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AFSPRAKEN

• Zet tijdens de presentatie de microfoon en de camera uit;

• Maak opmerkingen of stel vragen via de chatfunctie;

• Wie het woord wenst te nemen, gebruikt het handje om de aandacht te 

trekken.

• Deze presentatie en het verslag zullen via mail aan de leden van het RF 

worden bezorgd. Deze worden ook gepubliceerd op de website van het 

Nationaal Forum.



REGIONAAL FORUM GENT

WELKOM

ALAIN MUYSHONDT
ADVISEUR-GENERAAL



PROGRAMMA

Inleiding Alain Muyshondt

Aangepaste nota pro forma factuur Griet Mahieu

Vaststellen kantoor van uitgang Griet Mahieu

Nieuwe GN 2022 (vraag firma) Anne-Sophie Lammertyn

Deelcertificaten REX (vraag firma) Sam Van Kerkhoven

Nieuwe vergunningen oorsprong Sam Van Kerkhoven

Aanpassing programmawet 
energieproducten & elektriciteit (vraag 
firma)

Anne-Sophie Lammertyn

Varia Anne-Sophie Lammertyn



REGIONAAL FORUM GENT

PRO FORMA FACTUUR

GRIET MAHIEU
DIENST RCD - ATTACHÉ



GEBRUIK VAN EEN PRO FORMA FACTUUR BIJ UITVOER

Probleemstelling:

▪ (nog) geen definitieve factuur op moment van opmaak van uitvoeraangifte

• vereenvoudigde aangifte technisch nog niet mogelijk in PLDA



GEBRUIK VAN EEN PRO FORMA FACTUUR BIJ UITVOER (2)

Oplossing:

▪ Gebruik van een pro forma factuur is altijd toegestaan voor:

❑ tijdelijke uitvoer

❑ veredeling

❑ herstellingen

❑ onderhoud

❑ stalen

Er is immers geen sprake van een definitieve verkoop



GEBRUIK VAN EEN PRO FORMA FACTUUR BIJ UITVOER (3)

Oplossing:

Bij een definitieve verkoop (vermelding van code 1 - 1 in vak 24 van de aangifte) mag een pro forma 
factuur aangeboden worden

Op voorwaarde dat:

de handelsfactuur of de verkoopovereenkomst nog niet beschikbaar is én binnen een termijn van 14 
kalenderdagen na het indienen van de uitvoeraangifte aangeboden wordt



CODE VAK 24 – AARD VAN DE TRANSACTIE (BIJVOEGSEL 2)

Kolom A Kolom B

1   Transacties die gepaard gaan met een feitelijke of beoogde eigendomsoverdracht

van ingezetenen aan niet-ingezetenen met financiële of andere tegenprestatie (met

uitzondering van de onder de rubrieken 2, 7 en 8 vermelde transacties)

1   Definitieve aankoop/verkoop

2   Zicht- of proefzending, levering in  consignatie of via een commissionair 

3   Ruilhandel (tegenprestatie in natura)

4   Financiële lease (huurkoop) (1)

9   Andere

2   Retourzendingen en gratis vervanging van goederen na registratie van de 

oorspronkelijke transactie 

1   Retourzendingen van goederen

2   Vervanging van teruggezonden goederen

3   Vervanging (bijvoorbeeld onder garantie) van goederen die niet zijn teruggezonden

9   Andere

3   Transacties die gepaard gaan met een eigendomsoverdracht zonder financiële

tegenprestatie of tegenprestatie in natura  (bv. verzending van hulpgoederen)

4   Verrichtingen met het oog op loonveredeling  (2) (zonder eigendomsoverdracht aan de   

bewerker)

1   Goederen waarvan wordt verwacht dat zij terugkeren naar het aanvankelijke land  

van uitvoer 

2   Goederen waarvan niet wordt verwacht  dat zij terugkeren naar het aanvankelijke 

land van uitvoer 

5   Verrichtingen na loonveredeling (zonder eigendomsoverdracht aan de bewerker) 1   Goederen die terugkeren naar het aanvankelijke land van uitvoer 

2   Goederen die niet terugkeren naar het aanvankelijke land van uitvoer

6   Bijzondere voor nationale doeleinden gecodeerde transacties

7   Verrichtingen in verband met gezamenlijke defensieprojecten of andere 

intergouvernementele programma's voor  gezamenlijke fabricage



GEBRUIK VAN EEN PRO FORMA FACTUUR BIJ UITVOER (4)

BELANGRIJK

• Bij gegronde twijfels m.b.t. de aanvaardbaarheid van de pro forma factuur / vermoedens van 
mogelijks frauduleuze praktijken, mag de controlerende ambtenaar de pro forma factuur 
weigeren mits motivering. 

