
Hieronder volgen 10 praktische tips met illustratieve voorbeelden. Ik heb de tips in de volgorde staan waarin ze aan bod zouden moeten komen,
bij het opstellen van een bezwaarschrift.

'I _ Bestudeer de motivering van het besluit waartegen u bezwaar
wil maken
Deze eerste stap lijkt tamelijk voor de hand te liggen, maar een juridische
tekst lezen en begrijper kan lastig zijn. Voor een goed bezwaar is het
echter wel absoluut nocdzakelijk dat u begrijpt op welke gronden de
Douane een besluit nee"nt. Als eerste stap raad ik daarom aan om de
motivering van het beslt.it (indien aanwezig) aandachtig te lezen en de
grondslagen en beslispuaten te noteren waarop het besluit is gegrond.

2, Verzamel en bestudeer de relevante wetteksten
lk raad u aan om altijd de relevante wetteksten te verzamelen. Vaak zal
in het besluit waartegen u bezwaar maakt staan aangegeven op welke
wetsartikelen het besluit is gebaseerd. Speciaal voor het douanerecht
heeft u geen Nederlandse wet, maar Europese Verordeningen en
Uitvoeringsverordeningen nodig. Die zijn niet altijd even eenvoudig te
vinden. Dit zijn de belangrijkste:
Douanewetboek van de Jnie (Verordening 952/2013)
Gedelegeerdeverordenirg (Nr. 2015/2446)
Uitvoeringsverordening (\lr. 2015/2447)
Basisverordening antidurtpingheffing (Nr. 2016/1036)

3, Controleer rechtelijke uitspraken op vergelijkbare gevallen
Het is mogelijk dat een vergelijkbaar geval al eens eerder aan een rechter
is voorgelegd. lk raad daarom aan om altijd even de jurisprudentie na te
kijken op vergelijkbare gevallen. Dit zijn de belangrijkste websites:
www.rechtspraak.nl
www.cur|a.europa.eu
https://e-justice.eurcpa.eu

l|., Verzamel relevante feiten
Voor dit onderdeel moet ik eerst iets uitleggen over de verschillende
manieren van overtuigen. Die kunnen namelijk worden onderscheiden in
drie hoofdcategorieën. Dat zijn:
Logos: overtuiging door logisch redeneren.
Bijvoorbeeld.' Voor productX is een lndelingsverordening gepubliceerd
waarbij' indeling in tariefcode Y is voorgeschreven. Met deze aangifte
is een product gelijk aan productX aangegeven voor het vr/je verkeer
Bijgevolg moet het aangegeven product ook worden ingedeeld in
tariefcode Y

Ethos: overtuigen door een positief beeld te schetsen van uzelf of uw
bedrijf.
Bijvoorbeeld.' wij' zijn een AED-gecertificeerd bedrijf en werken altijd goed
samen met alle overheidsinstellingen, waaronder in het bijzonder de
Douane. Om die reden zou de Douane niet bij' ons moeten navorderen.

Pathos: overtuigen door een empathie op te wekken.
Bijvoorbeeld.' als de Douane deze UTB oplegt, dan gaan we failliet en
staan 8 man op straat.

lk merk dat niet-juristen vaak gebruik maken van Ethos en Pathos,
maar Liteirdelijk slagen deze overtuigingsrrethoden zelden, en zal
alleen _ogos de inspecteur overtuigen van Lw gelijk. Om een logische
redene"ing op te kunnen bouwen heeft u feiten nodig, en daarom heb
ik als stap 4 genoemd: verzamel alle (mogelijk) relevante feiten. Zet de
feiten c›p een rij en maak daarmee uw argurrenten.

5, Breng een duidelijke structuur aan
Een belangrijk hulpmiddel om u te helpen een logische redenering
op te schrijven is door een duidelijke structuur aan te brengen in uw
bezwaarschrift. Voor een (enkelvoudige) argumentatie adviseer ik de
volgende structuur.
Aanhef (wie bent u en tegen welk besluit maakt u bezwaar)
Inleiding (wat is in en paar zinnen het geschilpunt)
Feiten (wat zijn volgens u de relevante feiten)
Gronden van het bezwaar (uw stelling en het argument voor uw stelling)
Conclusie (herhaling van uw standpunt en hetgeen u van de Douane wil)

Omschrijf uw argument in een logische volgorde
ln het bovengenoemde onderdeel "gronden van het bezwaar" zult u uw
argumentatie moeten vermelden. Een juridisch argument heeft vrijwel
altijd een vaste structuur, bestaande uit twee premissen gevolgd door
één conclusie. Als u die structuur gebruikt wordt uw tekst vaak veel
duidelijker. Een voorbeeld:
Premisse 1: Goederen zijn van oorsprong uit land X als bij de productie sprake

is van postverspringing.
Premisse 2: Bij de productie van de onderhavige goederen is sprake van

postverspringing
Conclusie: Het onderhavige apparaat is van oorsprong uit land X

Nog een voorbeeld:
Premisse 1: Een specifieke tariefpost heeft voorrang boven een meer

algemene post
Premisse 2: Post B is specifieker dan post A
Conclusie: Derhalve heeft tariefpost B voorrang op tariefpost A.

Verzamel bewijs voor uw stellingen
Uw stellingen zoals in de bcvengenoemde voorbeeld krijgen pas
waarde als u daarvoor bewifs noemt of bijvcegt. Soms is dat
eenvoudig, bijvoorbeeld doo" met foto's of monsters te wijzen op de
kenmerken en eigenschappen van een product, maar soms is dat veel
lastiger, bijvoorbeeld als het gaat om uitleg van wettelijke bepalingen.

ln de voorbeelden die ik hierboven heb genoemd, moet bijvoorbeeld
worden bewezen dat de producten vergelijkbaar zijn, of dat bij de
productie inderdaad sprake is van postverspringing, of dat de ene
tariefpost inderdaad specifieker is dan de andere.



Laat het bezwaarschrift even nalezen
lk adviseer altijd om het bezwaarschrift even na te laten lezen door een
collega, of neem met ons contact op om het bezwaarschrift even na te
laten kijken. Wij denken graag met u mee.

Controleer of het bezwaarschrift aan de wettelijke vereisten
voldoet
ln artikel 6:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht is voorgeschreven dat
een bezwaarschrift ten minste het volgende moet bevatten:
° Het bezwaar- of bercepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

o a. de "taam en het adres van de indiener;
o b. de dagtekening;
o c. eer omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of

beroep is gericht;
o d. de gronden van het bezwaar of beroep.

0 Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een kopie van het besluit
waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd.

Verzending
Zorg dat het bezwaarschrift tijdig door de Douane ontvangen wordt,
en controleer dat. Naar mijn ervaring is de verzending aan het centraal
postadres van de Douane in Heerlen helaas niet altijd even betrouwbaar.

Wanneer weinig tijd resteert, overweeg dan om een pro forma
bezwaarschrift in te dienen. Daarmee is in ieder geval de termijn voor het
indienen van bezwaar zeker gesteld, en krijgt u in de regel 4 weken extra
de tijd om het bezwaarschrift op de ontbrekende punten aan te vullen.

Tot slot
Heeft vragen over een of meer van bovenstaande punten, of heeft u
hulp nodig bij het opstellen van uw bezwaarschrift aarzelt u dan niet om
contact op te nemen. Wij zijn u graag van dienst.

Voor meer algemene informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via
telefoonnummer 010 - 30 70 171 of vvvvw.douane-advocaat.com


