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Samenvatting

Belanghebbende heeft zogenoemde kabelschoentjes in het vrije verkeer gebracht. De kabelschoentjes zijn bedoeld om een
elektrische contactverbinding te maken binnen een stroomleiding. In geschil is of de kabelschoentjes moeten worden ingedeeld als
‘andere contactdozen en contactstoppen (stekkers)’ als bedoeld in post 8536 69 90 GN (2,3%) dan wel als ‘aansluittoestellen en
contactverbindingen voor draad en kabels’ als bedoeld in post 8536 90 10 GN (0%). Hof Amsterdam (10 december 2015, nrs.
13/00775 en 13/00776, NTFR 2016/475) heeft geoordeeld dat de kabelschoentjes als ‘andere contactdozen en contactstoppen
(stekkers)’ dienen te worden ingedeeld.

In navolging van A-G Ettema (NTFR 2017/729) is de Hoge Raad van oordeel dat de visie van het hof onjuist is. De Hoge Raad zet
uiteen dat de kabelschoentjes niet kunnen worden aangemerkt als elektromechanische stekkers en contrastekkers bedoeld in
postonderverdeling 8536 69 GN. Zij moeten worden ingedeeld onder postonderverdeling 8536 90 10 GN.

(Cassatieberoep gegrond.)

Feiten

2.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

2.1.1. Belanghebbende handelt in kabelcomponenten zoals kabelverbindingen, bundelsystemen voor kabels en gereedschappen om
voornoemde producten te verwerken. Haar assortiment omvat zogenoemde kabelschoenen. Kabelschoenen zijn bestemd om een
contactverbinding te maken binnen een elektrische stroomleiding. Belanghebbende verhandelt kabelschoenen in diverse uitvoeringen
en afmetingen, al dan niet voorzien van isolatiemateriaal.

2.1.2. In de jaren 2009 tot en met 2011 hebben verschillende douane-expediteurs in opdracht en op naam van belanghebbende
aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van kabelschoenen (hierna: de kabelschoentjes). De kabelschoentjes betreffen
sets kabelschoenen die door middel van in elkaar te schuiven delen (van het type mannetje en vrouwtje) twee draden of kabels met
elkaar in contact kunnen brengen. Daartoe is een kabelschoentje aan een zijde voorzien van een aansluitelement in de vorm van een
klem die moet worden bevestigd om het uiteinde van een draad of kabel. Aan de andere zijde is datzelfde kabelschoentje voorzien
van een contactelement van het type mannetje of vrouwtje. De contactverbinding wordt tot stand gebracht door een op een draad of
kabel aangesloten kabelschoentje van het type mannetje – zonder gebruik van enig gereedschap – te schuiven in een op een andere
draad of kabel aangesloten kabelschoentje van het type vrouwtje.

De kabelschoentjes zijn vervaardigd van koper en voorzien van een omhulsel van isolatiemateriaal. De contactverbindingen die de
kabelschoentjes tot stand brengen zijn zogenoemde eenwegverbindingen.

2.1.3. In de hiervoor in 2.1.2 bedoelde aangiften is als toepasselijke tariefpost postonderverdeling 8536 90 10 van de Gecombineerde
Nomenclatuur (hierna: de GN) opgegeven. Postonderverdeling 8536 90 10 van de GN betreft ‘aansluittoestellen en
contactverbindingen voor draad en kabels’. Voor goederen van deze tariefpostonderverdeling geldt een tarief van douanerechten van
0 percent.

2.1.4. Naar aanleiding van een controle na invoer heeft de Inspecteur zich op het standpunt gesteld dat de kabelschoentjes moeten
worden ingedeeld in postonderverdeling 8536 69 90 van de GN als ‘andere contactdozen en contactstoppen (stekkers)’, waarvoor
het tarief van douanerechten 2,3 percent bedraagt. De Inspecteur heeft de meer verschuldigde douanerechten van belanghebbende



nagevorderd door uitreiking van de onderhavige, op twee aanslagbiljetten verenigde uitnodigingen tot betaling.

