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D.D. 015.578 – INFORMATIENOTA BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN HET REX-SYSTEEM IN KADER
VAN DE PREFERENTIËLE OORSPRONGSPROCEDURES MET DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE (LGO)
VANAF 1 JANUARI 2020
Versie van 12 oktober 2020
1. INLEIDING
In het Publicatieblad van de Europese Unie nr. L 344 van 19 december 2013 werd Besluit (EU)
2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de Associatie van de landen en
gebieden overzee met de Europese Unie gepubliceerd (hierna het ‘LGO-besluit’ genoemd) 1. Het
Besluit is op 1 januari 2014 in werking getreden. De bepalingen inzake oorsprong staan in bijlage VI.
Bijlage VI werd gewijzigd bij Besluit (EU) 2019/2196 van de Raad van 19 december 2019 tot wijziging
van Besluit 2013/755/EU betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de
Europese Unie 2. Op 18 februari 2020 kreeg dit besluit een rectificatie. Voor de correcte wettelijke
basis verwijzen we naar de rectificatie in het Publicatieblad van de EU: PB L 45 van 18 februari 2020.
Het gaat over de volgende landen en gebieden:
•

Groenland

•

South Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden

•

Nieuw-Caledonië en onderhorigheden

•

Montserrat

•

Frans-Polynesië

•

Pitcairn

•

Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden

•

Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha

•

Wallisarchipel en Futunaeiland

•

Brits Antarctica

•

Saint-Pierre en Miquelon

•

Turks- en Caicoseilanden

•

Aruba

•

Britse Maagdeneilanden

•

Bonaire, Saba, Sint-Eustatius

•

Bermudaeilanden

•

Curaçao

•

Brits gebied in de Indische Oceaan

•

Sint-Maarten

•

Sint-Bartholomeus

•

Anguilla

•

Caymaneilanden

•

Falklandeilanden

•
•

1
2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0755&from=nl#d1e2110-37-1
PB L 337 van 30/12/2019.
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Overeenkomstig bijlage VI bij dat Besluit 2013/755/EU was het oorspronkelijk de bedoeling dat het
systeem van geregistreerde exporteurs (hierna het ‘REX-systeem’ genoemd) zou worden toegepast
vanaf 1 januari 2017. Het oude systeem voor de afgifte van verklaringen inzake oorsprong en voor de
administratieve samenwerking was in dat scenario nog van toepassing geweest tot en met 31
december 2016.
Alle LGO’s lieten echter aan de Commissie weten dat deze datum niet kon worden gehaald en dat de
toepassing van het nieuwe systeem pas op 1 januari 2020 zou kunnen beginnen. Dit uitstel werd
toegestaan zoals medegedeeld met uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2093 van de Commissie van 29
november 2016 houdende een afwijking wat betreft de datum van toepassing van het systeem van
geregistreerde exporteurs op de uitvoer uit de landen en gebieden overzee3.
Vanaf 1 januari 2020 gaat het REX-systeem definitief van start voor deze landen. Exporteurs
moeten zich laten registeren indien de waarde van de zending meer dan 10.000 EUR bedraagt. De
registratie is optioneel indien de waarde van de zendingen 10.000 EUR of minder bedraagt.
Met het Besluit (EU) 2019/2196 van de Raad van 19 december 2019 tot wijziging van Besluit
2013/755/EU betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie
dat van toepassing is vanaf 1 januari 2020, is bijlage VI in overeenstemming gebracht met de
bepalingen inzake het REX-systeem.
In principe zijn de bepalingen inzake oorsprong uit het LGO-besluit unilateraal, hetgeen betekent dat
ze enkel gelden in volgende gevallen:
•
•
•
•

de uitvoer van een LGO naar de EU;
de uitvoer uit een LGO naar een ander LGO met het oog op de toepassing van de in artikel 7
van de in bijlage VI bedoelde bilaterale cumulatie;
de uitvoer uit een LGO naar een ander LGO met het oog op de toepassing van de in artikel 2,
lid 2, van bijlage VI bedoelde LGO-cumulatie;
de uitvoer uit de Unie naar een LGO dat unilateraal een preferentiële tariefbehandeling
verleent voor een product van oorsprong uit de Unie, in overeenstemming met bijlage VI.

De drie LGO’s die overeenkomstig artikel 45 van het LGO-besluit hun douanetarieven hebben
gecommuniceerd en waarvoor de bepalingen inzake oorsprong uit het besluit mutatis mutandis van
toepassing zijn op export van de EU naar deze LGO’s zijn: Nieuw-Caledonië, Frans-Polynesië en SaintPierre en Miquelon.
In concreto wil dit zeggen dat EU-exporteurs die willen exporteren naar deze drie gebieden zich ook
moeten laten registreren in het REX-systeem.

