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 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u aan: een registratie tot Geregistreerde 
Exporteur (REX) ten behoeve van de preferentiële regelingen die 
daar in voorzien.1

Let op
Het aanvraagformulier en de mededeling voor het 
Algemeen Preferentieel Stelsel en andere preferentiële 
regelingen zijn door de Nederlandse Douane samengevoegd. 
Voor de andere preferentiële regelingen kan het aanvraag-
formulier en de mededeling nog wijzigen. Houdt u de website 
van de Nederlandse Douane in de gaten.

Bijlagen
Hebt u bij een bepaalde vraag niet genoeg ruimte? 
Ga dan verder op een bijlage. Zet op elke bijlage uw naam, 
EORI-nummer en handtekening.

Invullen en opsturen
Vul het formulier in, onderteken het en stuur het 
met de eventuele bijlage(n) naar:
Belastingdienst/Douane, Landelijk Oorsprong Team,
Douane.DAR.LOT@belastingdienst.nl

Taal: Nederlands

Aanvraag
Geregistreerde exporteur

1a Naam van de exporteur

Adres

Postcode en plaats

Land

1b EORI-nummer of TIN2

2 Contactgegevens

1 Gegevens aanvrager

Telefoonnummer Fax

E-mailadres

3 Producent of handelaar

Aanvrager is in de eerste plaats

Indicatieve omschrijving van 
de goederen waarvoor de 
preferentiële behandeling wordt 
aangevraagd, inclusief een opgave 
van een indicatieve lijst van posten 
van het Geharmoniseerd Systeem 
(of de hoofdstukken wanneer 
bedoelde goederen onder meer 
dan 20 posten van het Geharmo-
niseerd Systeem zijn ingedeeld).

Producent Handelaar

4 Omschrijving goederen
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5 Verklaring exporteur

Naam

Naam

Functie

Functie

Plaats

Plaats

Uw handtekening 4
Schrijf binnen het vak.

Uw handtekening 4
Schrijf binnen het vak.

Datum

Datum

6 Toestemming van de exporteur voor de bekendmaking van de door hem verstrekte gegevens in de REX database

7 In te vullen door de bevoegde autoriteiten van het land van vestiging van de exporteur

De aanvrager is geregistreerd 
onder registratienummer

Datum van registratie Stempel 4

Datum vanaf wanneer de 
registratie geldig is

Handtekening 4

Ondergetekende verklaart
 – dat bovenstaande gegevens juist zijn
 – dat een eerdere registratie niet werd ingetrokken of, als dit 

wel het geval is geweest, dat de omstandigheden die tot deze 
intrekking hebben geleid, zijn verholpen

 –  zich ertoe te verbinden slechts attesten van oorsprong en 
oorsprongs verklaringen op te stellen voor goederen die voor de 
preferentiële behandeling in aanmerking komen en die aan de 
oorsprongsregels van de betreffende preferentiële regeling voldoen

 – zich ertoe te verbinden een passende boekhouding te voeren 
over de productie/levering van goederen die voor de preferentiële 
behandeling in aanmerking komen en deze boekhouding ten 
minste 3 jaar (of langer, afhankelijk van de periode die is vastgelegd 
in de preferentiële regeling) 3 te bewaren vanaf het eind van het 
kalenderjaar waarin het attest van oorsprong of de oorsprongs-
verklaring is opgemaakt

 – zich ertoe te verbinden de bevoegde autoriteit na verkrijging van 
het nummer van geregistreerd exporteur onmiddellijk in kennis 
te stellen van eventuele wijzigingen in zijn registratiegegevens

 – zich ertoe te verbinden samen te werken met de bevoegde autoriteit
 – zich ertoe te verbinden te aanvaarden dat de door hem opgestelde 

attesten van oorsprong en oorsprongsverklaringen worden 
gecontroleerd, onder meer door administratieve controles en 
bezoeken aan zijn bedrijfsruimten door de Europese Commissie 
of de autoriteiten van de lidstaten, evenals door de autoriteiten 
van Noorwegen, Zwitserland en Turkije (alleen van toepassing op 
exporteurs in de begunstigde landen)

 – zich ertoe te verbinden om verwijdering uit het systeem te verzoeken, 
zodra hij niet langer aan de voorwaarden voldoet om goederen in 
het kader van het Algemeen Preferentieel Stelsel of een andere 
preferentiële regeling uit te voeren

De ondergetekende
 –   wordt hierbij meegedeeld dat de in zijn aanvraag verstrekte 

gegevens op de openbare website aan het publiek kunnen 
worden bekend gemaakt

 –  aanvaardt bekendmaking van deze gegevens op de openbare website
 –   kan zijn toestemming om deze gegevens op de openbare website 

bekend te maken, intrekken door een verzoek te sturen naar de 
voor de registratie verantwoordelijke bevoegde autoriteiten
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1 Wanneer de Europese Commissie persoonsgegevens verwerkt 
die in deze aanvraag tot registratie als geregistreerde exporteur 
zijn vervat, is Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
door de instellingen en organen van de Unie en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens van toepassing. Wanneer de 
bevoegde autoriteiten van een begunstigd land of een derde land, 
die Richtlijn 95/46/EG omzetten, persoonsgegevens verwerken die 
in deze aanvraag tot registratie als geregistreerde exporteur zijn 
vervat, zijn de desbetreffende nationale bepalingen van deze 
richtlijn van toepassing.

