
ODB-Actueel (10-6-2020) : 
 
Mededeling Vernietigen op last douaneautoriteiten (met aanvulling d.d. 26-6-2020)  
 
In het verleden is door de Douane gecommuniceerd over de mogelijkheden voor het vernietigen 
onder de regeling actieve veredeling en over de gevallen wanneer sprake kan zijn van vernietigen 
op last van de douaneautoriteiten zoals bedoeld in artikel 197 DWU. 
 
De douane heeft hierbij het standpunt gehanteerd dat zolang belanghebbende de keuze heeft om 
de goederen te vernietigen of om de goederen een andere bestemming te geven (zoals 
wederuitvoer), dat dan gebruik gemaakt moet worden van de regeling actieve veredeling. 
 
In praktijk is gebleken dat deze uitleg een situatie oplevert die niet in overeenstemming is met de 
praktische of economische mogelijkheden om een andere bestemming aan die goederen te geven. 
Het wederuitvoeren van afgekeurde goederen of goederen die de EU niet in mogen is vaak vanuit 
economisch oogpunt geen reële optie.  
Ook is gebleken dat de verplichting om in deze gevallen gebruik te maken van de regeling actieve 
veredeling geleidt heeft tot een toename van het aantal vergunningen actieve veredeling op 
aangifte, wat een lastenverzwaring aan de kant van zowel het bedrijfsleven als aan de kant van de 
Douane tot gevolg heeft gehad. 
Een extra complicatie is ook nog dat voor bepaalde soorten goederen het niet is toegestaan om een 
vergunning op aangifte te verlenen. 
 
De Douane heeft daarom besloten haar eerdere standpunt te herzien. Ten aanzien van het 
vernietigen van door de bevoegde autoriteit (denk bijvoorbeeld aan de NVWA) afgekeurde of 
geweigerde goederen geldt vanaf nu: 
 

(1) Als goederen zijn afgekeurd/geweigerd door de bevoegde autoriteit (zoals bijvoorbeeld de 
NVWA), waardoor de goederen niet in het vrije verkeer gebracht mogen worden, dan kan 
vernietiging van de afgekeurde/geweigerde goederen plaats vinden op grond van artikel 
197 DWU. Het is in deze gevallen niet langer nodig om een vergunning AV (op aangifte) 
aan te vragen, ook niet als belanghebbende de theoretische mogelijkheid heeft om de 
goederen weder uit te voeren; 
 

(2) Belanghebbende moet kunnen aantonen dat er voor de ter vernietigen goederen een 
besluit tot afkeuring of weigering van de bevoegde autoriteit is en 
 

(3) De normale procedure rondom het vernietigen van goederen op last van de 
douaneautoriteiten, zoals beschreven in Handboek Douane, onderdeel 22.00.00 is van 
toepassing. 

 
Op korte termijn wordt ook een actueel-bericht op www.douane.nl geplaatst. 
 
Aanvulling naar aanleiding bespreking bij ODB Actueel (26-6-2020): 
 
De beleidswijziging ziet alleen op situaties dat vernietiging plaats vindt op last van de douane-
autoriteit. Artikel 197 DWU is exclusief bestemd voor gevallen waarin er een beslissing van de 
bevoegde autoriteiten is dat goederen afgekeurd zijn of geweigerd worden waardoor ze niet in het 
vrije verkeer gebracht kunnen worden. Belanghebbende zal altijd moeten kunnen aantonen dat een 
beslissing van de bevoegde autoriteit aan de vernietiging ten grondslag ligt als van de procedure 
op basis van artikel 197 DWU gebruik wordt gemaakt. Bij vernietigen op eigen initiatief kan 
belanghebbende of gebruik maken van de regeling AV of de goederen in het vrije verkeer brengen 
en ze daarna vernietigen. 
 
Deze mededeling heeft exclusief betrekking op het gebruik van de procedure en heeft geen 
betrekking op de douanewaarde van te vernietigen goederen. 