• Gebruik van een pro forma factuur kan nooit toegestaan worden:

❑voor het vaststellen van een uitgang

❑bij regularisatieaangiftes



GEBRUIK VAN EEN PRO FORMA FACTUUR BIJ UITVOER (5)

Het viseren van een EUR1-certificaat:

• Het voorleggen van een pro formafactuur vormt geen reden om een EUR.1 certificaat niet te 
viseren zolang de preferentiële oorsprong d.m.v. andere documenten (initiële 
aankoopfacturen, leveranciersverklaringen, productiedocumenten, …) wordt aangetoond.

• Het is toegestaan om de oorsprongsverklaring of een attest van oorsprong op de pro forma 
factuur te plaatsen, op voorwaarde dat de exporteur en de goederen duidelijk 
identificeerbaar zijn. 

• Wanneer alleen een pro formafactuur wordt aangeboden, kan het viseren van het EUR1-
certificaat geweigerd worden. 



REGIONAAL FORUM GENT

VASTSTELLEN KANTOOR VAN UITGANG

GRIET MAHIEU
ATTACHÉ - RCD



KANTOOR VAN UITVOER

Vaststelling van bevoegd douanekantoor van uitvoer

Het douanekantoor dat bevoegd is om goederen onder de regeling uitvoer te plaatsen =

a) Douanekantoor dat verantwoordelijk is voor de plaats waar de exporteur is gevestigd

b) Douanekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de goederen voor uitvoer worden verpakt of 
geladen

c) Een ander douanekantoor in de betrokken lidstaat dat om administratieve redenen bevoegd is voor 
de handelingen in kwestie

Mondelinge aangiften worden gedaan op het douanekantoor dat bevoegd is voor de plaats van uitgang van 
de goederen



KANTOOR VAN UITGANG

Vaststelling van het douanekantoor van uitgang 

Het douanekantoor van uitgang = 

het laatste douanekantoor voordat de goederen het grondgebied van de Unie verlaten.

Wanneer de goederen in een zeehaven op een schip worden geladen dat geen lijndienst onderhoudt zoals 
bedoeld in artikel 120 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 voor vervoer naar een bestemming 
buiten het douanegebied van de Unie, is het douanekantoor van uitgang het douanekantoor dat bevoegd is 
voor de plaats waar de goederen in het schip worden geladen.” 



DOUANESTATUS 

• Uniegoederen die het douanegebied van de Unie verlaten, worden overeenkomstig artikel 269, lid 1
van het DWU onder de regeling uitvoer geplaatst maar het plaatsen van de goederen onder deze
regeling wil niet zeggen dat ze op dat moment het douanegebied verlaten. De goederen verlaten pas
het douanegebied van de Unie wanneer het uitgaan is vastgesteld.

• Wanneer het uitgaan van de goederen wordt bevestigd, worden zij niet-Uniegoederen en moeten zij
als dusdanig worden beschouwd. Het opmaken van de uitvoeraangifte verandert dus niets aan de
douanestatus van de goederen.



REGIONAAL FORUM GENT

NIEUWE GN 2022

ANNE-SOPHIE LAMMERTYN
ATTACHÉ - KLANTENCOÖRDINATOR TEAM MARKETING GENT



GN 2022

• Basis: Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 
m.b.t. de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk 
douanetarief
• Artikel 12: “De Commissie stelt jaarlijks bij verordening een volledige versie vast van de 

gecombineerde nomenclatuur, met de daarbij behorende tarieven van invoerrechten 
van het gemeenschappelijk douanetarief zoals die voortvloeit uit door de Raad of door 
de Commissie vastgestelde bepalingen. Voornoemde verordening wordt uiterlijk op 31 
oktober in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (=EUR-LEX)
bekendgemaakt en is met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar van 
toepassing.”

