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Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in 

staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie.  Zij is met de 

grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van 

de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor 

uw specifieke situatie.  Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of 

ander gespecialiseerd advies.  Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of 

onvolledigheden in deze publicatie.  FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het 

gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie.  De verwijzingen in de publicatie 

naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die 

voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum publicatie: 10 maart 2019 
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2. INLEIDING 

Op 1 februari 2019 trad het economisch partnerakkoord (EPA) tussen de Europese Unie en Japan 

in werking. Dit akkoord verwijdert een groot deel van de douanetarieven die de handel tussen 

Japan en de E.U. belemmeren. De Europese Unie verwacht dat daardoor de export naar Japan 

fors zal toenemen, met 7% voor chemische producten; met 50% voor voedingswaren; met 200% 

voor textiel, kledij en zuivelproducten1. 

Op voorwaarde, natuurlijk, dat de Europese bedrijven, inclusief de kleine en middelgrote, gebruik 

maken van dit akkoord. 

Het EPA beslaat meer dan 2.000 bladzijden. Hoe kan een Vlaamse KMO in die papierenberg de 

beloofde opportuniteiten vinden op de Japanse markt ?  

Uit die vraag is deze handleiding gesproten. Dit document leidt de Vlaamse exporteur naar de 

bronnen waar de verborgen opportuniteiten ontdekt kunnen worden. Het toont aan dat niet 

alleen de douanetarieven op zich belangrijk zijn, maar ook de oorsprongsregels, en voor 

sommige producten, de bedongen importquota met sterk verlaagde importtarieven. Het leert de 

Vlaamse exporteur hoe zich voor te bereiden om optimaal gebruik te maken van het EPA. Het 

geeft ook een inzicht in de nodige voorbereidingen van de Japanse importpartner(s), en de rol 

die de Vlaamse exporteur hierin speelt. 

Omdat deze praktische handleiding beperkt is in opzet, zullen na lezing ervan wellicht een aantal 

vragen blijven hangen. Met die vragen kan u uiteraard terecht bij Flanders Investment & Trade. 

 
Dirk De Ruyver 
Vlaams economisch vertegenwoordiger 
 
10 maart 2019 
 
Flanders Investment & Trade  
c/o Embassy of Belgium in Tokyo 
Government of Flanders – Belgium 
5-4 Nibancho, Chiyoda-ku 
Tokyo 102-0084  
Japan  
 
tokyo@fitagency.com  
T +81 3 52 10 58 84  
  

                                                           
1 European Commission, A new trade agreement with Japan, July 2018, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1697  
F.I.T. publiceerde begin 2018 een publicatie over de opportuniteiten van het EPA voor de Vlaamse 
zoetwarensector. Deze publicatie kan u gratis neerladen via: 
www.flandersinvestmentandtrade.com/export/marktstudie/opportuniteiten-voor-de-sector-van-de-
zoetwaren-en-nagerechten-het-eu-japan  

mailto:tokyo@fitagency.com
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1697
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/marktstudie/opportuniteiten-voor-de-sector-van-de-zoetwaren-en-nagerechten-het-eu-japan
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/marktstudie/opportuniteiten-voor-de-sector-van-de-zoetwaren-en-nagerechten-het-eu-japan
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3. BRONNEN 

3.1. Het akkoord  

23 hoofdstukken 

De Europese Commissie heeft de tekst van het economisch partnerakkoord (EPA) op zijn website 
gepubliceerd : http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684  
Het telt een preambule en 23 hoofdstukken : 
 
Preamble 
Chapter 1    General provisions 
Chapter 2    Trade in goods 
Chapter 3    Rules of origin and origin procedures 
Chapter 4    Customs matters and trade facilitation 
Chapter 5    Trade remedies 
Chapter 6    Sanitary and phytosanitary measures  
Chapter 7    Technical barriers to trade  
Chapter 8    Trade in services, investment liberalisation and electronic commerce 
Chapter 9    Capital movements, payments and transfers and temporary safeguard measures 
Chapter 10  Government procurement  
Chapter 11  Competition policy  
Chapter 12  Subsidies  
Chapter 13  State-owned enterprises, enterprises granted special rights / privileges and 
designated monopolies 
Chapter 14  Intellectual property 
Chapter 15  Corporate governance 
Chapter 16  Trade and sustainable development  
Chapter 17  Transparency  
Chapter 18  Good regulatory practices and regulatory cooperation 
Chapter 19  Cooperation in the field of agriculture  
Chapter 20  Small and medium-sized enterprises  
Chapter 21  Dispute settlement 
Chapter 22  Institutional provisions  
Chapter 23  Final provisions  
  
Voor de uitvoer van goederen zijn vooral hoofdstukken 2 tot en met 5 van belang. Exporteurs 
van hygiënegevoelige producten houden best ook rekening met de bepalingen van hoofdstuk 6. 
Een globaal akkoord om product technische normen zoveel mogelijk te harmoniseren zit vervat 
in hoofdstuk 7. Levering van diensten komt aan bod in hoofdstuk 8, met een aparte bespreking 
voor de financiële dienstverlening in hoofdstuk 9. Voor producten of diensten waarbij 
intellectuele eigendom een belangrijk aspect vormt, kan ook hoofdstuk 14 van belang zijn. En wie 
interesse heeft in de aankooptenders van de Japanse overheid kan terecht in hoofdstuk 10. 
Deze praktische gids beperkt zich tot de hoofdstukken 2 tot en met 5. 
  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=13
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=16
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=30
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=63
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=102
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=119
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=135
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=158
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=185
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=308
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=314
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=333
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=338
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=348
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=348
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=361
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=433
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=440
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=469
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=475
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=496
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=503
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=511
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=545
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=555
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Bijlagen 
 
Ieder hoofdstuk van het EPA kan in principe nog verder uitgewerkt worden in een aantal 
bijlagen. Bij de aanvang van het EPA op 1 februari 2019 bevatte het akkoord volgende bijlagen: 
 
Annex 2-A Tariff elimination and reduction 
Part 1  General notes  
Part 2  Tariff elimination and reduction – the European Union 
Part 3  Tariff elimination and reduction - Japan (Notes for the Schedule of Japan) 