2 Persoonsgegevens in verband met de aanvraag tot registratie 
als geregistreerde exporteur worden verwerkt ten behoeve 
van het Algemeen Preferentieel Systeem of een preferentiële 
regeling van de Unie met een derde land zoals omschreven 
in de desbetreffende EU-wetgeving. De genoemde wetgeving 
vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoons-
gegevens in verband met de aanvraag tot registratie als 
geregistreerde exporteur.

3 De bevoegde autoriteit in een land waar de aanvraag in ingediend, 
is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens in het 
REX-systeem.

  De lijst van bevoegde autoriteiten/douanediensten is gepubliceerd 
op de website van de Commissie.

4 Gebruikers in de Commissie, de bevoegde autoriteiten van de 
begunstigde landen en de douaneautoriteiten in de lidstaten, 
Noorwegen, Zwitserland en Turkije hebben via een gebruikers-
naam/wachtwoord toegang tot alle gegevens van deze aanvraag.

5 De bevoegde autoriteiten van het begunstigde land en de 
douaneautoriteiten van de lidstaten bewaren de gegevens van 
een ingetrokken registratie gedurende tien kalenderjaren in het 
REX-systeem. Deze periode gaat in vanaf het eind van het jaar 
waarin de intrekking van een registratie heeft plaatsgevonden.

6 De betrokkene heeft het recht op toegang tot hem betreffende 
gegevens die door het REX-systeem worden verwerkt en, in 
voorkomend geval, het recht gegevens te rectificeren, te wissen of 
af te schermen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 of de 
nationale wetten tot omzetting van Richtlijn 96/46/EG. Verzoeken 
om het recht op toegang, rectificatie, wissing of afscherming 
worden ingediend bij en verwerkt door de voor de registratie 
verantwoordelijke bevoegde autoriteiten van de begunstigde 
landen en de douaneautoriteiten van de lidstaten. Wanneer de 
geregistreerde exporteur bij de Commissie een verzoek heeft 
ingediend om dit recht uit te oefenen, stuurt de Commissie deze 
verzoeken respectievelijk door naar de bevoegde autoriteiten van 
het begunstigde land of de douaneautoriteiten van de betrokken 
lidstaten. Wanneer de geregistreerde exporteur er niet in slaagt zijn 
rechten te doen gelden bij de voor de gegevens verantwoordelijke, 
dienst de geregistreerde exporteur een dergelijk verzoek in bij 
de Commissie, die dan als voor de gegevens verantwoordelijke 
optreedt. De Commissie mag de gegevens rectificeren, wissen 
of afschermen.

7 Klachten kunnen worden gericht tot de bevoegde nationale 
gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens van de 
nationale gegevensbeschermingsautoriteiten zijn te vinden op de 
website van de Europese Commissie, directoraat-generaal Justitie: 
(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/
eu/index_en.htm#h2-1).

  Wanneer de klacht betrekking heeft op de verwerking van 
gegevens door de Europese Commissie, moet deze worden 
gericht aan de Europese Toezichthouder voor gegevens-
bescherming (EDPS): (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

 Mededeling met betrekking tot de bescherming en verwerking van persoonsgegevens in het systeem

 Voetnoten bij het aanvraagformulier

1 Dit aanvraagformulier is gemeenschappelijk voor de APS-stelsels van vier 
entiteiten: de Unie (EU), Noorwegen, Zwitserland en Turkije 
(‘de entiteiten’). Opgemerkt zij dat de landen en producten in de 
respectieve APS-stelsels van deze entiteiten kunnen verschillen. 
Daarom is een afgegeven registratie alleen te gebruiken voor uitvoer 
in het kader van het APS-stelsel of de APS-stelsels waarin uw land als 
een begunstigd land wordt beschouwd.

Dit aanvraagformulier geldt eveneens wanneer de Unie een preferentiële 
regeling met een derde land heeft, waarin is bepaald dat een oorsprongs-
document opgesteld kan worden door een exporteur in overeen-
stemming met de geldende Uniewetgeving. Een exporteur die in het 
douanegebied van de Unie is gevestigd kan voor dat doel verzoeken om 
geregistreerd te worden. In dat geval zijn de artikelen 80, 82, 83, 84, 86, 
87, 89 en 91 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 (UVo) van 
overeenkomstige toepassing (artikel 68, lid 1, UVo).

2 De vermelding van het EORI-nummer is verplicht voor EU-exporteurs en 
wederverzenders. Voor exporteurs in begunstigde landen, Noorwegen, 
Zwitserland en Turkije is de vermelding van het TIN verplicht.

3 In afwijking van het gestelde geldt in Nederland een bewaarplicht van 
zeven jaar.

4 Wanneer aanvragen tot registratie als geregistreerde exporteur of andere 
uitwisselingen van informatie tussen geregistreerde exporteurs en bevoegde 
autoriteiten in begunstigde landen of douaneautoriteiten in de lidstaten 
worden gedaan door elektronische gegevensverwerkingstechnieken te 
gebruiken, wordt de in de vakken 5, 6 en 7 genoemde handtekening en 
stempel vervangen door een elektronische authenticatie. 13.6.2017 L 149/42 
Publicatieblad van de Europese Unie NL.
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