• Annex I wordt elk jaar opnieuw gepubliceerd
• Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1832
• Rectificaties mogelijk

• Van toepassing op 1/1/2022



GN 2022

• Waarom nieuwe codes?
• HS 2022 = 7de editie

• HS 2022 – HS 2027 - …

• Vereenvoudiging wetgeving & modernisering

• Technologische vooruitgang

• Nieuwe onderverdelingen om toezicht op specifieke goederen te vergemakkelijken



GN 2022

• DG TAXUD news

• Raadpleging via EUR-LEX

• TARBEL



GN 2022

• Zoekfunctie

• GN 2022: 
• 592 nieuwe codes

• 174 gewijzigde codes



GN 2022 VS. GN 2021



CORRELATIE TABEL HS 2017-2022

• http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-
tools/hs-nomenclature-2022-edition/correlation-tables-hs-2017-
2022.aspx

• HS niveau ! (6 cijfers)

• Niet-bindend!

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2022-edition/correlation-tables-hs-2017-2022.aspx


GN 2022

2404 11 00
2404 12 00
2404 19 10
2404 19 90
2404 91 10
2404 91 90 
2404 92 00
2404 99 00

Producten bevattende tabak, gereconstitueerde tabak, nicotine, of tabaks- of nicotinesurrogaten, 
bestemd voor inhalatie zonder verbranding; andere nicotine bevattende producten, bestemd voor 
de opname van nicotine in het menselijk lichaam:
- Producten bestemd voor inhalatie zonder verbranding: […]
- andere:
-- voor orale toepassing: […]
-- voor percutane toepassing
-- andere

2934 92 00 Nucleïnezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch welbepaald; andere heterocyclische
verbindingen:
- andere:
-- ander fentanyl en derivaten daarvan

2939 72 00 Alkaloïden, natuurlijke of door synthese gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, esters en andere 
derivaten daarvan:
- andere, van plantaardige oorsprong:
-- cocaïne, ecgonine; zouten, esters en andere derivaten van deze producten



GN 2022

3002 41 10
3002 41 90
3002 42 00
3002 49 00
3002 51 00 
3002 59 00

- Vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke producten:
-- vaccins voor mensen:
--- vaccins tegen SARS gerelateerde coronavirussen (SARS-CoV-soorten)
--- andere
-- vaccins voor dieren:
-- andere
- celculturen, ook indien gewijzigd: […]

3006 93 00 Farmaceutische artikelen, bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk:
- andere:
-- placebo’s en blinde (of dubbelblinde) klinische proefkits voor een erkende klinische proef, in 
afgemeten hoeveelheden



GN 2022
3822 11 00
3822 12 00
3822 13 00
3822 19 00
3822 90 00

Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide 
reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, al dan niet op een drager, al dan niet 
opgemaakt in de vorm van kits, andere dan die bedoeld bij post 3006; gecertificeerde 
referentiematerialen:
- Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide 
reageermiddelen voor diagnose of laboratoriumgebruik, al dan niet op een drager, al dan niet 
opgemaakt in de vorm van kits:
-- voor malaria
-- voor zika en andere ziekten die worden overgedragen door muggen van het geslacht Aedes
-- voor bloedgroepen
-- andere
- andere



GN 2022
4015 12 00 Kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder vingers) en wanten daaronder 

begrepen), van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ongeacht het gebruik daarvan:
- Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten:
-- van de soort gebruikt in de geneeskunde, de chirurgie, de tandheelkunde of de veeartsenijkunde

4403 42 00 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant 
bezaagd:
- ander, van tropisch hout:
-- teak

5703 21 00 Tapijten (kunstgras daaronder begrepen), getuft, ook indien geconfectioneerd:
- Van nylon of van andere polyamiden:
-- kunstgras

8419 12 00
8419 33 00
8419 34 00
8419 35 00

[…]
- Geisers en andere heetwatertoestellen, niet elektrisch:
-- zonneboilers
- droogtoestellen:
-- apparaten voor het vriesdrogen, eenheden voor het driesdrogen en verstuivingsdrogers
-- andere, voor landbouwproducten
-- ander, voor hout, papierstof, papier of karton