Part 4  Japanese schedule  
 
Annex 2-B to E 

▪ Annex 2-B  List of goods referred to in articles 2.15 and 2.17  
▪ Annex 2-C  Motor vehicles and parts 

▪ Appendix 2-C-1  UN Regulations applied by both Parties 
▪ Appendix 2-C-2  UN Regulations applied by one of the Parties and not yet 

considered by the other Party 
▪ Annex 2-D  Facilitation of shochu export 
▪ Annex 2-E  Facilitation of wine product export 

 
Annex 3 
▪ Annex 3-A  Introductory notes to product specific rules of origin 
▪ Annex 3-B  Product specific rules of origin 

▪ Appendix 3-B-1 Provisions related to certain vehicles and parts of vehicles 
▪ Annex 3-C  Information referred to in article 3.5 
▪ Annex 3-D  Text of the statement on origin 
▪ Annex 3-E  On the Principality of Andorra 
▪ Annex 3-F  On the Republic of San Marino 

 
Annex 6 Food additives 
 
Annex 8 
▪ Annex 8-A  Regulatory cooperation on financial regulation 
▪ Annex 8-B  Schedules for chapter 8 

▪ Annex 8-B I   Reservations for existing measures 
▪ Annex 8-B II  Reservations for future measures 
▪ Annex 8-B III Business visitors for establishment purposes, intra-corporate 

transferees, investors and short-term business visitors 
▪ Annex 8-B IV Contractual service suppliers and independent professionals 

▪ Appendix IV  Limitations of business activities of contractual service 
suppliers and independent professionals in Japan 

▪ Annex 8-C  Understanding on movement of natural persons for business purposes 
 

Annex 10  Government procurement 
 
Annex 14 
▪ Annex 14-A  Laws and regulations of the parties related to geographical indications 
▪ Annex 14-B  List of geographical indications 

 
Annex 23  Joint declaration 
  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157229.pdf#page=1
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157229.pdf#page=5
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157229.pdf#page=103
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157230.htm#page=1
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157231.htm#page=1
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=3
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=22
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=32
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=32
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=33
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=35
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=47
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=65
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=137
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=147
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=149
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=165
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=167
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=169
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157232.pdf#page=1
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157232.pdf#page=11
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157233.pdf#page=1
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157233.pdf#page=203
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157233.pdf#page=203
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157233.pdf#page=221
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157233.pdf#page=273
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157233.pdf#page=273
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157233.pdf#page=279
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157234.pdf#page=1
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157234.pdf#page=61
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157234.pdf#page=65
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157234.pdf#page=107
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157230.htm#page=1
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157231.htm#page=1
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Voor de export van goederen uit de Europese Unie naar Japan zijn vooral de bijlagen 2-A  delen 
1, 3 en 4 van belang. Zij behandelen immers de nieuwe Japanse importtarieven die door het EPA 
zijn bekomen. Bijlage 2-B bevat een lijst met producten waarvoor bepaalde in- of 
uitvoerrestricties gelden. Bijlage 2-C en 2-E behandelen specifiek de handel in motorvoertuigen 
en hun onderdelen, respectievelijk de handel in wijn. 
 
Bijlage 3 beschrijft de oorsprongsregels waaraan de producten dienen te voldoen om gebruik te 
kunnen maken van de verlaagde invoertarieven die door het EPA tot stand zijn gekomen. Bijlage 
6 bevat de algemene principes waarop de goedkeuringsprocedures voor voedingsadditieven 
gebouwd worden. Bijlage 8 handelt over de voorwaarden voor de levering van diensten, maar 
houdt ook bepalingen in voor zakenreizen, het oprichten van een legale entiteit, het sturen van 
expatriates, enzovoort. Bijlage 10 geeft een overzicht van de overheidsinstanties die 
onderworpen zijn aan de EPA-regels voor publieke aankooptenders. Bijlage 14, tenslotte, 
beschrijft de regels voor producten die beschermd zijn door een “geografische aanduiding”. Het 
gaat om streekproducten die wettelijk beschermd zijn. Bijlage 14 bevat een lijst met de bestaande 
“geografische aanduidingen”. 
 
Deze praktische handleiding beperkt zich tot de delen 1, 3 en 4 van bijlage 2-A (importtarieven), 
en bijlagen 3-A, 3-B, 3-C en 3-D (oorsprongsregels).  
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3.2. Market Access Database – Europese Commissie 

Om het de zakenwereld wat gemakkelijker te maken heeft de Europese Commissie het EPA 

opgenomen in zijn “Market Access Database”, te raadplegen via 

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm  

Het volstaat om als land “Japan” aan te duiden en de douanecode onder het “Harmonized 
System” (HS) in te geven voor het product dat u interesseert. De database geeft dan een 

overzicht van het huidige Japanse importtarief voor de Europese Unie zoals afgesproken in het 

EPA, het normale tarief voor landen die geen preferentieel akkoord hebben met Japan, en het 

tarief onder de clausule van “Most Favoured Nation” (MFN) zoals afgesproken binnen de 

Wereldhandelsorganisatie (WTO – World Trade Organisation). Daarnaast komen ook de 

oorsprongsregels (RoO – Rules of Origin) voor de ingegeven douanecode aan bod, en het 

tijdsschema (schedule) voor eventuele verdere tariefreducties onder het EPA. 

