Tip 2. Classificatie: bepaal de juiste goederencode!
Het classificeren ofwel het indelen van goederen in de Nomenclatuur (naamlijst van goederen) lijkt zo op het eerste gezicht
gemakkelijk. Met behulp van het Gebruikstarief, gratis ter beschikking gesteld door de Nederlandse Douane of de versie van
In- en uitvoer.nl maakt u een keuze uit ongeveer 1.250 verschillende posten. Vervolgens maakt u een keuze uit een aantal
mogelijke onderverdelingen en de klus is geklaard.
Gemakkelijk toch . . .
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Bindende Tariefinlichting
Kan in alle gevallen vooraf worden voorkomen dat een
verkeerde code wordt gebruikt? Ja en nee. In de Europese
Gemeenschap is het mogelijk een zogenoemde bindende
tariefinlichting (BTI) aan te vragen. Een BTI is een door de
Douane afgegeven beschikking, waarin zij vast stelt in
welke goederencode een product moet worden ingedeeld.
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Schoenmaker . . .

aanvraagt, dan heeft u dus een grote mate van zekerheid
over de juistheid van de code. Echter in de meeste gevallen
is dat niet werkbaar. Het aanvragen van een BTI kan tot drie
maanden duren. Die tijd is er soms wel, meestal niet.
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verantwoorde manier plaatsvinden en actueel blijven. Op
basis van bijvoorbeeld de omschrijving, specificaties, eerder
afgegeven BTI’s, indelingsverordeningen en jurisprudentie
moet goed gemotiveerd worden welke code van toepassing
is. Een dergelijk artikelstambestand is geen statisch
bestand. Periodiek moet worden vastgesteld of er nieuwe

voorkomen, en mocht de Douane naar aanleiding van een
CNI ooit tot een afwijkende indeling komen, dan is de
eerste stap richting een goed onderbouwd bezwaar- of
beroepschrift al gezet. Ook kan, in het kader van een
mogelijk strafrechtelijk vervolg, op basis van het voortraject
in veel gevallen een beroep worden gedaan op het feit dat
er sprake is van een pleitbaar standpunt, waardoor de
gevolgen

van

een

mogelijke

onjuiste

indeling

op

strafrechtelijk gebied beperkt blijven. Voor meer informatie
kunt u de internetsite van Customs Knowledge raadplegen
(www.douaneadvies.nl) of contact met hen opnemen via
douanetip@douaneadvies.nl.

goederen in het assortiment zijn opgenomen en of de

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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