2. BEWIJS VAN OORSPRONG
Het verzoek voor preferentiële tariefbehandeling voor goederen die van LGO- oorsprong zijn,
gebeurt vanaf 1 januari 2020 door middel van een attest van oorsprong en dus niet meer met een
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certificaat van oorsprong EUR.1 en oorsprongsverklaring. Dit heeft ook gevolgen voor wie beschikt
over de vergunning ‘toegelaten exporteur’ in kader van de LGO’s (zie punt 3.)
Model attest van oorsprong
Het oorsprongsattest moet worden opgesteld in het Frans of in het Engels op een handelsdocument
waarop de naam en het volledig adres van de exporteur en de geadresseerde zijn vermeld en dat een
omschrijving van de goederen bevat. Ook de datum van de uitgifte van het attest moet worden
vermeld.
Franstalige versie:
L'exportateur (Numéro d’exportateur enregistré – excepté lorsque la valeur des produits originaires
contenus dans l’envoi est inférieure à EUR 10.000 (1)) des produits couverts par le présent document
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2) au sens
des règles d'origine de la Décision d'association des pays et territoires d'outre-mer et que le critère
d’origine satisfait est ... ... (3)
Engelstalige versie:
The exporter (number of registered exporter – unless the value of the consigned originating products
does not exceed EUR 10,000 (1)) of the products covered by this document declares that, except
where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2) according to rules of
origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin
criterion met is ... ... (3)
(1) Wanneer het attest van oorsprong een andere verklaring vervangt, vermeldt de daaropvolgende
houder van de goederen die een dergelijke verklaring opstelt zijn naam en volledig adres gevolgd
door de vermelding (Engelse versie) “acting on the basis of the statement on origin made out by
[naam en volledig adres van de exporteur in het LGO], registered under the following number
[registratienummer van de exporteur in het LGO]”.
(2) Aanduiding van het land van oorsprong van de producten. Indien het attest van oorsprong geheel
of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla in de zin van artikel
46 van deze bijlage, moet de exporteur deze producten door middel van de letters “CM” duidelijk
aangeven op het document waarop de verklaring wordt opgesteld.
(3) Geheel en al verkregen producten: vermeld de letter “P”; producten die een voldoende be- of
verwerking hebben ondergaan: vermeld de letter “W” gevolgd door de viercijfercode van het
geharmoniseerd systeem waaronder het uitgevoerde product is ingedeeld (voorbeeld “W” 9618);
indien van toepassing wordt bovengenoemde vermelding vervangen door een van de volgende
vermeldingen:
a) bij cumulatie op grond van artikel 2, lid 2, van deze bijlage of bilaterale cumulatie op grond
van artikel 7 van deze bijlage: “EU cumulation” of “cumul UE”; “OCT cumulation” of “cumul
PTOM”;
b) bij cumulatie met een EPO-land op grond van artikel 8 van deze bijlage: “cumulation with
EPA country [naam van het land]” of “cumul avec le pays APE [naam van het land]”;
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c) bij cumulatie met een SAP-land op grond van artikel 9 van deze bijlage: “cumulation with GSP
country [naam van het land]” of “cumul avec le pays SPG [naam van het land]”;
d) bij cumulatie met een land waarmee de Unie een vrijhandelsovereenkomst heeft op grond
van artikel 10 van deze bijlage: “extended cumulation with country [naam van het land]” of
“cumul étendu avec le pays [naam van het land]”.
Geldigheidsduur:
Een attest van oorsprong wordt opgesteld wanneer de goederen van LGO-oorsprong worden
uitgevoerd naar de EU. Het is twaalf maanden geldig vanaf de datum dat ze is opgesteld door de
exporteur.
Oorsprongsattesten die buiten deze geldigheidstermijn worden ingediend, kunnen enkel nog worden
aanvaard indien de verlate indiening het gevolg is van buitengewone omstandigheden.
In andere gevallen van verlate indiening kunnen de oorsprongsverklaringen nog worden aanvaard
indien de producten voor het verstrijken werden aangebracht bij de douane van de partij van invoer.
Deze vorm van verlate indiening geldt echter alleen wanneer de goederen zijn geplaatst onder de
bijzondere regelingen: extern douanevervoer, actieve veredeling, entrepot, tijdelijke invoer en vrije
zone.
Bij wijze van uitzondering kan het oorsprongsattest ook na de uitvoer worden opgesteld („verklaring
achteraf”), mits het in de lidstaat van aangifte voor het vrije verkeer niet langer dan twee jaar na de
uitvoer wordt aangeboden. Ook bij het splitsen van een zending mag het attest van oorsprong
achteraf worden opgesteld.
Deelzendingen:
Een enkel attest van oorsprong kan betrekking hebben op verschillende zendingen indien de
goederen aan de volgende voorwaarden voldoen:
1) Ze zijn gedemonteerd of niet-gemonteerd in de zin van algemene regel 2 a) van het
geharmoniseerd systeem;
2) Ze zijn ingedeeld onder afdeling XVI of XVII of post 7308 of 9406 van het geharmoniseerd
systeem, en
3) zij zijn bedoeld om in deelzendingen te worden ingevoerd.
Vrijstelling van bewijs van oorsprong:
De oorsprongsverklaring is niet vereist in de volgende gevallen:
1. Kleine zendingen door particulieren aan particulieren;
2. Producten die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van de reizigers.
Er moet wel op worden gelet dat deze goederen geen commercieel karakter hebben, dat de invoer
incidenteel van aard is en dat aan de voorwaarden voor de toepassing van het oorsprongsprotocol
werd voldaan.
De totale waarde van de producten mag niet meer bedragen dan 500 EUR voor kleine zendingen en
1.200 EUR voor de inhoud van de persoonlijke bagage van reizigers.
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Verschillen en vormfouten:
Kleine verschillen tussen de gegevens op de oorsprongsverklaring en die op de documenten die voor
het vervullen van de invoerformaliteiten bij het douanekantoor worden ingediend, maken de
oorsprongsverklaring niet automatisch ongeldig indien blijkt dat dit document wel degelijk met de
aangebrachte goederen overeenstemt.
Kennelijke vormfouten, zoals typefouten, op een oorsprongsverklaring leiden niet tot weigering van
het document indien deze fouten niet van dien aard zijn dat zij twijfel doen rijzen over de juistheid
van de daarin vermelde gegevens.
Bewaarplicht:
De exporteurs die de oorsprongsverklaring opstellen, bewaren een kopie van de
oorsprongsverklaring en de daarbij horende bewijsstukken gedurende ten minste drie jaar vanaf het
einde van het jaar waarin het oorsprongsattest werd opgesteld.
Het is mogelijk om de documentatie te bewaren op elektronische wijze zolang het aan de hand
daarvan mogelijk is de materialen die bij de vervaardiging van de uitgevoerde producten zijn gebruikt
te traceren en hun oorsprong te bevestigen.
Codes op de douaneaangifte:
Wanneer men bij invoer gebruik wenst te maken van preferenties dient men op de invoeraangifte in
vak 36 de preferentiecode ‘300’ te gebruiken en in vak 44 de code ‘N864’. Daarnaast dienen
eveneens één van de volgende codes te worden vermeld:
•