Het deel over de oorsprongsregels bevat helaas vakjargon dat voor de beginnende exporteur 

niet gemakkelijk te begrijpen valt (zoals CHT, CC,  CTSH,…). Daardoor is de exporteur verplicht om 

terug te grijpen naar Annex 3-A van het EPA waarin deze vaktermen worden uitgelegd :  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=47  

3.3. Japanse douane 

De Japanse douane publiceert online een overzicht van de Japanse importtarieven zoals die op 
dit moment gelden : www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm Het overzicht is opgedeeld 
volgens de hoofdstukken van het “Harmonized System” (HS). Binnen ieder HS-hoofdstuk verschaft 
dit overzicht  

- het algemeen geldende Japanse importtarief (onder “General”) 
- eventueel tijdelijke importtarieven (onder “Temporary”) 
- het tarief dat geldt voor de landen die lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie (onder 

“WTO”) 
- het tarief onder het systeem van “Generalized System of Preferences” (GSP). Het betreft 

een verlaagd tarief dat binnen de Wereldhandelsorganisatie wordt toegestaan voor 
producten die uit economisch minder ontwikkelde landen komen. 138 landen en 5 andere 
gebieden kunnen gebruik maken van het Japanse GSP-systeem 

- een speciale voorziening onder het Japanse GSP-systeem opgenomen voor de 47 
economisch minst ontwikkelde landen (zie onder “LDC” – Least Developed Countries). 
Voor producten uit deze landen geldt een nultarief en vrijstelling van importquota2. 
 

Verder geeft het overzicht van de Japanse douane de verschillende preferentiële importtarieven 
die voortvloeien uit de handelsverdragen die door Japan werden afgesloten. Het tarief van het 
EPA tussen Japan en de Europese Unie is terug te vinden onder “EU”. Deze opdeling geeft de 
exporteur een inzicht in de verschillende importtarieven die gelden voor één en hetzelfde 
product naargelang van de herkomst van dat product.  
Het overzicht geeft geen informatie over de oorsprongsregels die gelden voor het gebruik van 

deze voorkeurstarieven. Die informatie verschaft de Japanse douane in een ander overzicht, 

zowel in het Engels als het Japans, en met als titel “Product-Specific Rules of Origin for EPAs 

(Schedule) (HS2017)”:  www.customs.go.jp/roo/search/product/list/SectionChapterList_2017.htm  

                                                           
2 Ministry of Foreign Affairs of Japan, Generalized System of Preferences – Explanatory Note for Japan’s 
Scheme, 15 December 2016, www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/explain.html. Geraadpleegd op 2 maart 
2019. 

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=47
http://www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm
http://www.customs.go.jp/roo/search/product/list/SectionChapterList_2017.htm
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/explain.html
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4. TIMING 

Het economisch partnerakkoord tussen Japan en de Europese Unie is van start gegaan op 1 
februari 2019. Vanaf die dag gelden de douanetarieven die in het EPA worden aangeduid met “1st 
year”. Sommige douanetarieven gaan bij de start van het eerste jaar onmiddellijk naar nul, maar 
nogal wat andere doen er jaren over om tot op hun laagste niveau te komen, en meestal is dat 
het nultarief. 
 
Voor de toepassing van het EPA volgt Japan zijn systeem van fiscaal jaar, dat loopt van 1 april 
tot 31 maart3. Bijgevolg gaat jaar 2 van het EPA, voor wat de Japanse importtarieven betreft, in 
op 1 april 2019, terwijl het derde jaar start op 1 april 2020, enzovoort.  
 
  

                                                           
3 EPA EU-Japan, Annex 2-A, Part 1 “General Notes”,  art. 3, paragraph (b) on p. 2. 
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5. IMPORTTARIEVEN 

5.1. Douanetarieven onder het Geharmoniseerd Systeem (HS) 

Het Geharmoniseerd Systeem (HS – Harmonized System) bestaat uit een internationale 
nomenclatuur voor de opdeling van producten voor douanedoeleinden4. Internationaal worden 
aan alle producten een zescijfercode toegekend, die daarna op nationaal niveau verfijnd kan 
worden. Zo bestaat de HS-douanecode van de Europese Unie uit 8 cijfers terwijl deze van Japan 
9 cijfers omvat. De nationale HS-codes laten de deelnemende landen toe om hun eigen 
douanepolitiek te voeren. De douanepolitiek is sterk gelinkt met de economische politiek van een 
land, waarbij bepaalde binnenlandse sectoren bescherming wordt geboden tegen import. 
 
Voor de exporteur van E.U.-goederen is het van belang te weten welke HS-code de Japanse 
douane zal toepassen op de goederen die hij aanbiedt voor inklaring in Japan. De Japanse 
douane past de negencijferige Japanse HS-code toe. Hoewel de eerste 6 cijfers van deze code 
dezelfde zijn als bij de achtcijferige HS-code van de Europese Unie, kunnen voor sommige 
producten onder de Japanse HS-codes toch een grotere variatie aan douanetarieven voorkomen 
dan bij de E.U. Dat heeft o.a. te maken met de gevoeligheid van Japan voor bepaalde 
ingrediënten, zoals rijst, suiker of melk, waarvan de binnenlandse producenten uitdrukkelijk 
bescherming genieten onder de Japanse douanepolitiek. 
 
De beslissing welke HS-code (en welke importvoorwaarden) uiteindelijk wordt toegepast op de 
aangeboden producten uit de E.U. ligt bij de Japanse douane. De importeur in Japan kan wel op 
voorhand een eigen voorstel voor de classificatie bezorgen aan het lokale douanekantoor in 
Japan waar de inklaring zal gebeuren, maar het is deze laatste die de eindbeslissing zal treffen. 

5.2. Douanetarieven onder het EPA tussen Japan en de E.U. 

Een exporteur uit de E.U. die wil nagaan welke nieuwe Japanse douanetarieven het EPA met zich 
meebrengt, dient eerst uit te zoeken welke Japanse HS-douanecode van toepassing is op zijn 
product.  
De hierboven besproken Market Access Datebase van de Europese Commissie5 laat toe om de 
vier- of zescijferige HS-code in te voeren. De database vertaalt deze dan in de Japanse HS-codes 
met negen cijfers. Omdat de Japanse en de E.U.-versie van het geharmoniseerd systeem na de 
eerste zes cijfers niet meer overeenkomen, is het mogelijk dat de Market Access Database 
verschillende mogelijkheden oplevert voor de Japanse HS-codes. Aan de hand van de beschrijving 
van de producten in de database krijgt de exporteur uit de E.U. toch een inzicht welke Japanse 
HS-code en welk importtarief op zijn product van toepassing zal zijn.  Bijkomend kan het boven 
vermelde overzicht van de Japanse douane geraadpleegd worden6.  
Annex 2-A, deel 4, van het EPA7 geeft een overzicht van de evolutie die de Japanse 
douanetarieven zullen ondergaan over de jaren heen als gevolg van het EPA. Alleen, de Japanse 

