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Inleiding 

 

1. Reeds in de jaren negentig erkende de OESO dat van de nationale overheden in geen geval 

kan worden verwacht dat zij met lede ogen toekijken hoe andere landen roofbouw plegen op 

hun belastinginkomsten door belastingplichtigen te paaien met voordelige belastingregimes of 

zich zelfs te ontwikkelen tot echte belastingparadijzen. In die lijn moedigde de OESO haar 

lidstaten in een rapport van 1998 dan ook aan om een implementatie van de CFC-regeling te 

overwegen om zich te wapenen tegen de gangbare praktijk om belastbare inkomsten af te 

leiden naar het buitenland.1 

 

Waar landen de dubbele identiteit dragen van zowel lidstaat van de OESO als lidstaat van de 

Europese Unie, moet evenwel omzichtig worden omgesprongen met deze aanbeveling. In de 

praktijk is immers de vraag gerezen naar de comptabiliteit van deze door de OESO gepromote 

CFC-regeling met de regels van het vrij verkeer die dan weer door de Europese Unie hoog in 

het vaandel worden gedragen.  

 

Met haar uitspraak in de zaak Cadbury Schweppes in 2006 leek het Europees Hof van Justitie 

alvast weinig opening te laten voor de toepassing het CFC-concept in de nationale 

wetgevingen van de lidstaten van de Europese Unie in het licht van de vrijheid van vestiging. 

Algemeen werd dan ook verwacht dat de CFC-implementaties door de lidstaten geen lang 

leven beschoren zouden zijn. Het recente arrest Columbus Container waar het Hof de Duitse 

toepassing van het CFC-principe dan weer wel aanvaardbaar acht, doet dan ook menig 

wenkbrauwen fronsen.  

 

De polemiek die bijgevolg is ontstaan omtrent de rechtspraak van het Europees Hof van 

Justitie in deze materie wordt gedomineerd door de vraag of het Hof met dit laatste arrest op 

haar eigen stappen is teruggekomen en de schaal met betrekking tot de toelaatbaarheid van de 

CFC-regeling weer meer in evenwicht heeft willen brengen, of dat de Cadbury Schweppes-

rechtspraak daarentegen verkeerd is uitgelegd en er wel degelijk een lijn te trekken is tussen 

beide uitspraken van het Hof. Vooraleer op deze discussie in te gaan, is het evenwel van groot 

belang eerst de verschillende gedaantes te schetsen die een CFC-regeling in de nationale 

wetgeving van de Europese lidstaten kan aannemen. Dit kan namelijk potentieel een impact 

                                                
1 OECD Report on Harmful Competition – An Emerging Tax Issue (1998), 40 e.v., 
http://www.oecd.org/dataoecd/33/0/1904176.pdf. 
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hebben op de mogelijke verzoenbaarheid met de vrijheid van vestiging. Vervolgens moeten 

beide genoemde uitspraken van het Europees Hof van Justitie uitgebreid onder de loep 

worden genomen om ten slotte te kunnen onderzoeken of er al dan niet een vast beleid van het 

Hof te detecteren is. 

 

 

Hoofdstuk 1. Controlled Foreign Corporation 

 

2. De tendens van particulieren en ondernemingen om het mondiale landschap af te speuren 

om zich op de meest voordelige fiscale regimes te kunnen enten, heeft steeds meer Europese 

lidstaten gedreven naar maatregelen om de eigen belastinginkomsten te waarborgen. Het 

gebruik van het CFC-concept waar fiscale transparantie de hoofdtoon voert, is dan ook in 

deze context alsmaar meer op het Europese toneel verschenen.2 

 

 

Afdeling 1. Subpart F  

 

3. De Verenigde Staten van Amerika stonden aan de wieg van het concept van de ‘Controlled 

Foreign Corporations’ (CFC). De Amerikaanse fiscus stelde vast dat de belastbare basis van 

de onderdanen stelselmatig daalde en zocht naar oorzaken van het wegvloeien van de winsten. 

Hierbij stuitte de fiscus op het gegeven van onderdanen die vennootschappen op allerlei 

belastingparadijzen in de buurt vestigen om die vervolgens al hun activiteiten toe te wijzen. 

Op die manier ging de wereldwinst niet meer rechtstreeks naar de ingezetene, natuurlijke of 

rechtspersoon, van de Verenigde Staten, maar verdween die telkens weer in de portefeuille 

van de buitenlandse entiteit om daar lange tijd te blijven plakken. Waar de uitkeringen van 

dividenden derhalve uitbleven, zag de Amerikaanse fiscus en hiermee ook de Amerikaanse 

begroting veel belastinggelden verloren gaan. 

Ondanks de beslommeringen die er waren omtrent het behoud van een competitieve positie 

voor de Amerikaanse bedrijven op mondiaal vlak, stemde het Amerikaans Congres op 6 

september 1962 een wetsvoorstel dat uiteindelijk resulteerde in het inschrijven van ‘Subpart 

F’ in de Internal Revenue Code (IRC). De missie was duidelijk: de relokalisering en 

                                                
2
 H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en M. STEFANER, “General report” in M. LANG, H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en 

M. STEFANER (eds.), CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, Den Haag, Kluwer Law International, 2004, 
16. 
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accumulatie van winsten in andere, fiscaal vriendelijke, landen via buitenlandse 

vennootschappen tegengaan en de dam die de normaal verschuldigde belastingen afdrijft naar 

het buitenland breken.3 

 

4. Het principe bestaat erin dat de Amerikaanse fiscus doorheen de CFC mag kijken en er 

fictief van uit mag gaan dat de winsten toch als dividenden aan de aandeelhouders zijn 

uitgekeerd. De moedervennootschap zal bijgevolg jaarlijks belast worden op dividenden die 

zij in feite niet heeft ontvangen. Opdat geen sprake zou zijn van dubbele belastingen, wordt 

een werkelijke dividenduitkering in de toekomst dan weer wel vrijgesteld.4 

 

Gezien de impact van deze maatregel, was een strakke afbakening van het CFC-begrip 

evenwel welkom. De Amerikaanse wetgever heeft dan ook verschillende criteria 

voorgeschreven op basis waarvan de fiscus de dochtervennootschap daadwerkelijk als een 

CFC moet kunnen ontmaskeren.  

In de eerste plaats moet het uiteraard een buitenlandse dochter betreffen die naar buitenlands 

recht is opgericht. Bovendien moet zij ten minste drie van een in de wet opgesteld rijtje 

kenmerken vertonen. Het betreft hierbij een centraal management, beperkte aansprakelijkheid, 

bedrijfscontinuïteit en de vrije overdraagbaarheid van de aandelen.5 Opdat de fiscus definitief 

het label van CFC kan toebedelen, moeten de in de Verenigde Staten gevestigde 

aandeelhouders ten slotte minstens vijftig procent van de stemrechten, dan wel van de waarde 

van aandelen vertegenwoordigen waarbij ze elk, voor zichzelf, direct of indirect over 

minimum tien procent van de stemrechten beschikken.6 

 

 

Afdeling 2. CFC versus OESO 

 

5. Niettegenstaande de OESO als sinds 1987 positief aankijkt tegen de toepassing van 

defensieve maatregelen naar het voorbeeld van Subpart F om de gangbare praktijk van 

misbruik van buitenlandse entiteiten met het oog op het afschermen van bepaalde inkomsten 

tegen belastingheffing te counteren, heerst nog steeds onenigheid over de al dan niet 

                                                
3 IRC, 951. 
4 T. ROSEMBUJ, “Controlled Foreign Corporations – Critical Aspects”, Intertax 1998, (333) 334. 
5 T. JANSEN en P. DE VOS, Handboek internationaal en Europees belastingrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 
58. 
6 T. ROSEMBUJ, “Controlled Foreign Corporations – Critical Aspects”, Intertax 1998, (333) 334. 
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verenigbaarheid van een CFC-wetgeving met dubbelbelastingverdragen die vaak op het 

OESO-Modelverdrag gestoeld zijn. 

 

6. De Franse rechtspraak oordeelde in 2002 dat artikel 7, in tegenstelling tot artikel 5.7, van 

het OESO-Modelverdrag zich tegen dergelijke CFC-regelingen verzet. Dit artikel schrijft voor 

dat winst alleen belastbaar is in het woonplaatsland van de ondernemer. Dit houdt bijgevolg in 

dat de winst van een buitenlandse dochtervennootschap die het label CFC draagt, in haar 

lidstaat van vestiging zou moeten worden belast, maar de werking van het CFC-principe 

maakt net dat dit niet gebeurt door de winsten rechtstreeks door het woonplaatsland van de 

moedervennootschap – aandeelhouders te laten belasten.7 

In de Finse rechtspraak was evenwel een andere mening te lezen. De opvatting die daar 

weerklonk is dat, gezien uit de OESO-commentaren blijkt dat de meeste OESO-landen een 

CFC-regeling kennen, ervan mag worden uitgegaan dat dergelijke regeling toch wel 

doorwerking zal kunnen hebben in het licht van het OESO-Modelverdrag.8  

Het hoeft niet gezegd dat hierop al snel reactie kwam. Een regeling aanvaardbaar achten op 

basis van haar verspreiding doorheen de OESO, weegt immers inderdaad nogal licht door. A 

fortiori in de wetenschap dat de discussie over de verenigbaarheid van deze regelgeving in 

veel van die landen nog lang niet gesloten is.9 

 

7. De mening van de Conseil d’Etat is echter ook niet zonder kritiek gebleven. Het aanduiden 

van de belastingplichtige in wiens hoofde belasting zal worden geheven, is een exclusieve 

taak van de nationale wetgever. Dubbelbelastingverdragen daarentegen voeren geen 

dergelijke selectieprocessen door. Zij garanderen personen en entiteiten die als aansprakelijke 

voor belastingen zijn aangeduid door een lidstaat, en er derhalve ingezetene zijn, daarentegen 

enkel de voordelen die voor dragers van fiscale verplichtingen zijn afgesproken door hun 

woonstaat met een andere lidstaat. Verdragen spreken zich geenszins uit over de correctheid 

van de vermelde aanduidingen door de nationale wetgevers, zodat een lidstaat er perfect voor 

kan kiezen de aandeelhouders op haar grondgebied van een buitenlandse dochter op basis van 

                                                
7 H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en M. STEFANER, “General report” in M. LANG, H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en 
M. STEFANER (eds.), CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, Den Haag, Kluwer Law International, 2004, 
29-30;E. ARRUDA MADEIRA en T. CASSIANO NEVES, “Exploring the Bouderies of the Application of Article 
10(5) of the OECD Model”, Intertax 2007, afl. 8-9, (473) 481. 
8 H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en M. STEFANER, “General report” in M. LANG, H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en 
M. STEFANER (eds.), CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, Den Haag, Kluwer Law International, 2004, 
29-30; M. LANG, “CFC Regulations and Double Taxation Treaties”, Intertax 2003, afl. 2, (51) 51-53. 
9 M. LANG, “CFC Regulations and Double Taxation Treaties”, Intertax 2003, afl. 2, (51) 51 e.v. 
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het CFC-principe met belastingen te bezwaren voor die buitenlandse winsten zonder hiermee 

de vingers te branden aan verdragen die dubbele belastingen moeten voorkomen.10 

Dat artikel 7 van het OESO-Modelverdrag geen waarde lijkt te schenken aan de door de 

nationale wetgever gedane toewijzing van belastbare inkomsten, lost de auteur LANG 

daarenboven op met een verwijzing naar artikel 3.1 van het OESO-Modelverdrag. Dit artikel 

proclameert meer bepaald dat de woonstaat van de onderneming afhangt van de woonplaats 

van de persoon die de onderneming voert, wat volgens hem een verwijzing naar de selectie 

door de nationale regelgeving omvat. Degenen aan wie de wetgever de inkomsten toewijst, 

zijn meteen degenen die de verdragsvoordelen kunnen genieten en dit geldt ook voor artikel 7 

van het OESO-Modelverdrag, aldus de auteur. Het zou immers de verbeelding tarten dat met 

betrekking tot bepaalde artikelen enkel de ontvanger van de inkomsten van de garanties kan 

genieten, terwijl dit voor andere vanuit een objectievere hoek wordt bekeken zodat een andere 

categorie personen en entiteiten de voordelen ervan kunnen genieten.11 

 

8. In een reactie op deze Franse rechtspraak stipuleert de Commentaar op het OESO-

Modelverdrag sinds 2003 dat CFC-regels wel degelijk in verdragssituaties kunnen worden 

toegepast.12 Het doel van het OESO-Modelverdrag zou immers enkel bestaan in het 

weerhouden van lidstaten om winsten van ondernemingen in andere lidstaten in de zin van 

artikel 7 van het OESO-Modelverdrag te belasten, maar niet het tegengaan van 

belastingheffing op ingezetenen in het kader van de CFC-regels.13 

 

