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Art. 121 lid 1 Communautair Douanewetboek (Verordening 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling
van het communautair douanewetboek)

Essentie

Eindarrest over de reikwijdte van het begrip ‘heffingsgrondslag’ om vast te kunnen stellen welke tariefmaatregel
van toepassing is; de tariefmaatregel ten tijde van de plaatsing onder de regeling actieve veredeling schorsing
enerzijds of de tariefmaatregel ten tijde van het beëindigen van die regeling en het in het vrije verkeer brengen
anderzijds.

Samenvatting

Belanghebbende heeft, onder toepassing van het Communautair Douanewetboek, een vergunning actieve veredeling
schorsing verkregen voor de verwerking van hydrolisanten tot een grondstof gebruikt in de voedselindustrie. Op de
goederencode die van toepassing is op de invoergoederen, is tot 2014 een preferentieel tarief van toepassing voor zover de
goederen van oorsprong zijn uit Thailand (als onderdeel van het Algemeen Preferentieel Systeem). Ten aanzien van een
deel van de veredelingsproducten heeft belanghebbende besloten om deze niet weder uit te voeren, maar in het vrije
verkeer te brengen. Om het tarief te bepalen dat van toepassing is op de goederen die worden ingevoerd, is
belanghebbende op grond van het CDW uitgegaan van het tarief dat van toepassing was op het moment dat de goederen
onder de regeling actieve veredeling schorsing zijn geplaatst. De douaneautoriteiten zijn van mening dat in plaats daarvan
moet worden uitgegaan van de tariefmaatregel op het moment waarop de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht. De
Hoge Raad stelde prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie, die hebben geleid tot het arrest Exter.[1] Het Hof
van Justitie oordeelde dat een preferentiële tariefmaatregel die ten tijde van de plaatsing onder de douaneregeling gold,
maar daarna is geschorst, niet alsnog kan worden toegepast bij het in het vrije verkeer brengen van de
veredelingsproducten. De Hoge Raad oordeelt in lijn met Exter en vernietigt de uitspraak van het Hof Amsterdam.

Uitspraak
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Het geschil betreft de vraag of belanghebbende het preferentiële tarief mocht toepassen op goederen die ten tijde van de
geldigheid van dat tarief onder de regeling actieve veredeling schorsing zijn geplaatst en pas nadat de geldigheid van dat
tarief is komen te vervallen, in het vrije verkeer zijn gebracht.

2.1

Volgens artikel 121, lid 1, van het Communautair douanewetboek (hierna: het CDW) wordt, onder voorbehoud van artikel
122 van het CDW, bij het ontstaan van een douaneschuld voor invoergoederen of veredelingsproducten het bedrag van die
schuld vastgesteld aan de hand van de heffingsgrondslagen geldend voor de invoergoederen op het tijdstip waarop de
aangifte tot plaatsing van deze goederen onder de regeling actieve veredeling is aanvaard.

2.2

Het Hof heeft vastgesteld dat belanghebbende op het moment van plaatsing van de invoergoederen onder de regeling
actieve veredeling voldeed aan alle voorwaarden om – zo zij die goederen op dat moment voor het vrije verkeer zou hebben
aangegeven en om toepassing van de desbetreffende tariefpreferentie zou hebben verzocht – in aanmerking te komen voor
toepassing van het preferentiële tarief. In dat geval is de Inspecteur naar het oordeel van het Hof gehouden het preferentiële
tarief toe te passen bij de berekening van de douaneschulden die voortvloeiden uit de aangiften voor het vrije verkeer, ook
al was die tariefpreferentie inmiddels geschorst.

2.3

In de hiervoor in 2.2 weergegeven oordelen van het Hof ligt besloten het oordeel dat de in artikel 121, lid 1, van het CDW
bedoelde heffingsgrondslagen mede de normale en preferentiële tarieven omvatten. Uit punt 32 van het arrest van het Hof
van Justitie volgt dat dit oordeel blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Het begrip heffingsgrondslagen in de zin van
artikel 121, lid 1, van het CDW omvat niet de normale en preferentiële douanetarieven. Dit brengt mee dat bij het in het vrije
verkeer brengen van onder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen een preferentiële tariefmaatregel die ten
tijde van plaatsing onder die douaneregeling gold maar daarna is geschorst, niet alsnog kan worden toegepast. Het middel
slaagt in zoverre.

2.4

Gelet op hetgeen hiervoor in 2.3 is overwogen, kan de uitspraak van het Hof niet in stand blijven. Het middel behoeft voor
het overige geen behandeling. De Hoge Raad kan de zaak afdoen. De tegen de uitspraken van de Inspecteur ingestelde
beroepen moeten ongegrond worden verklaard.

3. Proceskosten

De Hoge Raad ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.