                                                           
4 United Nations, International Trade Statistics – Knowledgebase, “Harmonized Commodity Description and 
Coding Systems (HS)” https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50018/Harmonized-Commodity-
Description-and-Coding-Systems-HS, geraadpleegd op 2 maart 2019  
5 http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm 
6 www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm 
7 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157230.pdf  

https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50018/Harmonized-Commodity-Description-and-Coding-Systems-HS
https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50018/Harmonized-Commodity-Description-and-Coding-Systems-HS
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157230.pdf
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HS-douanecodes waarvan het tarief bij aanvang van het EPA op 1 februari 2019 onmiddellijk naar 
nul gaan, komen niet voor in dit overzicht, waardoor deze bron aan volledigheid inboet8. 
Indien de exporteur van E.U.-goederen, ondanks het gebruik van deze bronnen, niet in staat is 
om de Japanse HS-code te detecteren die voor zijn product geldt, dan kan de exporteur voor een 
niet-bindend advies een beroep doen op EPA Help Desk van het EU-Japan Centre for Industrial 
Cooperation via www.eu-japan.eu/epa-helpdesk. Vlaamse bedrijven kunnen voor een niet-
bindend advies ook een beroep doen op Flanders Investment & Trade, hetzij bij hun provinciaal 
kantoor9; hetzij bij het FIT-kantoor in Tokyo via tokyo@fitagency.com.  
 
De belangrijkste bron voor inlichtingen blijft echter de Japanse douane zelf. Zij beslist immers 
over de HS-code die wordt toegepast. Het blijft daarom aangewezen om via de importeur in 
Japan advies in te winnen bij het lokale douanekantoor dat verantwoordelijk zal zijn voor de 
inklaring van de goederen uit de E.U.  Dat advies wordt bij voorkeur aangevraagd vóór de E.U.-
goederen aankomen in Japan via de “Advance Classification Ruling System” van de Japanse 
douane10. 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                           
8 European Commission, EU-Japan trade agreement: texts of the agreement. Chapter 2 – Trade in Goods, 
Annex 2A, Part 1 – General Notes, article 1, geraadpleegd op 3 maart 2019. Neer te laden via 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156477.pdf. 
9 www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/kantoren-vlaanderen  
10 www.customs.go.jp/english/c-answer_e/imtsukan/1202_e.htm De e-mail adressen van de lokale 
douanekantoren in Japan staan vermeld op www.customs.go.jp/question_e.htm  Geraadpleegd op 3 maart 
2019. 
 

http://www.eu-japan.eu/epa-helpdesk
mailto:tokyo@fitagency.com
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156477.pdf
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/kantoren-vlaanderen
http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/imtsukan/1202_e.htm
http://www.customs.go.jp/question_e.htm
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6. OORSPRONGSREGELS 

De Japanse importtarieven onder het EPA gelden uiteraard alleen voor goederen waarvan de 
oorsprong in de Europese Unie ligt. Voor producten die gedeeltelijk bestaan uit onderdelen of 
ingrediënten die niet uit de E.U. komen, gelden oorsprongsregels. Eens de exporteur van 
dergelijke E.U.-goederen de Japanse HS-douanecode voor zijn product en het bijbehorende 
Japanse importtarief heeft gevonden, dient de exporteur ook nog rekening te houden met de 
oorsprongsregels die voor de Japanse HS-code gelden. 
 
In hoofdstuk 3 en bijlage 3 van het EPA worden de oorsprongsregels besproken in algemene en 
in productspecifieke termen11. De productspecifieke oorsprongsregels liggen vast op het niveau 
van de vier- of zescijferige HS-code, die zowel voor de E.U. als voor Japan gelijk zijn. Dit 
bevordert uiteraard het begrip van de oorsprongsregels die gelden binnen het EPA. 
De “Market Access Database” van de Europese Commissie12 geeft de oorsprongsregels weer die 
gelden voor de import van E.U.-goederen in Japan. Helaas bevat de database nogal wat 
vakjargon (zoals CHT, CC,  CTSH,…), waarvan de uitleg gezocht dient te worden in bijlage 3-A van 
het EPA13. Een alternatieve bron voor de database van de Europese Commissie is bijlage 3-B van 
het EPA waarin de productspecifieke oorsprongsregels staan opgesomd14. 
 
Artikel 3.6 van het EPA15 voorziet enige tolerantie in de oorsprongsregels. Met uitzondering van 
textiel en textielproducten16 zal om het even welk product waarvan de totale waarde van de 
productiematerialen die niet uit de E.U. stammen niet meer dan 10% van de ex-works of FOB-
prijs van het exportproduct uitmaakt, beschouwd worden als een product dat voldoet aan de 
oorsprongsregels, en bijgevolg beschouwd worden als een E.U.-product. Deze algemene bepaling 
wordt echter getemperd door het feit dat voor nogal wat producten de specifieke 
oorsprongsregels gelden die opgesomd staan in bijlage 3-B17. 
 
Verder houdt het EPA er rekening mee dat voor sommige producten de oorsprong van de 
gebruikte materialen moeilijk te achterhalen valt. Daarom voorziet artikel 3.16 (2) dat de 
importeur in Japan een verklaring kan afleggen waarin de importeur verklaart dat volgens zijn 
kennis de goederen van oorsprong uit de E.U. komen18. Vraag is hoe soepel de Japanse douane 
zal omspringen met deze mogelijkheid. 
 

                                                           
11 Hoofdstuk 3 : http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=63 
    Bijlage 3 : http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=47 
    Geraadpleegd op 3 maart 2019. 
12 http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm 
13 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=47, bijvoorbeeld artikel 5 van 

Note 2, of artikel 1 van Note 4. Geraadpleegd op 3 maart 2019. 