9. Het moet evenwel gezegd dat veel strubbelingen ook ontstaan door de uiteenlopende wijze 

waarop elke lidstaat aankijkt tegen de verhouding nationaal recht – verdragsrecht. Landen als 

België en Nederland kiezen voor de primauteit van de door hen afgesloten verdragen boven 

hun eigen interne wetgeving. Een overtreding van een dubbelbelastingverdrag door een 

contracterende partij op basis van diens nationale regelgeving ligt daar dan ook moeilijker. In 

Duitsland daarentegen geldt uitdrukkelijk het beginsel dat haar nationale (CFC) wetgeving 

dubbelbelastingverdragen mag overschrijden, latere wetgevende bepalingen gaan er 

bovendien altijd voor op eerdere, wat hun bron ook is. Een ‘treaty override’ doet daar dan ook 

niemand opschrikken. Hetzelfde geldt in het Verenigd Koninkrijk. Daar geldt immers het 

                                                
10 M. LANG, “CFC Regulations and Double Taxation Treaties”, Intertax 2003, afl. 2, (51) 53-55. 
11 M. LANG, “CFC Regulations and Double Taxation Treaties”, Intertax 2003, afl. 2, (51) 55. 
12 Comm. op artikel 1, nr. 23 en 26. 
13 H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en M. STEFANER, “General report” in M. LANG, H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en 
M. STEFANER (eds.), CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, Den Haag, Kluwer Law International, 2004, 
29. 
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beginsel dat wetgeving die de werking ervan mogelijk maakt een conditio sine qua non vormt 

voor de uitvoering van een belastingverdrag. Zo illustreerde de Bricom-zaak dat 

verdragsvoordelen er alleen worden toegekend wanneer er een rechtstreekse toewijzing van 

de inkomsten plaatsvindt volgens de CFC-regels, in tegenstelling tot de gevallen waar slechts 

een fictionele som wordt toegewezen.14 Het moet echter gezegd dat de Britse CFC-regeling 

sinds 2008 volledig buiten werking werd gesteld door het Britse High Court.15
 

 

 

Afdeling 3. Corpus van de CFC-regeling 

 
10. Zoals vermeld liggen de wortels van de CFC-regeling in het tegengaan van de erosie van 

de belastbare basis door uitstel van taxatie.  In die zin is het CFC-concept dan ook ontworpen 

om het oprichten van vennootschappen in het buitenland, om zo de belastingen op de 

inkomsten naar een (veel) latere datum te verschuiven, te kortwieken. 

 

11. Vanuit deze bron van bestaan, vormen een aantal basiskenmerken een rode lijn doorheen 

de verschillende implementaties van de CFC-regel in de verschillende landen die hier zeer 

beknopt zullen worden weergegeven.  

 

 

§ 1. Sleutelkenmerken van CFC-regimes 

 

12. In de eerste plaats moet er sprake zijn van een band tussen de ingezetene en de 

vennootschap in het buitenland. Meestal is hierbij vereist dat de belastingplichtigen-

ingezetenen een zekere en permanente invloed (kunnen) uitoefenen op de buitenlandse 

entiteit. Het criterium dat deze vereiste controle moet meten vertoont evenwel verschillende 

variaties van land tot land. Zo komt niet alleen de voorwaarde van een meerderheid in 

stemrechten of de waarde van de CFC voor, maar ook bijvoorbeeld van de rol in het 

voortbrengen van de inkomsten daar, een de facto dominante invloed of een mix van 

                                                
14 H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en M. STEFANER, “General report” in M. LANG, H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en 
M. STEFANER (eds.), CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, Den Haag, Kluwer Law International, 2004, 
32. 
15 S.C.M. DOUMA, “Doorwerking van rechtspraak van het HvJ EG in de nationale rechtsorde”, Weekblad Fiscaal 
Recht 2008, (1175) 1175. 
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verschillende van deze criteria voor.16 Een meerderheidsparticipatie is trouwens niet altijd 

vereist wanneer naar de eerstgenoemde voorwaarden wordt verwezen.17 

 

13. Een ander basiskenmerk is vanzelfsprekend het fiscaal regime van het vestigingsland van 

de CFC. Vaak is het zo dat vanaf het verschil in belastingdruk tussen beide landen een 

bepaalde drempel overschrijdt het CFC-mechanisme in werking kan treden. Sommige landen 

duiden evenwel reeds op voorhand aan welke landen volgens hen te lage tarieven hanteren 

zodat bij een vestiging daar deze voorwaarde van te lage belastingdruk zonder verder 

onderzoek als voldaan zal worden beschouwd. Het gaat dan om belastingparadijzen, 

gespecialiseerde belastingparadijzen en landen met een preferentieel belastingregime. Zij 

verschijnen dan op de befaamde ‘black –en greylists’. Omgekeerd circuleren er ook 

‘whitelists’ die landen opsommen waar ingezetenen zonder risico op de toepassing van de 

CFC-regeling vennootschappen kunnen vestigen.18 

 

14. In de rand hiervan kunnen twee verschillende benaderingswijzen die door de rechtsleer in 

verschillende landen worden gedetecteerd, besproken worden.  

Vooreerst is er de ‘jurisdictional approach’. Hier passen de landen de CFC-regeling toe op 

alle inkomsten die zijn afgeleid naar jurisdicties die op de black –of greylists’ prijken.19 Het 

komt er derhalve op neer dat zuiver naar de vergelijking van belastingtarieven van beide 

landen wordt gekeken om de CFC-regel al dan niet te laten spelen. 

In de ‘global approach’ liggen de zaken enigszins anders. Hier wordt CFC-regel immers 

toegepast op elke buitenlandse dochteronderneming ongeacht het daar geldende 

belastingtarief of eventuele bestaande belastingvoordelen. Het hoofdcriterium ligt namelijk 

elders, met name het al dan niet passieve karakter van de verkregen inkomsten.20
 

 

                                                
16 H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en M. STEFANER, “General report” in M. LANG, H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en 
M. STEFANER (eds.), CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, Den Haag, Kluwer Law International, 2004, 
18-19; R. FONTANA, “The Uncertain Future of CFC Regimes in the Member States of the European Union – Part 
1”, ET 2006, (259) 260; G. MAISTO en P. PISTONE, “A European Model for Member States’ Legislation on the 
Taxation of Controlled Foreign Subsidiaries (CFCs) – Part 1”, ET 2008, (503) 507. 
17 G. MAISTO en P. PISTONE, “A European Model for Member States’ Legislation on the Taxation of Controlled 
Foreign Subsidiaries (CFCs) – Part 1”, ET 2008, (503) 507. 
18 H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en M. STEFANER, “General report” in M. LANG, H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en 
M. STEFANER (eds.), CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, Den Haag, Kluwer Law International, 2004, 
19-20; R. FONTANA, “The Uncertain Future of CFC Regimes in the Member States of the European Union – Part 
1”, ET 2006, (259) 260. 
19 Voorbeelden zijn Frankrijk, Italië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 
20 Voorbeelden zijn Canada, Israël en de Verenigde Staten. 
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15. Dit laatste onthult meteen een volgend belangrijk gegeven van de CFC-regel, de aard van 

de geviseerde inkomsten. De meeste CFC-regimes gaan inderdaad vooral de fiscale erosie van 

de passieve (investerings)inkomsten najagen. Het dan onder meer om uitblijvende dividenden, 

interesten, royalty’s, huurgelden… Dergelijke vorm van inkomsten is immers veel 

makkelijker af te drijven naar een CFC in een belastingvriendelijk land dan de werkelijke 

actieve bedrijfswinsten. Hier en daar duiken er wel CFC-regelingen op die ook prima facie 

actieve inkomsten aanpakken afkomstig van transacties met partijen die al dan niet 

gerelateerd zijn met het ‘gastland’.21 

 

16. In de lijn van de ‘global approach’, duikt in de doctrine ook de ‘transactional approach’ op 

die zich eveneens vooral focust op de passieve inkomsten. De benadering kenmerkt zich dan 

ook door een doorgedreven selectie per transactie die de CFC stelt van actieve en passieve 

inkomsten om vervolgens alleen de laatste categorie te treffen.22  

De ‘entity approach’ die zich concentreert op de CFC zelf, vormt hiervan de tegenpool. Hier 

wordt immers gekeken naar alle inkomsten van de dochtervennootschap in se, en dit in relatie 

met het niveau van de daar verdiende of omgeleide passieve inkomsten dan wel met het al dan 

niet bestaan van een zacht belastingsklimaat.23 

 
17. Ten slotte lijkt het logisch dat CFC-regels ook enkel belastingplichtigen treffen die 

ingezetenen zijn van de regulerende staat. Opvallend is dat bepaalde landen zich evenwel niet 

beperken tot aandeelhouders van een CFC, maar naar zij met belangen in bijvoorbeeld een 

trust.24 

 

                                                
21 H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en M. STEFANER, “General report” in M. LANG, H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en 
M. STEFANER (eds.), CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, Den Haag, Kluwer Law International, 2004, 
20-21; R. FONTANA, “The Uncertain Future of CFC Regimes in the Member States of the European Union – Part 
1”, ET 2006, (259) 260. 
22 Voorbeelden zijn Duitsland, Spanje en Denemarken. H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en M. STEFANER, “General 
report” in M. LANG, H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en M. STEFANER (eds.), CFC Legislation, Tax Treaties and 
EC Law, Den Haag, Kluwer Law International, 2004, 22-23; R. FONTANA, “The Uncertain Future of CFC 
Regimes in the Member States of the European Union – Part 1”, ET 2006, (259) 260; G. MAISTO en P. PISTONE, 
“A European Model for Member States’ Legislation on the Taxation of Controlled Foreign Subsidiaries (CFCs) 
– Part 1”, ET 2008, (503) 510. 
23 H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en M. STEFANER, “General report” in M. LANG, H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en 
M. STEFANER (eds.), CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, Den Haag, Kluwer Law International, 2004, 
22-23; R. FONTANA, “The Uncertain Future of CFC Regimes in the Member States of the European Union – Part 
1”, ET 2006, (259) 260; G. MAISTO en P. PISTONE, “A European Model for Member States’ Legislation on the 
Taxation of Controlled Foreign Subsidiaries (CFCs) – Part 1”, ET 2008, (503) 510. 
24 H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en M. STEFANER, “General report” in M. LANG, H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en 
M. STEFANER (eds.), CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, Den Haag, Kluwer Law International, 2004, 
17-18; R. FONTANA, “The Uncertain Future of CFC Regimes in the Member States of the European Union – Part 
1”, ET 2006, (259) 260. 
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§ 2. Schakeringen in de fiscale transparantie 

 

18. In de praktijk zijn verschillende methodes gegroeid van waaruit een woonstaat de 

geviseerde inkomsten bij de moedervennootschap gaat belasten.  

 

De figuur ‘fictuous dividend’ duikt hierbij vaak op. De woonstaat van de 

moedervennootschap anticipeert in dit kader op een belastbaar feit, met name de 

dividenduitkering, zonder acht te slaan op de vraag of en wanneer deze verrichting ook 

daadwerkelijk zal plaatsvinden.25  

 

De doorkijk of ‘piercing the veil’ methode leunt duidelijk het dichtst aan bij het basisidee van 

fiscale transparantie dat in het CFC-principe gegrond ligt. Hier wordt namelijk abstractie 

gemaakt van de rechtspersoonlijkheid die een ander land aan de CFC heeft toegekend, zodat 

de fiscus rechtstreeks bij de controlerende vennoten-ingezetenen kan aankloppen.26 

 

FONTANA geeft ten slotte aan dat de OESO nog een derde visie aangeeft in de rapporten van 

1987 en 1996. Deze baseert zich op de mogelijkheid, bevoegdheid van de aandeelhouder om 

belastingen te betalen.27 

 

Het mag duidelijk zijn dat elke aanpak op zijn manier evenwel tot hetzelfde resultaat leidt. 

Telkens slaagt de woonstaat er met name in de aandeelhouders rechtstreeks te bereiken om 

een aanslag te vestigen op de winsten die in CFC zijn gegroeid. 

