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Op 30 juni 2017 is de kapitaalvennootschappenrichtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd (PbEU L
169/46). Het betreft Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande
bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht.[1]

In deze richtlijn is zonder inhoudelijke wijzigingen samengevoegd de inhoud van de navolgende zes richtlijnen:
– de Zesde Richtlijn (Richtlijn 82/891/EEG) over de splitsingen van naamloze vennootschappen;
– de Elfde Richtlijn (Richtlijn 89/666/EEG) over de openbaarmakingsplicht voor bijkantoren;
– Richtlijn 2005/56/EG over grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen;
– Richtlijn 2009/101/EG (voordien: Eerste Richtlijn) over de openbaarmakingsplicht, vertegenwoordiging en

nietigheid van vennootschappen;
– Richtlijn 2011/35/EU (voordien: Derde Richtlijn) over juridische fusies van naamloze vennootschappen; en
– Richtlijn 2012/30/EU (voordien: Tweede Richtlijn) over kapitaalbescherming bij naamloze vennootschappen.
Op grond van art. 167 van de kapitaalvennootschappenrichtlijn treedt de richtlijn in werking op twintigste dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, derhalve op 20 juli 2017. De bovengenoemde Richtlijnen
82/891/EEG, 89/666/EEG, 2005/56/EG, 2009/101/EG, 2011/35/EU en 2012/30/EU zijn per die datum komen te vervallen.
De ‘verzamelrichtlijn’ telt 168 artikels en 4 bijlagen.

De richtlijn kent een nieuwe structuur en nummering. Om te helpen bij het zoeken in de richtlijn naar een bepaalde regeling
is een concordantietabel toegevoegd met een overzicht van de voorschriften van de ‘oude’ richtlijnen, en waar zij in de
nieuwe richtlijn zijn opgenomen. Tot samenvoeging is besloten omdat de oude richtlijnen elkaar overlapten en bovendien
een wijziging soms leidde tot aanpassingen in meerdere richtlijnen. De samenvoeging is helaas niet gebruikt om de
structuur logischer te maken. Zo is in de kapitaalvennootschappenrichtlijn conform de nu vervallen fusierichtlijn aan het
begin van hoofdstuk 1 van titel 2 over fusies van naamloze vennootschappen in art. 89 de definitie van fusie door
overneming opgenomen en in art. 90 de definitie van fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap. De regeling van
splitsing van naamloze vennootschappen, opgenomen in hoofdstuk 3 van titel 2, daarentegen – overigens eveneens
overeenkomstig de nu vervallen splitsingsrichtlijn – definieert splitsing door overneming in art. 136 en splitsing door
oprichting van nieuwe vennootschappen pas in art. 155. Daarnaast is het onduidelijk waarom niet meer richtlijnen zijn
samengevoegd.[2] Dit neemt niet weg dat de ‘nieuwe’ kapitaalvennootschappenrichtlijn zeker een aanwinst is, nu een
verzamelrichtlijn het toepassen van de regels efficiënter en gemakkelijker maakt.

 
Voetnoten

[1]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1132&rid=1.

[2]

Ik noem enkele opties waar aan gedacht had kunnen worden: Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot

wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft; Richtlijn 2007/36/EG van het

Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde

vennootschappen; Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod en Richtlijn

2009/102/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake het vennootschapsrecht betreffende

eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
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