
Webinar:

‘Het EU-VK handelsakkoord: 
invoerrechten en de 
oorsprong van goederen’

We gaan zo meteen van start…
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Impact EU-VK handels- en 
samenwerkingsakkoord 



PREPARE
FOR THE WORST

HOPE 
FOR THE BEST

Bent u voorbereid? 

BREXITREADY.BE



1. Douaneformaliteiten

- Einde vrije verkeer van goederen
- Douaneformaliteiten en controles sinds 1 januari → deal: weinig

veranderingen

- Akkoord
• Doel om samen te werken, fraude te bestrijden
• Streven naar vereenvoudiging en facilitatie (intentie, geen verplichting)
• Wederzijdse erkenning van Authorised Economic Operator (AEO) status
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Verantwoordelijkheid? Incoterms®



Britse douanecontroles in 3 fasen:
1/1/2021

- Accijnsgoederen (alcohol en tabak) & risicovolle dieren en planten: 
controle aan de plaats van aankomst

- Standaardgoederen: telkens 6 maand tijd om invoeraangifte te
vervolledigen en invoerbtw en/of invoerrechten te betalen

1/4/2021
- Producten van dierlijke & plantaardige oorsprong: voorafgaande

kennisgeving aan douane en veiligheidsdocumentatie
1/7/2021

- Volledige douaneaangifte voor alle goederen en controle aan de Border 
Control Posts (BCP) of Designated Points of Entry (DPE)

Zie: https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
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https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model


2. Geen invoerrechten of quota
- Vrijstelling van invoerheffingen:

• Voorwaarde: goederen van EU/VK-preferentiële oorsprong
• Systeem van zelf-certificatie (verantwoordelijkheid!)

- To do: nakijken of uw goederen aan de oorsprongsregels van het 
akkoord voldoen
• “BIJLAGE ORIG-2: PRODUCTSPRECIFIEKE OORSPRONGSREGELS” vanaf 

pagina 480 van het akkoord. (lijst voorwaarden per productcode)

• Access2Markets: via de ROSA-tool
• FOD Economie – contact opnemen met dienst Oorsprong

(origine.oorsprong@economie.fgov.be) 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/content
mailto:origine.oorsprong@economie.fgov.be










Indien goederen van EU-preferentiële
oorsprong: 

- Bewijzen via

(1) Attest van oorsprong

• Waarde zending > 6000 euro → REX-registratie nodig (aanvraag
bij douane)

• Leveranciersverklaring (indien nodig)

OF

(2) “Importer’s knowledge”: 

• Importeur claimt preferentiële oorsprong van de import

• Verantwoordelijkheid (bewijzen)



- Indien goederen van preferentiële origine zijn, geen bewijs
van oorsprong nodig bij kleine zendingen (Artikel ORIG.23)

• Invoer in het VK: < 1000£ (bron, p.10)

• Invoer in de EU: niet voor commerciële transacties!

https://www.gov.uk/government/publications/rules-of-origin-for-goods-moving-between-the-uk-and-eu


3. (Fyto)sanitaire eisen
BREXITREADY.BE

- Deal: weinig veranderingen
- Uitvoer: 

• Afhankelijk van de (fyto)sanitaire eisen → uitvoercontrole
door FAVV 

• FAVV levert nodige documenten af
- Invoer in het VK 

• Goederen melden in IPAFFS of PEACH
• Sinds 1/1: controles op risicovolle dieren en planten
• Vanaf 1/4: controles op producten van dierlijke en 

plantaardige oorsprong
• Invoercontrole aan grenscontrolepost in het VK (vanaf 1/7/21) 
→ impact op routes!

 “Just-in-time”-delivery?



4. Btw  

- BE: 
• Vrijstelling bij uitvoer van goederen en diensten naar VK →

uitvoer van goederen formeel aantonen 
• Aangifte via Extrastat i.p.v. Intrastat

- VK:
• Invoer-btw verschuldigd → verlegd via Postponed VAT-

accounting (PVA)
• Tijdens H1 2021, kunnen invoer-btw en -rechten met 6m worden

uitgesteld via Duty Deferment Account (DDA)
 EU bedrijven zonder VK vestiging moeten daartoe
een bankgarantie afleveren of VK fiscale agent inhuren
met HRMC-vergunning
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5. Is uw logistieke partner voorbereid?
Aan EU kant:
Bij consolidatie van deelzendingen
(“groupage”), goede afstemming nodig
tussen exporteur, logistieke
dienstverlener (of scheepsagent), Port 
Community System en douane m.b.t. de 
unieke koppeling tussen:
- Verschillende exportaangiftes (MRN of 

ID) en
- Eén voertuig (VIN)
bij aankomstmelding en exit-bevestiging

BREXITREADY.BE

Aan VK kant:
Safety & Security Declaration of Entry 
Summary Declaration vooraf invullen
in Import Control System

