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Eindarrest HvJ 19 oktober 2017, ECLI:EU:C:2017:778; geen ontduiking van rechten

HR, 29 juni 2018, 14/02785, ECLI:NL:HR:2018:1033

SAMENVATTING

Wijlen X (belanghebbende) was een (groot)aandeelhouder en/of bestuurder van vennootschappen,
die zijn betrokken in een constructie waarbij via een keten van transacties de prijs van in te voeren
kippenvlees is opgedreven om de heffing van aanvullende douanerechten te ontlopen. Deze aanvullende
douanerechten zijn van X nagevorderd door uitreiking van in totaal zes utb’s. Na door X ingesteld
cassatieberoep heeft de Hoge Raad de zaak geschorst en prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ
(HR 30 september 2016, 14/02785, ECLI:NL:HR:2016:2195). Het HvJ heeft daarop voor recht verklaard
(i) welke bescheiden als gegevens dienen voor de opstelling van de douaneaangifte, (ii) dat ook degene
die niet zelf de verkeerde gegevens voor de douaneaangifte heeft verstrekt, maar wel nauw betrokken
is geweest bij een constructie als de onderhavige als douaneschuldenaar kan worden aangemerkt en
(iii) tot op welk tijdstip het bedrag van de verschuldigde invoerrechten aan de douaneschuldenaar kan
worden medegedeeld (HvJ 19 oktober 2017, C-522/16, ECLI:EU:C:2017:778). Gelet op het oordeel van
het HvJ kon Hof Amsterdam volgens de Hoge Raad zonder schending van het recht tot het oordeel
komen dat X is aan te merken als een van de personen die verkeerde gegevens heeft verstrekt met het
oog op de opstelling van de desbetreffende douaneaangifte(n). Op grond van artikel 22e, lid 2, AWR
(tekst tot 1 augustus 2008) is de in lid 1 van dat artikel opgenomen verlenging van de verjaringstermijn
niet van toepassing ten aanzien van personen van wie het handelen of nalaten niet was gericht op
ontduiking van de rechten bij invoer. Uit de overwegingen van het Hof kan niet worden afgeleid dat X ten
minste bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat door zijn handelen of nalaten de aanvullende
rechten zouden worden ontdoken. Mede gelet op hetgeen door X in dit opzicht is aangevoerd had
het Hof zijn oordeel nader moeten motiveren, aldus de Hoge Raad. Het oordeel van het Hof inzake de
toepassing van artikel 22e, lid 2, AWR is ontoereikend gemotiveerd. De uitspraak van het Hof wordt
vernietigd. De Hoge Raad doet de zaak af. De minister heeft onvoldoende feiten en omstandigheden
gesteld om te kunnen concluderen dat enig handelen of nalaten van X was gericht op het ontduiken van
aanvullende rechten. Voor zover uitnodigingen tot betaling zijn uitgereikt na het verstrijken van de in
artikel 221, lid 3, CDW bedoelde termijn van drie jaar, kunnen deze niet in stand blijven.
 

NOOT

Achtergrond

In de onderhavige zaak waren (onder andere) aan de natuurlijke persoon X voor ruim 6 miljoen euro
uitnodigingen tot betaling (utb’s) uitgereikt in verband met aanvullende douanerechten op kippenvlees.
De reden was dat de Inspecteur zich op het standpunt stelde dat X betrokken was geweest bij het
opzetten van een keten van transacties waarbij de prijs van het kippenvlees bij opeenvolgende
transacties steeds kunstmatig werd verhoogd. Als gevolg daarvan waren bij invoer in de EU geen
aanvullende douanerechten verschuldigd.

https://www.nlfiscaal.nl/fiscanet/fiscaal.nsf/0/FE687631DCA7D82AC12582BB0032A8D0?opendocument
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Nadat achtereenvolgens Rechtbank Haarlem en Hof Amsterdam de utb’s in stand hebben gehouden,

heeft de Hoge Raad1 prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ over de uitleg van het Unierecht. De
Hoge Raad wilde met name weten of onder de aansprakelijk te houden personen in de zin van artikel
201, lid 3, tweede alinea, CDW ook de natuurlijke persoon (in dit geval ‘X’) viel. X had namelijk niet
de voor de douaneaangifte benodigde gegevens verstrekt zoals vereist is voor het aanmerken als
douaneschuldenaar in de zin van de voornoemde bepaling, maar was wel nauw en bewust betrokken
geweest bij het bedenken en op kunstmatige wijze opzetten van een structuur van handelsstromen.

