een beroep op antimisbruik is slechts
in echte misbruiksituaties toepasbaar.

5

Ontwikkelingen in de rechtspraktijk op civiel gebied

In 1988 werd voor het eerst de discussie over vrije zetelverplaatsing voor het Hof gebracht.
Sindsdien zijn er meerdere zaken aanhangig gemaakt, waarbij de vraag centraal stond of er

71 J.J.A.M. Korving, Europees Belastingrecht, Den Haag: SDU Uitgevers 2011, p. 57.
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aanspraak kon worden gemaakt op de vrijheid van vestiging en in hoeverre er sprake was van
een beperking van deze vrijheid. Deze zaken worden hierna besproken.

5.1

Daily M ail

72

De eerste zaak betrof Daily Mail and General Trust PLC, een vennootschap opgericht naar het
recht van het Verenigd Koninkrijk. Zij wenst haar centrale bestuurszetel te verplaatsen naar
Nederland. Volgens het vennootschapsrecht van het Verenigd Koninkrijk is het mogelijk de
werkelijke zetel te verplaatsen naar een ander land, met behoud van het toepasselijk recht.
Hiervoor is echter wel toestemming benodigd van het Ministerie van Financiën in verband met
eventuele latente belastingclaims. Nadat onderhandelingen niet de gewenste uitkomst voor Daily
Mail met zich mee brachten, heeft zij in een gerechtelijke procedure een beroep gedaan op de
vrijheid van vestiging, waarbij zij het nodig hebben van toestemming als een belemmering
beschouwde. 73 Volgens het Hof bieden de genoemde artikelen geen oplossing voor het
probleem van de verschillen in de nationale wetgeving van de lidstaten: 74

Bijgevolg moet worden vastgesteld, dat het Verdrag de verschillen tussen de nationale
wettelijke regelingen met betrekking tot de vereiste aanknoping en de vraag of, en zo ja
hoe, de statutaire zetel of het feitelijk hoofdkantoor van een naar nationaal recht
opgerichte vennootschap naar een andere Lid-Staat kan worden verplaatst, beschouwt als
vraagstukken waarvoor de regels inzake het recht van vestiging geen oplossing bieden,
doch die in toekomstige wetgeving of overeenkomsten moeten worden geregeld.
Opmerkelijk aan deze uitspraak is de herformulering van de vraag van het Britse High Court of
Justice door het Hof. Het Britse High Court of Justice vroeg in beginsel of het vereiste van de
voorafgaande toestemming voor de verplaatsing van de zetel onrechtmatig is in het geval dat
met de verplaatsing de betaling van belasting over reeds gemaakte winst en over eventueel in
de toekomst te realiseren winst kan worden ontweken. 75 Hiermee is een in beginsel fiscaal
vraagstuk door de herformulering veranderd in een civiel vraagstuk. Met name door de
beantwoording van het Hof, waarbij geen ruimte werd geboden voor de vrijheid van vestiging, is
72 HvJ EG 27 september 1988, nr. 81/87 (Daily Mail).
73 HvJ EG 27 september 1988, nr. 81/87 (Daily Mail), punt 2.
74 HvJ EG 27 september 1988, nr. 81/87 (Daily Mail), punt 23.
75 D.M. Weber, Belastingontwijking en de EG-Verdragsvrijheden, Deventer: Kluwer 2003, p. 59.
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de vraag naar de fiscale eindafrekening niet meer aan de orde gekomen. Nog opmerkelijker in
dit geval is echter dat er geen sprake was van een verlies van rechtspersoonlijkheid, nu
Nederland en het Verenigd Koninkrijk beiden het incorporatiestelsel hanteren en de sanctie bij
verhuizing zonder toestemming niet de liquidatie van de vennootschap inhield. 76 Daily Mail bleef
dus bestaan en had gewoon toegang tot de verdragsvrijheid moeten hebben.

5.2

Centros

77

Ruim 10 jaar later kwam de vrijheid van vestiging weer aan de orde bij het Hof, ditmaal gericht
op de vrijheid van vestiging op een secundair niveau, zijnde het gebruik van een filiaal in een
andere lidstaat. Centros Ltd., statutair gevestigd in Engeland en Wales, wenst een filiaal in
Denemarken in te schrijven. Deze inschrijving wordt door Denemarken geweigerd, omdat
Centros in Engeland geen bedrijfsactiviteiten ontplooit en via deze weg de oprichtingsvereisten
in Denemarken kan omzeilen. 78 Vraag is in deze of de vrijheid van vestiging zich verzet tegen
deze weigering tot inschrijving. 79 Het Hof beantwoordt deze vraag als volgt: 80

Derhalve dient op de gestelde vraag te worden geantwoord, dat de artikelen 52 en 58 van
het Verdrag [thans de artikelen 49 en 54 VWEU, red.] zich ertegen verzetten, dat een
lidstaat de inschrijving weigert van een filiaal van een vennootschap die is opgericht in
overeenstemming met de wetgeving van een andere lidstaat, waar zij gevestigd is maar
geen bedrijfsactiviteiten ontplooit, wanneer het filiaal wordt opgericht met de bedoeling
dat de betrokken vennootschap haar volledige activiteit kan ontplooien in de staat waar dit
filiaal wordt opgericht, waardoor in laatstgenoemd land geen vennootschap hoeft te
worden opgericht en aan toepassing van de voorschriften inzake de oprichting van
vennootschappen, die aldaar strenger zijn met betrekking tot de storting van een
minimumbedrag aan maatschappelijk kapitaal, wordt ontkomen. Deze uitlegging sluit
echter niet uit, dat de autoriteiten van de betrokken lidstaat alle maatregelen kunnen
treffen ter bestrijding of bestraffing van fraude, hetzij ten aanzien van de vennootschap
zelf, in voorkomend geval in samenwerking met de lidstaat waar zij is opgericht, hetzij ten
76 P.J. Wattel, ‘Exit Taxation in the EU/EEA Before and After National Grid Indus’, Tax Notes International, 2012, p. 372.
77 HvJ EG 9 maart 1999, nr. C-212/97 (Centros).
78 HvJ EG 9 maart 1999, nr. C-212/97 (Centros), punt 2 en 3.
79 HvJ EG 9 maart 1999, nr. C-212/97 (Centros), punt 13.
80 HvJ EG 9 maart 1999, nr. C-212/97 (Centros), punt 39
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aanzien van vennoten waarvan wordt aangetoond dat zij, via de oprichting van een
vennootschap, in werkelijkheid trachten zich te onttrekken aan hun verplichtingen jegens
particuliere of openbare schuldeisers die op het grondgebied van de betrokken lidstaat
gevestigd zijn.
Met deze zaak werd aldus de mogelijkheid geopend een vennootschap op te richten naar het
recht van de ene lidstaat, terwijl de werkelijke activiteiten worden ontplooid in een andere
lidstaat. Hierbij dient wel bedacht te worden dat deze zaak betrekking heeft op de erkenning
vanuit de lidstaat van ontvangst. De lidstaat van vertrek kan dus in een dergelijk geval gewoon
overgaan tot liquidatie.

5.3

Überseering

81

In de zaak Überseering stond eveneens het beleid van de ontvangende lidstaat ter discussie.
Hierbij stond de vraag centraal of het gebrek aan erkenning een belemmering oplevert van de
vrijheid van vestiging. Überseering B.V. is een B.V., opgericht naar Nederlands recht. Door de
aankoop van alle aandelen door twee Duitse inwoners, is de werkelijke zetel verplaatst naar
Duitsland. In verband met een privaatrechtelijke procedure komt de vraag naar voren in
hoeverre de procesbevoegdheid van Überseering B.V. moet worden gehonoreerd door
Duitsland, nu volgens het Duitse recht geen bevoegdheid tot procesvoering bestaat. 82 Op basis
van artikel 43 en 48 van het EG-verdrag (nu 49 en 54 VWEU) wordt beoordeeld of de vrijheid
van vestiging wordt beperkt in de onderhavige casus. 83 Hierbij gaat het niet zozeer om het recht
zich te vestigen, maar om de erkenning van de rechtspersoon. Duitsland, aanhanger van de
werkelijke zetelleer, is van mening dat de vennootschap niet te erkennen is zolang de statutaire
zetel zich in een andere lidstaat bevindt. Deze weigering van de erkenning is een beperking van
de vrijheid van vestiging. 84
Uit deze zaak blijkt dat bij immigratie van de vennootschap de erkenning van de
rechtsbevoegdheid niet mag worden geweigerd, voor zover deze vennootschap naar het recht

81 HvJ EG 5 november 2002, nr.
82 HvJ EG 5 november 2002, nr.
83 HvJ EG 5 november 2002, nr.
84 HvJ EG 5 november 2002, nr.
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C-208/00 (Überseering).
C-208/00 (Überseering), punt 9.
C-208/00 (Überseering), punt 21.
C-208/00 (Überseering), punt 82.

van de lidstaat van oprichting blijft bestaan. 85 Het moge duidelijk zijn dat deze rechtspraak enkel
betrekking heeft op verplaatsing van de werkelijke zetel, nu het nationale recht verankerd is in
de statuten van een vennootschap.

5.4

I nspire Art 86

In 2003 werd vervolgens gesteld dat extra voorwaarden, gesteld door het land van immigratie,
een beperking van de vrijheid van vestiging inhouden. Inspire Art is een privaatrechtelijke
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar het recht van het Verenigd
Koninkrijk, een ‘private company limited by shares’. De enige activiteit werd uitgeoefend in
Nederland, door de in Nederland woonachtige directeur. Volgens de Kamer van Koophandel
diende bij de inschrijving te worden toegevoegd dat Inspire Art een formeel buitenlandse
vennootschap is in de zin van artikel 1 WFBV. 87 Volgens Inspire Art is de WFBV in strijd met de
vrijheid van vestiging. 88
Het Hof sluit aan bij de zaak Centros. De achterliggende reden van het plaatsen van het
hoofdhuis in een andere lidstaat dan het filiaal waar de werkelijke activiteiten plaatsvinden is
irrelevant voor de beperking van vrijheid. 89 Zelfs indien het doel ligt in het ontgaan van
strengere wettelijke regels is geen sprake van fraude. 90 In casu is volgens het Hof sprake van
een ongeoorloofde belemmering van de vrijheid van vestiging, nu de vennootschap wordt
gedwongen te voldoen aan strengere wettelijke vereisten, enkel vanwege het feit dat de
activiteiten in Nederland plaatsvinden. De regelingen in de WFBV betreffende strengere eisen
omtrent het minimumkapitaal en de aansprakelijkheid van bestuurders wordt in strijd geacht
met de artikelen 43 en 48 van het EG-verdrag (nu 49 en 54 VWEU). 91 Voor de discriminatie
binnen de wet is geen rechtvaardiging te vinden, nu gebruikmaking van de voordelen van de
gemeenschappelijke markt niet automatisch misbruik met zich meebrengt. 92

85 P.J. Wattel, ‘Exit Taxation in the EU/EEA Before and After National Grid Indus’, Tax Notes International, 2012, p. 372.
86 HvJ EG 30 september 2003, nr. C-167/01 (Inspire Art).
87 HvJ EG 30 september 2003, nr.
88 HvJ EG 30 september 2003, nr.
89 HvJ EG 30 september 2003, nr.
90 HvJ EG 30 september 2003, nr.

C-167/01 (Inspire Art), punt 34 en 35.
C-167/01 (Inspire Art), punt 39.
C-167/01 (Inspire Art), punt 95.

C-167/01 (Inspire Art), punt 96.
91 HvJ EG 30 september 2003, nr. C-167/01 (Inspire Art), punt 105.
92 HvJ EG 30 september 2003, nr. C-167/01 (Inspire Art), punt 138 en 139.
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Zoals reeds in paragraaf 2.2.2. is aangegeven, heeft Nederland haar wetgeving naar aanleiding
van deze zaak aangepast. De zaak heeft wederom bevestigd dat een vennootschap niet aan
strengere eisen mag worden onderworpen dan de vereisten vanuit de lidstaat van oprichting,
enkel omdat haar activiteiten in een andere lidstaat plaatsvinden.

5.5

Sevic

93

In de zaak Sevic kwam het vraagstuk van de vrijheid van vestiging aan de orde met betrekking
tot de mogelijkheid tot een grensoverschrijdende fusie. Sevic Systems AG, een vennootschap
naar Duits recht, fuseert met Security Vision Concept SA, een naar Luxemburgs recht opgerichte
vennootschap. Het handelsregister van Duitsland weigert de fusie in te schrijven op basis van
het Duitse recht, waarin enkel de fusie tussen vennootschappen binnen Duitsland wordt
geregeld. De vraag is of de vrijheid van vestiging, geregeld in de artikelen 43 en 48 EG (nu 49
en 54 VWEU), door deze weigering wordt ingeperkt. 94
Het Hof gaat allereerst in op de reikwijdte van de vrijheid van vestiging: 95

[…] strekt de werkingssfeer van het recht van vestiging zich uit tot iedere maatregel die
de toegang tot een andere lidstaat dan de lidstaat van vestiging en de uitoefening van een
economische activiteit in die lidstaat mogelijk maakt of zelfs maar vergemakkelijkt, door
de betrokken marktdeelnemers in staat te stellen daadwerkelijk deel te nemen aan het
economische leven in die lidstaat onder dezelfde voorwaarden als die welke voor de
nationale marktdeelnemers gelden.
Het Duitse recht maakt een onderscheid tussen interne en grensoverschrijdende fusies. Dit
onderscheid is enkel te rechtvaardigen indien er een rechtmatig doel mee wordt beoogd, en
voortvloeit uit dwingende redenen van algemeen belang (the rule of reason). 96 Het feit dat de
beperking geldt ongeacht eventuele strijdigheden met de beoogde bescherming, maakt dat de
wetgeving in strijd is met de vrijheid van vestiging.

