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lnleiding
De opzet van deze bijdrage is het geven van een geordend overzicht van de onderscheiden juridische vormen en technieken die de
bedrijfsleiders en de bedrijfsjuristen ter beschikking staan in hun
streven naar cooperatie en concentratie. Ik wil daarbij vijf categorieen
onderscheiden met name : r) verticale cooperatie d.i. cooperatie tussen
juridisch en economisch onafhankelijk blijvehde ondernemingen (r),
die zich op een verschillend vlak van de produktie of de distributie
(van goederen of diensten) bevinden; 2) horizontale cooperatie d.i.
cooperatie tussen juridisch en economisch onafhankelijk blijvende
ondernemingen die zich op hetzelfde vlak van de produktie of de
distributie (van goederen of diensten) bevinden en die door cooperatie
willen komen tot coordinatie van hun activiteiten op een bepaald
punt; 3) concentratie tussen gelijken (Gleichordnungskonzern-vorming)
dit zijn afspraken tussen juridisch onafhankelijk blijvende ondernemingen die dank zij deze afspraken, hun beleid aan elkaar koppelen
e_r; zi~h zodoemde ;e~~.ti.of?,J~t~\over en ~eer b~nden op voet van· gehjkhetd; 4) concentratte letaend tot een hterarchtsch geordende structuur
van ondernemingen (Unterordnungskonzern-vorming) dit zijn afspraken
tussen juridisch onafhankelijk blijvende ondernemingen die door
deze afspraken lhun ecoriotl1Ji~H. lot aan elkaar verbinden in een
moeder-dochterrel.atie en 5) versmelting van ondernemingen dit zijn afspraken die, zoals fusie- en absorptieovereenkomsten, leiden tot versmelting van de juridische entiteit, althans van het vermogen, van
ondernemingen, die v66r de uitvoering van bedoelde afspraken op
zijn minst juridisch onafhankelijk waren.

(1) Onder ondernemingen worden hier zowel geincorporeerde (d.w.z. in een vennootschapsvorm gedreven) ondernemingen als niet-geincorporeerde ondernemingen
verstaan.

ISS

De vijf voormelde categorieen kunnen worden ondergebracht in
drie hoofdcategorieen : cooperatie (de eerste twee); concentratie (de
twee volgende) en versmelting (de laatste). Cooperatie duidt dan op
samenwerking tussen ondernemingen die juridisch en economisch
onafhankelijk blijven ( 1) in die zin dat zij v66r zoals na de afspraak
tot cooperatie een eigen beleid kunnen blijven voeren. Concentratie
duidt op het samengaan van juridisch onafhankelijk blijvende ondernemingen die op economisch vlak hun beleid vergemeenschappelijken.
Versmelting duidt op een opgeven ook van de juridische onafhankelijkheid.
Deze vijf categorieen worden hierna kart besproken. Tussendoor
komen ook enige andere problemen aan bod.
Verticale cooperatie

Van juridisch oogpunt valt over de hierbij gebruikte tech~ieken
weinig algemeens te zeggen. Deze vorm van .cooperatie wordt tot
stand gebracht door middel van verschillende soorten van overeenkomsten waarvan de voornaamste zijn : de agentuurovereenkomst,
de distributie-overeenkomst, de octrooilicentie-overeenkomst en, in
bepaalde sectoren, het onderaannemingscontract (ofschoon deze
laatste soort van contracten, vermits zij vaak gesloten worden tussen
ondernemingen die zich op hetzelfde vlak van de produktie of de
distributie bevinden, evenzeer middelen zijn van horizontale cooperatie). De geldigheid en de uitvoering van deze overeenkomsten
worden beheerst door de regelen van het algemeen contractenrecht.
Partijen zijn dus vrij bij het vaststellen van hun onderlinge rechten en
plichten behoudens uiteraard de ruim getrokken grenzen van openbare
orde en goede zeden. Dit uitgangspunt is evenwel niet meer helemaal
juist. De wetgever is t.a.v. sommige types van contracten tussengekomen of staat op het punt tussen te komen. Aldus heeft de wet van
27 juli 1961 de eenzijdige beeindiging van voor onbepaalde termijn
gesloten alleenverkoopcontracten op dwingende wijze geregeld.
Alleenverkoopcontracten zijn overeenkomsten waardoor aan een
distributeur, concessiehouder genoemd, het recht wordt gegeven tot
exclusieve verkoop in een bepaald contractsgebied, in eigen naam en
voor eigen rekening, van door de concessiegever .geproduceerde of
gedistribueerde produkten. Zijn deze contracten gesloten voor onbepaalde duur dan kunnen zij slechts eenzijdig worden opgezegd mits
het geven van een redelijke opzeggingsterrri.ijn of het betalen van een
billijke opzeggingsvergoeding en eventueel zelfs nog van een billijke
bijkomende vergoeding. Deze termijn en/of vergoeding kunnen aileen
(I) De uitdrukking economisch onafhankelijk moet met een korreltje zout worden
genomen. Het is een relatief begrip. Ook een distributeur is· in zekere mate (vaak in verregaande mate) economisch afhankelijk van de producent van wie hij zijn produkten betrekt.
Toch blijft hij in beginsel vrij zijn eigen beleid te bepalen.

maar bij de opzegging door partijen, of bij ontstentenis van overeenkomst, door de rechter worden vastgesteld. Ook voor agentuur-overeenkomsten staat een, ditmaal exhaustievere, regeling voor de
deur : bij het Parlement is een wetsontwerp betreffende de agentuurovereenkomst hangende, dat grotendeels de Beneluxmodelwet overneemt (!_). Volgens dit antwerp is de agentuurovereenkomst de overeenkomst waarbij een principaal (producent of distributeur) aan een
ander, handelsagent genoemd, buiten dienstbetrekking (2) opdraagt
voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning hetzij
ten behoeve van de principaal bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, hetzij deze op naam en voor rekening van de principaal te sluiten. Het antwerp regelt dan o.m. de
ontstaansvoorwaarden en de berekening van het verschuldigde commissieloon, de beeindiging van de overeenkomst door opzegging of
anderszins, de geldigheidsvoorwaarden van delcredere en niet-mededingingsbedingen, enz.
Octrooilicentie-overeenkomsten behoren tot een type van contracten dat vooralsnog door de wetgever op geen enkel punt werd geregeld en zelfs niet gedefinieerd. Het is een zogenoemde onbenoemde
overeenkomst die evenwel vee! gelijkenis vertoont met de (wei bij de
wet geregelde) overeenkomst van verhuring. Zoals de verhuurder
zegt de octrooihouder de licentienemer het rustig genot toe, in casu
van het gelicentieerde octrooi, tegen betaling van een periodieke
vergoeding, in casu royalty genoemd. Zoals de verhuurder is de
octrooihouder vrijwaring verschuldigd voor de eigen daad - hetgeen
betekent dat hij, wanneer de licentie exclusief is, voor het overeengekomen contractsgebied geen andere licenties mag toestaan en het
octrooi ook niet zelf mag exploiteren- en voor de daad van derdenhetgeen betekent dat hij ten behoeve van de licentienemer daden van
namaking moet vervolgen - zowel als voor verborgen gebreken zoals
bij vernietiging of verval van het octrooirecht (3). Vaak zal de octrooilicentie-overeenkomst gepaard gaan met een alleenverkoopovereenkomst voor de onder licentie vervaardigde produkten.
Ook wettelijke bepalingen met algemene draagwijdte kunnen op
de geldigheid van de hierboven genoemde contracten een weerslag
hebben. Dit is uiteraard het geval voor de nationale of communautaire
kartelwetgeving. Waar de Belgische kartelwet van 27 mei 1960 een
vrij geringe toepassing vindt, ook t.a.v. de besproken soort van over-

(1) Parlem. Doc., Kamer vanVolksvertegenwoordigers, Zitting 1968-69, nr. 2.83.,
(2TZo-de-ageiit--in dienstbetrekking optreedt vin& de wei: van 30 juli 1963 be~
treffende het statuut van handelsvertegenwoordigers toepassing. Deze wet is niet toepasselijk op rechtspersonen die immers naar de heersende opvatting niet in dienstbetrekking
kunnen staan t.a.v. een werkgever.
(3) Over deze soort van overeenkomsten,.zie verder: ScHRANS, Octrooilicentieover,
eenkomsten naar Belgisch recht, S.E. W., 1963, 305 e.v.
I
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eenkomsten (I), was het E.E.G. kartelrecht daarentegen, in zijn aanvangsstadium, bijna uitsluitend afgestemd op verticale overeenkomsten in de mate wel te verstaan dat deze overeenkomsten de handel
tussen de lid-staten ongunstig kunnen beinvloeden (art. 85 E.E.G.).
In de praktijk richtte de E.G.-Commissie haar banbliksem hoofdzakelijk tegen exclusiviteitsovereenkomsten die de alleenverkoper
absolute gebiedsbescherming verzekeren of beogen te verzekeren.
Onlangs heeft het Hof van Justitie te Luxemburg er evenwel de
aandacht op gevestigd dat ook dan nog de economische positie van de
belanghebbende ondernemingen op de markt in aanmerking moet
worden genomen : is deze positie zwak dan kan de overeenkomst
ontkomen aan het kartelverbod van artikel 85, lid I (2). Voorts zullen
bedoelde verticale overeenkomsten ook de weerslag ondergaan van
de prijsreglementering, in het bijzonder van de bepalingen van de
Besluitwet van 22 januari I945 zoals onlangs aangevuld door de wet
van 23 december I969 betreffende programma-overeenkomsten (3).
Meer speciaal moet verwezen worden naar artikel 2 van de wet van
I969 krachtens hetwelk, ingeval een maximum-verkoopprijs voor de
kleinhandelaar of de verbruiker werd vastgesteld door de Minister
of tengevolge van een programma-overeenkomst, verkoopsweigering
principieel verboden is, behoudens beperktheid van de mogelijkheden van de verkoper of voorwaarden niet conform de handelsgebruiken, indien de weigering bedoeld is om de rnaatregel houdende
maximumverkoopprijs te ontzenuwen. De weerslag van deze nieuwe
wetgeving op alleenverkoopovereenkomsten wordt nader aangeduid
in de memorie van toelichting die als beginsel voorop stelt : ,de bepaling in verband met de weigering van verkoop beoogt niet de exclusiviteitscontracten als zodanig", maar dan anderzijds aanstipt, dat
de vaststelling van een minimum-wederverkoopprijs in een exclusiviteitscontract evenmin kan worden ingeroepen om de verkoop onder
voorwaarden conform de handelsgebruiken te weigeren (steeds ingeval een maximum-prijs op grand van de prijsreglementering was
vastgesteld) (4). Weigering van verkoop aan anderen dan de alleenverkoper blijft dus toegelaten; alleen blijkt verboden te zijn weigering
van verkoop aan een alleenverkoper die de opgelegde minimumvoortverkoopprijs niet eerbiedigt.

