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Toelichting en
algemene voorwaarden

Vergunning toegelaten exporteur
Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning
Informatie voor bedrijven met een ‘Vergunning toegelaten
exporteur’
Wat kunt u met deze vergunning?
Met deze vergunning mag u bij uitvoer naar landen die staan
op douane.nl, zogenoemde oorsprongsverklaringen (factuur
verklaringen) opstellen. Dat mag met de vergunning voor goederen
die van oorsprong uit de Europese Unie komen. Of die van oorsprong
uit een ander gebied of land komen (in verband met cumulatie).
De verklaringen mag u opnemen op facturen, pakbonnen,
afleveringsbonnen en andere handelsdocumenten.
De teksten van de oorsprongsverklaringen vindt u verderop in deze
toelichting in het Nederlands en in enkele andere talen.
Meer informatie over de toegelaten exporteur vindt u op douane.nl.
Algemene voorwaarden
Bij uw vergunning horen algemene voorwaarden, die vindt u
hieronder.

Wijzigingen
Verandert er iets in uw gegevens dat invloed heeft op deze
vergunning? Geef deze wijziging dan door aan de Douane.
Individuele voorwaarden
Als er voor uw bedrijf naast algemene voorwaarden ook individuele
voorwaarden gelden, staan die voorwaarden in uw vergunning.
Teksten oorsprongsverklaringen
1 Facturen met oorsprongsverklaring
‘De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is
(nummer [IV-A VERGUNNINGNR_][.....]), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijk
andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële EU-oorsprong
zijn.
		

Plaats



(Handtekening van de exporteur gevolgd door zijn naam in blokletters)’
Administratieve verplichtingen
Het is belangrijk dat u een goede administratie bijhoudt.
Algemene regels over de administratieve verplichtingen vindt
u in het ‘Handboek Douane’ op douane.nl.
De Douane moet de oorsprong en de bestemming van de
uitgevoerde goederen kunnen controleren.
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U neemt de gegevens op van de gebruikte materialen en producten
en van de goederen (bijvoorbeeld soorten, codes, hoeveelheden,
waarden, verhoudingen, bestemmingen).
Het verband tussen de afgegeven oorsprongsverklaringen en de
bewijsstukken over de oorsprong van de gebruikte materialen en
producten moet duidelijk zijn.
Voorbeelden daarvan zijn:
– leveranciersverklaringen
– certificaten van goederenverkeer EUR 1
– certificaten van goederenverkeer EUR-MED
– oorsprongsverklaringen
– oorsprongsverklaringen EUR-MED
Voor u kunnen speciale regels gelden voor de inrichting van de
administratie en vastlegging van de gegevens. Lees hiervoor de
individuele voorwaarden bij uw vergunning.

EER
Bij uitvoer naar EER-landen is het laatste deel van de verklaring:
‘van preferentiële EER-oorsprong zijn’.
Zwitserland
Bij uitvoer naar Zwitserland is het laatste deel van de verklaring:
‘van preferentiële EU-oorsprong of – indien van toepassing –
van partnerland (CH) oorsprong zijn’.
Staan op een factuur ook producten die niet van oorsprong uit
een land komen die staan op douane.nl? Dan moet u dit duidelijk
aangeven. U kunt verwijzen naar een bijzondere kolom van de
factuur waarin het land van oorsprong van ieder product is vermeld.
Als de oorsprongsverklaring geheel of gedeeltelijk gaat over
producten die van oorsprong uit Ceuta en Melilla komen, moet
u dit aangeven door de letters ‘CM’ te vermelden.

02 van 03

Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning (vervolg)
2 Facturen met oorsprongsverklaring EUR-MED
De oorsprongsverklaring EUR-MED kunt u alleen gebruiken als u
uitvoert naar de volgende landen:
Noorwegen, IJsland, Liechtenstein (EER), Zwitserland, Turkije, Faeröer,
Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte, Israël, Jordanië, Syrië, Libanon
en de gebieden onder Palestijns zelfbestuur.
‘De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is
(nummer [IV-A VERGUNNINGNR_][.....]), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijk
andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële EU-oorsprong
zijn.
–		cumulation applied with 
(naam van land/landen)
–		 no cumulation applied
(doorhalen en aanvullen waar nodig)
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(Handtekening van de exporteur gevolgd door zijn naam in blokletters)’
Bij uitvoer naar de hierboven vermelde landen is het laatste deel
van de verklaring: ‘van preferentiële EU oorsprong of – indien van
toepassing – van oorsprong zijn uit een van de genoemde landen
(bijv. TN-oorsprong)’
Staan op een factuur ook producten die niet van oorsprong uit
een land komen die staan op douane.nl? Dan moet u dit duidelijk
aangeven. U kunt verwijzen naar een bijzondere kolom van de
factuur waarin het land van oorsprong van ieder product is vermeld.
Als de oorsprongsverklaring geheel of gedeeltelijk gaat over
producten die van oorsprong uit Ceuta en Melilla komen, moet u
dit aangeven door de letters ‘CM’ te vermelden.
3 Ondertekening
U ondertekent de verklaring. U hoeft de verklaring niet te
ondertekenen als u de verklaring digitaal opmaakt en verstuurt.
4 Inlichten land van invoer
Als de Douane een onregelmatigheid met de oorsprongsverklaring
vaststelt, wordt deze gemeld aan de douane van het land van invoer.
Dit kan leiden tot navordering van de douanerechten bij de
importeur in het land van invoer.

