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HET BEGRIP OORSPRONG
• Oorsprong, naast de goederencode en de douanewaarde één van de drie belangrijkste pijlers van een douaneaangifte

• Plaats waar goederen zijn voortgebracht of geproduceerd =  geografische relatie tussen een bepaald land (groep van 
landen) en de vervaardiging van een betrokken product (belangrijk stadium in de productie)

• Oorsprong is de (economische) nationaliteit van een product dat internationaal wordt verhandeld.

• Blijft behouden tot er opnieuw voldoende be –of verwerking plaatsvindt om de oorsprong te wijzigen en is nodig om 
bepaalde heffingen, restricties of verplichtingen te kunnen vaststellen en toepassen

• (!) Verschil tussen preferentiële en niet-preferentiële oorsprong:

- preferentiële of fiscale oorsprong wanneer de oorsprong wordt bepaald in het kader van een tarifair handelsbeleid 
(vermindering invoerrechten)

- niet-preferentiële oorsprong of economische oorsprong wanneer de oorsprong wordt bepaald in het kader van een niet-
tarifair handelsbeleid (vb. tariefcontingenten, antidumping, embargo, ‘made in’ …)

vb. Certificaat van Oorsprong (CoO) via Kamer van Koophandel
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PREFERENTIËLE OORSPRONG
preferentiële of fiscale oorsprong wanneer de oorsprong wordt bepaald in het kader van een tarifair handelsbeleid (= 
vermindering invoerrechten)

“PREFERENTIES” = voordeel

• Vermindering of veelal vrijstelling van invoerrechten indien producten van (preferentiële) oorsprong zijn uit een 
bepaald partnerland in het kader van bilaterale handelsovereenkomsten of eenzijdige handelsmaatregelen 
(unilateraal)

• Producten dienen te voldoen aan bepaalde vooropgestelde criteria (algemene + product specifieke regels)!

• Belangrijk: bij preferentiële oorsprong wil het niet zeggen omdat een bepaald product in een bepaald land werd 
geproduceerd, dat het daarom van preferentiële oorsprong is en aldus voldoet aan de regels. Productie in de EU wil niet 
automatisch zeggen preferentiële EU-oorsprong !!!

• MFN of ERGA OMNES (tarief derde landen) vs. preferentieel tarief
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PREFERENTIELE OORSPRONG

MFN – ERGA OMNES (tarief derde landen) vs. preferentieel tarief
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PREFERENTIËLE OVEREENKOMSTEN VAN DE EU

Momenteel ± 38 (bilaterale) vrijhandelsakkoorden met partners over de hele wereld (> 60 landen)

- Zwitserland (+ Liechtenstein)
- IJsland
- Noorwegen

- Faeröer eilanden
- Andorra* (landbouwproducten)

- Tunesië
- Marokko
- Algerije
- Egypte
- Jordanië
- Israël
- PLO 
- Libanon
- Turkije* (landbouwproducten & EGKS)

BILATERAAL

EVA - EER

Middellandse zeegebied
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PREFERENTIËLE OVEREENKOMSTEN VAN DE EU

- Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (nu Noord-Macedonië)
- Albanië
- Montenegro
- Bosnië-Herzegovina
- Servië
- Kosovo

- Moldavië 
- Oekraïne
- Georgië

- Canada
- Mexico
- Chili
- Andes (Peru-Colombia-Ecuador)
- Midden-Amerika (Honduras-Nicaragua-Panama-El Salvador-Costa Rica-Guatemala)

WESTELIJKE BALKAN

OOST EUROPA

AMERIKA
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PREFERENTIËLE OVEREENKOMSTEN VAN DE EU

- CARIFORUM (Antigua en Barbuda – Bahama's – Barbados – Belize – Dominica – Dominicaanse Republiek 
– Grenada – Guyana – Jamaica – Saint Christopher and Nevis – Saint Lucia – Saint Vincent and the
Grenadines – Suriname – Trinidad en Tobago)

- PACIFIC (Papoea Nieuw Guinea – Fidji - Samoa)
- OZA (Seychellen - Zimbabwe – Mauritius - Madagaskar)
- SADC (Zuid-Afrika – Botswana – Lesotho – Namibië – Swaziland – Mozambique) 
- Centraal Afrika (Kameroen)
- Ghana
- Ivoorkust

- Zuid-Korea
- Japan
- Singapore

ACP-zone (Afrika, Caraïben, Pacific)

Azië
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PREFERENTIËLE OVEREENKOMSTEN VAN DE EU

UNILATERAAL
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PREFERENTIËLE OVEREENKOMSTEN VAN DE EU

UNILATERAAL
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PREFERENTIËLE OVEREENKOMSTEN VAN DE EU

- Vietnam: 2020
- MERCOSUR (Argentinië, Brazilië, Paraguay & Uruguay): inwerkingtreding ???

