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4.1  Inleiding
Het REX-systeem, afgeleid van Registered Exporter, is een 
certificerings systeem voor goederen van oorsprong in de 
preferentiële regelingen. Het REX-systeem is vanaf 1 januari 2017 
als eerste toegepast binnen het APS (zie ook Mededeling 21 en 25). 
Per 1 januari 2020 wordt het REX-systeem ingevoerd in het handels-
verkeer tussen de landen en gebieden overzee (LGO) en de Unie. 
Ook in de bilaterale overeenkomsten met Canada (CETA) en Japan 
(EU-Japan EPA) is voor de exporteurs in de Unie gekozen voor het 
REX-systeem. Deze mededeling is toegespitst op de invoering en 
werking van het REX-systeem binnen het APS.

Het REX-systeem is gebaseerd op het principe van zelfcertificering 
door markt deelnemers. Hierbij stellen de markt deelnemers zelf 
het attest van oorsprong op. Om een attest van oorsprong te 
mogen opstellen, moet een markt deelnemer door zijn bevoegde 
autoriteit geregistreerd worden in de database van de Unie. De 
markt deelnemer wordt dan een ‘Geregistreerde Exporteur’.

Het REX-systeem is geïntroduceerd in de APS-regelgeving door 
de gewijzigde Verordening (EU) nr. 1063/2010 in het kader van 
de herziening van de APS-regelgeving in 2010. Terwijl andere 
elementen van de gewijzigde Verordening in werking zijn 
getreden op 1 januari 2011, is de inwerkingtreding van het 
REX-systeem uitgesteld tot 1 januari 2017. De inwerkingtreding 
is uitgesteld om de begunstigde APS-landen genoeg tijd te 
geven om zich voor te bereiden.

Het REX systeem vervangt geleidelijk en volledig het huidige 
certificeringssysteem (afgifte van een certificaat van oorsprong, 
Formulier A (certificaat Form. A) door de bevoegde autoriteiten 

en de factuurverklaring). Dit betekent dat het REX-systeem ook 
gebruikt wordt door sommige begunstigde APS-landen bij de 
toepassing van de regionale cumulatie. 

De globale overgangsperiode van het huidige certificeringssysteem 
naar het REX-systeem startte op 1 januari 2017 en duurt uiterlijk tot 
30 juni 2020.

4.2. Wettelijke bepalingen
De regels van het REX-systeem zijn opgenomen in de Uitvoerings-
verordening DWU (Verordening (EU) nr. 2015/2447). De regels staan 
in de artikelen 70, 72, 78-93, 99-109 en de bijlage 22-06, 22-06A, 
22-07 en 22-20 van de Uitvoerings verordening DWU. 

4.3  Wat is het REX-systeem?
Het REX-systeem is een systeem van zelfcertificering door markt-
deelnemers. De markt deelnemers mogen zelf het zogenoemde 
attest van oorsprong opstellen. 

4.4  Implementatie van het REX-systeem
Het REX-systeem treedt gefaseerd in werking over een periode van 
3 jaar. De begunstigde landen konden per 1 januari 2017, 2018 of 
2019 overstappen op het REX-systeem. De begunstigde landen 
moesten de Commissie 6 maanden voordat het jaar begint, op de 
hoogte stellen dat ze met de implementatie willen beginnen. Een 
land had dan 1 jaar – met de mogelijkheid van een verlenging van 
6 maanden – om het REX-systeem te implementeren. 

Alle lidstaten van de Unie zijn op 1 januari 2017 begonnen met 
het implementeren van het REX-systeem. 
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4.5  Gevolgen van het REX-systeem
Een Geregistreerde Exporteur mag zelf een attest van oorsprong 
opstellen en hoeft niet meer naar de bevoegde autoriteiten om een 
certificaat Form. A aan te vragen. Het attest van oorsprong neemt 
de rol en de functie over van het certificaat Form. A. Het certificaat 
Form. A. zal daarom geleidelijk uit het preferentiële handelsverkeer 
verdwijnen. Sinds 1 januari 2018 kan er in de Unie geen vervangend 
certificaat Form. A meer worden afgegeven wanneer goederen als 
douanegoederen worden verzonden naar een plaats elders in de 
Unie. Sinds1 februari 2019 kan dit ook niet meer bij doorvoer van 
goederen naar Zwitserland, Noorwegen of Turkije (zodra de Turkse 
nationale wetgeving is aangepast). In deze gevallen moet een 
vervangend attest van oorsprong worden opgesteld en wordt dus 
het REX-systeem toegepast. Dit is ook het geval als exporteurs in 
de Unie goederen van oorsprong verder laten bewerken in een 
begunstigd APS-land (bilaterale cumulatie). 

