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Italia~nse regaling niet ~trijdig

met rye-bis-in--ider~begir~s~~

HvJ 5 apri12017, C-217!15 en C;-350115,

ECI.1: Ltl : C:2017:2 64

SAMENVATTING ~" 0
Massimo Orsi en Luciano Baldetti ~ ~

worden strafrechtelijk vervolgd ~

wegens vermeende strafbare feiten 0 .

in verband met btw. Zij zijn de wettelijke vertegen-

woordigersvan twee vennootschappen. Voorafgaand

aan de strafrechtelijke vervolging is voor hetzelfde

fait (verzuim om btw to betalen) door de Italiaanse

belastingdienst al een definitieve aanslag opgelegd,

vermeerderd met een bestuursrechtelijke sanctie.

Aan het Hof van Justitie (HvJ) is gevraagd of artikel

50 Handvest van de grondrechten van de Europese

U nie (hierna: Handvestl, gelezen in samenhang met

artikel 4 Zevende Protocol bij het EVRM (ne-bis-in-

idembeginsell, zich verzet tegen een nationale wet-

telijke regaling als de Italiaanse, die toestaat dat

zowel een fiscale sanctie als een strafrechtelijke

sanctie wordt opgelegd om dezelfde inbreuk to

bestraffen, namelijk het verzuim btw to betalen.

Volgens het HvJ is de regaling niet in strijd met het

i n artikel 50 Handvest gewaarborgde ne-bis-in-

idembeginsel.

I n casu zijn de fiscale sancties opgelegd aan twee

vennootschappen rnet rechtspersoonlijkheid, terwijl

de strafzaken betrekking hebben op de natuurlijke

personen Orsi en Baldetti. Er is daarom niet voldaan

aan de toepassingsvoorwaarde van het ne-bis-in-

idembeginsel dat dezelfde persoon het voorwerp

vormt van de betrokken sancties en vervolgingen.

De omstandigheid dat Orsi en Baldetti strafrechtelijk

worden vervolgd voor feiten die zij hebben begaan

als wettelijke vertegenwoordigers van vennoot-

schappen waaraan fiscale geldboeten zijn opgelegd,

doet hieraan niet af.

Conform Conclusie A-G Sanchez-Bordona.

NOOT
In de zaak Ursi en Baldetti oordeelt het HvJ dat de Itali-

aanse regelgevin~, waarbij het mogelijk is dat voor een-

zelfde fait — namelijlc het v~rzuim btw to betalen —~

strafrechtelijke vervol~~ing wordt ingesteld nadat daar-

voorreeds een definitieve fiscale (LvE-B: bestuursrechtelijke)

boete was opgelegd, niet in st~-ijd is met het Unierechte-

lijk ne-bis-in-idemUeginsel. ~~et aiTest is kort en geeft een

duideiijk overzicht van de jurisprudende in dit leader.

Oolc in Nederland bestaat de mogelijlcheid am voc~r het-

zelfde fait, bijvoorbeeld het opzettelijlc niet voldoen van

btw, ec=n adminisn~ati~ve of st~•afi•echtelijlce sanctie op to

leggen. De zaalc lijlct daarmee wellicht van grout belang

voor de Nederlandse pi~ktijk. M~►ar dat valt mijns inziens
mee. Ik verwacht dat de zaalc Menci (C-524!15), die eerst
ook gevoegd was, iiiteressanter zal zijn {zie het slot van
daze noot).
Hit ne-Uis-in-idembeginsel houdt !curt gezegd in dat nxe-
inand voar lietzelfde fait tweemaal snag worden bestraft
of~Uerecht. Dit beginsel is opg~nomen in artike154 Hand-
vest van de grondrecliten van de Europese Unie (hierna:
Handvest) en houdt conform artilcel 51 ~iandvest mini-
maal dezelfde b~scherining in als under artikel4 Zevende
Protocol bij het I:V1uVI en duet daar boveiidien niet aan af.
De jurisprudentie van het IaHRM in dit kader is dan ook
van grout belang. Uit de jurisprudentie van lief HvJ en
het EHRM vol~~t ciat het beginsel enkel kan worden to~g~e-
past wanneer is voldaan aan dale vereisten, to weten:
1. de gestrafte persoon is hetzelfde;'
2. er is sprake van dubbele strafpracedures;Z en
3. dc~ ~E'I'E'CIlY~ fE'lt~tl 7.111 Il~t7.@lfde.~;