93 HvJ EG 13 december 2005, nr.
94 HvJ EG 13 december 2005, nr.
95 HvJ EG 13 december 2005, nr.
96 HvJ EG 13 december 2005, nr.
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C-411/03 (Sevic).
C-411/03 (Sevic), punt 7 en 10.
C-411/03 (Sevic), punt 18.
C-411/03 (Sevic), punt 23

De grensoverschrijdende fusie dient derhalve mogelijk te zijn. In Nederland is deze mogelijkheid
voor de NV, de BV en de Europese coöperatieve vennootschap tegenwoordig opgenomen in het
Burgerlijk Wetboek. 97 Ook fiscaal wordt de grensoverschrijdende fusie (deels) gefaciliteerd. 98

5.6

Cartesio

99

In 2008 leek er dan eindelijk echt meer duidelijkheid te komen. Hier werd feitelijk gevraagd of
de werkelijke zetelleer op het niveau van primair vestigingsrecht in overeenstemming is met de
vrijheid van vestiging. De naar Hongaars recht opgerichte CV Cartesio Oktató és Szolgáltató
(hierna: Cartesio) verplaatst haar werkzaamheden naar Italië. Zij wenste haar Hongaarse
nationaliteit te behouden. Het Hongaarse recht past voor vennootschappen, opgericht naar
Hongaars recht, de leer van de werkelijke zetel toe, met als resultaat dat Cartesio geen
bestaansrecht meer heeft naar Hongaars recht. Inschrijving van het adres in Italië werd door
het handelsregister in Hongarije geweigerd en Cartesio moest ontbonden worden volgens het
Hongaarse recht.
In deze casus kwam de vraag naar voren of het een lidstaat is toegestaan een vennootschap de
mogelijkheid te ontzeggen haar werkelijke zetel te verplaatsen naar een andere lidstaat met
behoud van het toepasselijk recht. In hoeverre wordt een dergelijke belemmering gezien als een
ongerechtvaardigde belemmering van de vrijheid van vestiging?
De Advocaat-Generaal
Naar de opvatting van de A-G is er sprake van een belemmering van de vrijheid van vestiging,
nu de nationale wetgeving een minder gunstige situatie schept voor verplaatsingen van de
werkelijke zetel buiten de lidstaat, dan in het geval van verplaatsing binnen de lidstaat het geval
zou zijn. De A-G erkent het standpunt van het Hof ten tijde van Daily Mail, waarbij de nationale
wetgeving leidend was. Uit de uitspraken die daarop volgden, leest de A-G een verruiming van
de toepassing van de artikelen uit het EG-verdrag, thans VWEU, waarbij nationale wetgeving
niet onbeperkt grenzen kan stellen aan de vrijheid van vestiging: slechts indien de wetgeving
het algemeen belang dient, is een beperking toelaatbaar. De A-G adviseert derhalve het Hof te

97 Zie artikel 2:308 lid 3 BW. Een fusie is alleen mogelijk met een kapitaalvennootschap of coöperatieve vennootschap naar het
recht van een andere lidstaat van de EU of de EER.
98 Artikel 14b Wet Vpb 1969.
99 HvJ EG 16 december 2008, nr. C-210/06 (Cartesio).
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beslissen dat de wetgeving van Hongarije een niet toegestane beperking van de vrijheid van
vestiging inhoudt.
Het Hof
Het Hof verwijst allereerst naar de uitspraak Daily Mail, waaruit blijkt dat een vennootschap
enkel bestaat krachtens de nationale wet waarnaar ze is opgericht. 100 Vervolgens wordt
verwezen naar de zaak Überseering, waarin wordt aangegeven dat het nationale recht kan
bepalen onder welke voorwaarden een vennootschap haar rechtspersoonlijkheid kan
behouden. 101 Aldus wordt allereerst gekeken of de vennootschap ingevolge het nationale recht,
recht heeft op de vrijheid van vestiging van artikel 48 EG (thans artikel 54 VWEU). Indien
hieraan wordt voldaan wordt pas bekeken of er sprake is van een beperking van dit recht, zoals
verankerd in artikel 43 EG (49 VWEU). 102 Het Hof beslist vervolgens dat het nationale recht
regels mag stellen aan de oprichting van een vennootschap en het behoud van de
rechtspersoonlijkheid nadien. Doordat het Hongaarse recht Cartesio niet meer beschouwt als
een vennootschap, heeft Cartesio ook geen recht op vrijheid van vestiging.
Daarnaast gaat het Hof in de uitspraak in op de situatie waarbij naast de werkelijke zetel tevens
de statutaire zetel wordt verplaatst. In dit geval mag een lidstaat niet van een vennootschap
haar liquidatie en ontbinding eisen, voor zover het recht van de ontvangende lidstaat de
omzetting toestaat. 103

Aantekening
Mijns inziens is het een zeer teleurstellende uitspraak. De conclusie van de A-G was
veelbelovend, maar het Hof blijft toch bij zijn standpunt van de zaak Daily Mail en ontwijkt
hiermee een werkelijke toetsing van het recht aan de vrijheid van vestiging. Het Hof blijft bij het
100 HvJ EG 16 december 2008, nr.
101 HvJ EG 16 december 2008, nr.
102 HvJ EG 16 december 2008, nr.
103 HvJ EG 16 december 2008, nr.
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C-210/06 (Cartesio), punt 104.
C-210/06 (Cartesio), punt 107.
C-210/06 (Cartesio), punt 109.
C-210/06 (Cartesio), punt 112.

standpunt dat de nationale wetgeving de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid mag
ontnemen en daarmee de toegang tot de vestigingsvrijheid mag afnemen. Er lijkt wel iets meer
ruimte te zijn geboden, nu het Hof de vennootschap een overlevingskans gunt, indien de lidstaat
van vestiging haar een nationaliteit wil aanbieden via de omzetting.

5.7

VALE Épitési K ft.

In de zaak Cartesio is de mogelijkheid geopend tot grensoverschrijdende zetelverplaatsing
indien de lidstaat van ontvangst dit toestaat. Deze vluchtige opmerking brengt uiteraard weer
genoeg vragen met zich mee. Zo is in de zaak VALE Épitési Kft. (hierna: VALE) die momenteel
nog bij het Hof ligt, de vraag aan de orde of de vrijheid van vestiging ook met zich meebrengt
dat het land van ontvangst omzetting moet toestaan. Deze zaak behelst de omgekeerde situatie
van de zaak Cartesio: VALE is opgericht naar Italiaans recht en wenst haar zetel te verplaatsen
naar Hongarije met omzetting in een Hongaarse vennootschap. Zij verplaatst haar zetel, richt
een nieuwe vennootschap op in Hongarije en laat zich uitschrijven in Italië. De inschrijving met
vermelding van de Italiaanse voorganger is in Hongarije echter niet mogelijk. Gevraagd wordt in
hoeverre deze weigering van inschrijving een beperking van de vrijheid van vestiging is en in
hoeverre dit eventueel wordt gerechtvaardigd.
De Advocaat-Generaal
Onlangs is de Conclusie van A-G Jääskinen verschenen. Hij gaat allereerst in op de
toepasselijkheid van de artikelen 49 en 54 VWEU. De casus betreft een grensoverschrijdende
zetelverplaatsing met verandering van het toepasselijke recht. 104 De vraag is allereerst of VALE
zich kan beroepen op de vrijheid van vestiging nu zij reeds was uitgeschreven bij het
handelsregister in Italië, voordat zij was ingeschreven in Hongarije. Italië licht de nationale
regelgeving toe, waaruit blijkt dat de schrapping eigenlijk pas plaats had kunnen vinden na
inschrijving in Hongarije. In beginsel heeft de uitschrijving tot gevolg dat de vennootschap niet
meer bestaat. Hiermee zou een beroep op de vrijheid van vestiging dus eveneens niet meer
mogelijk zijn. Italië geeft echter aan dat de schrapping nietig kan worden verklaard als de
schrapping zou zijn gebaseerd op een onrechtmatig besluit. VALE geeft aan dat het besluit
gebaseerd is op een vaste en uitdrukkelijke bedoeling de economische activiteiten permanent te
verplaatsen naar Hongarije.
104 Conclusie A-G Jääskinen, nr. C-378/10, onderdeel C.
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De A-G verkiest, zoals hij dat zelf zegt, echter de realiteit van het economische bestaan van de
onderneming boven de theoretische vraagstukken van het vennootschappelijk bestaansrecht. In
casu is het duidelijk dat de economische activiteit uit Italië in het vervolg in Hongarije zal
worden voortgezet. Daarnaast is het de Hongaarse vennootschap in oprichting 105 die een beroep
doet op de vrijheid van vestiging en niet de reeds uitgeschreven Italiaanse vennootschap. Een
beroep op artikel 49 en 54 VWEU is aldus toegestaan. 106
Dan blijft nog de vraag over of de continuïteit van het juridisch bestaan onder deze artikelen
valt. De A-G is van mening dat de verandering van het toepasselijk recht gevolgen heeft voor de
vrijheid van vestiging. Hij sluit hierbij aan bij de zaak SEVIC, waarin is bepaald dat de vrijheid
van vestiging met zich meebrengt dat een vennootschap onder gelijke voorwaarden kan
deelnemen aan het economisch verkeer als de voorwaarden gesteld aan inwoners.
Vennootschappen moeten hierbij de vrijheid krijgen te kiezen voor het hun gunstigste
vennootschapsrecht. De grensoverschrijdende zetelverplaatsing met verandering van het
toepasselijk recht is te zien als een bijzondere manier om gebruik te maken van de vrijheid van
vestiging.
Na het van toepassing verklaren van de vrijheid van vestiging vindt er een inhoudelijke toetsing
plaats van de beperkingen en de rechtvaardiging. Allereerst wordt ingegaan op de betekenis van
de woorden ‘voor zover diens recht dit toestaat’ uit de Cartesio-zaak. Het gaat hierbij om het
recht van de staat van ontvangst. De A-G toetst hierbij de mate van toestaan aan de nationale
regelgeving voor puur binnenlandse situaties. Het feit dat de lidstaat de grensoverschrijdende
situatie niet heeft geregeld, doet niet af aan het feit dat het recht de verplaatsing en de
omzetting van een rechtspersoon toestaat. In de grensoverschrijdende situatie dienen derhalve
dezelfde mogelijkheden en vereisten te worden toegepast. Omzetting moet dus mogelijk zijn
voor zover een vennootschap

aan de nationale eisen voldoet

ter verkrijging

van

rechtspersoonlijkheid. De A-G zegt hierover het volgende: 107

105 Een vennootschap in oprichting heeft in Hongarije weliswaar nog geen rechtsbevoegdheid, maar heeft wel de bevoegdheid op
te treden in een juridisch conflict.
106 Conclusie A-G Jääskinen, nr. C-378/10, onderdeel D.
107 Conclusie A-G Jääskinen, nr. C-378/10, onderdeel F, punt 75.
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… moet dus voldoen aan alle voorwaarden die de nationale wetgeving stelt aan een
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wat bijvoorbeeld het maatschappelijk
kapitaal, de vennoten en de inhoud van de statuten betreft. Bovendien kan de lidstaat van
ontvangst eisen, om de overdracht van de activa en passiva aan de nieuwe vennootschap
te kunnen verifiëren, dat er sprake is van een boekhoudkundige continuïteit tussen de
vennootschappen en dat de beginbalans van de op te richten vennootschap overeenkomt
met de eindbalans van de rechtsvoorganger. Mijns inziens kan die lidstaat ook eisen dat
de activa en passiva van de vennootschap door een accountant worden gecontroleerd en
geverifieerd ter waarborging van de naleving van de regels inzake het maatschappelijk
kapitaal.
Daarnaast mogen er specifieke regels op dergelijke situaties worden toegepast, voor zover deze
niet

discriminerend

of

onevenredig

zijn.

