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WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE 

SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING 

Begeleidend document bij het 

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en sancties 

1. HET PROBLEEM 
De douanewetgeving met betrekking tot de handel in goederen tussen het 
douanegebied van de Unie en derde landen is volledig geharmoniseerd en sinds 1992 
samengebracht in het communautair douanewetboek (CDW). Dit wetboek heeft met 
Verordening (EG) nr. 450/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2008 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd 
douanewetboek), dat nu zal worden herschikt tot "het douanewetboek van de Unie" 
(UDW), een ingrijpende revisie ondergaan met het oog op de aanpassing van de 
douanewetgeving aan de elektronische omgeving van douane en handel, om de 
harmonisatie en uniforme toepassing van de douanewetgeving verder te verbeteren 
en de marktdeelnemers in de Unie de passende instrumenten te geven om hun 
activiteiten in een mondiale zakelijke context te ontwikkelen. 

Ondanks het feit dat de douanewetgeving volledig is geharmoniseerd, behoort de 
handhaving ervan, die moet garanderen dat de douanevoorschriften worden 
nageleefd en sancties rechtmatig worden opgelegd, echter tot de nationale wetgeving 
van de lidstaten. Als gevolg daarvan is de handhaving van de douanewetgeving 
onderworpen aan 27 verschillende rechtssystemen en verschillende administratieve 
of gerechtelijke tradities. Dit betekent dat de schending van bepaalde verplichtingen 
die uit de geharmoniseerde EU-douanewetgeving voortvloeien, met een sanctie 
wordt gestraft die verschillend is in aard en ernst, al naargelang de lidstaat die de 
bevoegdheid heeft deze sanctie op te leggen.  

Het doeltreffende beheer van de douane-unie, het realiseren van een gelijk speelveld 
voor marktdeelnemers op de interne markt en de passende tenuitvoerlegging van 
bepaald beleid van de Unie (op het gebied van milieu, landbouw, enz.) hangen in 
grote mate af van de homogene handhaving van de douanewetgeving door de 
lidstaten. Momenteel is de tenuitvoerlegging gebaseerd op een complexe structuur 
van 27 verschillende rechtsstelsels en administratieve of gerechtelijke tradities.  

In het verleden heeft dit op internationaal niveau tot enkele problemen geleid in 
verband met de naleving door de Unie van WTO-regels over de uniforme 
tenuitvoerlegging van douanevoorschriften. 

Een gemeenschappelijke tenuitvoerlegging en handhaving van de douanewetgeving 
is bovendien van belang met betrekking tot de gelijke behandeling van 
marktdeelnemers. Dit heeft praktische gevolgen voor de toegang tot 
douanevereenvoudigingen via de status van geautoriseerde marktdeelnemer (AEO) 
en gelijkwaardige vereenvoudigingen, aangezien deze in grote mate afhangen van het 
"nalevings"-profiel van de marktdeelnemer. Als dit profiel uitsluitend verschilt als 
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gevolg van de nationale douanewetgeving, kan de gelijke toegang tot deze 
vereenvoudigingen in gevaar komen. 

2. WIE WORDT GETROFFEN DOOR HET VASTGESTELDE PROBLEEM? 
De Uniemarktdeelnemers die in hun dagelijks werk te maken hebben met 
douanediensten, worden het sterkst getroffen door het feit dat er 27 verschillende 
systemen bestaan voor de handhaving van het Uniedouanerecht. Zij zijn degenen die 
te maken hebben met het gebrek aan rechtszekerheid als gevolg van de verschillen in 
de rechtsstelsels van de lidstaten wat de behandeling van schendingen van het 
Uniedouanerecht betreft. 

De douanediensten worden mogelijk gehinderd "als één geheel" op te treden doordat 
een aanpak op het niveau van de Unie met betrekking tot de behandeling van 
douaneovertredingen en sancties ontbreekt. Hierdoor kan een gebrek aan vertrouwen 
tussen deze douanediensten ontstaan. 

3. SUBSIDIARITEIT 
Voor zover de Unie exclusieve bevoegdheid bezit, is het subsidiariteitsbeginsel niet 
van toepassing overeenkomstig artikel 5, lid 3, VEU. 

