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D.D. 016.089 - OVERGANGSMAATREGELEN OORSPRONGSBEWIJZEN IN KADER VAN
STELSEL VAN ALGEMENE PREFERENTIES – SYSTEEM VAN GEREGISTREERDE
EXPORTEURS
Algemeen
Overeenkomstig artikel 79 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie
van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van
Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
het douanewetboek van de Unie (hierna: DWU IA), zijn de begunstigde landen op 1 januari
2017 van start gegaan met de registratie van exporteurs.
Indien het begunstigde land niet in staat was om op die datum van start te gaan met de
registratie, werd de Commissie uiterlijk 1 juli 2016 schriftelijk hiervan in kennis gesteld. Er werd
voor die landen bijgevolg uitstel van de registratie van exporteurs toegestaan tot 1 januari 2018
of 1 januari 2019.
Gedurende een periode van twaalf maanden, volgend op de datum waarop men overgaat tot
de registratie van exporteurs, blijven de bevoegde autoriteiten in dat begunstigde land
certificaten van oorsprong formulier A afgeven op verzoek van exporteurs die op het moment
van de aanvraag om het certificaat te viseren niet zijn geregistreerd.
Onverminderd artikel 94, lid 2 DWU IA zal de Unie de in voorgaande alinea afgegeven
certificaten formulier A aanvaarden indien zij zijn afgegeven vóór de datum van registratie van
de betrokken exporteur.
De bevoegde autoriteiten van een begunstigd land die problemen ondervinden om het
registratieproces binnen de termijn van twaalf maanden te voltooien, kunnen bij de Commissie
om een verlenging vragen. Een dergelijke verlenging bedraagt niet meer dan zes maanden.
Vanaf de datum dat het begunstigde land voornemens is van start te gaan met de registratie
van exporteurs, stellen de exporteurs attesten van oorsprong op voor zendingen van
producten van oorsprong wanneer de totale waarde ervan niet hoger is dan 6 000 EUR, en dit
ongeacht of deze exporteurs zijn geregistreerd of niet.
Exporteurs die zich laten registreren, stellen vanaf de datum waarop hun registratie
overeenkomstig artikel 86, lid 4, DWU IA geldig is, attesten van oorsprong op voor producten
van oorsprong die worden verzonden, wanneer de totale waarde ervan hoger is dan
6 000 EUR.
Er zijn momenteel verscheidene soorten oorsprongsbewijzen ontvankelijk in de Unie
naargelang de situatie van het begunstigd land in de context van REX:
a) Het begunstigd land bevindt zich in de transitieperiode en is nog niet begonnen met de
toepassing van het REX-systeem:
•

Een certificaat van oorsprong formulier A mag door de bevoegde autoriteiten van
het begunstigd land gedurende de transitieperiode nog worden afgeleverd aan
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•

exporteurs aangezien zij zich niet kunnen registreren tot het begunstigd land het
REX-systeem toepast, (zie modelformulier in bijlage 22-08 DWU IA); of
Een oorsprongsverklaring op factuur moet door de exporteur worden opgesteld
voor een verzending met een waarde kleiner of gelijk aan 6.000 EUR, (zie
modelformulier in bijlage 22-09 DWU IA).

b) Het begunstigd land bevindt zich in de transitieperiode en is begonnen met de toepassing
van het REX-systeem:
•

•

•

Een certificaat van oorsprong formulier A mag door de bevoegde autoriteiten van
het begunstigd land gedurende de transitieperiode nog worden afgeleverd aan
exporteurs die nog niet geregistreerd zijn, (zie modelformulier in bijlage 22-08
DWU IA); of
Een attest van oorsprong moet door de geregistreerde exporteur worden
opgesteld wanneer de totale waarde van de producten van oorsprong hoger is
dan 6.000 EUR. Dit attest moet opgesteld worden op een handelsdocument met
vermelding van de naam en het volledige adres van de exporteur en de
geadresseerde, alsook de omschrijving van de goederen, de datum waarop het
attest is opgesteld en het registratienummer in REX van de geregistreerde
exporteur, (zie modelattest in bijlage 22-07 DWU IA); of
Een attest van oorsprong, voor een zending waarvan de totale waarde kleiner of
gelijk is aan 6.000 EUR, opgesteld door een al dan niet geregistreerde exporteur;
dit attest moet opgesteld worden op een handelsdocument met vermelding van de
naam en het volledige adres van de exporteur en van de bestemmeling, alsook de
omschrijving van de goederen en de datum waarop het attest is opgesteld, (zie
modelattest in bijlage 22-07 DWU IA).

c) Het begunstigd land is begonnen met de effectieve toepassing van het REX-systeem en
de transitieperiode is geëindigd:
•