GN 2022
8428 70 00 Andere hef-, hijs-, laad- en losmachines en –toestellen, alsmede andere machines en toestellen voor 

het hanteren van goederen (bijvoorbeeld liften, roltrappen, transportbanden, kabelbanen):
- Industriële robots

8517 13 00
8517 14 00

[…]:
- telefoontoestellen, daaronder begrepen smartphones en andere telefoontoestellen voor cellulaire 
netwerken of voor andere draadloze netwerken:
-- smartphones
-- andere telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken

8543 40 00 Elektrische machines, apparaten en toestellen, met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen 
onder andere posten van dit hoofdstuk:
- Elektronische sigaretten en dergelijke persoonlijke elektrische verdampende apparaten
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OORSPRONG

SAM VAN KERKHOVEN
ATTACHÉ – CC OPERATIES DOUANE 1 - OORSPRONG
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VERVANGING VAN ATTESTEN VAN OORSPRONG
BINNEN SAP-STELSEL VAN DE UNIE
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SAP-STELSEL VAN DE UNIE

UNILATERAAL



Oeganda tabak

A (wederverzender)

(geregistreerd) wederverzender
EU

binnen EU

NOORWEGEN of
ZWITSERLAND

attest van oorsprong
- UG oorsprong
- UGREX….

vervangend attest van oorsprong
- als EU wederverzender

Wederverzender van goederen, gevestigd in een lidstaat en bij de douane van de lidstaat geregistreerd staat 
voor het opstellen van vervangende attesten om producten opnieuw te verzenden:

- naar elders in het douanegebied van de Unie, of
- naar Noorwegen of Zwitserland

100 kartons

60 kartons

40 kartons

Art. 37.21 c) DA

geregistreerd wederverzender



32

ATTEST VAN OORSPRONG
Bijlage 22-07 IA: attest van oorsprong in het kader van het SAP-stelsel van de Unie

- vervangt sinds 01/01/2021 definitief FORM A als bewijs van preferentiële oorsprong 
binnen SAP-stelsel van de Unie (Stelsel van Algemene Preferenties tussen EU en 
zogenaamde ontwikkelingslanden)

- kan door één of meer vervangende attesten van oorsprong vervangen worden, om  alle of 
een deel van de producten naar een andere plaats binnen het douanegebied van de Unie 
of naar Noorwegen of Zwitserland te zenden (cf. vroegere vervanging of uitsplitsing 
FORM A) -> NO en CH hebben ook SAP-stelsel met ontwikkelingslanden



33

VOORWAARDEN VOOR VERVANGING

- goederen moeten nog onder douanetoezicht staan om deze vervanging te kunnen doen (en 
mogen dus nog niet in het vrij verkeer zijn gebracht)

- vervangende  attest wordt in overeenstemming met de eisen in bijlage 22-20 IA opgesteld

- wederverzender moet REX geregistreerd zijn, indien:

✓wederverzending plaatsvindt binnen EU, met waarde oorspronkelijke zending > 6.000 euro 
(uitgezonderd wanneer oorspronkelijk attest wordt aangehecht)

✓wederverzending naar NO/CH, steeds registratie nodig

- vervangend  attest van oorsprong is twaalf maanden geldig vanaf de datum van opstelling  
van het oorspronkelijke attest van oorsprong

Art. 101 IA: vervanging van attesten van oorsprong (binnen SAP-stelsel van de Unie)



34

VOORWAARDEN VOOR VERVANGING
Bijlage 22-20 IA: vereisten voor het opstellen van vervangende attesten van oorsprong

1. Wanneer een attest van oorsprong wordt vervangen, vermeldt de wederverzender het volgende op het oorspronkelijke attest 
van oorsprong: 

a) de gegevens van de vervangende attest(en); 
b) zijn naam en adres; 
c) de geadresseerde(n) in de Unie of, in voorkomend geval, in Noorwegen of Zwitserland. 