14 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=65 geraadpleegd op 3/3/2019 
15 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=63 geraadpleegd op 3/3/2019 
16 Het betreft hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmonizeerd systeem (HS). Voor deze producten 
voorwijst artikel 3.6 naar de toleranties die opgenomen zijn in Notes 6 tot en met 8 van bijlage 3-A. Zie: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=57 geraadpleegd op 3/3/2019. 
17 In het bijzonder wanneer het gaat om oorsprongsregels op basis van de waarde van de productiematerialen 
en het product. Zie paragraaf 2 van artikel 3.6 van het EPA. 
18 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=82 geraadpleegd op 3/3/2019 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=63
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=47
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=47
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=65
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=63
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=57
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=82
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7. IMPORTQUOTA 

Het EPA voorziet in de introductie van 25 Japanse importquota die specifiek gelden voor 
goederen uit de Europese Unie. Deze quota kunnen perfect bestaan naast andere quota 
waarvoor zowel E.U.- lidstaten als landen buiten de E.U. in aanmerking komen. Aan deze quota 
zijn lagere importtarieven verbonden. 
 
Deel 3 van bijlage 2-A van het EPA introduceert in zijn sectie B het systeem van deze 
importquota19. Het EPA vereist dat de meeste van deze quota op een niet-discriminerende wijze 
worden toegewezen door de Japanse overheid via een licentiesysteem gebaseerd op “wie eerst 
komt, eerst maalt” (first come, first served)20. De toewijzing van deze licenties valt onder de 
bevoegdheid van het Japanse Ministerie van Landbouw, Bosbouw en Visserij (MAFF)21. De 
aanvraag voor een dergelijke licentie wordt ingediend door de importeur die de goederen voor 
inklaring aanbiedt in Japan. 
 
Dergelijke licenties kunnen leiden tot een belangrijk concurrentievoordeel. Bijvoorbeeld, de 
importeur die een licentie bemachtigd heeft voor de Japanse HS-code 1901.90.247 
(voedingsproducten gemaakt van tarwebloem en met suiker als belangrijkste ingrediënt) betaalt 
voor het verkregen quotum geen importtarief22. De importeur die daarentegen niet over een 
dergelijke licentie beschikt, betaalt voor hetzelfde product een importtarief van 28%.23 
 
 

 

 

 

 

  

                                                           
19 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157229.pdf#page=133 geraadpleegd op 3 maart 
2019. 
20 Alleen bij de importquota die worden ingevuld door een staatsagentschap (“State Trading Enterprise”) 
volgens het systeem van een simultane koop-verkoop wordt de voorwaarde van niet-discriminatie verlaten. 
Het gaat om 6 van de 25 importquota’s die door het EPA worden gecreëerd. 
21 Japan Customs, 日 EU・EPA 関税割当品目一覧 (Overview of the customs quota within the EPA between 

Japan and the EU), 1 februari 2019, www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/seido_tetsuduki/wariate/eu.pdf 
geraadpleegd op 3 maart 2019 (alleen in het Japans beschikbaar).  De procedure voor de toekenning van deze 
importquota voor de periode 1 februari – 31 maart 2019, en voor het fiscale jaar 1 april 2019 – 31 maart 2020 
staat vermeld op de MAFF-website, maar alleen in het Japans : www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff4.html  
22 EPA EU-Japan, Annex 2-A, Part 3 “Tariff elimination and reduction - Japan”, Section A “Notes for the Schedule 
of Japan”, art. 4, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157229.pdf#page=133,  op p. 35-
36, geraadpleegd op 3 maart 2019. 
23 Japan Customs, Japan's Tariff Schedule as of February 1 2019 - Chapter 19 Preparations of cereals, flour, 
starch or milk; pastrycooks' products, www.customs.go.jp/english/tariff/2019_2/data/e_19.htm geraadpleegd 
op 3 maart 2019. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157229.pdf#page=133
http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/seido_tetsuduki/wariate/eu.pdf
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff4.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157229.pdf#page=133
http://www.customs.go.jp/english/tariff/2019_2/data/e_19.htm
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8. VOORBEREIDING DOOR DE VLAAMSE EXPORTEUR 

Het EPA tussen Japan en de Europese Unie is niet automatisch van toepassing. Zowel exporteur 

als importeur dienen een aantal stappen te ondernemen die gelukkig beperkt zijn. Voor de 

exporteur van E.U.-goederen gaat het voornamelijk om twee belangrijke stappen, namelijk de 

registratie als exporteur in het REX-systeem, en de opmaak van een verklaring van oorsprong 

voor de exportgoederen.  

8.1. Registratie als exporteur in het REX-systeem 

Volgens Artikel 3.16, paragraaf 2 van het EPA kunnen de E.U.-goederen van de verlaagde Japanse 
douanetarieven onder het EPA genieten als de Japanse importeur een verklaring van oorsprong24 
van de E.U.-exporteur kan voorleggen.  
 
In het geval van de EPA met Japan heeft de Europese Commissie voorzien dat de E.U.-exporteur 
zelf de verklaring van oorsprong kan opstellen mits registratie als exporteur in het REX-systeem 
van de Europese Unie en alleen voor zendingen met een waarde van minstens 6000 euro.  
 
Voor Belgische bedrijven gebeurt deze registratie bij de Belgische douane. De registratie is 
eenmalig, en bezorgt het aanvragende bedrijf een REX-nummer25. Meer informatie over de 
registratie kan bekomen worden op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën : 
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/facilitatie/rex-de-
zelfcertificatie 
 

8.2. Verklaring van oorsprong 

Volgens artikel 3.17, paragraaf 2 van het EPA tussen de E.U. en Japan is het aan de exporteur om 
een verklaring van oorsprong aan te brengen op de factuur of enig ander commercieel 
document dat de exportlading naar Japan dekt26. De verklaring is 12 maanden geldig vanaf de 
dag dat de verklaring werd uitgegeven. De verklaring van oorsprong kan slaan op27 
  a) één enkele zending van één of meerdere producten; 
  b) meervoudige zendingen van identieke producten die ingevoerd worden binnen een periode 
die aangeduid staat in de verklaring van oorsprong en die niet meer dan 12 maanden beslaat. 
 