•

•

Een attest van oorsprong moet worden opgesteld door de geregistreerde
exporteur wanneer de totale waarde van de producten van oorsprong hoger is
dan 6.000 EUR. Dit attest moet opgesteld worden op een handelsdocument met
vermelding van de naam en het volledige adres van de exporteur en de
geadresseerde, alsook de omschrijving van de goederen, de datum waarop het
attest is opgesteld en het registratienummer van de geregistreerde exporteur in
REX, (zie modelattest in bijlage 22-07 DWU IA); of
Een attest van oorsprong moet worden opgesteld door een al dan nietgeregistreerde exporteur voor een zending waarvan de totale waarde kleiner of
gelijk is aan 6.000 EUR. Dit attest moet opgesteld worden op een
handelsdocument met vermelding van de naam en het volledige adres van de
exporteur en van de bestemmeling, alsook de omschrijving van de goederen en
de datum waarop het attest is opgesteld, (zie modelattest in bijlage 22-07 DWU
IA).
De certificaten van oorsprong formulier A die uitgereikt werden aan een exporteur
die voor het einde van de transitieperiode op het moment van uitreiking nog niet
geregistreerd was, mogen nog aanvaard worden. De certificaten van oorsprong
formulier A die werden opgesteld na het einde van de transitieperiode mogen niet
weer worden aanvaard. Het verzoek tot preferentiële tariefbehandeling wordt dan
in zijn geheel geweigerd. De importeur kan, in overeenstemming met artikel 56, lid
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2 van het Douanewetboek van de Unie wel nog terugbetaling van de rechten vragen
indien hij een attest van oorsprong kan voorleggen dat achteraf werd opgesteld
door de geregistreerde exporteur in het begunstigde land van export.
d) De transitieperiode van het begunstigd land is afgelopen en het REX-systeem wordt niet
effectief toegepast door het begunstigd land:
•

•

De certificaten van oorsprong formulier A die nog zijn afgeleverd en
factuurverklaringen die nog werden opgesteld door de niet-geregistreerde
exporteur voor het einde van de transitieperiode kunnen worden aanvaard voor de
preferentiële tariefbehandeling in kader van het Algemeen Preferentieel Stelsel
voor zendingen die nadien worden ingevoerd.
De certificaten van oorsprong formulier A en factuurverklaringen die zijn uitgereikt
na het einde van de transitieperiode mogen niet meer worden aanvaard voor de
preferentiële tariefbehandeling in kader van het Algemeen Preferentieel Stelsel. De
begunstigde landen die zich in deze situatie bevinden, kunnen ook geen gebruik
maken van attesten van oorsprong. Zij kunnen dus bijgevolg geen preferentiële
tariefbehandeling meer krijgen tot ze het REX-systeem effectief toepassen.

In overeenstemming met artikel 92, lid 2 DWU IA kunnen geregistreerde exporteurs attesten
van oorsprong achteraf opstellen voor geëxporteerde zendingen voordat ze geregistreerd
waren en dit tot de begindatum waarop het begunstigd land is begonnen met de toepassing
van het REX-systeem.
Artikel 81, lid 2 DWU IA lijst de artikels op die van toepassing zijn wanneer een exporteur niet
geregistreerd is. De voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat van oorsprong
formulier A zoals bepaald in artikel 74 DWU IA zijn hierdoor sowieso van toepassing op nietgeregistreerde exporteurs in de transitieperiode.
Dit heeft ook als gevolg dat geregistreerde exporteurs ingevolge artikel 74, lid 3 DWU IA
kunnen verzoeken om een afgifte achteraf van certificaten van oorsprong formulier A die
betrekking hebben op zendingen uit de periode voordat het begunstigd land is begonnen met
de toepassing van het REX-systeem. Een geregistreerd exporteur mag immers geen attest
van oorsprong afleveren voor zendingen die zijn geëxporteerd voordat het begunstigd land is
gestart met de toepassing van het REX-systeem.
Daarop aansluitend kunnen geregistreerde exporteurs factuurverklaringen achteraf opstellen
voor zendingen uit de periode voordat het begunstigd land is begonnen met de toepassing van
het REX-systeem.
Een geregistreerd exporteur mag ook attesten van oorsprong achteraf opstellen voor de
zendingen die zijn geëxporteerd vanaf de datum dat het begunstigd land in kwestie van start
is gegaan met de toepassing van het REX-systeem, maar voordat deze exporteur was
geregistreerd.
Naast de afgifte achteraf kunnen de bevoegde autoriteiten eveneens duplicaten van
certificaten van oorsprong formulier A (artikel 74, lid 4 DWU IA) uitreiken aan geregistreerde
exporteurs indien de oorspronkelijke certificaten zijn uitgereikt voordat deze exporteurs waren
geregistreerd.
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De geldigheidstermijn voor deze duplicaten is dezelfde als die van de originele certificaten,
met name 10 maanden vanaf de afgiftedatum. De certificaten moeten ook worden gebruikt
binnen de 2 jaar na invoer.
Geregistreerde exporteurs mogen ook attesten van oorsprong opstellen om certificaten van
oorsprong formulier A te vervangen, zij het enkel voor de zendingen die zijn geëxporteerd
vanaf de datum dat het begunstigd land is gestart met de toepassing van het REX-systeem.
In dat geval moet ook de invoeraangifte worden aangepast.
De termijnen voor de transitieperiodes en de data waarop de begunstigde landen het REXsysteem effectief zijn beginnen toepassen, kunnen geraadpleegd worden op de pagina “REX
– Registered Exporter system” van de Europese Commissie op volgend webadres:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rulesorigin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-systempreferences/the_register_exporter_system_en
Alle begunstigde landen passen uiterlijk vanaf 30 juni 2020 het systeem van geregistreerde
exporteur toe.
Verlenging overgangsmaatregelen in kader van de COVID 19-crisis
Vanwege de COVID 19-pandemie ondervinden sommige begunstigde landen uit de derde
groep (begonnen op 1 januari 2019) moeilijkheden om de vooropgestelde einddatum van 30
juni 2020 te behalen. Hierdoor kunnen deze landen het REX-systeem niet tijdig volledig
implementeren.
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/750 van de Commissie van 5 juni 2020 komt tegemoet aan
deze problematiek.1 Deze Uitvoeringsverordening voorziet in de mogelijkheid om af te wijken
van artikel 79, lid 4, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 waardoor de
overgangsperiode worden verlengd tot 30 december 2020 voor begunstigde landen uit de
derde groep.
De begunstigde landen die van deze verlenging gebruik willen maken kunnen tot 15 juli 2020
een formeel verzoek indienen bij de Commissie. Dit verzoek moet volgende onderdelen
bevatten:
1. Een verklaring waarom een verlenging van de overgangsperiode nodig is in kader van
de COVID 19-pandemie;
2. Een stappenplan met daarin gedetailleerde informatie over hoe het begunstigde land
het REX-systeem volledig zal implementeren tegen 30 december 2020.
Het begunstigde land dat een verlenging van de overgangsperiode heeft gekregen moet
eveneens tegen 30 september 2020 een gedetailleerd rapport mededelen aan de Commissie
met daarin o.m. een stand van zaken betreffende de implementatie van het REX-systeem.

