Buffering

Enkel bij invoer
• Maakt het mogelijk om gegevens op te slaan

• Door de economische operator
• Gegevens terug in te brengen bij de heropstart
van het systeem
• Code van de noodprocedure in vak 44

Buffering
• Beschikbare noodprocedures :
– Par e-mail
– Op de website AAD&A:
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/n
oodprocedures-da
– Via de RSS-feed:
https://financienpr.belgium.be/nl/customs_excise/helpdesk/rss.xml

• Vraag bij Klantenbeheer - Bergen :
da.klama.gc.mons@minfin.fed.be
• Nooit voor uitvoer!

REX
Zelfcertificatie inzake preferentiële
oorsprong

Artikels in UCC inzake preferentiële
oorsprong
• Union Customs Code (UCC) : Verordening nr. 952/2013 van
de Raad van 9 oktober 2013  artikel 64 t/m 68
• Delegated Act (DA) = Gedelegeerde Verordening
2446/2015 van de Commissie van 28 juli 2015 Officiële
publicatie in Publicatieblad van de Europese Unie op 29
december 2015  artikel 37 t/m 70

• Implementing Act (IA) = Uitvoeringsverordening nr.
2447/2015 van de Commissie van 24 november 2015.
Officiële publicatie in Publicatieblad van de Europese Unie
op 29 december 2015  artikel 60 t/m 126
• De bepalingen inzake REX vind je tussen deze artikelen.

REX = registered exporter
• Registered exporter = geregistreerde
exporteur

Wie kan geregistreerde exporteur zijn?
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Art 17.21.DA
1. invoer in de EU vanuit de APS:
– een exporteur die in een begunstigd land is gevestigd en bij de bevoegde autoriteiten van het
begunstigde land staat geregistreerd voor de uitvoer van producten in het kader van het APS
- zowel naar de Unie als naar een ander begunstigd land waarmee regionale cumulatie mogelijk
is
2. Uitvoer uit of wederverzending door
- een exporteur die in een lidstaat is gevestigd en
- bij de douaneautoriteiten van die lidstaat staat geregistreerd voor uitvoer van producten van
oorsprong uit de Unie die in het begunstigde land in het kader van bilaterale cumulatie als
materiaal zullen worden gebruikt
Of
- een wederverzender van goederen die in een lidstaat is gevestigd en
- bij de douaneautoriteiten van die lidstaat staat geregistreerd voor het opstellen van
vervangende attesten van oorsprong om producten van oorsprong opnieuw te verzenden naar
elders in het douanegebied van de Unie of,
- in voorkomend geval, naar Noorwegen, Turkije of Zwitserland (een geregistreerde
wederverzender).

REX =
• Zelfcertificatie
• In het kader van het SAP  REX
– later… art 68 IA (zie verder)

• Het attest van oorsprong komt in de plaats van
het FORM A, van het EUR.1 of de
factuurverklaring
• Komt op een factuur of ander handelsdocument
• Is 12 maanden geldig
• Kan achteraf ingediend maar dient binnen 2 jaar
na invoer te worden voorgelegd

REX =
• Is ook een Europese Geregistreerde databank
• Registratie verplicht voor zending > 6000 €
• Geregistreerde gegevens: raadpleging mogelijk
door zowel autoriteiten als operatoren
• Geen bijkomende registratie voor uitvoer in kader
van SAP naar CH, NO, TR
• Verplichting van de operatoren: gegevens up-todate houden
• Nut: niet meer langs douane + geldigheid van de
registratie controleren

Vervangende
attesten/wederverzender
• Geregistreerde wederverzender als zending >
6000 euro
• Het is mogelijk niet geregistreerd te zijn voor
verzending binnen EU als zending > 6000 euro en
een kopie oorspronkelijke attest wordt
meegegeven
• Daarentegen voor wederverzending naar NO en
CH moet men steeds geregistreerd zijn
• geldigheidsduur vervangend attest : 12 maand
VANAF datum van opstelling oorspronkelijk attest