 

 

 

 

                                                
25 H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en M. STEFANER, “General report” in M. LANG, H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en 
M. STEFANER (eds.), CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, Den Haag, Kluwer Law International, 2004, 
23; R. FONTANA, “The Uncertain Future of CFC Regimes in the Member States of the European Union – Part 
1”, ET 2006, (259) 261; M. HELMINEN, “Is There a Future for CFC-regimes in the EU?”, Intertax 2005, afl. 3, 
(117) 117; A. RUST, “CFC Legislation and EC Law”, Intertax 2008, afl. 11, (492), 493. 
26 H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en M. STEFANER, “General report” in M. LANG, H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en 
M. STEFANER (eds.), CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, Den Haag, Kluwer Law International, 2004, 
23; R. FONTANA, “The Uncertain Future of CFC Regimes in the Member States of the European Union – Part 
1”, ET 2006, (259) 261; M. HELMINEN, “Is There a Future for CFC-regimes in the EU?”, Intertax 2005, afl. 3, 
(117) 117; A. RUST, “CFC Legislation and EC Law”, Intertax 2008, afl. 11, (492), 493. 
27 R. FONTANA, “The Uncertain Future of CFC Regimes in the Member States of the European Union – Part 1”, 
ET 2006, (259) 261. 
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§ 3. Nevendoeleinden 

 

19. Gaandeweg duiken er evenwel ook andere objectieven dan het tegengaan van de erosie 

van de belastbare basis, op bij landen die van het CFC-principe gebruik maken.  

 

Sommige CFC-regelingen zijn zo uitgerust dat ze twee vliegen in één klap kunnen slaan. 

Waar het regime ook van toepassing is op vestigingen in landen die er geen abnormaal fiscaal 

beleid op na houden, maar daarentegen wel in gebreke blijven op het vlak van de informatie-

uitwisseling, effent het bijvoorbeeld het pad voor de tax audit.28 

 

20. Andere regelingen streven dan weer een absolute kapitaal export neutraliteit na en treffen 

zelfs inkomsten van buitenlandse dochters die weliswaar een preferentieel regime genieten, 

maar desalniettemin het resultaat zijn van een werkelijk gevoerde commerciële activiteit.29 

Met dergelijke neutraliteit schermt de woonstaat haar markt af tegen het wegvloeien van 

kapitaal naar het buitenland door te verzekeren dat haar ingezetenen uiteindelijk dezelfde 

belastingen betalen ongeacht ze investeren in het binnen –of buitenland. 

 

21. Dit staat tegenover de kapitaal import neutraliteit dat er daarentegen naar streeft 

ingezetenen toe te laten ook buiten de nationale grenzen te investeren en er volop te 

concurreren. De investeerders wordt immers gegarandeerd dat zij niet meer belastingen zullen 

moeten betalen dan de ingezetenen van het land waarin zij investeren.30 

 

Het hoeft niet gezegd dat de idee van kapitaal import neutraliteit veel minder in het plaatje 

van het CFC-principe past dan de kapitaal export neutraliteit.31 

 

 

 

                                                
28 G. MAISTO en P. PISTONE, “A European Model for Member States’ Legislation on the Taxation of Controlled 
Foreign Subsidiaries (CFCs) – Part 1”, ET 2008, (503) 505. 
29 G. MAISTO en P. PISTONE, “A European Model for Member States’ Legislation on the Taxation of Controlled 
Foreign Subsidiaries (CFCs) – Part 1”, ET 2008, (503) 505. 
30 H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en M. STEFANER, “General report” in M. LANG, H.-J. AIGNER, U. SCHEUERLE en 
M. STEFANER (eds.), CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, Den Haag, Kluwer Law International, 2004, 
22-23; R. FONTANA, “The Uncertain Future of CFC Regimes in the Member States of the European Union – Part 
2”, ET 2006, (317) 320. 
31 R. FONTANA, “The Uncertain Future of CFC Regimes in the Member States of the European Union – Part 2”, 
ET 2006, (317) 320. 
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Afdeling 4. CFC versus EG 

 

22. Waar in het kader van belastingverdragen naar het voorbeeld van het OESO-

Modelverdrag nog landen stipuleren dat hun (latere) nationale wetgevende initiatieven daar 

van kunnen afwijken, is dergelijke redenering voor de lidstaten van de Europese Unie echter 

volledig uit den boze met betrekking tot de verhouding met het EG-Verdrag.32  

 

De fundamentele vrijheden, en dan vooral de vrijheid van vestiging en het vrij verkeer van 

kapitaal treden in het licht van de CFC-regeling alvast op de voorgrond. Beide genoemde  

fundamentele vrijheden kunnen immers in conflict komen met de CFC-praktijk. Het 

hoofddoel van het CFC-beginsel om uitstel van belastingen via vestigingen in het buitenland 

tegen te gaan, roept namelijk spontaan vragen op naar verenigbaarheid met de 

vestigingsvrijheid. Wanneer de nationale wet daarenboven geen drempel met betrekking tot 

de omvang van de deelneming door de ingezetene voorziet, komt meteen ook het vrij verkeer 

van kapitaal in het vizier.33 

Zoals ook uit de verdere bespreking van de arresten Cadbury Schweppes en Columbus 

Container zal blijken, zal het Hof van Justitie de vestigingsvrijheid het vrij verkeer van 

kapitaal echter laten opslorpen wanneer beide vrijheden tegelijk opgeworpen worden.34 

 

23. Zoals vermeld, is er naar aanleiding van het arrest Columbus Container evenwel veel 

onzekerheid gerezen omtrent het lot van de CFC-regeling tegenover de verdragsvrijheden.35 

Het is dan ook nuttig om zowel Cadbury Schweppes als Columbus Container naderbij te 

bekijken en alle standpunten omtrent deze arresten tegenover elkaar te plaatsen in een poging 

toch een licht in de duisternis te detecteren. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Artikel 249 EG. 
33 HvJ C-446, Test Claimants in the FII Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue, paragraaf 36. 
34 HvJ C-436, X en Y v. Rikssketteverket, paragraaf 66 tot 68. 
35 Zie randnummer 1. 
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Hoofdstuk 2. Cadbury Schweppes 

 

24. In de zaak Cadbury Schweppes is alvast de Britse CFC-regeling onder vuur komen te 

liggen. In haar strijd tegen belastingontwijking in het kader van de ‘internationale strijd om de 

belastbare inkomsten’ zou de Britse wetgever in het licht van de Europese verdragsvrijheden 

immers te ver zijn gegaan met de invoering van de sections 747 tot en met 756 van, en in de 

Schedules 24 tot en met 26 bij de Income en Corporation Taxes Act van 1988. 

 

25. Waar het algemene principe luidt dat winst van een buitenlandse dochter slechts wordt 

belast bij de uitkering ervan aan de binnenlandse moeder als dividend en een belastingkrediet 

voor de buitenlandse bronbelasting de dubbele belasting moet tegengaan, heeft de Britse 

wetgever voor de winst van een gecontroleerde buitenlandse (dochter)vennootschap 

(controlled foreign corporation) een afwijkende, nadeliger regime ontwikkeld. De winst van 

een buitenlandse vennootschap die voor meer dan vijftig procent in handen is van een 

binnenlandse vennootschap en bovendien gevestigd is in een land met een gunstig 

belastingregime waardoor de door deze buitenlandse vennootschap betaalde belasting liefst 

vijfenzeventig procent lager is dan deze die in het Verenigd Koninkrijk zou worden geheven, 

wordt immers rechtstreeks toegerekend aan de binnenlandse vennootschap en bijgevolg aan 

de Britse belasting onderworpen zonder de uitkering ervan af te wachten. Het belastingkrediet 

voor de betaalde bronbelasting dat ook in de algemene regeling voorzien is, keert ook in deze 

context terug om dubbele belasting te vermijden. In de fase dat de buitenlandse vennootschap 

de winst dan ook daadwerkelijk gaat uitkeren als dividend aan de binnenlandse vennootschap 

speelt de Britse wetgever bovendien met deze figuur van belastingkrediet om buitensporige 

fiscale druk alsnog uit de weg te gaan. De initieel betaalde Britse belasting op de winst van de 

buitenlandse vennootschap wordt door de Britse wetgever immers in het kleedje van een 

aanvullende, door de buitenlandse vennootschap in de bronstaat betaalde belasting gestopt dat 

op die manier weer recht geeft op een belastingkrediet. Er is met andere woorden nogmaals 

verrekening mogelijk, dit maal met de belasting die door het Verenigd Koninkrijk zal worden 

geheven op het verkregen dividend door de binnenlandse vennootschap. 

 

Het moet evenwel gezegd dat deze Britse regelgeving geenszins absoluut is. Wanneer de 

gecontroleerde buitenlandse vennootschap negentig procent van haar winst uitkeert binnen de 

achttien maanden en die vervolgens wordt belast bij de binnenlandse vennootschap of 

wanneer eerstgenoemde een vrijgestelde activiteit zoals bepaalde handelsactiviteiten verricht 
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in een handelsvestiging uitoefent, ziet de Britse wetgever immers af van deze 

uitzonderingsregeling. Dit is evenzeer het geval wanneer de buitenlandse vennootschap 

voldoet aan de voorwaarde van de openbaar notering. Om hieraan te voldoen moet het gaan 

om een beursgenoteerde onderneming waarbij vijfendertig procent van de stemrechten in 

handen zijn van het publiek en waarvan de aandelen op een erkende aandelenbeurs worden 

verhandeld. Ten slotte ontsnapt ook de buitenlandse vennootschap waarvan de belastbare 

winst niet meer dan vijftigduizend Britse pond bedraagt, ook de exceptie de minimis, aan deze 

nadelige CFC-regeling. 

 

Een buitenlandse gecontroleerde vennootschap die echter niet onder één van deze 

uitzonderingen valt, kan enkel nog aan de geschetste regelgeving ontkomen door de Britse 

fiscus ervan te overtuigen dat alleen goede bedoelingen aan de basis van de bestaande 

constructie liggen. De binnenlandse vennootschap kan evenwel alleen voor deze ‘motive test’ 

slagen als ze kan aantonen dat noch een Britse belastingvermindering wegens de door de 

buitenlandse gecontroleerde vennootschap gevoerde activiteiten, noch een 

belastingvermindering in het Verenigd Koninkrijk door middel van winstverschuiving, 

(mede) aan de basis heeft gelegen van de keuze voor deze buitenlandse activiteit, 

respectievelijk deze constructie. 

 

26. Cadbury Schweppes plc. is de Britse moedervennootschap van de Cadbury Schweppes – 

groep die actief is in de drank –en suikerwarensector. De groep bestaat uit vennootschappen 

zowel gevestigd in het Verenigd Koninkrijk zelf, als in andere Europese lidstaten en derde 

landen. Zo zijn er onder andere twee indirecte dochters, met name Cadbury Schweppes 

Treasury Services (CSTS) en Cadbury Schweppes Treasury International (CSTI), gevestigd in 

Ierland, meer bepaald het International Financial Services Centre (IFSC), waar zij genieten 

van een belastingtarief van tien procent. De activiteit van beide dochters bestaat erin middelen 

aan te trekken en deze vervolgens ter beschikking te stellen aan de groep. 

 

27. Gezien de lagere belastingdruk in het raam van de CFC-regeling en de visie van de Britse 

fiscus dat geen van uitzonderingsbepalingen in casu kon worden ingeroepen voor het 

belastingjaar 1996, gingen de Commissioners of Inland Revenu in 2000 dan ook bij de Britse 

moedervennootschap aankloppen om de niet uitgekeerde winst van CSTI met betrekking tot 

het belastingjaar 1996 te belasten.  
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Cadbury Schweppes plc. was niet gelukkig met deze situatie en kaartte de zaak aan bij de 

Special Commissioners of Income Tax. Cadbury Schweppes schermde met de artikelen 43, 49 

en 56 van het EG-Verdrag tegen deze CFC-regeling, maar de aangesproken rechtsinstantie 

zelf twijfelde of het vestigen van twee dochters in Dublin, enkel en alleen om in aanmerking 

te komen voor het gunstig fiscaal regime van het IFSC, geen misbruik uitmaakte van de 

verdragsvrijheden.  

 

28. Het Hof van Justitie onderzoekt in de eerste plaats de aantijging van misbruik van de 

verdragsvrijheden door Cadbury Schweppes en bevestigt ab initio dat het de onderdanen van 

een lidstaat van de Europese Unie in geen geval is toegestaan de krachtens het Verdrag 

geschapen mogelijkheden te misbruiken om zich te onttrekken aan de werkingssfeer van hun 

nationale wetgeving.36 Dit geeft de lidstaten echter geen vrijgeleide om hun onderdanen de 

mogelijkheid te ontnemen om zich op de verdragsbepalingen te beroepen om de loutere reden 

dat zij profiteren van fiscale voordelen die gelden in andere lidstaten dan deze waar ze wonen 

of gevestigd zijn.37 Parallel met haar eerdere uitspraak in de zaak Centros oordeelt het Hof 

dan ook dat het oprichten van een vennootschap in een andere lidstaat om een voordeliger 

belastingsregime te genieten, zoals Cadbury Schweppes dat deed door CSTS en CSTI in het 

IFSC te vestigen, in se geen misbruik van deze verdragsvrijheid vormt. Internationale fiscale 

planning vormt met andere woorden geen obstakel voor het inroepen van de 

verdragsvrijheden door de onderneming in kwestie.38 

 

29. Het Hof van Justitie vervolgt hierop haar uitspraak met een onderzoek naar de 

verzoenbaarheid van de Britse CFC-regeling met de artikelen 43 en 48 van het EG-Verdrag. 