4.6  Deelnemende partijen
Alle begunstigde APS-landen passen in principe vanaf 1 januari 2017 
het REX-systeem toe. Echter, de begunstigde APS-landen hadden tot 
30 juni 2016 de mogelijkheid om de Europese Commissie te laten 
weten of ze het REX-systeem liever later willen invoeren; dus met 
ingang vanaf 1 januari 2018 of 1 januari 2019. Op de website van de 
Unie (https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/
calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-
preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-
preferences/the_register_exporter_system_en) wordt een actueel 
overzicht bijgehouden van de begunstigde APS-landen en de datum 
waarop zij zijn overgegaan op het REX-systeem. Om te kunnen 
beoordelen of het betreffende begunstigde APS-land (tijdig) het 
REX-systeem heeft geïmplementeerd, is het raadzaam om 
regelmatig deze website van de Unie te raadplegen. 

De begunstigde APS-landen moesten op 1 januari 2017, 2018 of 2019 
starten met de registratie van exporteurs. De registratie moest dan 
binnen het kalenderjaar worden afgerond. Mocht dit niet lukken, 
dan kon deze periode – op verzoek van het begunstigde land – 
maximaal met 6 maanden worden verlengd.

Naast de begunstigde APS-landen nemen de volgende landen  
sinds 1 januari 2017 deel aan het REX-systeem:
– De Unie (de lidstaten)
– Noorwegen
– Zwitserland

Turkije zal deelnemen aan het REX-systeem zodra haar nationale 
wetgeving is aangepast.

4.7  Wie is Geregistreerde Exporteur?
Een Geregistreerde Exporteur is een: 
– exporteur (producent of handelaar) die in een begunstigd land 

is gevestigd en bij de autoriteiten van dat begunstigde land is 
geregistreerd voor de uitvoer van producten in het kader van het 
APS-stelsel, zowel naar de Unie als naar een ander begunstigd 
land waarmee regionale cumulatie mogelijk is, of 

– exporteur (producent of handelaar) die in een lidstaat is 
gevestigd en bij de douaneautoriteiten van die lidstaat is 
geregistreerd voor de uitvoer van producten van oorsprong uit 
de Unie die in het begunstigde land in het kader van bilaterale 
cumulatie als materialen zullen worden gebruikt, of

– wederverzender van goederen die in een lidstaat is gevestigd en 
bij de douaneautoriteiten van die lidstaat staat geregistreerd in 
verband met het vervangen van attesten van oorsprong om 
producten van oorsprong opnieuw te verzenden naar een plaats 
elders in de Unie of, in voorkomend geval, naar Noorwegen, 
Zwitserland of  Turkije (zodra de Turkse nationale wetgeving is 
aangepast) 

Geregistreerd kunnen dus worden de: 
1 exporteurs in de begunstigde APS-landen die vanaf 2017 het 

REX-systeem gaan implementeren
2 exporteurs die in een lidstaat zijn gevestigd en producten van 

oorsprong uit de Unie naar een begunstigd APS-land exporteren 
in het kader van bilaterale cumulatie

3 markt deelnemers die in een lidstaat zijn gevestigd en die 
goederen van oorsprong opnieuw verzenden (wederverzenden) 
naar een andere lidstaat of doorvoeren naar Noorwegen, 
Zwitserland of Turkije (zodra de Turkse nationale wetgeving is 
aangepast)

Een douane-expediteur is geen exporteur en geen wederverzender, 
en kan zich daarom niet laten registreren. De markt deelnemer die 
zich door de douane-expediteur laat vertegenwoordigen moet 
zichzelf laten registreren als Geregistreerde Exporteur.

Een logistiek dienstverlener die optreedt namens een exporteur of 
wederverzender die buiten de Unie is gevestigd en zichzelf om deze 
reden niet in de Unie kan laten registreren, en die voldoet aan alle 
andere voorwaarden, kan een aanvraag voor registratie indienen.

4.8  Voor wie is registratie in Nederland noodzakelijk
Registratie is noodzakelijk voor alle markt deelnemers in 
Nederland die:
– goederen exporteren naar begunstigde APS-landen in het kader 

van bilaterale cumulatie en waarvan de waarde van de producten 
van oorsprong in de oorspronkelijke zending hoger is dan 
€ 6.000

– zendingen goederen uit begunstigde APS-landen willen weder-
verzenden binnen het grondgebied van de Unie en waarvan de 
waarde van de producten van oorsprong in de oorspronkelijke 
zending hoger is dan € 6.000 en die geen kopie van het in het 
begunstigde land opgestelde oorspronkelijke attest van 
oorsprong willen bijvoegen

– vervangende attesten van oorsprong willen opstellen voor 
producten die worden verzonden naar Noorwegen, Zwitserland 
en Turkije (zodra de Turkse nationale wetgeving is aangepast)
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De waarde van de producten van oorsprong in een zending is de 
totale waarde van alle producten van oorsprong binnen 1 zending 
zoals die vermeld zijn in een in het land van uitvoer opgesteld 
attest van oorsprong.