Als

voorbeeld

wordt

genoemd

de

risico

aansprakelijkheid van de staat bij onjuiste gegevens in het handelsregister. 108
Concluderend moet inschrijving met vermelding van de buitenlandse voorganger mogelijk zijn,
voor zover de lidstaat van oorsprong de rechtsopvolging toestaat. Van een rechtsopvolging kan
tenslotte enkel sprake zijn indien de activa en passiva onder algemene titel overgaan op de
rechtsopvolger, hetgeen geregeld moet worden door de lidstaat van oorsprong. De A-G is van
mening dat hiervan in het onderhavige geval in beginsel geen sprake is, nu de
rechtspersoonlijkheid in Italië is verloren vóór overgang van de vermogensbestanddelen. Een
rechtsopvolging onder algemene titel is enkel nog mogelijk indien de schrapping in het
handelsregister nietig wordt verklaard. 109
Aantekening
Uit deze conclusie blijkt dat er een soort kettingreactie nodig is om de omzetting mogelijk te
maken. Allereerst moet de lidstaat van oorsprong de rechtsopvolging onder algemene titel
mogelijk maken. Indien dit mogelijk is, moet vervolgens de lidstaat van ontvangst een

108 Conclusie A-G Jääskinen, nr. C-378/10, onderdeel F, punt 76
109 Conclusie A-G Jääskinen, nr. C-378/10, onderdeel F, punt 77 en 79.
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verplaatsing en omzetting van een rechtspersoon toestaan. Als dit het geval is, moet de lidstaat
van oorsprong weer toestaan dat de vennootschap grensoverschrijdend wordt omgezet. In de
onderhavige casus gaat het echter niet om een werkelijke omzetting, zoals bedoeld in de zaak
Cartesio. De oude vennootschap wordt namelijk niet omgezet, maar ‘opgevolgd’ door een
nieuwe vennootschap. Dit is vergelijkbaar met de bij ons bekende ‘inbreng van een
onderneming’, met dien verstande dat de oude onderneming reeds rechtspersoonlijkheid bezit.
Overigens hoeft dit mijns inziens geen beperking te vormen voor uitlegging van de zaak, als
ware het een werkelijke omzetting.
De conclusie lijkt een beperking van de uitspraak inzake Cartesio, waarin is beslist dat de
lidstaat van oorsprong de omzetting moet toelaten indien de lidstaat van ontvangst dit toestaat.
De A-G sluit echter toch ook weer aan bij de regelgeving van de lidstaat van oorsprong. Het is
nog even afwachten of het Hof zich bij de conclusie zal aansluiten.
Mijns inziens zal het Hof echter niet de conclusie volgen. Het feit dat de A-G uitgaat van de
economische werkelijkheid in plaats van de vennootschapsrechtelijke werkelijkheid gaat in tegen
de eerder gewezen rechtspraak van het Hof. 110 Ik vermoed dat het Hof zal uitgaan van het feit
dat VALE reeds geen rechtspersoonlijkheid meer bezit en daarmee geen beroep kan doen op de
vrijheid van vestiging. Mocht zij hier wel een beroep op kunnen doen, dan ben ik het met de AG eens dat de lidstaat van ontvangst de omzetting zou moeten toestaan, indien zij dit ook
toestaat voor binnenlandse situaties. Zou de lidstaat dit niet toestaan, dan is dit een beperkende
maatregel met onderscheid. Het is spannend of het Hof nog overwegingen wijdt aan hoe de
situatie was geweest als VALE nog niet in Italië was uitgeschreven.
Kijkend naar Nederland zou een uitspraak conform de conclusie tot gevolg hebben dat de
grensoverschrijdende omzetting vanuit en naar Nederland mogelijk moet zijn. Binnen Nederland
is het namelijk mogelijk de activa en passiva van een vennootschap onder algemene titel te
laten overgaan op een andere vennootschap (inbreng van een onderneming), is de omzetting
geregeld (zie bijvoorbeeld artikel 2:71 BW) en is verplaatsing van de statutaire zetel binnen

110 Zie bijvoorbeeld de eerder besproken zaken Daily Mail en Cartesio.
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Nederland

mogelijk

via

een

statutenwijziging.

Het

feit

dat

in

Nederland

niet

de

grensoverschrijdende omzetting geregeld is zou hier niets aan af moeten doen.

5.8

Gevolgen rechtspraak

Cartesio en de zaken daaraan voorafgaand hebben langzaamaan meer duidelijkheid weten te
brengen in de mate waarin grensoverschrijdende zetelverplaatsing mogelijk moet zijn binnen de
Europese Unie. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt naar inbound- en outbound
verplaatsing. Hiermee wordt een onderscheid gemaakt tussen de verplichting vennootschappen
uit een andere lidstaat te erkennen en de verplichting vennootschappen toe te staan hun zetel
naar een andere lidstaat te verplaatsen. Hierbij kan vervolgens een onderscheid worden
gemaakt tussen het verplaatsen van de werkelijke zetel en de statutaire zetel. Bij het
verplaatsen van de statutaire zetel is soms sprake van een omzetting van de rechtsvorm: de
rechtsvorm van het ontvangende land zal vanaf dat moment van toepassing zijn op de
vennootschap. 111 Hieronder zullen de gevolgen systematisch uiteen worden gezet, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen de statutaire zetelleer en de werkelijke zetelleer bij inbound
en outbound verplaatsing van de werkelijke zetel en de statutaire zetel. Vervolgens zal nog kort
worden ingegaan op de fiscale gevolgen bij de omzetting van een rechtspersoon.

5.8.1 Inbound – werkelijke zetel
• Lidstaat met de werkelijke zetelleer
Vanuit het perspectief van een lidstaat met de werkelijke zetelleer heeft de inbound verplaatsing
van de werkelijke zetel tot gevolg dat het recht van dat land van toepassing is op de
vennootschap. Voor de erkenning van de vennootschap dient voldaan te worden aan de
nationaal-rechtelijke eisen voor de verkrijging van rechtspersoonlijkheid. Op grond van de zaak
Überseering 112 mag er geen rechtsbevoegdheid worden geweigerd aan de vennootschap die de
werkelijke zetel inbound verplaatst. Een vennootschap die in de lidstaat van oprichting nog
steeds rechtspersoonlijkheid heeft, dient derhalve altijd erkend te worden. 113
• Lidstaat met de incorporatieleer
111 B. Snijder-Kuipers, ‘Civielrechtelijke aspecten van rechtsvormwijziging op grond van Boek 2 BW en titel 7.13 BW’, TvOB
2010/03/2840, paragraaf 4.1.
112 HvJ EG 5 november 2002, nr. C-208/00 (Überseering).
113 J.W. Bellingwout, ‘Cartesio: mijlpaal en doorbraak na Daily Mail’, WFR 2009/217 paragraaf 4.2.
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Vanuit de incorporatieleer gezien, is het verplaatsen van de werkelijke zetel irrelevant. Enkel de
statutaire zetel is bepalend voor het toepasselijke recht, zodat een verplaatsing van de
werkelijke zetel geen gevolgen met zich brengt op juridisch gebied. Dit is dus zonder twijfel
mogelijk. Uit de zaken Centros 114 en Inspire Art 115 blijkt dat er geen extra eisen gesteld kunnen
worden aan de inschrijving van de vennootschap. Een reële band met de lidstaat van oprichting
is niet vereist. Van misbruik van de vrijheid van vestiging zal niet snel sprake zijn. Erkenning van
de vennootschap zal dus geen probleem zijn, behalve wanneer de staat van oprichting de
vennootschap laat ontbinden, wegens de verplaatsing van de werkelijke zetel. In dat geval is er
tenslotte niets meer te erkennen. 116

5.8.2 Inbound – statutaire zetel
• Lidstaat met de werkelijke zetelleer
Afhankelijk van het nationale recht van de lidstaat is het wel of niet mogelijk om de statutaire
zetel te verplaatsen. In de zaak Cartesio wordt gesproken over ‘voor zover diens recht dit
toestaat’. In de literatuur zijn er verschillende meningen over de reikwijdte van deze uitspraak.
Aan de ene kant wordt bepleit dat er een expliciete regeling in de nationale wetgeving moet zijn
opgenomen, waarin de grensoverschrijdende omzetting is toegestaan. 117 Dit vereiste lijkt echter
redelijk beperkend. Met de zaak VALE ligt nu de vraag bij het Hof in hoeverre het nationale
recht de omzetting moet toestaan. Ik sluit mij aan bij de gedachtegang die A-G Jääskinen in de
zaak VALE volgt, zijnde dat een grensoverschrijdende omzetting mogelijk moet zijn, indien de
nationale wetgeving eveneens voorziet in de mogelijkheid tot een binnenlandse omzetting. Voor
zover het nationale recht verplaatsing toelaat, zal in ieder geval vereist zijn dat de werkelijke
zetel zich ook naar die lidstaat verplaatst.
• Lidstaat met de incorporatieleer
Ook hier is het afhankelijk van het nationale recht in hoeverre het mogelijk is de statutaire zetel
te verplaatsen. Deze mogelijkheid zal in beginsel los staan van de plaats waar de werkelijke
zetel is gevestigd. In Nederland wordt tot nog toe altijd geweigerd een vennootschap waarop

114 HvJ EG 9 maart 1999, nr. C-212/97 (Centros).
115 HvJ EG 30 september 2003, nr. C-167/01 (Inspire Art).
116 J.W. Bellingwout, ‘Cartesio: mijlpaal en doorbraak na Daily Mail’, WFR 2009/217, paragraaf 4.1.
117 W.J.M. van Veen, ’Europeesrechtelijke perikelen’, TvOB 2009/01/1033, paragraaf 4.1.
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buitenlands recht van toepassing is in te schrijven in het handelsregister. De vennootschap zal
aldus eerst omgezet moeten worden naar Nederlands recht, alvorens deze kan worden
ingeschreven. 118 Deze omzetting is tot nu toe niet expliciet opgenomen in de Nederlandse
wetgeving.

5.8.3 Outbound – werkelijke zetel
• Lidstaat met de werkelijke zetelleer
Door de verplaatsing van de werkelijke zetel uit de lidstaat, zal het niet meer mogelijk zijn het
toepasselijke recht te behouden: het aanknopingspunt, de werkelijke zetel, is tenslotte
verdwenen. Uit de zaak Cartesio blijkt dat het een lidstaat is toegestaan ontbinding en liquidatie
te eisen van de vennootschap bij verplaatsing van enkel de werkelijke zetel. Indien de
vennootschap echter ook haar statutaire zetel wil verplaatsen en de ontvangende lidstaat staat
dit toe, mag er geen ontbinding en liquidatie geëist worden. In dat geval dient de overgang
zonder ontbinding en liquidatie te verlopen.
• Lidstaat met de incorporatieleer
Zoals reeds vermeld bij de inbound verplaatsing van de werkelijke zetel is dit voor een lidstaat
met de incorporatieleer irrelevant. Ook de outbound verplaatsing zal derhalve geen problemen
veroorzaken en geen verandering in het toepasselijke recht met zich mee brengen vanuit het
perspectief van de lidstaat van oprichting. Wel kunnen er eisen worden gesteld aan de
verplaatsing van de werkelijke zetel vanuit de staat van oprichting, bijvoorbeeld met het oog op
voorkoming van belastingontwijking. Dit blijkt uit de zaak Daily Mail.

5.8.4 Outbound – statutaire zetel
• Lidstaat met de werkelijke zetelleer
Wanneer de ontvangende lidstaat de verplaatsing van de statutaire zetel toestaat, is het de
staat van oprichting niet toegestaan te beletten dat deze verplaatsing plaatsvindt. De
mogelijkheid tot verplaatsing van de statutaire zetel wordt dus afhankelijk gesteld van de

118 J.W. Bellingwout, ‘Cartesio: mijlpaal en doorbraak na Daily Mail’, WFR 2009/217, paragraaf 4.1.
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ontvangende lidstaat. Indien deze staat de omzetting niet toestaat, is het de andere lidstaat wel
toegestaan beperkingen te stellen aan de verplaatsing. Vanuit het perspectief van een lidstaat
met de werkelijke zetelleer zal in ieder geval vereist zijn dat de werkelijke zetel eveneens naar
de andere lidstaat is verplaatst.
• Lidstaat met de incorporatieleer
Hiervoor geldt hetzelfde als hiervoor beschreven, met dien verstande dat vanuit de lidstaat met
de incorporatieleer gezien de werkelijke zetel niet per definitie geplaatst hoeft te zijn in de
lidstaat van ontvangst.

5.8.5 Omzetting rechtspersoon
Op grond van de Cartesio-zaak is omzetting van een rechtspersoon mogelijk voor zover het land
van immigratie dit toelaat. Het land van emigratie kan in dit geval geen ontbinding en liquidatie
van de onderneming eisen. In ieder geval België, Cyprus, Italië, Luxemburg, Malta en Spanje
staan de immigratie met omzetting van de rechtspersoon toe. 119
Fiscaalrechtelijk heeft de omzetting van de rechtspersoonlijkheid voornamelijk invloed op de
vestigingsplaatsfictie van artikel 2 lid 4 Wet Vpb 1969. In dit artikel sluit de Wet Vpb 1969 in de
gevallen waarbij de werkelijke zetel van de vennootschap buiten Nederland ligt, aan bij het land
van oprichting. Hierdoor blijven in Nederland opgerichte vennootschappen belastingplichtig voor
de Wet Vpb 1969. Betekent dit dat een in Nederland opgerichte onderneming áltijd
vennootschapsbelastingplichtig

blijft

in

Nederland,

onafhankelijk

van

het

toepasselijk

vennootschapsrecht? Van de Streek is van mening dat de vestigingsplaatsfictie in stand blijft. 120
Samen met Van Gelder ben ik echter van mening dat dit niet de bedoeling van de wetgever kan
zijn geweest nu elke band met Nederland verbroken is. 121 Ook bij een omzetting, waarbij de
werkelijke zetel in Nederland blijft, lijkt mij artikel 2 lid 4 Wet Vpb 1969 niet meer van
toepassing, al is dit een puur theoretisch vraagstuk nu de onderneming reeds op grond van de
feitelijke vestiging in Nederland wordt onderworpen aan de Wet Vpb 1969.