Codes in vak 44
• U164: Attest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd
exporteur in het kader van SAP waarbij de totale waarde van de
verzonden producten van oorsprong niet hoger is dan 6.000 EUR
• U165: Attest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd
exporteur in het kader van SAP waarbij de totale waarde van de
verzonden producten van oorsprong hoger is dan 6.000 EUR
• U166: Attest van oorsprong opgesteld door een niet-geregistreerd
exporteur in het kader van SAP waarbij de totale waarde van de
verzonden producten van oorsprong niet hoger is dan 6.000 EUR
• U167: Attest van oorsprong opgesteld door een niet-geregistreerd
EU-wederverzender in het kader van SAP waarbij de totale waarde
van de verzonden producten van oorsprong van de op te splitsen
oorspronkelijke zending hoger is dan 6.000 EUR
C100 + nummer geregistreerd exporteur voor zendingen met waarde
meer dan 6.000 EUR

Tekst van het attest

Timetable APS
• Vanaf 01/01/2017 is men gestart met de registratie
van exporteurs in de LS
• Vanaf 01/01/2017 alle exporteurs in Unie stellen
attesten van oorsprong als < 6000€
• tot 31/12/2017: op verzoek van niet geregistreerde
exporteurs (EUR.1) of wederverzenders (vervangende
Form A)
• Vanaf 01/01/2018 geen EUR.1 meer ikv bilaterale
cumulatie (artikel 53)
• Gefaseerde aanpak tot en met 31/12/2019
• Vanaf 30 juni 2020: alleen attesten van oorsprong

Timetable APS
•
•

•

•

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customsduties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangementslist/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en
Vanaf 1 Januari 2017
Angola, Burundi, Bhutan, Democratic Republic of Congo, Central African Republic,
Comoros, Congo, Cook Islands, Djibouti, Ethiopia, Micronesia, Equatorial Guinea,
Guinea Bissau, India, Kenya, Kiribati, Laos, Liberia, Mali, Nauru, Nepal, Niue Island,
Pakistan, Solomon Islands, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Sao Tomé &
Principe, Chad, Togo, Tonga, Timor-Leste, Tuvalu, Yemen, Zambia
Vanaf 1 Januari 2018
Afghanistan, Armenia, Bolivia, Ivory Coast, Eritrea, Gambia, Guinea, Malawi,
Mozambique, Myanmar, Niger, Rwanda, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Syria,
Tanzania.
Vanaf 1 Januari 2019
Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Cambodia, Haiti, Indonesia, Kyrgyz
Republic, Lesotho, Madagascar, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Paraguay,
Philippines, Samoa, Senegal, Tajikistan, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam.

REX buiten het stelsel APS
• Wettelijke basis: Artikel 68.1 van de IA. Registratie van exporteurs
buiten het kader van het SAP-stelsel van de Unie: Indien de Unie
een preferentiële regeling met een derde land heeft waarin is
bepaald dat een oorsprongsdocument ingevuld kan worden door
een exporteur overeenkomstig de geldende Uniewetgeving, kan
een exporteur die in het douanegebied van de Unie is gevestigd,
vragen om voor dat doel geregistreerd te worden
• Mededeling van de Commissie aan de autoriteiten van derde
landen waarmee de Unie preferentiële regelingen heeft, van de
adressen van de douaneautoriteiten die verantwoordelijk zijn voor
de verificatie van het oorsprongsdocument dat overeenkomstig dit
artikel door een geregistreerde exporteur in de Unie is opgesteld.

FTA EU - Vietnam
Article 15 General requirements
1. Products originating in the Union shall, on importation into Vietnam
benefit from this Agreement upon submission of any of the following proofs
of origin:
(a) a certificate of origin made out in accordance with Articles 16 to
18;
(b) an origin declaration made out in accordance with Article 19 by:
i) an approved exporter within the meaning of Article 20 for
any consignment regardless of its value, or
ii) any exporter for consignments the total value of which
does not exceed EUR 6000;
(c) a statement of origin made out by exporters registered in an
electronic database in accordance with the relevant legislation of the Union
after the Union has notified to Vietnam that such legislation applies to its
exporters. Such notification may stipulate that letters a) and b) shall cease to
apply to the

CETA
Artikel 19 Verplichtingen met betrekking tot de uitvoer
[…]
7. De partijen kunnen toestaan dat een systeem wordt
ontwikkeld waarmee de oorsprongsverklaring van de
exporteur op het grondgebied van een partij elektronisch
en rechtstreeks wordt bezorgd aan de importeur op het
grondgebied van de andere partij, waarbij de
handtekening van de exporteur op de
oorsprongsverklaring wordt vervangen door een
elektronische handtekening of een identificatiecode

! Één registratie
• Opgelet: eenmaal geregistreerd in REX, geldt
deze registratie voor alle preferentiële
regelingen die zelfcertifiëring voorzien;
bijgevolg geen nieuwe aanvraag indienen
indien reeds geregistreerd in het kader van
het APS als CETA in werking treedt.

