Douanetip 11: Het gebruik van artikelstambestanden
Het lijkt eenvoudig. U maakt een overzicht waarin onder meer het artikelnummer, een goederenomschrijving en de
goederencode wordt opgenomen, en u noemt dat vervolgens een artikelstambestand. Makkelijk. Iedere keer als u een
aangifte maakt haalt u uit dit bestand de vereiste gegevens op. Uniformiteit verzekerd. Maar op welke manier heeft u
verzekerd dat de in het artikelstambestand opgenomen informatie actueel is en blijft
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Motivering van de classificatie: Bij een latere discussie
moet duidelijk zijn hoe de goederencode op enig
moment is vastgesteld. In veel gevallen zal er niet veel
reden voor onduidelijkheid bestaan, maar als dat wel
het geval is, dan moet een gemotiveerde keuze worden
gemaakt. Leg daarom vast waarom voor een specifieke
goederencode is gekozen. Verwijs ook naar een
eventuele BTI of een intern dossier waarin meer
informatie is opgenomen. Filter, sorteer en zoek ten
slotte periodiek om doublures en onduidelijkheden te
voorkomen en uniformiteit te waarborgen.
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Actualiteit: Wanneer aan een artikelstambestand
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douanerecht. Stel daarom procedures op waarin wordt
aangegeven wie verantwoordelijk is en op welke wijze
de aanwezige kennis actueel gehouden wordt zodat de
actualiteit van het artikelstambestand kan worden
gewaarborgd.
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Extern advies en audit: Veel bedrijven hebben een
bepaalde hoeveelheid aan kennis en ervaring waarmee
ze in staat zijn het grootste gedeelte van de producten
te classificeren. Echter, die kennis houdt in veel
gevallen ook wel ergens op. Schakel daarom op tijd –

Conclusie
Het gebruik van een artikelstambestand is voor veel
bedrijven logisch en zinvol. Het artikelstambestand dient
dan wel juiste en actuele informatie te bevatten. Uit onze
praktijk blijkt dat dit voor veel bedrijven een moeilijke
opgave is.
Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, dan is
Customs Knowledge hierbij graag uw gesprekspartner. Kijk
voor

meer

informatie

op

de

internetsite

www.customsknowledge.nl.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en
onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs
Knowledge BV.
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