De verklaring van oorsprong dient opgemaakt volgens een geijkte tekst die terug te vinden is in 
bijlage 3-D van het EPA28. Deze geijkte tekst is beschikbaar in verschillende Europese talen, die 
allen gelijkwaardig zijn29.  
 
 

                                                           
24 “Statement of Origin”: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=82. 
Geraadpleegd op 9 maart 2019. 
25 Dit REX-nummer kan niet alleen voor export naar Japan gebruikt worden, maar ook voor export naar Canada, 
en naar de landen met een economie in ontwikkeling die behoren tot het Stelsel van Algemene Preferentie 
(System of General Preferences). De Europese Commissie heeft de intentie om het REX-systeem ook toe te 
passen voor toekomstige handelsakkoorden of economische akkoorden van de E.U. met derde landen. 
26 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=84. Geraadpleegd op 9 maart 
2019. 
27 Artikel 3.17, paragraaf 5 van het EPA. 
28 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=149. Geraadpleegd op 9 maart 2019. 
29 Dit blijkt uit artikel 3.17, paragraaf 2, waarin het verboden is aan het land van import om van de importeur een vertaling 
te vragen van een verklaring van oorsprong die is opgemaakt volgens één van de taalversies van de geijkte tekst. 

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/facilitatie/rex-de-zelfcertificatie
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/facilitatie/rex-de-zelfcertificatie
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=82
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=84
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=149
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De Nederlandse versie van deze tekst gaat als volgt : 
(begin tekst) 
 
(Tijdvak: van………….. tot en met………….30) 
De exporteur van de producten waarop dit document van toepassing is (referentienr. exporteur 
………31) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze producten van 
preferentiële oorsprong zijn uit ……………….…..32   
(Gebruikte oorsprongscriteria) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Plaats en datum33) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Naam van de exporteur in blokletters) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(einde tekst) 
 
De Engelse versie gaat als volgt :  
(begin tekst) 
 
(Period: from …………….. to ……………...34) 
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……….35) declares 
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …………………36 preferential 
origin. 
(Origin criteria used) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Place and date37) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Printed name of the exporter) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(einde tekst) 
 
De term “Gebruikte oorsprongscriteria” (En. “Origin criteria used”) verwijst naar de artikels 3.2, 3.5 
en 3.6 van het EPA38. De exporteur van de E.U.-goederen bestemd voor Japan vult onder de term 
“Gebruikte oorsprongscriteria” één van de volgende codes in die van toepassing zijn op zijn 
lading : 
“A”  voor een product dat valt onder paragraaf 1, lid (a), van artikel 3.2; 
      Het betreft voornamelijk producten van de agrarische sector, de visserij, de aquacultuur,  

mineralen en soortgelijke producten die de natuur oplevert, afval en schroot, of                                                              
producten uitsluitend gemaakt van de voormelde producten. Voor al deze producten geldt 
dat ze volledig van de Europese Unie afkomstig zijn. 

“B”  voor een product dat valt onder paragraaf 1, lid (b), van artikel 3.2; 
      Het gaat om producten die alleen gemaakt zijn met materiaal (grondstoffen, ingrediënten,  
      enz.) uit de Europese Unie. 

                                                           
30 Alleen voor meervoudige zendingen van identieke producten, zoals beschreven in art. 3.17, par. 5, 2de lid. 
31 De exporteur van de E.U.-goederen vult hier zijn REX-nummer in. 
32 De exporteur van de E.U.-goederen vult hier “de Europese Unie” in. 
33 Plaats en datum mogen weg gelaten worden als deze reeds op het document vermeld worden waar de verklaring van 
oorsprong wordt aangebracht. 
34 Alleen voor meervoudige zendingen van identieke producten, zoals beschreven in art. 3.17, par. 5, 2de lid. 
35 De exporteur van de E.U.-goederen vult hier zijn REX-nummer in. 
36 De exporteur van de E.U.-goederen vult hier “the European Union” in. 
37 Plaats en datum mogen weg gelaten worden als deze reeds op het document vermeld worden waar de verklaring van 
oorsprong wordt aangebracht. 
38 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=65. Geraadpleegd op 9/3/2019. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=65
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“C”  voor een product dat valt onder paragraaf 1, lid (c), van artikel 3.2. Het gaat om producten  
      die materiaal bevatten die niet van E.U.-oorsprong zijn en die moeten voldoen aan de 
      productspecifieke oorsprongsvereisten zoals bepaald in bijlage 3-B39. In dat geval moet na  
      de indicatie “C” ook nog één van de volgende indicaties vermeld worden afhankelijk van het  
      type van productspecifieke vereisten die van toepassing zijn op het product :  
      “1” voor een vereiste met betrekking tot een verandering in de tariefclassificatie; 
      “2” voor een vereiste met een maximumwaarde aan materiaal (grondstoffen, ingrediënten,  
          enz.) dat van oorsprong niet uit de E.U. komt, of een minimumwaarde aan materiaal  
          dat van oorsprong wel uit de E.U. komt, ten opzichte van de totale waarde van het  
          product; 
      “3” voor een specifieke vereiste met betrekking tot het productieproces; of 
      “4” in het geval de regels van sectie 3 van bijlage 3-B-1 van het EPA40 (voor voertuigen en 
          onderdelen van voertuigen) worden toegepast; 
“D”  voor de accumulatieregel zoals bepaald in artikel 3.5; of 
“E”  voor de tolerantieregels zoals bepaald in artikel 3.6 
 
De producten onder categorie “D” bevatten materialen die van oorsprong niet uit de E.U. komen. 
Artikel 3.5, paragraaf 4, van het EPA41 bepaalt dat de exporteur van die producten bepaalde 
informatie moet opvragen van zijn leverancier(s)42 : 
 
a) beschrijving en HS-douaneclassificatie van het toegeleverde product en van de niet-E.U.-
materialen die in het toegeleverde product verwerkt werden; 
b) als de waardemethode wordt toegepast voor het bepalen van de oorsprong (zoals voorzien in 
bijlage 3-B), dan de waarde per eenheid en de totale waarde van het geleverde product en van 
de niet-E.U.-materialen die in het geleverde product verwerkt zitten; 
c) als specifieke productieprocessen worden vereist voor het bepalen van de oorsprong (zoals 
voorzien in bijlage 3-B), dan een beschrijving van de productie uitgevoerd op de verwerkte niet-
EU-materialen; en 
d) een verklaring van de leverancier dat de informatie vereist onder a) tot en met c) juist en 
volledig is, de datum waarop deze verklaring werd opgemaakt, en de naam en het adres van de 
leverancier in blokletters. 
 