Indien naar aanleiding van de effectbeoordeling een wetgevende maatregel op het 
gebied van het strafrecht wordt voorgesteld, zal deze onder artikel 83, lid 2, van het 
VWEU vallen. Aangezien dit artikel een gedeelde bevoegdheid betreft 
(overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder j), van het VWEU), dient extra aandacht uit te 
gaan naar het subsidiariteitsbeginsel, dat voorschrijft dat de Unie slechts wetgevend 
mag optreden indien de omvang of de gevolgen van de voorgestelde maatregel beter 
op het niveau van de Unie kunnen worden bereikt. Aangezien de voorgestelde 
maatregel de onderlinge aanpassing van de douanesanctiewetgeving in alle lidstaten 
tot doel heeft, is alleen de Unie bij machte om dit via bindende wetgeving vorm te 
geven. Bovendien betreft het in dit geval een volledig geharmoniseerd beleidsterrein 
(douane-unie) met volledig geharmoniseerde regels, waarvan de doeltreffende 
tenuitvoerlegging bepalend is voor het loutere bestaan van de douane-unie. 

4. DOELSTELLINGEN 
De algemene doelstelling van dit voorstel is het garanderen van de doeltreffende 
tenuitvoerlegging en handhaving van de wetgeving in de EU-douane-unie. De 
specifieke doelstellingen van het voorstel zijn: 

(1) waarborgen dat de Unie haar internationale verplichtingen blijft naleven; 

(2) het creëren van een EU-kader voor de uniforme handhaving van de 
douanewetgeving wat overtredingen en sancties betreft; 

(3) het bevorderen van een gelijk speelveld voor marktdeelnemers in de douane-
unie. 

De specifieke doelstellingen onder 2) en 3) vereisen dat de volgende operationele 
doelstellingen bereikt worden: 

• uniformiteit ten aanzien van de elementen die overal in de douane-unie tot een 
sanctie leiden (waarborgen dat eenzelfde soort gedrag waardoor een of meer 
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douanevoorschriften worden geschonden, als eenzelfde soort overtreding wordt 
aangemerkt); 

• het verwezenlijken van een gemeenschappelijke schaal van sancties per soort 
overtreding voor alle EU-lidstaten; 

• het terugdringen van de met het bestaan van verschillende stelsels voor 
douaneovertredingen en sancties samenhangende kosten en belemmeringen 
voor bedrijven om douaneformaliteiten in andere lidstaten te vervullen. 

5. BELEIDSOPTIES 
Beleidsoptie A – Basisscenario (niets doen)  

Op dit moment is de Uniedouanewetgeving volledig geharmoniseerd. Elke lidstaat 
heeft echter zijn eigen systeem om overtredingen van deze wetgeving te bestraffen. 
De lidstaten zullen nationale voorschriften blijven hanteren om de 
douaneverplichtingen te handhaven en de AEO-gids biedt een aantal richtsnoeren 
voor de interpretatie van de criteria voor het verlenen van de AEO-status, maar deze 
zijn niet bindend. 

Beleidsoptie B – Een wetgevende maatregel binnen het geldende EU-rechtskader  

Bij deze optie zou de Commissie een wijziging van de geldende 
Uniedouanewetgeving voorstellen door middel van: 

• een opsomming van de soorten administratieve (niet-strafrechtelijke) sancties; 

• een uitgebreidere definitie van het criterium " staat van dienst op het gebied 
van de naleving van douanevereisten" waaraan moet worden voldaan door 
personen die een AEO-status en/of verschillende douanevereenvoudigingen 
aanvragen. 

Beleidsoptie C – Een wetgevende maatregel met betrekking tot de onderlinge 
aanpassing van de soorten douaneovertredingen en niet-strafrechtelijke sancties  

Met deze wetgevende maatregel zou een gemeenschappelijke nomenclatuur van niet-
strafrechtelijke douaneovertredingen worden vastgesteld op basis van de 
verplichtingen die voortvloeien uit de Uniedouanewetgeving, en een lijst met 
sancties binnen een gemeenschappelijke schaal voor iedere specifieke overtreding. 

Beleidsoptie D –  Twee verschillende wetgevende maatregelen met het oog op de 
onderlinge aanpassing van zowel strafrechtelijke als niet-strafrechtelijke 
douaneovertredingen en sancties. 

