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zeggingen over haar toekomstigmarktgedrag

van de hand gewezen. De Commissie was

‘principieel’ (r.o. 88) tegen dergelijke toezeg-

gingen omdat ze niet leiden tot structuurver-

anderingen en lastig te controleren te zijn. De

vraag is of de zienswijze van de Commissie

gewenst is. Naar mijn mening zijn juist

gedragstoezeggingen van belang in een on-

derzoek naar de waarschijnlijkheid van hef-

boomgedragingen.HetHof bepaaldedan ook

dat de Commissie wel rekening had moeten

houden met de gedragstoezeggingen van

Tetra. Aangezien de Commissie dit had

nagelaten, heeft het Gerecht terecht de

beschikking van de Commissie vernietigd

(r.o. 89).

14. De uitspraak van het Hof bevestigt in

belangrijkemate de fundamentele rol van het

Gerecht bij de controle van fusiebeschikkin-

gen van de Commissie. Uiterst kritisch mag

het Gerecht de werkwijze en motivering van

de Commissie controleren. Daarnaast maakt

de uitspraak duidelijk dat de hefboomtheorie

niet al te lichtvaardig kan worden toegepast

onder fusiecontrole. Dit standpunt kan toe-

gejuicht worden. Het Hof maakt ook duide-

lijk dat de Commissie verplicht is zowel

structurele verbintenissen als gedragsverbin-

tenissen in beschouwing te nemen bij haar

beoordeling van een fusie. Een kwalijke

tekortkoming van de uitspraak is echter de

onduidelijkheid met betrekking tot de reik-

wijdte van het onderzoek naar de waarschijn-

lijkheid van onwettige hefboomgedragingen.

De zaakGE/Honeywell is momenteel aanhan-

gig bij het Gerecht. De uitspraak over die

conglomeraatfusie zal zeker beïnvloed wor-

den door de onderhavige uitspraak. Hopelijk

geeft het Gerecht ietsmeer duidelijkheid over

de reikwijdte van het waarschijnlijkheids-

onderzoek naar hefboomgedragingen. Een

van de hete hangijzers is de vraag hoe

waarschijnlijk moeten de voorspelde gedra-

gingen zijn. In Tetra/Sidel heeft het Gerecht

zelf reeds een voorzet gegeven over de

gewenste waarschijnlijkheid: ‘naar alle waar-

schijnlijkheid’,18 ‘bijzonder aannemelijk’,19

‘de ter rechtvaardiging van een concentratie-

verbod vereiste zekerheid’.20 Uiteindelijk

heeft het Gerecht die begrippen in die zaak

niet verder uitgewerkt of toegepast. De zaak

GE/Honeywell is een nieuwe kans voor het

Gerecht om dit te doen.

J. Langer
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verweerder

EG-Betekeningsverordening –Begrip ‘burgerlijke

en handelszaken’ – Prejudiciële procedure –Acte

clair

Arrest van 8 april 2005, NJ 2005, 347, m.nt.

PV),

1. De zaak

Centraal in deze uitspraak van de Hoge Raad

van 8 april 2005 staat de uitleg van het begrip

‘burgerlijke en handelszaken’ in de zin van

art. 1 lid 1 van de zogenoemde Betekenings-

verordening (1348/2000/EG).1 Dit artikel

luidt als volgt: ‘Deze verordening is van

toepassing in burgerlijke en in handelszaken,

waarin een gerechtelijk of buitengerechtelijk

stuk van een lidstaat naar een andere lidstaat

moet worden verzonden ter betekening of

kennisgeving aldaar.’

De vraag naar de uitleg van dit begrip rees in

het kader van een procedure tot navordering

van omzetbelasting door deOntvanger van de

Belastingdienst Amsterdam, gericht tot een

in het Verenigd Koninkrijk wonende be-

lastingplichtige (de verweerder, een fraudu-

leuze bestuurder van een vennootschap).

Deze verweerder, die een bekende woon- of

verblijfplaats in Engeland heeft, is zowel in

eerste instantie, als in hoger beroep, en in

cassatie niet verschenen.

Indien de Ontvanger enkel op basis van de

Invorderingswet 1990 (IW 1990) had nage-

vorderd, danwas vrij duidelijk geweest dat het

om een ‘zuivere’ belastingzaak ging, die niet

onder het bereik van de Betekeningsverorde-

ning zou zijn gevallen, zodat ook demateriële

regels van deze verordening niet van toepas-

sing zouden zijn geweest.De situatie was

echter gecompliceerder omdat de Ontvanger,

voor het eerst in cassatie, als subsidiaire

vordering een vordering uit onrechtmatige

daad (art. 6:612 BW) toevoegde. Een derge-

lijke vordering valt wel onder de Betekenings-

verordening omdat deze – volgens een toe-

lichtend verslag – ook op ‘civiele vorderingen

in dergelijke (belasting)zaken’ van toepassing

is.
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2. Excerpt uitspraak Hoge Raad

‘2. Beoordeling van het verzoek tot verstekverle-

ning

2.1. Nu (verweerder) een bekend adres in het

Verenigd Koninkrijk heeft, waar de EG-

Betekeningsverordening van toepassing is,

diende, indien de zaak onder het materiële

toepassingsgebied van die verordening valt,

de betekening van de cassatiedagvaarding te

geschieden met inachtneming van de voor-

schriften van die verordening, hetgeen niet is

geschied. Derhalve moet worden onderzocht

of de onderhavige zaak valt onder de om-

schrijving ‘in burgerlijke en in handelszaken’

waarmee in art. 1 lid 1 van de EG-Beteke-

ningsverordening de materiële werkings-

sfeer van de verordening wordt bepaald.

