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Samenvatting

Belanghebbende heeft als indirecte vertegenwoordiger van B bv aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van de
biodiesel. In deze aangiften heeft zij Canada als land van oorsprong vermeld. B bv beschikt namelijk over bindende inlichtingen
betreffende de oorsprong (BOI’s) van de Britse douaneautoriteiten waarin is vermeld dat biodiesel van een zekere samenstelling de
oorsprong Canada heeft. In 2012 is uit onderzoek van het antifraudebureau van de Europese Commissie (OLAF) gebleken dat bij de
invoer van biodiesel met oorsprong de VS de antidumpingrechten worden ontdoken door deze aan te geven als biodiesel uit Canada.
Naar aanleiding daarvan heeft de inspecteur aan belanghebbende de onderhavige uitnodigingen tot betaling (utb’s) uitgereikt. Volgens
Hof Amsterdam (19 mei 2016, nr. 14/00384, NTFR 2016/1566) kan belanghebbende zich op de BOI’s beroepen en zijn de utb’s
ten onrechte uitgereikt. De Hoge Raad vernietigt de hofuitspraak omdat het hof essentiële stellingen van de inspecteur onbesproken
heeft gelaten. Zo had de inspecteur aangevoerd dat het vermoeden is gewettigd dat ontduiking van antidumpingrechten is beoogd en
dat in dat geval niet met succes een beroep kan worden gedaan op de BOI’s. De zaak wordt verwezen.

Feiten

2.1.1. Bij Verordening (EG) nr. 598/2009 van 7 juli 2009, Pb L 179, heeft de Raad met ingang van 11 juli 2009 een definitief,
compenserend recht ingesteld op biodiesel van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (hierna: de VS). Verder heeft de
Raad bij Verordening (EG) nr. 599/2009 van 7 juli 2009, Pb L 179, eveneens met ingang van 11 juli 2009, een definitief
antidumpingrecht ingesteld op biodiesel van oorsprong uit de VS. De beide hiervoor bedoelde rechten betreffen onder meer
producten van postonderverdeling 3824 90 91 van de Gecombineerde Nomenclatuur (hierna: de GN).

Geschil

2.2. Het Hof heeft geoordeeld dat belanghebbende in haar hoedanigheid van indirect vertegenwoordiger van B bv is opgetreden en
dat zij daarom op grond van artikel 10, lid 1, van de Uitvoeringsverordening communautair douanewetboek een beroep kan doen op
de bindende inlichtingen. Aangezien de Inspecteur niet heeft betwist dat de biodiesel overeenkomt met de in de bindende inlichtingen
omschreven producten, moet volgens het Hof de biodiesel reeds op grond van de bindende inlichtingen worden geacht van
oorsprong uit Canada te zijn. Het Hof heeft hieraan de conclusie verbonden dat de uitnodigingen tot betaling moeten worden
vernietigd.

2.3.1. Het middel richt zich tegen het hiervoor in 2.2 weergegeven oordeel van het Hof over de vaststelling van de oorsprong van de
biodiesel. Het middel betoogt dat het Hof ten onrechte niet is ingegaan op de door de Inspecteur in hoger beroep aangevoerde
stellingen (a) dat het vermoeden is gewettigd dat B bv met het bewerken van de biodiesel in Canada slechts ontduiking in de zin van
artikel 25 van het CDW heeft beoogd van antidumpingrechten en compenserende rechten, en (b) dat indien voor een product aan de
voorwaarden voor toepassing van artikel 25 van het CDW wordt voldaan, niet met succes een beroep kan worden gedaan op een
voor datzelfde product verstrekte bindende inlichting betreffende de oorsprong.

Rechtsoverwegingen

2.3.2. Op grond van artikel 24 van het CDW zijn goederen bij de vervaardiging waarvan twee of meer landen betrokken zijn
geweest van oorsprong uit het land waar, in een daartoe ingerichte onderneming, de laatste ingrijpende en economisch verantwoorde
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verwerking of bewerking heeft plaatsgevonden die hetzij tot de fabricage van een nieuw product heeft geleid, hetzij een belangrijk
fabricagestadium vertegenwoordigt. In artikel 25 van het CDW is bepaald dat in gevallen waarin ten aanzien van bepaalde
bewerkingen of verwerkingen vaststaat of op grond van vastgestelde feiten het vermoeden is gewettigd dat daarmee slechts
ontwijking (‘circumvent’; ‘tourner’) wordt beoogd van bepalingen die in de Unie op goederen uit bepaalde landen van toepassing
zijn, zoals antidumpingmaatregelen, de daardoor verkregen goederen in geen geval worden geacht op grond van artikel 24 van het
CDW van oorsprong te zijn uit het land waar deze be- of verwerkingen hebben plaatsgevonden.