Chauffeur zal moeten beschikken over 
Goods Movement Reference (GMR) of 
VK EORI-nummer als bewijs dat VK 
invoeraangifte vooraf werd ingevuld 
(zodra het “pre-lodgement model” 
wordt verplicht, wellicht vanaf 1 juli 
2021)

https://www.gov.uk/guidance/import-control-system#entry-summary-declarations


6. Diensten

- Akkoord: algemene verbintenissen → geen discriminatie tussen
dienstverleners van EU of VK

 Bijlagen van het akkoord: beperkingen en uitzonderingen →
afhankelijk van de sector en de hoedanigheid

• Managers en specialisten
• “Trainee employees”
• Personen van dezelfde onderneming
• Zakelijke bezoekers voor vestigingsdoeleinden 
• Zakelijke bezoekers voor een kort verblijf 
• Contractuele dienstverleners en onafhankelijke professionals 

 Toegang tot VK zonder visum onder voorwaarden!
 Professionele kwalificaties: geen wederzijdse erkenning
➔ Geen algemene toegang tot elkaars dienstenmarkten!
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3 manieren waarop u diensten kan verlenen

1. Reizen naar het VK en ter plaatse de dienst verlenen

• Alleen bepaalde activiteiten mogelijk zonder visum en onder
voorwaarden → BIJLAGE SERVIN-3: ZAKELIJKE BEZOEKERS VOOR 

VESTIGINGSDOELEINDEN, BINNEN EEN ONDERNEMING OVERGEPLAATSTE 
PERSONEN, INVESTEERDERS EN ZAKELIJKE BEZOEKERS VOOR EEN KORT VERBLIJF

2. Vanuit België

3. Een entiteit in het VK opzetten

➔ Bedrijven moeten nagaan

1. Welke activiteiten ze in het VK ondernemen

2. In welke hoedanigheid

3. Hoe lang ze in het VK blijven → zelfs zonder visum (max. 90 
dagen elke 6 maanden)



- Het akkoord voorziet een overbruggingsmechanisme (FINPROV.10A)

- Politieke verklaring over adequaatsheidsbesluit (waardoor gegevens
vrij geëxporteerd kunnen worden naar het VK)

- Voorlopig geen actie ondernemen

7. GDPR



8. Verpakkingen

- Voorverpakte voeding: extra label met VK adres aan te 
brengen vanaf 1 oktober 2022, zodat VK Food Standards 
Agency snel contact kan opnemen 

- Houten paletten: moeten aan ISPM15 standaard voldoen en dus 
“heat-treated” zijn



9. Normen en accreditatie

- VK auditbureaus zullen niet meer erkend zijn om producten te 
accrediteren in de EU → her-certificering nodig door EU auditbureau

- Geen wederzijdse erkenning van conformiteitsbeoordelingen

• VK lanceert UKCA label dat niet wordt erkend in EU

• Zolang zelfde standaard, blijven producten met CE-label 
toegelaten in VK tot 2022 (of zelfs mid 2023)

• Nog 1 jaar om na te kijken of hercertificering in VK nodig is

• Extra kosten! 

- EU REACH versus VK REACH: extra registratiekosten



10. Intellectueel eigendom

- Europese merknamen en modellen gedeponeerd voor 31/12/2020 
→ worden gratis en automatisch omgezet in VK merken en 
modellen

- Vanaf 1/1/2021: Europese merknamen, modellen en geografische 
oorsprongsbenamingen niet meer automatisch beschermd 
→ apart registreren in VK

- VK blijft deel uitmaken van European Patent Office → brexit
heeft geen impact op octrooien



SITUATIE BLIJVEN MONITOREN! 
- Uiteenlopende wetgeving?

- Bijkomende eisen? 
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Brexit als opportuniteit? 



VK als “test-case” voor export 
buiten de EU?
- VK blijft een belangrijke buur

• 2019 en 2020 (cijfers tot september): 4e belangrijkste exportmarkt

• Grote markt + veel opportuniteiten

- Nieuwe uitdaging: aanpassen en blijven doorgaan

- Opportuniteit voor bedrijven die nog nooit buiten de EU 
exporteerden?

• Aangepast aan nieuwe situatie

• Nieuwe markten buiten de EU veroveren? 

• Exportmarkten diversifiëren!