1

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/750 van de Commissie van 5 juni 2020 tot vaststelling van een procedure
voor de verlenging van de in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 vastgestelde overgangsperiode voor de
toepassing van het systeem van geregistreerde exporteurs in sommige begunstigde landen van het stelsel van
algemene preferenties (C/2020/3543) – PB L 178 van 8 juni 2020
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De lijst van landen uit de derde groep die een verlenging hebben gekregen kan worden
geraadpleegd
op
de
REX-pagina
van
de
Commissie:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rulesorigin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-systempreferences/the_register_exporter_system_en
Deze landen worden aangeduid met een dubbel sterretje: (**).
Wat met certificaten van oorsprong FORM A die zijn afgeleverd na 30 juni 2020 door de
bevoegde autoriteiten van de begunstigde landen uit de derde groep die nog geen verlenging
hebben gekregen of hebben gevraagd?
Aangezien deze landen tot 15 juli 2020 de tijd hebben om uitstel te vragen kan dit een
probleem vormen voor certificaten die gedurende deze periode zouden worden afgeleverd.
Formeel gezien kunnen deze certificaten niet worden aanvaard zolang de verlenging niet is
goedgekeurd door de Commissie. In praktijk kunnen volgende situaties zich aanbieden:
•

•

Er wordt geen aanvraag ingediend door een begunstigd land OF de aanvraag van het
begunstigd land wordt geweigerd: de FORM A’s die na 30 juni 2020 worden afgeleverd
kunnen niet meer worden aanvaard.
Er wordt een aanvraag ingediend en aanvaard: de FORM A’s die zijn afgeleverd na 30
juni 2020 kunnen formeel worden ingediend bij de douane vanaf de
goedkeuringsdatum. Voor de zendingen die werden aangeboden bij de douane in de
periode tussen 30/6/2020 en de goedkeuringsdatum kan een terugbetalingsdossier
worden ingediend als er niet werd geborgd. Uiteraard moeten alle andere voorwaarden
inzake de oorsprongsregels in kader van SAP worden nog steeds worden voldaan.

Tarbel
In de Tarbel-applicatie zijn de landen die geen gebruik meer kunnen maken van de
preferenties terug te vinden onder de landengroepcode “REX NO”.

Als landengroepnaam staat vermeld dat het gaat over landen die geen Formulier A meer
mogen afgeven. Dit is echter een onvolledige beschrijving. Zij kunnen immers ook geen
gebruik maken van oorsprongsattesten aangezien ze nog niet zijn gestart met het REXsysteem. Pas van zodra zij hiermee gestart zijn, kunnen zij weer gebruik maken van
preferenties in kader van SAP.
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In de applicatie wordt er evenwel geen link gelegd tussen het statuut van “REX NO-land” en
de tarifaire maatregelen per goederencode. Hierdoor zal er bij de opzoeking van een
goederencode voor deze landen steeds een verlaagd recht of nulrecht vermeld staan zonder
de bijkomende opmerking dat deze landen geen preferenties kunnen inroepen.
Het is daarom belangrijk om na te gaan of het desbetreffende land nog preferenties kan
inroepen. Zo niet loopt men het risico dat de niet-betaalde rechten alsnog worden ingevorderd.
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