119 J.W. Bellingwout, ‘Cartesio, die jaar later…’, WFR 2012/12, paragraaf 3.4.
120 J.L. van de Streek, ‘Omzetting van rechtspersonen in fiscaal perspectief’, TFO 2009/102, paragraaf 8.2.
121 G.C.F. van Gelder, ‘De grensoverschrijdende omzetting: fiscaal al geregeld?’, WFR 2012/3, paragraaf 5.2.
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5.9

Sam envatting en conclusie

Op grond van het bovenstaande kan een duidelijke lijn uit de gewezen zaken van het Hof
worden gedestilleerd. De lidstaat waar de vennootschap wordt opgericht mag zelf bepalen hoe
zij haar nationale wetgeving vormgeeft. Hierbij is het irrelevant of de incorporatieleer of de
werkelijke zetelleer wordt toegepast. De lidstaat van ontvangst dient zich echter te schikken
naar hetgeen zij krijgt voorgeschoteld. Indien de vennootschap bij verplaatsing van haar zetel
wordt ontbonden, blijft er geen andere mogelijkheid meer over dan het opnieuw oprichten van
een vennootschap in de lidstaat van ontvangst. Wordt de vennootschap echter niet ontbonden,
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dan dient de vennootschap te worden erkend, met de bijbehorende inschrijving in het
handelsregister en rechtsbevoegdheid. Daarnaast mogen er geen strengere (oprichtings)eisen
worden gesteld aan de vennootschap. Kort gezegd lijkt de vrijheid van vestiging in de optiek van
het Hof dus enkel te gelden voor het ontvangen van vennootschappen. Het Hof lijkt hierin een
middenweg te zoeken, waarbij zij de lidstaten geen keuze wil opdringen voor de (vrijere)
incorporatieleer, maar toch enigszins de vestigingsvrijheid probeert te beschermen.
Hieronder wordt de mogelijkheid tot zetelverplaatsing op schematische wijze weergegeven.
Verplaatsing

Vanuit werkelijke zetelleer

Vanuit incorporatiezetelleer

Naar werkelijke

Nee, liquidatie tenzij omzetting (dus

Ja, lidstaat van ontvangst dient de

zetelleer

verplaatsing tezamen met de statutaire

rechtspersoonlijkheid te erkennen.

werkelijke zetel

zetel).
Naar

Nee, liquidatie tenzij omzetting (dus

Ja, ook vanuit lidstaat van ontvangst

incorporatiezetelleer

verplaatsing tezamen met de statutaire

geen erkenningsproblemen.

zetel).
Verplaatsing
statutaire zetel
Naar werkelijke

Nee, liquidatie tenzij omzetting (dus

Nee, liquidatie tenzij omzetting

zetelleer

verplaatsing tezamen met de

(verplaatsing werkelijke zetel lijkt

werkelijke zetel).

hierbij geen vereiste).

Naar

Nee, liquidatie tenzij omzetting (dus

Nee, liquidatie tenzij omzetting

incorporatiezetelleer

verplaatsing tezamen met de

(verplaatsing werkelijke zetel lijkt

werkelijke zetel).

hierbij geen vereiste).

6

Ontwikkelingen in de rechtspraktijk op fiscaal gebied

Bij een lidstaat met de werkelijke zetelleer dient de vennootschap bij grensoverschrijdende
zetelverplaatsing geliquideerd te worden. Zij zal moeten afrekenen over al haar stille reserves.
Bij een verplaatsing vanuit een lidstaat met het incorporatiestelsel is dit echter niet het geval.
Deze landen hanteren een exitheffing ter bescherming van hun heffingsbevoegdheid. Omtrent
deze heffing zijn drie zaken aan de orde geweest bij het Hof.

48

De eerste twee, zijnde Hughes de Lasteyrie du Saillant en N. hebben beide betrekking op
regelingen in de inkomstenbelasting betreffende het aanmerkelijk belang. De derde zaak,
National Grid Indus, is een onlangs gewezen zaak, waarin de Nederlandse exitheffing in de Wet
Vpb 1969 centraal staat. In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de eerste twee
zaken en de interpretatie hiervan met het oog op de vennootschapsbelasting. Daarna wordt de
zaak National Grid Indus besproken en de betekenis van deze zaak voor de exitheffing.

6.1

Hughes de Lasteyrie du Saillant

122

In de zaak Hughes de Lasteyrie du Saillant (hierna: de Lasteyrie) stond de eindafrekening van
de Franse aanmerkelijk belang heffing ter discussie. In Frankrijk stelde de wet indertijd dat de
waardevermeerdering op aandelen (waarde ten tijde van verhuizing naar de andere lidstaat
minus de verkrijgingsprijs) wordt belast indien de belastingplichtige in de afgelopen tien jaren
minimaal zes jaar in Frankrijk fiscaal inwoner is geweest. De belastingclaim kan worden
uitgesteld tot het moment van realisatie als wordt voldaan aan de volgende eisen: de
belastingplichtige geeft het bedrag van de vastgestelde waardevermeerdering aan, verzoekt om
uitstel, wijst een in Frankrijk gevestigde vertegenwoordiger aan voor ontvangst van de
mededelingen omtrent de belastingheffing en verschaft een waarborg voor de inning van de
belastingschuld.

Bij

invordering

op

het

moment

van

realisatie

worden

eventuele

waardeverminderingen na de verhuizing verrekend, evenals eventueel over de meerwaardes
geheven buitenlandse belasting. De conserverende aanslag wordt kwijtgescholden na vijf jaren
of bij remigratie. 123
De Lasteyrie verhuist van Frankrijk naar België en wordt daarom belast over de
waardevermeerdering van zijn aanmerkelijk belang in een Franse vennootschap. Hierbij rijst de
vraag of deze heffing ter voorkoming van belastingontwijking in strijd is met de vrijheid van
vestiging. Volgens het Hof kan er een afschrikwekkende werking uitgaan van de belastingschuld
die rust op de inkomsten die nog niet gerealiseerd zijn. Het feit dat deze belastingschuld pas
uitstel van betaling geniet op verzoek van de belastingplichtige en na borgstelling verergert de
belemmering van de vrijheid van vestiging. 124
122 HvJ EG 11 maart 2004, nr. C-9/02 (Hughes de Lasteyrie).
123 HvJ EG 11 maart 2004, nr. C-9/02 (Hughes de Lasteyrie), punt 3.
124 HvJ EG 11 maart 2004, nr. C-9/02 (Hughes de Lasteyrie), punt 46 en 47.
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Als rechtvaardigingsgrond wordt het voorkomen van belastingontwijking opgevoerd. De
onderhavige regeling is echter niet specifiek op belastingontwijkende situaties van toepassing,
maar op elke belastingplichtige die naar een andere lidstaat verhuist. 125 De regeling is dus te
generiek

om

het

doel

van

belastingontwijking

te

dienen.

Daarnaast

wordt

als

rechtvaardigingsgrond aangevoerd 1) de samenhang van het belastingstelsel 126 en 2) de juiste
verdeling tussen de heffingsbevoegdheden van beide staten. 127 Beide rechtvaardigingsgronden
zijn duidelijk niet het doel van de regeling en voldoen daarom niet. 128 Het belasten van latente
meerwaardes in het aanmerkelijk belang ter voorkoming van belastingontwijking is dus in strijd
met de vrijheid van vestiging. 129
Aantekening
Naar aanleiding van deze zaak zijn er in Nederland Kamervragen gesteld, nu de conserverende
aanslag in de Nederlandse wetgeving veel gelijkenissen vertoonde met de Franse regeling. Als
antwoord op deze vragen heeft de Staatssecretaris van Financiën in een brief van 13 april 2004
een regeling aangekondigd waarin wordt vastgesteld dat belastingplichtige vanaf 11 maart 2004
automatisch en onvoorwaardelijk uitstel van betaling krijgt voor de belastingschuld bij
verplaatsing naar een andere lidstaat. 130 Hiermee vervalt de verplichting tot zekerheidstelling en
wordt de invordering van de belastingschuld automatisch uitgesteld, in plaats van de
oorspronkelijke situatie waarin een verzoek tot uitstel nodig was. Daarnaast wordt met
waardedalingen na emigratie rekening gehouden via het verlenen van een gedeeltelijke
kwijtschelding. 131 Deze aanpassing geldt overigens enkel voor verhuizingen binnen de EU en de
EER en dus niet bij verhuizing naar een derde land. Hier lijkt echter een lek in de wetgeving te

125 HvJ EG 11 maart 2004, nr. C-9/02 (Hughes de Lasteyrie), punt 50.
126 HvJ EG 11 maart 2004, nr. C-9/02 (Hughes de Lasteyrie), punt 64.
127 HvJ EG 11 maart 2004, nr. C-9/02 (Hughes de Lasteyrie), punt 68.
128 Hierbij is voor de verdeling van de heffingsbevoegdheid van belang dat Frankrijk een verrekening verleende voor zover er in het
buitenland belasting werd geheven over de meerwaardes. De regeling zag enkel op het voorkomen van belastingontwijking.
Waar de belasting werd geheven, leek voor Frankrijk irrelevant.
129 HvJ EG 11 maart 2004, nr. C-9/02 (Hughes de Lasteyrie), punt 69.
130 Brief Staatssecretaris van Financiën van 13 april 2004, nr. WDB 2004/188U, V-N 2004-21.8.
131 Artikel 26, vijfde lid, IW 1990.
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zitten, in het geval belastingplichtige via een andere EU-lidstaat naar een derde land
emigreert. 132
Daarnaast is de vraag gesteld of deze zaak ook van invloed is op de exitheffingen in de Wet IB
2001 en de Wet Vpb 1969. Hierop was het antwoord duidelijk: nee. 133 De behandeling van
verplaatsing binnen Nederland of naar een andere lidstaat wordt in beginsel niet verschillend
behandeld en voor de Wet Vpb 1969 kan worden aangesloten bij de eerdere zaak ‘Daily Mail’,
luidde het antwoord van de Staatssecretaris. 134

6.2

N.

135

Naar aanleiding van de conserverende aanslag in Nederland en de wetswijzigingen is er
wederom een zaak aanhangig gemaakt bij het Hof. Hoewel de wet al aangepast was, was op de
onderhavige casus nog het oude recht van toepassing, nu er geen terugwerkende kracht was
verleend aan de wetswijzigingen. In casu betreft het N., 100% aandeelhouder van meerdere
Nederlandse vennootschappen, die zijn woonplaats verplaatst van Nederland naar het Verenigd
Koninkrijk. Over de ‘vervreemdingswinst’ van zijn aanmerkelijk belang in de vennootschappen
wordt een conserverende aanslag opgelegd, welke aanleiding geeft tot een discussie omtrent de
rechtmatigheid van deze aanslag in het licht van de vrijheid van vestiging.
Nederland gooit de verdediging van haar stelsel over een andere boeg dan Frankrijk en betoogt
dat de conserverende aanslag is gebaseerd op een verdeling van de heffingsbevoegdheid op
grond van het territorialiteitsbeginsel in combinatie met het temporele component. 136 Hierbij
wordt gewezen op het feit dat de lidstaten de bevoegdheid hebben behouden tot het sluiten van
overeenkomsten of een unilaterale regeling ter verdeling van de heffingsbevoegdheid zolang er
geen harmonisatiemaatregelen zijn genomen. Nu de conserverende aanslag ziet op de periode
van waardeaangroei in Nederland, kan hiermee het bovengenoemde doel worden gewaarborgd.
Deze regeling is echter enkel als evenredig te beschouwen, indien rekening wordt gehouden met
nakomende waardeverminderingen. Dit is slechts anders in de gevallen waarbij de lidstaat van
132 H.P.A.M. Arendonk, ‘Exitheffingen: jurisprudentie HvJ EG en beleid EC en hoe nu verder?’, SDU mbb 2007/05/01, hoofdstuk 5.
133 Kamerstukken II 2004-05, 29 758, nr. 7, p. 24.
134 Brief Staatssecretaris van Financiën van 9 februari 2005, nr. WDB 2005/77U, V-N 2005/11.7 en
Kamerstukken II 2004-05, 29 758, nr. 7.
135 HvJ EG 7 september 2006, nr. C-470/04 (N.).
136 HvJ EG 7 september 2006, nr. C-470/04 (N.), punt 41.
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ontvangst reeds rekening houdt met deze waardeverminderingen. Ook de zekerheidstelling
wordt als een onevenredige belemmering gezien, al wordt de discussie in deze zaak vanuit een
ander perspectief gevoerd, nu de zekerheidstelling zelf al is weggenomen door de wetgever.
Aantekening
Voor de gevallen na ingang van de nieuwe regeling lijkt de maatregel van de conserverende
aanslag in de Nederlandse wetgeving te voldoen aan de vereisten. Er wordt geen zekerheid
meer gevraagd, er is geen verzoek nodig en de aanslag op zichzelf wordt gerechtvaardigd door
het territorialiteitsbeginsel.
Overigens is het op zijn minst bijzonder te noemen dat de regeling enkel als evenredig wordt
beschouwd indien rekening wordt gehouden met nakomende waardeverminderingen. De
regeling wordt gerechtvaardigd op grond van het territorialiteitsbeginsel, waarmee het rekening
houden van nakomende waardedalingen in strijd lijkt te zijn. 137 Daarnaast kan er geen sprake
meer zijn van discriminatie in het geval waarin geen rekening wordt gehouden met de
nakomende waardeverminderingen. Nu de aanmerkelijk belanghouder door verhuizing ophoudt
belastingplichtige te zijn, is hij niet meer gelijk aan een aanmerkelijk belanghouder die binnen
de lidstaat verhuist. Er is dus geen sprake van gelijke gevallen, waardoor de lidstaat van
emigratie niet meer verantwoordelijk is voor de later geleden verliezen. Hiervoor dient de
lidstaat van ontvangst een step-up te verlenen. Bij gebrek aan deze step-up is er enkel sprake
van een dispariteit. 138

6.3

National Grid I ndus 139

Na de twee hiervoor besproken zaken, waarbij de heffing bij aanmerkelijk belanghouders
centraal stond, kwam in de zaak National Grid Indus eindelijk de exitheffing voor
vennootschappen voor het Hof.
National Grid Indus B.V. (hierna: National Grid) is een naar Nederlands recht opgerichte B.V.,
deel uitmakend van een Brits energieconcern. Sinds haar oprichting op 10 juni 1996 heeft zij
137 J.W.J. de Kort, ‘De emigratieheffing bij aanmerkelijk belang voor het Europese hof: een nieuwe start (zaak C470/04)’,
WFR 2006/1418, paragraaf 5.2.
138 P.J. Wattel, ‘Exit Taxation in the EU/EEA Before and After National Grid Indus’, Tax Notes International, 2012, p. 375.
139 HvJ EU 29 november 2011, nr. C-371/10 (National Grid Indus).
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een vordering op National Grid Company plc (Verenigd Koninkrijk), groot 33.113.000 GBP. Op
15 december 2000 verplaatst de B.V. haar werkelijke zetel naar het Verenigd Koninkrijk, waarbij
een niet-gerealiseerde koerswinst op de vordering is ontstaan van 22.128.160 NLG. Door de
werking van het verdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk kwam de belastingheffing
vanaf dat moment toe aan het Verenigd Koninkrijk. Nederland belastte de koerswinst op grond
van het toen nog geldende artikel 16 Wet IB 1964, jo artikel 8 Wet Vpb 1969. Ingevolge de
Nederlandse wetgeving vindt er geen ontbinding en liquidatie plaats door de verplaatsing van de
werkelijke zetel, hetgeen de zaak anders maakt dan in de Cartesio-zaak. Het Hof Amsterdam
ziet strijdigheid met de EU-verdragsvrijheden, maar ziet hier ook een rechtvaardiging voor. Ter
verduidelijking zijn de volgende prejudiciële vragen gesteld:

140

1. Is een beroep op artikel 43 EG (nu artikel 49 VWEU) mogelijk tegen de fiscale
eindafrekeningsheffing, opgelegd wegens de verplaatsing van de werkelijke zetel?
2. Is deze eindafrekeningsheffing over de meerwaardes in de vermogensbestanddelen
strijdig met Europees recht, wanneer deze heffing plaatsvindt zonder uitstel en
zonder de mogelijkheid latere verliezen in aanmerking te nemen?
3. Is bij beantwoording van deze vragen mede van belang dat de belaste winst niet
meer tot uitdrukking kan komen in het land van aankomst, nu de koersverschillen
daar wegvallen?

