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Geachte heer Zalm, 
 
Bij brief van 10 februari 2006 met bovengenoemd kenmerk verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de 
“Raad”) advies uit te brengen inzake de rechtsbescherming met betrekking tot besluiten op basis van 
wettelijke bepalingen die hun grondslag vinden in de In- en uitvoerwet. 
 
Meer concreet refereert u in uw brief aan het gegeven dat de vorengenoemde besluiten thans appellabel zijn 
bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), terwijl besluiten op grond van de Douanewet en de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen appellabel zijn bij de (daartoe aangewezen) Rechtbanken en de 
Gerechtshoven. 
 
Aangezien in het recente verleden de rechtsbevoegdheid ten aanzien van beroepen tegen een aantal besluiten 
inzake antidumpheffingen, compenserende heffingen en heffingen in het kader van het gemeenschappelijke 
landbouwbeleid is overgeheveld van het CBb naar de rechtbank Haarlem, stelt u voor zulks eveneens te 
realiseren voor de in de aanhef genoemde besluiten. 
 
De herschikking van rechtsbevoegdheid zou haar beslag krijgen in de invoeringswet bij de op stapel staande 
algehele herziening van de douanewetgeving (Algemene douanewet). 
Na consultatie van de president van het CBb (u ontving reeds een kopie van diens brief aan de Raad, 
gedateerd 21 februari 2006) en de sectorvoorzitter bestuursrecht van de rechtbank Haarlem, adviseert de 
Raad als volgt. 
 
De Raad kan zich verenigen met de overheveling van rechtsbevoegdheid van de in de aanhef genoemde 
zaken (gebleken is dat het aantal van die besluiten over de afgelopen vier jaren totaal 6 bedroeg) naar de 
rechtbank Haarlem. 
 
Bij de voorbereiding van deze reactie heeft de Raad eveneens kennis genomen van het voorstel Algemene 
douanewet, waarover de Raad niet eerder heeft geadviseerd. 
Aangezien daarover eerst onlangs door de Raad van State advies is uitgebracht, acht de Raad het zinnig het 
Nader rapport naar aanleiding van het advies van de Raad van State af te wachten en te bezien in hoeverre hij 
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daarover nader zal adviseren. De Raad verzoekt u dan ook het Nader rapport toe te sturen, alsmede het 
hiervoor genoemde voorstel van invoeringswet. 
 
De Raad wil op voorhand bepleiten dat bij de opstelling van het Nader rapport wordt rekening gehouden met 
de wens de bovengenoemde herschikking van rechtsmacht (inzake de in de aanhef genoemde besluiten) in 
het voorstel Algemene douanewet zelf op te nemen, en niet in de invoeringswet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 

 Th. Groeneveld 
Lid Raad voor de rechtspraak 