2. Het oorspronkelijke attest van oorsprong wordt voorzien van de vermelding „Replaced”, „Remplacée” of „Sustituida”. 

3. De wederverzender vermeldt het volgende op het vervangende attest van oorsprong: 

a) alle gegevens van de wederverzonden producten uit het oorspronkelijke bewijs; 
b) de datum waarop het oorspronkelijke attest van oorsprong werd opgemaakt; 
c) de gegevens van het oorspronkelijke attest van oorsprong zoals opgenomen in bijlage 22-07, met inbegrip van — in 
voorkomend geval — informatie over toegepaste cumulatie; 
d) zijn naam en adres en, in voorkomend geval, zijn nummer van geregistreerd exporteur; 
e) de naam en het adres van de geadresseerde(n) in de Unie of, in voorkomend geval, in Noorwegen of Zwitserland; 
f) de plaats en datum van de vervanging. 

4. Het vervangende attest van oorsprong wordt voorzien van de vermelding „Replacement statement”, „Attestation de 
remplacement” of „Comunicación de sustitución”



INVOICE 2021-ABC

UG Tobacco Ltd.
Tobaccostreet 56
Kampala 

02.08.2021

Consignee:
Tobacco Trading Belgium BV
Kerkstraat 3
Wevelgem

Goods:
Unmanufactured Tobacco; Air-Cured; TYPE A
100 cases – 10.573kg gross – 9.871kg net – 80.000 euro

The  exporter UGREX123ABC000 of the products covered by this 
document declares that, except where otherwise clearly indicated, these 
products are of Uganda preferential origin according to rules of origin of 
the Generalized  System  of  Preferences  of  the  European Union  and  
that  the  origin criterion met is P

Kampala, 02.08.2021

(partially) “REPLACED” by Tobacco Trading Belgium BV:
Statement on origin on invoice 2021-CH-123; dated 10.12.2021
Consignee: Swiss Smoking Products SA, Quai de la Poste 12, Genève - 60 
cases

INVOICE 2021-CH-123
10.12.2021

Tobacco Trading Belgium BV
Kerkstraat 3
Wevelgem

Consignee:
Swiss Smoking Products SA
Quai de la Poste 12
Genève

Goods:
Unmanufactured Tobacco; Air-Cured; TYPE A
60 cases – 6.343kg gross – 5.922kg net – 65.000 euro

(PARTIAL) REPLACEMENT STATEMENT
The  exporter Tobacco Trading Belgium BV, Kerkstraat 3, Wevelgem -
BEREXBE0000111222 of the products covered by this document declares 
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of 
Uganda preferential origin according to rules of origin of the Generalized  
System  of  Preferences  of  the  European Union  and  that  the  origin 
criterion met is P

Wevelgem, 10.12.2021

(date initial statement on origin: 02.08.2021)

Wederverzending binnen de EU (> 6000 euro) of naar Noorwegen/Zwitserland



INVOICE 2021-ABC

UG Tobacco Ltd.
Tobaccostreet 56
Kampala 

02.08.2021

Consignee:
Tobacco Trading Belgium BV
Kerkstraat 3
Wevelgem

Goods:
Unmanufactured Tobacco; Air-Cured; TYPE A
100 cases – 10.573kg gross – 9.871kg net – 80.000 euro

The  exporter UGREX123ABC000 of the products covered by this 
document declares that, except where otherwise clearly indicated, these 
products are of Uganda preferential origin according to rules of origin of 
the Generalized  System  of  Preferences  of  the  European Union  and  
that  the  origin criterion met is P

Kampala, 02.08.2021

(partially) “REPLACED” by Tobacco Trading Belgium BV:
Statement on origin on invoice 2021-DE-123; dated 10.12.2021
Consignee: DE Company GMBH, Hauptstrasse 896, Berlin 
60 cases

INVOICE 2021-DE-123
10.12.2021

Tobacco Trading Belgium BV
Kerkstraat 3
Wevelgem

Consignee:
DE Company GMBH
Hauptstrasse 896
Berlin

Goods:
Unmanufactured Tobacco; Air-Cured; TYPE A
60 cases – 6.343kg gross – 5.922kg net – 65.000 euro 

(PARTIAL) REPLACEMENT STATEMENT
The  exporter Tobacco Trading Belgium BV - acting  on  the  basis  of  the  
statement  on  origin  made  out  by UG Tobacco Ltd, Tobaccostreet 56, 
Kampala - registered under the following number UGREX123ABC000 of 
the products covered by this document declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of Uganda preferential 
origin according to rules of origin of the Generalized  System  of  
Preferences  of  the  European Union  and  that  the  origin criterion met is 
P