Onder categorie “E” vallen producten waarvan de niet-E.U.-materialen die erin verwerkt zijn, niet 
voldoen aan de oorsprongsregels zoals voorzien in bijlage 3-B, maar die toch beschouwd 
worden als E.U.-producten omdat het gaat om43 
 
a) ofwel producten die behoren tot HS-hoofdstukken 1 tot en met 49, of 64 tot en met 97, en de 
waarde van de niet-E.U.-materialen in die producten beslaat niet meer dan 10% van de Ex Works 
of FOB-waarde van het product. 
b) ofwel producten die behoren tot HS-hoofdstukken 50 tot en met 63 (namelijk textiel en 
producten gemaakt van textiel) die voldoen aan de voorwaarden beschreven in de “Notes” 6 tot 
en met 8 van bijlage 3-A van het EPA44. 
 
In beide gevallen mag de waarde van niet-EU-materialen die verwerkt zitten in het 
exportproduct de percentages voor de maximumwaarde van de niet-EU-materialen zoals 
vermeld in bijlage 3-B niet overschrijden. 
                                                           
39 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=65. Geraadpleegd op 9/3/2019.  
40 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=137. Geraadpleegd op 9/3/2019 
41 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=72. Geraadpleegd op 9/3/2019.  
42 Het type informatie dat dient opgevraagd te worden, staat vermeld in bijlage 3-C van het EPA: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=147. Geraadpleegd op 9/3/2019. 
43 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=73. Geraadpleegd 9/3/2019.  
44 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=57. Geraadpleegd 9/3/2019. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=65
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=137
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=72
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=147
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=73
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=57
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Bijkomende praktische informatie over het opstellen van de verklaring van oorsprong verkrijgt 
de Belgische exporteur van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen45 bij het 
ontvangen van zijn REX-nummer. Ook de Europese Commissie voorziet in bijkomende informatie 
op zijn website : https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-
affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-
agreements/japan_en  
  
 
  

                                                           
45 Voor contactgegevens van deze administratie, zie:  
    https://financien.belgium.be/douane_accijnzen/contacteer-de-aada  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/japan_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/japan_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/japan_en
https://financien.belgium.be/douane_accijnzen/contacteer-de-aada
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9. VOORBEREIDING DOOR DE JAPANSE IMPORTEUR 

Binnen het EPA is de Japanse importeur verantwoordelijk voor :  
a) de aanvraag tot toepassing van de preferentiële EPA-tarieven op zijn importgoederen;  
b) de aanvraag tot het bekomen van een deel van de relevante Japanse importquota waaraan 
verlaagde douanetarieven verbonden zijn. 

 9.1 Aanvraag tot toepassing van de EPA-tarieven 

De Japanse importeur is verantwoordelijk voor de importprocedure bij de Japanse douane46, 
inclusief de aanvraag voor de toepassing van de preferentiële tarieven voorzien in het EPA 
tussen Japan en de Europese Unie. Deze procedure vereist dat volgende documenten worden 
voorgelegd aan het Japanse douanekantoor dat voor inklaring zorgt47: 
 

1. Factuur 
2. Laaddocumenten (Bill of Lading of Air Waybill) 
3. Oorsprongsverklaring zoals bepaald door het EPA tussen de EU en Japan 
4. Waar nodig, paklijsten (packing lists), vrachtrekeningen (freight accounts), 

verzekeringscertificaten (insurance certificates), enz. 
5. Andere licenties, certificaten e.d. zoals opgelegd door de Japanse wetten en reglementen 

(andere dan de douanereglementen) 
6. Gedetailleerde verklaring over verlagingen of vrijstellingen van douanerechten of 

accijnzen waar de invoerder recht meent op te hebben 
7. Bewijs van betaling van douanerechten/accijnzen wanneer de invoergoederen hieraan 

onderhevig zijn 
 

Met betrekking tot de oorsprongsverklaring voorziet de Japanse douane een aantal richtlijnen, 
zowel in het geval van een oorsprongsverklaring opgesteld door de exporteur, als door de 
importeur48. De Japanse douane raadt de importeur aan om het volgende na te gaan: 
 

1. Heeft de exporteur van het goed waarvoor de importeur een preferentiële 
tariefbehandeling aanvraagt, bevestigd dat het om een goed van E.U.-oorsprong gaat 
(zoals beschreven in het EPA) ? 

2. (Waar mogelijk,) heeft de importeur gevraagd om een voorafgaandelijke beslissing (En. 
advanced ruling) van de Japanse douane over de oorsprongsstatus van het goed ? 

3. Heeft de importeur de Japanse douane geraadpleegd over de oorsprongsstatus van het 
goed, gezien de vereisten voor het verkrijgen van deze status volgens het EPA tussen 
Japan en de E.U. verschillend kunnen zijn van de vereisten in andere 
vrijhandelsakkoorden ? 

4. Heeft de importeur voldoende kennis van de productie van het goed, en/of van de 
materialen verwerkt in het goed ? Weet de importeur waar, door wie, van welk materiaal 
e.d. het goed gemaakt is ? 