Teksten oorsprongsverklaringen
in het Engels, Frans, Duits en Spaans
1 Facturen met oorsprongsverklaring
Engelse tekst
‘The exporter of the products covered by this document (customs
authorization No. NL/…/…/…) declares that, except where otherwise clearly
indicated, these products are of EU preferential origin.’
Bij gebruik naar landen in de EER wordt ‘EU’ vervangen door ‘EEA’.
Franse tekst
‘L’ exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation
douanière no. NL/…/…/…) déclare que, sauf indication claire du contraire,
ces produits ont l’ origine préférentielle UE.’
Bij gebruik naar landen in de EER wordt ‘UE’ vervangen door ‘EEE’.
Duitse tekst
‘Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer, Bewilligungs Nr. NL/…/…/…) der
Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren,
soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EU-Ursprungswaren
sind.’
Bij gebruik naar landen in de EER wordt ‘EU’ vervangen door ‘EWR’.
Spaanse tekst
‘El exportador de los productos incluidos en el presente documento
(autorización aduanera no. NL/…/…/…) declara que, salvo indicación en
sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial EU.’
Bij gebruik naar landen in de EER wordt ‘EU’ vervangen door ‘EEE’.
Kijk voor de teksten in andere talen in Bijlage 4 van onderdeel
8.00.00 van het ‘Handboek Douane’ op douane.nl.
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Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning (vervolg)
2 Facturen met oorsprongsverklaring EUR-MED
Engelse tekst
‘The exporter of the products covered by this document (customs
authorization No. NL/…/…/…) declares that, except where otherwise clearly
indicated, these products are of EU’
(of uit een van de andere landen van de Pan-Euro-Med zone bijvoorbeeld
IL preferential origin.)
–		cumulation applied with 
(naam van land/landen)
–		no cumulation applied
(doorhalen en aanvullen waar nodig)’
Franse tekst
‘L’ exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation
douanière no. NL/…/…/…) déclare que, sauf indication claire du contraire,
ces produits ont l’ origine préférentielle UE
(of uit een van de andere landen van de Pan-Euro-Med zone bijvoorbeeld
origine préférentielle IL).
–		cumulation applied with 
(naam van land/landen)
–		no cumulation applied
(doorhalen en aanvullen waar nodig)’
Duitse tekst
‘Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer, Bewilligungs Nr. NL/…/…/…) der
Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren,
soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EU Ursprungswaren
sind.
(of uit een van de andere landen van de Pan-Euro-Med zone bijvoorbeeld
präferenzbegünsigte IL).
–		cumulation applied with 
(naam van land/landen)
–		no cumulation applied
(doorhalen en aanvullen waar nodig)

3 Facturen met oorsprongsverklaring APS
(alleen Engels en Frans zijn toegestaan)
Franse versie
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation
douanière no. NL/…/…/…) déclare que, sauf indication claire du contraire,
ces produits ont l’origine préférentielle … 1] au sens des règles d’origine du
Système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté
européenne et … 2].
Engelse versie
The exporter of the products covered by this document (customs
authorization no. NL/…/…/…) declares that, except where otherwise clearly
indicated, these products are of …1] preferential origin according to rules of
origin of the Generalized System of Preferences of the European Community
and … 2].
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Handtekening van de exporteur; en zijn naam in blokletters 4]
1]			Aanduiding van het land van oorsprong van de producten.
Gaat de oorsprongsverklaring geheel of gedeeltelijk over
producten die van oorsprong uit Ceuta en Melilla komen?
Dan moet de exporteur dit met de letters ‘CM’ duidelijk aangeven
op het document waarop de verklaring wordt opgesteld.
2]		Voor zover dit geldt moet u een van de volgende vermeldingen
invullen: ‘EU cumulation’, ‘Norway cumulation’, ‘Switzerland
cumulation’, ‘Turkey cumulation’, ‘regional cumulation’,
‘extended cumulation with country x’ of ‘cumul UE’, ‘cumul
Norvège’, ‘cumul Suisse’, ‘cumul Turquie’, ‘cumul regional’,
‘cumul étendu avec le pays x’.
3]		Deze gegevens kunt u weglaten als ze in het document zelf
al staan.
4]		Lees Verordening nr. 2015/2447 (UVo.DWU), artikel 77, lid 7.
Dit gaat alleen om toegelaten exporteurs van de Europese Unie.
Als de exporteur niet hoeft te ondertekenen, dan hoeft zijn naam
ook niet vermeld te worden.

