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Herziene oorsprongsregels voor het Algemeen Preferentieel Stelsel . 
 
Waar gaat het om? 

Met Verordening (EU) nr. 1063/2010 is een nieuw stelsel van oorsprongsregels 
overeengekomen voor het Algemeen Preferentieel Stelsel (APS). De Verordening treedt op 
30 november 2010 in werking en is van toepassing op 1 januari 2011.  
 
Onder het APS biedt de Europese Unie eenzijdig preferenties aan een groot aantal landen. 
Voor de toepassing daarvan is het essentieel de oorsprong van de ingevoerde goederen 
correct te bepalen. In 2003 zijn onderhandelingen gestart om te komen tot herziening van 
de regels. Het was de opzet te komen tot vereenvoudiging en meer 
ontwikkelingsvriendelijkheid, om daarmee de industriële ontwikkeling van 
ontwikkelingslanden te bevorderen. Het bereikte resultaat is voor veel producten inderdaad 
liberaler en voor de minst-ontwikkelde landen zijn veel regels nog soepeler. Maar door tal 
van verbijzonderingen is het er toch niet eenvoudiger op geworden. Complex zijn ook de 
uiteenlopende cumulatiemogelijkheden. Aan de benodigde documentatie in de vorm van 
certificaten Form A en factuurverklaringen verandert voorlopig niets. 
 
Wat betekent dat voor u? 

Veel EU-importeurs hebben te maken met het APS. Bij Verordening (EU) nr. 732/2008 is 
vastgesteld welke producten onder het APS vallen, wat het toepassingsgebied van de APS-
preferenties is en welke uitsluitingen voor bepaalde begunstigde landen gelden. De huidige 
regels betreffende de oorsprong van producten en de procedures van administratieve 
samenwerking zijn opgenomen in Verordening (EEG) 2454/93. Verordening 1063/2010 legt 
een herziening van die regels vast.  
De invoering van het zgn REX-systeem is uitgesteld tot 2017, mede naar aanleiding van 
zorgen van de Europese industrie over de afgifte van oorsprongsverklaringen door 
geregistreerde exporteurs in de begunstigde landen.   
 
Meer informatie: 
De tekst van verordening 1063/2010 (PB L307 van 2010) is te vinden via deze link: 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:307:SOM:NL:HTML 
 
Op de site van  het DG Handel van de Europese Commissie vindt u nadere uitleg over de 
werking van het APS: 
http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/generalised-system-of-preferences/    
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met René Strik van de Directie Handelspolitiek en 
Globalisering van het ministerie van EL&I, e-mail: r.c.m.m.strik@minez.nl (tel. 070-
3797048) 
 
 

 

Eerdere uitgaven van ECHO-berichten kunt u 

inzien op: www.vno-ncw.nl/echo 

 

 

Wilt u zich abonneren?  Stuur een email 

verzoek aan  mw. J. Deyl:  

 deyl@vno-ncw.nl   
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