Timetable REX buiten APS
• CETA: mogelijk 1 juni 2017 maar waarschijnlijk 1
juli 2017
• Viëtnam: 1 januari 2018
• Japan: 2018 of 2019
• Mexico: aangepast bij uitvoer naar Mexico
voorzien voor 2018
• EURMED zone: voorstel aanpassing bij uitvoer
naar partnerlanden: voorzien voor 2019
• LGO: 1 januari 2020
• TTIP: zal REX voorzien maar voorlopig on hold

Hoe word je geregistreerd?
• Op internet site van de AADA algemene informatie ivm
REX met aanvraagformulier te downloaden en in te
dienen bij één van de volgende personen:
• Patrick Snauwaert (NL), 0257/63228
patrick.snauwaert@minfin.fed.be
• Sam Van Kerkhoven (NL), 0257/60295
sam1.vankerkhoven@minfin.fed.be
• Kelly Van den Steen(NL), 0257/82236
kelly.vandensteen@minfin.fed.be
• Marie-Paule Four (FR), 0257/66252
mariepaule.four@minfin.fed.be

Link naar het aanvraagformulier REX
• https://finances.belgium.be/nl/douane_accijn
zen/ondernemingen/facilitatie/rex-dezelfcertificatie
• https://finances.belgium.be/fr/douanes_accis
es/entreprises/facilitation/rex-l’autocertification
• Het aanvraagformulier is te vinden in bijlage
22.06 van het UCC

Aanvraagformulier REX
algemene gegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AANVRAAG TOT REGISTRATIE ALS GEREGISTREERDE EXPORTEUR

ten behoeve van de stelsels van algemene tariefpreferenties van de Europese Unie, Noorwegen, Zwitserland en Turkije (1)
of
in het kader van CETA (of andere vrijhandelsakkoorden door de EU afgesloten en voorzien op de REX zelfcertificering)

Naam van de exporteur, volledig adres en land, EORI-nummer of TIN (2).

Contactgegevens, zoals telefoon- en fax, e-mailadres voor zover beschikbaar.

Vermeld of u in de eerste plaats producent of handelaar bent.

Indicatieve omschrijving van de goederen waarvoor de preferentiële behandeling wordt aangevraagd, onder opgave van een indicatieve lijst van posten van het geharmoniseerd
systeem (of de hoofdstukken wanneer bedoelde goederen onder meer dan twintig posten van het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld).

Aanvraagformulier REX
verbintenis aanvrager
• Verbintenissen van de exporteur
• Ondergetekende verklaart :
– dat bovenstaande gegevens juist zijn;
– dat een eerdere registratie niet werd ingetrokken of, als dit wel het geval is
geweest, dat de omstandigheden die tot deze intrekking hebben geleid, zijn
verholpen;
– zich ertoe te verbinden slechts attesten van oorsprong op te stellen voor
goederen die voor de preferentiële behandeling in aanmerking komen en die
aan de oorsprongregels van het stelsel van algemene preferenties voldoen;
– zich ertoe te verbinden een passende boekhouding te voeren over de
productie/levering van goederen die voor de preferentiële behandeling in
aanmerking komen en deze boekhouding ten minste drie jaar te bewaren
vanaf het eind van het kalenderjaar waarin het attest van oorsprong is
opgemaakt;
– zich ertoe te verbinden de bevoegde autoriteit na verkrijging van het
nummer van registreerde exporteur onmiddellijk in kennis te stellen van
eventuele wijzigingen in zijn registratiegegevens;
– zich ertoe verbinden samen te werken met de bevoegde autoriteit;

Aanvraagformulier REX
verbintenis aanvrager
– zich ertoe te verbinden te aanvaarden dat de door hem opgestelde attesten van oorsprong
worden gecontroleerd, onder meer door administratieve controles en bezoeken aan zijn
bedrijfsruimten door de Europese Commissie of de autoriteiten van de lidstaten en de
autoriteiten van Noorwegen, Zwitserland en Turkije (alleen van toepassing op exporteurs in
begunstigde landen);
– zich ertoe te verbinden om om verwijdering uit het systeem te verzoeken, zodra hij niet
langer aan de voorwaarden voldoet om goederen in het kader van het stelsel uit te voeren;
– zich ertoe te verbinden om om verwijdering uit het systeem te verzoeken, zodra hij niet
langer voornemens is deze goederen in het kader van het stelsel uit te voeren;