(I) SuETENS, Belgian anti-trust law ,in action", Common Market Law Review,
I964-65, 325 e.v.
(2) Hof van Justitie, 9 juli I969 {V6lk t. Vervaecke), ]urisprudentie, XV (I969),
295 e.v.
(3) Belgisch Staatsblad, 30 december I969. Het wetsontwerp dat naderhand nagenoeg ongewijzigd wet werd, werd besproken door EECKMAN, P., Programma-overeenkomst en verkoopweigering in Belgie: beschouwingen bij het wetsontwerp van 12 juni I 969 tot
wijziging en aanvulling van de besluiten van 22 januari I945, S.E. W., I969, 536 e.v.
(4) Parlem. Doc., Senaat, I968-69, nr. 423, biz. 5·
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Horizontale cooperatie
Verschillende juridische technieken komen hier in aanmerking,
met name het contract, de vereniging, de vennootschap. Vooraf een
algemene opmerking. Of men het contract dan wel de vereniging of
de vennootschap gebruikt tot inkleding van de voorgenomen cooperatie, hangt ervan af, of men de cooperatie tussen, het weze herhi;lald,
juridisch en economisch zelfstandig blijvende ondernemingen in
mindere of meerdere mate wil institutionaliseren, of men, concreet
gezien, wenst te komen tot gemeenschappelijke organen die eventueel
beslissingen nemen overeenkomstig het beginsel van de (gewone of
gekwalificeerde) meerderheid en daarenboven ook tot een, ook t.a.v.
de buitenwereld afgezonderd vermogen (1).
. Cooperatie-contracten kunnen met de meest diverse doeleinden
worden gesloten. De bekendmaking van de E.G.-Commissie van
29 juli 1968 betreffende de samenwerking tussen ondernemingen (2)
vernoemt o.m. overeenkomsten die voor doel hebben het verzamelen
van gemeenschappelijke inlichtingen en het doorvoeren van gemeenschappelijk marktonderzoek, samenwerking bij de boekhouding en de
oprichting van gemeenschappelijke incassokantoren en kantoren voor
bedrijfs- of belastingsadviezen, samenwerking op het stuk van de
research, het gemeenschappelijk gebruik van produktieinstallaties
en van opslag- en transportinstallaties, de oprichting van werkgemeenschappen voor het gezamenlijk uitvoeren van opdrachten, gemeenschappelijke verkoop en/of service, het voeren van gemeenschappelijke reclame en het gebruik van een gemeenschappelijk kwaliteitsmerk. T.a.v. al deze en andere op nog andere vormen van samenwerking afgestemde contracten geldt opnieuw de regel van de contractuele vrijheid binnen de bij de wet,· o.m. de nationale en communautaire kartelwet, gestelde grenzen. De genoemde bekendmaking
van de Commissie stelt dienaangaande wat volgt voorop .: ,De Commissie staat positief tegenover samenwerking tussen kleine en middelgrote ondernemingen, indien deze daardoor in staat worden gesteld
rationeler te werken en hun prestatie- en concurrentievermogen op
een grotere markt te versterken. De Commissie acht het haar taak
met name de samenwerking tussen kleine en middelgrote ondernemingen te vergemakkelijken. Ook de samenwerking tussen grate
ondernemingen kan economisch zinvol en uit een oogpunt van concurrentiepolitiek onbedenkelijk zijn". De Commissie geeft dan verder
aan onder welke voorwaarden de hierboven genoemde soorten van
cooperatiecontracten mogen geacht worden niet te komen onder het
kartelverbod van artikel 85, lid 1. Tenslotte zij nog aangestipt, in
(1) Over de techniek van de rechtspersoonlijkheid in het algemeen, zie :
W., Beginselen van Belgisch privaatrecht, Algemeen Dee!, biz. 255 e.v.
(2) Pub!. Eur. Gem., nr. C. 75 van 29 juli. 1968, blz .. J e.v.
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verband met het nationaal recht, dat op initiatief van een beroepsgroepering van producenten of distributeurs een akkoord dat werd
goedgekeurd door de ontegensprekelijke meerderheid van de betrokken
sector, algemeen bindend kan worden verklaard voor de ganse sector
bij Koninklijk Besluit, op grand van het speciaal K.B. nr. 62 van
13 januari 1935, indien dergelijke algemeen bindendverklaring strookt
met het algemeen belang. Van deze bij de wet gestelde mogelijkheid
wordt maar weinig gebruik gemaakt (1) (2).
Willen de partners hun samenwerking in zeer beperkte mate
institutionaliseren, dan kunnen zij overgaan tot de oprichting van een
tijdelijke vereniging (met het oog op het samen voltrekken van een
beperkt aantal verrichtingen, bv. een bepaald werk) of van een
vereniging in deelneming. In weerwil van hun naam zijn dit vennootschappen die nl. het verrichten van daden van koophandel tot voorwerp hebben. Zij bezitten de rechtspersoonlijkheid niet (art. 3
Venn.W.). Derhalve kan de vennootschap als zodanig niet aan het
rechtsverkeer deelnemen of in rechte staan; zij heeft evenmin een
eigen vermogen. De vennoten van een tijdelijke vennootschap treden
gezamenlijk op jegens derden met wie zij handelen en zijn hoofdelijk
voor het geheel jegens die derden verbonden voor de aldus opgenomen verbintenissen. Een vennootschap in deelneming is een geheime vennootschap : zij bestaat alleen maar tussen partijen en wordt
naarbuiten vertegenwoordigd door de vennoot-zaakvoerder die
tegenover de derde alleen maar zichzelf verbindt. In feite hebben wij
nog te doen met zuiver contractuele regelingen (vgl. art. 177 Venn.W.).
In bepaalde omstandigheden kan de beroepsvereniging, gereglementeerd door de wet van 31 maart 1898, uitkomst bieden. Deze
vereniging heeft wel de rechtspersoonlijkheid met alle gevolgen van
dien op het stuk van het bezitten van een vermogen, het sluiten van
contracten en het in rechte staan. Dergelijke vereniging heeft tot
doel ,de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden" (art. 2). Vennootschappen kunnen lid zijn
van een beroepsvereniging (art. 3, vijfde lid) en de statuten van de
verenigingen kunnen voorzien in een goed uitgebouwde maatschappelijke structuur. De statuten kunnen aan de leden-vennootschappen
zelfs een meervoudig stemrecht toekennen (art. 3, zevende lid). Een
belangrijke beperking is evenwel dat de beroepsvereniging geen winst
voor haarzelf mag. nastreven : haar doel bestaat in het nastreven van
voordelen voor haar leden, bv. door het aankopen voor rekening van
haar leden van grondstoffen of bedrijfsuitrusting, het aankopen bij
(r) Op grand van genoemd K.B. nr. 62 is de brouwerijsector gereglementeerd,
thans door K.B. van 19 december 1969. Over de toepassing van het K.B. nr. 62, zie :
VERHAEGEN, Considerations sur le Conseil du contentieux economique, ]. T., 1947, 533·
(2) Voorts zij verwezen naar de hierboven reeds genoemde wet van 23 december
1969 betreffende programma-overeenkomsten, gesloten tussen de overheid en individuele
of groepen van ondernerningen betreffende het prijsbeleid van de onderneming(en).
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haar !eden en het voortverkopen aan derden van door de !eden geproduceerde artikelen, het optreden als commissionair voor haar
leden of. het aankopen van gemeenschappelijke outillering voor
gebruik door de leden (art. 2). De statuten van de vereniging moeten
bij de oprichting door de Raad van State worden goedgekeurd.
De oprichting van een cooperatieve vennootschap tussen de
partners is vaak een goed middel tot institutionalisering van de
cooperatie. Oak hier kunnen vennootschappen vennoot worden.
Daarenboven geldt voor deze vennootschap niet de regel, die wel
geldt terzake van de N. V., dat het stemrecht moet corresponderen
met de kapitaalinbreng en kan de cooperatieve daarenboven, zoals
de N.V., obligaties uitgeven. Zij kan uiteraard oak winsten maken
voor zichzelf zodat in tegenstelling tot de beroepsvereniging vermogensvorming binnen de vennootschap mogelijk is. Als nadeel kan
worden genoemd dat de aandelen niet aan derden kunnen worden
afgestaan ofschoon in de praktijk deze regel geen moeilijkheden baart
omwille van het bij de statuten vrij te regelen uittredings- en aansluitingsrecht. De statuten kunnen oak voorzien in de beperking van
de aansprakelijkheid van de vennoten tot hun inbreng. De cooperatieve blijkt dus vooralsnog, onder voorbehoud van de op touw staande
hervorming van ons vennootschapsrecht, een vrij flexibele techniek
te zijn.
Mede omwille van het fiscaal statuut van de cooperatieve - die,
zoals de personenvennootschappen, onder bepaalde omstandigheden
kan opteren voor het regime van de personenbelasting - is de
cooperatieve tot .dusver de aangewezen vennootschapsvorm voor het
institutionaliseren van samenwerking tussen kleine en middelgrote
bedrijven op het vlak van de marktprospectie, het verzamelen van
inlichtingen, de research en de distributie. Daarentegen is de N.V.vorm de meest aangepaste vorm voor het institutionaliseren van
samenwerking tussen middelgrote en grate bedrijven op het vlak
van de produktie. Hier situeert zich dan oak de joint venture of gemeenschappelijke dochteronderneming, d.i. de N.V. in het kapitaal
waarvan twee of meer zelfstandige bedrijven in een bepaalde verhouding deelnemen. Indien de deelnemende bedrijven hun ganse
bestaande bedrijvigheid, of een deel daarvan, in de nieuw op te richten
vennootschap inbrengen, heeft mente doen met een geval van volledige of partiele fusie, waarover verder wordt gesproken. Wordt de
joint venture echter opgericht met het oog op het gezamenlijk exploiteren van een nieuwe produktie, dan gaat het over een geinstitutionaliseerde vorm van cooperatie tussen twee juridisch en economisch
zelfstandig blijvende ondernemingen (1). De verhoudingen tussen