Het HvJ heeft vervolgens bevestigd dat onder het begrip schuldenaar in de zin van voornoemde
bepaling mede moet worden begrepen de natuurlijke persoon die nauw en bewust betrokken is geweest
bij het bedenken en op kunstmatige wijze opzetten van een structuur van handelsstromen, terwijl hij niet

zelf de voor de opstelling van de douaneaangifte gebruikte verkeerde gegevens heeft verstrekt.2

Eindarrest Hoge Raad

Medeschuldenaar

De Hoge Raad heeft nu eindarrest gewezen. Gelet op het oordeel van het HvJ kon Hof Amsterdam
volgens de Hoge Raad zonder schending van het recht tot het oordeel komen dat X is aan te merken als
een van de personen die verkeerde gegevens hebben verstrekt voor de opstelling van de desbetreffende
douaneaangiften. Een (begrijpelijk) oordeel, dat het rechtstreekse gevolg is van de ruime uitleg die het
HvJ heeft gegeven aan de toepassing van artikel 201, lid 3, tweede alinea, CDW. Voor de aanwijzing als
schuldenaar is immers niet vereist dat de desbetreffende persoon zelf direct of indirect de verkeerde
gegevens aan de douaneautoriteiten heeft verstrekt; eenieder die betrokkenheid heeft gehad bij de
frauduleuze structuur kan als douaneschuldenaar worden aangemerkt.

Met name deze laatste ruime uitleg roept de vraag op waar de grens van de ruime werking van
deze bepaling precies ligt. Dat zal uiteraard in de komende periode uitkristalliseren. Het is zeker
niet uitgesloten dat – gelet op de ruime formulering die het HvJ aan deze bepaling heeft gegeven
– adviseurs die betrokken zijn geweest bij een dergelijke constructie in de gevarenzone zitten.

Derhalve een belangwekkend arrest dat – ondanks het feit dat artikel 201, lid 3, tweede alinea, CDW per
1 mei 2016 is komen te vervallen – ook thans nog uitstraling heeft. Voornoemde bepaling uit het CDW is
namelijk per 1 mei 2016 vervangen door het (vrijwel) gelijkluidende artikel 77, lid 3, Douanewetboek van
de Unie (DWU).

Verlengde navorderingstermijn

Toch had X in deze procedure ook gedeeltelijk succes. De Hoge Raad komt namelijk tot het oordeel
dat de verlengde navorderingstermijn – dat wil zeggen verlenging van de navorderingstermijn van 3
naar 5 jaar – voor X niet van toepassing was. Dat heeft de Hoge Raad scherp gezien. Hof Amsterdam
had namelijk onvoldoende gemotiveerd dat (het destijds geldende) artikel 22e, lid 2, AWR in het
onderhavige geval op X van toepassing was. Op grond van voornoemde bepaling kan een verlenging van
de navorderingstermijn alleen van toepassing zijn ten aanzien van personen wier handelen of nalaten
was gericht op ontduiking van de rechten bij invoer. Uit de uitspraak van het Hof kan weliswaar worden
afgeleid dat X wist dat de ketenstructuur was opgezet, maar daarmee is artikel 22e, lid 2, AWR nog
niet van toepassing. Daarvoor is het volgens de Hoge Raad van belang dat X ten minste bewust de
aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat door zijn handelen of nalaten de aanvullende douanerechten

1 HR 30 september 2016, 14/02785, ECLI:NL:HR:2016:2195, NLF 2016/0478, met noot van Spiessens.

2 HvJ 19 oktober 2017, C-522/16, ECLI:EU:C:2017:778, NLF 2017/2548, met noot van Van Slooten.
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zouden worden ontdoken. Het feit dat door het Hof (achteraf) is vastgesteld dat in het onderhavige
geval sprake is van misbruik van recht, is volgens de Hoge Raad nog niet voldoende grond voor de
beslissing dat X ten tijde van het doen van de aangifte het oogmerk van ontduiking had.

Zoals vermeld is artikel 22e, lid 2, AWR thans niet meer van toepassing. Deze bepaling is vervangen
door het anders geredigeerde artikel 7:7 ADW. Op grond van deze bepaling kan de verlengde
navorderingstermijn worden toegepast indien de douaneschuld is ontstaan ingevolgde een handeling
die, indien deze in Nederland zou zijn verricht, strafrechtelijk vervolgbaar was. In het hierboven
aangehaalde arrest van het HvJ is overigens expliciet bepaald dat daadwerkelijke strafrechtelijke
vervolging in dat geval niet noodzakelijk is. Van belang is of de handeling als zodanig strafrechtelijk
vervolgbaar is. Daarmee is de positie voor belastingplichtigen mijns inziens (aanzienlijk) verslechterd,
temeer nu blijkens de tekst van artikel 10:5 ADW vrijwel elke onjuiste handeling in het douanerecht
kwalificeert als strafbaar feit.

