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Internationale standaard
bij In- en Uitvoer

de Goederencode
WDO (WCO)
Wereld Douane Organisatie
(World Customs Organization)

Geharmoniseerde Systeem (GS)

 lke 5 jaar wordt het Geharmoniseerde Systeem (GS) herzien.
E
De huidige versie is op 1 januari 2017 in werking getreden.
Op 1 januari 2022 zal de nieuwe versie in werking treden
(HS Nomenclature 2022 edition). Met deze herziening zullen
een aantal posten en onderverdelingen worden verwijderd,
nieuwe posten en onderverdelingen worden opgevoerd en
zullen diverse aantekeningen en aanvullende aantekeningen
worden gewijzigd.

Code
GS (Geharmoniseerd
Systeem)

EU
Europese Unie
Gecombineerde Nomenclatuur (GN)
Geïntegreerd communautair tarief (Taric)

Het Publicatieblad van de Europese Unie (PB) is een
belangrijke bron van informatie. Het publicatieblad is
er in twee series:
• L-blad (wetgeving)
• C-blad (mededelingen en bekendmakingen)

 e toelichtingen en indelingsadviezen op het GS zijn
D
onmisbare hulpmiddelen bij het verantwoord indelen van
goederen in de nomenclatuur.

 enmaal per jaar wordt de wetgeving herzien. De wijzigingen
E
worden gepubliceerd in de bijlage bij de GN verordening2.

Code
GN (Gecombineerde
Nomenclatuur)
Taric (Geïntegreerd
communautair tarief)
1e aanvulling Taric
2e aanvulling Taric

 r kunnen meerdere malen per jaar aanvullende
E
aantekeningen GN, toelichtingen en conclusies verschijnen.
 m onduidelijkheden of discussie met betrekking tot de indeling
O
van bepaalde goederen in de GN weg te nemen kan de
Europese Commissie lopende het jaar “indelingsverordeningen”
publiceren.
 e toelichtingen op de GN zijn onmisbare hulpmiddelen bij
D
het verantwoord indelen van goederen in de nomenclatuur.

www.inenuitvoer.nl/gebruikstarief

Positie
7-8

xx

9-10

xx

11-14
15-18

xxxx
xxxx

In de verordening (EEG) nr. 2658/87 wordt de wettelijke
basis gelegd voor Taric, het geïntegreerd tarief van de EU.
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eur-lex.europa.eu/homepage.html
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Nederland
Gebruikstarief

xxxxxx
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 weemaal per jaar kunnen de toelichtingen en
T
indelingsadviezen (tariferingen) op het Geharmoniseerde
Systeem wijzigen. Deze wijzigingen worden gepubliceerd in
het Publicatieblad1 C van de Europese Unie.
www.wcoomd.org/en.aspx

Positie
1-6

 e voor Nederland te gebruiken goederencode bestaat uit
D
de GS-code aangevuld met de GN-code (voor Uitvoer) en
aanvullend de Taric-code (voor Invoer). Afhankelijk van de
situatie kan hier nog de nationale onderverdeling aan
toegevoegd worden.

Code
1e aanvulling code
Gebruikstarief
2e aanvulling code
Gebruikstarief

 e Taric-codes en nationale onderverdelingen worden
D
gebruikt voor o.a.:
• Antidumpingheffingen
• Autonome schorsingen
• Autonome tariefcontingenten
• De nationale aanvullende code (nac) voor accijnsgoederen,
verbruiksbelastinggoederen en keuze omzetbelastingtarief

Positie
19-20

xx

21-22

xx

Verplicht bij invoer
Verplicht bij uitvoer

Niveau
WDO
EU
EU
EU
EU
NL
NL

Code
GS (Geharmoniseerd Systeem)
GN (Gecombineerde Nomenclatuur)
Taric (Tarif Integré Communautaire)
1e aanvulling Taric
2e aanvulling Taric
1e aanvulling code Gebruikstarief
2e aanvulling code Gebruikstarief

Wat is een goederencode, hoe
is deze opgebouwd en op welke
wetgeving is deze gebaseerd?
De goederencode is gebaseerd op een internationale standaard die
gebruikt wordt door de douane en/of andere overheidsinstellingen in
meer dan 200 landen om goederen eenduidig te identiﬁceren. Deze
standaard, het Geharmoniseerde Systeem (GS), wordt wereldwijd
toegepast. In het Geharmoniseerde Systeem zijn de eerste 6 cijfers
van de goederencode (1-4 voor de post en 5-6 voor de onderverdeling)
vastgelegd en dus internationaal gelijk. Het Geharmoniseerde
Systeem wordt door de Wereld Douane Organisatie (WDO) in Brussel
onderhouden en de GS-codes zijn essentieel in het wereldwijde
handelsverkeer. Verdere onderverdelingen kunnen van land tot land
verschillen, afhankelijk van de behoefte.

www.inenuitvoer.nl

Positie 1-6
xxxxxx

Positie 7-8

Optioneel voor maatregelen

Positie 9-10

Positie 11-14

Positie 15-18

Optioneel voor accijns en omzetbelasting

Positie 19-20

Positie 21-22

xx
xx
xxxx
xxxx
xx
xx
De goederencode wordt gebruikt als basis voor:
Toepassen van douane(invoer)rechten
Handelsstatistieken
Oorsprongsregelgeving
Handelsafspraken
Monitoren van gecontroleerde goederen
(o.a. wapens en beschermde flora en fauna)
Risicoanalyses
Verwerken in Douane-aangiftesystemen
De Europese Unie hanteert een op het WDO model gebaseerde
combinatie van douanenomenclatuur en handelsstatistiek, de
gecombineerde Nomenclatuur (GN). De GN-code wordt gevormd
door de GS-code, aangevuld met twee cijfers. Deze GN-code vormt de
basis voor onze goederencode en bestaat dus uit 8 cijfers. Om, naast
de douanerechten, ook andere financiële maatregelen en niet-financiële

maatregelen (veiligheid, gezondheid, economie, milieu en landbouw)
die bij de invoer en/of de uitvoer van goederen in de Europese Unie
worden toegepast te kunnen verwerken, is er aanvullend op de
GN-code de Taric (Tarif Integré Communautaire) onderverdeling.
Taric-onderverdelingen kunnen elke dag wijzigen, afhankelijk van de
ingangsdatum van een maatregel met betrekking tot de betreffende
GN-code.
Nederland maakt gebruik van het Gebruikstarief. Dit Gebruikstarief
is gebaseerd op Taric, eventueel aangevuld met nationale codes van
tweemaal twee cijfers. Het Gebruikstarief wordt gebruikt als
hulpmiddel voor de toepassing van de ﬁnanciële maatregelen (rechten
en belastingen bij invoer) en de niet-ﬁnanciële maatregelen VGEM
(veiligheid, gezondheid, economie, milieu en landbouw) bij invoer en/
of uitvoer van goederen in Nederland. Het gebruikstarief, bestaande
uit ongeveer 5000 warengroepen, is onderverdeeld in 21 afdelingen en
99 hoofdstukken.

