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5. De positie van 
douane-expediteur nader belicht
PETER VAN HAGEN

 

Waarom aandacht voor het douanestrafrecht?

Over het douanestrafrecht wordt nauwelijks geschreven. 
Het aantal publicaties op dit (deel)terrein is beperkt1. Een 
actueel boekwerk of recent artikelsgewijs commentaar is 
niet voorhanden2. Onbekend maakt onbemind? Er is ook 
betrekkelijk weinig jurisprudentie gepubliceerd op het 
terrein van het douanestrafrecht (om over het bestuur-
lijke boeterecht in douanezaken maar te zwijgen). En de 
jurisprudentie die wel is gepubliceerd, is van weinig prin-
cipiële betekenis3. Dat kan erop duiden dat betrekkelijk 
weinig douanezaken strafrechtelijk worden opgepakt, of 
dat weinig (serieuze) douanedelicten worden gepleegd. Wel 
dient de kanttekening te worden geplaatst dat de douane 
op grond van art. 10:15 Algemene douanewet (Adw) straf-
beschikkingen kan uitvaardigen en dat strafzaken langs die 
geruisloze weg kunnen zijn afgedaan. 

Waarom dan toch aandacht voor het douanestrafrecht? De 
positie van de douane-expediteur is – vanuit een strafrech-
telijk perspectief  – kwetsbaar. Douane-expediteurs gaan 
veelal af op de informatie die door opdrachtgevers wordt 
aangereikt, waarop ook snel moet worden geacteerd. Er is 
weinig tijd (en geld) voor al te diep onderzoek naar de juist-
heid van die informatie. En dan kan het (goed) misgaan 

1 j.f. Peters, ‘Ontwikkelingen in het douanestrafrecht’, DJ 1987/4113; r. 
Geerts en r.r. ramautarsing, ‘De fiscale strafbeschikking in douane-
land, een voldongen feit?’ TFB 2012/8; S.f. van Immerseel en A.B. Visser, 
‘De fiscale strafbeschikking’, Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance, 
december 2013, nr. 5/6.

2 f.j. Wiarda, lexplicatie. Commentaar op Algemene douanewet. www.
kluwer.nl.

3 Hof Amsterdam 29 november 2012, EclI:Nl:GHAmS:2012:BY4952; 
Hof ’s Hertogenbosch 6 maart 2013, EclI:Nl:GHSHE:2013:BZ4901; 
Hof Amsterdam 23 september 2016, EclI:Nl:GHAmS:2016:3838; Hof 
Amsterdam 19 juni 2018, EclI:Nl:GHAmS:2018:2075; rb. rotterdam 
16 december 2014, EclI:Nl:rBrOT:2014:10603; rb. Noord-Holland 
23 februari 2016, EclI:Nl:rBNHO:2016:3213; rb. Noord-Holland 15 april 
2016, EclI:Nl:rBNHO:2016:3882; rb. Noord-Holland 12 februari 2019, 
EclI:Nl:rBNHO:2019:1107.

als (achteraf) wordt geconstateerd dat derden welbewust 
onjuiste informatie hebben verstrekt aan de douane-expe-
diteur, bijvoorbeeld om aldus een te lage douanewaarde of 
een onjuiste goederenindeling te bewerkstelligen.
Dan komt (ook) de vraag aan de orde of de douane-expe-
diteur wist van de onjuistheden, of daarvan had moeten 
weten. Of er wordt geconstateerd dat de douane-expediteur 
onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de verstrekte 
informatie. Deze vraagstukken raken aan verantwoorde-
lijkheden en daarmee ook aan de strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid van de douane-expediteur. De belangen die dan 
op het spel staan liegen er niet om. Zo kan bijvoorbeeld de 
AEO-status in het gedrang komen (vergelijk art. 39 Doua-
newetboek van de Unie (DWU), voor de geldende criteria, 
sub a: ‘Geen ernstige of herhaalde overtredingen van de 
douanewetgeving en belastingvoorschriften en geen straf-
blad met zware misdrijven in verband met de economische 
activiteit van de aanvrager’). Reden genoeg eens wat dieper 
op het douanestrafrecht in te gaan, meer in het bijzonder, 
de strafrechtelijke risico’s voor de douane-expediteur. 