(I) Zie hieromtrent : VANDER GRINTEN, Concentratie van ondernemingen en vennootschapsrecht, S.E. W., 1968, I42 e.v., ISO e.v.
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de participerende ondernemingen, a.m. wat betreft de deelname aan
toekomstige kapitaalvermeerderingen, het bestuur van de joint
venture, het houden en het overdragen van aandelen, het uitoefenen
van het stemrecht, enz. worden dan geregeld in de statuten en,
meestal of, in een speciale aandeelhoudersovereenkomst.
Tot besluit van deze afdeling wil ik nag even de aandacht vestigen op de recente Franse ordonnance van 23 september I967 betreffende de zogenaamde groupement d' interet economique. De bedoeling
van deze ordonnantie, zoals die blijkt uit het ,Rapport au President
de la Republique", is aan de zakenmensen, in het bijzonder aan de
kleinere ondernemingen een tussenvorm tussen de vennootschap en
de vereniging aan de hand te doen met het oog op het in gemeenschap
brengen van bepaalde activiteiten (I). Bedoelde tussenvorm is zeer
soepel gehouden : de groupement d' interet economique (hierna afgekort als G.l.E.) kan worden opgericht door twee of meer natuurlijke
of rechtspersonen, al dan niet handelaars - dus oak vrije beroepen
kunnen van deze techniek gebruik maken- voor een bepaalde duur
,en vue de mettre en reuvre taus les moyens propres a faciliter au a
developper l'activite economique de ses membres, a ameliorer au a
accroitre les resultats de cette activite'' (art. I). Het nastreven en
verdelen van winsten moet niet het doel zijn van de G.l.E., die trouwens kan opgericht worden zonder kapitaal (art. 2). Het groeperingscontract kan vrij de organisatie van. de groep, met .inbegrip van het
stemrecht en de vereiste meerderheden ter algemene vergadering,
van het bestuur en het toezicht op het bestuur, regelen (art. 6 e.v.).
Dezelfde vrijheid bestaat t.a.v. de ontbinding en de liquidatie van de
groepering (art. I6). De G.I.E. is dus een juridische techniek die door
partijen volledig op maat kan worden gemaakt. Niettegenstaande deze
vrijheid bezit de G.I.E., van bij haar inschrijving in het handelsregister,
de volledige rechtspersoonlijkheid (art. 3) (2). Wel zijn de leden voor
de verbintenissen aangegaan door de groep gehouden op hun eigen
vermogen en zulks zelfs solidair behoudens afwijkend akkoord met
de derde (art. 4). Dit is echter de normale prijs voor de mogelijkheid
een G.l.E. zonder kapitaal op te richten. Fiscaal gezien is de G.I.E.
volledig neutraal : de winsten die eventueel in de G.I.E. worden verwezenlijkt, worden in het inkomen van de leden belast (art. I9).
Oak m.b.t. het kartelrecht moet deze transparantie m.i. gelden (3).

(x) O.m. afgedrukt in Recueil Dalloz Sirey, 1967, Legislation, 361.
(2) Dit kadert volledig met de algemene tendens die men in Frankrijk kan vaststellen om zeer vrijgevig te zijn met rechtspersoonlijkheid. Zoals men weet bezit in Frankrijk ook de burgerlijke vennootschap en zelfs de failliete boedel de rechtspersoonlijkheid.
(3) Over de G.I.E. in het algemeen en de verhouding van deze wetgeving tot het
communautaire recht, in het bijzonder het kartelrecht, werd reeds vee! geschreven. Men
leze o.m. : Duams, P., Les groupements d'inter€t economique et les nlgles de concurrence en
droit frant;ais et en droit europeen, J.C.P., 1969, Doctrine, nr. 2236.
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Associatieconcernvorming
Ingeval van cooperatie behouden de samenwerkende ondernemingen hun economische en juridische zelfstandigheid. Wel spreken ze af, en verbinden zij zich ertoe, om in een bepaalde sector te
gaan samenwerken. Ingeval van concernvorming gaan de ondernemingen daarentegen groep vormen. Ook al behouden zij hun
juridische zelfstandigheid, hun economisch beleid binden zij aan
elkaar. Is deze groepsvorming een concentratie tussen gelijken, die
zich onder een gemeenschappelijke leiding stellen, dan spreekt men
in het Duitse recht van een Gleichordnungskonzern, term die men in
het Nederlands wellicht het best met zuster- of associatieconcern vertaalt. Daartegenover staat dan een Unterordnungskonzern, d.i. een
dochter-, filiaal- of holdingconcern.
Kenschetsend voor een associatieconcern is dus enerzijds dat
geen van de topondernemingen die tot de groep behoren op noemenswaardige wijze in het kapitaal van de zusterondernemingen participeert zodat geen der topondernemingen rechtstreeks invloed vermag
uit te oefenen op de andere toponderneming(en) en anderzijds, dat
de ondernemingen niettemin ingevolge onderlinge afspraken onder een
vergemeenschappelijkte leiding staan (1). Een beproefde techniek
om een zusterconcern op te richten is de onderlinge uitwisseling van
vennootschapsbestuurders (interlocking directorates).
Er zijn beroerride voorbeelden van associatieconcernen, zoals
de associatie tussen de Nederlandse vennootschap Unilever N.V. en
de Engelse vennootschap Unilever Ltd., tussen de Nederlandse vennootschap N.V. Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij en
de Engelse vennootschap The ,Shell" Transport and Trading
Company Ltd., tussen de Belgische vennootschap Gevaert PhotoProdukten N.V. en de Duitse vennootschap Agfa A.G. In het geval
Unilever berust de associatie op de zgn. egalisatie-overeenkomst
betreffende het aandelenbezit tussen de Engelse en de Nederlandse
U nilever en op een regeling omtrent de benoeming van de leden van
de respectieve raden van bestuur voor wat betreft de leiding der
maatschappijen. De egalisatie-overeenkomst heeft ten doel ,te verzekeren dat ·de rechten verbonden aan en de voordelen voortvloeiend
uit een nominaal bedrag van 12 gulden aan gewone aandelen in N.V.
en de rechten verbonden aan en de voordelen voortvloeiend uit een
nominaal bedrag van 1 pond aan gewone aandelen in Limited zoveel
mogelijk gelijk zijn, alsof het aandelen betrof in het gewone kapitaal
van een en dezelfde maatschappij. De regeling omtrent de benoeming
der leden van de raden van bestuur maakt het mogelijk te verzekeren
(1) Vgl. : § 18, (2) van het Duitse Aktiengesetz van 6 september 1965 :,Sind rechtlich selbstiindige Unternehmen, ohne class das eine Unternehmen von dem andem abhangig ist, unter einheitlicher Leitung zusammengefasst, so bilden sie auch einen Konzem;
die einzelnen Unternehmen sind Konzernunternehmen".

dat de raden van bestuur uit dezelfde personen bestaan ... " (r). Aan
de samenwerking in het geval Shellligt een andere figuur ten grandslag. ,Deze vennootschappen zijn", naar verluidt, ,zuivere holdingsmaatschappijen, elk met E;en eigen bestuur, terwijl de leden van het
ene bestuur geen lid zijn van het andere. De aandelen in de dochtervennootschappen worden door de holdings in een bepaalde verhouding
gehouden. De besturen der holdings zijn vertegenwoordigd in de
besturen der belangrijkste dochtermaatschappijen en in een gemeenschappelijk college, dat algemene doelstellingen en plannen op lange
termijn behandelt" (2). De Agfa-Gevaert structuur is daarmee te
vergelijken. Ook hier zijn beide topvennootschappen hoofdzakelijk
holdings geworden (met een eigen raad van beheer) die elk een so%
participatie bezitten in twee nieuw opgerichte werkmaatschappijen,
een Belgische en een Duitse. De grondstoffen, half- en volledig afgewerkte produkten werden in deze werkmaatschappijen ingebracht
terwijl de duurzame produktiemiddelen en de oktrooien, merken en
know-how die eigendom bleven van de holdings, aan de werkmaatschappijen werden verhuurd, resp. gelicentieerd. Nieuwe investeringen zullen nochtans plaats vinden in de werkmaatschappijen. De raad
van bE(heer van de Belgische werkvennootschap en de Vorstand van
de Duitse werkvennootschap bestaan uit dezelfde personen waarvan
de helft door elke holding aangewezen.
Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat de structuur van een
associatie-concern verschilt van geval tot geval. Zij wordt hoofdzakelijk bepaald door fiscale en psychologische overwegingen. Aan de
grondslag ervan ligt een contractuele regeling die door ·de partners
vrij wordt overeengekomen. Daarmee zijn nochtans niet alle moeilijkheden van de baan. Twee ernstige problemen rijzen in verband met
concernvorming. Het eerste is de vraag naar de toepasselijkheid van
het kartelrecht op afspraken strekkende tot concernvorming. lk zal
dit probleem later bespreken na de behandeling van filiaalconcernvorming en versmelting van ondernemingen want het is gemeenschappelijk aan deze drie vormen van concentratie. Het tweede
probleem is de vraag naar de invoering van een concernrecht. De
bespreking van dat probleem wil ik uitstellen tot na de behandelirig
van de filiaalconcernvorming vermits het voornamelijk oprijst naar
aanleiding van die vorm van concentratie.

Filiaal-, dochter- of holdingconcernvorming
Een dochterconcern (Unterordnungskonzern) is voorhanden wanneer een onderneming van de groep een heersende positie inneemt
t.a.v. de overige (juridisch nochtans zelfstandige) ondernemingen die
(I) HoFMAN, E. A., De tweeledige structuur van het concern Unilever en de egalisatieovereenkomst, T.V. V.S., 1968, 279 e.v., waar deze structuur uitvoerig toegelicht wordt.
(2) VANDER GRINTEN, art. cit., biz. 149.

tot dezelfde groep behoren. De leiding van de heersende onderneming duidt op feitelijke macht. Strikt juridisch gezien zijn de verschillende ondernemingen immers ·van elkaar onderscheiden en theoretisch onafhankelijke rechtspersonen met een eigen bestuur dat
principieel uitsluitend het eigen ondernem.ingsbelang op het oog moet
hebben. Uit deze tegenstelling tussen feitelijke afhankelijkheid en
juridische zelfstandigheid ontstaat juist de nood aan een concernrecht, zoals hierna nog wordt aangetoond.
De heersende positie van de leidende onderneming zal normaal
gesteund zijn op het bezit door de leidende onderneming van een
voldoend aantal, eventueel van alle, stemgerechtigde aandelen van de
beheerste vennootschappen, m.a.w. op een participatie in het kapitaal
van bedoelde vennootschappen. Deze participatie wordt verkregen
hetzij door kapitaalsonderschrijving bij de oprichting van de dochtermaatschappij hetzij door latere verwerving van aandelen. Deze verwerving kan gebeuren door aankoop d.w.z. tegen betaling door de
overnemende maatschappij van een prijs in cash aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, of door inbreng van de
aandelen door de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap
in de overnemende maatschappij in ruil voor aandelen van de overnemende maatschappij (1). In het eerste geval wordt een koopovereenkomst gesloten tussen de overnemende vennootschap waarvoor
normaal de raad van beheer zonder verdere machtiging zal kunnen
optreden en de eigenaars van de aandelen, die normaal, behoudens
bijzondere bepalingen van de statuten, geen toestemming behoeven
vanwege de organen van de overgenomen vennootschap. In het
tweede geval zal in hoofde van de overnemende vennootschap normaal
een kapitaalsverhoging moeten plaatsvinden evenals de vervulling van
de formaliteiten gesteld t.a.v. een inbreng in natura. Bij het neerschrijven van het voorgaande had ik het oog op de overname van aandelen van een kapitaalvennootschap, in het bijzonder van een N.V.
Het overnemen van een niet-geincorporeerde onderneming of van een
personenvennootschap waarvan d~ aandelen principieel onoverdraagbaar zijn (V.O.F.) of alleen overdraagbaar aan medevennoten (C.V.),
zal natuurlijk enigszins anders verlopen. Oak wanneer de overgenomen vennootschap een P.V.B.A. is, rijst een speciaal probleem tengevolge van de regel dat een rechtspersoon geen vennoot · kan zijn
van dergelijke vennootschap (art. 119 Venn.W.) (2). Omvorming