Geschil

2.2. Het Hof heeft geoordeeld dat uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 18 mei 2011, Delphi Deutschland
GmbH, C-423/10, ECLI:EU:C:2011:315 (hierna: het arrest Delphi), moet worden afgeleid dat de objectieve kenmerken en
eigenschappen van de onder postonderverdeling 8536 69 van de GN vallende goederen erin bestaan mogelijk te maken dat op een
welbepaalde manier elektrische verbindingen tot stand worden gebracht, te weten door stekkers in contrastekkers te steken zonder
verdere montage. Naar het oordeel van het Hof dienen de kabelschoentjes daarom te worden ingedeeld in postonderverdeling 8536
69 90 van de GN. Het Hof heeft – anders dan de Rechtbank – geoordeeld dat uit de GN-toelichting op de onderverdelingen 8536 69
10 tot en met 8536 69 90 niet volgt dat indeling in postonderverdeling 8536 69 van de GN is beperkt tot (contra)stekkers waarmee
meerwegverbindingen tot stand worden gebracht. Steun voor dit oordeel heeft het Hof gevonden in de toelichting op
postonderverdeling 8536 69 van het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (hierna: het GS),
opgesteld door de Werelddouaneorganisatie.

2.3. Het middel richt zich tegen de hiervoor in 2.2 weergegeven oordelen van het Hof. Het middel herhaalt het in beroep en in hoger
beroep gehouden betoog dat de kabelschoentjes onder postonderverdeling 8536 90 10 van de GN moeten worden ingedeeld.

Rechtsoverwegingen

2.4.1. Post 8536 van de GN luidt – voor zover hier van belang – als volgt:

‘8536 Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen
elektrische stroom (bijvoorbeeld schakelaars, relais, zekeringen, golfafvlakkers, contactdozen en contactstoppen (stekkers), lamp- en
buishouders en andere verbindingsstukken, aansluitdozen en -kasten), voor een spanning van niet meer dan 1.000 V;
verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels:

(…)

– lamp- en buishouders, contactdozen

en contactstoppen (stekkers):

8536 61-- lamp- en buishouders:

(…)

8536 69 -- andere:

(…)--- voor coaxiale kabels

(…) --- voor gedrukte schakelingen

8536 69 90--- andere

8536 90- andere toestellen:

8536 90 01-- geprefabriceerde elementen voor elektrische stroomleidingen

8536 90 10-- aansluittoestellen en contactverbindingen voor draad en kabels

(…)’

2.4.2. In de GS-toelichting op post 8536 van het GS, zoals weergegeven in onderdeel 6.11 van de conclusie van de Advocaat-
Generaal, wordt binnen de categorie ‘(III) apparatus for making connections to or in electrical circuits’ onderscheid gemaakt tussen
onder meer (A) contactdozen en contactstoppen (stekkers) die dienen voor het aansluiten van een verplaatsbaar toestel of een
verplaatsbaar deel van een leiding op een doorgaans vaste locatie, en (B) andere contactverbindingen, waaronder zijn begrepen
kroonsteentjes of kroonklemmen en draadverbindingsklemmen alsmede eindverbindingstukken (krokodilklemmen, kabelschoenen,
enz.) die aan het eind van een draadleiding worden gemonteerd om de aansluiting te vergemakkelijken.