4.9  Voor wie is registratie in Nederland niet noodzakelijk
Registratie is niet nodig voor markt deelnemers die:
– goederen exporteren naar begunstigde APS-landen in het kader 

van bilaterale cumulatie waarvan de waarde van de producten 
van oorsprong in de originele zending niet hoger is dan € 6.000

– alleen zendingen goederen uit begunstigde APS-landen 
wederverzenden binnen de Unie waarvan de waarde van de 
producten van oorsprong in de originele zending niet hoger is 
dan € 6.000

– zendingen goederen uit begunstigde APS-landen 
wederverzenden binnen de Unie waarvan de waarde van de 
producten van oorsprong in de oorspronkelijke zending hoger is 
dan € 6.000, maar die een kopie van het in het begunstigde APS-
land opgestelde oorspronkelijke attest van oorsprong bijvoegen

De waarde van de producten van oorsprong in een zending is de 
totale waarde van alle producten van oorsprong binnen 1 zending 
zoals die vermeld zijn in een in het land van uitvoer opgesteld 
attest van oorsprong.

4.10  Registratieprocedure in Nederland
Iedere exporteur of wederverzender die in Nederland is gevestigd 
en wil worden geregistreerd, moet een aanvraag tot registratie als 
Geregistreerde Exporteur doen. De aanvraag moet worden gedaan 
met het officiële aanvraagformulier. Het officiële aanvraag-
formulier is te vinden op douane.nl. 

Het aanvraagformulier moet volledig en naar waarheid worden 
ingevuld en ondertekend, en naar het Landelijk Oorsprong Team 
worden gezonden. Dit mag per e-mail of post. 

E-mailadres: douane.dar.lot@belastingdienst.nl
Postadres:  Belastingdienst/Douane Arnhem  

Landelijk Oorsprong Team   
Postbus 3070  
6401 DN Heerlen

Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt beoordeeld of de 
aanvraag volledig is. Als dit zo is, wordt de aanvraag in behandeling 
genomen. We proberen om de aanvraag binnen 8 werkdagen af te 
handelen. Daarom wordt er geen ontvangstbevestiging verzonden. 

4.11  Geregistreerde Exporteur - Opbouw REX-nummer
Het REX-nummer is opgebouwd uit de ISO-landcode, de afkorting 
‘REX’ en een uniek nummer. In Nederland ziet het REX-nummer er 
zo uit: ‘NLREX’, gevolgd door maximaal 8 cijfers.

4.12  Attest van oorsprong - Algemeen
Het oorsprongsbewijs dat wordt opgesteld door een Geregistreerde 
Exporteur, heet een attest van oorsprong. In principe moet voor 
elke zending een attest van oorsprong worden opgesteld. 

Een attest van oorsprong mag betrekking hebben op verschillende 
zendingen als de goederen aan de volgende voorwaarden voldoen:
– De goederen zijn niet-gemonteerd of gedemonteerd 

aangebracht in de zin van de algemene regel 2a voor de 
interpretatie van het geharmoniseerde systeem.

– De goederen zijn ingedeeld onder de afdelingen XVI of XVII of 
post 7308 of 9406 van het geharmoniseerde systeem. En: 

– De goederen zijn bedoeld om in deelzendingen te worden 
ingevoerd.

4.13  Attest van oorsprong – Gesteld op factuur 
of handelsdocument 

Het attest van oorsprong moet door de exporteur (of 
wederverzender) worden gesteld op een handelsdocument, mits 
dit handelsdocument dan al een functie heeft binnen het 
commerciële verkeer. Vaak zal het dus gaan om de verkoopfactuur, 
paklijst of afleverbon. 

Het attest van oorsprong mag ook worden gesteld op een separaat 
document, mits en voor zover het handelsdocument melding 
maakt van en/of refereert naar het separate document waarop het 
attest van oorsprong is gesteld. In dat geval kan het losse document 
worden gezien als bijlage bij dat handelsdocument.

