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Pers en Voorlichting 

PERSCOMMUNIQUE nr. 74/04 

5 oktober 2004 

Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-442/02 

Caixa-Bank France/Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 

HET HOF VERKLAART DE FRANSE REGELING DIE VERBIEDT OM RENTE TE 
VERGOEDEN OVER REKENINGEN-COURANT ONVERENIGBAAR MET HET 

GEMEENSCHAPSRECHT 
 

Deze beperking van de door het EG-Verdrag gewaarborgde vrijheid van vestiging kan noch 
worden gerechtvaardigd door de bescherming van de consument noch door het stimuleren 

van het sparen 

Sinds 18 februari 2002 brengt de vennootschap Caixa-Bank France, een Franse 
dochtermaatschappij van Caixa Holding, vennootschap naar Spaans recht, in Frankrijk een 
rekening-courant op de markt waarover, vanaf een uitstaand bedrag van 1 500 euro, 2 % rente 
per jaar wordt vergoed. Bij besluit van de Franse commissie bancaire en financiële 
aangelegenheden is het Caixa-Bank verboden, met ingezetenen nieuwe overeenkomsten te 
sluiten voor deze rentedragende rekeningen, en is haar gelast de bedingen in voor dit type 
product reeds gesloten overeenkomsten op te zeggen. Caixa-Bank heeft tegen dit besluit 
beroep in cassatie ingesteld bij de Conseil d�État, die heeft besloten het Hof van Justitie 
prejudiciële vragen te stellen over de verenigbaarheid van deze nationale regeling met de 
bepalingen van het EG-Verdrag inzake vrijheid van vestiging. 

Allereerst herinnert het Hof van Justitie eraan dat de richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen1 op deze zaak niet van toepassing is, omdat deze richtlijn niet ziet op 
beperkingen die worden opgelegd aan vennootschappen die zich in een lidstaat vestigen als 
dochtervennootschappen van in andere lidstaten gevestigde kredietinstellingen. 

Het Hof brengt vervolgens in herinnering dat het recht van vestiging, dat zowel geldt voor 
natuurlijke personen die onderdaan zijn van een lidstaat als voor rechtspersonen, behoudens 
de uitzonderingen en voorwaarden waarin is voorzien, de toegang tot en de uitoefening van 

                                                
1  Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en 

de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (PB L 126, blz. 1). 



 

 

alle soorten werkzaamheden anders dan in loondienst op het grondgebied van elke andere 
lidstaat omvat, alsmede de oprichting en het beheer van ondernemingen en de oprichting van 
agentschappen, filialen of dochterondernemingen.  

De rechtssituatie van Caixa-Bank wordt derhalve door het gemeenschapsrecht beheerst  
ingevolge de verdragsbepalingen2 volgens welke beperkingen van de vrijheid van vestiging, 
dat wil zeggen alle maatregelen die de uitoefening van deze vrijheid verbieden, belemmeren 
of minder aantrekkelijk maken, moeten worden opgeheven. 

Het Hof is van oordeel dat het in de Franse regeling neergelegde verbod om over 
rekeningen-courant rente te vergoeden, voor vennootschappen uit andere lidstaten een 
ernstige belemmering vormt om hun activiteiten uit te oefenen door middel van een in 
Frankrijk gevestigde dochteronderneming, hetgeen hun toegang tot de markt ongunstig 
beïnvloedt. Bijgevolg vormt dit verbod, dat een van de kernactiviteiten van 
kredietinstellingen betreft, een beperking, aangezien het dochterondernemingen van 
buitenlandse vennootschappen hindert om kapitaal van het publiek aan te trekken. Genoemd 
verbod ontneemt hen de mogelijkheid om door een rentevergoeding over tegoeden in 
rekening-courant doeltreffend te concurreren met de van oudsher in Frankrijk aanwezige 
kredietinstellingen, die over een uitgebreid kantorennetwerk en derhalve over grotere 
faciliteiten beschikken. 

Ter rechtvaardiging van de beperking van de vrijheid van vestiging die uit de bestreden 
bepaling voortvloeit, heeft de Franse regering zich zowel op de bescherming van de 
consument beroepen als op het stimuleren van sparen op middellange en lange termijn, maar 
het Hof is van oordeel dat het verbod om over rekeningen-courant rente te vergoeden een 
maatregel is die verder gaat dan nodig is om deze doelen te bereiken. 

 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

Beschikbare talen: FR, EN, IT, NL, ES, EL, DE 

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de 
internetpagina van het Hof (http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl) vanaf 

ongeveer 12.00 uur. 

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught. 
Tel: 00 352 4303 2170  Fax: 00 352 4303 3656 

 

 
 

                                                                                                                                                   
2 Artikel 43 EG. 