Wettelijk kader

Douanestrafrecht is nationaal recht. Hoofdstuk 10 Adw 
bevat de strafrechtelijke bepalingen voor het douanerecht 
(afdeling 10:1 Adw, de strafbare feiten en afdeling 10:2 
Adw, een aantal algemene bepalingen van strafrecht). In 
hoofdstuk 11 Adw zijn algemene bepalingen van strafvor-
dering te vinden. Het aantal strafbare feiten (omschreven 
in art. 10:1 tot en met 10:11 Adw) is betrekkelijk omvang-
rijk en gerelateerd aan de (talloze) formaliteiten die in het 
douanerecht in acht genomen dienen te worden, waaron-
der uiteraard het doen van aangifte als goederen in de Unie 
worden binnengebracht of als goederen de Unie verlaten. 

Overtreding van de genoemde delictsomschrijvingen wordt 
als een misdrijf gekwalificeerd, als daarop een gevangenis-
straf is gesteld (art. 10:13 Adw). Dat is het geval als de 
feiten opzettelijk worden begaan (zie bijvoorbeeld art. 10:5 

Douane-expediteurs beslissen onder grote (tijds)druk. Daardoor blijft gedegen onderzoek naar de gegevens 
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lid 2 en lid 3 Adw) of (in een enkel geval) met het oogmerk 
de verschuldigde rechten te ontduiken of de ontduiking te 
bevorderen (art. 10:1 lid 2 Adw). 

De vraag die in dit verband opkomt 
is of alleen degene die formeel als 
aangever wordt aangemerkt het 
delict kan plegen of ook degene 

die feitelijk de aangifte doet

Zo wordt in art. 10:5 lid 1 onderdeel a Adw jo. art. 10:5 lid 
3 Adw strafbaar gesteld degene die ‘een ingevolge de doua-
newetgeving vereiste aangifte onjuist of onvolledig doet’, 
en dat feit opzettelijk begaat, terwijl het feit ertoe strekt dat 
te weinig rechten bij invoer worden geheven. Dit misdrijf 
wordt met een gevangenisstraf van maximaal zes jaren 
bedreigd, of een geldboete van de vijfde categorie, of maxi-
maal eenmaal het bedrag van de rechten, als dat hoger is. 

Kwaliteitsdelict?

Art. 10:5 lid 1 onderdeel a Adw richt zich tot degene die 
– de vereiste – aangifte doet. Dat duidt erop dat de wetge-
ver deze strafbepaling als een (impliciet) kwaliteitsdelict 
aanmerkt. Dat zou betekenen dat alleen degene die de 
vereiste aangifte kan doen, het misdrijf van art. 10:5 lid 1 
onderdeel a Adw pleegt.

De vraag die in dit verband opkomt is of alleen degene 
die formeel als aangever wordt aangemerkt het delict kan 
plegen of ook degene die feitelijk de aangifte doet. Volgens 
art. 5 lid 15 DWU is aangever de persoon die in eigen naam 
een douaneaangifte indient, of de persoon namens wie deze 
aangifte wordt ingediend. Bij directe vertegenwoordiging 
dient de douane-expediteur de aangifte op naam en voor 
rekening van de opdrachtgever in. In dat geval wordt de 
opdrachtgever als aangever gezien en de douane-expediteur 
niet. Bij indirecte vertegenwoordiging dient de douane-ex-
pediteur op eigen naam, en voor rekening van een ander, 
de aangifte in. De douane-expediteur is in dat geval, ook 
in juridische zin, aangever (en overigens ook schuldenaar 
van de rechten). 

In de meeste gevallen maken douane-expediteurs gebruik 
van de rechtsfiguur van de directe vertegenwoordiging. De 
douane-expediteur is dan juridisch geen aangever. Kan een 
douane-expediteur die de aangifte opzettelijk onjuist doet, 
en dat formeel uit naam, en voor rekening van de opdracht-
gever doet (dus directe vertegenwoordiging), dan niet als 
pleger worden aangemerkt? Die vraag is in de rechtspraak 
(nog) niet aan de orde geweest. De Hoge Raad heeft wel 
(zeer recent) beslist dat een aangifte uitsluitend als een ‘bij 
de belastingwet voorziene aangifte’ in de zin van art. 69 
lid 2 AWR kan worden aangemerkt indien deze is gedaan 
‘door degene op wiens belasting- of betalingsplicht die 
aangifte betrekking heeft, of door degene die uit hoofde van 

