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INFOSESSIE: Oorsprongsregels 
in de pan-Euromediterrane zone 
 
 

FAQ – VERSIE 2   09/2021 

 

 
Deze FAQ is een aanvulling op de presentatie die gegeven werd op 08/07/2021 (website Nationaal Forum). 
 
 

1. Hoe moet de leveranciersverklaring voor de lange termijn correct worden ingevuld, zodat de 
exporteur de juiste oorsprongsbewijzen kan verzamelen? 
In principe moet de leveranciersverklaring op dezelfde manier worden ingevuld als daarvoor. Bij het 
land van oorsprong zal wel telkens moeten aangegeven worden of de oorsprong werd verkregen 
ingevolge de PEM-conventie, de herziene PEM-regels of beide stelsels. Bv., Zwitserland: PEM-
overgangsregels. Of Zwitserland: PEM-conventie / PEM-overgangsregels. 
Indien er enkel een partij wordt vermeld zonder verduidelijking van het gebruikte stelsel, dan wordt 
er standaard van uitgegaan dat enkel de oorsprongsregels van de PEM-conventie van toepassing zijn. 
 

2. Is er  meer info over cumulatie en eventueel toekomstig gebruik van de REX-nummer. 
Het REX-systeem zal nog niet van toepassing zijn op het moment van ingebruikname van de herziene 
PEM-oorsprongsregels. 
 

3. Vallen de uitvoeren onder PEM onder het REX-systeem? 
Hoewel deze mogelijkheid wordt voorzien in de herziene PEM-regels, zal dit nog niet van toepassing 

zijn. De huidige PEM-conventie voorziet niet in het REX-systeem 

 

4. Goederen met preferentiële EU-oorsprong (volgens de lijstregels van het PEM-oorsprongsprotocol) 

worden naar een partnerstaat (bv. Tunesië) gezonden met een factuurverklaring van oorsprong 

opgesteld door een Belgische erkende exporteur. In Tunesië worden deze goederen niet gewijzigd 

en worden zij teruggezonden naar de afzender.  

a. Kan de Tunesische exporteur op grond van artikel 7, lid 7, van het protocol over de oorsprong 

van de PEM (zie hieronder) een bewijs van preferentiële oorsprong voorleggen waaruit bli jkt 

dat deze goederen in het kader van de PEM van preferentiële oorsprong zijn uit de EU?  

Dit dient volledig te verlopen onder de regeling terugkerende goederen.  

 “De producten van oorsprong uit de in de leden 1 en 4 van dit artikel bedoelde partijen die in de 
partij van uitvoer geen enkele be- of verwerking ondergaan, behouden hun oorsprong wanneer zij 
naar een van de andere partijen worden uitgevoerd.”  
 

5. Goederen van oorsprong uit het VK, ingevoerd in BE en in ongewijzigde staat weder uitgevoerd naar 

Turkije, waarvoor een ATR is vereist.   Hoe zit het met de afgifte van het ATR door de Belgische EO? 

De ATR zal hier enkel kunnen worden afgegeven bij het in het vrije verkeer brengen van de goederen 

in de EU. Als er een overeenkomst bestaat tussen de UK en TR voor deze goederen kan er gebruik 

worden gemaakt van de preferentiële regeling tussen beide landen mits er rekening wordt gehouden 

met de regels inzake direct vervoer/niet-manipulatie bij vervoer via de EU. 

 

https://www.naforna.be/nl/nieuws/09072021-open-forum-oorsprongsregels-de-pan-euromediterrane-zone-presentatie
https://www.naforna.be/nl/nieuws/09072021-open-forum-oorsprongsregels-de-pan-euromediterrane-zone-presentatie
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6. In de PEM-zone merken we nog dat de tekst van de factuurverklaring bij Toegelaten Exporteurs kan 

verschillen van land tot land (problemen bij invoer vs. moeilijk te standaardiseren als elk land andere 

verklaring wil). Wat te doen in zulke gevallen. 

In principe is dit niet mogelijk. De tekst voor de oorsprongsverklaring is vastgelegd in de PEM-

conventie en dient te worden opgesteld in één van de voorziene taalversies. Bij consistente weigering 

van juridisch correcte oorsprongsverklaringen kan er contact opgenomen worden met AAD&A (dienst 

wetgeving – oorsprong) waarna we dit verder opnemen worden met de Commissie. 

Opgelet: de tekst van de oorsprongsverklaring in kader van de herziene PEM-regels wijkt af van die 

van de huidige PEM-conventie.  

 
7. Wij confectioneren in Tunesië kledingstukken op basis van stoffen die in België worden geweven en 

preferentiële origine hebben. Tot nu toe exporteren wij deze kledingstukken naar Zwitserland onder 

diagonale cumulatie. Wil dit zeggen dat dit onder de herziene PEM-regels niet langer toegestaan is zolang 

een van deze partijen daar geen unilaterale beslissing in neemt?  
Beide stelsels van regels (PEM-conventie en overgangsregels) blijven naast elkaar bestaan tot alle 

 partijen mee zijn en de overgangsregels definitief als ‘nieuwe’ regels voor iedereen komen te gelden. 

 Tunesië zal nog geen gebruik maken van de overgangsregels. Het is nog niet bekend wanneer dit het 

 geval zou zijn. Voor Tunesië gelden dus enkel de bestaande oorsprongsregels uit de PEM-conventie. 

 

8. Waar kunnen opmerkingen op het EUR1-certificaat geplaats worden? 

Vak 7 van het certificaat. 
 