Uit de GN-toelichting op de onderverdelingen van postonderverdeling 8536 69 en op postonderverdeling 8536 90 10 van de GN,
zoals weergegeven in onderdeel 6.12 van de conclusie van de Advocaat-Generaal, moet worden afgeleid dat ook de Unie heeft
beoogd bij de onderverdeling in de GN dit onderscheid te volgen. Volgens de hiervoor bedoelde GN-toelichting behoren tot
postonderverdeling 8536 69 van de GN elektromechanische stekkers en contrastekkers waarmee meerwegverbindingen tussen
bijvoorbeeld apparaten, kabels en printkaarten tot stand kunnen worden gebracht, en omvat postonderverdeling 8536 90 10 alle
eindconnectoren die aan de uiteinden van draad of kabels worden bevestigd om een elektrische verbinding tot stand te brengen langs
andere weg dan door insteken (bijvoorbeeld met krimp-, klem-, soldeer– of schroefcontacten). Zoals de Advocaat-Generaal in
onderdeel 8.3 van de conclusie heeft uiteengezet, dient aan de hiervoor weergegeven zinsnede ‘langs andere weg dan door insteken’
geen andere betekenis te worden toegekend dan dat het oogmerk van de Commissie was om hiermee de onder deze
postonderverdeling vallende goederen te onderscheiden van de elektromechanische stekkers en contrastekkers in de zin van
postonderverdeling 8536 69 van de GN. Dit strookt met hetgeen het Hof van Justitie in het arrest Delphi heeft geoordeeld (zie



onderdeel 7.24 van de conclusie van de Advocaat-Generaal).

2.4.3. Gelet op hetgeen hiervoor in 2.4.2 is overwogen, kunnen de kabelschoentjes die aan de uiteinden van een draadleiding of
kabel worden bevestigd om een eenwegverbinding tot stand te brengen, niet worden aangemerkt als elektromechanische stekkers en
contrastekkers bedoeld in postonderverdeling 8536 69 van de GN. De hiervoor in 2.2 weergegeven oordelen van het Hof geven
daarom blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het middel slaagt.

2.5. Op grond van hetgeen hiervoor in 2.4.3 is overwogen, kan ’s Hofs uitspraak niet in stand blijven. De Hoge Raad kan de zaak
afdoen. Aangezien de kabelschoentjes moeten worden ingedeeld in postonderverdeling 8536 90 10 van de GN, dient de uitspraak
van de Rechtbank te worden bevestigd.

Conclusie advocaat-generaal

6.11. De officiële Engelstalige versie van de GS-toelichting op post 8536 luidt, voor zover relevant:

‘The heading (CE: 8536) includes:

(…)

(III) APPARATUS FOR MAKING CONNECTIONS TO OR IN ELECTRICAL CIRCUITS

This apparatus is used to connect together the various parts of an electrical circuit. It includes:

(A) Plugs, sockets and other contacts for connecting a movable lead or apparatus to an installation which is usually fixed. This
category includes:

(1) Plugs and sockets (including those for connecting two movable leads). A plug may have one or more pins or side contacts which
match corresponding holes or contacts in the socket. The rim or one of the pins may be used for earthing purposes.

(2) Sliding contacts such as brushes for motors and current-collectors for electric traction vehicles, lifting appliances, etc. (overhead
or third rail collectors, etc.) other than such articles of ‘carbon’ or graphite (heading 85.45). They may consist of block metal, wire
cloth or terminated strip, and remain in this heading even when coated with an external lubricating layer of graphite.

(3) Lamp or valve sockets and lamp-holders. Certain lamp-holders – holders are in the form of candles for mounting in candelabra
or are designed to form a bracket against a wall; these remain classified here provided their main function is to act as lamp-holders.

Plus and sockets, etc., assembled with a length of wire are excluded (heading 85.44).

(B) Other connectors, terminals, terminal strips, etc. These include small squares of insulating material fitted with electrical
connectors (dominoes), terminals which are metal parts intended for the reception of conductors, and small metal parts designed to
be fitted on the end of electrical wiring to facilitate electrical connection (spade terminals, crocodile clips etc.).

Terminal strips consist of strips of insulating material fitted with a number of metal terminals or connectors to which electrical wiring
can be fixed. The heading also covers tag strips or panels; these consist of a number of metal tags set in insulating material so that
electrical wires can be soldered to them. Tag strips are used in radio or other electrical apparatus.