De Advocaat-Generaal 141
Voor de eerste vraag kijkt de AG met name naar de Daily Mail – en de Cartesio-zaak. Hieruit
wordt de conclusie getrokken dat een lidstaat in beginsel eisen mag stellen aan het behoud van
de hoedanigheid van vennootschap bij een zetelverplaatsing. Bij omvorming naar het recht van
de ontvangende lidstaat, dient de lidstaat van oorsprong hieraan mee te werken. Met andere
woorden: het behoud van een bepaalde hoedanigheid valt niet onder de bescherming van de
vrijheid van vestiging, de waarborg van continuïteit bij zetelverplaatsing wel. Het feit dat de

140 HR 15 juli 2010, P08/00135.
141 Conclusie Advocaat-Generaal Kokott, C-371/10, 8 september 2011.
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lidstaat eveneens het behoud van de hoedanigheid toestaat, neemt niet weg dat ook de
belastingaspecten aan de vrijheid van vestiging getoetst moeten worden. 142
Met betrekking tot de andere twee vragen concludeert de A-G dat er inderdaad sprake is van
een beperking van de vrijheid van vestiging: bij verplaatsing van de zetel over de grenzen heen
vindt er namelijk afrekening plaats, terwijl bij een verplaatsing binnen de grenzen afrekening
wordt uitgesteld tot het moment van realisatie. 143
Vervolgens gaat de A-G in op de vraag of er een rechtvaardiging is te vinden voor deze
beperking. Hij concludeert dat de eindafrekeningsheffing wordt gerechtvaardigd door de
noodzaak van een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid van de lidstaten en de
coherentie van het belastingstelsel. Hierbij is met name van belang dat 1) de heffing geschiedt
over inkomsten behaald tijdens de belastingplicht in Nederland en 2) het feit dat de stille
reserves die in de heffing betrokken worden het resultaat zijn van belastinguitstel op grond van
goed koopmansgebruik.
Is dat voldoende rechtvaardiging voor de invordering? Hierbij maakt de A-G een onderscheid
naar vermogensbestanddelen met reserves die respectievelijk gemakkelijk en niet gemakkelijk
kunnen worden gevolgd na emigratie. In het eerste geval is een directe heffing onevenredig, nu
heffing bij werkelijke realisatie mogelijk is. In het tweede geval, waarin het volgen van de
vermogensbestanddelen moeilijker is, is directe belastingheffing wel evenredig. Het volgen van
de vermogensbestanddelen in verband met uitstel van de heffing brengt in dit geval zodanige
kosten voor de lidstaat en belastingplichtige met zich mee, dat dit niet gewenst is. 144
De onderhavige zaak is in die zin bijzonder, dat ze in casu latente valutawinsten betreft, die niet
meer tot uitdrukking komen bij de verplaatsing naar het Verenigd Koninkrijk. In de ‘normale’
situatie is het mogelijk dat het land van aankomst een step-up verleent, waarna eventuele
waardeverminderingen in dat land tot uitdrukking worden gebracht. Doordat de latente
valutawinsten

niet

meer

142 Conclusie A-G, punt 32-36.
143 Conclusie A-G, punt 42.
144 Conclusie A-G, punt 89, 97, 100.
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Koninkrijk,

wordt
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waardevermindering niet meer in de heffing betrokken. De A-G is dan ook van mening dat
heffing over de latente valutawinsten over deze, relatief eenvoudig op te volgen vordering, pas
in de heffing worden betrokken bij inlossen van de vordering. In dit geval wordt uitgegaan van
de wisselkoers op het moment van realisatie, zodat eventuele waardeverminderingen in de
heffing verdisconteerd zijn. 145
Het Hof
Het Hof sluit aan bij het territorialiteitsbeginsel in combinatie met de temporele component,
inhoudende dat elke lidstaat de bevoegdheid heeft de opgekomen voordelen en nadelen te
belasten uit de periode dat belastingplichtige inwoner is van die lidstaat. Het Hof acht het dan
ook juist dat de lidstaat van oorsprong geen rekening meer houdt met de waardeveranderingen
na verplaatsing van de werkelijke zetel. Het Hof motiveert dit door te benadrukken dat de activa
in een onderneming zodanig samenhangen met de te genereren winst in combinatie met de
afschrijvingen op activa, dat het aan de lidstaat van ontvangst is om eveneens rekening te
houden met de waardeverminderingen. 146 Het feit of de lidstaat van ontvangst deze
veranderingen inderdaad in de belastingheffing betrekt, is hierbij irrelevant. Hierdoor blijft de
evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid van de lidstaten in stand en ontstaat er
geen kans op dubbele belasting of dubbele verliesverrekening. 147 Volgens het Hof gaat de
vrijheid van vestiging ook niet zo ver dat de lidstaten hun wetgeving dienen af te stemmen op
de wetgeving van andere lidstaten. 148
Het Hof maakt dus een verschil tussen de exitheffing bij aanmerkelijk belanghouders 149 en bij
vennootschappen, wegens de samenhang tussen de activa en de belastbare winst. Het houdt
hierbij niet, zoals de A-G, rekening met het feit dat de waardeverminderingen in het land van
ontvangst niet in de belastingheffing betrokken kunnen worden.
De exitheffing wordt dus geacht te worden gerechtvaardigd door het territorialiteitsbeginsel in
combinatie met de temporele component. Dit gaat echter niet op voor de directe invordering
145 Conclusie A-G, punt 87.
146 HvJ EU 29 november 2011, nr. C-371/10 (National Grid Indus), punt 57 en 58.
147 HvJ EU 29 november 2011, nr. C-371/10 (National Grid Indus), punt 59, 60.
148 HvJ EU 29 november 2011, nr. C-371/10 (National Grid Indus), punt 61.
149 Zie de zaken de Lasteyrie en N.
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van de verschuldigde belasting. Omtrent de directe invordering is enerzijds aangevoerd dat deze
een onevenredige inbreuk op de vrijheid van vestiging maakt, nu ze kan leiden tot directe
liquiditeitsproblemen. Daartegenover is bepleit dat het niet direct invorderen kan leiden tot
onevenredig hoge administratieve kosten voor de belastingplichtige en de lidstaat van
oorsprong. Hierin vindt het Hof een middenweg en biedt belastingplichtige de keuze tot directe
afdracht van het belaste bedrag of uitstel van betaling inclusief rente. 150 Hierbij wordt
stilgestaan bij het risico van niet-invorderbaarheid, waarvoor het Hof het stellen van een
bankgarantie als oplossing aandraagt. 151 Daarnaast wordt aangegeven dat de lidstaten via de
invorderingsrichtlijn de betrouwbaarheid van de verklaringen van de vennootschap, betreffende
de eventuele vervreemding van activa, kunnen controleren. 152
Aantekening
De uitspraak lijkt zeer verhelderend, maar laat toch enkele vragen open omtrent de
randvoorwaarden bij uitstel van betaling van de belasting, de verhouding tussen de beide
zetelleren en de step-up bij de lidstaat van ontvangst. Hieronder zullen deze drie punten
behandeld worden.
• De uitspraak is op een paar punten zeer afwijkend van de eerder gewezen zaken.
Bijzonder is met name dat, waar in de zaken Hughes de Laysterie en N. het Hof expliciet
de bankgarantie verbood en bepaalde dat rekening gehouden moet worden met latere
waardeverminderingen, het Hof hier juist het tegenovergestelde stelt. 153 Daarnaast mag er
nu over het uitstel een rente worden berekend. Deze omslag kan deels worden verklaard
door het feit dat de zaak nu geen betrekking heeft op een natuurlijk persoon, maar op een
rechtspersoon. Een aandelenpakket is gemakkelijk te volgen, in tegenstelling tot een
gehele onderneming, waarbij verschillende activa op diverse momenten worden
vervreemd, danwel nooit worden vervreemd. 154 Het Hof heeft zelf overigens niet
aangegeven waar de ommezwaai vandaan komt. Het is vooralsnog dus onbekend of de
nieuwe standpunten ook toepasbaar zijn op natuurlijke personen.
150 HvJ EU 29 november 2011, nr. C-371/10 (National Grid Indus), punt 71 – 73.
151 HvJ EU 29 november 2011, nr. C-371/10 (National Grid Indus), punt 74.
152 HvJ EU 29 november 2011, nr. C-371/10 (National Grid Indus), punt 78.
153 V-N 2011/ 67.8, p. 40-42.

154 P.J. Wattel, ‘Exit Taxation in the EU/EEA Before and After National Grid Indus’, Tax Notes International, 2012, p. 375.
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Het Hof is wel ingegaan op het punt van de waardeverminderingen, waarbij de gewijzigde
houding wordt gemotiveerd met het verband tussen de activa en de belastbare winst. Bij
het commentaar op de zaak N. is reeds betoogd dat het vreemd is dat er bij natuurlijke
personen wel rekening wordt gehouden met latere waardeverminderingen. 155 De
onderhavige zaak is echter zeer bijzonder van aard, nu het een vordering betreft met een
koerswinst die verdwijnt bij emigratie. De vordering is niet direct een activum waarmee
winst wordt gegenereerd, waardoor de logica van het Hof juist op dit activum niet van
toepassing lijkt. Wellicht had het Hof hierop dus een uitzondering moeten maken.
•

De uitspraak heeft betrekking op de incorporatieleer. Dit is ook logisch, want een vraag
over exitheffingen kan niet voor het Hof worden gebracht bij de werkelijke zetelleer. Een
lidstaat die die leer aanhangt, eist namelijk liquidatie van de onderneming, waaraan een
eindheffing inherent is. Als de onderneming is geliquideerd, kan de onderneming zich,
ingevolge de Cartesio-zaak, niet meer beroepen op de vrijheden. Voor deze lidstaten is het
dus geen probleem om de eindheffing op te leggen. Bij de incorporatielanden wordt de
mogelijkheid tot exitheffing nu echter beperkt, waarbij ze genoegen moeten nemen met
een uitgestelde betaling. Hiermee maakt het Hof de incorporatieleer onaantrekkelijker,
terwijl deze leer juist beter is voor de interne markt!
Vanuit de lidstaten met de incorporatieleer gezien, wordt het dus voordeliger hun
wetgeving zodanig aan te passen, dat deze meer gaat lijken op de werkelijke zetelleer. Zo
zou Nederland haar Burgerlijk Wetboek kunnen aanpassen, door hierin op te nemen dat
een onderneming slechts met behoud van haar rechtspersoonlijkheid kan emigreren,
indien zij eerst afrekent, danwel een regeling treft voor de afrekening over haar stille
reserves. 156 Dit zou overeenkomen met hetgeen het Hof leek te veronderstellen in de zaak
Daily Mail, nu zij daar stelde dat nationale regels ter behoud van de rechtspersoonlijkheid
door de lidstaat gesteld mogen worden. 157 Overigens is het de vraag of vennootschappen

155 Zie ook V-N 2011/ 67.8, p. 42.
156 P.J. Wattel, ‘Exit Taxation in the EU/EEA Before and After National Grid Indus’, Tax Notes International, 2012, p. 378 en
V-N 2011/ 67.8, p. 40-42.
157 D.M. Weber, Belastingontwijking en de EG-Verdragsvrijheden, Deventer: Kluwer 2003, p. 59.

57

in de praktijk vaak zullen kiezen voor uitstel van betaling. Met de renteopslag en de te
verlenen bankgarantie zal uitstel van betaling vaak niet erg voordelig zijn.
•

Het Hof gaat in punt 58 ervan uit dat de lidstaten bij ontvangst een step-up verlenen.
Indien dit inderdaad het geval is, behoeft de vertrekstaat inderdaad geen rekening te
houden met latere waardedalingen. Niet alle lidstaten verlenen echter een dergelijke stepup bij ontvangst. Nu er geen rekening wordt gehouden met de waardeverminderingen,
brengt dit een nadeel met zich mee voor de onderneming. 158 Wattel geeft aan dat hieruit
een geheel nieuwe discussie dient te volgen: is het niet verlenen van een step-up een
belemmering van de vrijheid van vestiging? Hij geeft hierbij aan dat de lidstaat een stepup dient te verlenen indien zij die ook verleent bij puur nationale situaties (denk aan de
inbreng van een onderneming in een BV of het belastingplichtig worden van een publiek
lichaam). Daarnaast hoort een lidstaat die in haar wetgeving een exitheffing heeft
opgenomen, een step-up te verlenen bij immigratie. 159 Ik ben het met Wattel eens dat het
in strijd met de vrijheid van vestiging zou zijn, indien in deze gevallen geen step-up
verleend zou worden. Overigens zal er in de lidstaten met de werkelijke zetelleer geen
behoefte zijn aan een exitheffing, waardoor enkel nog het argument van de nationale
situaties opgaat.