9. Zou het mogelijk zijn om duidelijk aan te geven in welke gevallen er (enkel) rekening moet worden 

gehouden met de 'overgangsregels' PEM en in welke gevallen de 'huidige' PEM-regels nog moeten 

worden gevolgd? 

Indien de producten voldoen aan beide stelsels van oorsprongsregels, zullen operatoren in principe 

kunnen kiezen welk stelsel ze willen toepassen.  Wanneer er bv. wordt gekozen voor de herziene regels 

(wegens meer mogelijkheden, soepeler ...) dan zal de exporteur rekening moeten houden met de 

herziene oorsprongsregels en niet met de huidige en vice versa.  

De oorsprongsregels die worden gekozen, zullen in elk geval een invloed hebben op eventuele 

cumulatie. Beide systemen kunnen niet door elkaar worden gebruikt. De cumulatiemogelijkheden bij 

de herziene PEM-regels zullen (zeker in het begin) beperkter zijn aangezien niet alle partijen reeds 

vanaf 1/9/2021 zullen deelnemen. 

 

10. Dienen de huidige toegelaten exporteurs iets te ondernemen met het introduceren van de herziene 

regels 

Exporteurs die reeds beschikken over een vergunning van toegelaten exporteur, bv. in kader van de 

huidige PEM-conventie, hoeven geen uitbreiding vragen van hun vergunning. 

Indien exporteurs momenteel beschikken over een vergunning toegelaten exporteur in kader van de 

huidige PEM-conventie, kunnen zoals vermeld deze vergunning blijven gebruiken zonder verdere 

wijzigingen. Pas wanneer de herziene regels een voordeel zouden bieden ten opzichte van de huidige 

regels, en u deze alternatieve regels dus effectief zal gaan toepassen, is het opportuun om contact 

op te nemen met de vergunning afleverende dienst (da.ops.douane1@minfin.fed.be) voor een 

eventuele aanpassing. Op deze manier kunnen wij u informeren over de toe te passen 

oorsprongsverklaring binnen deze herziene regels, alsook de toe te passen TARIC-codes en andere 

praktische veranderingen die hiermee gepaard gaan. 
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11. Is er informatie over de mogelijkheid tot passieve veredeling zonder oorsprongsverlies, specifiek 

voor textiel/kledij. Aangezien dit met de wijziging van de PEM-regels een compleet nieuw gegeven 

is voor de sector textiel/kledij, is dit zeker geen overbodige informatie. 

Artikel 11 inzake territorialiteit van de huidige PEM-regels (2013) voorziet dat goederen kunnen 

worden uitgevoerd uit een PEM-partij naar een derde land waar deze kunnen worden be- of verwerkt 

onder passieve veredeling zonder dat verlies van preferentiële oorsprong. Hiervoor zijn de 

voorwaarden vermeld in lid 3 & 4 van hetzelfde artikel van toepassing: 

“3.   Een buiten de partij van uitvoer verrichte be- of verwerking van uit de partij van uitvoer 

uitgevoerde en later weer ingevoerde materialen ontneemt niet de oorsprong die overeenkomstig 

titel II is verkregen indien: 

a), deze materialen geheel en al in de partij van uitvoer zijn verkregen dan wel, voorafgaand aan de 

uitvoer, aldaar be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer inhouden dan die welke in artikel 6 

(ontoereikende be- of verwerking) zijn genoemd 

b), ten genoegen van de douane kan worden aangetoond dat: 

i), de wederingevoerde goederen het resultaat zijn van de be- of verwerking van de 

uitgevoerde  materialen; en 

ii), de totale, door de toepassing van dit artikel buiten de partij van uitvoer toegevoegde  

 waarde niet meer dan 10 % bedraagt van de prijs af fabriek van het als product van oorsprong 

 aangemerkte eindproduct. 

4.   Voor de toepassing van lid 3 zijn de voorwaarden in titel II  (DEFINITIE VAN HET BEGRIP 

"PRODUCTEN VAN OORSPRONG") voor het verwerven van de oorsprong niet van toepassing op buiten 

de partij van uitvoer verrichte be- of verwerkingen. Wanneer evenwel de lijst in bijlage II 

(productspecifieke regels) de regel bevat volgens welke de gebruikte niet van oorsprong zijnde 

materialen een bepaalde waarde niet mogen overschrijden, mogen de totale waarde van de niet van 

oorsprong zijnde materialen die in het gebied van de partij van uitvoer zijn be- of verwerkt, tezamen 

met de totale, door de toepassing van dit artikel buiten de partij van uitvoer toegevoegde waarde, 

het vermelde percentage niet overschrijden.” 

 

In de PEM-conventie worden producten van H50-63 echter expliciet uitgesloten van deze mogelijkheid 

(Artikel 11, lid 7). In de herziene PEM-regels worden de textielproducten van H50-63 niet meer 

genoemd als uitzondering in de bepalingen betreffende territorialiteit (artikel 13) waardoor ook deze 

producten onder dezelfde voorwaarden kunnen gebruik maken van de regeling passieve veredeling 

zonder oorsprongsverlies.  

 
 

12. Bestaat er een overzicht van de timing van implementatie van de herziene regels in de verschillende 

deelnemende landen? 

Deze kan worden geraadpleegd op de website van DG TAXUD: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-

cumulation-and-pem-convention_en  

 
 

Interessante publicaties  
 

• Website Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen – Oorsprong 

• Website Europese Commissie - The pan-Euro-Mediterranean cumulation and the PEM Convention 
 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorsprong
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/paneuromediterranean-cumulation-pem-convention_en