(1) In plaats van cash, bij aankoop van de aandelen, kan de ovememende vennootschap ook overeengekomen zijn aan de verkopende aandeelhouders een in andere waarden
dan geld te betalen prijs, bv. andere effecten zoals obligaties of aandelen van een andere
vennootschap (niet van de overnemende vennootschap zelf want dan heeft men te doen
met een inbreng) af te geven.
(2) Zie in dit verband : VAN W AARDENBURG, De Belgische P. V.B.A. als dochtermaatschappij van een Nederlandse N.V., T.V.V.S., 1967, 319 e.v.
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van de over te nemen vennootschap in een ander vennootschapstype
kan eventueel noodzakelijk zijn.
Tot dusver ging ik ervan uit dat de verwerving van aandelen van
de overgenomen vennootschap bij onderhandse overeenkomst gebeurde. Sedert enkele tijd is echter oak in Belgie het openbaar aanbod
tot overname van aandelen actueel geworden (r). In geval van openbaar aanbod moet sedert de wet van ro juni 1964 in elk geval de bij
artikel 26 van het K.B. 9 juli 1935 (Bankbesluit) voorgeschreven
kennisgeving aan de Bankcommissie en de in artikel 27 genoemde
mededeling van het desbetreffende dossier geschieden. De Bankcommissie kan dan de in artikelen 28 en 29 voorziene maatregelen
treffen. Daar komt bij dat, overeenkomstig artikel ro8 Beurswet,
zoals gewijzigd bij K.B. nr. 6r van ro november 1967, de machtiging
van de Minister van Financien nodig is, wanneer het aanbod gebeurt
door een buitenlandse vennootschap of door een Belgische vennootschap die onder vreemde controle staat.
Concernrecht

Vooraleer over de laatste techniek, de versmelting van ondernemingen, te spreken, wil ik even blijven stilstaan bij het concernrecht
i11_ \V{)rding. Concernrecht heeft een dubbele betekenis, een eigenlijke
en een oneigen1i}ke, -naalw~fang hef onjectief dai: men- ermee--wil
nastreven (2). In de oneigenlijke betekenis van het woord heeft het
concernrecht de aanpassing op het oog van het klassieke vennootschapsrecht aan de realiteit van de conglomeratie tussen vennootschappen. In deze optiek past bv. de aanpassing van het verbod van
inkoop van eigen aandelen, in de mate waarin het vennootschapsrecht
deze handelwijze verbiedt, door de uitbreiding ervan tot de aankoop
door een dochtermaatschappij van de aandelen van de moeder. Concernrecht in de eigenlijke betekenis duidt daarentegen op de regeling
van de verhoudingen bestaande tussen vennootschappen van de groep
rekening houdend met de belangen van buitenstaanders. De Franse
vennootschapswet van 24 juli 1966 bevat uitsluitend regelen van oneigenlijk concernrecht; het Duitse Aktiengesetz van 6 september 1965,
integendeel, behelst regelen van eigenlijk concernrecht. De huidige
Belgische vennootschapswet bevat geen van heiden maar het antwerp
van nieuwe wet houdt wel regelen in van oneigenlijk, niet echter van

(1) Over deze techniek, zie : ScHRANs, Het openbaar koopaanbod van aandelen aan
toonder (take over bid), T.P.R., 1965, 19 e.v.; - WTTERWULGHE, Nature, aspects et modalites de l'offre publique d'acquisition, Rev. Banque, 1969, 401 e.v.
(2) VAN 0MMESLAGHE, Les groupes de societes, Rev. prat. soc., 1965, onder nr. 5.
Een problematiek die buiten beide soorten van concernrecht valt, is deze in verband met
wederzijdse participaties en participaties van de dochtermaatschappij in het kapitaal van
de moedermaatschappij. Deze problematiek blijft hier verder buiten bespreking. Zie
hierover o.m. het geciteerde artikel van VAN OMMESLAGHE, onder nr. 62 e.v.
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eigenlijk concernrecht (1). Het antwerp-Sanders voor het statuut van
een Europese N.V. regelt wel beide onderwerpen. De hierna volgende
opmerkingen betreffen het eigenlijke concernrecht.
De concernproblematiek rijst, zoals reeds werd aangestipt, ingevolge de tegenstelling tussen enerzijds de juridische zelfstandigheid
van elke tot de groep behorende vennootschap, juridische zelfstandigheid die de verwoording is op het juridische vlak van het eigen vennootschapsbelang, en anderzijds de economische beleidseenheid die
de groep kenmerkt. Meer concreet uit deze tegenstelling zich in de
oppositie tussen het belang van de ganse groep (d.i. van de globale
onderneming zoals dat gestalte krijgt door de feitelijke Ieiding die
van de top van het concern uitgaat naar de directie van de juridisch
nochtans onafhankelijke dochtermaatschappijen, en het belang dat
crediteuren en, behoudens het geval van 100% dochtermaatschappijen, de niet tot de groep behorende aandeelhouders van de dochtermaatschappijen (hierna vrije aandeelhouders genoemd) h~bben bij
een zelfstandig, op het eigen vennootschapsbelang van de dochtermaatschappij afgestemd beleid. Het is tach evident dat een op het
groepsbelang afgestemd, door de top van het concern aan het bestuur
van de dochtermaatschappij opgedrongen beleid in conflict kan
komen met het eigen belang van de dochtermaatschappij. Voor de
aandeelhouders die tot de groep behoren is dit niet erg vermits
mogelijke verliezen die voor de dochter uit het groepsbeleid kunnen
voortvloeien gecompenseerd worden door de daaruit ontstane voordelen elders in de groep. Voor de vrije aandeelhouders en de eigen
crediteuren van de dochtermaatschappijjworden die verliezen evenwel
niet gecompenseerd (2).
De hierboven geschetste problematiek rijst bij elk concern, zowel
bij associatie- als bij dochterconcern. Weliswaar is er bij een associatieconcern een twee- of meervoudige top maar het bestaan bij de twee
concernvormen van een gemeenschappelijke Ieiding of die nu opgelegd wordt door de moederonderneming bij filiaalconcern dan wel
ontstaat uit coordinatie van het beleid bij associatieconcern, doet het
hierboven geschetste conflict ontstaan bij beide vormen.
Het heeft dus geen belang, voor de problematiek in het algemeen,
te weten hoe de concernvorming tot stand kwam of in stand wordt
gehouden : op grand van onderlinge contracten, of door participatie
in het aandelenkapitaal of, in Ianden waar zeggenschap langs die weg
mogelijk is, door het houden van prioriteitsaandelen. Voorts is het
principieel onverschillig welke juridische vorm de onderscheiden
( 1) VAN 0MMESLAGHE, Ontwerpen tot hervorming en harmonisatie van het vennootschappenrecht, Ondernemingspolitiek en economische integratie, Negende Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, 1969, blz. 405 e.v.
(2) Een sprekend voorbeeld van de besproken problematiek is het door het Parijse
hof van beroep beslechte geschil in de zaak Fruehauf: Parijs, 22 mei 1965, Recueil Dalloz,
1968, fur., 147 e.v.