2.3.3. Gelet op de woorden ‘in geen geval’ in artikel 25 van het CDW, is niet voor redelijke twijfel vatbaar dat in de gevallen
bedoeld in die bepaling, niet met vrucht een beroep op een bindende inlichting betreffende de oorsprong kan worden gedaan. Dit kan
slechts anders zijn als de bindende inlichting (mede) inhoudt dat artikel 25 van het CDW in het voorliggende geval niet van
toepassing is (zie artikel 12, lid 2, laatste volzin, van het CDW in samenhang gelezen met artikel 22 van het CDW).

2.3.4. De hiervoor in 2.3.1 bedoelde stellingen van de Inspecteur zijn daarom aan te merken als essentiële stellingen. Het Hof had
die stellingen dan ook moeten behandelen. Het middel slaagt.

2.4. Gelet op hetgeen hiervoor in onderdeel 2.3 is overwogen, kan de uitspraak van het Hof niet in stand blijven. Verwijzing moet
volgen.

(Volgt vernietiging en verwijzing.)

Commentaar

Na de conclusie van A-G Ettema (NTFR 2017/2116, met commentaar van Van Dam) was de kans al groot dat de Hoge Raad zou
overgaan tot terugverwijzing naar het hof. De Hoge Raad verwijst inderdaad terug en oordeelt dat het hof de stellingen van de
inspecteur had moeten aanmerken als essentiële stellingen waar niet aan voorbij had mogen worden gegaan. De inspecteur vermoedt
dat belanghebbende slechts de biodiesel uit de Verenigde Staten van Amerika (VS) in Canada heeft bewerkt, om onder de heffing
van compenserend recht en antidumpingrecht uit te komen. Indien dit inderdaad het geval is, kan belanghebbende zich niet langer
beroepen op de afgegeven bindende oorsprongsinlichting (BOI). Jurisprudentie omtrent fraude, misbruik en bedrog, zoals beschreven
in r.o. 6.21 en 6.22 van de conclusie van de advocaat-generaal, wegen in dat geval zwaarder. Die conclusie is op zichzelf niet
vreemd: wanneer een BOI wordt afgegeven met als land van oorsprong Canada, maar bij later onderzoek blijkt dat dit een
gefingeerde situatie betreft en het land van oorsprong de VS is (zie r.o. 2.3.2.), is het niet verwonderlijk dat een afgegeven BOI niet
meer op de situatie van toepassing is en dus niet meer kan worden gebruikt. Het is nu aan het verwijzingshof om de feiten en
omstandigheden rond de afgegeven BOI te onderzoeken. Het is goed voor te stellen dat het verwijzingshof daarbij onderzoekt of alle
relevante feiten en omstandigheden bij de douaneautoriteiten bekend waren ten tijde van de afgifte én of de bedrijfsverplaatsing haar
oorsprong vindt in het ontwijken van antidumpingrechten en compenserende rechten. Als het verwijzingshof straks tot de conclusie
komt dat in de voorliggende situatie ‘slechts sprake is van ontduiking’ van antidumpingrechten en compenserende rechten (r.o.
2.3.1), dan zal worden geoordeeld dat het land van oorsprong de VS is, waardoor een beroep op de BOI niet langer mogelijk is en
belanghebbende alsnog de verschuldigde rechten zal moeten betalen. Zie in het kader van die beoordeling ook r.o. 2.1 en 2.2 van de
eerdere hofuitspraak (Hof Amsterdam 19 mei 2016, nr. 14/00384, NTFR 2016/1566), waarin het hof onder andere een e-mail van
belanghebbende, waarin het belang van het mengen in Canada uiteen werd gezet, als een niet bestreden en vaststaand feit aanmerkt.
Het is nu afwachten tot welk oordeel het verwijzingshof zal komen en hoe het dit zal motiveren.

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