Brexit info & tips:

www.brexitready.be

Specifieke vragen:

brexit@fitagency.be

http://www.brexitready.be/


Oorsprongsregels in het EU-

VK Vrijhandelsakkoord

FIT webinar 14/01/2021

Ward Minnaert

http://economie.fgov.be
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2. Hoe preferentiële oorsprong aantonen?
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4. Uitgelicht: het attest van oorsprong

5. Veel gestelde vragen 

http://economie.fgov.be



1. Algemene bemerkingen

http://economie.fgov.be



▪ Het akkoord is grotendeels gebaseerd op de herziene PEM-

regels en het akkoord EU-JP

▪ Voor veel teksten werden de standaard EU-voorstellen 

overgenomen (min. handelingen, neutrale elementen,…)

! Wel enkele belangrijke verschillen wat betreft de product 

specifieke regels (bv. (elektrische) voertuigen)

! Het akkoord voorziet in bilaterale cumulatie en volledige 

bilaterale cumulatie (= zowel materialen als productiefasen), 

géén diagonale cumulatie (PEM) of cumulatie met 3e landen

Het EU-VK FTA en oorsprong: algemeen

http://economie.fgov.be



▪ Exporteurs kunnen vrijstelling van invoerheffingen verkrijgen bij 

invoer in het VK of de EU:

– Indien invoerrechten van toepassing zijn EN

– Enkel als het goed van preferentiële oorsprong (= van oorsprong uit 

EU of VK) is EN

– Deze preferentiële oorsprong kan worden bewezen!

kijk de Access2Markets database na

! Indien uw goed niet van preferentiële oorsprong is, of deze niet 

kan worden bewezen, betaalt u invoerrechten (indien van 

toepassing)

! Voor een beperkt aantal goederen (alu, tonijn): quota

Gevolgen van het EU-VK FTA: algemeen

http://economie.fgov.be

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/content


2. Hoe preferentiële oorsprong 

aantonen?

http://economie.fgov.be



▪ 2 parallelle systemen:

– Oorsprongsattest via REX (‘zelfcertificatie’): registratie

– ‘Importer’s knowledge’ (cfr. EU-JP FTA) 

▪ ! Naar keuze van de betrokken ondernemingen

▪ ! REX = verantwoordelijkheid bij de exporteur, 

‘Importer’s knowledgde = verantwoordelijkheid bij de importeur

▪ ! Claimen van preferentiële oorsprong kan tot 3 jaar na export, maar 

dan moet u de rechten voorschieten (bv. omwille van 

leveranciersverklaring,…)

▪ ! Leveranciersverklaringen zullen tot 31/12/2021 niet worden opgevraagd

Hoe preferentiële oorsprong aantonen?

http://economie.fgov.be



3. Handel met het VK in de praktijk

http://economie.fgov.be



▪ Met oorsprongsattest (via REX):

– Als het goed van preferentiële oorsprong (EU of VK) is

– De exporteur de preferentiële oorsprong kan aantonen

– De exporteur een REX-registratie heeft (voor zendingen > €6000)

– De verantwoordelijkheid ligt bij de exporteur

▪ Zonder oorsprongsattest (via ‘Importer’s knowledge’)

– Als het goed van preferentiële oorsprong (EU of VK) is

– De importeur de preferentiële oorsprong kan aantonen

– De verantwoordelijkheid ligt bij de importeur

Export vanuit de EU naar het VK: praktijk

http://economie.fgov.be



▪ Met oorsprongsattest (via REX):

– Als het goed van preferentiële oorsprong (EU of VK) is

– De exporteur de preferentiële oorsprong kan aantonen

– De exporteur een Brits EORI nummer heeft (voor zendingen > €6000, > 

£5,700)

– De verantwoordelijkheid ligt bij de exporteur

▪ Zonder oorsprongsattest (via ‘Importer’s knowledge’)

– Als het goed van preferentiële oorsprong (EU of VK) is

– De importeur de preferentiële oorsprong kan aantonen

– De verantwoordelijkheid ligt bij de importeur

Import in de EU vanuit het VK: praktijk

http://economie.fgov.be



▪ Voor export vanuit de EU naar het VK:

– Wanneer er geen invoerrechten zijn in het VK

– De goederen niet van preferentiële oorsprong zijn

– De preferentiële oorsprong niet kan worden aangetoond

– De importeur ‘importer’s knowledge’ gebruikt

▪ Voor import vanuit het VK in de EU:

– Wanneer er geen invoerrechten zijn in de EU

– De goederen niet van preferentiële oorsprong zijn

– De preferentiële oorsprong niet kan worden aangetoond

– De importeur ‘importer’s knowledge’ gebruikt

Uitzonderingen: een oorsprongsattest is niet altijd 

nodig

http://economie.fgov.be



4. Uitgelicht: het attest van 

oorsprong 

http://economie.fgov.be



▪ Tekst die moet worden geplaatst op de exportfactuur, of ieder 

ander document waarmee de goederen voldoende kunnen 

worden geïdentificeerd

▪ Geldig voor 1 of meerdere zendingen van zelfde product binnen 

de maximaal 12 maanden

▪ Hoeft niet ondertekend te zijn

Het attest van oorsprong (REX): praktijk

http://economie.fgov.be



(Period: from___________ to __________ (1)) 

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ... (2)) declares that, except where otherwise 

clearly indicated, these products are of ... (3) preferential origin. 