Wevelgem, 10.12.2021

(date initial statement on origin: 02.08.2021)

Wederverzending binnen de EU (> 6000 euro), zonder eigen REX-nummer, maar aanhechting origineel attest

verplicht aanhechten origineel attest
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MOGELIJKE PROBLEEMGEVALLEN
1) Wederverzender is niet in de EU gevestigd (voorwaarde voor REX-registratie)

= (EU) vertegenwoordiger nodig die – met eigen REX-nummer - kan en wil optreden inzake 
deze vervanging en in geval van controle de nodige bewijsvoering kan voorleggen (en 
verantwoordelijkheid draagt).

2) Wederverzender is in de EU gevestigd, maar heeft (nog) geen REX-nummer en kan 
origineel attest niet aanhechten omwille van commerciële redenen 

= idealiter wederverzender zelf REX-nummer laten aanvragen (beperkte doorlooptijd 
aanvraag), zodat deze zelf de verantwoordelijkheid kan dragen voor de vervanging.

Vervangend attest van oorsprong van de vertegenwoordiger aan te brengen op apart 
(commercieel) document dan de verkoopfactuur van de niet-geregistreerde.

Indien zowel de vertegenwoordiger als wederverzender een REX-nummer hebben, steeds 
verplicht om REX-nummer van wederverzender zelf te gebruiken.
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NIEUWE AANVRAAG –EN 
VERGUNNINGSFORMULIEREN PREFERENTIËLE 

OORSPRONG
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TOEGELATEN EXPORTEUR



40

TOEGELATEN EXPORTEUR

- Nieuwe lay-out conform andere DWU-vergunningen voor gemakkelijke integratie in latere 
KIS-SIC

- Aanvraagprocedure op zich blijft ongewijzigd + ‘oude vergunningen’ blijven geldig

- Duidelijkere focus op verschillende procedures inzake A.TR

- Duidelijkere link met andere (gekoppelde) vergunningen inzake oorsprong
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GESCHEIDEN BOEKHOUDING INZAKE OORSPRONG
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GESCHEIDEN BOEKHOUDING INZAKE 
OORSPRONG

• Bij het bepalen van de preferentiële oorsprong van een product wordt er door de 
douaneautoriteiten steeds uitgegaan van het principe van fysieke scheiding. Er moet 
immers exact kunnen worden nagegaan uit welke (fysieke) materialen het betreffende 
eindproduct werd vervaardigd om zo de uiteindelijke preferentiële oorsprong correct te 
kunnen vaststellen.

• Wanneer er door de operator doorheen het be- of verwerkingsproces gebruikt wordt 
gemaakt van onderling verwisselbare materialen (grondstoffen) die zowel van EU-
oorsprong als niet van EU-oorsprong worden betrokken, dan dienen deze basismaterialen 
(en de eindproducten die hieruit resulteren) fysiek te worden gescheiden met het oog op 
het behoud van de oorsprongsstatus ervan. Dit om de oorsprong van de gebruikte 
bestanddelen te allen tijde te kunnen nagaan en te voorkomen dat de eindproducten, die 
uiteindelijk qua samenstelling volkomen identiek zijn, worden verwisseld.

• Verschillende oorsprongsprotocollen binnen het netwerk van vrijhandelsakkoorden van de 
Europese Unie voorzien, onder bepaalde strikte voorwaarden, een 
versoepeling/vereenvoudiging van dit principe, op basis van een administratief 
onderscheid in de (voorraad)administratie



VRAGEN ?
DA.OPS.DOUANE1@MINFIN.FED.BE 



REGIONAAL FORUM GENT

AANPASSING PROGRAMMAWET ENERGIEPRODUCTEN & 
ELEKTRICITEIT

ANNE-SOPHIE LAMMERTYN
ATTACHÉ - KLANTENCOÖRDINATOR TEAM MARKETING GENT



AANPASSING PROGRAMMAWET

• Herziening programmawet 27 december 2004: 
• Elektriciteit & gas wordt onderworpen aan bijzondere accijns (i.p.v. federale heffingen)

• Bestaande vrijstellingen art. 429 blijven behouden

• Tot nu toe: geen formaliteiten om nultarief te genieten voor elektriciteit
• Geen accijns (federale bijdrage) op elektriciteit geleverd op spanningsniveau >1kV

• Enkel laagspanningsklanten (<1kV), zowel zakelijk als niet-zakelijk gebruik, betalen 
bijdrage op de energie (1,9261 EUR per MWh)



NIEUWE TARIEVEN

• Elektriciteit – zakelijk gebruik voor bedrijven aangesloten op 
hoogspanningsnet (>1kV)

Tarieven onder voorbehoud!