In Nederland spc~elt dc~ samenloop van bestuurlijke en
strafrechtelijkc~ sancti~s Uijvoorbeeld vij de cumulade
van v~rzuim- en ver~,~z~ijpUoetes conform artikel 67q
AWR. Daarin wordt het. ne-Uis-in-idembeginsel vn<~r die

~ EHRM 20 mei 2014, 35232/11 (Pirttimaki/Finland!; HvJ 7 januari 2004, C-204/00 (Aalborg Portland e.a./Commissie),
ECLI:EU:C:2004:6 en NvJ 18 december 2008, C-101/07 (Coop de France betail et viande/Commissiel, ECLI:EU:C:2008:741.

~ NvJ 5 juni 2010, C-489/10 (Bondal, ECLI:EU:C:2012:319 en EHRM 8 juni 1976, 5100171 e.a. (Engel e.a./Nederland).
3 EHRM 10 februari 2Q09, 14939/03 (Zolotukhin/Ruslandl.
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sittiaties tiitdnillcelijlc ter zijde geschoven,~ of bij str~Yf

rechtelijlce vervolging voor het niet voldoen aan de in-

lichringenplichtvan de IW 1990 en de inogelijlcheid om

d~~artoe lijfse~wang toe to passen.s

Mawr de cumulatie speelt in principe g-een rol in de ver-

houding tussen fiscale ver~nijpboetes en strafverv~lgiiig.

naartegei~ b~schermt het una-via-beginsel, zoals opgenn-

men in artilcel :i:44 Awb en artike1243, lid 2, Sv. lmmers,

op ;~rond daarvan moot de overli~id voor sanctionering

«n keuze malc~n tussen cc'Il ~f1SC11~~ UCS~LIUI•lijlcc~ ofstraf-

rechtelijlce sanctie.

En dat is mooi, want sinds heat arrest A en B teg~n Noor-

wegenE van het EHRM in navember 2016 staat de rechts-

beschermingvan het ne-bis-in-iclemUeginsel ten aanzien

van punitieve besttiurlijke Uoeten in comUinatie met

st~afvervolging cep de tocht.. In dig lijvige uitsprdllC OOF'-

deelde het EHRM dat een besttnirlijke punitieve Uoete en

een stiafrerhtelijke veroordeling voor hetzelfde (fisrale)

foil niet in strijd is met het ne-bis-in-idembeginsel wan-

II~tI~ de procedures dusdanig met elkaar samenhangen

dat in wezeil sprake is van eon procedure. Om vast to

stollen of hc~t om eon of moor procedures gnat, geef't het

EHKM l~ovendien enlcelc~ handvatten. F-iet A en E3-ai~~est is

overigens niet direct van toepassirig in Nederland, omdat

Nederland he[ Z.evende Protocol bij het ~VIZM niet heeft

geratif reerd. Maar dat neemt niet wog dat het van in-

vloed zal zijn op de mchtspraalc van hey HvJ in het kacler

van artike150 Handvest. En z~als inmidc~els uit cte juris-

prudentie' Ulijkt, is dat wel degelijlc van belang voor Ne-

derland.

Teivg Haar anderhavige rases. }3ij taetsing aan de drie

criteria oordeelde het HvJ dal in Ueide zalcen de strat'ver-

vol~~ng en de bestuurlijlce boots niet dezelfde persoon

Uetroffen. Iinmc~rs, de Uestuurlijkcl hosts was opgel~gd

aan de vennootschap die de btw verschuldigd was en de

strafvervolging betrof de wettelijke vertegenwoorcligers

Orsi en Baldc~tti in persoon. Daardoc~r word reeds niet

aan voarwaarde 1 voor toepassing van het ne-his-in-id~m-

beginsel vold~ian. De uitspraak gceft dan ook goon nieuwe

inzichten voor toc~passing van het beginsel cn is daarmee

iiaar mijn meninx; niet erg belan~~velcicend. Zoals gez~gd

is het 4vachten dus op de uitspraalc in de zaalc Menci.

