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BEKNOPTE MOTIVERING 

Achtergrond 

 

Het douanewetboek van de Unie heeft een harmonisering mogelijk gemaakt. De handhaving 

ervan, die de naleving van de douanevoorschriften en het rechtmatig opleggen van sancties 

moet garanderen, behoort echter tot het domein van de nationale wetgeving van de lidstaten. 

De bestrijding van de overtredingen op de douanewetgeving is bijgevolg gebaseerd op 28 

verschillende soorten rechtssystemen en 28 verschillende administratieve en gerechtelijke 

tradities. Dat betekent dat de definities en de ernst van deze sancties zeer verschillend zijn van 

lidstaat tot lidstaat. 

 

Er is een overzicht gemaakt van de door lidstaten gehanteerde systemen met betrekking tot 

douaneovertredingen en -sancties door een projectgroep die in het kader van het Douane 

2013-programma op vrijwillige basis door de Commissie in samenwerking met 24 lidstaten is 

ingesteld.  

 

Standpunt van de rapporteur 

 

Uw rapporteur wenst drie aspecten te belichten: het kader, de rechtsgrond en de vorm van dit 

voorstel voor een richtlijn. 

1) Het kader van deze richtlijn is een bijzonder moeilijke kwestie. Als we alleen naar de titel 

kijken, zien we bepaalde termen (overtredingen, sancties) die naar het subsidiariteitsbeginsel 

verwijzen. 

 

Om ervoor te zorgen dat het advies van de Commissie INTA wordt gerespecteerd en ten volle 

in aanmerking wordt genomen heeft uw rapporteur ervoor gekozen de kwestie in het kader 

van de internationale handel te bekijken. 

 

2) Uit de resultaten van het Douane 2013-programma blijkt dat er zoveel verschillen zijn op 

het gebied van inbreukdrempels of termijnen, en dat de betrouwbaarheid en de werking zelf 

van onze douane-unie ten aanzien van onze handelspartners in het gedrang komt. 

 

Er moet dus gezorgd worden voor meer transparantie en een betere leesbaarheid, die op hun 

beurt ook zullen leiden tot besparingen. Onze internationale verplichtingen in het kader van 

de WTO dienen te worden gerespecteerd om onze markt in zijn geheel te beschermen. De 

Verenigde Staten hebben binnen de WTO al gewezen op het gebrek aan coherentie in de 

Europese interne markt. 

 

De rapporteur wenst het voorstel voor een richtlijn vooral te bekijken in het kader van het 

handelsfacilitatieakkoord. Een agentschap of een dienst zou zich met analyse en coördinatie 

kunnen bezighouden zonder dat aan de subsidiariteit wordt geraakt. Het is voor de 

bedrijfswereld van de Europese Unie en de derde landen noodzakelijk dat gegevens worden 

uitgewisseld over kwesties gaande van controles tot de toepassing van sancties. 

Een vereenvoudiging van het systeem van sancties en overtredingen zal voor coherentie 

zorgen. De lidstaten moeten dus op een coherente manier de sancties beter op elkaar 

afstemmen, niet langer in de vorm van drempelwaarden maar eerder in de vorm van 

categorieën van sancties met een bepaalde bandbreedte. Het is onaanvaardbaar dat 
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marktdeelnemers in de interne markt aan elke sanctie kunnen ontsnappen of dat er nog steeds 

enorme verschillen zijn. 

 

Tot slot stelt de rapporteur voor te kiezen voor de territorialiteit van de overtreding als 

belangrijkste criterium voor de keuze van het recht, om forumshopping tegen te gaan. Hij stelt 

ook voor in geval van antidumpingonderzoeken de registratie van de goederen door de 

douanediensten te versterken om te vermijden dat massale voorraden ontstaan ("stockpiling"), 

met het oog op sancties onder de vorm van heffingen. 

 

3) Wat de vorm betreft wil de rapporteur dat het voorstel voor een richtlijn in een efficiënt en 

helder formaat wordt gegoten zodat bij de Commissie ten principale verreikende voorstellen 

kunnen worden ingediend en ook duidelijk wordt gemaakt dat de situatie dringend is in het 

licht van de niet-naleving van onze internationale verplichtingen en de behoeften van onze 

ondernemingen. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 

markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

 

Amendement   1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2)  Als gevolg daarvan is de omgang 

met douaneovertredingen en -sancties op 

28 verschillende soorten rechtsregels 

gebaseerd. Dientengevolge wordt een 

schending van de douanewetgeving in de 

Unie niet op dezelfde manier aangepakt en 

verschillen de sancties die kunnen worden 

opgelegd per geval in aard en ernst, al naar 

gelang de lidstaat die de sanctie oplegt. 