Verbruiksschijf EUR / MWh – huidig tarief EUR / MWh – vanaf 1/1/2022

< 20 MWh/jaar 0 14,21

20 MWh – 50 MWh 0 12,09

50 MWh – 1.000 MWh 0 11,39

1.000 MWh – 25.000 MWh 0 10,69

25.000 MWh – 100.000 MWh 0 2,73

>100.000 MWh 0 0,5



VRIJSTELLINGEN ART. 429 – EINDGEBRUIKER VERGUNNING NODIG

• Chemische reductie / elektrolytische en metallurgische procédés

• Mineralogische procédés

• Productie van elektriciteit

• Proefprojecten gericht op technologische ontwikkeling van milieuvriendelijke producten of brandstoffen uit 
hernieuwbare bronnen

• Eigen gebruik van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen of brandstofcellen 
• + distributeur van elektriciteit!

• Eigen gebruik van elektriciteit opgewekt uit warmtekrachtkoppeling (output)
• + distributeur van elektriciteit!

• Warmtekrachtkoppeling (input)
• + distributeur van elektriciteit!

• Vervoer per spoor

• Landbouw

• Zie Hoofdstuk XII van Circulaire 2020/C/120 voor verduidelijking!



VERGUNNING EINDGEBRUIKER

• Vergunning energieproducten & elektriciteit – type eindgebruiker nodig voor 
vrijstelling
• Wie? Art. 429 §5 f): iedere rechtspersoon die voor zijn zakelijk gebruik wenst te genieten van 

een vrijstelling inzake accijnzen of van de toepassing van een verlaagd tarief accijnzen
• Bewijsstukken die vrijstelling rechtvaardigen
• Dossier in te dienen voor 31/12/2021 via da.vergunningen.gent@minfin.fed.be

• Uitzonderlijke administratieve tolerantie tot 20/1/2022
• Zie productcodes in verklarende nota!
• Voorlopige vergunning

• Startdatum vergunning = volledig dossier 
• Dossier ontvangen voor 20/1/2022 => startdatum 1/1/2022
• Dossier ontvangen na 20/1/2022 => startdatum ontvankelijkheid dossier

• Bevestiging vergunning na audit (in de loop van 2022) (of intrekking)

• Om nultarief te genieten moet vergunning eindgebruiker voorgelegd worden 
aan energieleverancier

mailto:da.vergunningen.gent@minfin.fed.be


GEMENGD GEBRUIK

• 1 EAN nummer:
• Vrijgestelde activiteiten

• Niet-vrijgestelde activiteiten

• % moet bepaald worden => bevestiging na audit

• Zie §295 (en verder) van Circulaire 2020/C/120!



NIEUWE TARIEVEN

• Gas – zakelijk gebruik als verwarmingsbrandstof door bedrijven met EBO

Tarieven onder voorbehoud!

Verbruiksschijf EUR / MWh – huidig tarief EUR / MWh – vanaf 1/1/2022

< 20 MWh/jaar 0,54 1,2

20 MWh – 50 MWh 0,54 1,1

50 MWh – 1.000 MWh 0,54 1,08

1.000 MWh – 25.000 MWh 0,54 0,96

25.000 MWh – 100.000 MWh 0,54 0,76

>100.000 MWh 0,54 0,69



VERLAAGD TARIEF AARDGAS

• Zakelijk gebruik als verwarmingsbrandstof 

• Energie Beleidsovereenkomst (EBO)

• https://ebo-vlaanderen.be/nl/de-ebos/toegetreden-bedrijven

• Bestaande vergunningen eindgebruiker blijven geldig

https://ebo-vlaanderen.be/nl/de-ebos/toegetreden-bedrijven


DISTRIBUTEUR

• Vergunning energieproducten & elektriciteit – type distributeur

• Nieuwe tarieven = aanpassing borg nodig!