Daarin gaat het namelijk wel om dezelfde persoon die

wordt onderworpen aan towel een besttitirlijke sanrtie

als een straii~echtelijlce vervolging.

Lisa van Esdonk-Bongaarts

Hertogi~s udvocaterz

BRON ECLI:EU:C:2017:264
{...~

Beantwoording van de prejudiciele vraag

14. Met zijn vraag wenst de verwijzende rnchter in wezen

to V~I'11E'men cif artikel 50 van het Handvest en artilcel 4

van Protocol nr. 7 Uij het EVRM aldus moeten worden

uit~;elegd dat zij zich verzetten teen een nationals rege-

ling als aan de orde in de haafdgc~dingen, die het moge-

lijk maakt stralTechtelijke vervc~lging in to stollen wegens

vez•zuim Utw to betalen, nadat voor dezelfde feiten al eon

definicieve fiscale sanctie word opgelegd.

15. Aangezien de verwijzende rechter niet alleen mCe-

reei-t Fl(1F1 arti1ce150 van het Handvest, maar ook Mall aI'Cl-

1c~14 van Protocol nr. 7 bij het. EVRM, zij eraan herinnerd

dal, ofschoon de door het EVRM erkende grondrechten

— zoals artilcel 6, lid 3, VEU bevestigt — als algemene

Ueginselen deel uitinaken van het Unierecht, en of=

schoan artilcel ~2, lid 3, van het Handvest bepaalt dat

rerhlen uit het Handvest die overeenstemmen met door

her ~VRM gewaarborgde rechten, dezelfcte inlioud en

reikwijdte hebUen als die Welke er door dat verdrag aan

worden toegelcend, dat verdrag, zolang de Unie er goon

partij bij is, goon formeel in de rechtsorde van de t)nie

opgenamen rerhtsinstivment is (ai-resten van 26 febniari

2413, t~lcerberg T~ransson, C-617!10, IiU:C:2013:105, punt

44, en 15 febniari 2016, N., C-b0111 S PPCJ, ~U:C:2016:84,

punt 45 en aldaar aan~c~haalde rechtspraak). De prejudi-

ciele vraag most d~rhalve uitsluitend in het licht van de

door het Has~dvest gewaai•Uorgde ~nancirechten worden

onderzocht (zip in die tin aizesten van 28 juli 2016, Mi-

4 Wegens het verrekenbeding in artikel 67q AWR is men het er in de literatuur over eons dat sinds de A en B-uitspraak die bepaling

oak under toepassing van het ne his in idem stand zal houden. Een verrekenbeding bij dubbele (punitieve) boetes accepteert het

EHRM in de A en B-zaak als voldaende bescherming in die tin.

5 Hof Amsterdam 28 aktober 201 b, 23-00000090-12, ECLI:NL:GHAM5:2016:5267.

6 EHRM 15 november 2016, 2413Q/11 en 29758/11 (A en B/Noorwegenl.

~ HvJ 26 februari 2013, C-617/10 (~lkerberg Franssonl, ECLI:EU:C:2013:105.
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nisterraad, G543114. Et1:C':2016:605, punt Z3 en aldaar

aangehaalde rechispraalc, en G oktob~~x• 2U1G, Paoletti

e.a., G218J15, 1?iJ:C:2016:748, punt 22).

