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INLEIDING
Op 27 december 2018 werd in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. L330 het Besluit van de
Raad van 20 december 2018 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie
en Japan betreffende een economisch partnerschap (hierna: de Overeenkomst of de Economische
Partnerschapsovereenkomst) gepubliceerd. Op 1 februari 2019 is deze Overeenkomst in werking
getreden. (1)
De onderhandelingen voor de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en
Japan (hierna: Partij of Partijen) werden opgestart in 2013. Op 6 juli 2017 kwamen beide Partijen tot
een principeakkoord over de belangrijkste elementen en een jaar later, op 17 juli 2018, werd de
eindovereenkomst ondertekend. Vervolgens werd de Overeenkomst goedgekeurd door het Europees
parlement, de parlementen van de EU-lidstaten en het Japans parlement wat de weg opende voor de
definitieve inwerkingtreding.
Op termijn moet deze Overeenkomst ertoe leiden dat 97 % van de douanerechten op producten die
naar Japan worden uitgevoerd, wordt opgeheven. Op dit moment zijn de douanerechten al voor bijna
90 % procent van de uit de Europese Unie afkomstige producten die naar Japan worden uitgevoerd,
verlaagd of opgeheven. Voor de rest van de producten zal de opheffing progressief plaatsvinden over
een periode die werd vastgelegd op 16 jaar voor goederen uit de Europese Unie en op 20 jaar voor
goederen uit Japan.
Naast een opheffing of verlaging van de douanerechten moet deze Overeenkomst ook de
belemmeringen verminderen waarmee Europese ondernemingen geconfronteerd worden bij de uitvoer
naar Japan. De belangrijkste belemmeringen zijn technische moeilijkheden bij de toegang tot
overheidsopdrachten, zoals de normen in de automobielsector en de dienstensector. Deze
belemmeringen zouden moeten worden opgeheven zodat Europese ondernemingen meer goederen en
diensten aan Japan kunnen verkopen.
Om te kunnen genieten van de verlaagde of afgeschafte invoerrechten moet er worden voldaan aan de
voorwaarden die zijn opgenomen in Hoofdstuk 3 van de economische partnerschapsovereenkomst
onder de titel “Oorsprongsregels en oorsprongsprocedures.
In dit hoofdstuk zijn de gebruikelijke definities opgenomen en vinden we de gekende oorsprongsregels
terug zoals 'product van oorsprong', 'toereikende productie', ‘tolerantie’, ‘cumulatie’. Verder worden de
van toepassing zijnde oorsprongsprocedures besproken dewelke onder meer bepalen welk
oorsprongsbewijs van toepassing is, hoe en wanneer die moeten worden gebruikt, hoe dit kan worden
gecontroleerd, enz.
Hoofdstuk 4 aangaande ‘douaneaangelegenheden en handelsbevordering’ vult de bepalingen uit
Hoofdstuk 3 aan. Bovendien verwijst Hoofdstuk 3 naar een aantal bijlagen waaronder de bijlage
betreffende de product specifieke oorsprongsregels en de bijlage met de te gebruiken tekst voor het
oorsprongsattest.
Deze informatienota heeft als voornaamste doelstelling om de belangrijkste oorsprongsregels en procedures van Hoofdstuk 3 en haar bijlagen te verduidelijken.

1

http://publications.europa.eu/resource/cellar/d40c8f20-09a4-11e9-81b401aa75ed71a1.0016.01/DOC_1
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1 OORSPRONGSREGELS
1.1 ALGEMEEN (ARTIKEL 3.2)
Om de toepassing van een preferentiële tariefbehandeling te verkrijgen stelt artikel 3.2, lid 1 van de
Overeenkomst dat een product van oorsprong is indien het voldoet aan één van de volgende
voorwaarden:
a) het product is volledig verkregen of geproduceerd zoals bedoeld in artikel 3.3;
b) het product is uitsluitend geproduceerd uit materialen van oorsprong uit die partij; of
c) er is gebruikgemaakt van niet van oorsprong zijnde materialen die voldoen aan de vereisten
van bijlage 3-B;
En voor zover het voldoet aan alle overige vereisten van hoofdstuk 3 van de Overeenkomst.

1.2 PRODUCTSPECIFIEKE OORSPRONGSREGELS (BIJLAGEN ‘3-A’
EN ‘’3-B)
De lijst van be- of verwerkingen die moeten worden toegepast op niet van oorsprong zijnde materialen
om deze oorsprong te verlenen, is opgenomen in bijlage ‘3-B van de Overeenkomst.
Gelieve ook rekening te houden met de inleidende aantekeningen in bijlage ‘3-A’ van de Overeenkomst.
Deze aantekeningen bevatten de algemene bepalingen om de productspecifieke regels uit bijlage ‘3-B’
te interpreteren en toe te passen.