Op het handelsdocument moet de naam en het volledige adres 
van de exporteur en de geadresseerde zijn vermeld. Daarnaast 
moet het document een voldoende specifieke omschrijving van de 
producten bevatten en moet het attest zijn gedateerd. Een attest 
van oorsprong hoeft niet te worden ondertekend. 

4.14  Attest van oorsprong – Taal 
Het attest van oorsprong kan uitsluitend worden opgesteld in de 
Franse, Engelse of Spaanse taal. 

4.15  Attest van oorsprong – Tekst
De tekst van het attest van oorsprong is dwingend voorgeschreven 
en moet (behoudens kleine typfouten) exact overeenkomen. 
De tekst die moet worden gebruikt, staat opgenomen in bijlage 
22-07 van de Uitvoerings verordening DWU. Hierna de versies in de 
Franse, Engelse en Spaanse taal:

Franse versie

L’exportateur … (Numéro d’exportateur enregistré (2), (3), (4)) 
des produits couverts par le présent document déclare que, 
sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine 
préférentielle . . . (5) au sens des règles d’origine du Système des 
préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne et que 
le critère d’origine satisfait est … … (6).
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Engelse versie

The exporter … (Number of Registered Exporter (2), (3), (4)) of the 
products covered by this document declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential 
origin (5) according to rules of origin of the Generalized System of 
Preferences of the European Union and that the origin criterion 
met is … … (6).

Spaanse versie

El exportador … (Número de exportador registrado (2), (3), (4)) de 
los productos incluidos en el presente documento declara que, 
salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un 
origen preferencial . . . (5) en el sentido de las normas de origen del 
Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el 
criterio de origen satisfecho es ... (6).

De voetnoten 1-4 zijn van toepassing bij het vervangen van een 
attest van oorsprong (zie punt 4.20.). 

Bij voetnoot 5 moet de aanduiding van het land van oorsprong van 
de producten staan vermeld. Wanneer het attest van oorsprong 
geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van 
oorsprong uit Ceuta en Melilla, moet de exporteur dit duidelijk 
aangeven met de letters ‘XC/XL’ op het document waarop het attest 
wordt opgemaakt.

Bij voetnoot 6 moet voor geheel en al verkregen producten de 
letter ‘P’ worden vermeld en voor producten die een voldoende be- 
of verwerking hebben ondergaan de letter ‘W’ gevolgd door de post 
van het geharmoniseerde systeem (4 cijfers) van de betreffende 
producten.  
Wanneer van toepassing wordt de vermelding van ‘P’ of ‘W’ met 
GS-post vervangen door 1 van de volgende vermeldingen: 
– bij bilaterale cumulatie: ‘EU cumulation’ , ‘Cumul EU’ of 

‘Acumulación’
– bij cumulatie met Noorwegen, Zwitserland of Turkije: ‘Norway 

Cumulation’, Switzerland cumulation’, ‘Turkey cumulation’, 
‘Cumul Norvège’, ‘Cumul Suisse’, ‘Cumul Turquie’ of 
‘Acumulación Noruega’, ‘Acumulación Suiza’of ‘Acumulación 
Turquía’

– bij regionale cumulatie: ‘Regional cumulation’, ‘Cumul 
regional’ of ‘Acumulación regional

– bij uitgebreide cumulatie: ‘Extended cumulation with country x’, 
‘Cumul étendu avec le pays x’ of ‘Acumulación ampliada con el 
pais x’

4.16  Attest van oorsprong - Geldigheidsduur 
Een attest van oorsprong is 12 maanden geldig vanaf de datum 
van opstelling. 

Kijk voor de geldigheidsduur van een vervangend attest van 
oorsprong bij punt 4.26.

4.17  Attest van oorsprong – Overgelegd na afloop van de 
geldigheidsduur

Wanneer de geldigheidstermijn van een attest van oorsprong 
verstrijkt tijdens de opslag van de goederen onder douanetoezicht, 
wordt de geldigheid ‘bevroren’. Zie hiervoor het Handboek 
Douane, 8.00.00 Preferentiële oorsprong en herkomst, paragraaf 
7.1.18. Voorkoming van het verstrijken van de geldigheidsduur 
tijdens opslag. 

4.18  Attest van oorsprong – Gebruik in Nederland
Markt deelnemers in Nederland kunnen op grond van een attest van 
oorsprong dat is opgesteld door een exporteur in een begunstigd 
APS-land, alleen aanspraak maken op het preferentiële tarief als de 
goederen zijn uitgevoerd uit het begunstigde APS-land op of na de 
datum waarop het begunstigde APS-land is begonnen met de 
registratie. Dit is dus afhankelijk van het moment waarop het 
begunstigde APS-land heeft aangegeven aan te vangen met de 
registratie van zijn exporteurs. 