Opvallend is dat er in de verwijzing naar het Hof van Justitie geen gewag is gemaakt van 

artikel 48 van het EG-Verdrag, maar enkel werd gevraagd naar het al dan niet verenigbare 

karakter van de Britse wetgeving met de artikelen 43, 49 en 56 van het EG-Verdrag. Het Hof 

stelt echter dat deze vraag zo moet begrepen worden dat zij eveneens betrekking heeft op 

artikel 48 van het EG-Verdrag. Niet alleen stelt dit artikel vennootschappen welke in 

overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat zijn opgericht en hun statutaire zetel, hun 

hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Gemeenschap hebben, voor de toepassing van 

                                                
36 HvJ C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas v. Commissioners of Inland Revenue, 
paragraaf 35. 
37 HvJ C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas v. Commissioners of Inland Revenue, 
paragraaf 36. 
38 HvJ C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas v. Commissioners of Inland Revenue, 
paragraaf 37 en 38. 
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de verdragsbepalingen inzake de vrijheid van vestiging gelijk met de in artikel 43 van het EG-

Verdrag bedoelde natuurlijke personen die onderdaan zijn van de lidstaten.39 Bovendien luidt 

de vaste rechtspraak van het Hof dat nationale bepalingen die van toepassing zijn op de 

deelneming door een onderdaan van de betrokken lidstaat in het kapitaal van een in een 

andere lidstaat gevestigde vennootschap, die hem een zodanige invloed op de besluiten van de 

vennootschap verleent dat hij de activiteiten ervan kan bepalen, binnen de materiële 

werkingssfeer van de verdragsbepalingen inzake de vrijheid van vestiging vallen.40 Op die 

manier moet de Britse CFC-regeling dan ook de overeenstemmingstest met zowel artikel 43 

als artikel 48 van het EG-Verdrag ondergaan.41 

 

Een afzonderlijke toetsing aan het vrij verrichten van diensten en het vrij verkeer van kapitaal 

is dan weer overbodig volgens het Hof van Justitie. Als deze vrijheden al worden beknot dan 

zal dit immers een onvermijdelijk gevolg zijn van de eventuele belemmering van de 

vestigingsvrijheid, zodat artikelen 49 en 56 van het EG-Verdrag niet afzonderlijk aan bod 

hoeven te komen.42 

 

30. Het Hof stelt vervolgens vast dat er inderdaad sprake is van een verschillende behandeling 

van binnenlandse vennootschappen en dat de hoogte van het belastingtarief waaraan de door 

hen gecontroleerde buitenlandse vennootschappen onderworpen zijn, hierbij de katalysator 

vormt. Afhankelijk of de buitenlandse dochtervennootschap al dan niet aan een lager 

belastingtarief in de zin van de CFC-regeling is belast, wordt de binnenlandse moeder immers 

respectievelijk wel of niet belast op de winsten van de dochter.43 Ondanks het feit dat er 

voorzien is in een verrekeningsstelsel waardoor de moeder geen hogere belasting zal betalen 

dan wanneer die winst door een binnenlandse dochter was behaald, onderschrijft het Hof de 

mening dat er wel degelijk een fiscaal nadeel is voor de moedervennootschap door het 

beschreven verschil in behandeling. Krachtens de voorliggende nationale wetgeving wordt de 

ene rechtspersoon immers belast op de winst van een andere rechtspersoon wat niet het geval 

                                                
39 HvJ C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas v. Commissioners of Inland Revenue, 
paragraaf 30. 
40 HvJ C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas v. Commissioners of Inland Revenue, 
paragraaf 31. 
41 HvJ C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas v. Commissioners of Inland Revenue, 
paragraaf 32. 
42 HvJ C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas v. Commissioners of Inland Revenue, 
paragraaf 33. 
43 HvJ C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas v. Commissioners of Inland Revenue, 
paragraaf 43 en 44. 
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is wanneer de moeder alleen binnenlandse dochters heeft of dochters in lidstaten waar er geen 

lager tarief in de zin van de CFC-regeling geldt.44 Derhalve weerhoudt de Britse wetgever 

haar binnenlandse vennootschappen ervan een dochter op te richten in lidstaten met de 

zogenaamde lagere tarieven, wat in strijd is met de vrijheid van vestiging in de zin van 

artikelen 43 en 48 van het EG-Verdrag.45 

 

31. Dit hoeft evenwel niet de zwanenzang van de CFC-regeling te betekenen. Het Hof van 

Justitie beklemtoont namelijk dat er rechtvaardiging mogelijk is voor deze belemmering om 

dwingende redenen van algemeen belang en voorzover het proportionaliteitsbeginsel in acht 

wordt genomen. Veel perspectieven lijkt dit prima facie echter niet te bieden. De noodzaak 

om lagere belastinginkomsten te voorkomen, maakt evenwel geen deel uit van de in artikel 

46, lid 1 van het EG-Verdrag genoemde rechtvaardigingsgronden en vormt evenmin een 

dwingende reden van algemeen belang. Het bestaan van een voordeel in de vorm van een lage 

belastingdruk voor een dochteronderneming die is gevestigd in een andere lidstaat dan die 

waar de moedervennootschap is opgericht, verleent deze laatste lidstaat dan ook niet het recht 

om dit voordeel te compenseren door de moedervennootschap fiscaal minder gunstig te 

behandelen. Het loutere oprichten in een andere lidstaat van een tweede vestiging, zoals een 

dochteronderneming, door een binnenlandse vennootschap is daarenboven geen voldoende 

grondslag voor een algemeen vermoeden van belastingfraude. 

 

De opening voor het voortbestaan van de CFC-regeling ligt paradoxaal genoeg in het principe 

van de vrijheid van vestiging zelf. Waar het doel van de vrijheid van vestiging erin bestaat een 

onderdaan van een lidstaat toe te laten duurzaam deel te nemen aan het economisch leven van 

een andere lidstaat en er met andere woorden te integreren, impliceert vestiging hier immers 

de daadwerkelijke uitoefening van een economische activiteit voor onbepaalde tijd door 

middel van een duurzame vestiging in deze lidstaat. Dit veronderstelt volgens het Hof van 

Justitie bijgevolg dat de betrokken vennootschap werkelijk gevestigd is in de lidstaat van 

ontvangst en daar daadwerkelijk een economische activiteit uitoefent.46  

Een beperking van de vrijheid van vestiging kan in het kader van de strijd tegen misbruiken 

derhalve wel worden gerechtvaardigd wanneer zij specifiek het opzetten van volstrekt 

                                                
44 HvJ C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas v. Commissioners of Inland Revenue, 
paragraaf 45. 
45 HvJ C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas v. Commissioners of Inland Revenue, 
paragraaf 46. 
46 HvJ C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas v. Commissioners of Inland Revenue, 
paragraaf 51 tot 54. 
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kunstmatige constructies, die geen verband houden met de economische realiteit en bovendien 

bedoeld zijn om de belasting te ontwijken die in de regel verschuldigd is op winst uit 

activiteiten op het nationale grondgebied, wil fnuiken.47 Meer nog, het bannen van dergelijke 

gedragingen van het Europese toneel moet worden aangemoedigd, want zij kunnen het recht 

van de lidstaten om hun belastingbevoegdheid met betrekking tot activiteiten op hun 

grondgebied uit te oefenen, aantasten en zo het evenwicht in de verdeling van de 

heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten grondig verstoren.48 

 

32. Artikelen 43 en 48 van het EG-Verdrag moeten met andere woorden zo uitgelegd worden 

dat zij zich in beginsel verzetten tegen nationale bepalingen die, enkel omwille van het 

bestaan van een lager belastingtarief in de lidstaat waar de dochtervennootschap is gevestigd, 

voorzien in de opneming van de door die dochtervennootschap gerealiseerde winst in de 

belastinggrondslag van de binnenlandse moedervennootschap, met als grote uitzondering de 

wetgevingen die strikt gericht zijn tegen het opzetten van volstrekt kunstmatige constructies 

om nationale belastingen te vermijden.49 

 

33. De Britse CFC-regeling kan in casu echter niet genieten van die laatste rechtvaardigings-

grond. Gezien de Britse fiscus in een context waar de voorziene wettelijke uitzonderingen niet 

van toepassing zijn, reeds zonder meer gaat aankloppen bij moedervennootschappen die falen 

voor de motive test, gaat deze wetgeving volgens het Hof immers te ver. Door louter op grond 

van de bestaande wil om fiscale voordelen te genieten te handelen, gaat de wetgever hier 

namelijk voorbij aan het tweede element dat cumulatief aanwezig moet zijn, opdat een 

dochteronderneming het bezwarende etiket van volstrekt kunstmatige constructie kan krijgen. 

Naast het subjectieve element moet met name eveneens sprake zijn van een totaal gebrek aan 

economische activiteit door die dochter voordat zij als dusdanig mag gekwalificeerd 

worden.50 

Het Hof van Justitie komt dan ook tot het kordate besluit dat de Britse belastingmaatregel 

buiten toepassing moet worden gelaten wanneer uit objectieve en door derden controleerbare 

elementen blijkt dat ondanks het bestaan van fiscale beweegredenen, de betrokken 
                                                
47 HvJ C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas v. Commissioners of Inland Revenue, 
paragraaf 55. 
48 HvJ C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas v. Commissioners of Inland Revenue, 
paragraaf 56. 
49 HvJ C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas v. Commissioners of Inland Revenue, 
eindconclusie. 
50 HvJ C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas v. Commissioners of Inland Revenue, 
paragraaf 61-64. 
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gecontroleerde buitenlandse vennootschap daadwerkelijk in de lidstaat van ontvangst is 

gevestigd en er daadwerkelijk economische activiteiten uitoefent.51 

 

 

Hoofdstuk 3. Columbus Container 

 

34. In de zaak Columbus Container Services wordt dan weer een regeling die schijnbaar de 

Duitse invulling van het CFC-concept vormt, onder de microscoop gehouden. In casu staat 

meer bepaald een actie van de Duitse wetgever die de aantrekkingskracht van de Belgische 

coördinatiecentra neutraliseerde ter discussie.  

 

De Duitse wetgeving proclameert het principe van belastingheffing op het wereldinkomen van 

elke ingezetene. Inkomsten uit onderneming en kapitaal worden er derhalve berekend en 

belast onafhankelijk of zij van een binnenlandse dan wel buitenlandse bron afkomstig zijn. 

 

De Duitse wetgeving proclameert het principe van belasting op het wereldinkomen van elke 

ingezetene.52 Zowel de in Duitsland als in het buitenland behaalde inkomsten, welke soort dan 

ook53, worden met andere woorden door de inkomstenbelasting getroffen.  

Een vennootschap die naar Duits recht een personenvennootschap uitmaakt, ontsnapt evenwel 

aan deze belastingheffing.54 De gedachte dat deze rechtsvorm een eigen fiscaal paradijs 

vormt, is echter niet meer dan een luchtspiegeling. De bel barst dan ook meteen wanneer de 

fiscale behandeling van deze entiteiten nader wordt bekeken.  

Dat hier geen belastingplicht aan de orde is, is immers het louter gevolg van het feit dat de 

kwalificatie als personenvennootschap zich in Duitsland vertaalt in de toepassing van het 

principe van de fiscale transparantie waardoor de winst rechtstreeks wordt toegeschreven aan 

de vennoten in Duitsland a rato hun deelneming en aldus meteen bij hen wordt belast.55  

 

Niettegenstaande het beginsel van de uniforme berekening en belasting van het 

wereldinkomen, neemt Duitsland ook initiatieven om het probleem van internationale dubbele 

                                                
51 HvJ C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas v. Commissioners of Inland Revenue, 
paragraaf 65-68 en eindconclusie. 
52 § 1, lid 1 EStG. 
53 § 2, lid 1, punten 2 en 5 EStG: inkomsten uit kapitaal en onderneming. 
54 § 1 EStG; § 1 KStG. 
55 § 15, lid 1, punt 2, eerste volzin EStG. 
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belastingen tegen te gaan zoals het sluiten van dubbelbelastingverdragen. Dit is onder meer 

gebeurd met België.  