…………………………………………………………….............................................(4) 

(Place and date) 

……………………………………………………………............................................. 

(Name of the exporter) 

Footnotes:1 If the statement on origin is completed for multiple shipments of identical originating products within the meaning of point 

(b) of Article ORIG.19(4) [Statement on Origin] of this Agreement, indicate the period for which the statement on origin is to apply. 

That period shall not exceed 12 months. All Importations of the product must occur within the period indicated. If a period is not 

applicable, the field may be left blank. 

2 Indicate the reference number by which the exporter is identified. For the Union exporter, this will be the number 

assignedinaccordance with the laws and regulations of the Union. For the United Kingdom exporter, this will be the number assigned 

in accordance with the laws and regulations applicable within the United Kingdom. Where the exporter has not been assigned a 

number, this field may be left blank. 

3 Indicate the origin of the product: the United Kingdom or the Union. 

4 Place and date may be omitted if the information is contained on the document itself.

Het attest van oorsprong (REX): praktijk

http://economie.fgov.be



5. Veel gestelde vragen

http://economie.fgov.be



▪ Bv. VK heeft een akkoord met Japan, EU ook, mag ik goederen 

van JP-oorsprong in de EU importeren en vervolgens zonder 

tarieven te betalen exporteren naar het VK?

▪ NEE: goederen moeten zonder omwegen van het land van 

oorsprong naar het partnerland worden geëxporteerd en geen 

van beide akkoorden bevat bepalingen voor cumulatie met 3e

landen.

▪ UITZONDERING: wat wél kan is dat u de JP-goederen in de EU 

onder douanetoezicht plaatst (dus niet ‘invoert’) en vervolgens 

naar het VK vervoert (‘non-alteration principe’)

Kan ik akkoorden ‘cumuleren’? 

http://economie.fgov.be



▪ Bv. Ik voer goederen in uit de EU en EU-partnerlanden en 

verkoop deze dan aan klanten in het VK.

▪ DAT HANGT ERVAN AF: 

– EU-oorsprong: geen tarieven, vallen onder het EU-VK FTA

– EU-partnerlanden (Canada, Japan, Zuid-Korea,…): deze goederen 

hebben geen EU-oorsprong. U kan ze zonder tarieven uitvoeren naar 

het VK indien akkoord VK-3e land én onder douanetoezicht in de 

EU, anders: tarieven (cfr. vorige slide)

Ik ben louter distributeur, kan ik zonder tarieven 

exporteren naar het VK?

http://economie.fgov.be



▪ NEE: deze handelingen (verpakken, bottelen, sorteren, zeven, 

wassen,…) vallen onder de zogenaamde ‘minimale 

handelingen’. Deze veranderen nooit de oorsprong van een 

goed. 

! U kan de volledige lijst vinden in het akkoord (p. 43)

! Staat uw handeling niet in de lijst? Dan is ze waarschijnlijk ‘meer dan 

minimaal’ volgens het akkoord       kijk de ‘product specifieke regels’ na om te 

zien of uw product aan de regels voor preferentiële oorsprong voldoet

Ik doe niet alleen distributie, maar verpak, bottel, 

sorteer,… de goederen die ik naar het VK exporteer 

ook. Zijn deze ingekochte goederen nu van 

Belgische oorsprong? 

http://economie.fgov.be



▪ Bv. fruityoghurt met Braziliaanse ananas, Franse melk, 

Belgische suiker en Belgische productie. 

▪ DAT HANGT ERVAN AF:

– Voldoet u aan de regels in het EU-VK akkoord? Dan verkrijgt uw 

yoghurt de preferentiële Belgische oorsprong (= geen tarieven bij 

export naar het VK)
– Ter illustratie: regel akkoord:  04.01-04.10 Production in which: - all the materials of Chapter 4 

used are wholly obtained; and - the total weight of non-originating materials of headings 17.01 

and 17.02 does not exceed 20 % of the weight of the product. 

– Indien u niet aan de regels voldoet: enkel niet-preferentiële oorsprong

(= tarieven)

Ik gebruik onderdelen/ingrediënten van 

verschillende oorsprong in mijn productie: wat is 

de oorsprong van mijn goed?

http://economie.fgov.be



▪ Beschikbaar via: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from

=EN

▪ PSR vanaf p. 480

Teksten van het EU-VK FTA

http://economie.fgov.be

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN


Aarzel niet ons te contacteren bij vragen! 

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en 

Energie, cel Oorsprong

Centraal e-mailadres: origine.oorsprong@economie.fgov.be

! De Access2Markets database wordt geüpdated

! Voor technische vragen over REX of ‘importer’s knowledge’ 

kan u bij de Douane terecht 

Contact

http://economie.fgov.be

mailto:origine.oorsprong@economie.fgov.be