tot de groep behorende vennootschappen hebben aangenomen.
Weliswaar stellen de Duitse wet en ook het ontwerp-Sanders het
concernrecht in het kader van de N.V. (waar de problematiek het
meest voorkomt) maar dit is te wijten aan incidentele factoren die
niets te maken hebben met de kern van het probleem. Verder rijst
de problematiek ook, ofschoon in mindere mate, ingeval van dochterconcernvorming op grond van roo% participatie : in Inindere mate,
omdat het belang van vrije aandeelhouders hier niet ter sprake
komt; toch ook, oindat het belang van de eigen crediteuren (o.m. de
werknemers) van de dochter, ook bij die soort van dochtermaatschappijen meespeelt. Tenslotte weze nog aangestipt, dat verschillende
van de problemen die zich bij concernvorming voordoen en met name
diegene die verband houden met de bescherming van de belangen
van de vrije aandeelhouders, de concernproblematiek overstijgen
doordat zij opkomen bij elke Ininderheidsparticipatie, of die zich
nu voordoet in concernverband of daarbuiten.
Het kan niet de bedoeling zijn de besproken problematiek hier
grondig te onderzoeken. Ik wil aileen maar pogen enige krachtlijnen
aan te geven (r). Het basisprincipe in dezen moet zijn dat het uitoefenen van gemeenschappelijke Ieiding door de concerntop - uitoefening die gebeurt via de normale organen of executieven (algemene
vergadering, raad van bestuurders, directie) van de dochtermaatschappij waarin de concerntop, dank zij haar meerderheid of op
grond van afspraken, vertegenwoordigd is - moet gecompenseerd
worden door waarborgen ten behoeve van de crediteurs en, wanneer
die er zijn (bv. niet bij roo % dochtermaatschappijen) ook ten behoeve van de vrije aandeelhouders. Een eerste waarborg voor beide
groepen moet gezocht worden in een zo groot mogelijke (rekening
houdend met de redelijke eisen van het zakengeheim van de betrokken ondernemingen) transparantie van de concernverhoudingen.
Deze transparantie kan grotendeels worden bereikt door het opleggen
bij de wet enerzijds van een geconsolideerde jaarrekening (waarin
aileen reele transacties, dit zijn transacties met derden, niet de transaedes met andere concernmaatschappijen, als zodanig worden verwerkt) (2), en anderzijds van het geven van inlichtingen nopens de
participaties van de moedermaatschappij en van haar dochters en
nopens de tussen de concernmaatschappijen gesloten transacties en
de daaruit voortvloeiende vorderingen en schulden. Ook de uitbreiding van het enqueterecht, in de mate waarin dit bestaat, tot vennootschappen die nauw verbonden zijn met de vennootschap ten
(1) Ik heb mij hierbij voornamelijk laten inspireren door de volgende recente bijdragen : UNIKEN VENEMA, Concernrecht, Op de Grenzen van komend recht (Feestbundel
Beekhuis), 1969, blz. 265 e.v.;- WESTBROEK, Zijn wettelijke bepalingen gewenst in verband
met concernverhoudingen?, pre-advies voor de Nederlandse Vereniging Handelsrecht, 1969;
- WthiDINGER, Probleme des Konzernrechts, T.V. V.S., 1968, 247 e.v.
(2) Vgl.: UNIKEN VENEMA, art. cit., biz. 271.
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aanzien waarvan het onderzoek plaatsvindt (1), kan in dit opzieht
goede diensten bewijzen. Een tweede reeks waarborgen, ditmaal ten
voordele van de crediteuren van de dochtermaatschappij, kan gezocht
worden, in navolging van de Duitse wet, in de instandhouding van
het stamkapitaal van de dochter en het aanleggen van een speciale
reserve ten behoeve van bedoelde crediteuren teneinde mogelijke
kapitaalafvoer ten gevolge van voor de dochtermaatschappij ongunstige concernovereenkomsten te keren (2). In hetzelfde verband kan
gedacht worden aan de hoofdelijke aansprakelijkheid van de moedermaatschappij jegens de crediteuren van de dochtermaatschappij voor
de verbintenissen van laatstgenoemde. Deze oplossing die wordt
voorgesteld in artikel VII-3-7 van het antwerp-Sanders voor een
Europese N.V. en die oak wordt voorzien in het Duitse Aktiengesetz
(§§ 321 e.v.) maar dan uitsluitend voor verbintenissen van tenminste
95 % dochtermaatschappijen (eingegliederte Gesellschaften), komt vrij
drastisch voor zelfs bij roo% dochtermaatschappijen. Uiteindelijk
neemt zij elk voordeel verbonden aan de uit de incorporatie van een
dochtermaatschappij resulterende vermogenssplitsing weg. Voorshands voel ik dus meer voor een wisseloplossing die bv. zou kunnen
bestaan in het behandelen, ten behoeve van de crediteuren van de
dochtermaatschappij, van het door de moeder geleende kapitaal als
eigen kapitaal van de dochtermaatschappij- een in de V.S. wel eens
gebezigde techniek ingeval van thin capitalization (3)- gecombineerd
met de hierboven genoemde techniek van instandhouding van een
bepaald stamkapitaal. Een derde reeks waarborgen tenslotte, ditmaal
ten behoeve van de vrije aandeelhouders - en dit probleem doet zich
dus niet voor ingeval van roo% dochtermaatschappijen - kan bestaan enerzijds in het stipuleren van regelen betreffende compensaties
onder zekere voorwaarden te betalen door de dominerende vennootschap aan de dochtermaatschappij ingeval van concerntransacties
die niet at arm's length werden gesloten (4) en zelfs betreffende een
mogelijke dividendwaarborg (5) en anderzijds, en dit komt mij zeer
gewenst voor, in het verzekeren aan de vrije aandeelhouders van een
recht van uitkoop of tot omwisseling van hun aandelen in aandelen
(r) Aldus artikel 53 b van het Nederlandse wetsontwerp inzake het enqueterecht,
Tweede Kamer, 1967-68, nr. 9696.
(z) Zie §§ 300 e.v. Aktiengesetz. De modaliteiten van deze ·verplichting verschillen
naargelang tussen de dominerende vennootschap en het filiaal een Beherrschungvertrag
werd gesloten of daarenboven oak een volledig of partieel .Gewinnabfiihrungsvertrag. Over
deze begrippen, zie : WiiRDINGER, art. cit.; - VAN 0MMESLAGHE, Les groupes de societes,
art. cit., nr. 38 e.v.
.
(3) Zie hierover in een ander verband : PuELINCKX, De controle op de jaarrekeningen
van dochtermaatschappijen van vreemde vennootschappen, Rev. Banque, 1968, 604 e.v.
(4) Vgl. : § 3II e.v. Duits Aktiengesetz. Om te bepalen wat een transactie is die niet
at ·arm's length is, kan men zich wellicht tot op zekere hoogte Iaten inspireren door het
fiscaal recht dat dit begrip hanteert in verband met belastbare winsten van een dochtermaatschappij van een vreemde moeder : artikel 24 Wetboek lnkomstenbelastingen.
(5) Aldus § 304 Aktiengesetz en artikel VII-3-4 Ontwerp-Sanders.

van de moedermaatschappij. Deze mogelijkheid wordt, onder bepaalde
omstandigheden voorzien zowel in het Duitse Aktiengesetz (§§ 30_5
e.v.) als in het antwerp-Sanders (art. VII-3-1- e.v.). Tenslotte weze
aangestipt dat voornoemde specifieke waarborgen niets afdoen aan de
gemeenrechtelijke waarborgen terzake van aanvechting van besluiten
van de raad van bestuur of van de algemene vergadering wegens
misbruik door de dominerende aandeelhouders van hun meerderheidspositie ( 1).
i

V ersmelting van vermogens - F usie
Bij de bespreking van filiaal-concernvorming, werd de techniek
van de verwerving van aandelen, dank zij de verkoop of de inbreng
van de aandelen door de eigenaars daarvan aan de overnemende
vennootschap, vermeld. Verwerving van aandelen is ongetwijfeld de
meest geruisloze manier om de centrale over een vennootschap te
verwerven. De juridische zelfstandigheid van de vennootschap wordt
daardoor niet aangetast ofschoon zij, economisch gezien, wordt uitgehold, hetgeen zou wijzen op een relativering van de rechtspersoonstechniek (2). Minder geruisloos verloopt de overname van een onderneming door verwerving van het vermogen zelf van die onderneming.
Uiteraard zal de transactie hier tot stand komen tussen de overnemende · onderneming en de overgenomen onderneming zelf (in de
veronderstelling dat beide ondernemingen gedreven worden in de
vennootschapsvorm) en niet, zoals bij verwerving van aandelen,
tussen de overnemende vennootschap en de aandeelhouders van de
overgenomen vennootschap. De overname van het vermogen kan
geheel of gedeeltelijk zijn; zij kan dragen op activa en passiva van de
overgenomen onderneming of alleen maar op activa. Zij kan gerealiseerd worden door middel van verkoop, tegen cash of tegen een in
een andere waarde gestipuleerde prijs, of door middel van inbreng,
m.a.w. tegen afgifte van kapitaalsaandelen van de overnemende vennootschap. De overname kan gebeuren door een bestaande vennootschap of door een nieuw opgerichte vennootschap. Welke van deze
wegen zal worden gevolgd en of deze techniek van overname dan wel
overname van de vennootschap door middel van verwerving van
aandelen zal worden verkozen, zal in aanzienlijke mate afhangen van
fiscale overwegingen. In elk ~an deze gevallen zullen andere juridische
regelen van toepassing zijn. Elk van deze technieken leidt evenwel
tot een volledige of althans partiele versmelting van v66r de transactie
afzonderlijke vermogens.
(1) Zie hierover : RoNsE, Preadvies over nietigheid van besluiten van organen van de
naamloze vennootschap, Vereniging. voor de vergelijkende studie van het recht in Belgie
en Nederland, 1966; - zie ook : SuETENs-BouRGEOis, De verhouding meerderheid-minderheid in de naamloze vennootschap, 1969.
(2) In die zin : UNIKEN VENEMA, art. cit., op. blz. 281 en 288.
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Van fusie in de echte zin van het woord is aileen maar spr ake
wanneer het ganse vermogen, activa en passiva, van twee of meer
vennootschappen, die ingevolge de transactie ontbonden worden,
wordt ingebracht in een nieuw opgerichte vennootschap tegen afgifte
aan de vennoten van de ontbonden vennootschappen van kapitaalsaandelen van de nieuwe vennootschap. Men spreekt van absorptie
(of oak wel van fusie door absorptie) wanneer het vermogen van een
of meer vennootschappen wordt ingebracht in een reeds bestaande
vennootschap. In beide gevallen voltrekt de transactie zich niet altljd
zo direct als de hierboven gegeven denifitie laat vermoeden. Veelal
zullen de door de overnemende vennootschap afgegeven kapitaalsaandelen niet direct aan de aandeelhouders van de overgenomen
vennootschappen worden afgegeven maar eerst aan de overgenomen
vennootschappen die de eigenlijke inbreng effectueerden en die,
volgens de vigerende wetgeving, blijven voortbestaan voor de noden
van hun liquidatie (art. 178 Venn.W.). De splitsing van vennootschappen, bestaande in de inbreng van een fractie van het maatschappelijk vermogen meestal een bepaalde branche van de door de
gesplitste vennootschap gedreven onderneming, is dus geen fusie
in de privaatrechtelijke zin van het woord evenmin als de absorptie
van een vennootschap door een andere via de verkrijging van alle
aandelen van de overgenomen vennootschap waaruit vooralsnog naar
Belgisch recht de automatische ontbinding van de overgenomen
vennootschap voortvloeit (1).
De Belgische vennootschapswet, in tegenstelling tot het Duitse
Aktiengesetz (§ 339 e.v.), de nieuwe Franse vennootschapswet (art.
371 e.v.), de Italiaanse Codice Civile (art. 2501 e.v.) en het Nederlandse ontwerp-B.W. (art. 2.1.12), behelst geen uitdrukkelijke regeling
van de fusie of de absorptie. VanDer Grinten merkt op dat in Nederland waar de mogelijkheid van fusie of absorptie vooralsnog niet
bestaat, geen aandrang aanwezig is vanwege het bedrijfsleven om de
rechtsfiguren van fusie en absorptie in te voeren, wat nag niet betekent
dat een regeling tach niet mag worden ingevoerd (2). Een speciale
aandrang om in Belgie tot een goed geregelde fusie- en absorptiefiguur te komen, lijkt oak in Belgie niet te bestaan. Fusie of absorptie
tussen vennootschappen van dezelfde nationaliteit kan trouwens, in
de huidige Belgische juridische constellatie, worden doorgevoerd, zij
het met vrij gebrekkige, althans onzekere gevolgen. Weliswaar is een
ganse reeks formaliteiten vereist waaronder statutenwijzigingen (a.m.
tot kapitaalsverhoging bij de overnemende vennootschap, indien die
reeds bestaat, tot vroegtijdige ontbinding bij de overgenomen ven(x) Zie verder : RENAULD, Les fusions de societes en droit beige, Rapports au Colloque
international de droit europeen, 1962, biz. 45 e.v., op biz. 53-54·
(2) VAN DER GRINTEN, Concentratie van ondernemingen en vennootschapsrecht,
S.E. W., 1968, biz. 146 e.v.