Naar het voorbeeld van het OESO-Modelverdrag stipuleert artikel 7 van dit verdrag dat winst 

alleen belastbaar is in het woonplaatsland van de ondernemer, tenzij die inkomsten afkomstig 

zijn van een vaste inrichting in het ander land.56 In dat laatste geval moet de woonstaat de 

winst immers vrijstellen.57 

 

35. Desgevallend schuift Duitsland dit dubbelbelastingverdrag echter terzijde door af te 

stappen van het vrijstellingsprocédé. De Duitse wetgeving schrijft immers voor dat wanneer 

het een transparant lichaam betreft dat passieve inkomsten behaalt die bovendien tegen 

minder dan dertig procent worden belast, alleen een verrekening van de in het buitenland 

betaalde belastingen met deze die in Duitsland op dezelfde winst worden geheven, mogelijk 

is.58 

 

Dit laatst aangehaalde element van het Duits fiscaal regime vormt meteen de broeihaard van 

het conflict tussen de vennoten van het in Antwerpen gevestigde Columbus Container 

Services BVBA & Co en de Duitse fiscus. 

 

36. Columbus Container maakt deel uit van een internationaal belangrijk economisch concern 

dat zowel actief is in de scheepvaart als in de levensmiddelenindustrie. Haar activiteit bestaat 

er onder meer in kapitaalinvesteringen te beheren en in de financiering van de groep te 

voorzien.  

 

Tachtig procent van de aandelen zijn, elk voor een gelijk deel, in handen van acht natuurlijke 

personen die in Duitsland hun woonplaats hebben. Ten minste zes van deze personen zijn 

trouwens lid van dezelfde familie. De facto beschikt deze Duitse familie daarenboven ook 

over de resterende aandelen, gezien de overige twintig procent aandelen worden gehouden 

door een Duitse personenvennootschap waarvan de participaties eveneens tot het vermogen 

van deze familie horen. Op de algemene vergadering van Columbus Container Services 
                                                
56 Art. 7, lid 1 Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van 
dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van 
vermogen, ondertekend te Brussel op 11 april 1967. 
57 Art. 23, lid 1, punt 1 Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot 
voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van 
inkomen en van vermogen, ondertekend te Brussel op 11 april 1967. 
58 § 20, lid 2 en 3 AStG; § 8, lid 1 en 3 AStG. Zoals opgemerkt in randnummer 9 ziet Duitsland geen probleem 
in dergelijke treaty-override. 
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BVBA & Co worden alle aandeelhouders dan ook vertegenwoordigd door één en dezelfde 

persoon.  

 

37. Naar Belgisch recht is Columbus een gewone commanditaire vennootschap die het 

gunstige label van coördinatiecentrum is toebedeeld en daardoor kan genieten van het zeer 

milde belastingregime op basis van de cost plus-methode.59 Dit vormt meteen de 

voedingsbodem van de problemen voor de vennoten in Duitsland. 

 

Waar Columbus naar Duits recht volledig in het profiel van een personenvennootschap past, 

maakt Duitsland ten eerste abstractie van deze in België toegekende rechtspersoonlijkheid en 

behandelt de vennoten bijgevolg als rechtstreekse belastingplichtigen die een vaste inrichting 

hebben op de plaats van de zetel van het transparante lichaam, België. Doordat Columbus niet 

alleen (passief) inkomsten uit het beheer van kapitaalinvestering verkrijgt, maar ook de 

genoemde gunstige fiscale behandeling in België geniet, gaat bij de Duitse fiscus bovendien 

het knipperlicht branden om tegen het dubbelbelastingverdrag in de switch naar het 

verrekeningsstelsel te maken. De vennoten van Columbus zien hun belastingvoordeel in 

België dan ook volledig wegbelast worden door het Finanzamt in Duitsland. 

 

38. Deze ‘switch’ van vrijstelling naar verrekening die Duitsland sinds 1993 toepast, vormt de 

basis van de discussie die aan het Hof van Justitie is voorgelegd. Het Finanzgericht Münster 

dat zich na een vruchteloos bezwaar van Columbus bij het Finanzamt over de zaak moet 

buigen, twijfelt immers aan de verenigbaarheid van deze Duitse regelgeving met de vrijheid 

van vestiging en het vrij verkeer van kapitaal en richt zich bijgevolg via een prejudiciële 

vraagstelling tot het Europees Hof van Justitie. 

 

39. Het Hof van Justitie stelt allereerst vast dat, gezien de vennoten als leden van een zelfde 

familie gelijke belangen nastreven en via één vertegenwoordiger besluiten nemen in de 

algemene vergadering en zo de activiteiten van Columbus bepalen, de zaak in het kader van 

de vrijheid van vestiging moet worden behandeld.60 

                                                
59 KB nr. 187 van 30 december 1982, BS 13 januari 1983. Dit is intussen afgevoerd in België, de officieuze 
vervanger, de notionele interestaftrek is nu evenwel ook in opspraak gekomen bij de Europese Commissie. 
60 HvJ C-298/05, Columbus Container Services BVBA & Co. v. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, paragraaf  30-
31. Het Hof van Justitie verwijst hierbij naar eerdere rechtspraak: HvJ C-251/98, C. Baars v. Inspecteur der 
Belastingen Particulieren/Ondernemingen Gorinchem; HvJ C-208/00, Überseering; HvJ C-231/05, Oy AA; HvJ 
C-112/05, Commissie/Duitsland. 



21 
 

40. Waar het Hof vervolgens overgaat naar de kern van de zaak, valt het op dat zij zich in haar 

antwoord spiegelt aan haar eerdere rechtspraak in de zaak Kerckhaert-Morres.61 De Duitse 

regeling die het Hof hier in de eerste plaats moet toetsen aan de vrijheid van vestiging, is 

volgens het Hof immers vergelijkbaar met de Belgische FBB-regeling die in het 

laatstgenoemde arrest de hoofdrol van het hoofdgeding speelde. Net zoals België het vrij 

verkeer van kapitaal toen niet schond door in abstracto hetzelfde uniforme tarief op binnen –

en buitenlandse dividenden toe te passen, dat is, zonder nog een verrekening van de 

buitenlandse bronheffing via het FBB-systeem toe te laten, schendt ook de Duitse switch-over 

clausule de vrijheid van vestiging niet door geen onderscheid te maken tussen inkomsten uit 

winst van personenvennootschappen met zetel in Duitsland dan wel in een andere lidstaat die 

belast aan minder dan dertig procent. Via het switchen naar de verrekeningsmethode ziet 

Duitsland er immers net op toe dat winst van dergelijke personenvennootschappen aan een 

even zware belastingdruk onderhevig is als deze van in Duitsland gevestigde 

vennootschappen.62 Van een belastingnadeel ten opzichte van deze laatste groep 

vennootschappen is aldus geenszins sprake. 

 

Het Hof erkent dat het toepassen van gelijke principes op verschillende situaties ook tot 

discriminatie kan leiden, maar stipuleert meteen dat vennoten die winst ontvangen niet 

noodzakelijk in een andere positie verkeren door het loutere feit dat zij deze winst van een in 

een andere lidstaat gevestigde vennootschap ontvangen die bovendien van een gunstig 

belastingregime geniet. Net zoals in Kerckhaert-Morres grijpt het Hof de parallelle 

uitoefening van hun fiscale autonomie door twee lidstaten aan als verklaring voor de 

eventuele dispariteit die door de gewraakte regeling ontstaat.63 Van een lidstaat kan echter 

niet worden gevraagd maatregelen te nemen omdat een andere lidstaat eveneens gebruik 

maakt van zijn belastingbevoegdheid zodat dit eerder als een ‘noodzakelijk kwaad’ moet 

worden gezien dan als een belemmering van de vrijheid van vestiging.64 

 

41. Dat Duitsland zich met deze regeling verbrandt aan het bestaande dubbelbelastingverdrag 

met België, moet het Hof bovendien buiten beschouwing laten. Gezien dit niet de uitlegging 

van het gemeenschapsrecht betreft, kan het Hof immers niet onderzoeken hoe een nationale 

                                                
61 HvJ C-513/04, Mark Kerckhaert, BernadetteMorres v. Belgische Staat, FJF, nr. 2007/41. 
62 HvJ C-298/05, Columbus Container Services BVBA & Co. v. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, paragraaf 39. 
63 HvJ C-298/05, Columbus Container Services BVBA & Co. v. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, paragraaf 41-43. 
64 HvJ C-298/05, Columbus Container Services BVBA & Co. v. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, paragraaf 45 en 
51. 
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maatregel zich verhoudt tot de bepalingen van een verdrag ter voorkoming van dubbele 

belasting.65 

 

42. De parallel met haar eerdere arrest Eurowings, wijst het Hof van Justitie ten slotte 

eveneens van de hand.  In dit arrest had het Hof geoordeeld dat een lidstaat een 

belastingheffing bij de ontvangers van diensten niet kan rechtvaardigen door de loutere 

omstandigheid dat de dienstverleners in een andere lidstaat in geringere mate werden belast.66 

Daar betrof het evenwel een nationale regeling die de in de betrokken lidstaat gevestigde 

dienstverleners minder gunstig behandelde dan hun in andere lidstaten gevestigde collega’s. 

Gezien dit naar mening van het Hof echter niet aan de orde is bij de Duitse fiscale 

behandeling van vennoten van vennootschappen als Columbus en die van in Duitsland 

gevestigde personen-vennootschappen, kan dit voorgaande arrest hier bijgevolg geen gewicht 

in de schaal werpen.67 

 

43. De eerdere vaststelling dat er geen sprake is van discriminatie doet het Hof  dan ook 

besluiten dat noch artikel 43 EG noch artikel 56 EG dat het vrij verkeer van kapitaal 

garandeert, de Duitse belastingregeling op grond waarvan de inkomsten uit 

kapitaalinvesteringen van een ingezetene in een inrichting met zetel in een andere lidstaat, 

tegen een met laatstbedoelde lidstaat gesloten dubbelbelastingsverdrag in, niet van de 

nationale inkomstenbelasting worden vrijgesteld, maar na verrekening van de in de andere 

lidstaat geheven belasting aan de nationale belasting worden onderworpen, in de weg staan. 

 

 

Hoofdstuk 4. Verzoening tussen arresten 

 

44. De vraag rijst of het Hof van Justitie zich met haar rechtspraak in Cadbury Schweppes en 

Columbus Container niet schuldig heeft gemaakt aan het creëren van haar eigen paradox. 

Waar het Hof de CFC-regels in het eerste arrest nog in een hoekje lijkt te drummen door hun 

werking enkel in het kader van de strijd tegen volstrekt kunstmatige constructies die als louter 

instrument om belastingen te ontwijken in andere lidstaten worden opgezet, als verenigbaar 

met de vestigingsvrijheid te bestempelen, is het immers meer dan vreemd dat de Duitse 

                                                
65 HvJ C-298/05, Columbus Container Services BVBA & Co. v. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, paragraaf 46-47. 
66 HvJ C-294/97, Eurowings Luftverkehrs AG v. Finanzamt Dortmund-Unna. 
67 HvJ C-298/05, Columbus Container Services BVBA & Co. v. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, paragraaf 48-49. 
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switch-over clausule op geen enkele weerstand stuit vanwege het Hof en bijgevolg wel door 

de beugel kan tegen de achtergrond van de vrijheid van vestiging. 

 

Dat het Hof in deze laatste uitspraak daarenboven uitdrukkelijk afwijkt van de mening van 

Advocaat Generaal MENGOZZI scherpt dit bevreemdend gevoel alleen maar aan. Deze laatste 

wou de lijn van Cadbury Schweppes hier meer bepaald wel doortrekken en de Duitse 

wetgeving eveneens onverenigbaar verklaren met de vrijheid van vestiging en het vrij verkeer 

van kapitaal voorzover ze zich niet beperkt tot het bestrijden van de praktijk waarbij 

multinationale groepen strategische pionnen in andere lidstaten plaatsen en zo artificiële 

constructies opzetten met als enige doel belastingen in de woonstaat uit de weg te gaan.68 

 

 

Afdeling 1. Vergelijkingscriterium 

 

45. De enkele toepassing van de ‘migrant/nonmigrant test’ door het Hof van Justitie in het 

laatste arrest speelt alvast een dominante rol in de polemiek die omtrent de rechtspraak van 

het Hof in deze fiscale zaken is ontstaan. 

 

 

§ 1. Objectieve vergelijkbaarheid van grensoverschrijdende situaties 

 

Advocaat Generaal LÉGER zette in zijn opinie over de Cadbury Schweppes zaak al een sterke 

visie op poten die dergelijke beperkte test net wou bannen uit de rechtspraak. Zijn stelling 

luidde dat een goed onderzoek naar de verenigbaarheid van een nationale regelgeving vereist 

dat dergelijke wetgeving in al haar facetten kon worden bekeken, dus ook haar uitwerking op 

andere grensoverschrijdende situaties waarbij niet genoten werd van eenzelfde voordelig 

belastingregime als datgene dat Cadbury te beurt viel. Waar een basisregel van non – 

discriminatie erin bestaat dat gelijke situaties op niet op verschillende wijze mogen worden 

behandeld, rest het Hof van Justitie dan ook de belangrijke taak te onderzoeken of beide 

(grensoverschrijdende) situaties objectief vergelijkbaar zijn.69 

 

                                                
68 Conclusie advocaat generaal MENGOZZI van 29 maart 2007, zaak C-298/05, Columbus Container Services 
BVBA & Co v. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, paragraaf 201. 
69 Conclusie advocaat generaal LÉGER van 2 mei 2006, zaak C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury 
Schweppes Overseas Ltd t. Commisioners of Inland Revenue, paragraaf 78. 
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46. Dat MENGOZZI dit ‘vergelijkingsbeginsel’ in zijn denkoefening in de Columbus Container 

zaak gekopieerd wou zien, zet meteen de toon in de controverse. 