(2)  Als gevolg daarvan is de omgang 

met douaneovertredingen en -sancties op 

28 verschillende soorten rechtsregels 

gebaseerd. Dientengevolge wordt een 

schending van de douanewetgeving in de 

Unie niet op dezelfde manier aangepakt en 

verschillen de sancties die kunnen worden 

opgelegd per geval in aard en ernst, al naar 

gelang de lidstaat die de sanctie oplegt, met 

als mogelijk gevolg een verlies voor de 

staatskas van de lidstaten en een 

verstoring van de handelsstromen. 

 

Amendement   2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3)  Dit verschil in rechtsstelsels van de 

lidstaten is niet alleen van invloed op het 

optimale beheer van de douane-unie, maar 

voorkomt ook dat een gelijk speelveld 

wordt gerealiseerd voor marktdeelnemers 

in de douane-unie omdat het gevolgen 

heeft voor hun toegang tot 

douanevereenvoudigingen en -faciliteiten. 

(3)  Dit verschil in rechtsstelsels van de 

lidstaten is niet alleen van invloed op het 

optimale beheer van de douane-unie, maar 

voorkomt ook dat een gelijk speelveld 

wordt gerealiseerd voor marktdeelnemers 

in de douane-unie, die al te maken krijgen 

met regelingen die verschillend zijn in de 

hele Unie, omdat het gevolgen heeft voor 

hun toegang tot douanevereenvoudigingen 

en -faciliteiten. 

 

 

Amendement   3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17)  Om het onderzoek naar 

douaneovertredingen te vergemakkelijken, 

dienen de bevoegde autoriteiten in de 

gelegenheid te worden gesteld bij de 

gepleegde overtreding gebruikte goederen, 

transportmiddelen of andere instrumenten 

tijdelijk in beslag te nemen. 

(17)  Om het onderzoek naar 

douaneovertredingen te vergemakkelijken, 

dienen de bevoegde autoriteiten in de 

gelegenheid te worden gesteld bij de 

gepleegde overtreding gebruikte goederen, 

transportmiddelen of andere instrumenten 

tijdelijk in beslag te nemen en moeten zij 

de overtreding melden aan de bevoegde 

autoriteiten van de overige lidstaten, via 

een systeem voor vroegtijdige 

waarschuwing. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1.  Met deze richtlijn wordt een kader 

vastgesteld met betrekking tot de 

schendingen van de Unie-douanewetgeving 

en voorzien in sancties voor deze 

schendingen. 

1.  Met deze richtlijn wordt een kader 

vastgesteld met betrekking tot de 

schendingen van de Unie-douanewetgeving 

en voorzien in categorieën van sancties 

voor deze schendingen. 
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Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis.  Deze richtlijn heeft betrekking op 

de verplichtingen van de lidstaten ten 

aanzien van de handelspartners van de 

Europese Unie, alsook de 

Wereldhandelsorganisatie en de 

Werelddouaneorganisatie, met het oog op 

de totstandbrenging van een homogene en 

efficiënte interne markt die de handel 

faciliteert en waarbij tegelijk de zekerheid 

gegarandeerd wordt. 

 

 

 

Amendement   6 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 1 bis 

 Facilitatie van de handel 

 Om te voldoen aan de verplichtingen van 

de Unie in het kader van de 

handelsfacilitatieovereenkomst van de 

WTO plegen de lidstaten overleg om een 

samenwerkingssysteem in te stellen 

waaraan alle lidstaten deelnemen. Dit 

systeem is bedoeld voor de coördinatie van 

de sleutelindicatoren inzake de 

doeltreffendheid van de douanesancties 

(analyse van het aantal beroepen, 

recidivecijfers, enz.), de verspreiding van 

de beste praktijken tussen de 

douanediensten (doeltreffendheid van de 

controles en de sancties, verminderen van 

de administratieve kosten, enz.), het 
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doorgeven van de ervaringen van de 