1.3 CUMULATIE (ARTIKEL 3.5)
De Overeenkomst voorziet twee types van cumulatie:
1. Bilaterale cumulatie met enkel materialen van binnen de beide partijen: een product van
oorsprong uit één van de partijen wordt beschouwd als van oorsprong uit de andere partij
indien het daar bewerkt wordt;
2. Volledige cumulatie waarbij er niet enkel rekening wordt gehouden met niet van oorsprong
zijnde materialen, maar ook met de bewerkingen of verwerkingen, of de toegevoegde waarde
in de Partijen. In tegenstelling tot andere vormen van cumulatie is het niet nodig dat de
goederen reeds van oorsprong zijn uit een Partij alvorens ze naar de andere Partij worden
uitgevoerd voor verdere bewerking of verwerking. Volledige cumulatie is evenwel niet van
toepassing wanneer de uitgevoerde be-of verwerkingen niet meer inhouden dan deze
opgenomen in artikel 3.4 van de Overeenkomst.
Teneinde te kunnen aantonen welke be -of verwerkingen al hebben plaatsgevonden in kader van de
volledige cumulatie, moet er gebruik worden gemaakt van een leveranciersverklaring voor de niet van
oorsprong zijnde materialen die zijn be- of verwerkt. Zie hiervoor bijlage ‘3-C’ van de Overeenkomst
voor het model van leveranciersverklaring dat kan worden gebruikt in kader van de
informatieverstrekking tussen beide Partijen. Deze leveranciersverklaring kan worden opgemaakt per
zending of voor meerdere zendingen van hetzelfde geleverde materiaal binnen een periode van één
jaar. Naast een leveranciersverklaring kan ook gebruik gemaakt worden van een gelijkwaardig
document met dezelfde informatie, waarin de niet van oorsprong zijnde materialen voldoende duidelijk
zijn omschreven om deze te kunnen identificeren.

1.4 TOLERANTIES (ARTIKEL 3.6)
Indien bij de productie van een product een materiaal wordt gebruikt dat niet van oorsprong is EN niet
voldoet aan de vereisten van bijlage 3-B, kan het product als geheel toch als van oorsprong uit een partij
worden beschouwd indien het voldoet aan volgende voorwaarden:
1. Voor een product dat is ingedeeld onder de hoofdstukken 1 tot en met 49 of onder de
hoofdstukken 64 tot en met 97 van het geharmoniseerd Systeem, mag de waarde van de niet
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van oorsprong zijnde materialen niet hoger zijn dan 10% van de prijs af fabriek of de FOB-prijs
van het product.
2. Voor een product dat is ingedeeld onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het
geharmoniseerd Systeem, zijn de toleranties van toepassing zoals die zijn bepaald in de
aantekeningen 6 tot en met 8 van bijlage 3-A.
Tolerantie kan niet worden toegepast indien:
1. de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen hoger is dan de in bijlage ‘3-B’
voorgeschreven percentages;
2. het gaat over volledig in de partij verkregen producten in de zin van artikel 3.3, TENZIJ op
grond van bijlage ‘3-B’ is vereist dat bij de productie van een product gebruikte materialen
volledig zijn verkregen. In dat geval kan tolerantie wel worden toegepast.

1.5 TERRITORIALE VOORWAARDEN - NIET-WIJZIGING (ARTIKEL
3.10)
Een product van oorsprong dat wordt aangegeven voor binnenlands gebruik in het land van invoer, mag
in een land dat geen deel uitmaakt van de Overeenkomst op geen enkele manier zijn gewijzigd of
getransformeerd of enige andere behandeling hebben ondergaan. Enkel volgende behandelingen zijn
toegestaan:
1. behandelingen die noodzakelijk zijn om de goede staat te bewaren;
2. behandelingen die bestaan uit het toevoegen/aanbrengen van merken, etiketten,
verzegelingen of andere documentatie teneinde te waarborgen dat aan de specifieke interne
vereisten van de partij van invoer wordt voldaan.
Een product mag in een derde land worden opgeslagen of tentoongesteld op voorwaarde dat het in dat
derde land onder douanetoezicht blijft.
Zendingen kunnen in een derde land worden gesplitst wanneer dit door de exporteur zelf of onder zijn
verantwoordelijkheid gebeurt en op voorwaarde dat de zendingen in dat derde land onder
douanetoezicht blijven.
Bij twijfel of aan de hierboven vermelde voorwaarden werd voldaan kan de douane van de importeur
verzoeken om te bewijzen dat hij aan de voorwaarden voldoet. Het bewijs kan met alle middelen worden
geleverd, o.a.:
•

vervoersovereenkomsten zoals cognossementen; of

•

feitelijk/concreet bewijsmateriaal zoals merktekens of nummering van de colli; of

•

ander bewijsmateriaal betreffende het product zelf.

1.6 NO DRAWBACK REGEL
In kader van de Overeenkomst tussen de EU en Japan geldt er geen drawback-verbod. Als er dus bij
de vervaardiging van een product in de EU gebruik wordt gemaakt van materialen die niet van oorsprong
zijn, komen deze materialen in aanmerking voor de teruggave of vrijstelling van de douanerechten
wanneer deze producten de EU-preferentiële oorsprong hebben verkregen en onder preferenties
worden ingevoerd in het Japan. Dit is voornamelijk van toepassing voor operatoren die in de EU
goederen be – of verwerken onder actieve veredeling en waarbij het eindproduct door die be- of
verwerking de EU-preferentiële oorsprong verkrijgt.

5/16

1.7 OVERGANGSBEPALINGEN VOOR DOORVOER OF OPSLAG VAN
PRODUCTEN (ARTIKEL 3.29)
Voor producten die van oorsprong zijn en die op de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst
in transit zijn of zich onder douanetoezicht in de partij van invoer bevinden zonder dat er invoerrechten
of belastingen zijn betaald, kan een verzoek om preferentiële tariefbehandeling worden ingediend, op
voorwaarde dat dit gebeurt binnen de 12 maanden na 1 februari 2019 bij de douaneautoriteit van de
partij van invoer.
In praktijk kan men dit aanvragen op een kopie van de initiële factuur of op een ander handelsdocument
zoals bijvoorbeeld de pakbon of de leveringsbon. Dit is enkel geldig indien het attest van oorsprong
gedateerd is vanaf 1 februari 2019 en binnen de 12 maanden na deze datum. De plaats en datum in
het attest zelf kunnen worden weggelaten indien deze al op de factuur voorkomen.
Ondertussen is deze overgangsperiode afgelopen.

