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1. Algemenebepalingen
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ALGEMEEN

4

- EU-UK TCA is een akkoord van de nieuwere generatie:
* Qua lay-outen oorsprongsbewijzen gebaseerd op de EU-Japan FTA (2019)
* Qua product specifieke regels gebaseerd op de gemoderniseerde PEM-regels

- Normale basisregels wat betreftpreferentiële oorsprong, o.a. ;
* Volledig verkregen
* Ontoereikende productie (minimalehandelingen)
* Stellen en assortimenten / neutrale elementen / territorialiteit …
* Niet-wijziging

- Eigen accenten
*Oorsprongscontingenten en alternatieve regels voor tonijn in blik en  
aluminiumproducten
*Overgangsperiode voor product specifieke oorsprongsregels m.b.t. elektrische  
accu’s en elektrische voertuigen



ALGEMEEN
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ALGEMEEN
- Cumulatie (ORIG.4):
Bilaterale + volledige cumulatie -> opgelet: geen diagonale cumulatie mogelijk!

- Tolerantie (ORIG.6):
* Landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten: 15 in gewicht =nieuw!
* Textiel: in lijn met de standaard EUtoleranties voor textiel in andere FTA’s
* Andere producten: 10 op de prijs af fabriek van het eindproduct

- Gescheiden boekhouding (ORIG.14)
Voorzien voor fungibele/onderling vervangbare materialen (standaard), maar  
uitbreiding naar (eind)producten van hoofdstuk 10, 15, 27, 28, 29, post 32.01 tem
32.07, of post 39.01 tem 39.14

- No-drawback (ORIG.17)
No-drawbackregel geldt de eerste twee jaar niet -> nadien mogelijkheid tot  
herevaluatie
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BILATERALECUMULATIE

hoewel de oorsprongsregel op zich niet wordt voldaan, kan het eindproduct terug naar de EU metUK-oorsprong
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(MEER DAN) EENVOUDIGE BEWERKING
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(MEER DAN) EENVOUDIGE BEWERKING
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VOLLEDIGECUMULATIE
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VOLLEDIGECUMULATIE
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Wel een leveranciersverklaring waaruit kan worden afgeleid welke bewerking hier heeft plaatsgevonden

Fabrics Yarn

Geleverd product naar  
de afnemer in het UK
= weefsel

Daarin verwerkte goederen  
die niet van oorsprongzijn
= Chinees garen
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Bijlage ORIG-3



3 Bewerking in het UK : snijden +confectie
→ Product van post6205
Bewerking op zichzelf ook ontoereikend

MAAR TOEPASSING MAKEN VAN ORIG4.2



Door toepassing van art. ORIG 4.2. kan men in het UK rekening houden met de bewerkingen die inde EU  
hebben plaatsgevonden :

snijden enconfectieweven +

In de EU en in het UK  
aangetoond door

aangetoond door productieproces in hetUK

SAMENTOEREIKEND



4 Kleding heeft de oorsprongUK
OPGELET : enkel in kader van de overeenkomst UK –EU

Attest met oorsprong UK kan worden afgeleverd naar de EU– ENKEL naar deEU

UK



LEVERANCIERSVERKLARING: BIJLAGE ORIG-3EU-UK

(!) opgelet: leveranciersverklaring waarvan sprake in bijlage ORIG-3 van de Overeenkomst heeft  
dus specifiek nut

= enkel bij toepassing vanvolledige cumulatie

= kan niet rechtstreeks worden uitgemaakt aan UKimporteur als bewijs van oorsprong om  
preferentieel tarief te bekomen bij invoer
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LEVERANCIERSVERKLARING: INTRA EU VERKEER
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Bevestiging van EU-oorsprong binnen deEU

• 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. 6maand vooruit)

• slechts geldig indien bijhorende aankoopfactuur binnen de referentieperiode, waarbij  
productomschrijving overeenkomt

• dient sinds 01/01/2021 mogelijk herbekeken te worden, want UK-inbreng niet langer EU-inbreng

• 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



LEVERANCIERSVERKLARING: INTRA EU VERKEER

Belangrijk dat dit correct en naar  
waarheid wordt ingevuld, douane heeft  
mogelijkheid om dit te onderwerpenaan  

controle(INF4)
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Indien incorrect ingevuld kan dit zware  
gevolgen hebben voor de verdere  

schakels in de ketting, maar ook voor  
diegene die zeuitmaakt!