marktdeelnemers en onderlinge banden 

creëren, de monitoring van de wijze 

waarop de douanediensten hun 

werkzaamheden uitvoeren, en het 

opstellen van statistieken over de 

overtredingen die begaan worden door 

ondernemingen uit derde landen. Binnen 

het samenwerkingssysteem worden alle 

lidstaten onverwijld in kennis gesteld van 

onderzoeken naar douaneovertredingen 

en vastgestelde overtredingen, teneinde de 

handelstransacties te faciliteren, de 

plaatsing van illegale goederen op de 

gemeenschappelijke markt te voorkomen 

en de doeltreffendheid van de controles te 

verbeteren. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 bis 

 Registratie van de invoer door de lidstaten 

 De lidstaten zorgen ervoor dat hun 

douanediensten passende maatregelen 

nemen om de invoer te registreren en dit 

zonder een verzoek van de Commissie af 

te wachten, zodat de maatregelen in 

verband met de naleving van Verordening 

(EG) nr. 1225/2009 van de Raad1a 

vervolgens kunnen worden toegepast ten 

aanzien van deze invoer vanaf de datum 

van de registratie ervan. Tot registratie 

van de invoer kan worden overgegaan 

naar aanleiding van een met redenen 

omkleed verzoek van een onderneming 

van de Europese Unie. 

 ______________ 

 1a Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de 

Raad van 30 november 2009 betreffende 

beschermende maatregelen tegen invoer 
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met dumping uit landen die geen lid zijn 

van de Europese Gemeenschap  (PB L 

343 van 22.12.2009, blz. 51). 

 

 

 

Amendement   8 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a)  een geldboete tot 15 % van de 

waarde van de goederen indien de 

douaneovertreding betrekking heeft op 

specifieke goederen, 

a) een geldboete van 5% tot 15 % van 

de waarde van de goederen of van de 

ontdoken rechten indien de 

douaneovertreding betrekking heeft op 

specifieke goederen, 

Motivering 

Voor erg waardevolle goederen (olie, grondstoffen) kan een boete op basis van de waarde 

van de goederen enorm hoog zijn. Daarom moet de lidstaten de keuze worden gelaten tussen 

een sanctie op basis van de waarde en een sanctie op basis van de douanerechten waarop zij 

recht hadden. 

 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – letter b  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b)  een geldboete tot 22 500 EUR 

indien de douaneovertreding geen 

betrekking heeft op specifieke goederen. 

b)  een geldboete van 7 500 tot 

22 500 EUR indien de douaneovertreding 

geen betrekking heeft op specifieke 

goederen. 

 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a)  een geldboete tot 30 % van de 

waarde van de goederen indien de 

douaneovertreding betrekking heeft op 

specifieke goederen, 

a)  een geldboete van 10% tot 30 % 

van de waarde van de goederen of van de 

ontdoken rechten indien de 

douaneovertreding betrekking heeft op 

specifieke goederen, 

Motivering 

Voor erg waardevolle goederen (olie, grondstoffen) kan een boete op basis van de waarde 

van de goederen enorm hoog zijn. Daarom moet de lidstaten de keuze worden gelaten tussen 

een sanctie op basis van de waarde en een sanctie op basis van de douanerechten waarop zij 

recht hadden. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – letter b  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b)  een geldboete tot 45 000 EUR 

indien de douaneovertreding geen 

betrekking heeft op specifieke goederen. 

b)  een geldboete van 15 000 tot 

45 000 EUR indien de douaneovertreding 

geen betrekking heeft op specifieke 

goederen. 

 

Amendement   12 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 11 bis 

 1. De bedragen van de 

overeenkomstig artikelen 9, 10 en 11 

toepasselijke boetes worden vijf jaar na de 

inwerkingtreding van deze richtlijn 

herzien door de Commissie, samen met de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaten. 

Deze herzieningsprocedure is bedoeld om 

de bedragen van boetes die worden 

opgelegd in het kader van de douane-

unie, beter te laten samenvallen, om de 
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werking ervan te harmoniseren. 

 2. De Commissie publiceert jaarlijks 

gegevens over de sancties die de lidstaten 

hebben opgelegd voor de in de artikelen 3 

tot 6 bedoelde douaneovertredingen.  

 3. De lidstaten zorgen voor de 

naleving van de douanewetgeving in de 

zin van punt 2 van artikel 5 van 

Verordening (EU) nr. 952/2013, alsook 

Verordening nr. 978/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad1bis 

 _______________ 

 1bis Verordening nr. 978/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

donderdag 25 oktober 2012 tot vaststelling 

van het douanewetboek van de Unie 

(herschikking), PB L 269 van 10.10.2013, 

blz. 732 (rectificatie in PB L 303 van 

31.10.2013, blz. 1) 

 

 

Amendement   13 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het wordt als een verzwarende 

omstandigheid beschouwd indien voor de 

goederen in kwestie verbods-, beperkings- 

of toezichtsmaatregelen gelden die met 

name gerechtvaardigd zijn om redenen in 

verband met openbare zeden, openbare 

orde, openbare veiligheid en bescherming 

van de gezondheid en het leven van 

mensen als bedoeld in artikel 24, lid 2, 

van Verordening (EU) 2015/478 van het 

Europees Parlement en de Raad1bis. 