Arjan Wolkers
Hertoghs advocaten

 

BRON

Arrest gewezen op het beroep in cassatie van wijlen A gewoond hebbende te Z, Duitsland (hierna:
belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 17 april 2014, nrs. 13/00225
tot en met 13/00230, na beantwoording van de door de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van de
Europese Unie gestelde vragen.

1. Geding in cassatie

Voor een overzicht van het geding in cassatie tot aan het door de Hoge Raad in dit geding gewezen
arrest van 30 september 2016, nr. 14/02785, ECLI:NL:HR:2016:2195, BNB 2017/3, (hierna: het
verwijzingsarrest) wordt verwezen naar dat arrest, waarbij de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van de
Europese Unie heeft verzocht een prejudiciële beslissing te geven over de in dat arrest geformuleerde
vragen.

Bij arrest van 19 oktober 2017, A, C-522/16, ECLI:EU:C:2017:778, BNB 2018/22, heeft het Hof van
Justitie, uitspraak doende op die vragen, voor recht verklaard:

 

“1) In omstandigheden als in het hoofdgeding moet artikel 201, lid 3, tweede alinea, van verordening
(EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair
douanewetboek, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 2700/2000 van het Europees Parlement en de
Raad van 16 november 2000, aldus worden uitgelegd dat de bescheiden die moeten worden overgelegd
krachtens artikel 3, lid 2, van verordening (EG) nr. 1484/95 van de Commissie van 28 juni 1995 houdende
bepalingen voor de toepassing van de aanvullende invoerrechten in de sectoren slachtpluimvee en
eieren, alsmede voor ovalbumine, en houdende vaststelling van representatieve prijzen en intrekking van
verordening nr. 163/67/EEG, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 684/1999 van de Commissie van 29
maart 1999, voor de opstelling van de douaneaangifte benodigde gegevens vormen in de zin van deze
bepaling.

2) Artikel 201, lid 3, tweede alinea, van verordening nr. 2913/92, zoals gewijzigd bij verordening nr.
2700/2000, moet aldus worden uitgelegd dat onder het begrip „schuldenaar” van de douaneschuld in de
zin van die bepaling mede moet worden begrepen de natuurlijke persoon die nauw en bewust betrokken
is geweest bij het bedenken en op kunstmatige wijze opzetten van een structuur van handelsstromen,
als die in het hoofdgeding, die een verlaging van de wettelijk verschuldigde invoerrechten tot gevolg
heeft gehad, terwijl hij niet zelf de voor de opstelling van de douaneaangifte gebruikte verkeerde
gegevens heeft verstrekt, wanneer uit de omstandigheden blijkt dat deze persoon wist of redelijkerwijze
had moeten weten dat de handelingen waarop die structuur betrekking had niet waren uitgevoerd in het
kader van normale handelstransacties, maar louter met het doel om de door het Unierecht toegekende
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voordelen op onrechtmatige wijze te verkrijgen. De omstandigheid dat deze persoon die structuur pas
heeft bedacht en opgezet nadat hem door specialisten op het gebied van douanerecht was verzekerd
dat die structuur wettig was, is in dit verband niet van invloed.

3) Artikel 221, lid 4, van verordening nr. 2913/92, zoals gewijzigd bij verordening nr. 2700/2000, moet
aldus worden uitgelegd dat in omstandigheden als in het hoofdgeding het feit dat de douaneschuld bij
invoer, overeenkomstig artikel 201, lid 1, ervan, is ontstaan doordat aan rechten bij invoer onderworpen
goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, op zichzelf niet de mogelijkheid uitsluit om het bedrag van
de voor dergelijke goederen verschuldigde invoerrechten aan de schuldenaar mede te delen na het
verstrijken van de termijn van artikel 221, lid 3, van deze verordening, zoals gewijzigd.”

 

Zowel belanghebbende als de Staatssecretaris heeft, daartoe in de gelegenheid gesteld, schriftelijk
gereageerd op het arrest.

