Beste klant,

onder de kerstboom lag dit jaar een Brexit-deal (of Trade and Cooperation Agreement), te
raadplegen via volgende link https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=NL.
Na een eerste lezing van het nieuwe akkoord is duidelijk geworden o.b.v. welk stuk de preferentiële
oorsprong in het kader van het handelsakkoord VK-EU zal kunnen geclaimd worden.
De handelsovereenkomst voorziet dat wanneer de goederen die u uitvoert naar het VK van EU
oorsprong zijn in de zin van de overeenkomst, u de preferentiële oorsprong kan attesteren op een
handelsdocument (bijv. de factuur), wat er dan voor zal zorgen dat de invoer in het VK tegen het in
de overeenkomst voorziene douanerecht (in principe een nulrecht) kan gebeuren.
Behoudens in het geval u geen zendingen zou versturen met een waarde boven de 6.000 EUR, dient
u de hoedanigheid te bezitten van ‘geregistreerde exporteur’ alvorens u kan aanvangen met het
maken van dergelijke attesten van oorsprong.
Bent u reeds een ‘geregistreerd exporteur’ ? Ga dan onmiddellijk naar punt B. hieronder.
Als u twijfelt kan u hier controleren of u reeds geregistreerd bent:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=nl
BEREX + uw Belgisch BTW-nummer ingeven (in 1 woord) (bvb BEREXBE0123456789) (enkel voor
Belgische ondernemingen)
A. U bent nog geen houder van de hoedanigheid ‘geregistreerd exporteur’
Via volgende link kan u het aanvraagformulier terugvinden:
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/Ondernemingen/Douane/Oorsprong/REXZelfcertificatie/VERSIE%20NL-09-2020AANVRAAGFORMULIER%20GEREGISTREERD%20EXPORTEUR%20%28REX%29.docx
Het aanvraagformulier dient, ingevuld en ondertekend, per e-mail (pdf) toegestuurd te worden aan
da.ops.douane1@minfin.fed.be.
Opgelet! Vanaf 25 januari 2021 verloopt de aanvraag niet meer via bovenvermelde
procedure, maar via de EU Customs Trader Portal van DG Taxud. Via dit portaal kunnen
bedrijven zich registreren en hun registratie raadplegen.
EU Customs trader Portal : https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-customs-traderportal_en
Deze registratie is eenmalig te doen en is gratis.
Van zodra u deze vergunning toegekend krijgt, graag een kopie hiervan bezorgen a.u.b.
Na aflevering van de vergunning zal u een REX-nummer toegekend krijgen.
Dat nummer zal u nodig hebben wanneer u de preferentiële oorsprong attesteert (zie hieronder).
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B. U bent reeds houder van de hoedanigheid “geregistreerd exporteur”
Werd u de hoedanigheid van geregistreerde exporteur in het verleden reeds toegekend, dan beschikt
u ook thans over een zogenaamd REX-nummer.

Dat nummer zal u nodig hebben wanneer u de oorsprong attesteert.
Mits aan de in het nieuwe akkoord met het VK voorziene oorsprongsregels is voldaan, is het u
voortaan toegestaan dergelijke attesten op te maken.
Hierna alvast de instructies voor het aan te brengen attest:
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C. Voor onze klanten die een vergunning actieve veredeling bezitten
Attest van oorsprong + actieve veredeling mogen gecombineerd worden (voor 2 jaar, daarna nog
onzeker)
Wij wensen iedereen alvast veel positieve energie toe in dit nieuwe uitdagende jaar 2021.

Team D+TB
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