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BIENVENUE!
WELKOM!

AGENDA
• Onthaal
• Presentatie geregistreerd exporteur en preferentiële oorsprong door Luc
Verhaeghe
• Presentatie E-commerce door Veerle Dierendonck
• Pauze
• Transfer prices Vs Douanewaarde door Fiaz Darshan
• Overleg over regionale samenwerking
• Dankwoord en einde

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/m126
• De bepalingen inzake REX vind je tussen deze artikelen

REX =
• = Registered exporter (geregistreerde exporteur)
• = naam van de Europese databank

WIE KAN GEREGISTREERDE EXPORTEUR ZIJN?
• Art 17.21.DA

• 1. Bij invoer in de EU vanuit de APS:

• een exporteur die in een begunstigd land is gevestigd 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. Bij uitvoer uit of wederverzending door

• een exporteur die in een lidstaat is gevestigd
• 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
• 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 (geen tussenkomst meer van de douaneautoriteiten): de
exporteur is het best geplaatst om de oorsprong van zijn producten te
bepalen
• Het attest van oorsprong komt in de plaats van FORM A, EUR.1 of
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 =
• Registratie verplicht voor zending > 6000 €
• Geregistreerde gegevens: kunnen worden geraadpleegd door zowel
autoriteiten als operatoren
• Geen bijkomende registratie voor wederuitvoer in kader van SAP naar
CH, NO, TR
• Verplichting van de operatoren: gegevens up-to-date houden
• Nut: niet meer langs douane voor geldigmaking + geldigheid van de
registratie van leverancier controleren

VERVANGENDE ATTESTEN/WEDERVERZENDER
• Geregistreerde wederverzender als zending > 6000 euro
• Het is mogelijk niet geregistreerd te zijn voor wederverzending 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 EUwederverzender 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: BIJLAGE 22.07

TIMETABLE APS
• Vanaf 01/01/2017 is men gestart met de registratie van exporteurs in
de EU
• Vanaf 01/01/2017 mogen alle exporteurs in Unie attesten van
oorsprong voor zendingen < 6000€ opstellen
• Vanaf 01/01/2018 geen EUR.1 meer ikv bilaterale cumulatie (artikel 53)
• Voorlopig nog wel vervanging FORM A voor wederverzending naar CH
NO TR
• 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-customs-duties/rulesorigin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-systempreferences/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

VOORBEELD: 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 Articles16 to18;
• (b) an origin declaration made out in accordance with Article19 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

MOMENTEEL ENKEL REX IN CETA
• Artikel 19 Verplichtingen met betrekking tot de uitvoer
• 1. An origin declaration as referred to in Article 18.1 shall be completed:
(a) in the European Union, by an exporter in accordance with the relevant
European Union legislation

! ÉÉN REGISTRATIE
• Opgelet: eenmaal geregistreerd in REX, geldt deze registratie voor alle
preferentiële regelingen die zelfcertificering voorzien; bijgevolg geen
nieuwe aanvraag indienen indien reeds geregistreerd in het kader van
het APS om attest van oorsprong in het kader van CETA op te stellen

TIMETABLE REX BUITEN APS
•
•
•
•

CETA: van kracht sinds 21 september 2017
Viëtnam: wordt van kracht in de loop van 2018
Japan: 2018 of 2019
Mexico: aanpassing van het protocol oorsprong 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 AAD&A algemene informatie ivm REX met
aanvraagformulier te downloaden en in te dienen op het volgende
mailadres:
da.klama.origin@minfin.fed.be

LINK NAAR HET AANVRAAGFORMULIER REX
• https://finances.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/facili
tatie/rex-de-zelfcertificatie
• https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/facilitatio
n/rex-l’auto-certification
• 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 oorsprongsregels 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 SAP-stelsel 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.

VRAGEN?

E-Commerce

Regionaal Forum Brussel / Forum Régional Bruxelles
27/03/2018

Systeem / Système E-Commerce

Voorgestelde aanpak D&A
= iedereen stuurt voor alle zendingen (low value, middle value, high value) dezelfde
beperkte dataset in via ftp-server (‘Systeem Bierset’)
risicoanalyse + vereenvoudigde aangifte (artikel 16/2 TDA)
aanvullende aangifte PLDA (globalisatie)
Invoer (uitvoer : >1000€ - klassieke procedure)
Safety & Security
= nationalisering van de applicatie Lazer voor de risicoanalyse
(maakt gebruik van dezelfde risico indicatoren als SEDA voor alles wat niet in PLDA
wordt ingestuurd)
= uniforme aanpak voor alle deelnemers
Certificatie

BE-commerce (of andere naam)

(Alleen in de overgangsperiode van het DWU - vanaf Q2 2018)

Wettelijke basis
• GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/341
Artikel 14:
Tot de datums van de upgrade van de nationale invoersystemen zoals bedoeld in de bijlage bij
Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU kunnen de douaneautoriteiten toestaan dat andere middelen dan
elektronische gegevensverwerkingstechnieken worden gebruikt voor de indiening van douaneaangiften om
goederen onder de volgende douaneregelingen te plaatsen:
a) in het vrije verkeer brengen;
b) douane-entrepot;
c) tijdelijke invoer;
d) bĳzondere bestemming;
e) actieve veredeling.
Artikel 16/2 :
Tot de datums van de upgrade van de in lid 1 bedoelde systemen kunnen de douaneautoriteiten, wanneer
een persoon toestemming heeft gekregen voor het regelmatige gebruik van een vereenvoudigde aangifte
zoals bedoeld in artikel 166, lid 2, van het wetboek voor een regeling zoals bedoeld in artikel 14 van deze
verordening, een handels- of administratief document aanvaarden als een vereenvoudigde aangifte op
voorwaarde dat dat document ten minste de gegevens bevat die nodig zijn voor de identificatie van de
goederen, en het vergezeld gaat van een aanvraag om de goederen onder de desbetreffende douaneregeling
te plaatsen.

Bepaling van de DATASET
Welke gegevens voor welke stromen?
• Studie van het model Bierset
• Vergelijking van de gegevens met Venue
• Analyse van tabel 7 van aanhangsel A aan bijlage 9
(gedelegeerde verordening (EU) 2016/341 van17-12-2015)

DATASET Invoer/Import

Gegevens / Datas
Bijlage/Annexe B I1 (BE)

45

Venue

26

Tabel 7 van aanhangsel A aan Bijlage 9
Tableau 7 de l’appendice A à l’Annexe 9
(UCC TDA)

30

Bierset

24

Dataset BE

24

Dataset Invoer/Import BE

E-commerce stroom Bierset
Europese
Unie

Derde
landen

1 dataset met ≠
opeenvolgende
statuten

Vrij verbruik
• Waarde < 22 EUR
• 22 tot 150 EUR : dagelijkse globalisatieaangifte / AWB
• Aangifte per bestemmeling > 150 EUR

Fichier agréé
Of …

VV

Tijdelijk opslag
luchthaven

VV

Tijdelijk opslag
luchthaven

AN

Handler
TS

AN : aankomstnotificiatie
TS : verklaring van binnenkomst in tijdelijke opslag

24u

24u

PAUZE-PAUSE

TRANSFER PRICES VS VALEUR EN DOUANE
TRANSFER PRICES VS DOUANEWAARDE

OVERLEG OVER REGIONALE SAMENWERKING
CONSULTATION AU SUJET DE LA COLLABORATION
RÉGIONALE

BREXIT
• https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit
• https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit

DANK U VOOR UW AANDACHT!
MERCI POUR VOTRE ATTENTION!