 _______________ 

 1bisVerordening (EU) 2015/478 van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 

maart 2015 betreffende de 

gemeenschappelijke regeling voor de 

invoer (PB L 83 van 27.3.2015, blz. 16). 
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Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten garanderen dat zij 

jurisdictie uitoefenen over de in de 

artikelen 3 tot en met 6 vermelde 

douaneovertredingen overeenkomstig de 

volgende criteria: 

1. De lidstaten garanderen dat zij 

jurisdictie uitoefenen over de in de 

artikelen 3 tot en met 6 vermelde 

douaneovertredingen overeenkomstig de 

volgende criteria in volgorde van 

belangrijkheid: 

a) de douaneovertreding is geheel of 

gedeeltelijk op het grondgebied van deze 

lidstaat begaan;  

a) de douaneovertreding is geheel of 

gedeeltelijk op het grondgebied van deze 

lidstaat begaan;  

b) de persoon die de 

douaneovertreding heeft begaan is een 

onderdaan van deze lidstaat; 

b) de goederen waarop de 

douaneovertreding betrekking heeft, 

bevinden zich op het grondgebied van 

deze lidstaat. 

c) de goederen waarop de 

douaneovertreding betrekking heeft, 

bevinden zich op het grondgebied van 

deze lidstaat. 

c) de persoon die de 

douaneovertreding heeft begaan is een 

onderdaan van deze lidstaat; 

(nieuwe volgorde van de punten b) en c)) 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – lid 2  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2.  De lidstaten garanderen dat in het 

geval dat meer dan één lidstaat de 

jurisdictie opeist voor dezelfde 

douaneovertreding, de lidstaat waarin een 

strafrechtprocedure tegen dezelfde persoon 

in verband met dezelfde feiten aanhangig 

is, de jurisdictie uitoefent. Indien de 

jurisdictie op grond van de eerste alinea 

2.  De lidstaten garanderen dat in 

gevallen waarin meer dan één lidstaat de 

jurisdictie opeist voor dezelfde 

douaneovertreding, de lidstaat waarin een 

strafrechtprocedure tegen dezelfde persoon 

in verband met dezelfde feiten aanhangig 

is, de jurisdictie uitoefent.  
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niet kan worden vastgesteld, garanderen 

de lidstaten dat de lidstaat waarin de 

bevoegde autoriteit als eerste de procedure 

start met betrekking tot de 

douaneovertreding tegen dezelfde persoon 

in verband met dezelfde feiten, de 

jurisdictie uitoefent. 

 

 

Amendement   16 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten werken samen en wisselen 

inlichtingen uit die nodig zijn voor de 

procedure met betrekking tot een handeling 

of nalatigheid die een in de artikelen 3 tot 

en met 6 vermelde douaneovertreding 

vormt, in het bijzonder in het geval waarin 

meer dan een lidstaat een procedure is 

begonnen tegen dezelfde persoon in 

verband met dezelfde feiten. 

De lidstaten werken samen en wisselen 

inlichtingen uit die nodig zijn voor de 

procedure met betrekking tot een handeling 

of nalatigheid die een in de artikelen 3 tot 

en met 6 vermelde douaneovertreding 

vormt, in het bijzonder in gevallen waarin 

meer dan een lidstaat een procedure is 

begonnen tegen dezelfde persoon in 

verband met dezelfde feiten. De 

samenwerking tussen de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten heeft als doel 

de doeltreffendheid van de 

douanecontroles op goederen te 

versterken en de procedures binnen de 

Unie te harmoniseren. 

 

 

Amendement   17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie dient uiterlijk op 

[1 mei 2019] een verslag in bij het 

Europees Parlement en de Raad over de 

toepassing van deze richtlijn en de mate 

waarin de lidstaten de nodige maatregelen 

hebben genomen om aan deze richtlijn te 

De Commissie dient uiterlijk op 

[1 mei 2019] een verslag in bij het 

Europees Parlement en de Raad over de 

toepassing van deze richtlijn en de mate 

waarin de lidstaten de nodige maatregelen 

hebben genomen om aan deze richtlijn te 

voldoen. In het verslag worden 
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voldoen. prestatiecriteria opgenomen die een beeld 

geven van de vooruitgang die met de 

versterking van de douane-unie en de 

convergentie van de procedures wordt 

geboekt. 
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