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De Europese Commissie heeft de eer de volgende opmerkingen in te dienen: 

1. DE PREJUDICIËLE VRAGEN   

1. De Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) heeft de navolgende vragen gesteld:  
"1. Zijn artikel 103, lid 3, aanhef en letter b, en artikel 124, lid 1, aanhef en letter a, van het DWU 
van toepassing op een douaneschuld die voor 1 mei 2016 is ontstaan en waarvan de 
verjaringstermijn op die datum nog niet is geëxpireerd? 

2. Indien het antwoord op de eerste vraag bevestigend is, staat het rechtszekerheidsbeginsel of het 
vertrouwensbeginsel dan in de weg aan deze toepassing?" 

2. DE FEITEN EN ACHTERGROND VAN DE ZAAK 

2. Belanghebbende heeft op 4 juli 2013 aangifte gedaan voor het in het vrije verkeer 
brengen van een partij porseleingoed, met daarin vermelding van Bangladesh als 
land van oorsprong. Deze goederen zijn met toepassing van een preferentieel tarief 
van douanerechten van 0% in het vrije verkeer gebracht. 

3. Op 1 mei 2016 zijn de relevante bepalingen van het Douanewetboek van de Unie 
(DWU) in werking getreden en op diezelfde datum is ook het Communautair 
Douanewetboek (CDW) ingetrokken. 

4. De relevante bepalingen van het DWU zijn deze met betrekking tot de 
verjaringstermijnen van de douaneschuld, enerzijds, en het tenietgaan van de 
douaneschuld, anderzijds. 

5. Op 1 juni 2016 heeft de inspecteur belanghebbende schriftelijk meegedeeld dat, 
gezien de vervalsing van het certificaat van oorsprong op de partij porseleingoed, het 
normale tarief van 12% van toepassing is. In dezelfde brief werd belanghebbende in 
de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 30 dagen haar standpunt kenbaar 
te maken. 

6. Op 18 juli 2016 is dan de douaneschuld, die op 4 juli 2013 was ontstaan door middel 
van een uitnodiging tot betaling, aan belanghebbende meegedeeld. 

7. De douaneschuld moet aan de schuldenaar worden meegedeeld binnen de drie jaren 
nadat de douaneschuld is ontstaan. Dit volgt zowel uit artikel 221, lid 3, van het 
CDW als uit artikel 103, lid 1, van het DWU. Op dit punt is er dus gedurende het 
relevante tijdvak geen verschil in de regelgeving. 

8. De inspecteur was van mening dat artikel 103 DWU een procedureregel was die 
vanaf 1 mei 2016 op de huidige zaak van toepassing was zodat het meedelen van de 
douaneschuld binnen de vereiste termijn van 3 jaar plus 30 dagen wegens 
opschorting in toepassing van artikel 103, lid 3, b), DWU, was geschied. 
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9. Belanghebbende daarentegen stelt zich op het standpunt dat artikel 103 DWU een 
materiële regel is waardoor artikel 221, lid 3, CDW van toepassing blijft en de 
mededeling van de douaneschuld bijgevolg na afloop van de termijn van drie jaren 
heeft plaatsgevonden en bijgevolg is tenietgegaan. 

10. Het geschil gaat dan ook om de vraag of voor de douaneschuld de verjaringstermijn 
van drie jaar voor 30 dagen is opgeschort op grond van artikel 103, lid 3, aanhef en 
letter b, DWU. Deze opschorting van 30 dagen van de verjaringstermijn was niet 
voorzien in de relevante bepaling van het CDW dat van toepassing was tot 1 mei 
2016. 

3.  DE RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN 

11. Het recht van de Unie 

Artikel 221, lid 3, CDW luidt als volgt: 

"De mededeling aan de schuldenaar moet plaatsvinden binnen drie jaar nadat de douaneschuld is 
ontstaan. Deze termijn wordt geschorst door het instellen van een beroep in de zin van artikel 243 
voor de duur van de procedure van beroep.” 

Artikel 233 CDW, aanhef, stelt als volgt: 

"Onverminderd de geldende bepalingen inzake de verjaring van de douaneschuld alsmede inzake de 
niet-invordering van het bedrag van de douaneschuld ingeveval van een gerechtelijk geconstateerde 
insolventie van de schuldenaar, gaat de douaneschuld teniet: 

[…]” 

Artikel 22, lid 6, eerste alinea, DWU luidt als volgt: 

"Voordat een voor de aanvrager ongunstige beschikking wordt verleend, delen de 
douaneautoriteiten hem mee op welke gronden zij voornemens zijn hun beschikking te baseren. De 
aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld zijn standpunt kenbaar te maken binnen een specifieke 
termijn, die aanvangt op de datum waarop hij die mededeling ontvangt of wordt geacht die te 
hebben ontvangen. Na het verstrijken van deze termijn wordt aan de aanvrager in de passende vorm 
mededeling gedaan van de beschikking.” 

Artikel 29 DWU stelt: 

“Tenzij een douaneautoriteit als gerechtelijke autoriteit optreedt, gelden de leden 4, 5, 6 en 7 van 
artikel 22 en lid 3 van artikel 23, evenals de artikelen 26, 27 en 28 ook voor de beschikkingen van de 
douaneautoriteiten zonder voorafgaande aanvraag van de belanghebbende.” 
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Artikel 103, lid ,1 en lid 3, DWU bepalen: 

“1. De mededeling van een douaneschuld aan de schuldenaar vindt plaats binnen drie jaar nadat de 
douaneschuld is ontstaan. 

[…] 

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde perioden worden opgeschort, indien:  

a. overeenkomstig artikel 44 beroep wordt ingesteld; dergelijke opschorting wordt toegepast vanaf 
de datum waarop het beroep is ingesteld en loopt voor de duur van de beroepsprocedure; of  

b. de douaneautoriteiten de schuldenaar overeenkomstig artikel 22, lid 6, hebben medegedeeld op 
welke gronden zij voornemens zijn mededeling te doen van de douaneschuld; dergelijke opschorting 
wordt toegepast vanaf de datum van die mededeling tot het einde van de periode waarbinnen de 
schuldenaar in de gelegenheid wordt gesteld zijn standpunt kenbaar te maken.” 

Artikel 104, leden 1 en 2, DWU stelt: 

“1. De in artikel 101 bedoelde douaneautoriteiten boeken het overeenkomstig dat artikel 
vastgestelde verschuldigde bedrag aan invoer- of uitvoerrechten zoals door de nationale wetgeving 
wordt voorgeschreven. 

[…] 

2. De douaneautoriteiten behoeven geen bedragen aan invoer- of uitvoerrechten te boeken die 
overeenkomstig artikel 103 overeenkomen met een douaneschuld waarvan geen mededeling aan de 
schuldenaar meer kon worden gedaan.” 

Artikel 124, lid 1, aanhef en letter a, DWU voorziet: 

"Onverminderd de geldende bepalingen inzake de niet-invordering van het met een douaneschuld 
overeenkomende bedrag aan invoer- of uitvoerrechten in geval van een gerechtelijk geconstateerde 
insolventie van de schuldenaar, gaat een douaneschuld bij invoer of uitvoer teniet op een van de 
volgende wijzen: 

de douaneschuld kan overeenkomstig artikel 103 niet meer aan de schuldenaar worden 
medegedeeld; 

[…]” 

Artikel 8, lid 1, van de GDWU stelt: 

“1. De termijn waarbinnen de aanvrager zijn standpunt kenbaar kan maken voordat een voor hem 
ongunstige beschikking wordt gegeven bedraagt 30 dagen.” 
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4.  BESPREKING 

Ten aanzien van de eerste vraag 

Procedure of materiële regel? 

12. Het belang van dit onderscheid blijkt uit de vaste rechtspraak van Uw Hof die als 
volgt kan worden samengevat: procedureregels gelden voor alle bij de 
inwerkingtreding ervan aanhangige geschillen, terwijl materiële regels niet gelden 
voor rechtsposities die voor de inwerkingtreding ervan zijn verworven1. 

13. Wat betreft de termijn waarbinnen de mededeling van de douaneschuld aan de 
schuldenaar moet plaatsvinden, heeft Uw Hof zich reeds kunnen uitspreken over een 
gelijkaardige vraag in de zaak C-201/04, Molenbergnatie, en het is dan ook logisch 
dat die zaak het uitgangspunt vormt voor de analyse in de huidige zaak. 

14. In Uw arrest Molenbergnatie heeft Uw Hof gesteld dat het verstrijken van de termijn 
van drie jaar waarover de douaneautoriteiten beschikken volgens artikel 221, lid 3 
CDW om het bedrag van de douaneschuld aan de schuldenaar mee te delen, eraan in 
de weg staat dat deze autoriteiten de betrokken schuld invorderen2.  

15. Uw Hof verduidelijkt verder dat deze bepaling een regel betreffende de 
douaneschuld zelf bevat, namelijk een regel van verjaring van de schuld3. In die 
zaak oordeelde Uw Hof, tenslotte, dat de douaneschuld in kwestie effectief was 
verjaard4. Uw Hof heeft dan ook geoordeeld dat de regel vervat in artikel 221, lid 3, 
CDW een materiële regel is en geen procedureregel. 

In hoeverre is « Molenbergnatie » relevant voor de huidige zaak?  

16. Enerzijds is er een verschil in de feitelijke omstandigheden die aanleiding hebben 
gegeven tot het arrest Molenbergnatie en de feitelijke omstandigheden die aanleiding 
geven tot de huidige zaak. 

 

 

 

                                                 

1 Zie o.a. gevoegde zaken 212-217/80, SRL Meridionale Industira Salumi, r.o. 9; gevoegde zaken C-121/91 
en C-122/91, CT Control (Rotterdam) en JCT Benelux BV, r.o. 22; zaak C-61/98, De Haan, r.o. 13 en 
gevoegde zaken C-361/02 en C-362/02, Tsapalos en Diamantakis, r.o. 19. 

2 Rechtsoverweging 39. 

3 Idem. 

4 Rechtsoverwegingen 40-41. 
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17. In de huidige zaak is het zo dat de verjaringstermijn voorzien op het ogenblik van de 
inwerkingtreding van de relevante bepalingen van het DWU, hetzij op 1 mei 2016, 
nog niet was verlopen, en dit in tegenstelling tot de verjaringstermijn in de zaak 
Molenbergnatie waar de verjaringstermijn wel was verlopen. Dit onderscheid is 
echter niet pertinent. Het relevante ogenblik is de datum waarop de douaneschuld 
ontstaat, omdat dat immers het vertrekpunt is voor de verjaringstermijn. Zolang het 
een douaneschuld betreft die is ontstaan vóór de inwerkingtreding van het DWU, 
zullen de materiële regels die toen op de douaneschuld van toepassing waren, van 
toepassing blijven, ongeacht of deze regels ondertussen als gevolg hadden de 
douaneschuld teniet te doen of niet. 

18. Anderzijds gaat het in de huidige zaak over een andere regelgeving dan die aan de 
orde in de zaak Molenbergnatie. 

19. Hoewel het in de huidige zaak gaat over artikel 103, lid 3, onder b), DWU en niet 
over artikel 221, lid 3, CDW, blijft Uw arrest in de zaak Molenbergnatie relevant 
voor de huidige zaak.  

20. Inderdaad, artikel 103, lid 3, onder b), DWU heeft de bepalingen van het CDW zoals 
dat van toepassing was vóór de inwerkingtreding van de DWU enkel verduidelijkt. 
Zo stelt artikel 124 DWU nu onbetwistbaar dat de douaneschuld teniet gaat indien 
deze niet binnen de termijn gesteld in artikel 103 DWU aan de schuldenaar werd 
meegedeeld. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende leden 
van artikel 103 DWU. 

21. Artikel 103 DWU heeft dan ook, duidelijker nog dan artikel 221, lid 3, CDW, 
materiële werking in de zin zoals Uw Hof dit heeft geoordeeld in Molenbergnatie, 
“een regel betreffende de douaneschuld zelf […], namelijk een regel van verjaring 
van deze schuld”5. 

22. Dit geldt met name ook voor de bepaling van artikel 103, lid 3, onder b), DWU die 
de in lid 1 gestelde termijn van drie jaren door een schorsing verlengt met de 30 
dagen die door artikel 8, lid 1, van de GDWU belanghebbende worden toegekend om 
haar standpunt bekend te maken. 

23. Inderdaad, indien een verjaringstermijn een materiële bepaling is, dan is de bepaling 
die deze verjaringstermijn schorst, en bijgevolg verlengt, ook een materiële bepaling, 
beide zijn immers regels die de douaneschuld zelf betreffen in de zin van Uw arrest 
Molenbergnatie. 

24. Artikel 103, lid 3, onder b), DWU is bijgevolg niet van toepassing op het huidige 
geschil, tenzij kan worden gesteld dat uit de bewoordingen, de doelstellingen of de 
opzet van de bepalingen volgt dat deze moeten worden toegepast op voor de 
inwerkingtreding ervan bestaande situaties (zie hieronder). 

                                                 

5 R.o. 39. 



7 

 

 

25. Ook wanneer artikel 103, lid 3, onder b), DWU samen wordt gelezen met artikel 22, 
lid 6, DWU kan aan de hierboven geschetste analyse niet worden getwijfeld. 
Inderdaad, zelfs waar het betreft een duidelijke procedureregel zoals artikel 22, lid 6, 
DWU, het recht te worden gehoord, leidt de vaste rechtspraak van Uw Hof tot 
dezelfde conclusie.  

26. We hebben dan ook een procedureregel, in principe met onmiddellijke toepassing 
ook op bestaande situaties, en een materiële regel, in principe niet onmiddellijk van 
toepassing op bestaande situaties, die beiden op het geschil moeten worden 
toegepast. 

27. Echter, Uw Hof heeft in een dergelijke situatie reeds geoordeeld dat de 
procedureregels van de aan de orde zijnde nieuwe Unieregeling niet toegepast 
worden op vóór de inwerkingtreding van de regeling ontstane situaties, omdat bij de 
nieuwe regeling sprake was van een gemengd geheel van materiële en 
procedureregels die onlosmakelijk met elkaar verbonden waren6. 

