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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/532 VAN DE COMMISSIE
van 22 maart 2021
tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van
het douanewetboek van de Unie (1), en met name artikel 57, lid 4, en artikel 58, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG)
nr. 2658/87 (2) is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening
vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of
gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij
specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader
van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden
ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefinlichting die is afgegeven voor onder deze verordening vallende
goederen en die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog gedurende een bepaalde
periode mag worden gebruikt op grond van artikel 34, lid 9, van Verordening (EU) nr. 952/2013. Die periode moet
worden vastgesteld op drie maanden.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité
douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder
de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2
Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 34, lid 9, van
Verordening (EU) nr. 952/2013 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening
worden gebruikt.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
(1) PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1.
(2) Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het
gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 maart 2021.

Voor de Commissie
Gerassimos THOMAS
Directeur-generaal
Directoraat-generaal Belastingen en Douane- unie
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BIJLAGE

Omschrijving

Indeling
(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een
apparaat
(een
zogenoemd
“camerastationapparaat” of “alles-in-eenrecorder”), aangeboden in één behuizing, met
afmetingen van ongeveer 33 × 23 × 8 cm,
bestaande uit de volgende onderdelen:

8521 90 00

De indeling is vastgesteld op basis van de
algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie
van de gecombineerde nomenclatuur,
aantekening 3 op afdeling XVI, aantekening 5
E) op hoofdstuk 84 en de tekst van de
GN-codes 8521 en 8521 90 00.

—
—
—
—

passieve en actieve elementen;
een processor;
een grafische kaart;
een intern geheugen (harde schijf).

Het apparaat heeft geen tv-tuner.
Het apparaat is uitgerust met de volgende
interfaces: RJ45, USB, VGA, SPF en HDMI en
geïntegreerde 8-poorts-switch met PoE
(power-over-ethernet)-capaciteit.
Het
is
uitgerust
met
een
standaardbesturingssysteem
voor
“automatische
gegevensverwerkende
machines”. Het is ook voorgeconfigureerd met
reeds
geïnstalleerde
speciale
“camerabeheersoftware” en het heeft licenties
voor acht kanalen.
Het apparaat is ontworpen voor het ontvangen
van audio- en videogegevens via een
telecommunicatie-interface
(en
Internet
Protocol
(IP))
van
maximaal
acht
bewakingscamera’s (IP-camera’s). De gegevens
kunnen worden opgenomen op de interne
harde schijf, op een extern opslagmedium (via
de USB-interface) of het apparaat kan de
gegevens via telecommunicatienetwerken naar
een ander IP-adres sturen (bijvoorbeeld naar een
server, een switch, een mobiele telefoon of een
automatische gegevensverwerkende machine).
Het apparaat kan worden aangesloten op een
monitor of beeldscherm en op een
toetsenbord. Het wordt aangeboden om in een
beveiligings- en bewakingssysteem te worden
gebruikt.

Gezien zijn objectieve kenmerken is het
apparaat bedoeld om samen te werken met
maximaal
acht
camera’s
voor
videobewakingsdoeleinden. Een machine die
voor dat doel signalen van camera’s opneemt
en deze hetzij naar een ander IP-adres kan
zenden, hetzij op een beeldscherm of monitor
kan weergeven, vervult een eigen functie, andere
dan automatische gegevensverwerking in de zin
van aantekening 5 E) op hoofdstuk 84. (Zie ook
arrest van het Hof van Justitie van 17 maart
2005, Ikegami Electronics, C-467/03, ECLI:EU:
C:2005:182). Indeling onder GN-post 8471 als
automatische gegevensverwerkende machines
is daarom uitgesloten.
Het apparaat is ontworpen om twee of meer
elkaar aanvullende functies te vervullen in de
zin van aantekening 3 op afdeling XVI,
namelijk het verzenden en ontvangen van
gegevens bedoeld bij post 8517 en het
opnemen en weergeven van video bedoeld bij
post 8521.
Op basis van de objectieve kenmerken van het
apparaat is de hoofdfunctie video-opname en
videoweergave in het kader van een
beveiligings- en bewakingssysteem. Het
verzenden en ontvangen van gegevens is
slechts een nevenfunctie om de werking te
verbeteren van het systeem waarvan het
apparaat een bestanddeel vormt. Indeling
onder post 8517 is derhalve uitgesloten. (Zie
ook arrest van het Hof van Justitie van
25 februari 2016, G. E. Security, C-143/15,
ECLI:EU:C:2016:115, punten 55-57).
Het apparaat moet daarom worden ingedeeld
onder GN-code 8521 90 00 als andere videoopname- en videoweergaveapparaten, ook
indien met ingebouwde videotuner.