2.2. De tekst en de considerans van de EG-

Betekeningsverordening bieden geen aan-

knopingspunt voor de beantwoording van

de vraag hoe het begrip ‘in burgerlijke of in

handelszaken’ moet worden uitgelegd. De

verordening kent niet een gepubliceerd toe-

lichtend rapport, terwijl ook de wordingsge-

schiedenis van de verordening bij gebreke

van voor publieke inzage bestemde stukken

geen steun kan bieden bij de uitleg van

voormeld art. 1. Wel blijkt uit overweging 5 en

de daarbij behorende voetnoot 4 van de

considerans van de verordening dat daarin

de inhoud van het niet in werking getreden

EU-Betekeningsverdrag (Verdrag van 26 mei

1997, PbEG C 261, p. 1) grotendeels is

overgenomen en dat de Raad op de dag van

de opstelling van dat verdrag heeft kennis

genomen van het Toelichtend Verslag over

het verdrag (op blz. 26 van dat Publicatie-

blad).

Nu de omschrijving van dewerkingssfeer van

de verordening en die van dat verdrag vrijwel

letterlijk overeenstemmen, kan voor de uitleg

van de verordening worden geput uit dat

Toelichtend Verslag, dat ten aanzien van het

begrip ‘burgerlijke en handelszaken’ onder

meer het volgende inhoudt:

‘Tot slot geeft het verdrag, evenals de vele

andere overeenkomsten waarin deze termen

worden gebruikt, geen definitie van het

begrip burgerlijke of handelszaken en ver-

wijst het ook niet naar de definitie die in de

verzendende of de aangezochte lidstaat geldt.

Wat dat betreft, kan tussen de verschillende

overeenkomsten in het kader van de Euro-

pese Unie enige samenhang worden bereikt

door terug te vallen op de door het Hof van

Justitie gegeven uitlegging van het begrip

burgerlijke en handelszaken, hierin be-

staande dat moet worden uitgegaan van een

autonome definitie, aan de hand van de

doelstellingen en de opzet van het verdrag

en de algemene beginselen die de nationale

rechtsstelsels gemeen hebben. Niettemin is

het begrip burgerlijke en handelszaken rui-

mer dan het materiële toepassingsgebied van

het Verdrag van Brussel van 1968.

Strafzaken en belastingzaken vallen in de

eerste plaats buiten het begrip, civiele vor-

deringen in dergelijke zaken echter niet. Een

soepele interpretatie van deze termen lijkt

evenwel op zijn plaats om de rechten van de

betrokken partijen en vooral de rechten van

de verdediging te beschermen.’

Bij de beoordeling van deze toelichting moet

in aanmerking worden genomen dat in art. 1

lid 1, tweede volzin, van het genoemde EEX-

verdrag (evenals in art. 1 van de Verordening

(EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22

december 2000 betreffende de rechterlijke

bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoer-

legging van beslissingen in burgerlijke en

handelszaken) ‘fiscale zaken’ uitdrukkelijk

van het toepassingsgebied zijn uitgesloten,

terwijl bij deEG-Betekeningsverordening van

een uitdrukkelijke uitsluiting geen sprake is.

De zojuist aangehaalde passage biedt steun

aan de veronderstelling dat een uitsluiting

van ‘belastingzaken’ van de werking van de

EG-Betekeningsverordening wel is bedoeld,

maar weer niet van ‘civiele vorderingen in

dergelijke zaken’, terwijl een ‘soepele inter-

pretatie van deze termen’ wordt voorgestaan.

Nu bedoeld is het toepassingsgebied ruimer

te definiëren dan dat van het EEX-verdrag en

de vermelde soepele interpretatie in verband

wordt gebracht met het beschermen van

vooral de rechten van de verdediging, kan

worden aangenomen dat die soepele inter-

pretatie gericht dient te zijn op een ruime

toepasselijkheid van (thans) de EG-Beteke-

ningsverordening.

2.3. Geen twijfel kan erover bestaan dat een

vordering op de grondslag van onrechtmatige

daad als bedoeld in art. 6:162 BW, zoals in dit

geding door de Ontvanger subsidiair inge-

steld, een burgerlijke of handelszaak betreft

in de zin van de verschillende communau-

taire regelingen. De overheid handelt bij het

instellen van een dergelijke vordering im-

mers niet krachtens overheidsbevoegdheid,

maar krachtens een bevoegdheid die iedere

burger aan het civiele recht kan ontlenen.

2.4.Nude zaak ten aanzien van de subsidiaire

grondslag derhalve onder het toepassings-

gebied van de EG-Betekeningsverordening

valt ende dagvaardingnietmet inachtneming

van die verordening aan (verweerder) is

betekend,moet het gevraagde verstekworden

geweigerd, tenzij anders zou moeten worden

geoordeeld in verbandmet de omstandigheid

dat de Ontvanger zijn vordering primair

baseert op art. 36 lid 3 Iw 1990. Dat is

evenwel niet het geval.

2.5. Tegen de achtergrond van het in 2.2

overwogene is redelijkerwijs niet voor twijfel

vatbaar dat de eiser in een burgerlijke of

handelszaak die zaak niet in haar geheel

buiten het toepassingsgebied van de EG-

Betekeningsverordening kan brengen door

in de dagvaarding mede (in cumulatieve,

alternatieve of subsidiaire zin) een buiten het

toepassingsgebied van de verordening val-

lende (grondslag van de) vordering op te

nemen, omdat daarmee dewaarborgendie de

verordening beoogt te bieden op het punt van

de betekening van de dagvaarding op een-

voudige wijze zouden kunnen worden om-

zeild. Op zichzelf is wel denkbaar dat de

verordening zou toelaten dat een zaak, zoals

deze bij een dagvaarding aanhangig is ge-

maakt, met het oog op de toepassing van de

verordening wordt gesplitst in een deel dat

wél onder het toepassingsgebied valt en een

deel dat niet daaronder valt; indien de

betekeningsvoorschriften van de verordening

niet zouden zijn nageleefd, zou alleen ten

aanzien van het onder het toepassingsgebied

van de verordening vallende deel van de zaak

het verstek moeten worden geweigerd. In-

dien een dergelijk geval zich voordoet, zullen

dienaangaande prejudiciële vragen moeten

worden gesteld aan het HvJEG.

2.6. In deze zaak bestaat echter geen grond

voor het stellen van prejudiciële vragen. Ook

als de verordening het maken van een split-

sing als hiervóór bedoeld op zich zelf zou

toelaten, zou – naar redelijkerwijs niet valt te

betwijfelen – voor een dergelijke splitsing in

het onderhavige geval geen plaats zijn. De

Ontvanger ontleent de primaire grondslag

van zijn vordering aan de specifieke aanspra-

kelijkheidsbepalingen van de eerste afdeling

van hoofdstuk VI van de Iw 1990, maar doet

de subsidiaire grondslag van onrechtmatige

daad steunen op dezelfde feiten als die

waarop de primaire vordering is gebaseerd.

De beschikking waarin (verweerder) aanspra-

kelijk is gesteld, houdt immers in dat ‘boven-

genoemde feiten en omstandigheden, jegens

de ontvanger als schuldeiser, de conclusie

wettigen dat sprake is van onrechtmatig

handelen zoals bedoeld in artikel 6:162 van

het Burgerlijk Wetboek. Voormelde onrecht-

matige handelwijze dient aan u als formele

bestuurder van belastingschuldige te worden

toegerekend.’ Bij een dergelijke stellingname

is het splitsen van de zaak dermate gekun-

steld dat de beslissing de betekening van de

dagvaarding toch, voor een mogelijk niet

onder het toepassingsgebied vallend deel van

(de grondslag van) de vordering, als geldig te

beschouwen, daarop niet kan worden ge-
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baseerd. Daarbij is nog in aanmerking te

nemen dat de Nederlandse rechter niet is

gebonden aan de door de eiser aangegeven

volgorde van de grondslagen, en de vrijheid

heeft de primaire grondslag buiten behande-

ling te laten indien de vordering op de

subsidiaire grondslag toewijsbaar is.

2.7. Het gevraagde verstek moet derhalve

worden geweigerd.

3. Beslissing

De Hoge Raad weigert het gevraagde verstek

en verstaat dat de instantie is geëindigd.’

3. Annotatie

1. De betekeningsverordening. Verordening

1348/2000/EG beheerst sinds 31 mei 2001

de betekening van gerechtelijke en buiten-

gerechtelijke stukken binnen de EU, zij het

met uitzondering van Denemarken.2 De

Betekeningsverordening is gebaseerd op art.

65 EG. Het doel van deze verordening is de

verbetering en versnelling van de verzending

van gerechtelijke en buitengerechtelijke stuk-

ken in burgerlijke en handelszaken tussen de

lidstaten met inachtneming van de belangen

van de verzender en de geadresseerde.

De verordening kent behalve de betekening

via verzendende en ontvangende instanties,

alternatieve methoden van betekening, waar-

van de belangrijkste de rechtstreekse postver-

zending is.3 Nederland heeft als verzendende

en ontvangende instanties de deurwaarders

aangewezen. De belangen van geadresseerde

worden onder meer gewaarborgd door een

specifieke taalregeling, de regeling dat de

betekening plaatsvindt in de lidstaat van de

geadresseerde en de bijzondere waarborgen

die de niet-verschenen verweerder aan de

verordening kan ontlenen.4

2. Het begrip ‘burgerlijke en handelszaken’. Nu

de Betekeningsverordening zowel temporeel

als formeel van toepassing is – de verweerder

heeft een bekende woonplaats binnen de EU

– is de kernvraag of de vordering binnen het

begrip ‘burgerlijke en handelszaken’ valt,

omdat deze is ingesteld door een overheids-

orgaan en mede haar grondslag vindt in een

fiscale rechtsverhouding. Het materiële toe-

passingsgebied van de Betekeningsverorde-

ning heeft betrekking op burgerlijke en

handelszaken. De verordening geeft echter

niet aan wat dient te worden verstaan onder

‘burgerlijke en in handelszaken’, als bedoeld

in art. 1 lid 1. Ook de considerans geeft geen

uitleg van dit begrip.

Algemeen wordt echter aangenomen – en

ook de Hoge Raad doet dit (zie ov. 2.2 van de

uitspraak) – dat wel aanknopingspunten ge-

vonden kunnen worden bij het Toelichtend

Verslag bij het EuropeesBetekeningsverdrag.5

Door de totstandkoming van het Verdrag van

Amsterdam is dit verdrag nooit in werking

getreden, maar is inhoudelijk grotendeels

overgenomen in de EG-Betekeningsverorde-

ning (consideransnr. 5).Het EU-Betekenings-

verdrag geeft echter, aldus de genoemde

Toelichting, ‘evenals de vele andere overeen-

komsten waarin deze termen worden ge-

bruikt, geen definitie van het begrip burger-

lijke en handelszaken en verwijst ook niet

naar de definitie die in de verzendende of de

aangezochte lidstaat geldt’. Het betekent dat

het begrip ‘burgerlijke en handelszaken’

autonoom dient te worden uitgelegd. Het

ToelichtendVerslag verwijst, wat betreft art. 1,

naar hetHvJ EG: de uitleg dient te geschieden

‘aan de hand van de doelstellingen en de

opzet van het verdrag en de algemene

beginselen die de nationale rechtsstelsels

gemeen hebben. Niettemin is het begrip

burgerlijke en handelszaken ruimer dan het

materiële toepassingsgebied van het Verdrag

van Brussel van 1968 (of EEX-Verdrag).

Strafzaken en belastingzaken vallen in de

eerste plaats buiten het begrip, civiele vor-

deringen in dergelijke zaken echter niet. Een

soepele interpretatie van deze termen lijkt

evenwel op zijn plaats om de rechten van de

betrokken partijen en vooral de rechten van

de verdediging te beschermen’.

Het Toelichtend Verslag laat zien dat het

begrip burgerlijke en handelszaken in het

Europese Betekeningsverdrag, en dus ook in

de Betekeningsverordening, minder beperkt

moet worden opgevat dan het materiële

toepassingsgebied van het EEX-Verdrag, en

eveneens diens opvolger, de Brussel I-Ver-

ordening (of: EEX-Verordening) Deze over-

weging heeft waarschijnlijk betrekking op de

vier onderwerpen die in het EEX-Verdrag zijn

uitgezonderd, te weten (1) de staat en de

bevoegdheid van natuurlijke personen, in-

clusief het huwelijksgoederenrecht, testa-

menten en erfenissen, (2) faillissement, (3)

sociale zekerheid en (4) arbitrage.6 Deze vier

onderwerpen zijn in de Betekeningsverorde-

ningniet uitgesloten.Bovendien sluit art. 1 lid

1 EEX-Verdrag (en dezelfde bepaling van de

Brussel I-Verordening) met name ‘fiscale

zaken, douanezaken of administratief-rechte-

lijke zaken’ uit van zijn werkingssfeer, terwijl

het Europees Betekeningsverdrag en de

Betekeningsverordening deze zaken in art. 1

niet uitdrukkelijk uitsluiten. Het Toelichtend

Verslag bij het Europese Betekeningsverdrag

stelt echter buiten twijfel dat strafzaken en

belastingzaken (of fiscale zaken) buiten het

begrip burgerlijke en handelszaken vallen,

maar civiele vorderingen in dergelijke zaken

weer niet.

Het is ons inziens waarschijnlijk dat het

HvJ EG deze uitleg van burgerlijke en han-

delszaken uit het Toelichtend Verslag zal

volgen bij de uitleg van art. 1 Betekeningsver-

ordening. Ook A-G Stix-Hackl in de eerder-

genoemde Leffler-zaak verwijst naar dit Toe-

lichtend Verslag bij het Europees Beteke-

ningsverdrag. De Commissie neemt in deze

zaak het standpunt in dat de verordening ‘in

het licht van’ het EU-Betekeningsverdrag

moet worden uitgelegd. Enige voorzichtig-

heid is niettemin geboden, omdat hetHvJ EG

soms sterk naar de tekst van de betrokkenEG-

wetsbepaling kijkt, en weinig waarde hecht

aan uitspraken in notulen, toelichtingen,

verslagen, etc. die verder niet zijn terug te

vinden in de ‘harde’ tekst van het EG-besluit.

In de woorden van het Hof: ‘Bovendien is het

vaste rechtspraak, dat de verklaringen die zijn

opgenomen in notulen van deRaad tijdens de

voorbereidende werkzaamheden betreffende

een richtlijn, niet bij de uitlegging van die

richtlijnen kunnen worden gebruikt, wan-

neer de inhoud ervan niet in de tekst van de

betrokken bepaling is terug te vinden en zij

dus geen rechtskracht hebben.’7 Het Hof zou

nog steeds heel wel tot de conclusie kunnen

komen dat strafzaken en belastingzaken

buiten het begrip burgerlijke en handels-

zaken in de zin van art. 1 Betekeningsver-

ordening vallen, en civiele vorderingen in

dergelijke zakenweer niet,maar dan enkel op

basis van een interpretatie van de tekst van dit

art. 1, hooguit gelezen tegen de achtergrond

van, in het licht van, het veel concretere

Toelichtend Verslag.

Voor de betekenis van het begrip ‘burgerlijke

en handelszaken’ dient naar onze mening

ook aanknoping gezocht te worden bij de

uitleg van het begrip door het HvJ EG in

andere rechtsmaatregelen, in het bijzonder

het EEX-Verdrag. De rechtspraak van het Hof

van Justitie behoudt zijn betekenis omdat art.

1 lid 1 EEX-Verdrag inhoudelijk identiek is

aan art. 1 lid 1 Brussel I-Vo. De uitleg van het

begrip ‘burgerlijke en handelszaken’ stond

voorhet eerst centraal inhet arrestEurocontrol

uit 1976.8 Overwogen werd dat de term

‘burgerlijke en handelszaak’ een autonoom

begrip dekt. Deze beslissing hield onder

meer in dat het EEX-Verdrag niet van toepas-

sing is in een geschil tussen eenparticulier en

een overheidsinstantie, die krachtens over-

heidsbevoegdheid heeft gehandeld.9 In het

arrestGemeente Steenbergen/Batenmaakte het

Hof een nadere precisering: een vordering tot

verhaal van sociale bijstand valt onder het

begrip burgerlijke en handelszaak voorzover

de grondslag en de wijze van instellen van

deze vordering worden beheerst door de

regels van het gemene recht op het gebied

van de onderhoudsplicht. Wanneer de ver-

haalsvordering daarentegen gebaseerd is op
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bepalingen waarmee de wetgever het over-

heidsorgaan een eigen recht heeft verleend,

kan niet worden aangenomen dat deze vorde-

ring onder het begrip burgerlijke zaak valt.10

3. Toepassing op de casus.Uit deze rechtspraak

van het HvJ EG volgt dat een geschil tussen

een overheidsinstantie en een particulier

alleen dan onder het EEX-Verdrag of de

Brussel I-Verordening valt, en hoogstwaar-

schijnlijk ook onder de Betekeningsverorde-

ning, indien de overheid niet krachtens over-

heidsbevoegdheid handelt. Of de overheid met

overheidsbevoegdheid dan wel privaatrechte-

lijk handelt, moet naar nationaal recht

worden beoordeeld. Uit het arrest gemeente

Steenbergen/Baten volgt verder dat de grond-

slag van de vordering bepalend is voor de

vraag of er sprake is van een civielrechtelijke

zaak. Beslissend is of de oorzaak van een

vordering hetzelfde is; niet bepalend is de

wijze waarop de vordering wordt ingesteld.11

In de uitspraak van de Hoge Raad van 8 april

2005 heeft de Ontvanger van de Belasting-

dienst Amsterdam een vordering bij de

rechtbank, en vervolgens het gerechtshof,

ingesteld die zijn grondslag vindt in, enkel, de

Invorderingswet 1990. In cassatie wordt de

grondslag gewijzigd, in die zin dat primair op

grond van de toepasselijke bepalingen van de

Invorderingswet 1990 (art. 36 en art. 32 lid 2)

en subsidiair op grond van onrechtmatige

daad wordt gevorderd. De centrale vraag is

daaromof de eiser, door de grondslag van zijn

vordering te wijzigen, een zuiver bestuurs-

rechtelijke vordering die buiten de werkings-

sfeer van de Betekeningsverordening valt,

daarbinnenkan brengendoor een subsidiaire

vordering uit onrechtmatige daad toe te

voegen.

Inzicht hierin geeft de Invorderingswet 1990.

Art. 3 belast de ontvanger met de invordering

van de rijksbelastingen waarbij de ontvanger,

behalve de specifieke bevoegdheden van de

Invorderingswet, ook over de bevoegdheden

beschikt die een schuldeiser op grond van

enige andere wettelijke bepaling heeft. Ken-

merkend voor het ‘open systeem’ van de

Invorderingswet 1990, in tegenstelling tot

het gesloten systeem van de wet van 1845, is

dat de bevoegdheden naast elkaar kunnen

worden aangewend. Het is dus niet zo dat de

bijzondere bevoegdheden prevaleren boven

de algemene bevoegdheden, dan wel dat de

bijzondere bevoegdheden de algemene be-

voegdheden zouden uitsluiten. Ook is het

mogelijk dat de ontvanger de belastingschuld

eerst op civiele wijze, bij dagvaarding, tracht

te innen en vervolgens overgaat tot dwang-

invordering op grond van hoofdstuk III van

de Invorderingswet. Een dergelijke handel-

wijze is volgens de wetgever op zichzelf niet

in strijd met de algemene beginselen van

behoorlijk bestuur.12

Bovenstaande bespreking laat zien dat er naar

onze mening zeker vragen gesteld kunnen

worden bij het civiele karakter van de grond-

slag van de vordering, en dus bij de uitspraak

van de Hoge Raad, ook als deze mede op

onrechtmatige daad gebaseerd kan worden.

Veeleer wijst het open systeem van art. 3

Invorderingswet erop dat in casu de Ont-

vanger krachtens overheidsbevoegdheid ge-

handeld heeft. Het zou ook in strijd zijn met

de rechtszekerheid – een van de doelstel-

lingen van het EEX-Verdrag en de Beteke-

ningsverordening – wanneer de toepasselijk-

heid ervan zou afhangen van de wijze waarop

de vordering wordt ingesteld. In een Euro-

pese Unie met 25 lidstaten draagt een

dergelijk uitgangspunt niet bij aan de rechts-

zekerheid.13

4. Prejudiciële samenwerking. De Hoge Raad

meent evenwel dat het, vanwege de sub-

sidiaire vordering uit onrechtmatige daad,

‘redelijkerwijs niet voor twijfel vatbaar’ is, dat

de betekening aan de belastingplichtige in het

VK, onder de Betekeningsverordening valt

(ov. 2.5). Voor A-G Strikwerda is het antwoord

opdeze rechtsvraag, evenals voor ons,minder

evident: men zou de primaire vordering

bepalend kunnen laten zijn, en dan valt de

betrokken (belasting)vordering niet onder de

Betekeningsverordening;14 men zou ook

ieder van de vorderingen bepalend kunnen

laten zijn, en dan valt de navordering –

vanwegede subsidiaire vorderinguit onrecht-

matige daad – wel onder de Betekeningsver-

ordening. Ook kan nog de grondslag, de

oorzaak, van de vordering hoofdzakelijk

bepalend zijn voor de vraag of sprake is van

een burgerlijke zaak, en dan lijkt daarvan in

casu geen sprake (zie hierboven, nr. 3).

A-GStrikwerda stelde vanwegedeze onduide-

lijkheden voor, drie prejudiciële vragen aan

het HvJ EG te stellen: dient bij de uitlegging

van het begrip burgerlijke en handelszaken

als bedoeld in art. 1 lid 1 Betekeningsverorde-

ning aansluiting gezocht te worden bij de

rechtspraak van het HvJ EG met betrekking

tot de uitlegging van het begrip burgerlijke en

handelszaken als bedoeld in art. 1 lid 1 EEX-

Verdrag?; is een rechtsvordering van de

Ontvanger, ingesteld op grond van de speci-

fieke aansprakelijkheidsbepalingen van de

eerste afdeling van hoofdstuk VI van de IW

1990 (art. 36 en art. 32 lid 2), aan te merken

als een burgerlijke of handelszaak in de zin

van art. 1 lid 1 Betekeningsverordening?; zo

neen, brengt de omstandigheid dat de rechts-

vordering van de Ontvanger subsidiair is

ingesteld op grond van bepalingen van het

gemene recht inzake de aansprakelijkheid uit

onrechtmatige daad mee, dat de rechtsvorde-

ring is aan te merken als een burgerlijke of

handelszaak in de zin van art. 1 lid 1 Beteke-

ningsverordening?

Om te bezien of in casu een prejudiciële

verwijzingsplicht bestond,moet eerstworden

opgemerkt dat het ging om vragen over een

verordeningdie ex titel IV vanhet EG-Verdrag

is vastgesteld. Dan is de bijzondere prejudi-

ciële procedure van art. 68 EG-Verdrag van

toepassing. Deze laatste procedure is echter

sterk vergelijkbaar met die van art. 234 EG,

althans voor hoogste rechters, omdat deze,

evenals onder art. 234 EG, onder voorwaar-

den verplicht zijn prejudiciële vragen te

stellen. A-G Strikwerda stelde dan ook voor

prejudiciële vragen te stellen ‘op de voet van

art. 68 lid 1 jo. art. 234 EG-Verdrag’. Ook de

hierna te bepreken drie uitzonderingen op de

verwijzingsplicht voor hoogste rechters (uit-

spraak in kort geding; acte éclairé; acte clair)

zijn naar onze mening van toepassing op art.

68 EG.Het verschil tussen beide prejudiciële

procedures is veel groter voor ‘lagere’ rechters;

zij zijn in het geheel niet bevoegd vragen te

stellen over titel IV, waaronder ook art. 65 EG-

verordeningen, zoals de Betekeningsverorde-

ning.15

Voor het ontstaan van een prejudiciële verwij-

zingsplicht moet er, ten eerste, zowel volgens

art. 68 lid 1 EG als art. 234 derde alinea EG

sprake zijn van een zaak die aanhangig is bij

een rechter tegen wiens beslissing geen

hogere voorziening openstaat. Daarvan is in

casu sprake. Ten tweede, de vraag van uitleg

(of geldigheid) van EG-recht moet zijn ‘opge-

worpen’. In het Cilfit-arrest stelde hetHof dat

zowel partijen alsook de rechter ambtshalve

dit kunnen doen,maar de rechter beslist of er

verwezenwordt.16 In casu is duidelijk dat een

vraag over de uitleg van het begrip ‘burger-

lijke en handelszaken’ in de Betekeningsver-

ordening is opgeworpen, zoals al blijkt uit het

geciteerde HR-arrest. Ten derde, in Cilfit

stelde het Hof dat ook hoogste rechters de

vrijheid hebben te beoordelen of een preju-

diciële beslissing wel noodzakelijk is om

eindvonnis te kunnen wijzen. Dit is welis-

waar vrij logisch, maar art. 234 EG stelt de

noodzakelijkheideis alleen voor lagere rech-

ters, in de tweede alinea.17 In het latere art. 68

EG – want pas ingevoegd in het EG-Verdrag

door het Verdrag van Amsterdam – is de eis

van noodzakelijkheid wel in de verdragstekst

ingebouwd (‘indien zij een beslissing op dit

punt noodzakelijk acht voor het wijzen van

haar vonnis’).

In casu is een beslissing van het HvJ EG, ons

inziens, noodzakelijk voor de Hoge Raad om

einduitspraak te kunnen doen. Is namelijk de

primaire vordering bepalend voor de vraag of

de gehele vordering onder de Betekenings-

verordening valt, dan is deze verordeningniet

van toepassing (want dan gaat het om een
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zuivere belastingzaak); is daarentegen ieder

deel van de vordering (primair, subsidiair)

beslissend, dan is de Betekeningsverorde-

ning wel van toepassing – in ieder geval op

grond van de subsidiaire vordering uit

onrechtmatige daad. De prejudiciële vragen,

zoals voorgesteld door A-G Strikwerda, zijn

dus ‘ter zake dienend’, aangezien het ant-

woord van het HvJ EG invloed kan hebben op

de oplossing van het geschil.

5. Uitzonderingen op de verwijzingsplicht. Nu

aan de drie voorwaarden voor het ontstaan

van een prejudiciële verwijzingsplicht is

voldaan, moet naar de uitzonderingen op

die verwijzingsplicht voor hoogste rechters

worden gekeken.Hoewel de tekst van art. 234

derde alinea EG hier met geen woord over

rept, heeft het Hof de nodige uitzonderingen

in zijn rechtspraak erkend.

Afgezien van uitspraken van hoogste rechters

in kort geding,18 wordt, ten tweede, de

verwijzingsplicht een verwijzingsbevoegd-

heid indien het HvJ EG al eens eerder

antwoord op de te stellen prejudiciële vraag

heeft gegeven.19 In casu is er nog geen

uitspraak van het HvJ EG over de uitleg van

het begrip ‘burgerlijke enhandelszaken’ in de

zin van de Betekeningsverordening, laat

staan vaste rechtspraak daarover. Zoals hier-

boven besproken, is er echter wel veel recht-

spraak over het, naar mag worden aange-

nomen, identieke begrip in het EEX-Verdrag,

maar dit lijkt ons niet voldoende om van een

acte éclairé te kunnen spreken, vooral omdat

de uitzonderingen (in art. 1 EEX-Verdrag en

art. 1 Betekeningsverordening) niet parallel

lopen (vgl. hierboven, nr. 2).

Ten derde – voor het eerst erkend in het Cilfit-

arrest – de zogenoemde acte clair-uitzonde-

ring: ‘Tenslotte kan de juiste toepassing van

het Gemeenschapsrecht zo evident zijn, dat

redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan om-

trent de wijze waarop de gestelde vraag moet

worden opgelost.’20 Vervolgens echter for-

muleert het Hof zeer strikte voorwaarden: de

hoogste rechter moet checken of iedere

rechter in de EU, ook het HvJ EG, zijn

oplossing ook zo vanzelfsprekend zou heb-

ben gevonden. Als een soort van hulp, bij de

vraag of zich een dergelijk geval voordoet van

het op eigen verantwoordelijkheid mogen

oplossen van het geschil, moet door de

hoogste rechter rekening worden gehouden

met een aantal kenmerken van het gemeen-

schapsrecht en de bijzondere moeilijkheden

bij de uitlegging ervan: (1) de teksten van

gemeenschapsrecht zijn in verscheidene

talen (thans twintig) opgesteld die allemaal

gelijkelijk authentiek zijn – de uitlegging van

een bepaling van gemeenschapsrecht vereist

dan ook, bij enige twijfel over de juiste uitleg,

een vergelijking van de verschillende taal-

versies; (2) het gemeenschapsrecht kent vaak

z’n eigen terminologie; zelfs wanneer de

taalversies volledig overeenstemmen, kan

een EG-term een andere betekenis hebben

dat het identieke begrip in het nationale recht.