                                                           
46 De Japanse douane voorziet in een uitgebreide Japanse website met uitleg over import in Japan. Zie: 
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/imtsukancontents_jr.htm. Een kortere Engelse versie 
is beschikbaar: http://www.customs.go.jp/english/summary/index.htm. Geraadpleegd op 9 maart 2019.  
47 Japan Customs, Import Procedures, http://www.customs.go.jp/english/summary/import.htm. Japanse 
versie: http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1107_jr.htm. Geraadpleegd op 9 maart 2019. 
48 Japan Customs, 原産地証明手続 (Gensanchi Shomei Tetsuzuki), www.customs.go.jp/roo/procedure/index.htm 

Engelse versie : Japan Customs, Origin Certification Procedure, www.customs.go.jp/roo/english/procedure/index.htm. 
Beide geraadpleegd op 9 maart 2019.   

http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/imtsukancontents_jr.htm
http://www.customs.go.jp/english/summary/index.htm
http://www.customs.go.jp/english/summary/import.htm
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1107_jr.htm
http://www.customs.go.jp/roo/procedure/index.htm
http://www.customs.go.jp/roo/english/procedure/index.htm
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5. Heeft de importeur de nodige relevante documenten bekomen om de vragen van de 
Japanse douane te beantwoorden tijdens en na de inklaring van de goederen ? Weet de 
importeur dat hij deze documenten een tijd lang dient te behouden en dat hij die 
documenten opnieuw moet kunnen voorleggen aan de douane als hij daartoe gevraagd 
wordt49? Heeft de importeur daartoe binnen zijn bedrijf de nodige procedures ingesteld?  
 

De lokale douanekantoren in Japan hebben een relatief grote interpretatiebevoegdheid. Het is 
daarom aan te raden dat de Japanse importeur vooraf contact opneemt met het lokale 
douanekantoor om de toepassing van het EPA op toekomstige importzendingen te bespreken. 
De contactgegevens van deze lokale douanekantoren zijn te vinden op de website van de 
Japanse douane : www.customs.go.jp/question2.htm  
 

9.2 Aanvraag tot het bekomen van een deel van de Japanse importquota 

Zoals in hoofdstuk 7 besproken, voorziet het EPA tussen de Europese Unie en Japan in 25 
Japanse importquota waarvan alleen E.U.-goederen gebruik kunnen maken. Binnen deze 
importquota gelden (vaak sterk) verlaagde importtarieven.  Deze quota worden verdeeld onder 
geïnteresseerde importeurs door het Japanse Ministerie van Landbouw, Bosbouw en Visserij 
(MAFF)50. HET MAFF heeft geopteerd voor een loterijsysteem, waarbij elk importquotum wordt 
toegewezen volgens lotingsnummer tot dat het quotum is uitgeput. De resultaten worden op de 
website van MAFF bekend gemaakt51. 
Uit de toekenning van de quota voor het Japanse fiscale jaar 2019 (1 april 2019 – 31 maart 2020) 
blijkt dat de meeste van deze 25 quota niet volledig werden uitgeput (met uitzondering van TRQ 
15, 16, 17, 19, 21 en 23)52.  
 
Het is aan de Japanse importeur om zich kandidaat te stellen voor deze loterij. De procedure 
daartoe staat beschreven op de Japanse website van MAFF : 
www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff4/03.html 
De MAFF-afdeling verantwoordelijk voor de toewijzing van de importquota is de Daijin Kanbo 

Kokusai-bu Kokusai-Keizai-ka 大臣官房国際部国際経済課, tel: +81.3.6744.7165.53 
  

                                                           
49 Deze raad verwijst naar artikel 3.19 van het EPA. De importeur dient minstens 3 jaar alle relevante documenten bij te 
houden; de exporteur minimum 4 jaar. Zie: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=86. Geraadpleegd op 9/3/2019.  
50 Japan Customs, 日 EU・EPA 関税割当品目一覧 (Overview of the customs quota within the EPA between Japan and the 

EU), 1 februari 2019, www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/seido_tetsuduki/wariate/eu.pdf geraadpleegd op 3 maart 2019 
(alleen in het Japans beschikbaar).   
51 Als voorbeeld, zie de bekendmaking (alleen in het Japans) van de verdeling van de quota voor zuivelproducten onder het 
EPA (TRQ21-25) voor het Japanse fiscale jaar 1 april 2019 – 31 maart 2020 : 
www.maff.go.jp/j/chikusan/gyunyu/lin/kanwari.html. Geraadpleegd op 9 maart 2019. 
52 www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/attach/pdf/triff4-22.pdf en    
www.maff.go.jp/j/chikusan/gyunyu/lin/attach/pdf/kanwari-28.pdf. Geraadpleegd op 9 maart 2019.  
53 Contactgegevens voor de verantwoordelijke per importquotum zijn te vinden op: 
www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/attach/pdf/triff4-22.pdf. Geraadpleegd op 9 maart 2019.    

http://www.customs.go.jp/question2.htm
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff4/03.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=86
http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/seido_tetsuduki/wariate/eu.pdf
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/gyunyu/lin/kanwari.html
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/attach/pdf/triff4-22.pdf
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/gyunyu/lin/attach/pdf/kanwari-28.pdf
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/attach/pdf/triff4-22.pdf
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10. CONCLUSIES 

Het Economisch Partnerakkoord (EPA) tussen de Europese Unie en Japan bevat tal van 
mogelijkheden voor de Vlaamse exporteur. Om optimaal gebruik te maken van het EPA is overleg 
tussen de Vlaamse exporteur en zijn Japanse importeur sterk aangewezen. Belangrijk is dat de 
Japanse importeur op voorhand overleg pleegt met het Japanse douanekantoor waar de 
inklaring van de goederen zal gebeuren. Daarbij dient nagegaan te worden welke Japanse H.S.-
code zal toegepast worden en hoe het douanekantoor aankijkt tegenover de oorsprongscriteria 
voor de importgoederen.  
 
De Vlaamse exporteur staat hierbij niet alleen. Flanders Investment & Trade heeft de nodige 
expertise in huis om op vragen over het EPA te antwoorden. De aangewezen partner daarbij is 
het Tokyo-kantoor van FIT (tokyo@fitagency.com; tel: +81.3.5210.5884). Wie echter niet alleen 
vragen heeft rond het EPA, maar ook over internationale handel in het algemeen, kan terecht bij 
één van onze provinciale kantoren (contactgegevens:  
www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact).  

mailto:tokyo@fitagency.com
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact

