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Samenvatting

Een douaneschuld die is ontstaan op 4 juli 2013 is destijds niet geboekt, noch aan belanghebbende meegedeeld. De inspecteur
beschikte volgens de toen geldende regels over een termijn van drie jaar om de douaneschuld (alsnog) aan belanghebbende mee te
delen. Hij heeft de mededeling gedaan op 18 juli 2016. Inmiddels was toen per 1 mei 2016 het Douanewetboek van de Unie (hierna:
DWU) van toepassing, dat een langere termijn kent door een schorsing van dertig dagen. Het hof overweegt dat enerzijds zou
kunnen worden verdedigd dat het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel er niet aan in de weg staan dat met ingang
van 1 mei 2016 ten aanzien van de douaneschuld de nieuwe regeling van toepassing is. Hiervoor pleit dat de lopende
verjaringstermijn bij het van toepassing worden van het DWU (1 mei 2016) nog niet was verstreken, zodat verdedigd kan worden
dat geen sprake is van een met het rechtszekerheidsbeginsel strijdig geval dat reeds verjaarde schulden met terugwerkende kracht
alsnog invorderbaar worden. Anderzijds kan worden betoogd dat de termijn voor het tenietgaan van de douaneschuld (drie jaar,
zonder mogelijkheid van schorsing voor een periode van dertig dagen) onderdeel uitmaakt van de op 4 juli 2013 door
belanghebbende – als gevolg van haar aangifte – verworven rechtspositie en dat de toepassing van het DWU een aantasting van deze
rechtspositie met zich mee zou brengen. Het hof oordeelt dat de laatstgenoemde opvatting juist is. Bij toepassing van het DWU kan
belanghebbende worden geconfronteerd met een daadwerkelijke verjaringstermijn van drie jaar en dertig dagen, in plaats van de
oorspronkelijke verjaringstermijn van drie jaar. Het DWU is gepubliceerd in het Publicatieblad L 269 van 10 oktober 2013. Op het
moment van het ontstaan van de douaneschuld (4 juli 2013) was derhalve voor belanghebbende niet duidelijk en voorzienbaar dat zij
geconfronteerd kon worden met een opschorting van de verjaringstermijn met een periode van dertig dagen. De verjaringsregeling in
het DWU kan daarom geen toepassing vinden op de onderwerpelijke douaneschuld.

(Hoger beroep ongegrond.)

Commentaar

Een mooie casus over de strijd tussen het CDW en het DWU. De aangifte voor het vrije verkeer is ingediend op 4 juli 2013 en valt
daardoor onder het CDW. De utb van de inspecteur heeft als dagtekening 18 juli 2016. Onder het CDW heeft de inspecteur drie jaar
de tijd om een utb op te leggen, zodat deze utb te laat zou zijn opgelegd. Onder het DWU is de termijn drie jaar en dertig dagen en
zou de utb dus tijdig zijn opgelegd. De inspecteur betoogt dat zijn utb onder het DWU valt. Belanghebbende betwist dit. De
rechtbank heeftbelanghebbende gelijk gegeven en oordeelde dat op situaties die zich vóór het van toepassing worden van het DWU
hebben voorgedaan (dus vóór 1 mei 2016), in het algemeen de materiële voorschriften van het CDW van toepassing zijn en de
procedurevoorschriften van het DWU. Onder verwijzing naar het Molenbergnatie-arrest overweegt het hof dat nu bepalingen over
het tenietgaan van douaneschulden aangemerkt worden als materiële voorschriften waarop het CDW van toepassing zou moeten
zijn, art. 124, lid 1, aanhef en onderdeel a, DWU als een materieel voorschrift moet worden aangemerkt. Hierdoor zou dit artikel
niet van toepassing zijn op de voorliggende casus. Het hof beschrijft vervolgens in r.o. 6.6 de volgende redenering: art. 124, lid 1,
aanhef en onderdeel a, DWU (materieel voorschrift) verwijst naar art. 103 DWU. In art. 103 DWU staan de procedurele
voorschriften over de mededeling van de douaneschuld aan de schuldenaar. Hierdoor ontstaat een koppeling tussen deze twee
artikelen met als resultaat dat een douaneschuld tenietgaat op het moment waarop die schuld niet meer met inachtneming van de
procedurevoorschriften van art. 103 DWU kan worden medegedeeld. Door deze redenering lijkt art. 124, lid 1, aanhef en onderdeel
a, DWU een ‘fictieve’ procedurele regel te worden, waardoor die regel ook geldt voor douaneschulden die onder het CDW zijn
ontstaan. Het hof komt tot die conclusie omdat er anders situaties zouden kunnen ontstaan waarin de douaneschuld onder art. 103
DWU (procedureel voorschrift) tijdig kan worden medegedeeld terwijl de schuld onder art. 221, lid 3, CDW (materieel voorschrift)
al teniet was gegaan. Echter, ook de algemene beginselen van het Unierecht (rechtszekerheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel)



moeten geëerbiedigd worden: Uniewetgeving dient voor belanghebbenden duidelijk en voorzienbaar te zijn. Een lastige keuze voor
het hof. Wat prevaleert? In r.o. 6.7 komt het hof tot zijn oordeel: wanneer art. 124, lid 1, aanhef en onderdeel a, DWU op deze
casus zou worden toegepast en belanghebbende dus te maken zou krijgen met een verjaringstermijn die dertig dagen langer is dan de
verjaringstermijn onder het CDW, is er sprake van aantasting van zijn rechtspositie. Op het moment van het ontstaan van de
douaneschuld was voor belanghebbende namelijk niet duidelijk en voorzienbaar dat de verjaringstermijn met dertig dagen opgeschort
zou kunnen worden. Het hof concludeert dan ook dat art. 124, lid 1, aanhef en onderdeel a, DWU – in dit geval – geen toepassing
vindt.

[1] Mr. G. van Dam werkt als advocaat-belastingkundige en MfN-registermediator bij Booij Bikkers Advocaten in Haarlem.
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