Deze optie zou verder gaan dan optie C omdat het zowel de wetgevende maatregel 
van optie C als een andere wetgevende maatregel voor de onderlinge aanpassing van 
douaneovertredingen en sancties op het gebied van het strafrecht zou bevatten, 
waarmee het toepassingsgebied dus wordt verruimd. Daarom zou zij alle mogelijke 
douaneovertredingen en -misdrijven bevatten en voorzien in een onderlinge 
aanpassing van zowel niet-strafrechtelijke als strafrechtelijke sancties.  

Verworpen optie – Het "soft law"-scenario: het uitvaardigen van richtsnoeren over de 
interpretatie van het concept douanenaleving  

De AEO-gids is in april 2012 uitgebracht en is een onderdeel van de 
uitvoeringsmaatregelen van de bestaande douanewetgeving. Daarmee is hij een 
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onderdeel van het basisscenario geworden en dat is de reden waarom deze optie 
uiteindelijk is verworpen. 

6. BEOORDELING VAN DE EFFECTEN 

6.1. Beleidsoptie A – Basisscenario 
Elke lidstaat zou zijn eigen sanctiesysteem voor douaneovertredingen blijven 
houden. De verschillen in de handhaving van de douanewetgeving in het 
douanegebied van de Unie zouden niet verminderen en de mogelijke beperkingen 
wat betreft de gelijke behandeling van marktdeelnemers, ongeacht de lidstaat waar 
zij zijn gevestigd, zouden blijven bestaan. 

6.2. Beleidsoptie B – Een wijziging van de bestaande wetgeving binnen het geldende 
EU-rechtskader 
De verschillen tussen de sanctiesystemen op het gebied van de douane zouden 
verminderen omdat de niet-strafrechtelijke sancties voor douaneovertredingen overal 
in de Unie dezelfde zouden zijn. Ook de beperkingen wat betreft de gelijke 
behandeling van marktdeelnemers bij de toegang tot douanevereenvoudigingen 
zouden aanzienlijk verminderen omdat de kwalificaties "ernstige of herhaalde 
overtredingen van de douanewetgeving" en "overtredingen van weinig belang", 
evenals elementen van de "staat van dienst op het gebied van de naleving van 
douanevereisten" niet langer aan de lidstaten zouden worden gelaten maar op het 
niveau van de Unie zouden worden gedefinieerd. Niettemin zou de afweging welk 
soort gedrag als een overtreding van de douanewetgeving moet worden beschouwd 
en met niet-strafrechtelijke douanesancties bestraft zou moeten worden, nog altijd tot 
de bevoegdheid van de lidstaten behoren, waardoor er al naar gelang de bevoegde 
lidstaat nog altijd een verschil in behandeling van marktdeelnemers is. Dit betekent 
dat met deze optie niet alle vastgestelde problemen (internationale verplichtingen, 
uitvoering van ander beleid) worden aangepakt. 

6.3. Beleidsoptie C – Een wetgevende maatregel met betrekking tot de onderlinge 
aanpassing van de soorten niet-strafrechtelijke douaneovertredingen en sancties 
Deze optie zou een gemeenschappelijke en eenvoudiger wetgeving waarborgen (voor 
zover de belangrijkste verplichtingen en de lijst met overtredingen 
gemeenschappelijk zullen zijn, evenals het soort en de schaal van douanesancties), 
een gemakkelijkere tenuitvoerlegging door de lidstaten en een betere handhaving van 
het douanerecht. De "evenredigheid" van de sanctie zal verder worden verduidelijkt 
in de zin dat een reeks overtredingen met niet-strafrechtelijke sancties zal worden 
bestraft. 

De tijdige inning van ontvangsten (eigen middelen) zal worden verbeterd als direct 
gevolg van het voorgaande (het ontdekken van de overtreding), ook door de 
verbeterde naleving bij de aangiften omdat het risico op mazen in de wet door 
uiteenlopende nationale wetgeving zal worden beperkt. 

De naleving door de Unie van de WTO-verplichtingen zou worden verbeterd door de 
aanwezigheid van een rechtsinstrument op basis waarvan een gemeenschappelijke 
reeks sancties voor de schending van EU-douanevoorschriften zou worden 
vastgesteld. 

