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INFORMATIEFICHE 3 VOOR LOGISTIEKE DIENSTVERLENERS: GOEDEREN
Het bepalen of de goederen in de transactie al dan niet vergunningsplichtig zijn, is essentieel om
de juiste risicoanalyse te kunnen maken. De goederencode is voor logistieke dienstverleners vaak
het enige instrument, maar dit heeft echter ook zijn beperkingen. Deze informatiefiche geeft een
overzicht van de verschillende stappen die men kan nemen om dual use goederen juist te
classificeren. Daarbij staan we ook even stil bij de 4-groepenaanpak die wordt gehanteerd door
de dienst Controle Strategische Goederen. Tenslotte geven we een aantal ‘red flags’ vragen die
gebruikt kunnen worden met betrekking tot de goederencodeclassificatie.
Kernwoorden: goederencode – dual use classificatie
Algemeen
Het is in de eerste plaats de taak van de exporteur om een correcte goederencodeclassificatie te
maken en daarbij ook na te gaan of de goederen al dan niet geviseerd worden door de dual use
controlelijst. Het is echter ook nuttig om zelf als dienstverlener de goederencode te controleren
voor exporten buiten de EU. Bij correlatie met een dual use controlenummer kan u dan bij de
opdrachtgever een verklaring dual use (zie de bijlage van deze fiche) opvragen om zeker de juiste
informatie te krijgen over de productclassificatie. Als u zelf beschikt over de technische gegevens
(bijvoorbeeld technische fiche) van de producten kan u ook zelf een dual use classificatie uitvoeren.
Indien gewenst of noodzakelijk zijn de technische experten van de dienst Controle Strategische
Goederen (dCSG) beschikbaar voor advies. De dCSG maakt hiervoor gebruik van de 4groepenaanpak, zoals hieronder toegelicht.
De 4-groepenaanpak
Sinds 2016 hanteert de dCSG het volgende interpretatiekader voor de beoordeling van de
proliferatiegevoeligheid en vergunningsplicht van dual use goederen die bestemd zijn voor de
doorvoer of uitvoer.
Groep I bevat goederen waarvan de goederencode niet voorkomt in de Correlatietabel1. Groep II
bevat goederen waarvan de goederencode (eerste acht cijfers) voorkomt in de Correlatietabel,
maar die geen enkele feitelijke link hebben met goederen en activiteiten in de Europese ‘dual use’controlelijst. De overbrenging, doorvoer of uitvoer van Groep I en II goederen is volledig vrij van
formaliteiten.
Groep III bevat transacties waarbij de goederen een goederencode hebben die een hit geeft in de
Correlatietabel. Groep III-goederen zijn proliferatiegevoelig. Afhankelijk van de aangeleverde

De Correlatietabel is een instrument van de Europese Commissie (DG Taxud) die goederencodes uit de
Gecombineerde Nomenclatuur koppelt aan dual use controlenummers uit de EU dual use controlelijst.
Deze Correlatietabel wordt jaarlijks geüpdatet en is omgezet in de TARIC en TARBEL online tools.
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informatie over de transactie (af te leggen traject, bestemmeling, eindgebruiker, eindgebruik ...)
wordt beoordeeld door de dCSG of de transactie proliferatiegevoelig is of niet.
Groep IV bevat transacties waarvan de goederen een goederencode hebben die vermeld is in de
Correlatietabel, en waarvan het bedrijf en de dCSG bevestigen dat de goederen technisch voldoen
aan de parameters in de Europese ‘dual use’-lijst. Groep IV-goederen behoren dus tot de ‘dual use’goederen en zijn vergunningsplichtig. Meer informatie over de 4-groepenaanpak kan u terugvinden
op de volgende link: https://www.fdfa.be/nl/niet-vergunningsplichtige-goederen
Dual use classificatie aan de hand van de correlatietabel
Een dual use controlenummer beschrijft met specifieke technische parameters waaraan een fysiek
of niet-fysiek item dient te voldoen om als dual use product te worden beschouwd volgens
de verordening (EU) nr. 428/2009, zoals gewijzigd. Een goederencode is een wereldwijd
afgesproken douanenomenclatuur met een generieke omschrijving van de aard van de goederen.
De Correlatietabel is een instrument van de Europese Commissie dat goederencodes uit de
Gecombineerde Nomenclatuur koppelt aan dual use controlenummers uit de EU dual-use
controlelijst. Deze Correlatietabel wordt jaarlijks geüpdatet en is omgezet in de TARIC en TARBEL
online tools.
De Correlatietabel is een belangrijk instrument in het dual use risicobeheer van de Belgische
douane. Het is belangrijk hierbij op te merken dat de Correlatietabel slechts een indicatie geeft:
indien de goederencode opgelijst staat in deze Correlatietabel, dan voldoet maar een (zeer) beperkt
aantal goederen aan één van de corresponderende dual use controlenummers.
Red Flags vragen
Om het risico te verkleinen dat de opdrachtgever foutieve informatie aanlevert met betrekking
tot de goederencodeclassificatie zijn er een aantal ‘red flags’ vragen die gesteld kunnen worden
waarbij een positief antwoord op één of meerdere onderstaande vragen kan wijzen op een risico
op foutieve classificatie.
−
−
−
−
−
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Is de opdrachtgever een trader/distributeur waarbij het vermoeden bestaat dat hij/zij
onvoldoende op de hoogte is van de aard van de aangeboden goederen?;
Is de kennis over de goederen onvoldoende om te kunnen vertrouwen op de aangeleverde
informatie?;
Is de aanvrager niet bekend met de goederen en heeft deze dus geen of tekortkomende kennis
over de mogelijke toepassingen?;
Worden er eisen gesteld door de opdrachtgever die niet conform zijn met de standaard
omgang van goederen met opgegeven goederencode?;
Vraagt de opdrachtgever specifiek een bepaalde goederencode niet te gebruiken op de
aanvraag?;
Heeft u zelf twijfels bij de door de opdrachtgever aangeleverde goederencode?
Weigert de opdrachtgever om een verklaring dual use in te vullen en te ondertekenen (zie
bijlage)?;
Is de opdrachtgever een gekende producent van dual-use goederen?;
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VERKLARING GOEDEREN VOOR TWEEËRLEI GEBRUIK (DUAL USE)