nootschap, eventueel tot wijziging in de bestaande categorieen van
aandelen) en eventueel ook wijziging van het doel en zelfs van de
vdrm van alle of enige der betrokken vennootschappen : identiteit
van juridische vorm en van maatschappelijk doel is inderdaad een
grondvereiste, dat vroeger v66r de wijziging van artikel 70 van de
vennootschapswet bij de wet van 6 januari I958 (maatschappelijk
doel) en v66r de invoeging van artikel I6S e.v. bij de wet van 23 februari I 967 (omvorming van vennootschappen) wei eens stokken in
de wielen stak. Privaatrechtelijk gezien, en vanuit Belgisch oogpunt,
is ook een fusie met een vreemde vennootschap mogelijk indien het
aandelenbezit niet verspreid is in het publiek en unanimiteit bij de
aandeelhouders kan worden bekomen. Zolang niet wordt aanvaard
dat een fusie of absorptie juridisch gelijk staat met een rechtsverkrijging onder algemene titel (I), zijn evenwel aan de doorgevoerde
transactie vrij gebrekkige, althans onzekere gevolgen verbonden. De
schuldeisers van de opgeslorpte vennootschappen kunnen, behoudens
hun toestemming tot het tegendeel, hun vordering blijven uitoefenen
jegens de opgeslorpte vennootschap die zoals hierboven gezegd blijft
voortbestaan voor de noden van haar liquidatie en die met het oog
op die liquidatie de eigendom verwerft van de door de overnemende
vennootschap tegen de inbreng afgegeven kapitaalsaandelen. (Binnen
de grenzen van artikel u67 B.W. kunnen zij ook, indien zij bedrieglijke benadeling aantonen, de fusie- of absorptiehandeling door middel
van de Pauliana aanvechten. Dit recht komt ook toe aan de schuldeisers van de overnemende vennootschap). Onzeker is, als de fusie- of
absorptieakte te hunnen behoeve geen uitdrukkelijk beding behelst,
of zij daarenboven een actie hebben jegens de overnemende vennootschap. Wordt deze vraag bevestigend beantwoord, dan hebben de
schuldeisers van de opgeslorpte vennootschap derhalve twee debiteuren. Wat de debiteuren van de opgeslorpte vennootschap(pen) betreft,
is het evenmin duidelijk of de overdracht van hun schuld ingevolge
fusie of absorptie, hun moet worden betekend overeenkomstig artikel
I69o B.W. (of daarmee gelijkgestelden) dan wel of de bekendmaking
van de fusieakte in de bijlagen van het Staatsblad in dat opzicht
volstaat. De grootste onzekerheid bestaat evenwel t.a.v. de overgang
van lopende contracten die normaal verplichtingen inhouden voor
beide contracterende partijen, hetgeen voor gevolg heeft dat de instemming van elke tegenpartij met de voorgenomen overdracht moet
verkregen worden. Bij ontstentenis van instemming, loopt het contract
(1) Vgl. : artikel 265, eerste lid, Franse Vennootschapswet : ,.Le patrimoine des
societes absorbees ou fusionnees est devolu a la societe absorbante ou a la societe nouvelle
issue de la fusion, dans l'etat ou il se trouve ala date de la realisation definitive de !'operation", evenals art. 2.1.12, ·lid 4, tweede zin van het Nederlandse ontwerp-B.W. : ,Door
de totstandkoming van de fusie gaan, voor zover in die akte niet anders is bepaald, de
rechten en verplichtingen van een ontbonden rechtspersoon onder algemene titel over op
de nieuw gevormde rechtspersoon of op de persoon die in stand is gehouden".
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verder met de opgeslorpte vennootschap die echter vaak ingevolge
de fusie of de absorptie geen onderneming meer drijft (I). Toegegeven
dat in de praktijk · die instemming niet vlug zal geweigerd worden.
Blijft dan toch dat de hierboven geschetste onzekerheid veel nutteloze
paperasserij noodzakelijk maakt en dat de bewering, dat naar Belgisch
recht fusie mogelijk is, wel zeer optimistisch voorkomt (2).
Stippen wij tenslotte aan dat de fusie, door vorming van een
nieuwe vennootschap of door absorptie, ook geregeld wordt in het
antwerp-Sanders voor een Europese N.V. (art. XI-I-I e.v.). Het
betreft daar uiteraard uitsluitend fusies tussen Europese N.V.-en
of met E.E.G. vennootschappen maar resulterend in een Europese
N.V.
Concern = kartel?

Reeds eerder, bij de bespreking van verticale en horizontale
cooperatie, kwam het kartelrecht, voornamelijk het E.E.G. kartelrecht, ter sprake. Ofschoon het niet de bedoelirig kan zijn binnen dit
korte bestek, de vraagstelling te hernemen terzake van concern- en
fusieovereenkomsten, wil ik wel enige aanknopingspunten vermelden.
Over het onderscheid tussen het begrip concern en het beg:~;ip kartel
schrijft de Nederlander Westbroek wat volgt : ,Van een kartel is
sprake, indien ondernemingen, die niet aan een gemeenschappelijke
leiding onderworpen zijn, afspraken maken op bepaalde gebieden van
bedrijfsvoering (prijzen, afzet, e.d.). Omdat door dergelijke afspraken,
op welker naleving vaak toezicht wordt gehouden door een gezamenlijk aangewezen instantie, de betrokken ondernemingen dikwijls een
aanmerkelijk stuk van haar zelfstandigheid prijs geven en omdat
anderzijds zowel de concerns (althans de grote concerns) als de
kartels creatie van een monopoliepositie bevorderen, kunnen de
grenzen vervagen. Kenmerkend blijft echter, dat met de vorming van
een kartel niet de samenvoeging van verscheidene ondernemingen
onder een gemeenschappelijke leiding beoogd wordt" (3).
De thans aan de orde zijnde vraag is, of de overeenkomst houdende, of leidende tot, concernvorming of fusie, een onder de kartelwetgeving komend kartel is. Daarvan te onderscheiden is de vraag
naar het lot van kartels gesloten tussen ondernemingen ·die tot dezelfde groep behoren. In verband met het E.E.G. kartelrecht werd
over de laatste vraag uitspraak gedaan door de E.G. Commissie op

(1) Voor de verdere uitwerking van de voorgaande punten, zie : RENAULD, art. cit.,
biz. 58 e.v.
(2) Ar1;ikei 182 Venn.W. dat een vereenvoudigde procedure mogelijk maakt ter
geiegenheid van een normaie liquidatie, blijft hier buiten beschouwing. Zie daaromtrent ,:
RENAULD, art. cit,, biz. 51 e.v.
(3) WESTBROEK, geciteerd p:readvies, biz. 8-9; - zie ook : RENAULD, Droit europeen
des societes, 1969, biz. 7.21., nr. 35·
· ·
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I8 juni I969 terzake van een overeenkomst houdende a.m. marktverdeling en regeling omtrent de uitoefening van industriele eigendomsrechten tussen een Deense moedermaatschappij en haar Nederlandse IOO %-dochtermaatschappij (I). De Commissie was de mening
toegedaan dat artikel 85, lid I E.E.G. niet toepasselijk was op de
afspraak omdat tussen de ondernemingen geen mededinging hestand
die door een kartelafspraak kon worden beperkt. Dat mededinging
tussen moeder- en dochtermaatschappij bestaat, vloeit, volgens de
Commissie, niet voort uit de loutere omstandigheid dat ieder van de
ondernemingen rechtspersoonlijkheid bezit; van beslissende betekenis
in dat opzicht is daarentegen ,of, gezien de feitelijke toestand, een
zelfstandige actie van het filiaal ten opzichte van de moedermaatschappij economisch mogelijk is". In het concrete geval achtte de
Commissie het bewezen dat dergelijke zelfstandige actiemogelijkheid
niet hestand. De tussen moeder en dochter bestaande overeenkomst
was uiteindelijk, de afzonderlijke rechtspersoonlijkheid ten spijt,
slechts ,een taakverdeling binnen eenzelfde economische eenheid".
Wat dan de concern- of fusie-overeenkomst zelf (en oak de
voorbereidende overeenkomsten) betreft, is voor het E.E.G. kartelrecht het memorandum van de Commissie van I december 1965
belangrijk(2). Eerst weze aangestipt datvoor de kolen- en staalsector de
concentratie .. t'll!lli~!l QI!d~r.I1e!l)il1gen, waarvan tenminste een valt
onder artikel 8o E.G.K.S., onderworpenfs
voorafgaande-toe:
stemming van de Hoge Autoriteit, thans de E.G. Commissie (art. 66
E.G.K.S.). De Commissie heeft nag onlangs op grand van dit artikel
de concentratie tussen de Duitse vennootschappen Thyssen en
Mannesmann goedgekeurd. In dat geval heeft de Commissie de totstandgekomen concentratie evenwel oak getoetst aan artikel 86
E.E.G. (3). Ruw samengevat komt de opvatting van de Commissie,
zoals die blijkt uit voornoemd memorandum, op het volgende neer :
het kartelverbod van artikel 85 vindt geen toepassing op afspraken
strekkende tot concentratie door middel van een onomkeerbare eigendomsverschuiving (verwerving van het gehele of gedeeltelijke bedrijf
of van belangrijke activa van een onderneming of van aandelen van de
vennootschap waarin de onderneming gedreven wordt). Ook dan moet
evenwel worden nagegaan, wanneer nade concentratie nag economisch
zelfstandige ondernemingen overblijven, of naast de afspraken strekkende tot eigendomsverschuiving tussen de betrokken ondernemingen

aan de

( 1) Beschikking van de Commissie houdende negatieve verklaring in de zaak
Christiani & Nielsen, Pub!. Eur. Gem., nr. L 165 van 5 juli 1969, 12 e.v.
(2) Gepubliceerd in 1966 in de Serie Concurrentie nr. 3· Men leze in dit verband
o.m.: VAN 0MMESLAGHE, L'application des articles 85 et 86 du Traite de Rome auxfusions,
aux groupes de societes et aux entreprises communes, Rev. trim. dr. eur., 1967, 460 ev.. ; VERLOREN VAN THEMAAT, Grensoverschrijdende fusies binnen de E.E.G., S.E. W.,· 1968,
162 e,v.
(3) Zie het bericht 'daaromtrent in Europe van 22 januari 1970, nr. 493 (n.s.), biz.
10 e.v.
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geen andere afspraken werden gemaakt die wei nog onder het kartelverbod van artikel85, eerste lid, kunnen vallen. Strekt de concentratie
daarentegen helemaal niet tot het teweegbrengen van een eigendomsverschuiving, maar wei tot coordinatie van de gedragingen van voor
het overige economisch zelfstandig blijvende ondernemingen, dan kan
artikel 85 toepassing vinden. Ook wanneer artikel 85 geen toepassing
vindt, kan de concentratie nog in strijd komen met artikel 86 E.E.G.
dat misbruik van economische machtspositie verbiedt. Dit artikel
viseert immers, volgens de Commissie, niet aileen praktijken die de
gedraging van de betrokken onderneming op de markt betreffen maar
ook praktijken binnen de ondernemingen die de consumenten benadelen door de structuur van het aanbod op de markt te wijzigen.
Dergelijke wijziging van de structuur van het aanbod, die o.m. door
concentratie kan worden teweeggebracht, kan een misbruik uitmaken
van economische machtspositie in de zin van artikel 86 wanneer zij
nl. leidt tot een monopolisering van de betrokken markt. Vereist is
evenwel dat dergelijke praktijken, bv. concentratie, uitgaan van een
onderneming die op de gemeenschappelijke markt, of een wezenlijk
bestanddeel daarvan, een machtspositie inneemt. Daarmee wordt
klaarblijkelijk de overnemende onderneming bedoeld.