16. Met betrekking tot artike150 van het Handvest client

to worden opgenierlct dat fiscale sancties en straf'zaken

voar strafbare feiten op het gebied van btw waai-~nee d~

j~iiste heffing van dc~z~ Uc~lasting en dc' vei~ni.jding van

fraude wordt beaogd als in dc~ IlOO~C~~E'dingen, uitvoering

geven aan cie ai•tilcelen 2 en 273 v~~n richtlijn 24Q6l112 en

aan artik~1325 VVVEt1, en dus ~~an het recht van d~ Unie

in de zin van artikel 51, lid 1, van het Handvest (zie in

doze zin arresten van 26 febi-~tai~ 2013, t~kerberg Fi~ns-

son, C-617!10, Et):C:2013:105, puntc~n 24-27, en 8 scap-

tember ZO15, Taricca e.a., C-1 OSl14, F:t):C::2Q15:555, pun-

ten 49> 52 en 53}. Bijgevolgvallen de nationaalrectltelijlce

bepalingen intake strafrechtelijke vervolging voor stiaf-

Uare feiten op het gebied vein btw als in de hoofdgedin-

gen, Uinnen de werlcingssfeer van artilcel 50 van het

Handvest.

17. De toepassing van het in artilcel 50 vein het Handvest

gewaarbc~rgde ne-bis-in-ideinbeginsel veronderstelt in de

eerste plaats, zoals de advocaat-generaal in punt :32 van

zijn conclusie heed ()p~C'I'T1E~rkt, dat cic~zelfde pc=rsc~on het

vooi-werp uitmaalct van de straffen af' de betrolcicen straf=

rechcelijlce vorderingen.

18. Uit de bewoordingen zelf van dat artikel, VOIg~I1S

Welke ̀ nieinand apnieuw (wordt) bereclit ot~ gestraft in

een str~~frecht~lijke procedure voor een strafbaar feit

waarvoor hij in de tJnie reeds onherr~epelijl< is vrijge-

sproken of veroorrleeld overeenkomstig de wet', vloeit

immers voort dat dit artilcel verbiedt om dezelfde per-

soon uieer clan een keen to Uerecliten oC to stt~ften voor

Iietzelfde st~~afUaar feit.

19. nez~~ uitleg~~ing V1Il artilcel 50 van het Handvest

wordt bevestigd door de toelichtingen Uij het Handvest

van de ~~rondrechten (Pf3 2007, C 303, blz. 17), dic voor

de uitleg~~ing daaivan in aanm~rking moeten worden ge-

nomen (tie in die tin armst van 26 febniari 2013, f~lcer-

berg Fransson, C-617!10, EU:C:2013:105, punt 20}. Met

Uetrelcicing tot dit ai-tilcel veitivijzen die toelichtingen

Haar de rechtspraaIc van het Hof Uetreffende het ne-bi5-

in-idembeginsei, zoals dat aIs algenieen Llniererhtelijlc

beginsel ward erlcend voorafgaand aan de inwerlcingti•e-

ding van het Handvest. Volgens dig rerhtspraak lean dat

Ueginsel in ieder geval niet wardeTi ~LSCt1UI1dE'Il W31121C'er

het Hier dezelide persoon is die mc~er din een keer word

bestraft voar hetzelfde anrerhtrnatig gedrag (tie in die

tin me?t name arrest~n van 7 j~Ynuari 2004, Aalborg Port-

land e.~~.lCommissie, C-2o4ro0 P, C-205!00 P, C-211~OQ P.

C-213f0~ P, C-21700 P en G2191U0 P, EU:C:2004:G, punt

338, en 18 deceinber 2008. Coop de Ft-~nce betail et vi-

ande ~.a.lCommissie, G101f07 P en C-110107 P, ~U:C:

'?008.741, punt 127).

20. Het Hof lieeft doze r~chtspraak na de inweilcingtre-

dingvan het Handvest Uevestigd (zie in die zin arrest van

ZG febivari 2013, Akerberg Fransson, C-b17l10, EU:C:

2013:105, punt 34).

Z1. In casu blijlct uit de infotlnarie in de verwijzingsb~-

slissingen, die wordt bevestigd door zowel bepaalde ge-

gevens in het aan het Hof overgelegde dossier als de Itali-

aanse regei~ing teI' t~I'~Cllt?.1Ctlllg VOOT~ het Hof, dat de in

de hoofdgedingen aan de arde zijnde fiscale sancties zijn

apgele~d aan twee vennaotschappen met rer.htspersaon-

lijlcheid, namelijlc S.A. CAM Seivizi Ambiente c' Cammer-

rio en rvoluzione Maglia, terwijl de in de hoofdgedingen

aan de orde zijnde stratzalcen Uetrelcking hebben op de

natuurlijke personen Orsi en Baldetti.

22. Derhalve blijkt, zoals de advocaat-generaal in punt 36

van zijn cc~nclusie heeft opgemerkt, dat in de twee in de

hooi~igedingen aan cie ord~ zijnde strafzaken, de fiscale

baete en de strafic~clitelijlce vetvolging U~trc~icicing heb-

ben op verschillende personen, namelijk, in de zaak

G21711 S, S.A. COM Servizi AinUiente e Commercio,

waaraan een fiscale sanctie word opgelegd, en Orsi, tegen

wie een strafiechtelijlce vervolging word ingesteld, en in

zaalc C-350115, Evoluzione Maglia, waaraan een fiscale

sanctie werd opgelegd, en Baldetti, tegen wie een stral=

recht~lijlce vervalging word ingesteld, zodat niet lijlct to

zijn voldaan aan de toepassingsvoorwaarde van het ne-

bis-in-idembeginsel, volgens wellce dezelfde persoon het

voorwerp moet uitmaken van de sancties en cie desbetref-

fende vetvol~~ingen, hetgeen de vei-wijzende rechter

E'VellW~l C~leIl~ 11~ to wall.

23. In dat verband kan de omstandigheid dat Orsi en Bal-

detti snafr•~clitelijlc worden vervnlgd voor feiten die zij

hebben begaan als ~.Nettelijlce vertegenwonrdigers van

vennootschappen waaraan fiscale geldboeten zijn apge-

le~d, niet afda~n aan de conclusic~ in het voc-ige punt.

24. Tot slot, voar zover artilcel 50 van het Handvest een

recht Uevat dat overeenstetnt mc~t dat van artilcel 4 van

Protocol nr. 7 bij het EVRM, moot krarhtens artikel 52,

lid 3, van het Handvest woi•den gewaarborgd dat de hiei•-

Uoven uiteengc~zette uitlegging van artikel 50 van het

Handvest niet afdoet aan het door het EVRM gegaran-

deerdc~ beschet~ningsniveau {lie Haar analogie arrest van
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15 februai-i 201G, N., C-601!15 PPU, I:U:C:201fi:84. punt

77).

25. Volgens de rechtspraalc van hit Europ~es Hofvoor de

Rechten van de Mens levc~rt het feit dat towel fiscale als

stratrechtelijlce sanctic~s worden opgelegd, geen sclien-

ciing ~p van artikel 4 van Protocol nr. 7 bij het EVRM,

wannc~er de desbenc~ffende sanrti~~s Uetrekking hebUen

ap juridisch onderscheiden natuurlijlce of rerhtsperso-

nen (I:HftM, 20 mei 2014, Pirttimaki tegen l~inland, CI::

ECHR:2014:05lOJUD00353211, § 51).

26. Doordat in de hoofdgedingen niet is voldaan aan de

voorwaarde dat dezc~lfde persoon het voorweip vormt

van de betrolcicen sanrties en veivolgingen, hac~vc~n de

andern voorwaarden voor d~ toepassing van artikel 50

van het Handvest niet to wordc~n onderzocht.

27. Bijgevolg dient op de prejudiciele vraag to warden

geantwoord dat a~-rikel 50 van het Handvest aldus moet

worden uitgelegd dat het zich niet vei~zet tegen een na-

tionale regaling als in de hooCdgedingen, die het moge-

lijlc maaltt strafrechtelijlce vervolging in to stollen wegens

verzuim btw to betalen, nadat voor dezelfde Ceiten eon

definitieve fiscale sanctie is opgelegd, wanneer deze sanc-

tie is opgelegd aan eon vennoo~schap met ierhtspersoon-

lijlcheid terwijldie strafmchtelijke vervolging wordt inge-

steld tegen eon n~~tuurlijke persoon.

(...)
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