Commented [MS1]: Stellingen zijn voor indiening
afgestemd met de promotoren en zij zijn bekend met de
vereisten die aan de stellingen worden gesteld.

Stellingen

Behorende bij het proefschrift van Martijn L. Schippers
“Douanewaarde in een globaliserende wereld”

1. Over de kwestie pre-existentie: het beschikken over een goed creëert de economische waarde
van een goed.
2. Het principe dat de douanewaarde gelijk is aan wat de gek ervoor geeft, staat in het huidige
tijdsgewricht onder druk.
3. De prijselementen zoals genoemd in de artikelen 71 en 72 DWU hebben elk hun eigen reikwijdte
en eigen set aan voorwaarden waaronder zij in aanmerking moeten worden genomen.
4. Vrij naar Lucebert: de douanewaarde is weerloos.1
5. Met de introductie van het last-sale principe in artikel 128, lid 1, van de Uitvoeringsverordening
(EU) 2015/2447 heeft de Europese Commissie zijn bevoegdheden overschreden.
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6. De ondermijning van rule based trade policy ingezet door de Trump administration is een
grotere bedreiging (geweest) voor de globalisering van handelsstromen dan de Covid-19 crisis.
7. De rechtspositie van de marktdeelnemer is onder het DWU verzwakt ten opzichte van het CDW.
8. Van de drie elementen die de douaneschuld bepalen, is de oorsprong van de goederen vandaag
de dag het belangrijkste.
9. Het WHO-moratorium op invoerrechten over elektronische transmissies moet gehandhaafd
blijven.
10. Het parallelisme dat het Hof van Justitie voorheen voorstond ten aanzien van het ontstaan van
een douaneschuld en het belastbaar feit invoer van goederen voor de btw is verzwakt.
11. Een avond karaoke in Salon Tropica is de ideale vrijetijdsbesteding met familie, vrienden,
studenten en collega’s.

1

Het citaat ‘alles van waarde is weerloos’ is afkomstig uit het gedicht De zeer oude zingt uit 1978 en is in
Neonletters terug te vinden op het gebouw gelegen aan de Blaak 16 te Rotterdam.
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