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1. Toegang tot OneGate via CSAM

Ingezeten bedrijven worden vanaf nu geadviseerd om aan te melden bij de OneGate-toepassing via
CSAM, het onlinedienstenportaal van de overheid.

Dit systeem wordt reeds gebruikt door de toepassingen Intervat, Finprof, Dimona, DMFA, enz.

Het CSAM-portaal in combinatie met de OneGate module voor rechtenbeheer biedt een dubbel voordeel:
1. het stelt aangevers in staat om zelf de toegang van werknemers van hetzelfde bedrijf te beheren,

alsook om derden (boekhoudkantoren, fiduciaire kantoren) uit te nodigen;
2. het garandeert een hoger veiligheidsniveau dan de combinatie van een gebruikersnaam en een

wachtwoord. Met CSAM gebeurt de identificatie via een eID-kaartlezer of via itsme.

Vanaf 2024 geeft alleen CSAM of een commercieel certificaat toegang tot OneGate. De combinatie van
gebruikersnaam en wachtwoord is dan niet meer geldig.

Bezoek voor meer informatie onze website of de CSAM-portaalsite.

2. Transactiecodes 71 en 72

Sinds 01/01/2022 zijn nieuwe transactiecodes van kracht.

Er wordt onder meer op gewezen dat het nu de codes 71 en 72 zijn die moeten worden gebruikt voor
transacties met het oog op/in aansluiting op douane-inklaring zonder wijziging van eigendom, met
betrekking tot goederen in quasi-invoer of quasi-uitvoer (zie blz. 2-12 van het Intrastat-handleiding - deel
II).
Code 99 kan niet langer worden gebruikt voor dit soort transacties.

Voorbeelden:

Transactiecode 71
Een opdrachtgever in Italië vraagt dat goederen die per schip uit de Verenigde Staten aankomen, worden
ingeklaard in de haven van Antwerpen en vervolgens onmiddellijk worden doorgezonden naar zijn
magazijn in Italië.

Transactiecode 72
Een klant in Frankrijk stuurt goederen over de weg naar België om in de haven van Antwerpen op een
schip met bestemming het Verenigd Koninkrijk te worden geladen.
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3. Jaarlijkse herziening van de nomenclatuur van goederencodes

De jaarlijkse herziening van het Geharmoniseerd Systeem (GS) voor het jaar 2023 betreft 65
goederencodes: 42 codes werden toegevoegd en 23 geschrapt. Voortaan bevat de nomenclatuur in
totaal 9.755 codes.

De volledige 2023-goederennomenclatuur en de conversielijst 2022-2023 zijn op onze webpagina
Nomenclatuur en codes beschikbaar.

https://www.nbb.be/nl/statistieken/buitenlandse-handel/nomenclatuur-en-codes
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