• Voorzien voor januari 2022



FAQ

• Wij hebben reeds een vergunning eindgebruiker, is dit voldoende?
• Indien elektriciteit hoogspanning (zakelijk gebruik) niet toegevoegd => verzoek tot 

wijziging indienen
• Indien reeds wel elektriciteit laagspanning (zakelijk gebruik) => verzoek tot wijziging 

indienen
• EAN-nummers

• Wat als verschillende exploitatiezetels in verschillende regio’s liggen?
• Aanvraag via centrale: da.ops.acc@minfin.fed.be

• Nieuwe verklarende nota bij vergunning:
• https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/accijnzen/aanvraagf

ormulieren#q2

mailto:da.ops.acc@minfin.fed.be
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/accijnzen/aanvraagformulieren#q2
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TERMIJNEN TRANSIT

• Art. 297 DWU IA

• Nota dienst Operations 2020/OPS/CC/00055 (18.11.2020)

• DK vertrek stelt termijn vast waarbinnen goederen bij DK bestemming moeten worden 
aangebracht, rekening houdend met:

• Route
• Vervoermiddel
• Reglementering wegtransport
• Andere wetgeving / elementen die invloed kan hebben

• OPS nota: indicatieve termijnen => doel: harmonisering

• NCTS standaardtermijn = 7d

• Aanpasbaar aan omstandigheden & modaliteiten van het vervoer onder douanevervoer
• Onder toezicht van de douane!

• Toegelaten afzender: art. 314 lid 2 b) => art. 297 DWU IA



EAEO-STP TRADER PORTAL – E-MAIL NOTIFICATIE

• Status Regio Gent 1/10/2021: 4

• Status Regio Gent 1/12/2021: 11

• Meerdere e-mail adressen per ondernemingsnummer mogelijk!

voorkeuren



BREXIT

• Nieuw Border Operating Model

• Importcontroles in VK verder uitgesteld – aangepast tijdsschema

• https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-
model?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-
notifications&utm_source=40955e77-09a7-416d-81b9-
d7ffd48b29e2&utm_content=immediately

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=40955e77-09a7-416d-81b9-d7ffd48b29e2&utm_content=immediately


CUSTOMS ATTACHÉS CONTACT DAYS

• 15/16 december 2021

• Registratie via 
https://events.conversationstarter.net/e/customsdays2021

https://events.conversationstarter.net/e/customsdays2021


3C EVENT

• Oorspronkelijk gepland op 9/12/2021

• Uitgesteld naar 31/3/2022 !



SLUITING EINDEJAAR

• Algemene sluiting van 27/12 tot 31/12

• Hulpkantoren & TAO: minimumbezetting

• Regiekamer & 1ste lijn-verificatieteams: minimumbezetting 
• Vernietigingen & verificaties OK

• RCD & Vergunningen: permanentie
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REGIONAAL FORUM GENT

• Volgende vergaderingen werkingsjaar West-Vlaanderen:
• 11/3/2022

• 10/6/2022

• Werkingsjaar 2022-2023 Oost-Vlaanderen:
• 16/9/2022

• 9/12/2022

• Live vs. Teams hangt af van de coronasituatie
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REGIONAAL FORUM GENT

• Het regionaal forum heeft tot doel om:
• Een algemeen overlegplatform tussen AAD&A en bedrijven

• Jullie up-to-date te houden over relevante douane-actualiteit

• Een algemeen antwoord te voorzien op jullie vragen

• Een interessante topic toe te lichten

• Graag jullie vragen, voorstellen, ideeën, suggesties ed. voor de volgende 
vergadering te mailen:
• Vóór 15/2/2022

• Anne-Sophie Lammertyn (anne-sophie.lammertyn@minfin.fed.be)

• Daphne Renier (daphne.renier@voka.be)

mailto:anne-sophie.lammertyn@minfin.fed.be
mailto:daphne.renier@voka.be


VRAGENRONDE



BEDANKT VOOR UW DEELNAME AAN HET REGIONAAL FORUM !