de art. 42 tot en met 44 AWR als vertegenwoordiger van de 
belasting- of betalingsplichtige kan optreden’4. Daaruit kan 
worden afgeleid dat alleen degene die de hoedanigheid van 
belastingplichtige of betalingsplichtige heeft, als pleger van 
het delict van art. 69 lid 2 AWR kan worden aangemerkt. 
Of diens wettelijk vertegenwoordiger. Dat is niet degene die 
de aangifte krachtens een contractuele volmacht indient (de 
belastingadviseur). Voor het douanerecht heeft dit arrest 
van de Hoge Raad vermoedelijk tot gevolg dat alleen de 
douane-expediteur die de aangifte als directe vertegen-
woordiger indient als pleger kan worden aangemerkt. 

Een gebrek aan onderzoek kan 
vragen oproepen bij douaneamb-
tenaren en ambtenaren die met de 
opsporing en vervolging zijn belast

Overigens kan dit vraagstuk sterk worden gerelativeerd nu 
het strafrecht vele deelnemingsvormen kent, waaronder die 
van de medepleger en uit de rechtspraak bekend is dat de 
medepleger niet de vereiste kwaliteit behoeft te hebben5. In 
het juist genoemde arrest van de Hoge Raad van 28 januari 
2020 wordt zelfs expliciet opgemerkt dat de art. 47 tot en 
met 51 Wetboek van strafrecht (Sr) diverse mogelijkheden 
bieden andere betrokkenen dan de pleger, strafrechtelijk 
aansprakelijk te stellen, en ook nog dat gedragingen onder 
omstandigheden onder het bereik van art. 225 lid 2 Sr 
vallen (valsheid in geschrift), welke delictsomschrijving tot 
eenieder is gericht, en waarvoor dus geen bepaalde kwali-
teit is vereist. 

Opzet en het niet doen van onderzoek

Het doen van een onjuiste of onvolledige aangifte is een 
misdrijf als dat feit opzettelijk wordt begaan. Opzet vereist 
(het bewijs van) ‘weten en willen’. Onder opzet wordt ook 
voorwaardelijk opzet begrepen: het bewust aanvaarden 
van de aanmerkelijke kans. Voorwaardelijk opzet geldt 
als de ondergrens van opzet en wordt onderscheiden van 
schuld. In geval van voorwaardelijk opzet wordt het intre-
den van het door de wetgever niet-gewilde gevolg voor 
lief genomen, aanvaard, terwijl een ‘willen’ ontbreekt bij 
schuld. Dan wordt (al dan niet terecht) vertrouwd op de 
goede afloop. 

Als de douane-expediteur een aanmerkelijke kans op 
onjuistheid of onvolledigheid van de aangifte bewust 
aanvaard, pleegt hij het misdrijf als bedoeld in art. 10:5 lid 
1 onderdeel a Adw jo. art. 10:5 lid 3 Adw.

De vraag in dit verband kan zijn of het nalaten onderzoek 
te doen tot (voorwaardelijk) opzet kan leiden. Die vraag 
is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. In de douane-

4 Hr 28 januari 2020, EclI:Nl:Hr:2020:121.
5  Zie hierover j. de Hullu, Materieel strafrecht, zevende druk, p. 76-77.
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strafrechtelijke rechtspraak is dit thema nog niet aan de 
orde geweest. Wel kan worden geput uit rechtspraak uit 
het ‘gewone’ fiscale strafrecht (art. 69 AWR). Uit die 
rechtspraak kan worden afgeleid dat de strafrechter in 
enkele gevallen aan dat nalaten de conclusie verbindt dat 
de verdachte de aanmerkelijke kans op onjuistheid van 
de aangifte heeft aanvaard6. Het gebrek aan onderzoek 
wordt dan aan de wilscomponent (lees de aanvaarding van 
aanmerkelijke kans) van het voorwaardelijk opzet verbon-
den. Opgemerkt kan worden dat de Belastingkamer van de 
Hoge Raad strenger in de leer lijkt te zijn. Er is nauwelijks 
rechtspraak bekend waarin de fiscale boeterechter tot het 
oordeel komt dat onzorgvuldig handelen van de belasting-
plichtige tot (voorwaardelijk) opzet leidt.

