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Dictum
Artikel 5, lid 7, sub a, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de
Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetge
vingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stel
sel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag,
zoals gewijzigd bij richtlijn 95/7/EG van de Raad van 10 april
1995, gelezen in samenhang met artikel 11, A, lid 1, sub b, daarvan,
moet in die zin worden uitgelegd dat het door een belastingplichtige
voor een van belasting over de toegevoegde waarde vrijgestelde eco
nomische activiteit bestemmen van velden in zijn eigendom die hij door
een derde heeft laten bewerken, onderworpen kan worden aan een
heffing van belasting over de toegevoegde waarde met als maatstaf
van heffing de som van de waarde van de grond waarop deze velden
liggen en de kosten van de bewerking ervan, voor zover die belasting
plichtige over die waarde en kosten nog geen belasting over de toege
voegde waarde heeft betaald en mits de betrokken terreinen niet onder
de in artikel 13, B, sub h, van deze richtlijn bedoelde vrijstelling
vallen.

(1) PB C 269 van 10.09.2011.

12.1.2013

ten voor de boeking in de zin van die bepaling bevat, het aan de
lidstaten overlaat de nadere voorschriften voor de boeking van de uit
een douaneschuld voortvloeiende bedragen aan rechten vast te stellen,
zonder dat deze lidstaten verplicht zijn de nadere voorschiften voor deze
boeking in hun nationale wetgeving op te nemen, met dien verstande
dat deze boeking zodanig moet worden verricht dat de bevoegde dou
aneautoriteiten het exacte bedrag aan rechten bij invoer of bij uitvoer
dat voortvloeit uit een douaneschuld, registreren in de boekhouding of
op iedere andere drager die als zodanig dienstdoet, opdat met name de
boeking van de betrokken bedragen met zekerheid kan worden
vastgesteld, ook ten aanzien van de schuldenaar.

(1) PB C 282 van 24.9.2011.

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 november 2012
— Raad van de Europese Unie/Nadiany Bamba, Europese
Commissie
(Zaak C-417/11 P) (1)

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 8 november 2012
(verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — België) —
KGH Belgium NV/Belgische staat
(Zaak C-351/11) (1)

(Hogere voorziening — Gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid — Specifieke beperkende maatregelen tegen
bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in
Ivoorkust — Bevriezing van tegoeden — Artikel 296 VWEU
— Motiveringsplicht — Recht van verdediging — Recht op
doeltreffende voorziening in rechte — Recht op eerbiediging
van eigendom)

(Douaneschuld — Navordering van rechten bij invoer of
uitvoer — Boeking van rechten — Nadere voorschriften)

(2013/C 9/28)
Procestaal: Frans

(2013/C 9/27)
Procestaal: Nederlands
Verwijzende rechter

Partijen
Rekwirante: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M.
Bishop, B. Driessen en E. Dumitriu-Segnana, gemachtigden)

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: KGH Belgium NV
Verwerende partij: Belgische staat
Voorwerp
Verzoek om een prejudiciële beslissing — Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen — Uitlegging van artikel 217, leden 1 en
2, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12
oktober 1992 tot vaststelling van het communautair dou
anewetboek (PB L 302, blz. 1) — Navordering van rechten
bij invoer of uitvoer — Boeking van rechten — Nadere
voorschriften
Dictum
Artikel 217, lid 2, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad
van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair dou
anewetboek, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 82/97 van het
Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996, moet aldus
worden uitgelegd dat dit artikel, aangezien het geen nadere voorschrif

Andere partijen in de procedure: Nadiany Bamba (vertegenwoordi
gers: aanvankelijk P. Haïk, vervolgens P. Maisonneuve, avocats),
Europese Commissie (vertegenwoordigers: E. Cujo en M. Kon
stantinidis, gemachtigden)
Interveniënte aan de zijde van verzoekende partij: Franse
Republiek (vertegenwoordigers: G. de Bergues en É. Ranaivoson,
gemachtigden)
Voorwerp
Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde
kamer) van 8 juni 2011, Bamba/Raad (T-86/11), waarbij het
Gerecht besluit 2011/18/GBVB van de Raad van 14 januari
2011 tot wijziging van besluit 2010/656/GBVB van de Raad
tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Ivoorkust
en verordening (EU) nr. 25/2011 van de Raad van 14 januari
2011 tot wijziging van verordening (EG) nr. 560/2005 tot in
stelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen
en entiteiten in verband met de situatie in Ivoorkust
(PB L 11, blz.1) heeft nietigverklaard, voor zover die handelin
gen Nadiany Bamba betreffen — Bevriezing van tegoeden —
Motiveringsplicht — Onjuiste rechtsopvatting