Besluit staatssecretaris 160
Naar aanleiding van deze zaak heeft de staatssecretaris met terugwerkende kracht tot de datum
van de zaak een besluit uitgevaardigd om de Nederlandse exitheffing in overeenstemming te
brengen met de vereisten, voortvloeiende uit de uitspraak. Met dit besluit krijgt de
belastingplichtige de mogelijkheid bij emigratie naar een andere lidstaat 161 te kiezen voor uitstel
van betaling, in plaats van directe afrekening. Dit uitstel wordt verleend bij overlegging van een
overzicht van de ‘niet-gerealiseerde’ vermogensbestanddelen. Gedurende het termijnloze uitstel
dient de belastingplichtige elk jaar een zelfde soort overzicht te overhandigen, waaruit blijkt of
er vermogensbestanddelen gerealiseerd zijn. Indien de belastingplichtige niet aan dit vereiste
158 V-N 2011/ 67.8, p. 40-42.
159 P.J. Wattel, ‘Exit Taxation in the EU/EEA Before and After National Grid Indus’, Tax Notes International, 2012, p. 376.
160 MvF 14 december 2011, BLKB 2011/2477M.
161 Dit besluit vindt dus geen toepassing bij emigratie naar een derde land.
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voldoet, zal er directe afrekening volgen. Onder realisatie wordt hierbij verstaan de realisatie
van stille reserves, goodwill of fiscale reserves die in Nederland aan belastingheffing onderhevig
zouden zijn geweest. Tijdens de periode van uitstel is er invorderingsrente verschuldigd en dient
belastingplichtige zekerheid te stellen over het uitgestelde bedrag, bijvoorbeeld via een
bankgarantie. De Nederlandse wetgever maakt dus optimaal gebruik van de geboden
mogelijkheden van het Hof, zijnde het berekenen van rente en de zekerheidsstelling. Met het
oog op eerder gewezen uitspraken is het de vraag of het Hof hier niet op terug zal komen.

6.4

Sam envatting en conclusie

Op fiscaal gebied zijn er drie zaken gewezen. De zaken Hughes de Lasteyrie en N. gingen over
de emigratie van een aanmerkelijk belanghouder. Hieruit is gebleken dat het een lidstaat is
toegestaan een exitheffing op te leggen indien daarbij automatisch uitstel van betaling wordt
verleend, waarbij er geen eisen worden gesteld aan dit uitstel, zoals een bankgarantie.
Daarnaast dient de lidstaat van vertrek rekening te houden met de latere waardedalingen,
indien hier geen rekening mee wordt gehouden door de lidstaat van ontvangst.
In de zaak National Grid Indus stond de vennootschapsrechtelijke exitheffing ter discussie. Deze
heffing wordt gerechtvaardigd door de evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid. Er
dient echter wel de mogelijkheid geboden te worden tot uitstel van betaling, waarbij de lidstaat
een bankgarantie mag eisen en rente mag berekenen. Latere waardedalingen hoeven bij
vennootschappen juist niet te worden meegenomen in de heffing.
De bovenstaande zaken maken duidelijk dat het Hof een onderscheid maakt tussen de
exitheffing bij natuurlijke personen en rechtspersonen. Het is echter niet geheel duidelijk of dit
onderscheid voortkomt uit de verschillen tussen beide situaties of door een gedachtewijziging
van het Hof. Wel is duidelijk dat er nog steeds een exitheffing mag worden geheven, waarbij
uitstel van betaling weliswaar mogelijk, maar niet bepaald aantrekkelijk is. Het Hof maakt
hiermee voor lidstaten de incorporatieleer minder aantrekkelijk, maar probeert de voorwaarden
zodanig te creëren dat het verschil tussen de beide leren in de praktijk minimaal zal zijn.
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7

Praktijk

In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet in hoeverre een grensoverschrijdende
zetelverplaatsing op dit moment mogelijk is. Wanneer een vennootschap haar zetel wil
verplaatsen moet eerst geïnventariseerd worden welk recht van toepassing is op de
vennootschap en in hoeverre een zetelverplaatsing mogelijk is zonder liquidatie. Komt de
vennootschap uit een lidstaat met de werkelijke zetelleer, dan zal dit vele vennootschappelijke
problemen met zich voortbrengen. Het verplaatsen van de werkelijke zetel vereist dan liquidatie,
waarvoor waarschijnlijk toestemming van de aandeelhouders vereist is. Het is de vraag of deze
aandeelhouders tot liquidatie willen overgaan en in hoeverre zij bereid zijn tot heroprichting in
een andere lidstaat.
Bij een vennootschap in een lidstaat met de incorporatieleer, zoals Nederland, zal het
verplaatsen van de werkelijke zetel enkel fiscale gevolgen hebben. Het verplaatsen van de
statutaire zetel heeft echter ook in Nederland verstrekkende gevolgen, waarbij vele belangen
een rol spelen, zoals die van de aandeelhouders, schuldeisers en werknemers. Om deze
belangen te beschermen zullen er administratieve eisen worden gesteld.
Het verplaatsen van de statutaire zetel lijkt vooralsnog enkel mogelijk te zijn bij een SE/SCE, bij
een fusie of bij de omzetting van een vennootschap naar het recht van een andere lidstaat.
Hieronder zal kort in worden gegaan op de administratieve eisen die gesteld kunnen worden bij
de grensoverschrijdende omzetting.

7.1

Adm inistratieve vereisten

Het is vooralsnog niet duidelijk welke procedurele regels toegepast dienen te worden bij een
grensoverschrijdende statutaire zetelverplaatsing. In de Cartesio-zaak geeft het Hof aan dat de
regelingen voor de SE en SCE niet onverkort van toepassing zijn, maar ook niet per definitie
buiten toepassing worden geplaatst. Een duidelijke regeling of jurisprudentie zal uiteindelijk
moeten

uitwijzen

welke

regels

van

toepassing

moeten

zetelverplaatsing. 162

162 W.J.M. van Veen, ’Europeesrechtelijke perikelen’, TvOB 2009/01/1033, hoofdstuk 5.
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Uitgaande van de strengste regels kunnen de volgende vereisten worden genoemd: 163
Outbound:
•

164

Ter bescherming van schuldeisers moet een omzettingsvoorstel openbaar gemaakt
worden, waarbij de schuldeisers 2 maanden de tijd krijgen in verzet te komen;

•

9 van de 10 uitgebrachte stemmen in de aandeelhoudersvergadering moeten het
omzettingsvoorstel steunen;

•

Minderheidsaandeelhouders

die

tegen

de

omzetting

stemmen

moeten

een

schadeloosstelling aangeboden krijgen.
Inbound:
•

165

Er is een verklaring nodig van het land van herkomst, waaruit blijkt dat aan de
vereiste handelingen en formaliteiten voldaan is in dat land, afgegeven door een
rechter, notaris of andere bevoegde instantie; 166

•

Het eigen vermogen moet binnen vijf maanden voor de omzetting minimaal
overeenkomen met het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal plus de
eventuele schadeloosstellingen voor minderheidsaandeelhouders die tegen de
omzetting hebben gestemd. Hierbij is het kapitaal zoals genoemd in de akte van
omzetting bepalend. Ter bewijs dient hiervoor een accountantsverklaring te zijn
toegevoegd;

•

Deze verklaringen moeten worden toegevoegd aan de akte van statutenwijziging en
de akte van omzetting;

Beide: 167
•

Ter bescherming van de werknemers moet de werknemersmedezeggenschap
gewaarborgd blijven op een zelfde manier als voor de omzetting.

163 Zie de aanbeveling van het Europees Parlement inzake de veertiende vennootschapsrichtlijn voor een uitgebreidere
uiteenzetting van de vereisten waarmee rekening gehouden kan worden bij een grensoverschrijdende omzetting (C87/E8,
aanbeveling).
164 A.F.M. Dorresteijn en B. Verkerk, ‘Nakaarten over Cartesio. Grensoverschrijdende zetelverplaatsing en omzetting’, Onderneming

en Financiering 2009 (17) 2, p. 67.
165 A.F.M. Dorresteijn en B. Verkerk, ‘Nakaarten over Cartesio. Grensoverschrijdende zetelverplaatsing en omzetting’, Onderneming
en Financiering 2009 (17) 2, p. 67.
166 Dit wordt ook voorgesteld in de resolutie van het Europese Parlement van 9 januari 2012, 2011/2046(INI). Zie ook E.R.
Roerlofs, ‘Eindelijk op weg naar een EU-Richtlijn betreffende zetelverplaatsing?’Ondernemingsrecht 2012/32, paragraaf 3.5.
167 A.F.M. Dorresteijn en B. Verkerk, ‘Nakaarten over Cartesio. Grensoverschrijdende zetelverplaatsing en omzetting’, Onderneming
en Financiering 2009 (17) 2, p. 68.
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8

Mogelijke Europeesrechtelijke oplossingen

Sinds de Cartesio-zaak is het nog duidelijker geworden dat het Hof geen oplossing zal bieden
voor de beperkingen van de vrijheid van vestiging en de oplossing hiervoor overlaat aan de
lidstaten. Een echte open, interne markt, kan alleen worden bereikt bij overeenstemming tussen
de lidstaten. Hetzelfde gaat op voor de fiscale exitheffingen. Uit de zaak National Grid Indus is
gebleken dat directe invordering niet meer mag worden opgedrongen. Een echte oplossing voor
de eventuele dubbele heffing of juist gebrek aan heffing wordt hiermee echter niet geboden.
Ook hiervoor zal dus harmonisatie plaats moeten vinden. Hieronder zal worden ingegaan op de
veertiende vennootschapsrichtlijn, een in 2009, en in 2012 opnieuw, voorgestelde richtlijn voor
de civiele begeleiding van zetelverplaatsing. Daarna zal worden ingegaan op de fiscale
ontwikkelingen op het gebied van harmonisatie vanuit de Europese Commissie en de Europese
Raad.

8.1

De veertiende vennootschapsrichtlijn

Reeds sinds 1997 speelt het idee van een veertiende vennootschapsrichtlijn een rol binnen de
Europese Unie, met sindsdien meerdere consultatierondes en besprekingen in het Europees
Parlement. In 2007 bleek dat de veertiende vennootschapsrichtlijn nog even op zich zou laten
wachten. 168 Voor invoering van een dergelijke richtlijn werd gewacht op de uitspraak in de
Cartesio-zaak. 169 Dit met de gedachte dat deze zaak wellicht genoeg bewegingsruimte zou
scheppen. Daarnaast werden de mogelijkheden tot omzetting, via de SE of via een
grensoverschrijdende fusie, voldoende geacht. In de Cartesio-zaak heeft het Hof echter de bal
weer teruggeworpen naar de lidstaten. Het Hof wenste geen nieuwe weg in te slaan en wil de
lidstaten ertoe bewegen aan te geven in hoeverre het mogelijk moet zijn de werkelijke en
statutaire zetel van een vennootschap te verplaatsen.
Naar aanleiding van deze beslissing van het Hof, heeft het Europees Parlement op 10 maart
2009 een Resolutie uitgevaardigd met aanbevelingen aan de Europese Commissie betreffende

168 Zie de resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2007 over de Europese besloten vennootschap en de veertiende
richtlijn vennootschapsrecht inzake verplaatsing van de maatschappelijke zetel, PB C 263 E/672.
169 J.N. Schutte-Veenstra, ‘Afstel EG-richtlijn betreffende grensoverschrijdende statutaire zetelverplaatsing’, Ondernemingsrecht
2008,33, paragraaf 3.

62

de grensoverschrijdende zetelverplaatsing van vennootschappen. 170 De ratio achter de
voorgestelde richtlijn is het bevorderen van de interne markt door de grensoverschrijdende
verplaatsing van vennootschappen en hun statutaire zetel mogelijk te maken. Hierbij is als
uitgangspunt genomen dat er geen ontbinding van de vennootschap geëist mag worden bij
verplaatsing van de statutaire zetel. 171 Het moet mogelijk zijn om de werkelijke zetel en de
statutaire zetel in verschillende lidstaten te situeren. 172 Hierbij wordt verwezen naar de
jurisprudentie van het Hof. Het Europees Parlement lijkt zich zo aan te sluiten bij de gewezen
zaken van het Hof en alleen de mogelijkheid tot grensoverschrijdende omzetting te willen
harmoniseren. Een duidelijk standpunt over de werkelijke zetelleer is echter nog steeds niet
terug te vinden in de resolutie.
In punt 4 van de resolutie wordt benadrukt dat de rechten van aandeelhouders, schuldeisers en
werknemers gewaarborgd dienen te blijven bij de verplaatsing van de statutaire zetel. Ook dient
een zetelverplaatsing belastingneutraal te zijn. 173 Het Europees Parlement gaat niet in op de
wijze waarop deze belastingneutraliteit bereikt kan worden.
In de aanbevelingen wordt verder ingegaan op de procedure van de zetelverplaatsing binnen de
vennootschap 174 en de instandhouding van de rechten van aandeelhouders,

175

schuldeisers176

en werknemers. 177 Het valt buiten de scope van dit onderzoek om dieper op de instandhouding
van deze rechten in te gaan.
Opmerkelijk aan deze resolutie, is het feit dat alleen wordt stilgestaan bij de gevolgen van de
verplaatsing van de statutaire zetel. Dit is evenwel begrijpelijk, nu het bij deze verplaatsing
irrelevant is welke leer wordt aangehangen door de lidstaat. Effect is echter wel, dat zelfs na
invoeren van een dergelijke harmonisatie, de enkele verplaatsing van de werkelijke zetel nog

170 2010/C 87 E/02.
171 C87 E/6, punt C.