- Mexico
- Chili

- Australië
- Nieuw-Zeeland
- Indonesië

TOEKOMSTNIEUW

AANGEPAST

IN ONDERHANDELING
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VOORWAARDEN VOOR PREFERENTIE

In principe kunnen alle goederen (indien bestaande overeenkomst) genieten van preferentieel tarief

- in realiteit geen preferenties of verlaagde vrijstelling voor “gevoelige goederen / gevoelige industrieën”

- hangt af van wat beide partijen onderhandeld hebben in de overeenkomst (oorsprongsregels dus niet noodzakelijk 
hetzelfde in elke overeenkomst) – elke partner heeft bepaalde eisen

ALGEMEEN PRINCIPE OM TE GENIETEN VAN PREFERENTIEEL TARIEF

1) Product moet van “oorsprong” zijn volgens de vastgelegde oorsprongsregels in het oorsprongsprotocol

2) Principe van rechtstreeks vervoer of geen behandeling (anders gaat oorsprong mogelijk verloren)

3) Geldig preferentieel oorsprongsbewijs nodig om de oorsprong van de goederen te staven



13

OORSPRONGSREGELS
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OORSPRONGSREGELS
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TIP: OORSPRONGSREGELS
MARKET ACCESS DATABASE: HTTPS://MADB.EUROPA.EU

https://madb.europa.eu/


16

TIP: OORSPRONGSREGELS
MARKET ACCESS DATABASE: HTTPS://MADB.EUROPA.EU

about:blank
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RECHTSTREEKS VERVOER

• Goederen moeten rechtstreeks tussen beide partijen worden vervoerd om aanspraak te kunnen maken op het 
preferentieel tarief

• Mogen via een ander grondgebied (derde land) worden vervoerd, eventueel met overlading of tijdelijke opslag op dit 
grondgebied, voor zover ze in het land van doorvoer of opslag onder toezicht van de douane blijven en aldaar geen 
andere behandelingen ondergaan dan lossen en opnieuw laden of behandelingen om ze in goede staat te bewaren

• Douane verlangt (altijd) de nodige bewijsvoering om dit te staven, anders kan de preferentie geweigerd worden (vb. 
transportdocumenten & niet-manipulatiecertificaat) 

• In nieuwere overeenkomsten principe van ‘geen behandeling’ (minder strikt): enkel bewijs nodig indien de douane hier 
expliciete twijfels over heeft
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BEWIJZEN VAN (PREFERENTIËLE) OORSPRONG

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

• geviseerd door de douane

• bruikbaar voor alle overeenkomsten buiten SAP van de Unie, LGO, Canada,

Japan, Zuid-Korea & Singapore

• meestal indien occasionele uitvoer

voor de volledigheid: er bestaat ook een certificaat inzake goederenverkeer EUR-MED, 
maar dit kent slechts een beperkt gebruik binnen de zogenaamde Pan-Eur-Med zone 

(indien gebruik van cumulatie) 
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BEWIJZEN VAN (PREFERENTIËLE) OORSPRONG

Oorsprongsverklaring

• vereenvoudiging; mits voorafgaande audit indien vergunning toegelaten exporteur (zendingen > 6.000 euro)

• bruikbaar voor alle overeenkomsten buiten SAP van de Unie, LGO, Canada & Japan

• enige mogelijkheid voor Zuid-Korea & Singapore (geen EUR.1 voorzien)

• aan te brengen op factuur, pakbon of leveringsbon
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BEWIJZEN VAN (PREFERENTIËLE) OORSPRONG

Attest van oorsprong

• eveneens vereenvoudiging; zonder audit indien registratie als geregistreerd exporteur (zendingen > 6000 euro of 
10000 euro voor LGO)

• enkel bruikbaar voor SAP van de Unie, LGO, Canada & Japan

• wordt onverwijld toegekend, geheel op verantwoordelijkheid van de exporteur (= verschil met toegelaten exporteur)

• zelfde principe als oorsprongsverklaring, aan te brengen op factuur, pakbon of leveringsbon