•
•
•
•
•
•
•
•

Plaats, datum en handtekening van de gemachtigde ondertekenaar, naam en
functie

Aanvraagformulier REX
keuze betreffende publicatie gegevens
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Toestemming van de exporteur voor de bekendmaking van de door hem
verstrekte gegevens op de openbare website
De ondergetekende wordt hierbij meegedeeld dat de in zijn aanvraag verstrekte
gegevens op de openbare website aan het publiek kunnen worden
bekendgemaakt. De ondergetekende aanvaardt de bekendmaking van deze
gegevens op de openbare website. De ondergetekende kan zijn toestemming om
deze gegevens op de openbare website bekend te maken, intrekken door een
verzoek te sturen naar de voor de registratie verantwoordelijke bevoegde
autoriteiten.

Plaats, datum en handtekening van de gemachtigde ondertekenaar, naam en
functie/titel

Aanvraagformulier REX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vak bestemd voor de bevoegde autoriteit
De aanvrager is geregistreerd onder het volgende nummer:
Registratienummer: --------------

Datum van registratie --------------

Datum vanaf wanneer de registratie geldig is -------------

Handtekening en stempel --------------

Aanvraagformulier REX (voetnoten)
• Dit aanvraagformulier is gemeenschappelijk voor de
SAP-stelsels van vier entiteiten: de Unie (EU),
Noorwegen, Zwitserland en Turkije („de entiteiten”).
Opgemerkt zij dat de landen en producten in de
respectieve SAP-stelsels van deze entiteiten kunnen
verschillen. Daarom is een afgegeven registratie alleen
te gebruiken voor uitvoer in het kader van het SAPstelsel of de SAP-stelsels waarin uw land als een
begunstigd land wordt beschouwd.
• De vermelding van het EORI-nummer is verplicht voor
EU-exporteurs en wederverzenders. Voor exporteurs in
begunstigde landen, Noorwegen, Zwitserland en
Turkije is de vermelding van het TIN verplicht.

ALGEMENE VERGADERING
VAN HET NATIONAAL FORUM
4 OKTOBER 2017
BRUSSEL

Meer info
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De Algemene Vergadering van het Nationaal Forum is vermeld in het
protocol:
 De

Algemene vergadering is de plenaire vergadering van alle leden van
het Nationaal Forum.
 De Algemene vergadering komt één maal per jaar samen.
 Op de Algemene vergadering stelt de Stuurgroep de resultaten van het
afgelopen werkjaar voor en deelt de prioriteiten en uitdagingen voor het
komend werkjaar mee.

Leden van de nationale WG > 250 personen
 +- 100 personen aanwezig op de Algemene
Vergadering (Nationale WG + convenors regionale WG)


Agenda
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14u00
 Welkom

door Abram Op de Beeck (co-convenor van de Stuurgroep)
 Resultaten en prioriteiten van WG 1 t.e.m. 4 door convenors
 Douaneattachés door Babette Desfossez (Douaneattaché in India)

15u10 Koffiepauze
 15u40


 Resultaten

en prioriteiten van WG 5 t.e.m. 8 door convenors
 Strategisch managementplan van AAD&A door Kristian Vanderwaeren
(administrateur-generaal)
 Speech Minister Johan Van Overtveldt


17u00 Drink

Presentaties te raadplegen op http://www.naforna.be/nl/nieuws/10102017presentaties-van-de-algemene-vergadering

Douaneattachés
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Brazilië
Rusland
India
China
Brochures
Meer info: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/overde-aada/vertegenwoordiging-het-buitenland

Nationaal Forum - Algemene Vergadering 04/10/2017

Strategisch managementplan van de AAD&A
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Feedback van de privésector tegen eind oktober
Federaties verzamelen de feedback van hun leden
Mail hierover verstuurd naar de federaties op 12/10
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Feedback Algemene Vergadering
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1.
2.
3.
4.
5.
6.



Praktische organisatie:
4,65/5
Catering:
3,96/5
Presentaties convenors:
4,16/5
Presentatie douaneattachés: 3,8/5
Presentatie managementplan:
4,28/5
Algemene organisatie:
4,44/5
26 deelnemers
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