Markt deelnemers in Nederland kunnen op grond van een 
vervangend attest van oorsprong dat is opgesteld in de Unie voor 
zendingen met een waarde niet hoger dan € 6.000, aanspraak 
maken op het preferentiële tarief als het vervangende attest van 
oorsprong is opgesteld met een datum vanaf 1 januari 2017.

Markt deelnemers in Nederland kunnen op grond van een 
vervangend attest van oorsprong dat is opgesteld in de Unie, 
Noorwegen of Zwitserland voor zendingen ongeacht de waarde, 
aanspraak maken op het preferentiële tarief als het vervangende 
attest van oorsprong is opgesteld door een Geregistreerde 
Exporteur op of na de datum waarop de registratie geldig is. 

Markt deelnemers in Nederland kunnen op grond van een 
vervangend attest van oorsprong dat is opgesteld in de Unie voor 
zendingen met een waarde hoger dan € 6.000, aanspraak maken 
op het preferentiële tarief als bij het vervangende attest van 
oorsprong een kopie is gevoegd van het in het begunstigd land 
opgestelde oorspronkelijke attest van oorsprong. 

4.19  Attest van oorsprong – Achteraf opstellen 
Een attest van oorsprong kan ook na uitvoer van de goederen 
worden opgesteld (‘attest achteraf ’). Een ‘attest achteraf ’ is 
toegestaan als dit op zijn laatst 2 jaar na de invoer aan de douane-
autoriteiten in de lidstaat waar de douaneaangifte voor het in het 
vrije verkeer brengen is gedaan, wordt overgelegd.  
Ook voor zendingen die zijn uitgevoerd vóór het moment dat de 
registratie geldig is, en waarvan de waarde van de producten van 
oorsprong in de zending hoger is dan € 6.000 (en dus voor het 
opmaken van een attest van oorsprong een registratie noodzakelijk 
is), is het toegestaan om een ‘attest achteraf ’ af te geven. 

Het is niet toegestaan om achteraf een attest van oorsprong op te 
stellen voor zendingen die zijn uitgevoerd vóór de datum waarvan 
het begunstigde APS-land heeft aangegeven te starten met de 
registratie van zijn exporteurs (zie 4.31).
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4.20  Attest van oorsprong – Voorwaarden vervangen 
Een attest van oorsprong kan door 1 of meer vervangende attesten 
van oorsprong worden vervangen wanneer de producten van 
oorsprong zich nog onder douanetoezicht bevinden en dus nog 
niet in het vrije verkeer zijn gebracht. 

Attesten van oorsprong mogen alleen worden vervangen als het 
oorspronkelijke attest van oorsprong overeenkomstig de artikelen 
92 of 93, 99 en 100 en bijlage 22-07 van de Uitvoerings verordening 
DWU is opgesteld. 

Het vervangende attest van oorsprong moet in overeenstemming 
met de eisen in de bijlagen 22-07 (voetnoten 1-4) en 22-20 van de 
Uitvoerings verordening DWU worden opgesteld. 

Voor zendingen met een waarde van niet hoger dan € 6.000 gelden 
deze eisen: 
1  De wederverzender vermeldt op het oorspronkelijke attest van 

oorsprong:
 –  de gegevens van de vervangende attest(en)
 –  zijn naam en adres
 –  de geadresseerde(n) in de Unie of in Noorwegen of 

Zwitserland
2 Het oorspronkelijke attest van oorsprong wordt voorzien van 

de vermelding ‘Replaced’, ‘Remplacée’ of ‘Sustituida’.
3 De wederverzender vermeldt op het vervangende attest van 

oorsprong:
 –  alle gegevens van de wederverzonden producten uit het 

oorspronkelijke bewijs
 –  de datum waarop het oorspronkelijke attest van oorsprong 

werd opgemaakt
 –  de gegevens van het oorspronkelijke attest van oorsprong 

zoals opgenomen in bijlage 22-07 van de Uitvoerings-
verordening DWU, met inbegrip van – in voorkomend geval – 
informatie over cumulatie

 –  zijn naam en adres, en in voorkomend geval, zijn nummer van 
geregistreerd exporteur

 –  de naam en het adres van de geadresseerde(n) in de Unie of  in 
Noorwegen, Zwitserland

 –  de plaats en datum van de vervanging
4  Het vervangende attest van oorsprong wordt voorzien van 1 van 

de volgenden vermeldingen ‘Replacement statement’, 
‘Attestation de remplacement’ of ‘Comunicación de sustitución’.