• tekst van het attest en de gevraagde criteria kunnen verschillen per bestemmingsland (zie Japan)

= tekst voor SAP van de Unie, LGO, Canada & Japan is 4x licht verschillend
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LEVERANCIERSVERKLARING

Bevestiging van EU-oorsprong binnen de EU

• mogelijk nodig indien aankoop & verwerking binnen de EU (enkel indien de oorsprongsregel dit vereist)

• nodig indien aankoop binnen de EU en verkoop buiten de EU in ongewijzigde staat

• kan worden uitgemaakt voor langlopende periode (max. 2 jaar); retroactief (max. 1 jaar) & voor de toekomst (max. 6 
maand vooruit)

• in geval van EU-JP ook mogelijk noodzakelijk om het toegepaste oorsprongscriterium te specifiëren naar de klant

• LINK: European Union guidelines about the application in the EU of the provisions concerning the supplier’s declaration

wettelijk benodigde informatie over 
karakter van de producten m.b.t. de in de 

EU geldende oorsprongsregels

Bijlages 22-15 & 22-16 bij de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447

about:blank
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LEVERANCIERSVERKLARING

Belangrijk dat dit correct en naar 
waarheid wordt ingevuld, douane heeft 

mogelijkheid om dit te onderwerpen aan 
controle (INF4)

Indien incorrect ingevuld kan dit zware 
gevolgen hebben voor de verdere 

schakels in de ketting, maar ook voor u!
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EU-JAPAN EPA

sinds 01.02.2019

- kennis van de importeur (importer’s knowledge)
- attest van oorsprong voor meerdere identieke zendingen

- oorsprongscriterium op attest van oorsprong
- overgangsbepalingen voor doorvoer of opslag van goederen

- nuttige links
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IMPORTER’S KNOWLEDGE

• Preferentiële tariefbehandeling kan verzocht worden op basis van de zogenaamde ‘kennis van de importeur’ dat het 
door hem ingevoerde product van oorsprong is uit de tegenpartij (NIEUW!)

• Importeur moet vervolgens zelf met de nodige bewijsstukken kunnen aantonen dat het product voldoet aan de 
oorsprongsregels (alsof hij het product zelf zou hebben vervaardigd)

• Speciale code ter onderscheiding in vak 44 van PLDA aangifte: U112

• Momenteel geen enkel ander vrijhandelsakkoord die deze mogelijkheid kent (mogelijk uitbreiding in de toekomst)
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ATTEST VOOR MEERDERE IDENTIEKE ZENDINGEN

• 1 attest voor periode van maximaal 12 maanden; enkel voor identieke zendingen waarbij de oorsprong op dezelfde 
manier werd verkregen (dit in tegenstelling tot altijd enkelvoudig attest per zending)

• Speciale code ter onderscheiding in vak 44 van PLDA aangifte: U111 (tegenover U110 voor enkelvoudig attest)

• Bij volgende zending steeds terug verwijzen naar het initiële attest (dat te allen tijde beschikbaar moet zijn)
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ATTEST VAN OORSPRONG: OORSPRONGSCRITERIUM
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ATTEST VAN OORSPRONG: OORSPRONGSCRITERIUM
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OVERGANGSBEPALINGEN DOORVOER/OPSLAG

• Goederen die zich voor de inwerkingtreding (01.02.2019) in transit of reeds in douane-entrepot bevonden kunnen ook 
genieten van preferentiële tariefbehandeling

• Enkel indien ze binnen het jaar na de inwerkingtreding, aldus VOOR 01.02.2020, in het vrije verkeer worden gebracht

• Geldig oorsprongsbewijs nodig op kopie van de initiële factuur of ander commercieel document dat achteraf wordt 
opgemaakt (of via importer’s knowledge)



29

NUTTIGE LINKS

EU-Japan guidelines van de Europese Commissie:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-
administrative-assistance-agreements/japan_en

Informatienota Belgische douane (dienst Douanewetgeving):

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

about:blank
about:blank
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EU-LGO (LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE)

• Unilaterale overeenkomst (met uitzondering van Nieuw-Caledonië, Frans-Polynesië & Saint-Pierre en Miquelon)

• Vanaf 01.01.2020 geen EUR.1 of oorsprongsverklaring meer, maar attest van oorsprong in kader van REX 
(geregistreerd exporteur) => registratie verplicht indien zending meer dan 10.000 euro

Informatienota Belgische douane (dienst Douanewetgeving):

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorsprong/landen-en-
gebieden-overzee

about:blank