Uitzondering op de algemene regel inzake materiële regels 

28. Wat betreft materiële regels heeft deze algemene regel slechts één uitzondering, met 
name dat materiële regels wel van toepassing zijn op voor de inwerkingtreding ervan 
aanhangige gedingen, als dit uit de bewoordingen, de doelstellingen of opzet van de 
bepalingen volgt7. 

29. Indien deze uitzondering van toepassing is, heeft Uw Hof tenslotte nog een 
voorbehoud geformuleerd om onbillijke situaties te vermijden. Inderdaad, de 
toepassing van materiële regels op bestaande situaties mag niet in strijd komen met 
het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel8, hetgeen het onderwerp 
van de tweede vraag uitmaakt. 

30. Het moge duidelijk zijn dat een onmiddellijke inwerkingtreding van artikel 103, lid 
3, onder b), DWU in elk geval niet blijkt uit de bewoordingen en de opzet van deze 
bepaling en al helemaal niet indien dit artikel wordt gelezen in samenhang met 
artikel 124 DWU. 

 

 

 

                                                 

6 Arrest in de gevoegde zaken 212-217/80, SRL Meridionale Industira Salumi, r.o. 11-12. 

7 Arrest in de zaak C-293/04, Beemsterboer, r.o. 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak. 

8 Idem, r.o. 24 en aldaar aangehaalde rechtspraak. 
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31. Wat betreft de doelstelling van artikel 103, lid 3, onder b), DWU kan enkel worden 
verwezen naar de motivering van het amendement dat aan de bepaling ten grondslag 
ligt. Dit wordt als volgt toegelicht: 

“Bij toepassing van de procedure inzake het recht te worden gehoord, moet een termijn gelden die 
gelijk is aan de benodigde tijd voor deze procedure. Deze aanpassing is nodig ter bescherming van de 
financiële belangen bij zowel de traditionele eigen middelen als de nationale middelen, wanneer de 
invordering daarvan op het spel staat. Dit kan voorkomen wanneer de procedure inzake het recht te 
worden gehoord, moet worden gevolgd zeer kort voor het verstrijken van de termijnen waarbinnen 
kennis kan worden gegeven van de douaneschuld […]9”  

32. De bescherming van de financiële belangen van de Unie en de lidstaten is een door 
Uw Hof erkende doelstelling. Uit de motivering van het amendement kan echter niet 
worden afgeleid dat uit de doelstelling van artikel 103, lid 3, onder b), DWU volgt 
dat deze moet worden toegepast op vóór de inwerkingtreding ervan bestaande 
situaties. 

33. De nieuwe regel van artikel 103, lid 3, onder b), DWU is immers een bijkomende 
uitzondering op de regel die eerder reeds bestond onder artikel 221, lid 3, CDW 
waarbij diezelfde termijn van drie jaar slechts kon worden geschorst en verlengd 
door en voor de duur van een beroepsprocedure. De motivering legt in het bijzonder 
niet uit of, en, zo ja, waarom de bescherming van de financiële belangen van de Unie 
en de lidstaten in afwijking van de algemene regel een onmiddellijke 
inwerkingtreding van deze bepaling zou moeten voorzien op bestaande situaties. In 
het bijzonder kan niet worden gesteld dat telkens de bescherming van de financiële 
belangen van de Unie en de lidstaten wordt ingeroepen dit enkel om deze reden een 
uitzondering rechtvaardigt van de regel dat materiële regels niet van toepassing zijn 
op reeds bestaande situaties. 

34. De Commissie is bijgevolg van mening dat artikel 103, lid 3, onder b), DWU niet 
van toepassing is op de situatie zoals die zich voordoet in het huidige geschil. 

Ten aanzien van de tweede vraag 

35. Gezien het antwoord op de eerste vraag, acht de Commissie het niet nuttig te 
antwoorden op de tweede vraag. 

 

 

                                                 

9 Amendement nr. 62 op artikel 91 in het voorstel van de Commissie, Verslag over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de 
Unie, zittingsdocument van 26 februari 2013, A7-0006/2013, blz. 47.  
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5. BESLUIT 

36. De Commissie stelt voor de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden: 

Artikel 103, lid 3, aanhef en letter b, en artikel 124, lid 1, aanhef en letter a, van het 
DWU zijn niet van toepassing op een douaneschuld die voor 1 mei 2016 is ontstaan 
en waarvan de verjaringstermijn op die datum nog niet is geëxpireerd. 

 
 
 

Wim ROELS  Florence CLOTUCHE-DUVIEUSART 
 

Gemachtigden van de Commissie 

 