Voor zendingen met een waarde hoger dan € 6.000 die worden ver-
zonden door een geregistreerde wederverzender gelden deze eisen:
1  De wederverzender vermeldt op het oorspronkelijke attest van 

oorsprong:
 –  de gegevens van de vervangende attest(en)
 –  zijn naam en adres
 –  de geadresseerde(n) in de Unie of in Noorwegen of 

Zwitserland
2 Het oorspronkelijke attest van oorsprong wordt voorzien van de 

vermelding ‘Replaced’, ‘Remplacée’ of ‘Sustituida’.

3 De wederverzender vermeldt op het vervangende attest van 
oorsprong:

 –  alle gegevens van de wederverzonden producten uit het 
oorspronkelijke bewijs

 –  de datum waarop het oorspronkelijke attest van oorsprong 
werd opgemaakt

 –  de gegevens van het oorspronkelijke attest van oorsprong 
zoals opgenomen in bijlage 22-07 van de Uitvoerings-
verordening DWU, met inbegrip van – in voorkomend geval – 
informatie over cumulatie

 –  zijn naam, adres en zijn nummer van geregistreerd exporteur
 –  de naam en het adres van de geadresseerde(n) in de Unie of – 

in voorkomend geval – in Noorwegen of Zwitserland
 –  de plaats en datum van de vervanging
4  Het vervangende attest van oorsprong wordt voorzien van 1 van 

de volgenden vermeldingen ‘Replacement statement’, 
‘Attestation de remplacement’ of ‘Comunicación de sustitución’.

Voor zendingen met een waarde hoger dan € 6.000 die worden 
verzonden door een wederverzender onder bijvoeging van een 
kopie van het in het begunstigd land opgestelde oorspronkelijke 
attest van oorsprong, gelden deze eisen:
1  De wederverzender vermeldt op het oorspronkelijke attest van 

oorsprong:
 –  de gegevens van de vervangende attest(en)
 –  zijn naam en adres
 –  de geadresseerde(n) in de Unie
2 Het oorspronkelijke attest van oorsprong wordt voorzien van 

de vermelding ‘Replaced’, ‘Remplacée’ of ‘Sustituida’.
3 De wederverzender vermeldt op het vervangende attest van 

oorsprong:
 –  alle gegevens van de wederverzonden producten uit het 

oorspronkelijke bewijs
 –  de datum waarop het oorspronkelijke attest van oorsprong 

werd opgemaakt
 –  de gegevens van het oorspronkelijke attest van oorsprong 

zoals opgenomen in bijlage 22-07 van de Uitvoerings-
verordening DWU, met inbegrip van – in voorkomend geval – 
informatie over cumulatie

 –  zijn naam, adres, gevolgd door 1 van de volgende 
vermeldingen: ‘agissant sur la base de l’attestation d’origine 
établie par (nom et adresse complète de l’exportateur dans le 
pays bénéficiaire) enregistré sous le numéro suivant (numéro 
d’exportateur enregistré dans le pays bénéficiare)’ of ‘acting on 
the basis of the statement on origin made out by (name and 
complete adress of the exporter in the benificiary country) 
registered under the following number (number of registered 
exporter of the exporter in the benificiary country)’ of 
‘actuando sobre la basae de la comincación extendida por 
(nombre y dirección completa del exportador en el país 
beneficiario) registrado con el número siguiente (numeró de 
exportador registrado del exportador en el país beneficiario)’

 –  de naam en het adres van de geadresseerde(n) in de Unie
 –  de plaats en datum van de vervanging
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4 Het vervangende attest van oorsprong wordt voorzien van 1 
van de volgenden vermeldingen ‘Replacement statement’, 
‘Attestation de remplacement’ of ‘Comunicación de sustitución’.

4.21  Attest van oorsprong – Vervangen oorspronkelijk attest 
van oorsprong door attest van oorsprong

Wederverzenders en geregistreerde wederverzenders stellen vanaf 
1 januari 2017 vervangende attesten op voor producten van 
oorsprong die worden verzonden naar een plaats elders in de Unie 
wanneer de totale waarde van de in de zending begrepen 
producten van oorsprong op het oorspronkelijke attest van 
oorsprong niet hoger is dan € 6.000. 

Wederverzenders stellen vanaf 1 januari 2017 vervangende attesten 
op voor producten van oorsprong die worden verzonden naar een 
plaats elders in de Unie wanneer de totale waarde van de in de 
zending begrepen producten van oorsprong op het oorspronkelijke 
attest van oorsprong hoger is dan € 6.000 onder bijvoeging van een 
kopie van het in het begunstigd land opgestelde oorspronkelijke 
attest van oorsprong. 