Waar de Advocaat Generaal, volledig in lijn met zijn collega LÉGER, de vergelijking van twee 

uiteenlopende grensoverschrijdende scenario’s een doorslaggevende rol toeschrijft, brengt dit 

de Duitse wetgeving namelijk meteen in een veel lastiger parket in het kader van het EG-

Verdrag. De fiscale behandeling van de inkomsten en het vermogen van de vennoten van 

Columbus mag dan wel een gelijke fiscale last garanderen tegenover de vennoten van 

binnenlandse personenvennootschappen die geen gebruik maken van het vrij verkeer, de 

kaarten liggen duidelijk helemaal anders wanneer de Duitse wetgeving alleen 

grensoverschrijdende situaties gaat kleuren. De vennoten van Columbus, die met een switch 

naar een verrekeningssysteem worden geconfronteerd, zijn immers ontegensprekelijk slechter 

af dan vennoten van Duitse vennootschappen die alleen vaste inrichtingen of dochters 

inplanten in verdragsluitende lidstaten waar het naar Duits recht hogere, ‘veilige’ tarief geldt, 

gezien deze laatsten ineens een volledige vrijstelling van Duitse belasting genieten.  

 

46. Had het Hof derhalve haar vergelijkingscriterium uitgebreid, zoals MENGOZZI dat had 

vooropgesteld, dan zou zij de Duitse switch-over clausule allicht hebben moeten ontmaskeren 

als een nationale wetgeving met een ontradende lading met betrekking tot de vrijheid van 

vestiging en tot onverenigbaarheid hebben moeten besluiten. 

 

Dit is alvast het beeld dat wel vaker wordt opgehangen in de rechtsleer. Zo lijkt het ook voor 

de CONFÉDÉRATION FISCALE EUROPÉENNE (CFE) een uitgemaakte zaak dat het Hof van 

Justitie zich had moeten spiegelen aan Cadbury Schweppes om de Duitse switch-over 

clausule door te lichten.  

Het valt hierbij op dat de Task Force van de CFE hierbij, parallel met MENGOZZI, niet ontkent 

dat het ‘Columbus probleem’, waar een ingezetene-vennoot belast wordt op de winsten die 

via een buitenlandse vaste inrichting zijn behaald, verschilt van het ‘Cadbury probleem’, waar 

een binnenlandse moedervennootschap wordt geconfronteerd met een heffing op de winst van 

haar buitenlandse dochter, maar desalniettemin een pleidooi voor de vergelijking van twee 

grensoverschrijdende situaties laat optekenen. Waar de Britse invulling van het CFC-principe 

zich vertaalt in een verdoken uitkering van winst aan de moedervennootschap, terwijl de 

Duitse CFC-regeling de winst gewoon rechtstreeks toerekent aan de vennoten, werpt dit 



25 
 

verschil in techniek volgens de CFE immers niet voldoende gewicht in de schaal om 

beslissend te zijn in de keuze van vergelijkingsbasis.70 

 

DE BROE en PRICEWATERHOUSECOOPERS varen dezelfde koers. Beide beschrijven het feit dat 

het Hof van Justitie in Columbus Container Duitse aandeelhouders van een Belgische 

commanditaire vennootschap met een gunstig belastingregime alleen vergelijkt met Duitse 

aandeelhouders van een Duitse commanditaire vennootschap meer bepaald op een 

eufemistische wijze als verwarrend en vreemd, gezien de eerdere afwijzing van datzelfde Hof 

van deze werkwijze in het kader van de Interne Markt in het arrest Cadbury Schweppes. De 

door de Advocaat Generaal naar voor geschoven vergelijking zou volgens hen dan ook de 

logisch te volgen weg zijn en zou er volgens DE BROE in Columbus Container alvast toe 

hebben geleid dat de Duitse switch naar de verrekeningsmethode de verenigbaarheidstest niet 

zou hebben doorstaan.71 

 

Ook in de commentaar van LENAERTS klinkt ten slotte een stem in het voordeel van deze 

vergelijkingsmaatstaf. De auteur valt via een verwijzing naar dergelijke grensoverschrijdende 

vergelijking in Cadbury Schweppes immers de stelling van het Hof van Justitie aan dat het 

verkeerd zou zijn van lidstaten te verwachten dat zij hun wetgeving in die mate aanpassen dat 

vennootschappen op nationaal vlak telkens een uniforme belastingdruk zouden dragen, 

onafhankelijk van de lidstaat waar zij uiteindelijk kiezen zich te vestigen. Gezien de simultane 

vergelijking met een louter interne situatie in Cadbury Schweppes de facto beperkt bleef tot 

de timing en de identiteit van de rechtspersoon waar de niet-uitgekeerde winst zou worden 

belast en het mogelijke nadeel ten opzichte van een interne situatie ook daar slechts gering 

was, vindt LENAERTS namelijk geen antwoord op de vraag waarom het Hof de lijn van 

Cadbury Schweppes in de volgens hem analoge Columbus Container zaak niet gewoon heeft 

doorgetrokken.72 

 

                                                
70 X., “Opinion Statement of the CFE ECJ Task Force on ECJ, Columbus Container Services BVBA & Co v. 
Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, 6 December 2007, C-298/05 – April 2008”, ET 2008, afl. 10, (541) 543, nrs. 12-
16. 
71 L. DE BROE, “Moet België zijn antimisbruikbepalingen herzien?”, Fiscoloog Internationaal 2008, afl. 291, (5) 
7; PRICEWATERHOUSECOOPERS, Newsalert EU Direct Tax Group NA 2007-041, ECJ judgement in case C-
298/05, Columbus Container Services: German switch from exemption method to credit method is not in breach 
of EC Law, http://www.pwc.com/Extweb/pwcpublications.nsf/docid/E04B5A4DC8366A9C802573210041674A 
/$file/PwC_EUDTG_Newsalert2007-041.pdf. 
72 N. LENAERTS, “Duitse CFC-regels belemmeren de vestigingsvrijheid niet”, Fiscoloog Internationaal 2008, afl. 
290, (10) 11. 
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47. In dit opzicht is de weerslag van KESSLER en EICKE over Columbus Container een 

vreemde eend in de bijt. Deze auteurs lezen in het eerdere Cadbury Schweppes arrest immers 

geen toepassing dergelijke vergelijking. In dat opzicht bestaat er dan ook helemaal geen 

tegenspraak tussen beide arresten.73 

 

48. De méést opvallende opinie met betrekking tot de vergelijkingsoefening in dit verband 

komt evenwel vanuit de hoek van FONTANA die zich nog voor het arrest Cadbury Schweppes 

uitsprak over de heisa hieromtrent. Volgens deze auteur is deze hele discussie een maat voor 

niks. Gezien CFC-regimes niet onder de noemer discriminatie, maar integendeel als 

belemmering moeten worden behandeld, is zelfs de vergelijking tussen een interne en een 

grensoverschrijdende situatie immers een overbodige oefening, laat staan de vergelijking 

tussen twee buitenlandse situaties. Waar een CFC-regeling een belemmering kan uitmaken 

van de fundamentele verdragsheden, ligt de sleutel daarentegen in het zoeken naar een 

rechtvaardigingsgrond, in het bijzonder deze van het tegengaan van misbruik.74  

Het mag duidelijk zijn dat noch de Advocaten Generaal , noch het Hof van Justitie, deze 

stelling hebben overgenomen. 

 

 

§ 2. Gevaar van most favoured nation? 

 

49. Met hun stelling dat het uitblijven van een spiegeling van de voorhanden zijnde situatie 

aan deze van aandeelhouders van een buitenlandse vennootschap die niet aan het ‘te lage’ 

tarief is onderworpen, net vermijdt dat de praktijk van het Hof zich tot een controverse zou 

ontpoppen, raken KESSLER en EICKE in hun uiteenzetting nog een tweede belangrijk punt aan. 

Volgens hen zou het overnemen van de opinie van MENGOZZI namelijk de deur openzetten 

naar ‘the most favoured nation doctrine’.  Lidstaten zouden meer bepaald iedere toegeving die 

zij, ook al was het maar in één enkel dubbelbelastingsverdrag, tegenover een lidstaat hebben 

                                                
73 W. KESSLER en R. EICKE, “Featured Perspectives. The Egg of Columbus Container: German Budget Sunny 
Side Up, Not Scrambled”, Tax Notes International 2008, (588) 589, http://www.steuerlehre-
freiburg.de/fileadmin/repository/lehrstuhl/intltaxnotes/20080218_Kessler_Eicke_Columbus_Container.pdf. 
74 R. FONTANA, “The Uncertain Future of CFC Regimes in the Member States of the European Union – Part 2”, 
ET 2006, (317) 322 e.v. 
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gedaan, ook moeten toepassen in hun relaties met alle andere lidstaten; iets wat de leden van 

de Europese Unie volgens de auteurs pas echt reden zou geven om te steigeren.75 

 

50. Opmerkelijk is dat MENGOZZI deze adder reeds zelf heeft gespot in zijn conclusie over 

Columbus Container. In het beroep van de Duitse regering op het arrest D. heeft de Advocaat 

Generaal immers een vermomde waarschuwing gelezen voor het introduceren van dergelijk 

beginsel.76  

Duitsland wou met name reageren op de stelling dat een woonstaat er borg voor moet staan 

dat haar ingezetenen zich werkelijk kunnen vestigen in de lidstaat van hun keuze, gezien zij 

die vrijheid niet mag beperken tot slechts een gedeelte van de gemeenschappelijke markt, ook 

al zou ze interne en grensoverschrijdende situaties niet verschillend behandelen.77 Duitsland 

leek in deze redenering een doemscenario van impliciete uitbreiding van de toegestane 

vrijstellingsmethode tot de kapitaalinkomsten uit alle andere lidstaten te detecteren wanneer 

beide geschetste grensoverschrijdende scenario’s effectief als objectief vergelijkbaar zouden 

worden bestempeld.78 

  

51. Het is inderdaad de vraag of Duitsland, dat verplicht zou zijn vrijstelling te verlenen op 

grond van het discriminatieverbod dat in de vrijheid van vestiging begrepen is wanneer tot de 

objectieve vergelijkbaarheid zou worden besloten, meteen ook aan gelijkaardige inkomsten 

van Duitse vennoten uit andere lidstaten deze gunst zou moeten verlenen. Mocht Duitsland dit 

nalaten, zou er immers wederom sprake kunnen zijn van een ontmoediging van vestiging, met 

name in die lidstaten met wie Duitsland geen gelijkaardige vrijstellingsafspraak heeft 

gemaakt. 

 

Vandaar dat Duitsland halsstarrig vasthoudt aan de objectieve verscheidenheid van de situatie 

waarin vennoten van Columbus, respectievelijk van vennootschappen met vaste inrichtingen 

in ‘veilige’ lidstaten zich bevinden. In het genoemde arrest D. heeft het Hof van Justitie 

bovendien de regel laten optekenen dat bepalingen van bilaterale dubbelbelastingverdragen 

                                                
75 W. KESSLER en R. EICKE, “Featured Perspectives. The Egg of Columbus Container: German Budget Sunny 
Side Up, Not Scrambled”, Tax Notes International 2008, (588) 589, http://www.steuerlehre-
freiburg.de/fileadmin/repository/lehrstuhl/intltaxnotes/20080218_Kessler_Eicke_Columbus_Container.pdf. 
76 Conclusie advocaat generaal MENGOZZI van 29 maart 2007, zaak C-298/05, Columbus Container Services 
BVBA & Co t. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, paragraaf 134-144. 
77 Conclusie advocaat generaal MENGOZZI van 29 maart 2007, zaak C-298/05, Columbus Container Services 
BVBA & Co t. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, paragraaf 133. 
78 Conclusie advocaat generaal MENGOZZI van 29 maart 2007, zaak C-298/05, Columbus Container Services 
BVBA & Co t. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, paragraaf 137. 
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geenszins kunnen gelden tegenover natuurlijke of rechtspersonen die buiten hun 

werkingssfeer vallen.79 De samensmelting van deze twee gegevens zou Duitsland bijgevolg 

een vermenigvuldiging van haar fiscale toegeving tot alle lidstaten kunnen besparen. 