Bernoeiingen in E.G. verband
De vergroting van de markt ingevolge de totstandkoming van de
gemeenschappelijke markt betekent een belangrijke stimulans voor
de cooperatie- en concentratiebeweging : de ondernemingen moeten
zich aan deze grotere markt aanpassen. De E.G. autoriteiten hebben
zich dan ook van bij de aanvang met de juridische aspecten van
cooperatie en concentratie, ook op een positieve manier (1), ingelaten.
Tot dusver bleef het evenwei bij het voorbereiden van voorontwerpen. Het moge hier volstaan deze voorbereidende werken te
noemen en te situeren.
De inspanningen van de E.G. instanties zijn gecentreerd rond
twee polen : enerzijds het bevorderen van cooperatie en concentratie
tussen, tenminste juridisch, zelfstandig blijvende ondernemingen uit
verschillende lid-Staten; anderzijds het mogelijk maken of verge~
makkelijken van fusies (door oprichting van een nieuwe vennootschap
of door absorptie) tussen ondernemingen uit de verschillende lid:
Staten en daarbij aansluitend het harmoniseren van de nationale be(1) De E.G. autoriteiten Iaten zich met cooperatie en concentratie ook in in het
raam van het kartelbeleid d.i. op een meer negatieve manier. Hier ligt een van de knelpunten van de gemeenschappelijke markt. Enerzijds is er de noodzaak cooperatie en concentratie te bevorderen; anderzijds is er de wil om de mededinging in stand te hpuden.
De twee zijn tegenstrijdige tendensen. Het. zoeken van het evenwichtspunt is geen gemakkelijke taak. Hier situeert zich het concept van de workable competition. De mededinging die in stand moet worden gehouden is geen absolute mededinging; zij moet nochtans
reeel blijven.
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palingen terzake van fusies tussen. ondernemingen binnen eenzelfde
lid-Staat. Op beide vlakken zijn de bestaande hinderpalen voornamelijk van fiscale aard. Om hieraan te verhelpen heeft de Commissie
op 15 januari 1969 twee ontwerp-richtlijnen aan de Raad onderworpen,
op grand van artikel roo E.E.G. Verdrag, betreffende het fiscaal
regime van internationale fusies en participaties (r). De bedoeling
van de Commissie is, terzake van fusies, de fiscale onkosten voortspruitende uit de nationale bepalingen die een internationale fusie in
hoofde van de opgeslorpte vennootschap als een liquidatie beschouwen
met alle fiscale gevolgen van dien, uit te schakelen en de belangen van
de lid-Staat waartoe de opgeslorpte vennootschap behoort, te beschetmen a.m. door het fiscaal statuut van de vaste inrichting te
regelen : de opgeslorpte vennootschap zal immers normaliter een vaste
inrichting worden van de opslorpende vennootschap en uit dien
hoofde belastbaar blijven in de lid-Staat waaronder de opgeslorpte
vennootschap ressorteerde. Terzake van internationale participaties
beoogt de Commissie het uitschakelen van de dubbele belasting van
de winsten die door de dochtermaatschappij aan de moedermaatschappij worden uitgekeerd.
Wat de privaarechtelijke kant van de zaak betreft, moet zoals
gezegd een onderscheid worden gemaakt tussen technieken ter bevordering van cooperatie en concentratie en technieken ter bevordering van fusies. Internationale cooperatie en concentratie anders
dan door fusie, ontmoeten onder de vigerende wetgeving geen prohibitieve hinderpalen van privaatrechtelijke zijde. Op grand van nationaliteit discriminerende internrechtelijke bepalingen zijn trouwens
verboden door artikelen 52-58 en, wat participaties betreft, artikel
221 E.E.G. Verdrag. Voor zover dit nag niet gebeurd is moeten
dergelijke discriminatoire bepalingen t.a.v. onderdanen van de E.G.
landen worden afgebroken. Dit belet niet dat de E.G. autoriteiten
uitkijken naar nieuwe technieken die de cooperatie en concentratie
nag meer kunnen stimuleren. In dit perspectief moet het streven naar
een Europees vennootschapstype worden gezien. Zoals algemeen
bekend heeft de Commissie opdracht gegeven aan de Nederlandse
hoogleraar P. Sanders om een voorontwerp voor een statuut voor
Europese naamloze vennootschappen op te stellen. Dit voorontwerp
kwam klaar in 1966 (2) en wordt sedertdien in de schoot van de E.G.
administratie verder besproken en bewerkt. Doel van het Europees
vennootschapstype, dat een N.V. zou zijn, is, indien de betrokkenen
zulks wensen, cooperatie en concentratie binnen de gemeenschappe(I) De tekst van deze ontwerpen werd gepubliceerd in Pub!. Eur. Gem., nr. C. 33
van 22 maart I969, I e.v. Zij werden besproken door ]ACQ.UEMIN en PARMENTIER, Les
propositions de directive de la Commission des C.E. concernant le regime fiscal des fusions et
des participations internationales, Rev. Banque, 1970, 68 e.v.
(2) Het werd i,n 1967 gepubliceerd als nummer 6 van de Serie Concurrentie van de
door de E.G. Coffimissie gepubliceerde studies.
·
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lijke markt tussen naamloze vennootschappen die overeenkomstig het
recht van een of meer lid-Staten zijn opgericht en zelfs, onder bepaalde
omstandigheden, tussen naamloze vennootschappen uit derde landen,
te gieten in een goed gestructureerde juridische vorm met rechtspersoonlijkheid van Europees karakter. De op te richten Europese
vennootschap kan immers een holding zijn opgericht door twee of
meer N.V.-en uit een of meer lid-Staten of een gemeenschappelijke
dochtermaatschappij van twee of meer N.V.-en al dan niet uit de
lid-Staten afkomstig. De cooperatie en concentratie kan ook ten top
worden gedreven door twee of meer N.V.-en uit de lid-Staten te
fusioneren tot een Europese vennootschap (art. 1-3) (I). Toen de
idee van een Europese vennootschap voor het eerst geopperd werd,
kwam er veel tegenstand vanwege juristen die het beperkte nut van
deze nieuwe techniek onderstreepten. Sedert de publikatie van het
antwerp-Sanders datal bij al een £link werkstuk is, is deze tegenstand
fel geluwd : dank zij het antwerp is de idee geconcretiseerd en ziet
men in dat ze realiseerbaar is. Dit neemt niet weg dat het echte winstpunt van een Europees vennootschapstype voor de praktijk voornamelijk ligt op het psychologische en adrninistratieve vlak. Psychologisch omdat zakenlieden uit verschillende lid-Staten die hun
samenwerking willen incorporeren, dank zij de Europese vennootschap niet meer moeten kiezen voor een of andere nationale wetgeving. Administratief, omdat dank zij de Europese vennootschap,
vennootschappen van dezelfde groep werkzaam in verschillende lidStaten onderworpen kunnen worden aan een uniform vennootschapsstatuut hetgeen de administratie van de onderscheiden vennootschappen, en in het bijzonder de boekhoudkundige administratie,
overeenkomstig eenvormige voor de ganse groep geldende richtlijnen
mogelijk maakt, althans vergemakkelijkt (2). Vermelden we tenslotte
nog dat onlangs de gedachte werd geopperd dat naast het Europeesrechtelijk vennootschapstype ook een Europeesrechtelijk type van
groupement d'inten3t economique, naar het voorbeeld van de Franse
ordonnance van 23 september 1967 (zie hoven), een goed middel zou
kunnen zijn om de internationale cooperatie tussen ondernerningen
uit de E.G. juridische gestalte te geven.
De privaatrechtelijke aspecten van fusies worden in E.G. verband eveneens druk besproken en onderzocht. Tot algemeen bekende
resultaten kwam het nog niet. Er is vooreerst een richtlijn in de maak
op grand van artikel 54, tweede lid, litt. g, E.E.G. tot coordinatie
(r) Daarnaast kan het Europees vennootschapstype ook nog gebruikt, buiten cooperatie of concentratie tussen ondernemingen om, voor de omzetting van een N.V.
uit een der lid-Staten in een Europese vennootschap alsmede voor de oprichting door een
N.V., al dan niet uit een der lid-Staten, van een 100% dochtermaatschappij (art. 1-3,
litt. d en e).
(z) Voor een goed overzicht van het ontwerp-Sanders, zie : STORM, Statuut voor
een Europese vennootschap, R. W., 1967-68, 1347 e.v.

van het interne recht der lid-Staten op het stuk van fusies. Voorts
wordt een verdrag genegocieerd overeenkomstig artikel 220 E. E.G.
tot regeling van fusies tussen vennootschappen die onder verschillende
nationale rechtsorden ressorteren (1). Tenslotte houdt oak het hierboven genoemde antwerp-Sanders fusiebepalingen in maar dan
speciaal t.a.v. fusies tussen Europese N.V.-en en fusies van een
Europese N.V. met N.V.-en opgericht volgens het nationaal recht
der lid-Staten. Wegens het nog zeer onzeker karakter van deze voorontwerpen blijven zij hier verder onbesproken.