Geregistreerde wederverzenders stellen, vanaf het moment dat zij 
zijn geregistreerd, vervangende attesten op voor producten van 
oorsprong die worden verzonden naar een plaats elders in de Unie 
en de totale waarde van de in de zending begrepen producten van 
oorsprong op het oorspronkelijke attest van oorsprong hoger is 
dan € 6.000.

Alleen geregistreerde wederverzenders stellen, vanaf het moment 
dat zij zijn geregistreerd, vervangende attesten op voor producten 
van oorsprong die worden verzonden naar Noorwegen en 
Zwitserland.

4.22  Attest van oorsprong – Vervangen bij derogatie
Wanneer producten uit een begunstigd APS-land zijn uitgevoerd 
onder een door de Unie toegestane tijdelijke afwijking van de 
geldende oorsprongsregels (derogatie), mag het attest van 
oorsprong alleen worden vervangen als de producten voor de Unie 
bestemd zijn. Dit sluit het vervangen van een attest van oorsprong 
bij doorvoer naar Zwitserland en Noorwegen uit.

4.23  Attest van oorsprong – Vervangen van een 
vervangend attest van oorsprong 

Een vervangend attest van oorsprong mag opnieuw worden 
vervangen door een attest van oorsprong. Voor het vervangen 
van een vervangend attest van oorsprong gelden dezelfde 
voorwaarden als voor het vervangen van een oorspronkelijk 
attest van oorsprong.

4.24  Attest van oorsprong – Vervangen factuurverklaring 
door attest van oorsprong

Vanaf 1 januari 2017 vervangen wederverzenders en geregistreerde 
wederverzenders een factuurverklaring door een attest van 
oorsprong voor producten die worden verzonden naar een 
plaats elders in de Unie.

Vanaf het moment dat zij zijn geregistreerd, vervangen 
geregistreerde wederverzenders factuurverklaringen door een 
attest van oorsprong voor producten die worden verzonden naar 
Noorwegen en Zwitserland. 

4.25  Attest van oorsprong – Vervangen certificaat Form. A 
door een attest van oorsprong

Vanaf het moment dat zij zijn geregistreerd, vervangen 
geregistreerde wederverzenders een certificaat Form. A door een 
attest(en) voor producten van oorsprong die worden verzonden 
naar een plaats elders in de Unie, Noorwegen of Zwitserland.

4.26  Attest van oorsprong – Geldigheidsduur vervangend 
attest van oorsprong

Een vervangend attest van oorsprong is 12 maanden geldig vanaf de 
datum van opstelling van het oorspronkelijke attest van oorsprong. 
Het vervangen van het attest van oorsprong verlengt dus niet de 
geldigheidsduur; ook niet als er meerdere keren wordt vervangen. 
De geldigheidsduur is en blijft 1 jaar vanaf de datum waarop het 
oorspronkelijke attest is opgesteld. 

4.27  Attest van oorsprong – Douaneaangifte voor in het 
vrije verkeer brengen

Wanneer een aangever om preferentiële behandeling in het kader 
van APS verzoekt, verwijst hij in de douaneaangifte voor het in het 
vrije verkeer brengen naar het attest van oorsprong. Om naar het 
attest van oorsprong te verwijzen, vermeldt hij altijd de datum van 
afgifte van het attest van oorsprong volgens het format jjjjmmdd. 
In een aanvullende douaneaangifte die wordt gedaan middels de 
GPA, wordt deze datum aangevuld met de aanduiding ‘RX’, vermeld 
in veld E.6.

Op het moment dat de totale waarde van de producten van 
oorsprong in de oorspronkelijke zending hoger is dan € 6.000, 
vermeldt de aangever ook het nummer van de geregistreerde 
exporteur. In een aanvullende douaneaangifte, die wordt gedaan 
middels de GPA, wordt dit REX nummer niet opgenomen. Wel 
registreert de aangever dit nummer bij de douaneaangifte in zijn 
administratie. Als hier veelvuldig gebruik van wordt gemaakt, kan 
worden afgesproken om voor het REX-nummer 1 of meerdere 
facultatieve veld(en) te gebruiken. Dit betreft een individuele 
afspraak.

Voor meer informatie omtrent REX in de GPA, zie de brochure 
‘De geautomatiseerde opgave’.
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4.28  Attest van oorsprong – Bescheidcodes in de douane-
aangifte voor in het vrije verkeer brengen 

De volgende bescheidcode en combinaties van bescheidcodes 
moeten in de douaneaangifte worden vermeld: 

C100 (optioneel) + U164 De exporteur is Geregistreerde Exporteur 
en de waarde van de producten van 
oorsprong in de oorspronkelijke zending 
is € 6.000 of lager.