172 C87 E/6, punt G.
173 C87 E7, punt 8.
174 C87/E8, aanbeveling 2.
175 C87/E9, aanbeveling 3.
176 C87/E9, aanbeveling 6.
177 C87/E9, aanbeveling 5.
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steeds onmogelijk is voor vennootschappen uit lidstaten met de werkelijke zetelleer. Zij kunnen
dus alleen hun werkelijke zetel verplaatsen, indien zij eveneens het toepasselijk recht wijzigen.
Vooralsnog heeft de Europese Commissie geen wetgevingsvoorstel geformuleerd. Als reactie op
deze omissie heeft het Europese Parlement op 9 januari 2012 wederom een resolutie
aangenomen met daarin aanbevelingen tot het opstellen van een richtlijn. 178 Deze resolutie
bedraagt inhoudelijk geen interessante wijzigingen ten opzichte van de resolutie uit 2009. Ook
in deze resolutie wordt enkel aandacht besteed aan de verplaatsing van de statutaire zetel, de
grensoverschrijdende omzetting, en niet aan de verplaatsing van de werkelijke zetel. Daarnaast
beperkt de resolutie zich tot kapitaalvennootschappen. Hoewel Roelofs dit ziet als verdedigbaar,
is het mijn inziens een tekortkoming indien de richtlijn niet van toepassing zou zijn op andere
vennootschappen die aanspraak kunnen maken op de vrijheid van vestiging. 179
Het blijft vooralsnog afwachten wanneer er een nieuwe poging tot harmonisatie wordt
ondernomen. Mocht het moment daar zijn, dan lijkt het mij verstandig eveneens stil te staan bij
de werkelijke zetelleer en de nadelige gevolgen hiervan te regelen. Een interne markt kan
namelijk nooit in haar geheel worden bereikt, zolang de werkelijke zetelleer nog werking heeft.

8.2

Europese harm onisatie op fiscaal gebied

Ook op fiscaal gebied zijn er pogingen ondernomen de grensoverschrijdende zetelverplaatsing
via harmonisatie aantrekkelijker te maken. Reeds in 2006 en 2008 hebben de Europese
Commissie en de Europese Raad hun mening geuit omtrent de exitheffingen. In paragraaf 8.2.1
zal worden ingegaan op de mededeling van de Europese Commissie en de door haar ingestelde
inbreukprocedures. In paragraaf 8.2.2 wordt de resolutie van de Europese Raad onder de loep
genomen. Hoewel beide niet juridisch bindend zijn, kan hieraan wel enige waarde worden
gehecht bij de beeldvorming over de strijdigheid. In paragraaf 8.2.3 zal vervolgens nog kort
worden ingegaan op de Zweedse regeling voor de exitheffing, welke een goede oplossing lijkt te
bieden voor de invorderingsproblematiek.

178 2011/2046(INI).
179 E.R. Roerlofs, ‘Eindelijk op weg naar een EU-Richtlijn betreffende zetelverplaatsing?’Ondernemingsrecht 2012/32, paragraaf 3.1.
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8.2.1 De Europese Commissie
De Europese Commissie heeft in haar mededeling van 19 december 2006 180 haar mening
omtrent de exitheffingen duidelijk gemaakt. Volgens de Commissie dienen de lidstaten uitstel
van betaling te verlenen van belasting over meerwaardes totdat deze daadwerkelijk worden
gerealiseerd. Hierbij mogen er geen onevenredige kosten worden veroorzaakt voor de
belastingplichtige. 181 De maatregelen ter controle van de belastingheffing mogen niet verder
gaan dan noodzakelijk. De verplichting regelmatig informatie te verschaffen inzake de
verplaatste activa kan niet als onevenredig worden beschouwd. De lidstaat mag de
belastingplichtige ook de optie geven toch te kiezen voor directe afrekening. Deze keuze moet
wel reëel zijn en dus niet zijn ingegeven door te hoge administratieve lasten bij uitstel. 182 Het
Hof heeft deze aanbeveling van de Commissie slechts deels gevolgd bij het wijzen van de zaak
National Indus Grid. Het Hof is hierbij wel uitgegaan van een keuzemogelijkheid tot uitstel van
betaling, maar heeft hierbij zodanig zware controlemiddelen toegestaan (zekerheidstelling en
rente over het uitgestelde bedrag), dat de keuze voor uitstel van betaling zeer onaantrekkelijk is
geworden.
De Europese Commissie ziet twee manieren om dubbele heffing te voorkomen: de vertrekstaat
biedt de mogelijkheid tot verrekening van de in de nieuwe lidstaat betaalde belastingen over
dezelfde winsten of de lidstaten verdelen de heffingsbevoegdheid, waarbij rekening wordt
gehouden met waardeverminderingen na emigratie. 183 De dubbele heffing of het gebrek aan
heffing komt voort uit de verschillende nationale stelsels. Een lidstaat kan de activa van een
onderneming waarderen op de boekwaarde of de waarde in het economisch verkeer. Indien
deze waarderingen niet overeenkomen zal er geen consistente heffing plaatsvinden. De
Commissie ziet hiervoor de oplossing in een wederzijdse erkenning, waarbij de lidstaat van
ontvangst de beginwaarde van de activa stelt op het bedrag dat de lidstaat van oorsprong heeft
vastgesteld bij emigratie. 184

180 COM (2006), 825.
181 COM (2006), 825, p. 4.
182 COM (2006), 825, p. 7.
183 COM (2006), 825, p. 5.
184 COM (2006), 825, p. 8.
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De Europese Commissie heeft naast deze mededeling meerdere infractieprocedures opgestart
tegen lidstaten met een exitheffing. 185 Zo is Nederland, na het negeren van het verzoek van de
Europese Commissie op 24 november 2010, voor het Hof gedaagd. De Europese Commissie is
van mening dat de Nederlandse exitheffing, verwoord in artikel 15c en 15d Wet Vpb 1969, in
strijd is met het gemeenschapsrecht. 186 Nederland is echter niet het eerste of het laatste land
dat een dergelijk verzoek heeft gekregen van de Europese Commissie. Naar aanleiding van een
infractieprocedure heeft Zweden haar wetgeving zodanig aangepast, dat naar het buitenland
overgebrachte bestanddelen worden gevolgd. 187 Daarnaast zijn Portugal en Spanje voor het Hof
gedaagd 188 en zijn ook België 189, Denemarken 190 en Ierland 191 verzocht de wetgeving aan te
passen. Deze infractieprocedures zijn momenteel nog in behandeling. Het is mijns inziens niet te
verwachten dat het Hof hierbij een nieuwe weg zal inslaan. Wel krijgt het Hof de mogelijkheid
nogmaals goed stil te staan bij bijvoorbeeld de toezegging dat het stellen van zekerheden is
toegestaan en hierop terug te komen.

8.2.2 De Europese Raad
In 2008 heeft de Europese Raad een resolutie uitgevaardigd betreffende de coördinatie van
exitheffingen. Hierbij besteedt hij aandacht aan de situaties zoals bestreken door artikel 15c en
15d Wet Vpb 1969. Hij verzoekt de lidstaten de volgende beginselen te hanteren:
•

Indien de lidstaat van vertrek bij emigratie de opgebouwde reserves en voorzieningen
fiscaal laat vrijvallen, kunnen deze reserves en voorzieningen, naar het recht van de
ontvangende lidstaat, wederom worden gevormd ten laste van het daar belastbare
resultaat;

•

De lidstaat van ontvangst verleent een step-up voor zover de lidstaat van vertrek bij
emigratie heft over de opgebouwde waardevermeerderingen;

•

Geschillen over de waarde van de activa op het moment van emigratie worden via de
gebruikelijke procedure beslecht;

185 P.J. te Boekhorst en M.E. Kastelein, ‘De huidige exitheffingen binnenkort echt exit?’, ftV 2010, nr. 23, hoofdstuk 7.
186 Commissie tegen Nederland, C-301/11.
187 2007/2372.
188 Commissie tegen Portugal, C-38/10 en Commissie / Koninkrijk Spanje, C-64/11.
189 2008/4250.
190 Commissie tegen Denemarken, C-261/11.
191 EG 27-01-2011 IP/11/78 (FIDA 201110556).
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•

De lidstaat van ontvangst mag bewijs eisen van de belastingheffing door de lidstaat van
vertrek, evenals van de gehanteerde waardering van de activa.

•

In het kader van de richtlijn inzake uitwisseling van inlichtingen, verleent de lidstaat van
ontvangst bijstand bij het vaststellen van de vervreemdingsdatum.

De Europese Raad voorziet de lidstaten hiermee van een duidelijke leidraad ter coördinatie van
de exitheffingen. De mededeling van de Europese Commissie en de resolutie van de Europese
raad zijn een vorm van ‘soft law’ en daarmee niet juridisch bindend. Nu de resolutie van de
Raad is aangenomen met unanimiteit van stemmen kan aan deze resolutie wel meer waarde
worden gehecht. 192 Vooralsnog lijkt er nog niet veel te zijn gedaan met de resolutie.

8.2.3 De Zweedse exitheffing
Zoals reeds aangegeven in paragraaf 8.2.1 heeft de Europese Commissie ook tegen Zweden een
infractieprocedure gestart. Zweden heeft naar aanleiding hiervan haar wetgeving zodanig
aangepast, dat de Europese Commissie de procedure heeft afgebroken. Deze wetgeving komt in
het kort op het volgende neer:
Er wordt een conserverende aanslag opgelegd bij de emigrerende vennootschap. Deze aanslag
valt vervolgens jaarlijks vrij, waarbij wordt aangesloten bij de afschrijvingstermijn. 193
Bijvoorbeeld: stel de vennootschap heeft een machine, waard 200, met een boekwaarde van
100. De meerwaarde is aldus 100. Over deze machine zou nog 5 jaar afgeschreven kunnen
worden. De meerwaarde valt daardoor in 5 jaar vrij, waardoor er 20 per jaar aan de winst wordt
toegevoegd. Deze regeling lijkt sterk op de wijze van verrekening die Nederland tot 1 januari
2012 hanteerde voor bestanddelen die naar een buitenlandse vaste inrichting waren verplaatst.
Deze oplossing is deels nog steeds een belemmering, aangezien er niet wordt gewacht tot
werkelijke realisatie van de meerwaardes. Nu daadwerkelijke realisatie bij een draaiende
onderneming wellicht nooit zal plaatsvinden, lijkt dit echter een goede oplossing. De
belemmering wordt geminimaliseerd door spreiding van de betaling en de lidstaat hoeft niet tot
in eeuwigheid te wachten op het moment van heffing. Daarnaast lijkt deze oplossing minder

192 H.P.A.M. van Arendonk, ‘Exit Taxes: Separation of Powers?’, EC Tax Review 2010/2, p.61.
193 J.J.A.M. Korving, Europees Belastingrecht, Den Haag: SDU Uitgevers 2011, p.90 en 91.
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administratieve lasten voor belastingplichtige en de lidstaat met zich mee te brengen, evenals
het feit dat een bankgarantie overbodig zal zijn.

8.3

Sam envatting en conclusie

Op juridisch en op fiscaal gebied zijn er bewegingen geweest op Europees niveau ter
harmonisatie. Vooralsnog lijkt hier echter weinig effect van uit te gaan. Op civiel gebied heeft
het Europees Parlement een resolutie uitgevaardigd, waarin het de Commissie oproept tot het
instellen van de veertiende richtlijn ter bevordering van de grensoverschrijdende verplaatsing
van de statutaire zetel. Met deze resolutie is vooralsnog weinig gedaan. Het is raadzaam deze
harmonisatie weer op

te pakken en uit

te breiden tot de mogelijkheid van de

grensoverschrijdende verplaatsing van de werkelijke zetel met behoud van het toepasselijk
recht.
Wel heeft de Europese Commissie in haar mededeling 194 geprobeerd een evenredige verdeling
van de heffingsbevoegdheid voor te stellen, waarbij een exitheffing in overeenstemming met de
vrijheid van vestiging wordt gebracht. Hierbij staat (onvoorwaardelijk) uitstel van de heffing in
combinatie met samenwerking tussen de lidstaten centraal. Deze samenwerking wordt eveneens
door de Europese Raad benadrukt: de lidstaten dienen hun wetgeving op elkaar af te stemmen
om dispariteiten te voorkomen. De mededeling en de resolutie hebben echter geen juridisch
bindende kracht, waardoor de lidstaten niet verplicht zijn hun wetgeving hieraan te
conformeren.
Nu eveneens het Hof geen echte oplossing lijkt te bieden, ligt de bal bij de lidstaten. De
Commissie heeft reeds in 2006 de lidstaten opgeroepen de exitheffingen beter te coördineren. 195
De Commissie stelt hierbij een uitgestelde betaling van de belastingen voor, zonder
zekerheidsstelling, in combinatie met een step-up bij de lidstaat van immigratie. Dit lijkt mij een
erg goede manier om dubbele heffing danwel gebrek aan heffing te voorkomen, in combinatie
met het behoud van de juiste verdeling van de heffingsbevoegdheid.

194 COM (2006), 825.
195 MEMO/06/499, Aankondiging van maatregelen inzake exitheffingen.
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Daarnaast kan gekeken worden naar de huidige regeling in Zweden, waarbij een gefaseerde
afrekening plaatsvindt over de meerwaardes in een onderneming. Hierbij is er dus geen keuze
tussen een directe afrekening of een afrekening, uitgesteld tot werkelijke realisatie. Deze
regeling sluit meer aan bij de economische werkelijkheid en lijkt aldus zeer geschikt voor de
invordering van de exitheffing.