2 OORSPRONGSBEWIJZEN
2.1 VERZOEK
OM
(ARTIKEL 3.16)

PREFERENTIËLE

TARIEFBEHANDELING

De importeur in de Partij van invoer dient de aanvraag van de preferentiële tariefbehandeling in bij de
douaneautoriteiten van de partij van invoer. Hij is tevens verantwoordelijk voor de juistheid van deze
aanvraag en hij moet nagaan of de producten waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de
oorsprongsbepalingen uit de Overeenkomst.
Het verzoek om preferentiële tariefbehandeling wordt gedaan op basis van ofwel:
➢
➢

een door de exporteur opgesteld attest van oorsprong waaruit blijkt dat het product van
oorsprong is, of
de aan de importeur bekende informatie dat het product van oorsprong is (= ‘importer’s
knowledge’)

Indien de preferentiële tariefbehandeling wordt gevraagd op basis van een attest van oorsprong, dan
moet de importeur dit attest bijhouden en een kopie ervan voorleggen aan de douane wanneer zij
daarom vragen.

2.2 ATTEST VAN OORSPRONG (ARTIKEL 3.17)
Artikel 3.17 stelt dat het bewijs dat goederen van oorsprong zijn uit de Europese Unie of Japan wordt
geleverd door een attest van oorsprong, waarvan de tekst in alle opgenomen taalversies terug te vinden
is in bijlage ‘3-D’ van de Overeenkomst. Deze informatie dient verstrekt te worden op een factuur of
ander handelsdocument waarop de exporteur die het attest heeft opgesteld duidelijk wordt vermeld en
waarop het product van oorsprong voldoende duidelijk is omschreven om het te kunnen identificeren.
Het attest van oorsprong mag ook worden afgedrukt op een apart document zolang dit document de
hoofding van de firma in kwestie bevat en/of zolang de factuur of enig ander handelsdocument een
duidelijke verwijzing bevat naar dit apart document zodat dit kan aanzien worden als een deel van de
factuur of enig ander handelsdocument.
Het attest van oorsprong kan niet worden geplaatst op een factuur of handelsdocument dat is opgesteld
in een derde land. De Japanse of EU-exporteur zal in dat geval een apart document (bv. een pakbon of
leveringsbon) moeten opmaken waarop het attest van oorsprong wordt geplaatst.
Het attest van oorsprong wordt conform de bepalingen van de Overeenkomst opgesteld door een
exporteur die in een partij gevestigd is en die, overeenkomstig de regelgeving van de partij, een product
van oorsprong produceert of uitvoert. De exporteur hoeft dus niet noodzakelijk het product zelf te
produceren. Hij kan ook een handelaar zijn die het product van oorsprong uitvoert zolang hij maar
voldoet aan de bepalingen van de Overeenkomst.
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Export van de EU naar Japan:
-

-

voor zendingen met een waarde van meer dan 6.000 EUR de exporteurs die zich hebben
laten registreren als geregistreerde exporteur overeenkomstig de bepalingen van artikel 68
van de uitvoeringsverordening bij het Douanewetboek (2015/2447). Vanaf het moment dat zij
geregistreerd zijn in het REX systeem van de Europese Unie mogen zij attesten van
oorsprong opstellen bij uitvoer van goederen van de EU naar Japan;
voor zendingen met een waarde van niet meer dan 6.000 EUR is het niet nodig om over een
REX nummer te beschikken.

Een EU exporteur die én een REX nummer heeft én beschikt over een vergunning toegelaten exporteur,
dient verplicht voor zijn uitvoer naar Japan het REX nummer te gebruiken.
Operatoren uit de Europese Unie die reeds zijn geregistreerd in het REX-systeem van de
Commissie in kader van eerdere preferentiële regelingen, kunnen het aan hen toegewezen REXnummer blijven gebruiken. Er moet dus geen uitbreiding van het gebruik van dit nummer worden
gevraagd.
Operatoren die nog niet over een REX-nummer beschikken kunnen dit vanaf 25 januari 2021 aanvragen
via de EU Customs Trader Portal van DG TAXUD. Via dit portaal kunnen bedrijven zich registreren en
hun registratie raadplegen. Meer informatie over de registratieprocedure kan u hier terugvinden:
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/facilitatie/rex-de-zelfcertificatie#q3
Export van Japan naar de EU:
-

de Japanse exporteurs die een Japans ondernemingsnummer hebben een “Japan Corporate
Number”. Dit ondernemingsnummer bestaat uit een 13-cijferige code (bijvoorbeeld:
1234567890123) die online kan gecontroleerd worden in de database via de volgende link:
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/en/ . Het Japans ondernemingsnummer is voldoende. De
Japanse bedrijven hebben immers geen REX-nummers.

2.3 MODEL VAN DE TEKST
OORSPRONG (BIJLAGE 3-D):

VAN

HET

ATTEST

VAN

(Tijdvak: van … tot en met … (1))
De exporteur van de producten waarop dit document van toepassing is (referentienr. exporteur … (2))
verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze producten van preferentiële
oorsprong zijn uit … (3).
(Gebruikte oorsprongscriteria (4))
…
(Plaats en datum (5))
…
(Naam van de exporteur in blokletters)
…
(1) Wanneer het attest van oorsprong wordt opgesteld voor meerdere zendingen van dezelfde
producten van oorsprong in de zin van artikel 3.17, lid 5, onder b): de periode gedurende welke het
attest van oorsprong van toepassing is. Deze periode mag niet meer dan 12 maanden bedragen. Alle
producten moeten binnen de aangegeven periode worden ingevoerd. Dit veld mag leeg blijven wanneer
een periode niet van toepassing is.
(2) Vermeld het referentienummer aan de hand waarvan de exporteur kan worden geïdentificeerd. Voor
de exporteurs van de Europese Unie is dit het overeenkomstig de wet- en regelgeving van de Europese
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Unie toegewezen nummer. Voor de Japanse exporteurs is dit het Japanse ondernemingsnummer
(Japan Corporate Number). Wanneer de exporteur geen nummer heeft, mag dit veld leeg blijven.
(3) Vermeld de oorsprong van het product: de Europese Unie of Japan.
(4) Vermeld, naargelang het geval, een of meer van de volgende codes:
➢
➢
➢

➢
➢

„A” voor een in artikel 3.2, lid 1, onder a), bedoeld product;
„B” voor een in artikel 3.2, lid 1, onder b), bedoeld product;
„C” voor een in artikel 3.2, lid 1, onder c), bedoeld product, met de volgende aanvullende
informatie over de soort van het productspecifiek vereiste dat op het product van toepassing is:
o „1” voor een regel betreffende wijziging in tariefindeling;
o „2” voor een regel betreffende een maximumwaarde voor niet van oorsprong zijnde
materialen of een regel betreffende een minimale regionale inbreng;
o „3” voor een regel betreffende een specifiek productieproces, of
o „4” in het geval van toepassing van de bepalingen van afdeling 3 van aanhangsel 3-B1;
„D” voor cumulatie als bedoeld in artikel 3.5, of
„E” voor toleranties als bedoeld in artikel 3.6.

(5) Plaats en datum kunnen achterwege blijven indien de gegevens op het document zelf zijn
aangegeven.
Opgelet! Elk artikel zal een van de bovenstaande codes nodig hebben, te vermelden op de factuur
oftewel op een bijgevoegde lijst.
Code
A
B
C
C1
C2
C3
C4
D
E

Betekenis
Volledig verkregen of geproduceerd
Uitsluitend uit materialen van oorsprong verkregen
Met gebruikmaking van niet van oorsprong zijnde materialen, die voldoen aan bijlage 3-B
Verandering van hoofdstuk/post/postonderverdeling
Regels aangeduid met MaxNom(%) of RVC
Productieproces zie aantekeningen 5 en 6
Voertuigen, delen van voertuigen
Cumulatie
Toleranties

2.4 MEERDERE ZENDINGEN:
De Overeenkomst voorziet ook dat een attest van oorsprong kan worden gebruikt voor zendingen van
identieke goederen binnen een termijn van maximum 12 maanden.
Dit heeft als voordeel dat exporteurs slechts één attest van oorsprong moeten opstellen voor al deze
zendingen van identieke goederen binnen de op het attest bepaalde termijn.
In de praktijk moet het attest van oorsprong voor meerdere zendingen drie datums bevatten:
1. de datum waarop het werd opgesteld;
2. de datum waarop de termijn begint; en
3. de datum waarop de termijn eindigt en dewelke niet later mag zijn dan 12 maanden vanaf de
startdatum.
Alle invoeren moeten plaatsvinden binnen de opgegeven termijn (zie voetnoot 1 van bijlage ‘3-D’). Het
oorsprongsattest voor meerdere zendingen mag worden gebruikt als basis voor het verzoek om
preferentiële tariefbehandeling voor de invoeraangiftes die binnen deze periode werden aanvaard.
In de praktijk zal het attest van oorsprong voor meerdere zendingen worden geplaatst op de factuur of
op een ander document met betrekking tot de eerste zending van de identieke goederen. In vak 44 moet
voor deze en alle daaropvolgende zendingen dan de code ‘U111’ worden ingevuld (zie ook Hoofdstuk
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3 van deze informatienota). Voor de latere zendingen moeten er geen nieuwe oorsprongsattesten
worden opgesteld tot de termijn is verlopen.
Het verzoek om preferentiële tariefbehandeling kan niet worden ingediend voor de datum waarop het
attest werd opgesteld en ook niet voor de datum waarop de termijn begint.
Het is niet mogelijk om het attest van oorsprong voor meerdere zendingen op te stellen nadat het
verzoek om preferentiële tariefbehandeling reeds werd ingediend. De startdatum van de termijn
waarbinnen de zendingen zullen worden ingevoerd mag niet vroeger zijn dan de datum waarop het
attest wordt opgesteld.
Er kan wel terugbetaling van de invoerrechten worden gevraagd indien er reeds een attest van
oorsprong voor meerdere zendingen was opgesteld op het moment dat de termijn was begonnen, maar
er werden nog geen verzoeken voor preferentiële tariefbehandeling ingediend voor de reeds ingevoerde
zendingen.

2.5 DEELZENDINGEN
Een importeur kan verzoeken dat één enkel attest van oorsprong meerdere zendingen dekt onder
volgende voorwaarden:
1. Het moet gaan om gedemonteerde of niet-gemonteerde producten in de zin van algemene regel
2, onder a), van het Geharmoniseerd Systeem; en
2. Ze moeten vallen onder de afdelingen XV of XXI van het Geharmoniseerd Systeem; en
3. Ze moeten in deelzendingen worden ingevoerd.

2.6 TIJDSTIP & GELDIGHEID VERZOEK OM PREFERENTIËLE
TARIEFBEHANDELING (ARTIKEL 3.16 & 3.17)
De Overeenkomst bevat geen specifieke bepalingen over wanneer het attest van oorsprong moet
worden opgesteld. Het attest kan dus voor, tijdens of na de export van de desbetreffende goederen
worden opgesteld.
Het attest is 12 maanden geldig vanaf datum van opstellen en moet binnen deze termijn worden
gebruikt. Het kan dan worden gebruikt wanneer de goederen effectief worden ingevoerd en in het vrije
verkeer worden gebracht of wanneer de terugbetaling of kwijtschelding van de douanerechten wordt
verzocht indien de invoer reeds heeft plaatsgevonden.
De datum van opstellen wordt vermeld op het attest van oorsprong, maar dit is niet verplicht indien de
datum op het document dit reeds aangeeft zoals bv. de factuurdatum.
Indien een exporteur die een attest van oorsprong heeft opgesteld, verneemt of meent te weten dat het
attest van oorsprong onjuiste informatie bevat, stelt hij de importeur onmiddellijk op de hoogte
(schriftelijk) en stelt hem in kennis van de wijzigingen die van invloed zijn op de oorsprong van het artikel
waarop het attest van oorsprong betrekking heeft.

2.7 VERSCHILLEN EN VORMFOUTEN OP HET ATTEST VAN
OORSPRONG
Kleine verschillen tussen de gegevens op het attest van oorsprong en die op de documenten die voor
het vervullen van de invoerformaliteiten bij het douanekantoor worden ingediend, maken het attest niet
automatisch ongeldig indien blijkt dat dit document wel degelijk met de aangebrachte goederen
overeenstemt.
Kennelijke vormfouten, zoals typefouten, op een attest van oorsprong leiden niet tot weigering van het
document indien deze fouten niet van dien aard zijn dat zij twijfel doen rijzen over de juistheid van de
daarin vermelde gegevens.
Het attest van oorsprong zal niet automatisch worden geweigerd voor de enkele reden dat de factuur
werd opgesteld in een derde land.
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2.8 AAN DE IMPORTEUR BEKENDE INFORMATIE - IMPORTER’S
KNOWLEDGE (ARTIKEL 3.18)
Het concept van importer’s knowledge is gebaseerd op de commerciële relatie tussen de exporteur en
de importeur. Een importeur die ervan gebruik wil maken moet van de exporteur de nodige informatie
en documentatie aangaande de oorsprong van het product bekomen. Wanneer de importeur in de Partij
van invoer de tariefpreferentie aanvraagt moet hij op basis van die informatie kunnen bewijzen dat de
ingevoerde producten van de oorsprong zijn.
Om dit concept te verduidelijken, heeft de Europese Commissie bijkomende richtlijnen gepubliceerd:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu_japan_epa_guidance_importers_knowled
ge_en.pdf .
De informatie die moet worden bijgehouden en desgevraagd moet worden voorgelegd bevat:
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢

➢

➢

het tariefindelingsnummer van het product krachtens het geharmoniseerd systeem en de
gebruikte oorsprongsscriteria;
een korte beschrijving van het productieprocedé;
als het oorsprongscriterium werd gebaseerd op een specifiek productieprocedé, een specifieke
beschrijving van dat procedé;
voor zover van toepassing, een beschrijving van de in het productieprocedé gebruikte van
oorsprong zijnde en niet van oorsprong zijnde materialen;
als het oorsprongscriterium „volledig verkregen” was, de toepasselijke categorie (zoals oogst,
ontginning, bevissing en plaats van productie); ( 1 ) Invoer van incidentele aard van producten
die uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door de ontvanger, de reiziger of de leden
van zijn gezin wordt niet als invoer van handelsgoederen aangemerkt indien noch de aard, noch
de hoeveelheid van de producten op commerciële doeleinden wijst.
als het oorsprongscriterium werd gebaseerd op een waardemethode, de waarde van het
product alsmede de waarde van alle bij de productie gebruikte niet van oorsprong zijnde of,
waar nodig om de naleving van de voorwaarde met betrekking tot waarde vast te stellen, van
oorsprong zijnde materialen;
als het oorsprongscriterium werd gebaseerd op gewicht, het gewicht van het product alsmede
het gewicht van de desbetreffende in het product verwerkte niet van oorsprong zijnde of, waar
nodig om de naleving van de voorwaarde met betrekking tot gewicht vast te stellen, van
oorsprong zijnde materialen;
als het oorsprongscriterium werd gebaseerd op een wijziging in tariefindeling, een lijst van alle
niet van oorsprong zijnde materialen, met inbegrip van het tariefindelingsnummer ervan
krachtens het geharmoniseerd systeem (in twee, vier of zes cijfers, afhankelijk van de
oorsprongscriteria), of
de informatie betreffende de naleving van de bepalingen van artikel 3.10 van de Overeenkomst
inzake niet-wijziging.

Een importeur die gebruik wil maken van importer’s knowledge hoeft niet te beschikken over een REXnummer.
Mocht de importeur in de Partij van invoer vaststellen dat hij, vóórdat hij het verzoek om preferentiële
tariefbehandeling heeft ingediend, niet over de nodige informatie zal kunnen beschikken, dan mag de
exporteur in de Partij van uitvoer alsnog een attest van oorsprong opstellen en aan de importeur
bezorgen. Deze paragraaf kan o.a. van toepassing zijn in de gevallen waarin de exporteur van mening
is dat bepaalde informatie vertrouwelijk is. Het is als importeur dus belangrijk om dit op voorhand af te
stemmen met de exporteur.
De importeur die zijn verzoek om preferentiële tariefbehandeling heeft gebaseerd op importer’s
knowledge kan dat niet zomaar wijzigen en vervangen door een attest van oorsprong, ook niet
retroactief.
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Indien een importeur de basis waarop zijn verzoek is gebaseerd zou willen wijzigen, dan kan dit enkel
door de douaneaangifte te wijzigen conform de bepalingen uit artikel 173 DWU. Een douaneaangifte
niet meer worden gewijzigd indien:
1. de douaneautoriteiten de aangever in kennis gesteld hebben van hun voornemen de goederen
aan een onderzoek te onderwerpen;
2. de douaneautoriteiten hebben geconstateerd dat de gegevens van de douaneaangifte onjuist
zijn;
3. de douaneautoriteiten de goederen hebben vrijgegeven.
Wanneer de preferenties worden geweigerd omdat de importeur naar aanleiding van een verificatie de
preferentiële oorsprong niet kon aantonen, kan hij evenmin achteraf een terugbetalingsverzoek indienen
mocht hij alsnog over de bewijzen beschikken. De bepalingen voor het retroactief indienen van een
verzoek om preferentiële tariefbehandeling gelden enkel indien er eerder nog verzoek was ingediend.

2.9 BEWAREN VAN GEGEVENS (ARTIKEL 3.19)
De importeur die de preferentiële tariefbehandeling verzoekt voor de invoer van goederen van
oorsprong moet voor ten minste drie jaar na de datum van invoer volgende informatie bewaren:
•
•

het attest van oorsprong indien dit wordt gebruikt om de preferentiële tariefbehandeling te
vragen;
alle gegevens die de oorsprong kunnen aantonen indien er gebruik wordt gemaakt van
importer’s knowledge.

De exporteur die het attest van oorsprong opstelt moet ten minste drie jaar een kopie van dat attest
bewaren, samen met alle gegevens die aantonen dat de goederen van oorsprong zijn.
Alle gegevens kunnen op elektronische wijze worden bewaard.

2.10 TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.16, LID 3 EU-JAPAN EPA
BETREFFENDE
HET
ACHTERAF
INDIENEN
VAN
OORSPRONGSBEWIJZEN
Artikel 3.16, lid 3 van het EPA stelt dat het verzoek om preferentiële tariefbehandeling voor goederen
van Japanse oorsprong samen met de invoeraangifte moet worden ingediend:
“3. Een verzoek om preferentiële tariefbehandeling en de grondslag ervan als bedoeld in lid 2, onder
a) of b), worden in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de partij van invoer in de
douaneaangifte ten invoer opgenomen. De douaneautoriteit van de partij van invoer kan de importeur
verzoeken om, voor zover hem dit mogelijk is, als onderdeel van de douaneaangifte ten invoer of als
daarbij gevoegd document een verklaring te verstrekken dat het product voldoet aan de voorwaarden
van dit hoofdstuk.“
In tegenstelling tot andere preferentiële oorsprongsovereenkomsten voorziet de EU-JAPAN EPA geen
mogelijkheid om het oorsprongsbewijs verlaat in te dienen indien de goederen werden geplaatst onder
een bijzondere regeling ( douane-entrepot, actieve veredeling, passieve veredeling, bijzondere
bestemming en tijdelijke invoer).
Desalniettemin staat artikel 56, lid 3 van het Douanewetboek van de Unie (DWU) toe dat voor wat betreft
de invoer van goederen van preferentiële oorsprong het verzoek tot preferentiële tariefbehandeling
wordt ingediend na de vrijgave ervan voor het in het vrij verkeer brengen:
“3. Indien de betrokken goederen voldoen aan de voorwaarden die in de in lid 2, onder d) tot en met
g)[aangaande preferentiële tariefbehandeling], vastgestelde maatregelen zijn vervat, treden de in die
bepalingen bedoelde maatregelen op aanvraag van de aangever in de plaats van de onder c)
[conventionele of gewone autonome douanerechten] van dat lid genoemde maatregelen. Deze
aanvraag kan achteraf worden ingediend zolang aan de in de toepasselijke maatregel of het wetboek
vastgestelde termijnen en voorwaarden is voldaan.”
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Het tot dan verschuldigde bedrag aan invoerrechten wordt dan conform artikel 117 DWU terugbetaald
of kwijtgescholden.
Er werd bij het Directoraat-Generaal TAXUD aangekaart dat Japan ingevolge artikel 3.16, lid 3 van de
Overeenkomst geen verzoeken met terugwerkende kracht aanvaardt, terwijl de EU-lidstaten dit
ingevolge artikel 56, lid 3 DWU wel kunnen doen. Hierdoor ontstaat er een concurrentievoordeel voor
goederen met oorsprong Japan ten opzichte van goederen met EU-oorsprong.
De lidstaten hebben de vraag gesteld of artikel 56, lid 3 van het DWU nog mag worden toegepast en of
verzoeken met terugwerkende kracht voor de preferentiële tariefbehandeling van goederen van
Japanse oorsprong nog mogen worden aanvaard ondanks de bepalingen van artikel 3.16, lid 3 de
Overeenkomst.
Ondertussen heeft DG TAXUD bevestigd dat voor wat betreft de invoer van goederen van Japanse
oorsprong in de EU in kader van de Overeenkomst, de EU de artikelen 56, lid 3 en 117 DWU zal blijven
toepassen. M.a.w. oorsprongsbewijzen kunnen in deze context, indien ze voldoen aan de voorwaarden,
nog steeds achteraf worden ingediend.
Het is dus eveneens toegestaan dat een nieuw attest worden opgesteld als een eerste attest zou zijn
verlopen. Dit nieuw attest moet eveneens worden gebruikt binnen de termijn van 12 maanden nadat het
werd opgesteld.
De exporteur die het nieuwe attest van oorsprong opstelt moet vanzelfsprekend nog steeds beschikken
over alle gegevens die de oorsprong van de desbetreffende goederen kan aantonen.
Bij invoer van goederen van EU-oorsprong in Japan moeten de invoerders evenwel nog steeds de
oorsprongsbewijzen voorleggen op het moment van het voorleggen van de invoeraangifte. Er is echter
een oplossing voorzien in de vorm van een Before Permit-procedure dewelke in Hoofdstuk 5.1 van deze
nota wordt besproken.

2.11 VRIJSTELLING VAN OVERLEGGING VAN HET BEWIJS VAN
OORSPRONG (ARTIKEL 3.20)
Een bewijs van oorsprong is niet vereist als het gaat om kleine zendingen met een geringe waarde of
om persoonlijke bagage van een reiziger (reizigersbagage) en indien er over de goederen geen twijfel
bestaat over de preferentiële oorsprongsstatus.. Japan en de EU stellen voor deze vrijstellingen hun
eigen voorwaarden:
Invoer in Japan:
-

een waardebeperking van 200 000 yen of enig ander door Japan vast te stellen bedrag

Invoer in de EU:
-

500 EUR voor kleine zendingen of 1.200 EUR voor de bagage van een reiziger

3 CODES OP DE DOUANEAANGIFTE
Bij de invoer van goederen uit Japan in de EU gebruikt u voor de aangifte volgende codes:
➢
➢
➢

Vak 34: ISO-landcode ‘JP’ voor Japan;
Vak 36: preferentiecode 300;
Vak 44:
• code U110: attest van oorsprong;
• code U111: attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke goederen.
• code U112: aan de importeur bekende informatie;

Voor wat betreft de uitvoer van EU-goederen naar Japan kunnen de volgende codes worden gebruikt:
•
•
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code U110: attest van oorsprong;
code U111: attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke goederen.

Code U112 moet bij uitvoer niet worden vermeld op de aangifte. De exporteur stelt in dat geval immers
niets specifiek op inzake oorsprong. Hij wordt enkel geacht de relevante informatie door te geven aan
de importeur in de andere Partij.
Wanneer codes ‘U110 & U111’ worden gebruikt bij uitvoer, kan ook code ‘C100’ worden vermeld om
hiermee het REX-nummer te vermelden voor zendingen met een waarde hoger dan 6.000 EUR.

4 BIJKOMENDE PRAKTISCHE INFORMATIE
4.1 BEFORE PERMIT-PROCEDURE IN JAPAN
In Japan worden geïmporteerde goederen niet vrijgegeven zonder toestemming van de Japanse
douane. Het betalen van de douanerechten is één van de voorwaarden voor vrijgave. Om deze reden
moeten importeurs op het moment van het indienen van de invoeraangifte alle nodige documentatie en
informatie aanleveren bij de douane opdat het bedrag aan douanerechten kan worden bepaald.
Wanneer men echter gebruik maakt van een Before Permit-procedure kunnen geïmporteerde goederen
worden vrijgegeven zonder dat de douanerechten worden betaald, op voorwaarde dat de importeur er
zich toe verbindt om een bepaalde borg te stellen. De borg wordt vrijgegeven van zodra het bedrag van
de douanerechten is vastgesteld en betaald.
In het kader van de EU-Japan EPA kunnen importeurs die bij een verzoek tot preferentiële
tariefbehandeling niet alle benodigde documenten kunnen voorleggen, een verzoek indienen om
goedgekeurd te worden voor de Before Permit-procedure. Op deze manier kunnen de goederen in
kwestie worden vrijgegeven op basis van deze procedure. Nadat de goederen zijn vrijgegeven, moeten
de gevraagde documenten binnen de drie maand worden ingediend zodat de borg kan worden
vrijgegeven worden. De borg wordt effectief vrijgegeven aan de importeur als uit de ingediende
documenten blijkt dat de geïmporteerde goederen van EU-oorsprong zijn en dat aan de
oorsprongsregels werd voldaan.
De importeurs hebben normaal gezien een lopende borgrekening die ze kunnen gebruiken voor
meerdere zendingen. Zij moeten niet telkens voor elke zending apart een borg stellen.
Voor meer informatie aangaande deze procedure kan u contact opnemen met uw Japanse importeur of
met de Japanse douane.

4.2 TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.16, LID 3 VAN DE
OVEREENKOMST AANGAANDE DE BIJKOMENDE UITLEG OVER
DE OORSPRONG VAN EEN PRODUCT ZOALS GEVRAAGD
DOOR DE JAPANSE DOUANE
Op 14 maart 2019 publiceerden de Europese Commissie en de Japanse douane een verduidelijking
betreffende de interpretatie van paragraaf 2 van artikel 3.16, lid 3 EU-JAPAN EPA. Dit artikel stipuleert
dat de douaneautoriteit van de partij van invoer de importeur kan verzoeken om, in zoverre dit mogelijk
is, een bijkomende verklaring te verstrekken waaruit moet blijken dat de goederen voldoen aan de
(productspecifieke) oorsprongsregels.
Samengevat houdt deze verduidelijking het volgende in:
•

•

•
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Een importeur in Japan die producten van EU-oorsprong invoert in kader van de
Overeenkomst is niet verplicht om een verklaring af te leveren waarover de importeur niet
beschikt.
Een importeur in Japan die producten van EU-oorsprong invoert in kader van de
Overeenkomst, is niet verplicht om een dergelijke verklaring te verkrijgen van de EU-exporteur
die het attest van oorsprong heeft opgesteld.
Wanneer een dergelijke verklaring niet kan worden afgegeven op het moment van het verzoek
tot preferentiële tariefbehandeling, kan dit niet leiden tot een afwijzing van het verzoek (dat
werd ingediend in kader van het EU-JAPAN EPA).

•
•

De exporteur in de EU die het attest van oorsprong heeft opgesteld, is niet verplicht om een
verklaring te verstrekken wanneer de Japanse importeur hem daarom verzoekt.
De importeur in Japan hoeft geen reden te geven waarom hij of zij geen bijkomende verklaring
kan afleveren naast het attest van oorsprong dat werd opgesteld door de EU-exporteur.

Aanvullend op deze nota heeft de Commissie op 15 juli 2019 een mededeling gepubliceerd over een
vereenvoudigde procedure die de Japanse douane heeft geïntroduceerd voor wat betreft het gebruik
van de bijkomende verklaring.
Wanneer de importeur geen bijkomende verklaring kan geven over de oorsprong van het product, dan
kan deze in het NACCS-systeem (Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System) mededelen
dat deze verklaring niet kan gegeven worden.
In een eerdere werkwijze diende de importeur in het tekstveld van de elektronische invoeraangifte
volgende tekst typen:
•
•

Japans: 私は産品が原産品であることに係る追加的な説明は提供できません。
Engels: I cannot provide an additional explanation on the originating status of the product.

Dit betrof een voorlopige werkwijze.
De definitieve vereenvoudigde werkwijze is van start gegaan op 17 november 2019. In plaats van
bovenvermelde tekst moet de importeur een code (Q of F) ingeven in de elektronische invoeraangifte
(via NACCS).

Wanneer de importeur wel een aanvullende verklaring wenst te geven, dan kan hij gebruik maken van
het formulier “Explanation that the product satisfies the origin criteria”. Volgende zaken dienen zeker te
worden vermeld:
•
•
•

Factuurnummer en datum van opmaak;
De bijkomende verklaring dat de goederen voldoen aan de oorsprongsregels;
De naam van de persoon die de bijkomende verklaring heeft gegeven.

De exporteur is verantwoordelijk voor de juistheid van het attest van oorsprong dat zij hebben opgesteld
en voor de informatie die ze hebben gegeven (Artikel 3.17, lid 1 van de Overeenkomst).
Indien men werkt met importer’s knowledge en men geeft een bijkomende verklaring, dan moet
hetzelfde document worden gebruikt met dezelfde vermeldingen. Er wordt dan conform artikel 3.18 van
het EPA ervan uitgegaan dat de importeur reeds over de nodige informatie beschikt dat de goederen
van oorsprong zijn en voldoen aan de voorwaarden van de Overeenkomst.
Het document is onderaan dit document bijgevoegd als bijlage.
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Opgelet: de douaneautoriteiten kunnen nog steeds conform artikel 3.21 en 3.22 van de Overeenkomst
een verificatie uitvoeren om te controleren of de ingevoerde goederen wel degelijk van oorsprong zijn
uit de andere partij.
De richtlijnen van de Japanse douane (in Engels of Japans) kan u via volgende link raadplegen:
https://www.customs.go.jp/roo/procedure/riyou_eu_EN.pdf

5 MEER INFORMATIE EN CONTACT
5.1 BIJKOMENDE INFORMATIEBRONNEN:
De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen – Operationele Ondersteuning en Expertise –
Douanewetgeving heeft op Fisconet de Circulaire 2020/C/152 betreffende de Economische
Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan gepubliceerd waarbij uitgebreider wordt ingegaan
op
de
algemene
en
praktische
bepalingen:
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfinweb/pages/fisconet/document/a0e025bb-ddcf-4719-8f94-7280fc969317
Om na te gaan welk preferentieel tarief en welke specifieke productregels er van toepassing zijn op uw
product kan u de nieuwe applicatie Access2Markets gebruiken: https://trade.ec.europa.eu/access-tomarkets/nl/content . Opgelet, deze applicatie kan nog fouten bevatten. Bij twijfel kan u steeds met ons
contact opnemen (zie punt 6.2).
Verdere tarifaire informatie kan worden teruggevonden
https://financien.belgium.be/nl/E-services/tarbel

via

de

webapplicatie

TARBEL:

De Europese Commissie (DG TAXUD heeft over verschillende topics bijkomende inlichtingen
gepubliceerd:
-

de vertrouwelijkheid van informatie:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu_japan_epa_guidance_confidentia
l_information_en.pdf

-

verzoek, verificatie en weigering van preferentie (gewijzigd op 16 december 2019):
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu_japan_epa_guidance_claim_verif
ication_denial_en.pdf

-

Importer’s knowledge:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu_japan_epa_guidance_importers_
knowledge_en.pdf

-

oorsprongsattesten voor identieke goederen verspreid over meerdere zendingen:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu_japan_epa_guidance_statement
_on_origin_for_multiple_shipments_of_identical_products_en.pdf

-

Toepassing van artikel 3.16, lid 3 van de Overeenkomst aangaande de bijkomende uitleg over
de oorsprong van een product zoals gevraagd door de Japanse douane:
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/august/tradoc_158307.pdf

-

het oorsprongsattest (nieuw toegevoegd op 16 december 2019):
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu-japan-epa-guidance-statementson-origin.pdf
Richtlijnen van de Japanse douane aangaande attest van oorsprong, importer’s knowledge en
verificatie in Japan: https://www.customs.go.jp/roo/procedure/riyou_eu_EN.pdf
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5.2 NOG VRAGEN?
Indien u bijkomende informatie wenst kunt u contact opnemen met volgende diensten van de Algemene
Administratie van de Douane en Accijnzen:
•
•
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Voor wat betreft de praktische uitvoering en het juridische aspect:
da.lex.douane@minfin.fed.be
Voor de praktische uitvoering en informatie betreffende de vergunning toegelaten exporteur:
da.ops.douane1@minfin.fed.be