2. Nadere beoordeling van de middelen

2.1. Uit de punten 1 en 2 van de hiervoor in onderdeel 1 weergegeven verklaring voor recht volgt dat een
natuurlijke persoon die nauw en bewust betrokken is geweest bij het bedenken en op kunstmatige wijze
opzetten van een structuur van handelsstromen met het oogmerk voor de invoer van kippenvlees geen
aanvullende rechten te betalen, op de voet van artikel 54 van het Douanebesluit in samenhang gelezen
met artikel 201, lid 3, van het Communautair douanewetboek (hierna: het CDW) medeschuldenaar is
voor de niet geheven rechten op de grond dat hij met het oog op de opstelling van de desbetreffende
douaneaangifte(n) verkeerde gegevens heeft verstrekt.

2.2. Gelet op de door het Hof vastgestelde – in cassatie niet bestreden - feiten en omstandigheden die
de Hoge Raad in het verwijzingsarrest aan het stellen van de prejudiciële vragen ten grondslag heeft
gelegd, kon het Hof in het licht van het hiervoor in 2.1 overwogene zonder schending van het recht
tot het oordeel komen dat belanghebbende is aan te merken als een van de personen die verkeerde
gegevens heeft verstrekt met het oog op de opstelling van de desbetreffende douaneaangifte(n). Het
Hof hoefde zich van dat oordeel niet te laten weerhouden door de omstandigheid dat belanghebbende
zich had teruggetrokken als bestuurder van [F] voordat [F] daadwerkelijk tot aankoop van het
kippenvlees van [K] overging. Middel 2 faalt dus in zoverre.

2.3. Voor zover middel 2 terecht is voorgesteld (zie rechtsoverweging 3.7.6.2 van het verwijzingsarrest),
kan het middel evenmin tot cassatie leiden. Zoals in onderdeel 3.7.6.3 van dat arrest als vaststaand
is aangemerkt, was belanghebbende bestuurder en aandeelhouder van een ervaren deelnemer op de
invoermarkt van pluimvee. Hij had in die hoedanigheid redelijkerwijze moeten weten dat als gevolg van
het hiervoor in 2.1 bedoelde samenstel van rechtshandelingen bij de invoer van het kippenvlees, met
het oog op de opstelling van de desbetreffende douaneaangifte(n) verkeerde gegevens zouden worden
verstrekt.

2.4. De middelen bestrijden het oordeel van het Hof dat de Minister de aanvullende rechten met
toepassing van artikel 221, lid 4, van het CDW in samenhang gelezen met artikel 22e, lid 2, van de AWR
(tekst tot 1 augustus 2008) heeft kunnen navorderen na het verstrijken van de in artikel 221, lid 3, van
het CDW bedoelde termijn van drie jaren. De middelen betogen dat belanghebbende ervan uitging, en
ook ervan mocht uitgaan, dat de transactiestructuur meebracht dat de aan de douaneautoriteiten op
te geven cif-invoerprijs de prijs was die aan [F] in rekening was gebracht en dat daarom de aanvullende
rechten niet verschuldigd zouden worden. Daarmee richten de middelen zich in wezen ook tegen
het oordeel van het Hof dat het handelen van belanghebbende was gericht op het ontduiken van de
aanvullende rechten.

2.5. Op grond van artikel 22e, lid 2, van de AWR (tekst tot 1 augustus 2008) is de in lid 1 van dat artikel
opgenomen verlenging van de verjaringstermijn niet van toepassing ten aanzien van personen wier
handelen of nalaten niet was gericht op ontduiking van de rechten bij invoer. Van op ontduiking van
de rechten bij invoer gericht handelen of nalaten in de zin van artikel 22e, lid 2, van de AWR is, mede
gelet op het bepaalde in lid 1 van dat artikel, sprake indien een persoon een strafrechtelijk vervolgbare
handeling heeft verricht, als gevolg waarvan het juiste bedrag van de wettelijk verschuldigde rechten bij
invoer niet is komen vast te staan, met het oogmerk de rechten bij invoer te ontduiken. Vereist is dat de
betrokkene zich ervan bewust is geweest dat door zijn handelen of nalaten rechten bij invoer zouden
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worden ontdoken of dat er een aanmerkelijke kans bestond dat door zijn handelen of nalaten rechten bij
invoer zouden worden ontdoken, welke kans door hem bewust is aanvaard (vgl. het arrest van de Hoge
Raad van 12 september 2008, nr. 41846, ECLI:NL:HR:2008:AZ6888, hierna: het arrest BNB 2008/287,
rechtsoverweging 3.3).