C100 + U165 De exporteur is Geregistreerde Exporteur 
en de waarde van de producten van 
oorsprong in de oorspronkelijke zending 
is hoger dan € 6.000.

U166 De exporteur is geen Geregistreerde 
Exporteur en de waarde van de producten 
van oorsprong in de oorspronkelijke 
zending is € 6.000 of lager.

U167 + C100 + U165 De exporteur is geen Geregistreerde 
Exporteur, de waarde van de producten 
van oorsprong in de oorspronkelijke 
zending is hoger dan € 6.000 en u voegt 
een kopie bij van het in het begunstigde 
APS-land opgestelde oorspronkelijke attest 
van oorsprong. 

Het is in een aantal gevallen verplicht om de bescheidcode C100 
in de douaneaangifte te vermelden. De bescheidcode C100 is niet 
opgenomen in de APS-maatregelen in DTV. 

4.29  Geregistreerde exporteur – Wijziging gegevens
Een in Nederland geregistreerde exporteur stelt het Landelijk 
Oorsprong Team onmiddellijk in kennis van wijzigingen in de 
gegevens die relevant zijn voor hun registratie. Een wijziging kan 
per e-mail aan het onder 4.10 vermelde e-mailadres worden 
doorgegeven.

4.30  Geregistreerde exporteur – Verplichtingen van 
de aangever

De aangever is uit hoofde van artikel 102, lid 3 van de Uitvoerings-
verordening DWU gehouden te controleren of een attest van 
oorsprong voldoet aan het in Bijlage 22-07 vastgestelde format en 
op de openbare website van de Unie de bestaanbaarheid van het 
REX-nummer te controleren. Hoeveel gegevens na het ingeven van 
het REX-nummer zichtbaar worden, hangt af van het feit of de 
exporteur (wederverzender) bij de aanvraag tot registratie als 
geregistreerd exporteur toestemming heeft gegeven voor de 
bekendmaking van de door hem verstrekte gegevens op de 
openbare website van de Unie.

4.31  Overgangsperiode – Attest van oorsprong versus 
certificaat Form. A 

In het jaar dat een land start met de registratie van haar exporteurs 
en dus van het certificaat Form. A overstapt naar het attest van 
oorsprong komen beide oorsprongsbewijzen (attest van oorsprong 
en Form. A) naast elkaar voor. 

Formeel stelt een geregistreerde exporteur vanaf de datum dat zijn 
registratie geldig is, een attest van oorsprong op. In de praktijk zal 
dit wegens het te verstrekken REX-nummer en de verplichte 
vermelding van het REX-nummer in het attest van oorsprong 
kunnen vanaf het moment dat hij is geregistreerd. Tot deze datum 
maakt hij gebruik van het attest van oorsprong (waarde van de in 
de zending begrepen producten van oorsprong € 6.000 of lager) of 
het certificaat Form. A (waarde van de producten van oorsprong 
hoger dan € 6.000). 

Op grond van een certificaat Form. A dat aan een exporteur is 
afgegeven na de datum waarop de registratie geldig is maar vóór de 
datum van registratie kan om preferentie worden verzocht. 

Vanaf het moment dat een exporteur is geregistreerd, mag hij geen 
certificaat Form. A meer aanvragen en zal er geen certificaat Form. 
A voor deze exporteur meer worden afgegeven. Op grond van een 
certificaat Form. A dat is afgegeven op of na de datum van 
registratie mag geen preferentie meer worden gevraagd. Een 
uitzondering hierop is wanneer de Geregistreerde Exporteur dit 
certificaat Form. A (achteraf ) aanvraagt voor een zending die is 
uitgevoerd vóór de datum dat het betreffende begunstigde 
APS-land is gestart met het registreren van zijn exporteurs (zie 4.6).

4.32  Verdere informatie
Voor verdere informatie over het REX-systeem wordt verwezen naar:
– de artikelen inzake REX in de Uitvoerings verordening DWU 

(Verordening (EU) nr. 2015/2447, Pb. EU L 343). Laatst gewijzigd 
in de Uitvoerings verordening (EU) nr. 2017/989 (Pb. EU L 149)

– de website van de Unie over het REX-systeem (zie 4.10)

Als u nog vragen hebt, kunt u per e-mail contact opnemen met de 
Helpdesk van het Landelijk Oorsprong Team van de Douane: 
helpdesk.oorsprongszaken@belastingdienst.nl.