Plaats, .................................
Datum, .................................

De firma ……………………………………………………………………………………………………………. (firmanaam en adres)
vertegenwoordigd door …………………………………………………………… (naam van gemachtigd persoon)
verklaart dat volgende goederen:
………......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………........ (goederenomschrijving)
wel/niet (schrappen wat niet past) voldoen aan de technische parameters opgenomen in de lijst
van goederen voor tweeërlei gebruik (dual use) zoals voorzien in Bijlage I bij Verordening (EG) nr.
428/2009 van 5 mei 2009 (zoals gewijzigd) tot instelling van een communautaire regeling voor
controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor
tweeërlei gebruik en dat deze goederen wel/niet (schrappen wat niet past) het onderwerp
uitmaken van mogelijke internationale of Europese beperkende maatregelen of bijkomende
nationale controlemaatregelen met betrekking tot goederen voor tweeërlei gebruik.
Indien deze transactie goederen voor tweeërlei gebruik (dual use) betreft, geef dan (indien
voorhanden) het referentienummer op van de relevante vergunning of vrijgavebrief die werd
afgeleverd door een bevoegde autoriteit:………………………………………………………………………………………………
Ondergetekende verklaart ook kennis te hebben genomen van de bindende aard van alle
informatie door hem/haar opgegeven middels deze verklaring en verklaart eveneens de daaruit
voortvloeiende verantwoordelijkheid te accepteren.
De geldigheid van deze verklaring is:
beperkt tot de goederen die het onderwerp uitmaken van:
Factuur nr: ………………………………………………………………………………………………
Datum: ………………………………………………………………………………………………
(Indien de goederen verdeeld werden over meerdere facturen dienen alle factuurnummers
vermeld te worden.)
doorlopend tot tegenbericht voor alle goederen herkenbaar op de handelsfacturen op basis van
…………………………………………………………………………………………………
(Unieke referentie of omschrijving waarmee de goederen steeds geïdentificeerd kunnen worden
op het handelsfactuur bij regelmatig terugkerende opdrachten.)
Handtekening:
___________________________________
Locatie, Datum

___________________________________
Officiële handtekening

___________________________________
Bedrijfsstempel / Officiële zegel

___________________________________
Naam en functie van de ondertekenaar in drukletters

DUAL USE DECLARATION

Place, ..................................
Date, .................................

The company ……………………………………………………………………………………………………. (Company name and address)
represented by …………………………………………………………… (name of the authorized person) declares that
following goods:
………......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………........ (goods description)
do/ do not (delete as appropriate) meet the technical parameters determined by the dual-use
control list as provided in Annex I to Council Regulation (EC) No 428/2009 dated 5th of May 2009
(as modified) setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and
transit of dual-use items and that these goods are/ are not (delete as appropriate) subjected to
any international or European restrictive measures or additional national control measures
concerning dual-use items.
If this transaction concerns dual-use items then provide (if available) the reference number of the
relevant
license
or
release
letter
issued
by
a
competent
authority:
………………………………………………………………………………………………
Undersigned also declares to be aware of the binding nature of all information provided by
him/her by means of this declaration and agrees to accept all responsibility resulting therefrom.
This declaration is valid:
with limitation to the goods mentioned on following invoice(s):
Invoice No: ………………………………………………………………………………………………
Date: ………………………………………………………………………………………………
(In case the goods were divided over several invoices, all invoice numbers need to be
mentioned.)
until further notice, for all goods recognizable on our commercial invoices by following:
…………………………………………………………………………………………………………….
(Unique reference or description by means of which the goods can be identified on the
commercial invoice(s) in case of recurring assignments.)
Signature:
___________________________________
Place, Date

___________________________________
Official signature

___________________________________
Company Stamp / Official Seal

___________________________________
Name and title of signer in block letters