In casu heeft het begrip ‘burgerlijke en

handelszaken’ een eigen, EG-autonome be-

tekenis, en kan het daarmee een andere

betekenis hebben dan in het nationale recht

van lidstaten; (3) het uit te leggen artikel moet

in de context van het EG-recht in zijn geheel

worden geplaatst. In casu betekent dit met

name dat de Betekenisverordening naar zijn

doel (teleologisch) geïnterpreteerd moet wor-

den, en in de context van de andere art. 65-

verordeningen over ongeveer dezelfde mate-

rie.

6. Toepassing Cilfit-acte clair-leer. Houden we

dus in de kern de toepassing van de acte clair-

theorie door de Hoge Raad over. In de

woorden van deze rechter zelf, is de uitleg

van het EG-recht ‘redelijkerwijs niet voor

twijfel vatbaar’ (ov. 2.5 van de uitspraak).

Hoewelwijmeer twijfelen dandeHogeRaad,

is de gekozen HR-oplossing ook heel goed

verdedigbaar, met name om misbruik te

voorkomen. In de (boven reeds geciteerde)

woorden van de Hoge Raad: ‘(Het is)

redelijkerwijs niet voor twijfel vatbaar dat de

eiser in een burgerlijke of handelszaak die

zaak niet in haar geheel buiten het toepas-

singsgebied van de EG-Betekeningsverorde-

ning kan brengen door in de dagvaarding

mede (in cumulatieve, alternatieve of sub-

sidiaire zin) een buitenhet toepassingsgebied

van de verordening vallende (grondslag van

de) vordering op te nemen, omdat daarmee

de waarborgen die de verordening beoogt te

bieden op het punt van de betekening van de

dagvaarding op eenvoudige wijze zouden

kunnen worden omzeild’ (ov. 2.5).

Echter, waar het omgaat is dat, indienmende

besproken zeer strenge Cilfit-voorwaarden

serieus neemt, het maar zeer de vraag is of de

door de Hoge Raad vastgestelde mate van

duidelijkheid wel voldoende is. Immers, de

Hoge Raad moet er volgens de Cilfit-criteria

van overtuigd zijn dat iedere andere nationale

rechter in de hele EU van (thans) 25 lidstaten

en het HvJ EG zelf, ook allemaal zouden

zeggen: ‘Volkomen helder dat de primaire

vordering niet bepalend kan zijn, dus als de

subsidiaire vordering onder de Betekenings-

verordening valt, dan valt de gehele vordering

eronder.’Maar zouden al die rechters dat wel

zo evident vinden, vooral als de ‘eigen’

advocaat-generaal al zodanig twijfelt dat hij

voorstelt prejudiciële vragen te stellen over de

kwestie?! Bovendien, de drie eerder bespro-

ken punten van aandacht bij de uitleg van EG-

recht (verschillende taalversies; eigen termi-

nologie; context meenemen)21zijn zeer lastig

te beoordelen voor de (Nederlandse) rechters

in deHoge Raad, zoals de vraag of alle twintig

taalversies van art. 1 lid 1 Betekeningsver-

ordening precies met elkaar overeenstem-

men.

Kortom, indien een hoogste nationale rechter

de zeer strenge Cilfit-voorwaarden enigszins

serieus neemt, dan is het zo goed als

onmogelijk om niet te verwijzen. Een slimme

zet van het HvJ EG in een tijd – de Cilfit-

uitspraak komt uit 1982 – waarin zoveel

mogelijk verwijzen als goed voor de eenheid

van het EG-recht werd gezien.22 Maar ons

inziens minder nodig in een tijd waarin het

HvJ EG zijn autoriteit veel breder heeft ge- en

bevestigd, en waarin het aantal lidstaten (25)

veel groter is dan in de tijd van Cilfit (10

lidstaten). Het Hof van Justitie zou er naar

onzemening dan ook goed aan doen deCilfit-

acte clair-voorwaarden expliciet te versoepe-

len,en te komen met een nieuw en in de

praktijk goed te hanteren criterium, zoiets als

de Hoge Raad in deze zaak van de Beteke-

ningsverordening hanteert: is de uitleg van het

relevante EG-recht redelijkerwijs voor twijfel

vatbaar? Dit criterium staat in grotere mate

dan thans aan de nationale hoogste rechter

toe, te bepalenhoehij aan zijn voldoendemate

van evidentie komt. Daartoe kan hij nog

steeds andere taalversies raadplegen, en zich

afvragen hoe andere rechters op zijn prejudi-

ciële vraag zouden beslissen – maar de

‘margin of appreciation’ is groter geworden

dan onder het huidige, welhaast onwerkbare,

Cilfit-regime.

De bepleite versoepeling sluit ook goed aan

bij de steeds vaker gehoorde noodzaak van

een grotere zelfstandigheid van nationale

rechters bij de toepassing van het Europese

recht, met als bijkomend voordeel een verla-

ging van de werklast van het Hof van

Justitie.23 Bovendien lijkt het Hof zelf al

minder streng te zijn geworden: in zijn

‘Wenken voor de indiening van prejudiciële

verzoeken door de nationale rechters’, 24 staat

te lezen (in punt 12) dat hoogste rechters niet

verplicht zijn vragen te stellen indien ‘de juiste

uitlegging van het Gemeenschapsrecht evident is’

– zonder dat de besprokenCilfit-voorwaarden

worden genoemd.