2.6. De middelen slagen in zoverre. Uit de overwegingen van het Hof kan niet worden afgeleid
dat belanghebbende ten minste bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat door zijn
handelen of nalaten de aanvullende rechten zouden worden ontdoken. De enkele omstandigheid dat
belanghebbende wist dat de transactiestructuur was opgezet om heffing van de aanvullende rechten
te vermijden, vormt onvoldoende grond voor dat oordeel. De vaststelling achteraf door de rechter dat in
het concrete geval sprake is geweest van misbruik van recht is op zichzelf onvoldoende om te kunnen
oordelen dat de belastingplichtige ten tijde van het doen van de aangifte het oogmerk van ontduiking
had. Mede gelet op hetgeen door belanghebbende in dit opzicht is aangevoerd - zoals hiervoor in 2.4
weergegeven - had het Hof zijn oordeel nader dienen te motiveren. Het oordeel van het Hof inzake de
toepassing van artikel 22e, lid 2, van de AWR is daarom ontoereikend gemotiveerd.

2.7. Gelet op hetgeen hiervoor in 2.6 is overwogen, kan ’s Hofs uitspraak niet in stand blijven. De Hoge
Raad kan de zaak afdoen.

Wat betreft de toepassing van artikel 22e, lid 2, van de AWR heeft de Minister voor de Rechtbank
en het Hof enkel aangevoerd dat sprake was van schijntransacties, dat belanghebbende daarvan
kennis had en dat hij als leidinggevende actief betrokken was bij de opzet en de uitvoering van de
transactiestructuur. In aanmerking genomen dat in cassatie ervan moet worden uitgegaan dat geen
sprake is van schijntransacties (zie rechtsoverweging 3.1 van het verwijzingsarrest) heeft de Minister
onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld om te kunnen concluderen dat enig handelen of nalaten
van belanghebbende was gericht op het ontduiken van aanvullende rechten. Voor zover uitnodigingen
tot betaling zijn uitgereikt na het verstrijken van de in artikel 221, lid 3, van het CDW bedoelde termijn
van drie jaar, kunnen deze niet in stand blijven.

3. Proceskosten

De Staatssecretaris zal worden veroordeeld in de kosten van het geding in cassatie en de Minister van
Economische Zaken en Klimaat in de kosten van het geding voor het Hof en van het geding voor de
Rechtbank.

4. Beslissing

De Hoge Raad:
&#183;verklaart het beroep in cassatie gegrond,
&#183;vernietigt de uitspraak van het Hof, alsmede de uitspraak van de Rechtbank en de uitspraken van

de Inspecteur, voor zover deze betrekking hebben op de hierna bedoelde uitnodigingen tot betaling,
&#183;vernietigt de op de aanslagbiljetten van 10 september 2008 vermelde uitnodigingen tot betaling

voor zover deze betrekking hebben op aangiften die zijn aanvaard voor 10 september 2005,
&#183;vernietigt de op de aanslagbiljetten van 7 en 10 mei 2010 vermelde uitnodigingen tot betaling,
&#183;gelast dat de Staatssecretaris van Financiën aan belanghebbende vergoedt het door deze ter zake

van de behandeling van het beroep in cassatie betaalde griffierecht ten bedrage van € 122, en
gelast dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan belanghebbende vergoedt het bij
het Hof betaalde griffierecht ter zake van de behandeling van de zaak voor het Hof ten bedrage van
€ 239 en het bij de Rechtbank betaalde griffierecht ter zake van de behandeling van de zaak voor
de Rechtbank ten bedrage van € 42,

&#183;veroordeelt de Staatssecretaris van Financiën in de kosten van het geding in cassatie aan de zijde
van belanghebbende, vastgesteld op € 6.388 voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand, en

&#183;veroordeelt de Minister van Economische Zaken en Klimaat in de kosten van het geding
voor het Hof aan de zijde van belanghebbende, vastgesteld op € 1.503 voor beroepsmatig
verleende rechtsbijstand en in de kosten van het geding voor de Rechtbank aan de zijde van
belanghebbende, vastgesteld op € 1503 voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand.
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Dit arrest is gewezen door de raadsheer J.A.C.A. Overgaauw als voorzitter, en de raadsheren E.N. Punt,
P.M.F. van Loon, L.F. van Kalmthout en E.F. Faase, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier E.
Cichowski, en in het openbaar uitgesproken op 29 juni 2018.


