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 vraagt toelichting voor de volgende algemene casus. Een 
leverancier is gevestigd in een niet-Unie land en heeft afval die hij in het douanegebied van de Unie 
wil laten vernietigen. Hiertoe wordt een lid van  aangesproken dat in het 
douanegebied van de Unie is gevestigd en gespecialiseerd is in het vernietigen van afval. 
 
De leverancier betaalt een bedrag aan het lid van  voor het vernietigen 
van het afval. Het lid van  brengt het afval vervolgens in het vrije verkeer 
en vernietigt het afval. De douanewaarde van het te vernietigen afval moet worden vastgesteld. 
 
Zienswijze LWT 
De overeenkomst tussen de leverancier en het lid van  is geen transactie 
in de zin van artikel 70 DWU juncto artikel 128 UVo.DWU, omdat er geen sprake is van een verkoop 
(Zie voorbeeld VII van Advisory Opinion 1.1. van de Technical Committee on Customs Valuation van 
de Wereld Douane Organisatie). In casu betaalt de leverancier een bedrag aan het lid van de 
Vereniging Afvalbedrijven voor het vernietigen van het afval.  
 
De douanewaarde zal moeten worden bepaald aan de hand van één van de methoden van artikel 74 
DWU. De methoden van identieke of soortgelijke goederen kunnen niet worden toegepast omdat er 
geen identieke of soortgelijke goederen zijn die verkocht zijn op hetzelfde handelsniveau en in 
nagenoeg dezelfde hoeveelheden als de goederen waarvan de waarde wordt bepaald. De 
aftrekmethode en de berekende waarde methode zijn eveneens niet van toepassing omdat er geen 
verkoop plaatsvindt van het ingevoerde te vernietigen afval respectievelijk geen kostprijs bepaald kan 
worden. De douanewaarde dient te worden vastgesteld aan de hand van de fall-backmethode (artikel 
74, lid 3 DWU juncto artikel 144 UVo.DWU). De basis voor de bepaling van de douanewaarde kan 
daarbij gesteld worden op € 0. Dit bedrag zal nog wel moeten worden aangepast met de 
vervoerskosten tot de plaats van binnenkomst in de Unie of, in voorkomend geval, met andere 
elementen (bijv toeleveringen). Vervoerskosten dienen namelijk deel uit te maken van de 
douanewaarde, ongeacht wie de vervoerskosten betaalt. 
 