Samenvatting en conclusie
In dit onderzoek is een analyse gemaakt van de beperkingen die optreden bij het verplaatsen
van de werkelijke- dan wel de statutaire zetel van een vennootschap binnen de Europese Unie.
Hierbij is onderzocht tegen welke civiele en fiscale beperkingen een dergelijke vennootschap kan
oplopen. Centraal hierbij stond de Nederlandse wetgeving in het licht van de gewezen
rechtspraak op Europeesrechtelijk niveau.
De mogelijkheid voor een vennootschap haar zetel te verplaatsen binnen de Europese Unie
wordt beïnvloed door het toepasselijk vennootschapsrecht en fiscale recht. Bij het
vennootschapsrecht zal de relevantie van het toepasselijk recht gelegen zijn in de opgenomen
beschermingsregels voor aandeelhouders en schuldeisers en de daarmee samenhangende mate
van eigen aansprakelijkheid van de bestuurders. Het zal per vennootschap verschillen waaraan
zij meer waarde hecht.
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Vanuit fiscaal oogpunt is de plaats van de werkelijke zetel met name relevant, nu hiermee wordt
bepaald welk land bevoegd is tot belastingheffing. Daarnaast wordt hiermee toegang geboden
tot het netwerk van verdragen gesloten door de lidstaat van vestiging. Fiscaal kan het zeer
voordelig zijn hiermee rekening te houden bij het bepalen van de (werkelijke) vestigingsplaats,
in verband met de aanspraak op fiscale voordelen. Het is mogelijk dat de fiscale voordelen
tijdens de levensduur van een onderneming veranderen, waardoor een zetelverplaatsing
gewenst is.
De mogelijkheid de werkelijke- of statutaire zetel te verplaatsen is afhankelijk van de nationale
wetgeving. De lidstaten van de Europese Unie hebben de leer van de werkelijke zetel of de
incorporatieleer opgenomen in hun nationale regelgeving. De leer van de werkelijke zetel sluit
voor het toepasselijk recht aan bij het land waar de werkelijke zetel is gevestigd. De werkelijkeen statutaire zetel moeten dus altijd in dezelfde lidstaat geplaatst zijn. Verplaatsing van de
werkelijke zetel heeft in beginsel liquidatie tot gevolg. Bij de incorporatieleer is het recht van het
land van oprichting van toepassing. Het is hierbij irrelevant waar de werkelijke zetel gevestigd
is. Nederland heeft in Boek 10 BW en de WFBV de incorporatieleer vastgelegd. Vanuit Europees
perspectief kan de vraag worden gesteld hoe de werkelijke zetel zich ten principale verhoudt tot
de beginselen van de Europese Unie en in hoeverre het mogelijk moet zijn de statutaire zetel te
verplaatsen zonder liquidatie.
Vanuit Nederland is het aldus mogelijk de werkelijke zetel te verplaatsen, zonder verlies van de
rechtsbevoegdheid. Gevolg van de verplaatsing is wel dat er geheven wordt over de fiscale
reserves en de goodwill, voor zover Nederland haar heffingsbevoegdheid verliest. Artikel 15c en
15d Wet Vpb 1969 regelen deze exitheffing. Deze heffing is een eindafrekening voor
vennootschappen die (deels) ophouden in Nederland belastingplichtig te zijn. Artikel 15c Wet
Vpb 1969 ziet daarbij op vermogensbestanddelen die eerst worden verplaatst naar een vaste
inrichting in het buitenland, waarna de vennootschap ophoudt in Nederland effectief
belastingplichtig te zijn. Artikel 15d Wet Vpb 1969 is het sluitstuk van de heffing en voorziet in
een algehele eindheffing bij het ophouden van de Nederlandse belastingplicht.
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Vanuit Europees perspectief is het de vraag of deze exitheffingen geen beperking opleveren van
de vrijheid van vestiging. Bij verplaatsing van de zetel binnen Nederland zal er geen heffing
plaatsvinden over de stille reserves, terwijl het verplaatsen van de werkelijke zetel naar een
andere lidstaat wel leidt tot een eindheffing over alle reserves. Er vindt aldus een discriminatie
plaats tussen beide situaties, waardoor het minder aantrekkelijk kan worden de zetel te
verplaatsen naar een andere lidstaat.
De grensoverschrijdende zetelverplaatsing dient geregeld te worden op Europees niveau. Hierbij
kan een onderscheid gemaakt worden tussen positieve integratie en negatieve integratie.
Positieve integratie heeft twee richtlijnen voortgebracht. De SE-verordening en de fusierichtlijn
maken het mogelijk de werkelijke zetel van een onderneming te verplaatsen. Indien er geen
sprake is van een van beide situaties is er echter geen regeling getroffen om de vrijheid van
vestiging te waarborgen. Hierbij moet een beroep worden gedaan op de artikelen 49 en 54
VWEU, op basis waarvan natuurlijke personen en rechtspersonen het recht hebben zich vrij te
vestigen binnen de Europese Unie. De vrijheid van vestiging is een vorm van negatieve
integratie.
De vrijheid van vestiging kan beperkt worden door de lidstaten, door discriminerende of
beperkende maatregelen. Deze beperkingen kunnen echter worden gerechtvaardigd op grond
van de rule of reason. Op civiel gebied zal dit vaak gebaseerd worden op de bescherming van
aandeelhouders en schuldeisers. Op fiscaal gebied is de rule of reason te verdelen naar vier
rechtvaardigingsgronden: de fiscale coherentie, de doeltreffendheid van fiscale controles, de
evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid en antimisbruik maatregelen. Een maatregel
kan hierdoor worden gerechtvaardigd wanneer zij geschikt en proportioneel is. Bij exitheffingen
zal

een

beroep

op

de

fiscale

coherentie

en

de

evenwichtige

verdeling

van

de

heffingsbevoegdheid het meest soelaas bieden. Een beroep op de doeltreffendheid van fiscale
controles loopt vaak mis op de proportionaliteit en antimisbruik is slechts in echte misbruik
situaties toepasbaar.
Het Hof heeft ondertussen redelijk wat zaken gewezen, waaruit blijkt in hoeverre de werkelijke
zetelleer en de incorporatieleer de vrijheid van vestiging belemmeren. Hieruit kan een duidelijke
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lijn worden gedestilleerd. De lidstaat waar de vennootschap wordt opgericht mag zelf bepalen
hoe zij haar nationale wetgeving vormgeeft. Bij toepassing van de werkelijke zetelleer heeft dit
tot gevolg dat de vennootschap reeds is ontbonden, voor zij aanspraak kan maken op de
vrijheid van vestiging. Dit is enkel anders in het geval waarin de lidstaat van ontvangst de
grensoverschrijdende omzetting toestaat. In dit geval hoeft, ingevolge de zaak Cartesio, de
vennootschap niet geliquideerd te worden, maar mag zij rechtstreeks omgezet worden naar het
recht van de ontvangende lidstaat.
Het Hof voorkomt met deze gedachtegang een werkelijke toetsing van de werkelijke zetelleer
aan de vrijheid van vestiging. De vrijheid van vestiging heeft civielrechtelijk daardoor alleen
effect op de behandeling van een grensoverschrijdende zetelverplaatsing door de ontvangende
lidstaat. Deze dient de vennootschap te erkennen, met de bijbehorende inschrijving in het
handelsregister en rechtsbevoegdheid. Daarnaast mogen er geen strengere (oprichtings)eisen
worden gesteld aan de vennootschap.
Op fiscaal gebied zijn er drie zaken gewezen. De zaken Hughes de Lasteyrie en N. zagen op de
emigratie van een aanmerkelijk belanghouder. Hieruit is gebleken dat het een lidstaat is
toegestaan een exitheffing op te leggen indien hierbij automatisch uitstel van betaling wordt
verleend, waarbij er geen eisen worden gesteld aan dit uitstel, zoals een bankgarantie.
Daarnaast dient de lidstaat van vertrek rekening te houden met de latere waardedalingen,
indien hier geen rekening mee wordt gehouden door de lidstaat van ontvangst.
In de zaak National Grid Indus stond de vennootschapsrechtelijke exitheffing ter discussie. Deze
heffing wordt gerechtvaardigd door de evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid. Er
dient echter wel de mogelijkheid te worden geboden tot uitstel van betaling, waarbij de lidstaat
een bankgarantie mag eisen en rente mag berekenen. Latere waardedalingen hoeven bij
vennootschappen juist niet te worden meegenomen in de heffing.
Bovenstaande zaken laten zien dat het Hof een onderscheid maakt tussen de exitheffing bij
natuurlijke personen en rechtspersonen. Het is echter niet geheel duidelijk of dit onderscheid
voortkomt uit de verschillen tussen beide situaties of door een gedachteverandering van het
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Hof. Wel is duidelijk dat er nog steeds een exitheffing mag worden geheven, waarbij uitstel van
betaling weliswaar mogelijk, maar niet bepaald aantrekkelijk is. Het Hof maakt hiermee voor
lidstaten de incorporatieleer minder aantrekkelijk, maar probeert zodanige voorwaarden te
creëren dat het verschil tussen de beide leren in de praktijk minimaal zal zijn.
Indien grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel mogelijk is, loopt de
vennootschap tegen enkele eisen aan ter bescherming van de aandeelhouders, de schuldeisers
en de werknemers.
Uit bovenstaande blijkt dat de werkelijke zetelleer een grotere belemmering vormt voor de
vrijheid van vestiging. Hierbij kan een vennootschap namelijk niet haar activiteiten naar een
andere lidstaat verplaatsen zonder tot liquidatie over te gaan, gevolgd door heroprichting in de
andere lidstaat. Voor een actieve onderneming is liquidatie een zeer grote belemmering, waarbij
vereffend moet worden (met directe afrekening over alle fiscale meerwaardes) en bijvoorbeeld
ook rekening moet worden gehouden met personeel dat in dienst is. De incorporatieleer is
daarentegen minder belemmerend, nu het hierbij irrelevant is waar de activiteiten plaats vinden.
Enkel het verplaatsen van de statutaire zetel vereist in een dergelijk systeem de liquidatie van
een vennootschap. Er wordt echter wel een fiscale exitheffing geheven bij emigratie, hetgeen
zonder harmonisatie kan leiden tot dubbele belastingheffing. De vraag of er behoefte is aan een
regeling

op

Europeesrechtelijk

niveau

ter

versoepeling

van

de

grensoverschrijdende

zetelverplaatsing kan dan ook met een volmondig “ja” worden beantwoord.
Over een dergelijke Europeesrechtelijke regeling op civiel en fiscaal gebied is reeds nagedacht.
Vooralsnog lijkt hier echter weinig effect van uit te gaan. Op civiel gebied heeft het Europees
Parlement een resolutie uitgevaardigd, waarin zij de Commissie oproept tot het instellen van de
veertiende richtlijn ter bevordering van de grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire
zetel. Met deze resolutie is vooralsnog weinig gedaan. Het is raadzaam deze harmonisatie weer
op te pakken en uit te breiden tot de mogelijkheid van de grensoverschrijdende verplaatsing van
de werkelijke zetel met behoud van het toepasselijk recht.
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Wel heeft de Europese Commissie in een mededeling geprobeerd een evenredige verdeling van
de heffingsbevoegdheid voor te stellen, waarbij een exitheffing in overeenstemming met de
vrijheid van vestiging wordt gebracht. Hierbij staat (onvoorwaardelijk) uitstel van de heffing in
combinatie met samenwerking tussen de lidstaten centraal. Deze samenwerking wordt eveneens
door de Europese Raad benadrukt: de lidstaten dienen hun wetgeving op elkaar af te stemmen
om dispariteiten te voorkomen. De mededeling en de resolutie hebben echter geen juridisch
bindende kracht, waardoor de lidstaten niet verplicht zijn hun wetgeving hieraan te
conformeren.
Nu eveneens het Hof geen echte oplossing lijkt te bieden, ligt de bal weer bij de lidstaten. De
Commissie heeft reeds in 2006 de lidstaten opgeroepen de exitheffingen beter te coördineren.
De Commissie stelt hierbij een uitgestelde betaling van de belastingen voor, zonder
zekerheidsstelling, in combinatie met een step-up bij de lidstaat van immigratie. Dit lijkt mij een
erg goede manier om dubbele heffing, danwel gebrek aan heffing te voorkomen, in combinatie
met het behoud van de juiste verdeling van de heffingsbevoegdheid.
Daarnaast kan gekeken worden naar de huidige regeling in Zweden, waarbij er een gefaseerde
afrekening plaatsvindt over de meerwaardes in een onderneming. Hierbij is er dus geen keuze
tussen een directe afrekening of een afrekening, uitgesteld tot werkelijke realisatie. Deze
regeling sluit meer aan bij de economische werkelijkheid en lijkt aldus zeer geschikt voor de
invordering van de exitheffing.
Het is het mijns inziens gewenst dat er op civiel en op fiscaal niveau een richtlijn komt ter
bevordering van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing. Civiel moet deze richtlijn regelingen
treffen voor de verplaatsing van de statutaire- en de werkelijke zetel. Fiscaal dient de richtlijn te
zorgen voor een duidelijke harmonisatie in de nationale belastingwetten van de lidstaten. Hierbij
is het essentieel dat elke lidstaat een step-up verleent bij binnenkomst van een vennootschap.
Daarnaast dient er een regeling bedacht te worden voor de invordering van de exitheffing,
waarbij de aansluiting bij de afschrijvingstermijn van activa een redelijke oplossing lijkt.
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