7.24. Het Hof ziet mijns inziens over het hoofd dat het HvJ doorslaggevend belang hecht aan het tot stand brengen van
meerwegverbindingen. In de punten 27 en 30 heeft het HvJ immers vermeld dat met de stekkers en contrastekkers
meerwegverbindingen tussen bijvoorbeeld apparaten, kabels en printkaarten tot stand kunnen worden gebracht. Het Hof citeert in
punt 6.2 van zijn uitspraak uit punt 28 van Delphi Deutschland, waarin het vereiste van meerwegverbindingen niet (nogmaals) wordt
genoemd. Wel wordt daarin vermeld dat de goederen zich kenmerken door de omstandigheid ‘dat het daarmee mogelijk is op een
welbepaalde manier elektrische verbindingen tot stand te brengen, te weten door de stekkers in de contrastekkers te steken zonder
verdere montage’. Nu de kabelschoentjes niet als stekkers kunnen worden beschouwd waarmee meerwegverbindingen tot stand
worden gebracht, heeft de overweging van het HvJ in punt 28 mijns inziens geen betekenis voor de onderhavige zaak.

8.3. Vaststaat dat de kabelschoentjes aan een zijde zijn voorzien van een klemvoorziening voor draad of kabel en aan de andere
zijde van een (klem)gedeelte (in vrouwelijke of mannelijke vorm) voor het maken van contact (zie punt 2.3 van de hofuitspraak).
Gelet op deze feiten en op de bewoordingen van post 8536 en postonderverdeling 8536 90 10 beschikken de kabelschoentjes over
de objectieve eigenschappen en kenmerken van de goederen die onder die post(onderverdeling) worden begrepen. Dit is ook wat de
Rechtbank heeft geoordeeld. De GN-toelichting op de postonderverdeling brengt de Rechtbank niet tot een ander oordeel. De
Rechtbank licht dit laatste niet toe, maar ik begrijp dat de Rechtbank doelt op de zinsnede dat een elektrische verbinding tot stand
wordt gebracht langs andere weg dan door insteken. Mijns inziens geschiedt het tot stand brengen van een elektrische verbinding te
dezen wel door ‘insteken’ of – zoals het Hof overweegt – door ‘inschuiven’. De GN-toelichting op postonderverdeling 8536 90 10
dient mijns inziens te worden gelezen in samenhang met de GN-toelichting op de postonderverdelingen 8536 69 10 tot en met 8536
69 90 (zie in punt 6.13 van deze conclusie). Dat brengt in mijn visie mee dat ‘insteken’ slechts mogelijk is met stekkers. Aan de
zinsnede ‘langs andere weg dan door insteken’ in de GN-toelichting op postonderverdeling 8536 90 10 komt op dit punt geen
zelfstandige betekenis toe.

Commentaar



Het slotakkoord voor de kabelschoentjes klinkt de advocaat-generaal wellicht als muziek in de oren. De Hoge Raad volgt de
conclusie van de advocaat-generaal dat de kabelschoentjes ingedeeld moeten worden onder postonderverdeling 8536 90 10 tegen een
tarief van douanerechten van 0%. Zoals eerder beschreven in NTFR 2017/729 (met commentaar van Van Dam) kunnen
kabelschoentjes die aan de uiteinden van een draadleiding of kabel worden bevestigd om een eenwegverbinding tot stand te brengen
niet worden aangemerkt als elektromechanische stekkers en contrastekkers als bedoeld in GN-postonderverdeling 8536 69. Tot deze
laatste postonderverdeling behoren elektromechanische stekkers en contrastekkers waar meerwegverbindingen mee tot stand kunnen
worden gebracht. Nu dit laatste bij de voorliggende kabelschoentjes niet mogelijk is, kunnen de kabelschoentjes niet onder
postonderverdeling 8536 69 worden ingedeeld. De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het hof en bevestigt de uitspraak van de
rechtbank.

[1] mr. G. van Dam werkt als advocaat-belastingkundige en MfN-registermediator bij Booij Bikkers Advocaten in Haarlem
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