SOMMAIRE
APERCU DES TECHNIQUES DE COOPERATION ET DE CONCENTRATION
EN DROIT BELGE

Le present article donne un aperc;u, selon le droit beige, des diverses techniques de cooperation et de concentration. A cet egard, il etablit une distinction
entre cinq categories. Tout d'abord, il releve les techniques poursuivant la
cooperation verticale, c.-a.d. la cooperation entre des entreprises qui demeurent
juridiquement et economiquement independantes et qui travaillent a un plan
different de la production etfou de la distribution. Les principales de ces techniques sontles contrats-d'agenee,- de distribution, de licence de brevetset de soustraitance. Ces techniques doivent etre envisagees sur la toile de fond generale
du droit national et europeen des cartels et des autres reglementations economiques, telle la recente loi sur les contrats-programmes.
Une deuxieme categorie comprend les techniques visant a la cooperation
horizontale, c.-a.-d. la cooperation entre des entreprises qui demeurent juridiquement et economiquement independantes et qui travaillent a un meme plan de la
production et/ou de la distribution. lei aussi, la cooperation repose en premier
lieu sur des contrats entre les entreprises concernees. On trouve une enumeration
exemplative de certains de ces contrats ainsi que leur statut suivant le droit des
cartels de la C.E.E. dans la publication de Ia Commission des C.E. du 29 juillet
1968. Souvent, les partenaires desirent institutionaliser leur collaboration. A cet
effet, ils peuvent recourir a certaines formes d'association (telle !'union professionneUe regie par la loi du 3 r mars r 898) ou de societe sans personnalite juridique
(telles !'association momentanee et !'association en participation), mais le plus
souvent avec personnalite juridique (telle la societe cooperative ou, lorsque la
collaboration concerne la production de biens, la societe anonyme). Sous ce
rapport, il est egalement fait reference a la nouvelle forme de collaboration offerte
par le droit franc;ais : le groupement d'interet economique.
La formation de concerns vise la formation de groupes entre des entreprises
qui demeurent juridiquement independantes mais qui se lient mutuellement
dans leur gestion economique. Si cela se fait sur pied d'egalite, on parle de la
formation d'un concern d'association (Gieichordnungskonzern) qui, comme
(r) Voor meer bijzonderheden, zie : VAN 0MMESLAGHE, Ontwerpen tot hervorming
en harmonisatie van het vennootschappenrecht, I.e., biz. 413-417.

le montrent les groupes Unilever, Shell et Agfa-Gevaert, repose une fois de
plus sur des contrats. Par contre, si les entreprises se trouvent placees dans un
rapport hierarchise, on a a faire ala formation d'un concern defiliales ou de holdings
(Unterordnungskonzern). Les procedes suivant lesquels pareille formation de
concerns est realisee sont brievement analysees. A cet egard, !'auteur s'arrete
un instant a la problematique du droit de concern. Les grandes lignes de force
de ce droit specifique, qui tend a la protection des interets des actionnaires
libres et des creanciers des filiales, se trouvent resumees. Les deux formes precitees
de formation de concerns constituent la troisieme et la quatricme categories des
techniques de cooperation et de concentration.
Une cinquieme et derniere categorie est constituee par la reunion de patrimoines, dont la fusion est la forme la plus poussee. On ne peut parler de fusion
proprement dite que lorsque tout le patrimoine, actif et passif, de deux ou plusieurs societes se trouve confondu dans le patrimoine d'une seule societe qui est
une societe nouvellement creee (fusion stricto sensu) ou une societe existante
(absorption). Jusqu'a present, suivant le droit beige, la fusion est certes possible
mais, a defaut d'une regie assimilant la fusion a une acquisition de droits a titre
universe!, reglee de maniere plutot defectueuse.
En rapport avec les trois dernieres categories citees, !'auteur examine ensuite
dans queUe mesure la concentration peut etre quatifiee de formation de cartels.
A cet egard, il fait reference au memorandum de la Commission des C.E. du
1•r decembre 1965 sur la concentration. Enfin, il donne encore un apen;:ti des
interventions dans le cadre des C.E. en vue de la promotion de concentrations
internationales au sein du Marche Commun.

ZUSAMMENFASSUNG
UBERSICHT AUF DIE KooPERATIONs UND KoNzENTRATIONSTECHNIKEN
DEM BELGISCHEN RECHT NACH

In diesem Beitrag wird eine i.ibersichtliche Darstellung gegeben der verschiedenen Kooperations- und Konzentrationstechniken dem Belgischen Recht
nach. Dabei gibt es fi.inf Kategorien.
In erster Linie werden die Techniken erwahnt, die angewendet werden
zwecks einer vertikalen Kooperation zwischen juridisch und i:ikonomisch unabhangig bleibenden Unternehmen die auf verschiedener Ebene der Produktion
oder der Distribution tatig sind. Die besonderste dieser Techniken sind Agentur-,
Distributions-, Patenzlizenz- und Teilunternehmungskontrakte. Diese Techniken mull man sehen gegen den allgemeinen Hintergrund vom nationalen und
vom Europaischen Kartellrecht und von anderen i:ikonomischen Regelungen,
wie das neue Gesetz bezi.iglich Programm-kontrakte.
Eine zweite Kategorie besteht aus Techniken hinsichtlich einer horizontalen
Kooperation, d.h. eine Kooperation zwischen juridisch und i:ikonomisch unabhangig bleibenden Unternehmen, die auf derselben Ebene der Produktion
tatig sind. Auch hier gri.indet sich die Kooperation in erster Linie auf Kontrakten
zwischen den verschiedenen Unternehmen.
Eine exemplarische Aufzahlung von einigen dieser Kontrakten und mithin
ihr Statut dem Kartellrecht der E.E.G. nach, findet man in der Bekanntmachung
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der Kommission der E.G. vom 29. Juli 1968. Ofters mochten die Partner ihre
Zusammenarbeit institutionalisieren. Dazu konnen sie bestimmte Vereinigungsarten (so wie die Berufsvereinigung, geordnet im Gesetz vom 31. Marz 1898)
oder eine Gesellschaft ohne (so wie die zeitweilige Vereinigung oder die Vereinigung in Beteiligung), aber meistens mit Rechtspersonlichkeit (so wie die
kooperative Gesellschaft, oder die Aktiengesellschaft wenn es der Giiterproduktion betrifft). In diesem Zusammenhang wird auch auf der neuen Kooperationsform, im Franzosischen Recht geboten, hingewiesen, namlich das groupement

d'interet economique.
Die Konzernbildung deutet auf einer Gruppenbildung zwischen jurielisch
unabhangig bleibenden Unternehmen, die ihre okonomische Geschaftsfiihrung
miteinander verkniipfen. Wenn dies auf gleichem Fuss geschieht, ist die Rede
von Gleichordnungskonzernen, die, so wie die Unilever, Shell-, Afga-Gevaertgruppen zeigen, schon wieder aufKontrakten beruhen. Wenn aber diese Unternehmen hierarchisch zu einander stehen, hat man es mit Unterordnungskonzernen
ZU tun.
Die W eisen, in denen eine derartige Konzernbildung zu stande kommt,
werden kurz besprochen. In diesem Zusammenhang wird auch die Problematik
des Konzernrechtes untersucht. Die groBen Ziigen dieses spezifischen Rechts,
das zielt auf den Schutz der Interessen der freien Aktionaren und der Glaubiger
von Tochterunternehmen, werden zusammengefaBt. Die zwei obengenannten
Arten von Konzernbildung, bilden die dritte und die vierte Kategorie von
Kooperations- und Konzerntrationstechniken.
Eine fiinfte und letzte Kategorie ist die Zusammenschmelzung, wobei die
Fusion die am meisten durchgefiihrte Form ist. Von einer Fusion im waren Sinne
des Wortes ist nur dann die Rede, wenn das ganze Vermogen, Aktif und Passif,
von zwei oder von mehreren Gesellschaften zusammengeschmolzen wird, auf
das Vermogen von nur einer neu zu griindenden Gesellschaft, oder von einer
bestehenden Gesellschaft (Absorption). Bisher ist die Fusion dem Belgischen
Recht nach zwar moglich, aber trotzdem, in Ermangelung von einer Regel
die die Fusion der Rechtserwerbung zum allgemeinen Titel gleichstellt, sehr
unvollstandig geregelt.
Weiter wird im Zusammenhang mit den drei letzteren Kategorien untersucht in wiefern Konzentration als Kartellbildung betrachtet werden kann. Dabei
wird hingewiesen auf das Konzentrationsmemorandum der Kommission der
E.G. vom I. Dezember 1965. Schliel3lich wird noch eine iibersicht gegeben von
den Bemiihungen im E.G.-Verband zur Forderung der internationalen Konzentrationen innerhalb des Gemeinsamen Marktes.

SUMMARY
SuRVEY OF THE CO-OPERATION AND CONCENTRATION TECHNIQUES IN
BELGIAN LAW

This survey considers the different co-operation and concentration techniques in Belgian law. Five different categories are differentiated. A first sketch
concerns the techniques used in vertical cooperation, or, in other words, cooperation between juridically and economically independent enterprises which
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deal with production and/or distribution at different levels. The most important
of these techniques involve agency-, distribution-, patent licensing- and subcontractor agreements. These techniques must be examined against the general
background of national and European cartel law and of other economic regulations
such as those recently made concerning programming agreements.
A second category consists of techniques of horizontal cooperation, or, in
other words, co-operation between juridically and economically idependent
enterprises which deal with the same level of production and/or distribution. In
this case also co-operation is based in the first place on agreements between the
enterprises involved. A specimen summing up of some of these agreements, including their position according to the European Economic Community cartel
law, can be consulted in the Commission's publication of 29 July 1968. Partners
would often like their co-operation to be institutionalised. To achieve this,
reference can be made to certain forms of association (like the professional
association law of 31 March 1898) or of associations without (like temporary
association or partnership association) but usually with incorporation (like the
cooperative company or, when the association concerns the production of goods,
the limited liability company). In this connection attention is drawn to the new
form of association recognised at French law : the groupement d'interet economique.
The formation of a concern describes the formation of groups of juridically
independent enterprises which link their economic management. If they remain
on an equal footing then the formation of an associate concern is referred to,
which, like Unilever, Shell and the Agfa-Gevaert group are based on agreements.
If on the other hand the concerns adopt a hierarchical relationship then they
form a subsidiary concern. The ways of creating such concerns is briefly discussed.
In this cmmection the problem of the law of concern is touched on. The main
iines of this specific law wich aims at the protection of the free shareholders and
creditors of the subsidiary concerns is summarised. The two forms of concern
forming mentioned, make up the third and fourth category of cooperation and
concentration techniques.
A fifth and last category is amalgamation of which the merger is the most
common form.
Merger is the strict sense of the word can only be used when the complete
assets, both active and passive, of two or more companies are merged in one
company, which thereby becomes a new company (merger stricto sensu) or an
existing company (absorption). Mergers are therefore possible under Belgian
law, but because of the lack of a rule which would equate mergers with the acquisition of rights is badly regulated.
Moreover a study is made as to how far the three last mentioned concentrations can be qualified as forming cartels. Reference is made to the European
Commission memorandum on concentration of 1 December 1965.
Finally a review of the European Community's actions to encourage international concentrations within the Common Market is included.
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