Eerdere info – kritisch - overnemen zoals  
ze wordt aangeleverd (vb. opgenomen  

landen)

GB kan samen met andere bestemmingslanden worden  
vermeld (op voorwaarde dat de producten voldoenaan de  
oorsprongsregels per overeenkomst)



2. Preferentieel tariefclaimen
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PREFERENTIËLE OORSPRONG BEWIJZEN
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- Het bestaan van een vrijhandelsovereenkomst houdt niet in dat er de facto geen  
invoerrechten van toepassing zijn op producten uit de andere Partij

- Preferentiële oorsprong (EUof VK) moet bij invoer in de andere Partij worden  
aangetoond

De EU-UK TCA voorziet twee mogelijkheden(manieren):

- Attest van oorsprong (oorsprongsverklaring) door de exporteur = bewijslast bij de  
exporteur

- Importer’s knowledge = bewijslast bij de importeur



ATTEST VAN OORSPRONG

- Attest van oorsprong = oorsprongsverklaring via standaard tekst, waarmee wordt  
verklaard dat de goederen voldoen aan de product specifieke oorsprongsregels in de  
Overeenkomst

- In de EUstatuut van Geregistreerd Exporteur (REX) nodig, indien waarde > 6000 euro

- In het VKwordt het Brits EORI-nummer gebruikt, ongeacht de waarde

- Aan te brengen op de factuur van de exporteur of ander document dat de goederen  
identificeert -> bewijslast ligt bij exporteur

-Mogelijk om één verklaring te doen voor meervoudige zendingen van identieke  
producten (max. 12 maanden) i.p.v. transactioneel (per zending)
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AANVRAGEN VAN REX-NUMMER (VIA EU CTP)

- éénmalige REX-registratie (zendingen > 6000 euro met EU-oorsprong binnen EU-VK)

-sinds maandag 25/01/2021 nieuwe (digitale) procedure voor nieuwe aanvragen en  
wijzigingen aan bestaande REX-registraties

- via EUCustoms Trader Portal -> stappenplan op onze website
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AANVRAGEN VAN REX-NUMMER (VIA EU CTP)

éénmalige REX-registratie: eveneens te gebruiken in andere overeenkomsten die het  
REX-systeem (als geregistreerde exporteur) voorzien voor oorsprongscertificatie -> o.a.  
Canada, Japan, Vietnam, Ghana, Ivoorkust, OZA, LGO en toekomstige FTA’s
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IMPORTER’S KNOWLEDGE
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-voornamelijk tegebruiken tussen onderling verbonden ondernemingen  

waarbij

- de exporteur bereid is om de nodige informatie en documentatie te verschaffen (incl.  
soms confidentiële informatie)

wegens

- geen gebruik van attest van oorsprong door de exporteur

= preferentiële oorsprong is door de importeur te bewijzen, alsof deze het ingevoerde  
product zelf zou hebbengemaakt



BENODIGDE BEWIJSVOERING (IKV IMPORTER’S  
KNOWLEDGE)

+ alle bijkomende informatie die de douane nuttig acht

= concrete bewijsvoering nodig
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3. Codes op het invoerdocument
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CODESINVOERDOCUMENT

Verschil in toegepaste procedure bij invoer wordt aangegeven door een  
verschillende code in vak 44van de invoeraangifte:
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4. Goederen in doorvoer naar VK via EU
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GOEDEREN IN DOORVOER NAAR VK VIA EU

- het VK maakt niet langer deel uit van de preferentiële vrijhandelsakkoorden die
de EUheeft afgesloten met partnerlanden

- het VKheeft nu eigen vrijhandelsovereenkomsten met veel van deze partners

- steeds rechtstreeks bewijs in betreffende akkoord nodig + principe van niet-
wijziging/rechtstreeks vervoer dient gerespecteerd te worden bij vervoer via
derde land

CHILI EU

oorsprongsbewijs binnen overeenkomst EU -Chili

Verenigd  
Koninkrijk

niet mogelijk om als EU exporteur de Chileense oorsprong  
te bevestigen binnen overeenkomstVK-Chili
(op bijvoorbeeld factuurEU-VK)

gedeelte dat doorgaat naar het VK dient onder  
douanetoezicht te blijven en mag niet in het vrij verkeer  
worden gebracht in de EU
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5. Geen preferentieel tarief bij invoer in EUvoor  
goederen met EU-oorsprong
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TERUGKERENDE GOEDEREN MET EU-
OORSPRONG

Preferentiële EU-oorsprong geeft geen verminderd of nultarief bij (weder)invoer in de EU(m.u.v.  
Zwitserland, Canada & deEER):
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TERUGKERENDE GOEDEREN MET EU-
OORSPRONG

EU-goederen kunnen dus puur op basis van oorsprong niet worden  
teruggehaald zonder invoerrechten te betalen bij wederinvoer in de EU
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TERUGKERENDE GOEDEREN MET EU-
OORSPRONG

Hoe EU-goederen dan terughalen zonder tebetalen (bijvoorbeeld bij VK  
distributiecentra)?

- terugkerende goederen?
-T2 transit procedure?  

(indien mogelijk)
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MEERINFO?

Alle nieuwste informatie over de EU-UK TCAmet betrekking tot oorsprong kan u terugvinden  
op onze website – sectie oorsprong:

- algemene info

- praktische bepalingen

- linksnaar guidance documenten van de Europese Commissie
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VRAGEN?
DA.OPS.DOUANE1@MINFIN.FED.BE

BEDANKT VOOR UW AANDACHT !
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