Toch is voorzichtigheid geboden. De douane-expediteur 
die aanwijzingen heeft dat informatie die van de opdracht-
gever afkomstig is niet klopt, doet er goed aan wel nader 
onderzoek te doen (en dat ook te documenteren). Het 
moge zo zijn dat in het fiscale straf- en boeterecht niet al 
te snel tot (voorwaardelijke) opzet wordt geconcludeerd, 
op de grond dat is nagelaten (nader) onderzoek te doen, 
de praktijk kan een ander beeld te zien geven. Dan kan een 
gebrek aan onderzoek vragen oproepen bij douaneambte-
naren en ambtenaren die met de opsporing en vervolging 
zijn belast. Als dan geen adequaat antwoord wordt gegeven 
op de vraag waarom informatie niet is onderzocht, terwijl 
de douane-expediteur wel redenen had te twijfelen aan de 
juistheid van die informatie, kan dat in de verdere besluit-
vorming (bijvoorbeeld, bij de vraag wel of geen opspo-
ringsonderzoek in te stellen) wel een rol spelen.

In dit verband dient ook te worden gewezen op het Proto-
col AAFD (het Protocol aanmelding en afdoening van 
fiscale delicten en delicten op het gebied van douane en 
toeslagen). In onderdeel 2.2. van het Protocol wordt een 

6 Zie hierover k.m.G. Demandt en A.c.m. klaasse, ‘De (dunne?) scheids-
lijn tussen onzorgvuldigheid en voorwaardelijk opzet’, Tijdschrift voor 
Sanctierecht & Onderneming 2017/4, p. 160 e.v. en G.j.m.E. de Bont, ‘Een 
onderzoeksplicht voor de belastingadviseur?’, Tijdschrift voor Sanctierecht 
& Onderneming 2017/1, p. 21 e.v.

aantal aanvullende wegingscriteria genoemd voor het geval 
de drempelbedragen niet worden overschreden, en sprake is 
van een vermoeden van opzet. In onderdeel 2.2. sub f van 
het Protocol wordt de medewerking van een douane-expe-
diteur als (aanvullend) criterium genoemd voor de aanmel-
ding van zaken voor mogelijke strafrechtelijke afhandeling.

In de toelichting is vermeld: 

‘Dit criterium is van groot belang, omdat het gaat om een 
situatie waarin het vertrouwen van de overheid wordt 
misbruikt. Een reden te meer om dit misbruik aan te 
pakken is dat de Belastingdienst adviseurs en douane-expe-
diteurs (vergaande) faciliteiten toekent of met hen afspra-
ken maakt over horizontaal toezicht.

De Belastingdienst moet de vaststelling dat de adviseur, 
deskundige derde of douane-expediteur vermoedelijk op de 
hoogte was van de fraude én daaraan actief dan wel passief 
zijn medewerking verleende, met aanwijzingen onderbou-
wen. Daarbij hoeft niet komen vast te staan dat sprake is 
van een verdachte.’

Moraal van het verhaal?

Hoewel het douane-expeditiebedrijf in de praktijk weinig 
‘last’ lijkt te hebben van het douanestrafrecht, doen doua-
ne-expediteurs er goed aan de informatie die van opdracht-
gevers en andere partijen afkomstig is goed te screenen, en 
in geval van twijfel nader onderzoek te doen, om op die 
manier te voorkomen dat men (onnodig) in een strafproces 
wordt betrokken. 

Over de auteur

Peter van Hagen
Partner bij Hertoghs Advocaten, rotterdam.

6. Hoge Raad wijst de verkeerde 
kant op bij terugwijzing
A.E.H. VAN DER VOORT MAARSCHALK1

Op 12 juli 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een partij cassatieberoep moet instellen tegen een 
uitspraak waarbij de appelrechter de zaak terugwijst naar de rechtbank, als die partij wil voorkomen 
dat oordelen in die terugwijzingsuitspraak onherroepelijk worden.2 Het arrest lijkt mij onjuist omdat bij 
terugwijzing sprake is van een tussenuitspraak. Daartegen kan volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad 
slechts tegelijk met de einduitspraak beroep worden ingesteld. \ 
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