Hoge Raad: kerstfeestartikelen is een breder begrip
Al vele jaren houdt een leuk onderwerp de gemoederen bezig: is iets een kerstfeestartikel of niet. Na de inspecteur, de
Rechtbank Haarlem en het Gerechtshof Amsterdam heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan: in het voordeel van
belanghebbende! Het begrip kerstfeestartikel moet niet te eng worden geïnterpreteerd.
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Vervolgens heeft de inspecteur hoger beroep ingediend. De
Douanekamer van het Hof Amsterdam oordeelde onder
meer dat de producten de objectieve kenmerken en
eigenschappen van kerstfeestartikelen ontberen nu zij geen
rechtstreeks en specifiek verband hielden met het
kerstfeest. Het feit dat zij gewoonlijk worden gebruikt in de
winterperiode brengt volgens de Douanekamer niet met
zich mee dat er sprake is van kerstfeestartikelen. Voorts
overwoog de Douanekamer dat de omstandigheid dat het
kerstfeest kan worden geassocieerd met sneeuw en ijs
onvoldoende is om afbeeldingen van sneeuw en ijs in
rechtstreeks en specifiek verband met het kerstfeest te

kerstfeestversiering van GS-post 9505.
Conclusie
Wederom blijkt maar weer dat het zin kan hebben om te
procederen! Ook is interessant om te zien dat ook nu weer
de bestemming en het gebruik van betekenis zijn.
Als u vragen heeft of overweegt om te gaan procederen,
neemt u dan gerust contact met ons op via
bart.boersma@douaneadvies.nl ,
bram.vanbreukelen@douaneadvies.nl of
geert.koevoets@douaneadvies.nl.

brengen. Ofwel, de inspecteur kreeg nu weer gelijk.
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