 

52. MENGOZZI spit dit probleem verder uit in zijn conclusie en geeft aan dat het Hof van 

Justitie inderdaad herhaaldelijk heeft geoordeeld dat de werkingssfeer van een bilateraal 

belastingverdrag wel degelijk grenzen kent. In zowel het arrest D. als het arrest Test 

Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation luidt de stelling van het Hof inderdaad dat 

de afbakening van wederkerige rechten en verplichtingen tot personen die ingezetenen zijn 

van één van beide verdragsluitende lidstaten onlosmakelijk verbonden is met bilaterale 

dubbelbelastingverdragen.80  

Waar derhalve blijkt dat dergelijk verdrag slechts kan gelden voor de daarin genoemde 

natuurlijke of rechtspersonen, lijkt Duitsland hier dus haar slag thuis te halen. 

 

53. De Advocaat Generaal gaat echter door op zijn elan en wijst op de belangrijke 

kanttekening die het Hof zelf bij dit geformuleerde beginsel maakte in haar uitspraak in de 

zaak Saint-Gobain.81 Daar erkende het Hof van Justitie namelijk dat er niettemin situaties zijn 

waarin de voordelen van een belastingverdrag zich kunnen uitstrekken tot een ingezetene van 

een derde lidstaat op grond van het beginsel van ‘nationale behandeling’. Een lidstaat die 

partij is in een dubbelbelastingverdrag moet met andere woorden de in het verdrag voorziene 

voordelen ook verlenen aan vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen onder 

dezelfde voorwaarden als deze die gelden voor binnenlandse vennootschappen.82  

De feiten die aan deze zaak ten grondslag lagen, spelen hierbij een belangrijke rol. Het betrof 

in casu een woonstaat die met twee maten en gewichten werkte in het kader van 

belastingvoordelen bij heffing op deelnemingen en dividenden. De woonstaat manipuleerde 

het criterium van zetel of woonplaats in die zin dat zowel binnenlandse als buitenlandse 

vennootschappen met vaste inrichting op haar grondgebied belastingplichtig waren, maar op 

grond van ditzelfde criterium alleen de binnenlandse vennootschappen van de ermee 

samenhangende belastingvoordelen konden genieten.  
                                                
79 HvJ C-376/03, D. v. Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen; 
Conclusie advocaat generaal MENGOZZI van 29 maart 2007, zaak C-298/05, Columbus Container Services 
BVBA & Co t. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, paragraaf 134. 
80 HvJ C-376/03, D. v. Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen; 
HvJ C-374/04, Test Claimants in the FII Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue. 
81 HvJ C-307/97, Compagnie de Saint-Gobain v. Finanzamt Aachen-Innenstadt. 
82 Conclusie advocaat generaal MENGOZZI van 29 maart 2007, zaak C-298/05, Columbus Container Services 
BVBA & Co t. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, paragraaf 139-140. 
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54. Het Hof voert het beginsel van nationale behandeling derhalve op in een context waar het 

blijkt te gaan om vennootschappen die in feite objectief vergelijkbaar zijn met deze die in de 

verdragsluitende lidstaat zijn gevestigd.83 Waar er in de twee eerstgenoemde arresten geen 

objectieve vergelijkbaarheid, en derhalve geen uitbreiding van de werking van 

(verdrags)voordelen bestond, blijkt aan –of afwezigheid van vergelijkbaarheid bijgevolg een 

cruciaal element te zijn. MENGOZZI poneert echter dat Duitsland niet kan hard maken dat haar 

ingezetenen, die ab initio op hun wereldinkomen worden belast, in een objectief verschillende 

situatie verkeren naargelang zij inkomsten ontvangen uit een lidstaat met de gecontesteerde 

lagere belastingdruk, dan wel uit een lidstaat met een voldoende hoog belastingtarief.84 Niet 

het beginsel van de arresten D. en Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, 

maar wel het nationale behandeling principe van Saint-Gobain zal hier bijgevolg gelden 

volgens de Advocaat Generaal. 

MENGOZZI lijkt zich dus gewoon binnen de grenzen van het reeds door het Hof van Justitie 

uitgestippelde principe van nationale behandeling te bewegen zonder dit, in tegenstelling tot 

wat KESSLER en EICKE aannemen, uit te breiden tot een algemene toepassing van de most 

favoured nation – doctrine.85 

 

 

§ 3. Rol Kerckhaert-Morres 

 

55. De beslissing van het Hof van Justitie om zich in haar uitspraak over Columbus Container 

te spiegelen aan haar arrest in de zaak Kerckhaert-Morres speelt een niet onbelangrijke rol. 

Het vormt immers de basis van de beperking van het Hof van Justitie tot de 

migrant/nonmigrant test in haar onderzoek. Waar zij oordeelt dat de Duitse switch naar het 

verrekeningsstelsel vergelijkbaar is met de Belgische belastingregeling die ter discussie stond 

in de Kerckhaert-Morres zaak, beperkt het Hof zich namelijk naar het voorbeeld van dat arrest 

                                                
83Conclusie advocaat generaal MENGOZZI van 29 maart 2007, zaak C-298/05, Columbus Container Services 
BVBA & Co t. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, paragraaf  142. 
84 Conclusie advocaat generaal MENGOZZI van 29 maart 2007, zaak C-298/05, Columbus Container Services 
BVBA & Co t. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, paragraaf 144. 
85 Ook KOFLER laat duidelijk de mening kennen dat een multilateralisatie van dubbelbelastingverdragen zeker 
taboe moet blijven in het licht van de Interne Markt: KOFLER, G.W., “Most-Favoured-Nation treatment in direct 
taxation: does EC Law provide for community MFN in bilateral double taxation treaties?”, Houston Business 
and Tax Law Journal 2005, afl. 5, 1-89, http://www.hbtlj.org/v05/v05Koflerar.pdf, 8. 
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tot de vaststelling dat de Duitse belastingregeling geen onderscheid maakt tussen de fiscale 

behandeling van grensoverschrijdende inkomsten en in het binnenland verkregen inkomsten.86 

 

56. Dat de schaduw van Kerckhaert-Morres de afwijzing van de aanspraken van Columbus 

Container overheerst, wordt echter zwaar op de korrel genomen door LENAERTS. De auteur 

meent immers voldoende discrepanties tussen beide zaken te ontdekken die het Hof van 

Justitie in feite niet toelaten om haar uitspraak hier voor een groot deel op dat eerdere arrest te 

stoelen. 

 

Allereerst wijst LENAERTS er op dat er in de Duitse zaak geen sprake is van een situatie van 

dubbele belasting, waar dit bij Kerckhaert-Morres door de afschaffing van de internrechtelijke 

FBB op dividenden door België wel het geval was.87 

 

Belangrijker is echter zijn vraag of de situatie van een Belgische commanditaire vennootschap 

überhaupt wel te vergelijken is met die van een Duitse personenvennootschap. Niet alleen 

beschikt enkel de eerstgenoemde over rechtspersoonlijkheid en worden alleen haar passieve 

inkomsten eventueel nog in Duitsland belast, terwijl dat voor de Duitse 

personenvennootschap het geval is voor al haar inkomsten, de Belgische commanditaire 

vennootschap wordt daarenboven ook slechts getroffen door het Duitse ‘doorkijksysteem’ als 

ze een te lage belastingdruk ondergaat, terwijl de winst van Duitse personenvennootschappen 

altijd rechtstreeks bij hun vennoten wordt belast.88 

 

57. Hiermee opent LENAERTS impliciet een interessante piste naar de vraag of de afwijkende 

kwalificatie die Duitsland aan Columbus toekent een voldoende rechtvaardiging is voor de 

‘gelijke behandeling’ die de Duitse fiscus deze vennootschap bezorgt. MENGOZZI  heeft het 

vraagstuk naar de kwalificatie van Columbus Container echter weg gedrumd als onnodig te 

onderzoeken op niveau van het Europees recht gezien de verwijzende rechter de verschillende 

kwalificatie niet had aangeduid als eventuele oorzaak van de beperking van vrijheden.89 Met 

zijn verwijzing naar het belang dat het Hof van Justitie in Cadbury Schweppes nog hechtte 

                                                
86 HvJ C-513/04, Mark Kerckhaert, Bernadette Morres v. Belgische Staat. 
87 N. LENAERTS, “Duitse CFC-regels belemmeren de vestigingsvrijheid niet”, Fiscoloog Internationaal 2008, afl. 
290, (10) 10. 
88 N. LENAERTS, “Duitse CFC-regels belemmeren de vestigingsvrijheid niet”, Fiscoloog Internationaal 2008, afl. 
290, (10) 11. 
89 Conclusie advocaat generaal MENGOZZI van 29 maart 2007, zaak C-298/05, Columbus Container Services 
BVBA & Co t. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, paragraaf 38. 
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aan het feit dat winsten binnen de juiste rechtspersoon werden belast en niet via CFC-

wetgeving onmiddellijk werden omgeleid naar de controlerende moedervennootschap, maakt 

de auteur nochtans een sterk punt tegen de door het Hof gevolgde weg in Columbus Container 

die niet in een stop bij deze problematiek voorzag.90 

 

58. Het moet echter gezegd dat MENGOZZI – terecht – waarschuwt dat de problematiek 

omtrent de kwalificatie en transparantie van personenvennootschappen berucht is om zijn 

complexiteit. Het betreft met name conflicten tussen lidstaten over de kwalificatie als 

personen - , dan wel kapitaalvennootschap, die extra gekruid worden door de twee –of zelfs 

driezijdige aard van de te onderzoeken betrekkingen: de bronstaat, de staat van de 

(personen)vennootschap en de woonstaat van de vennoot. Belastingverdragen vormen het 

enige ingrediënt dat dit recept kan verzachten, des te meer waar het gemeenschapsrecht in 

haar huidige stadium niet lijkt te eisen dat lidstaten de juridische en fiscale status die het 

nationale recht van een andere lidstaat waar de economische activiteit daadwerkelijk wordt 

gevoerd aan de entiteit heeft toegekend, zouden erkennen.91 

 

Waar Duitsland Columbus aanziet als een personenvennootschap naar haar recht, vallen de 

argumenten van LENAERTS met betrekking tot de volgens hem twijfelachtige vergelijkbare 

status van beide vennootschappen waarvoor de Duitse wetgever een gelijke fiscale druk 

nastreeft bijgevolg in het ijle 

 

 

Afdeling 2. Bescherming Interne Markt 

 

59. A fortiori pleit het argument dat het Hof van Justitie met het toelaten van een fiscale 

wetgeving die van aanpak verandert naargelang het in de andere lidstaat geldende 

belastingtarief, een paard van Troje binnenhaalt in het kader van de Interne Markt, sterk tegen 

het verenigbaar verklaren van de switch-over clausule in Columbus Container. Deze 

                                                
90 HvJ C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd v. Commissioners of Inland 
Revenue, paragraaf 44-45. 
91 Conclusie advocaat generaal MENGOZZI van 29 maart 2007, zaak C-298/05, Columbus Container Services 
BVBA & Co t. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, paragraaf 40-41. 
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‘machtige’ bewering stamt alweer uit de opinie van Advocaat Generaal LÉGER naar 

aanleiding van Cadbury Schweppes.92  

 

60. MENGOZZI haalt dit wapen weer boven om het verweer van Duitsland, als zou het verschil 

in belasting een louter gevolg zijn van de objectief verschillende belastingpolitiek die in de 

verschillende lidstaten wordt gevoerd, te counteren. Nationale regelgeving aanvaarden die 

zich als een kameleon aanpast naargelang de in de bronstaat bestaande belastingdruk, zal zich 

volgens beide Advocaten Generaal immers vertalen in een versplintering van de Interne 

Markt. Via dergelijke wetgevende initiatieven duwt de nationale belastingadministratie de 

binnenlandse vennootschappen die zich in het buitenland willen verankeren namelijk alleen 

naar de door hem geselecteerde lidstaten, en derhalve weg van de lidstaten die een in zijn 

ogen te laag belastingtarief hanteren. Fiscale maatregelen die zich op zulke wijze op te betalen 

tarieven fixeren, moeten volgens hen dan ook taboe blijven, zolang ze niet gerechtvaardigd 

worden dwingende redenen van algemeen belang.93 

 

61. Deze bezorgdheid omtrent het bestaan van de Interne Markt heeft echter geen weerklank 

gevonden in de rechtsleer. Integendeel. 