4. Beslissing

De Hoge Raad:
⁃ verklaart het beroep in cassatie gegrond;
⁃ vernietigt de uitspraak van het Hof en de uitspraak van de Rechtbank; en
⁃ verklaart de tegen de uitspraken van de Inspecteur ingestelde beroepen ongegrond.

Noot

Auteur: mr. I. van den Eijnde

1.

Dit is het eindarrest van de prejudiciële vragen die aanleiding hebben gegeven tot het HvJ-arrest Exter.[2] Het gaat om een
situatie waarbij invoergoederen onder de regeling actieve veredeling zijn geplaatst en de veredelingsproducten daarna in
het vrije verkeer worden ingevoerd. De vraag die in geschil is, is of het douanetarief moet worden toegepast dat gold op het
moment dat de invoergoederen onder de regeling actieve veredeling werden geplaatst, enerzijds, of op het moment waarop
de veredelingsproducten volgend op die regeling in het vrije verkeer zijn gebracht, anderzijds.

2.
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Zowel in mijn annotatie bij het arrest dat aanleiding gaf tot de desbetreffende prejudiciële vragen[3] en in mijn annotatie bij
het arrest Exter,[4] schreef ik van de gefundeerde mening te zijn – contrair aan die van A-G Ettema[5] – dat het douanetarief
niet een heffingsgrondslag in de zin van het CDW an sich is, maar slechts specifiek in de zin van artikel 20 van het CDW.
Het douanetarief is ook niet als heffingsgrondslag uitgezonderd binnen de samengevoegde[6] regeling actieve veredeling
onder het DWU; dat is mijns inziens altijd zo geweest, maar in het DWU een stuk beter opgeschreven. Dat onderbouwde ik
enerzijds aan de hand van de verschillende taalversies van het CDW en anderzijds aan de hand van het
rechtszekerheidsbeginsel en de bescherming van de economische belangen van de Unie. Ik sloot af met een betoog voor
de bescherming van het keuzerecht van een vergunninghouder actieve veredeling in het geval van onvoorziene
omstandigheden.

3.

Het Hof van Justitie en daaropvolgend nu ook de Hoge Raad oordeelden dat inderdaad het normale en preferentiële
douanetarief geen onderdeel uitmaken van de ‘heffingsgrondslagen’ in de zin van artikel 121, lid 1 CDW. Dat oordeel is
gebaseerd op de conclusie dat artikel 121, lid 2 CDW een dode letter zou zijn als het preferentiële douanetarief (in het kader
van tariefcontingenten of tariefplafonds) al onderdeel uit zou maken van de heffingsgrondslagen bedoeld in het eerste lid.
Dat betekent dat de douanerechten moeten worden berekend naar de toestand op het moment van het ontstaan van de
douaneschuld, dus op het moment dat de veredelingsgoederen in het vrije verkeer worden gebracht. Het Hof van Justitie en
de Hoge Raad nemen weliswaar een iets andere weg, maar de bestemming is gelijk. Dat resultaat is ook gewenst met het
oog op de positie van de economische belangen van de Unie of een bescherming tegen de verstoring van de mededinging,
zoals overwogen in rechtsoverweging 29 van het arrest Exter.

4.

Toch blijf ik, onder verwijzing naar mijn eerdere annotaties, pleiten voor de rechtszekerheid van de vergunninghouder
actieve veredeling. In het geval van onverwachte omstandigheden en met het oog op de financiële belangen die soms
gemoeid kunnen zijn met anti-dumpingsrechten, schiet de anti-misbruikbepaling van artikel 86, lid 4 DWU zijn doel voorbij.
Deze zou idealiter moeten worden versoepeld om de vergunninghouder een (heroverweging van een gemaakte) keuze te
laten op het moment dat onvoorziene omstandigheden significante impact hebben op zijn financiële positie.

 
Voetnoten "Samenvatting"
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HvJ EU 8 oktober 2020, C-330/19 (Exter), ECLI:EU:C:2020:809.
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HvJ EU 8 oktober 2020, C-330/19 (Exter), ECLI:EU:C:2020:809.
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HR 19 april 2019, 17/01695, ECLI:NL:HR:2019:631, FED 2019/96, m.nt. I. van den Eijnde.

[4]
HvJ EU 8 oktober 2020, C-330/19 (Exter), ECLI:EU:C:2020:809, FED 2021/76, m.nt. I. van den Eijnde.

[5]
Zie Conclusie A-G Ettema van 29 juni 2018, nr. 17/01695, ECLI:NL:PHR:2018:828, punt 8.5.

[6]
Onder toepassing van het CDW bestond een drietal economische douaneregelingen; actieve veredeling (schorsing), actieve veredeling (terugbetaling)
en behandeling onder douanetoezicht. Deze regelingen zijn met de komst van het DWU samengevoegd onder de regeling actieve veredeling
(schorsing). Dit betekent dat de regeling onder het DWU óók (standaard) wordt gebruikt voor situaties waarbij de veredelingsgoederen in het vrije
verkeer worden gebracht.
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