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AGENDAPUNTEN OORSPRONG

• Voorstelling overzicht lijst van preferentiële overeenkomsten en douane-
unies.

• EU-Vietnam FTA versus Vietnam SAP: te gebruiken oorsprongsbewijzen.

• EU-Vietnam FTA: problematiek Vietnamese EUR.1-certificaten.

• Varia.

• Vragen?



VOORSTELLING OVERZICHT LIJST VAN PREFERENTIËLE 
OVEREENKOMSTEN EN DOUANE-UNIES.

• Via site FOD Financiën – AADA:

(Home -> Douane en Accijnzen -> Ondernemingen -> Douane -> Oorsprong   

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oo
rsprong/lijst-van-preferenti%C3%ABle-akkoorden-en-douane-unies

• Via Tarbel: 

(Home -> Andere -> Oorsprong)

https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/resourceHomePage.xhtml?f
ileID=oorsprong.html&lang=NL

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorsprong/lijst-van-preferenti%C3%ABle-akkoorden-en-douane-unies
https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/resourceHomePage.xhtml?fileID=oorsprong.html&lang=NL


VOORSTELLING OVERZICHT LIJST VAN PREFERENTIËLE 
OVEREENKOMSTEN EN DOUANE-UNIES.

Overzicht met:

• Kolom 1: de partij met wie de EU een preferentiële overeenkomst heeft afgesloten; welke 
vorm deze overeenkomst aanneemt (wederkerig of niet / douane-unie); en de vermelding of 
drawback van toepassing is;

• Kolom 2: de oorsprongsbewijzen die van toepassing zijn; 

• Kolom 3: de geldigheidstermijn van die oorsprongsbewijzen;

• Kolom 4: de mogelijke vormen van cumulatie;

• Kolom 5: de meest courante Uniecodes of nationale codes die moeten worden ingevuld in 
vak 44 van (invoer)aangifte;

• Kolom 6: de wettelijke basis en andere informatie aangaande de overeenkomst.



EU-VIETNAM FTA VERSUS VIETNAM SAP: TE GEBRUIKEN 
OORSPRONGSBEWIJZEN

EU-Vietnam FTA – inwerkingtreding op 1/8/2020.

• Export EU naar Vietnam: attest van oorsprong op factuur, pakbon of ander
commercieel document.
➢ REX-registratie verplicht voor zendingen vanaf 6.000 EUR

• Export Vietnam naar EU:
➢ Certificaat van goederenverkeer EUR.1.

➢ Oorsprongsverklaring opgemaakt door een exporteur voor zendingen waarvan de totale waarde niet 
hoger is dan 6.000 EUR.



EU-VIETNAM FTA VERSUS VIETNAM SAP: TE GEBRUIKEN 
OORSPRONGSBEWIJZEN

Invoer uit Vietnam in kader van het Stelsel van Algemene Preferenties
(SAP):

• SAP-tariefpreferenties toegestaan tot eind 2022.

• Tariefpreferenties FTA minstens even gunstig als SAP.

• Oorsprongsbewijzen:
➢ Sinds 1/1/2019 systeem van geregistreerde exporteurs (REX) waarbij attesten van oorsprongen 

moeten worden gebruikt.

➢ FORM A’s uit Vietnam kunnen uitzonderlijk tot eind 2020 worden uitgereikt.
M.a.w. een FORM A die op 30/12/2020 wordt geviseerd door de Vietnamese autoriteiten, kan 
nog binnen haar geldigheidsperiode worden aanvaard in 2021. Een FORM A geviseerd op 
1/1/2021 kan niet meer worden aanvaard. 



EU-VIETNAM FTA: PROBLEMATIEK VIETNAMESE EUR.1-
CERTIFICATEN

• Vietnamese autoriteiten hebben een reeks blauw geguillocheerde EUR.1-
certificaten geprint i.p.v. groen geguillocheerde.

• Bij wijze van uitzondering heeft de Commissie toegestaan dat deze 
'blauwe' EUR.1-certificaten van de AA-serie mogen worden gebruikt bij 
het claimen van preferentie bij invoer uit Vietnam (FTA).