 

VAN DE STREEK kaatst de bal terug door te betwisten dan kan worden volgehouden dat 

Duitsland zijn onderdanen er potentieel van zou weerhouden om aan een vanuit Duitse optiek 

laagbelaste vaste inrichting deel te nemen. De auteur wijst er meer bepaald op dat de 

belastingdruk altijd minimaal dertig procent zal bedragen voor hen. Via het 

verrekeningssysteem betalen zij immers uiteindelijk het Duitse tarief en de vrijstelling 

verschijnt alleen dan op het toneel wanneer het buitenlandse tarief minimum gelijk is aan dat 

van Duitsland. Zo dramatisch lijkt dat risico van versplintering van de Interne Markt dan ook 

niet te zijn.94 

 

Vanuit de hoek van LENAERTS waait dezelfde wind. Ook deze auteur wijst er immers op dat 

het hoe dan ook contraproductief zou zijn om vanuit een lidstaat met een gunstig 

                                                
92 Conclusie advocaat generaal LÉGER van 2 mei 2006, zaak C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury 
Schweppes Overseas Ltd t. Commisioners of Inland Revenu, paragraaf 80. 
93 Conclusie advocaat generaal MENGOZZI van 29 maart 2007, zaak C-298/05, Columbus Container Services 
BVBA & Co t. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, paragraaf 132-133. 
94 J.L. VAN DE STREEK, “De nieuwe deelnemingsverrekening: verhouding tot internationaal en Europees 
belastingrecht (deel I)”, Weekblad Fiscaal Recht 2007, nr. 6724, (649) 653. 
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belastingklimaat te versassen naar een land waar de effectieve belastingdruk de CFC-grens 

zelfs nog overschrijdt.95 

De Duitse maatregel een verdelend karakter toedichten, lijkt bijgevolg als het ware een te 

grote ‘eer’ te zijn voor eerstgenoemde. 

 

62. Een opmerkelijke kijk op de zaak die hier echter niet onvermeld mag blijven, is deze van 

KÖRNER. Uit de uiteenzetting van deze auteur blijkt namelijk dat de beroering hierover in 

feite een maat voor niets is.  

 

Waar KÖRNER erkent dat een vennoot die door de switch wordt getroffen nooit aan een 

hogere belastingdruk bloot staat dan vennoten van vennootschappen die hun vrijheid niet 

gebruiken, stipuleert hij echter dat de draagwijdte van de verdragsvrijheden verder reiken dan 

de roep naar gelijkheid. Het beginsel van de vrijheid staat immers op evenwaardige hoogte. 

Elke nationale ingreep die deze vrijheid enigszins zou schaden, vormt dan ook een 

ontoelaatbare belemmering die het Hof van Justitie zou moeten bannen. Een unilaterale 

switch, zoals die door Duitsland wordt toegepast, beantwoordt hoe dan ook aan dit profiel, 

gezien zowel het vestigen als het houden van een buitenlandse inrichting aantrekkelijker zou 

zijn als de vennootschappen zouden kunnen blijven profiteren van de voordelige regimes die 

in de gekozen lidstaten gelden.96 

 

 

Afdeling 3. Toenadering tot het Hof van Justitie 

 

63. Er gaan evenwel ook stemmen op die wel een lijn willen zien in de rechtspraak van het 

Hof van Justitie.  

Zo oppert PISTONE dat het Hof met haar uitspraak in Columbus Container misschien vooral 

omzichtig heeft willen omspringen met de verdachte materie die voorlag. Fiscale 

administraties bekeken Belgische coördinatiecentra immers wel vaker met grote achterdocht. 

De keuze van het Hof om niet in het kader van de rechtvaardigingsgronden, maar reeds in een 

eerder stadium tot verenigbaarheid te besluiten, was in het perspectief van het gevoelige en 

controversiële karakter van het begrip (anti-)misbruik misschien wel een wijze beslissing.  

                                                
95 N. LENAERTS, “Duitse CFC-regels op subtiele wijze strijdig met vestigingsvrijheid?”, Fiscoloog 
Internationaal 2007, afl. 284, (4) 6. 
96 A. KÖRNER, “German Reference to the ECJ for a Preliminary Ruling: Unilateral Switch-over Clause and CFC 
Rules”, Intertax 2006, afl. 1, (32) 33. 
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Desalniettemin was de eerste optie volgens PISTONE nochtans de juiste geweest. Na op basis 

van de vergelijking met een andere grensoverschrijdende situatie waar het knipperlicht van 

een te laag belastingtarief gedoofd blijft, een verschil in behandeling vast te stellen, zou het 

Hof volgens de auteur immers moeten nagaan of de anti-misbruikmaatregel van Duitsland in 

overeenstemming was met de heersende rechtspraak en de beginselen van gepastheid en 

proportionaliteit. PISTONE ziet echter in dat in het domein van negatieve integratie van directe 

belastingen veel zaken de revue zijn gepasseerd waar het Hof van Justitie ervoor terugschrok 

de werkelijke pijnpunten aan te raken. Hij verwijst hierbij naar het beginsel van de 

vergelijking tussen ingezeten en niet-ingezetenen, de toepassing van de most favoured nation 

regel en de fiscaal geïnspireerde emigratie. Telkens was het slechts uitstel van executie door 

de groeiende druk op het Hof, en dat zal volgens de auteur het geval blijven totdat de 

beweging van positieve integratie weer op gang komt. 

 

PISTONE ziet derhalve wel enige verklaring in verbroken lijn tussen Columbus Container en 

Cadbury Schweppes, maar juicht deze voorzichtige houding van het Hof van Justitie in geen 

geval toe. Door hier op de toppen van de tenen te lopen, creëert het Hof immers inconsistentie 

met alle discussies en rechtsonzekerheid, - zoals ook in deze studie is gebleken-, tot gevolg. 

Een domino-effect waar nationale rechters nog meer in het duister tasten wat de houding 

tegenover CFC-wetgeving betreft en derhalve nog meer zullen moeten verwijzen naar het Hof 

van Justitie is dan ook niet ver af. Meteen een scenario waar de auteur zeer negatief tegen 

aankijkt, zeker waar de combinatie van overaanbod aan rechtspraak en een hoge standaard 

aan fiscale formaliteiten een gevaarlijke cocktail uitmaakt die het Europees belastingrecht zou 

kunnen doen instorten.97 

 

64. De juiste aanpak ligt echter eerder in het zoeken naar complementariteit van deze 

rechtspraak in de harde kern van de zaak zoals MEUSSEN dit heeft gedaan.Volgens deze auteur 

hoefde het Hof van Justitie in Columbus Container de lijn van Cadbury Schweppes niet door 

te trekken, gezien er in de meest recente zaak helemaal geen CFC-wetgeving voorlag. Zijn 

redenering vindt stevige wortels in een grondiger onderzoek naar de precieze draagwijdte van 

de Duitse wetgeving. Die laatste betreft meer bepaald geen regel die met vermeende 

inkomsten omgaat zoals een CFC-regeling. Het gaat immers louter om wetgeving die 

inkomsten van een buitenlandse, Belgische, (personen)vennootschap rechtstreeks aan haar 

                                                
97 P. PISTONE, “Ups and Downs in the Case Law of the European Court of Justice and the Swinging Pendulum of 
Direct Taxation”, Intertax 2008, afl. 4, (146) 148-149. 
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vennoten toerekent, zoals dit ook het geval is voor de inkomsten van Duitse 

personenvennootschappen. Het is wel zo dat Duitsland de Belgische vennootschap om fiscale 

motieven als een transparante buitenlandse entiteit behandelt, maar de toewijzing van de winst 

aan de vennoten in se is slechts een gevolg van de reeds in Duitsland bestaande algemene 

implicaties van die transparantie en kan dus geenszins het label van CFC-regel dragen. De 

switch naar een verrekeningssysteem die een appendix vormt van deze kwalificatie als 

personenvennootschap door de Duitse wetgever met de transparantie als gevolg, volgt 

logischerwijze ditzelfde lot. 

 

Een volgende stap is dan de gevolgtrekking dat waar het geen CFC-regeling betreft, 

Columbus Container in tegenstelling tot Cadbury Schweppes ook niet handelt over een anti-

misbruikbepaling, maar alleen over de uitwerking van het transparantiebeginsel op winsten 

die via een fiscaal transparante buitenlandse vennootschap zijn behaald, zodat de argumenten 

van de laatstgenoemde zaak ook geen rol kunnen spelen in Columbus Container.98  

 

MEUSSEN heeft het hier inderdaad bij het rechte eind en poneert terecht dat er alleen een 

Europees fiscaalrechtelijk probleem geweest zou zijn, moesten de Duitse classificatieregels 

voor buitenlandse personenvennootschappen een andere inhoud gekend hebben dan deze die 

voor de binnenlandse tegenhangers gelden, maar zoals hij correct opmerkt, zijn hiervan geen 

bewijzen voorhanden. 

 

65. Waar de Britse wetgever in Cadbury Schweppes in tegenstelling tot zijn Duitse collega 

met de transparantieregel ostentatief afwijkt van de algemene regel, die luidt dat een moeder 

slechts belast wordt na uitkering van winsten door de dochter, lijkt MEUSSEN alvast een 

gezonde analyse te hebben opgebouwd die de schijnbaar dissidente uitspraak in Columbus 

Container toch een rechtmatige plaats kan geven in de rechtspraak van het Hof van Justitie. 

 

 

 

                                                
98 G.T.K. MEUSSEN, “Columbus Container Services – A victory for the Member States’ Fiscal Autonomy”, ET 
2008, (169) 171-172. Hiermee wijkt MEUSSEN derhalve af van de mening van Advocaat Generaal MENGOZZI. 
Die zag ook wel in dat beide regelingen niet gelijk liepen, maar vond er daarentegen geen grondslag in om tot 
een andere opbouw en uitspraak dan deze in Cadbury Schweppes te adviseren: Conclusie advocaat generaal 
MENGOZZI van 29 maart 2007, zaak C-298/05, Columbus Container Services BVBA & Co t. Finanzamt 
Bielefeld-Innenstadt, paragraaf 146 e.v. 
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Besluit 

 

66. Waar macht om te belasten en te besturen hand in hand gaan, vormt het fiscale landschap 

binnen de Europese Unie steeds een hot topic. De realiteit van de gangbare strijd om de 

belastbare inkomsten kan evenwel een sluimerend gevaar betekenen voor het paradepaardje 

van Europese Unie: de Interne Markt. CFC-regimes vormen hier het prototype van. Advocaat 

Generaal LÉGER liet in de context van de zaak Cadbury Schweppes dan ook terecht optekenen 

dat nationale wetgevingen die op die manier de ingezetenen weghouden van bepaalde 

lidstaten met een zachter fiscaal klimaat van het Europese toneel moeten verdwijnen, tenzij 

het werkelijk en alleen om het bestrijden van flagrante misbruiken van de vestigingsvrijheid 

gaat. Dit zijn dan de befaamde volstrekt kunstmatige constructies die alleen 

belastingontwijking tot doel hebben. 

 

Het Hof van Justitie is een belangrijke waakhond van de Interne Markt. Inconsistentie in haar 

rechtspraak over een delicaat concept als de CFC-regeling kan dan ook een belangrijke 

bedreiging vormen. In die zin valt de commotie omtrent het positieve verdict voor de Duitse 

wetgeving in Columbus Container dan ook te verklaren, maar zoals MEUSSEN uiteenzet, was 

dit eigenlijk overbodig. In tegenstelling tot Cadbury Schweppes is hier immers geen CFC-

regeling aan de orde, zodat het Hof van Justitie zichzelf in dat opzicht onmogelijk kon 

tegenspreken. 

 

67. Het arrest Columbus Container legt wel een ander pijnpunt in het huidige EG-recht bloot. 

Waar artikel 293 van het EG-Verdrag lidstaten weliswaar aanzet om onderling verdragen te 

sluiten om onder meer dubbele belastingen te vermijden, ontbreekt het Hof van Justitie 

evenwel de bevoegdheid om schendingen van dergelijke belastingverdragen te veroordelen. 

Dit bleek nochtans in Columbus Container het grootste punt van wrevel te zijn. 

 

In die zin heeft het Verdrag van Lissabon echter het potentieel om op dit vlak een grote 

sprong voorwaarts te maken. Hier is immers voorzien in de afschaffing van het genoemde 

artikel, wat met zich meebrengt dat de rol van regulator van de verschillende nationale fiscale 

aanspraken de facto volledig in handen van de Europese Unie komt te liggen. Er zouden met 

andere woorden artikels kunnen komen die dubbele belastingen uit de weg moeten gaan. Deze 

zouden dan meteen ook een toetsingsgrond vormen voor het Hof van Justitie zodat de tijden 

van passiviteit op dit gebied voltooid verleden zouden zijn. 
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68. Dit is uiteraard allemaal toekomstmuziek, maar waar een éénvormige Europese belasting 

voor alle onderdanen van de lidstaten nog niet voor morgen is, is dit op dit moment het hoogst 

haalbare in een Europese Unie met intussen zevenentwintig leden die elk voor zich hun 

belastingsoevereiniteit als een hoog goed beschouwen. 
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