7. Gevolgen (vermeende) schending verwijzings-

plicht. Indienmenmeent dat deHogeRaad in

de zaak van de Betekeningsverordening ten

onrechte heeft nagelaten prejudiciële vragen

te stellen, dan zijn er nog (1) een Francovich/

Köbler-actie, dus schadevergoeding eisen van

de Nederlandse staat wegens onrechtmatige

rechtspraak, in casu bestaande uit verzaking

van de plicht tot prejudiciële verwijzing en/of

onjuiste uitleg van Europees recht; en (2) de

EuropeseCommissie verzoeken een inbreuk-
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procedure tegen Nederland te beginnen

vanwege dezelfde redenen.

Van beide mogelijkheden moet men echter

beslist niet te veel verwachten. Er gelden

strenge voorwaarden bij de eerste optie; met

name de tweede Köbler-hobbel van een

‘kennelijke schending’ van het EG-recht door

de nationale hoogste rechter, is nauwelijks te

nemen. De Commissie gaat alleen een art.

226-actie beginnen indien, kort gezegd, een

hoogste rechter structureel weigert ‘aan

Europees recht te doen’.25 Bovendien, in casu

is het de lidstaat (de Ontvanger Belastingen,

Amsterdam) die er belang bij had dat

prejudicieel verwezen werd, en niet de in

het VKwoonachtige omzetbelastingplichtige,

die zich gedurende de hele procedure niet in

Nederland heeft laten zien.

8. Tot slot. Bovenbesproken uitspraak roept

zowel procesrechtelijke als Europeesrechte-

lijke vragen op. De EG-Betekeningsverorde-

ning is voor de rechtspraktijk kwantitatief de

belangrijkste rechtsmaatregel. Alleen al om

die reden is het belangrijk dat de rechtsprak-

tijk – in het bijzonder de deurwaarders en de

lagere gerechten – de bepalingen van deze

verordening correct weten toe te passen.

Immers, het verloop van een procedure is

afhankelijk van de wijze waarop het proce-

sinleidend stuk betekend is. De eiser is er niet

bij gebaat dat eenproceduredoor een onjuiste

betekening voortijdig wordt beëindigd, maar

juist wel dat een correcte betekening tot het

gewenste rechtsgevolg leidt.

M. Freudenthal

R.H. van Ooik

Voetnoten
1 Verordening 1348/2000/EG van de Raad

van 29 mei 2000 inzake de betekening en
kennisgeving in de lidstaten van gerechte-
lijke en buitengerechtelijke stukken in
burgerlijke of in handelszaken, PbEG L
160/37 (hierna de Betekeningsverorde-
ning).

2 Algemeen hierover: M. Freudenthal, ‘Euro-
pese verordening inzake de betekening en
verzending van stukken’, NiPR 2001, p. 3-
14. Denemarken heeft echter te kennen
gegeven zowel aan de Betekeningsverorde-
ning als aan de Brussel I-Verordening te
willen deelnemen.

3 Zie zaak C-473/04, Plumex, aanhangig
(PbEU 2005 C 19) over de vraag of recht-
streeks per post verzenden al dan niet van
ondergeschikte aard is aan de formele wijze
van betekening via de verzendende en
ontvangende instantie.

4 Over de taalregeling, zie zaak C-443/03,
Götz Leffler/Berlin Chemie AG (aanhangig;
prejudiciële verwijzing van de Hoge Raad),
conclusie A-G Stix-Hackl van 28 juni 2005.
Op 7 juli 2005 deed de Commissie een
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Staatssteun bij grondtransactie door gemeente

met voetbalclub wegens niet-marktconforme

prijzen? – Transactie door gemeente niet ex art.

88 lid 3 EG bij Commissie aangemeld –

Onderzoek door Commissie ex art. 88 lid 2 EG –

Rechtsgevolg van onderzoek Commissie in pro-

cedure voor nationale rechter

Arrest van 7 oktober 2005 (mrs. P. Neleman,

H.A.M. Aaftink, D.H. Beukenhorst, O. de

Savornin Lohman en A.M.J. van Buchem-

Spapens); conclusie A-G Keus1

Inleiding

DeGemeente Alkmaar en de Stichting AZ en

AZ Vastgoed B.V. (hierna tezamen: AZ) zijn

eind 2001 een samenstel van vier overeen-

komsten aangegaan.Dezehebbenbetrekking

op de bouw van een nieuw voetbalstadion-

complexmet eenwinkelcentrum, op de bouw

van woningen op de locatie van het huidige

stadion van de voetbalclub AZ, en – in

samenhang hiermee – op de verkoop en

levering van enige percelen grond door de

gemeente aan AZ.

De Bedrijvenvereniging Huiswaard/Over-

stad te Alkmaar (hierna: Overstad) ver-

moedde dat de grondtransactie voor het

stadioncomplex niet tegen marktconforme

prijzen is geschied en dat hierdoor concur-

rentie tussen AZ bij de exploitatie van het

winkelcentrum van het stadioncomplex en

andere winkelbedrijven zou worden vervalst.

In dat geval zou de grondtransactie een vorm

van staatssteun in de zin van art. 87 EG zijn,

die de gemeente ingevolge art. 88 lid 3 EG

vooraf aan de Europese Commissie had

moeten melden. De gemeente heeft de

grondtransactie echter niet gemeld. Om die

reden heeft Overstad, tezamen met enige

andere partijen (hierna tezamen: Overstad

c.s.) op 25 juni 2002 de Commissie verzocht

een onderzoek wegens mogelijk verboden

staatssteun naar die grondtransactie in te

stellen.DeCommissie heeft op dit verzoek bij

brief van 10 juli 2002 aan Overstad c.s.

positief gereageerd. De daarop door de

Commissie aan de Nederlandse regering

gestelde vragen heeft de regering beantwoord

bij brieven van 14 november 2002, 7 februari

2003 en 13 juni 2003.

Op 30 oktober 2002 hebben Overstad c.s. de

Gemeente Alkmaar in kort geding bij de
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