• De 'blauwe' EUR.1-certificaten kunnen worden geviseerd tot de conforme 
'groene' certificaten van de AB-serie beschikbaar zijn en anders uiterlijk 
tot en met 31 december 2020. 

• Informatienota: 
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douan
e/oorsprong/eu-vietnam

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorsprong/eu-vietnam


VARIA

1. OZA-landen (staten in oostelijk en zuidelijk Afrika (Comoren, 
Madagaskar, Seychellen, Mauritius en Zimbabwe)

• vanaf 1/9/2020: REX-systeem van toepassing voor EU-exporteurs. De vergunning 
toegelaten exporteur kan niet meer worden gebruikt voor export naar de OZA-staten.

• Export EU → OZA:
➢ Oorsprongsverklaring op factuur (factuurverklaring).

➢ Vermelding REX-nr. verplicht voor zendingen vanaf 6.000 EUR.

• OZA → EU:
➢ EUR.1.

➢ Oorsprongsverklaring op factuur tot 6.000 EUR.

➢ Oorsprongsverklaring op factuur zonder beperking waarde voor toegelaten exporteur.



VARIA

2. CETA: 
• Geen duty drawback (teruggave van rechten) meer vanaf 21/9/2020 (artikel 2.5 CETA-

overeenkomst).

• EU-operatoren zullen douanerechten verschuldigd zijn voor materialen die in de EU worden 
ingevoerd en die dienen om geïncorporeerd te worden in producten die onder preferentie 
zullen worden uitgevoerd naar Canada (bij actieve verdeling).

3. EU-GHANA interim EPA: 
• Inwerkingtreding van Protocol 1 inzake de oorsprongsregels vanaf 20/8/2020.

• Publicatie in het PB van de EU volgt later.

• Tekst van het protocol: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.332.01.0019.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2019%3
A332%3ATOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.332.01.0019.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2019%3A332%3ATOC


VARIA

3. EU-GHANA interim EPA (vervolg):
• Oorsprongsbewijzen (onder voorbehoud):

➢EU → Ghana:

❑Oorsprongsverklaring op factuur, pakbon of ander handelsdocument tot 6.000 EUR.

❑Oorsprongsverklaring op factuur, pakbon of ander handelsdocument zonder 
beperking waarde voor geregistreerd exporteur (REX-nummer verplicht).

➢Ghana → EU:

❑EUR.1.

❑Oorsprongsverklaring op factuur tot 6.000 EUR.

❑Oorsprongsverklaring op factuur zonder beperking waarde voor toegelaten 
exporteur.

• Informatienota zal in de loop van oktober worden gepubliceerd.



VRAGEN?

• Contact: da.lex.douane@minfin.fed.be

• Vragen van leden NaFo:
➢Quid oorsprongsbewijzen Vietnam FTA na 2022? Zal Vietnam dan REX implementeren?

❑Daar is nog geen zekerheid over. Het laatste dat we hierover hebben vernomen is dat 
Vietnam in de toekomst eerder het systeem van ‘toegelaten exporteur’ zal implementeren,

➢Komt er nog een presentatie over de nieuwe (bilaterale) PEM-regels?
❑Zodra we voldoende zekerheid hebben over de uitvoering van de bilaterale overeenkomsten, 

zullen we zowel een presentatie als een informatienota voorbereiden. Momenteel kunnen 
we nog geen exacte datum geven.

mailto:da.lex.douane@minfin.fed.be
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VOORSTELLING BOETECATALOGUS



Startpunt modernisering 
AWDA

Aanpassing aan UCC

Integratie 
accijnswetten

Modernisering 
strafrecht

vandaag modernisering AWDA

Prioritaire omzetting PIF richtlijn 
aanpassing AWDA december 2019

Aanpassing UCC: voorstel op kabinet – niet 
gerealiseerd – moet nu herzien worden

Integratie accijnzen: laatste fase

modernisering strafrecht

Aanpassing aan bevoegdheden 
Europees Parket – initiatief justitie

Ernstige of intentionele 
fraude

boetecatalogus