De gelijke behandeling van de marktdeelnemers wat hun toegang tot de AEO-status 
en douanevereenvoudigingen betreft, zal worden gewaarborgd omdat er minder 
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verschillen tussen de lidstaten zouden zijn wat de behandeling van ernstige 
overtredingen betreft. Op deze manier zal de interpretatie van het criterium "naleving 
van de douanewetgeving" eenvormiger zijn. 

6.4. Beleidsoptie D — Twee verschillende wetgevende maatregelen met het oog op de 
onderlinge aanpassing van niet-strafrechtelijke overtredingen en sancties 
enerzijds en strafrechtelijke overtredingen en sancties anderzijds 
Deze optie bouwt deels voort op de eerdere optie, waarbij alle eerder genoemde 
voordelen van optie C dus worden behouden, en voegt daaraan het voordeel toe van 
EU-optreden op de twee sanctiegebieden: het niet-strafrechtelijke en het 
strafrechtelijke. 

Indien het optreden van de Unie echter is vereist, moet de Uniewetgever beslissen of 
strafrechtelijke sancties nodig zijn of dat gemeenschappelijke administratieve 
sancties afdoende zijn. De rechtsgrondslag voor de wetgevende maatregel op het 
gebied van het strafrecht - artikel 83, lid 2, VWEU - bouwt voort op het idee van 
strafrecht als een ultima ratio-middel. Als zodanig richten de voorstellen op het 
gebied van het strafrecht op basis van dit wetsartikel zich doorgaans tot gebieden 
waar niet-strafrechtelijke EU-sanctiestelsels al bestaan. Op dit moment en in dit 
specifieke geval betreft het een gebied waar op EU-niveau nog helemaal geen 
sancties zijn vastgesteld. Daarom is er onvoldoende grondslag voor de conclusie dat 
strafrechtelijke maatregelen nodig zijn. Een recent voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad over de bescherming van de financiële belangen van 
de Unie via het strafrecht1 heeft gedeeltelijk betrekking op een aantal 
douaneovertredingen die gevolgen hebben voor de inning van eigen middelen. 
Hieruit volgt dat het pas het juiste moment is om te beoordelen of een wetgevende 
maatregel noodzakelijk is voor douaneovertredingen op strafrechtelijk gebied als een 
wetgevende maatregel op niet-strafrechtelijk gebied is vastgesteld en als de richtlijn 
over de bescherming van de financiële belangen van de Unie via het strafrecht is 
toegepast. 

7. VERGELIJKING VAN DE OPTIES 
Onderstaande tabel is bedoeld om de doeltreffendheid van elke optie weer te geven 
en zodoende bij te dragen aan de analyse welke optie de voorkeur verdient. 

Opties Economisch
e effecten Milieu-effecten 

Bijkomende 
administratieve kosten 

voor de lidstaten 

Samenhang 
van het 
beleid 

Grondrechten 
Algemene 

beoor-
deling 

A 0 0 0 0 0 0 

B + + ++ 0 0 + 

C +++ ++ ++ +++ ++ +++ 

D ++ ++ + + ++ ++ 
Omvang van de effecten in vergelijking met het basisscenario (basisscenario is aangegeven met 0): 0, geen te 
verwachten veranderingen ten opzichte van het basisscenario; + tot en met +++, te verwachten positieve 
gevolgen waarvan de intensiteit wordt aangegeven door het aantal plustekens. 

                                                 
1 COM(2012) 363/3. 
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8. TOEZICHT EN EVALUATIE 

• De lidstaten 

voorzien de Commissie van antwoorden voor dezelfde gevallen als de gevallen die in 
de projectgroep betreffende douanesancties zijn voorgesteld, om de doeltreffendheid 
van dit voorstel te beoordelen. Daarnaast verstrekken de lidstaten informatie over de 
manier waarop zij omgaan met de staat van dienst van marktdeelnemers bij het 
verlenen van toegang tot douanevereenvoudigingen en het verlenen van de AEO-
status, evenals andere algemene gegevens zoals bijvoorbeeld het aantal ingediende 
aangiften, het aantal opgelegde sancties en het gemiddelde bedrag daarvan. 

• De marktdeelnemers 

vullen een vragenlijst in met dezelfde vragen als in de tweede vragenlijst die is 
gebruikt om dit verslag op te stellen en met een aantal aanvullende vragen om na te 
gaan of dit voorstel zou kunnen bijdragen aan mogelijke verbeteringen van het 
concurrentievermogen.  