•

•

U113: attest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd exporteur in het kader van het
LGO-besluit waarbij de totale waarde van de verzonden oorsprongsproducten niet hoger is
dan 10 000 EUR. Eventueel kan hier ook de code C100 (met REX-nummer) optioneel worden
vermeld.
U114: attest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd exporteur in het kader van het
LGO-besluit waarbij de totale waarde van de verzonden oorsprongsproducten hoger is dan
10 000 EUR. De code C100 (met REX-nummer) is verplicht.
U115: attest van oorsprong opgesteld door een niet-geregistreerd exporteur in het kader van
het LGO-besluit waarbij de totale waarde van de verzonden oorsprongsproducten niet hoger
is dan 10 000 EUR.

3. REX-REGISTRATIE
Zoals vermeld in de inleiding kunnen EU-exporteurs vooralsnog enkel gebruik maken van
preferentiële tariefbehandeling bij export naar Nieuw-Caledonië, Frans Polynesië en Saint-Pierre en
Miquelon.
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Meer informatie over hoe u zich kunt REX registreren vindt u terug op volgende website van de FOD
Financiën: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/facilitatie/rex-dezelfcertificatie
Opgelet: ook indien u momenteel beschikt over een vergunning ‘toegelaten exporteur’ voor deze
LGO’s dient u zich te laten registreren in het REX-systeem om gebruik te kunnen maken van de
preferentiële tariefbehandeling. Vanaf 1 januari 2020 is het immers niet meer mogelijk om van deze
vergunning gebruik te maken voor de LGO’s.

4. BIJKOMENDE INFORMATIE EN CONTACT
4.1 Aanvullende informatiebronnen
Om na te gaan welk preferentieel tarief en welke specifieke productregels er van toepassing zijn op
uw product kan u de Market Access Database van de EU-Commissie raadplegen:
https://madb.europa.eu/madb/rulesoforigin_preferential.htm
Verdere tarifaire informatie kan worden teruggevonden in de webapplicatie TARBEL:
https://financien.belgium.be/nl/E-services/tarbel
4.2 Nog vragen?
Indien u bijkomende informatie wenst kunt u contact opnemen met volgende diensten van de
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen:
•
•

Voor wat betreft de praktische uitvoering en het juridische aspect:
da.lex.douane@minfin.fed.be
Voor de praktische uitvoering en informatie betreffende de vergunning toegelaten
exporteur: da.ops.douane1@minfin.fed.be
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