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1. Exporteur (naam, volledig adres, land) EUR. 1 Nr. BA ® AF00006501 
Raadpleeg de aantekeningen op de keerzijde alvorens 

het formulier in te vullen 

3. Geadresseerde (naam, volledig adres, land) (facultatief) 

2. Certificaat gebruikt in het preferentiële handelsverkeer tussen 

EUROPESE GEMEENSCHAP 

en 

(de betrokken landen, groepen van landen of gebieden vermelden) 

4. Land, groep van landen of ge
bied waaruit de producten 
geacht worden van oorsprong 
te zijn. 

5. Land, groep van 
landen of gebied 
van bestemming 

6. Gegevens in verband met het vervoer (facultatief) 7. Opmerkingen 

[ï) Voor onver
pakte goe
deren te 
vermelden 
het aantal 
voorwerpen 
of "gestort". 

8. Volgnr.; merken, nummers, aantal en soort der colli (1); omschrijving van de goederen 9. Bruto-
massa (kg) 
of andere 
maatstaf 
(I, m3, enz.) 

10. Facturen 
(facul
tatief) 

(2) Slechts in te 
vullen indien 
de nationale 
bepalingen 
van het land 
of gebied 
van uitvoer 
zulks ver
eisen. 

11. VISUM VAN DE DOUANE 
Verklaring juist bevonden. 
Uitvoerdocument (2): 
formulier nr. 
d. d -

Stempel 

Douanekantoor: 
Land of gebied van afgifte: 

Te , de -

(Handtekening) 

12. VERKLARING VAN DE EXPORTEUR 
Ondergetekende verklaart dat de hierboven 
omschreven goederen aan de voor het verkrijgen 
van dit certificaat gestelde voorwaarden voldoen. 

Te de~ 

(H andtekening) 
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13. VERZOEK OM CONTROLE, te zenden aan: 

Douane Nederland 
Afdeling Oorsprongzaken 
PO Box 1537 
6501 BM Nijmegen 
NL 

14. UITSLAG VAN DE CONTROLE 13. VERZOEK OM CONTROLE, te zenden aan: 

Douane Nederland 
Afdeling Oorsprongzaken 
PO Box 1537 
6501 BM Nijmegen 
NL 

Uit het ingestelde onderzoek is gebleken dat dit certificaat (1) 

Į Į door het daarin vermelde douanekantoor is afgegeven en dat 
de daarin voorkomende gegevens juist zijn. 

Į niet voldoet aan de voorwaarden inzake echtheid en juistheid 
(zie bijgaande opmerkingen). 

Te —- , de 

Er wordt verzocht de echtheid en de juistheid van dit certificaat 
te controleren. 

Te de 

Uit het ingestelde onderzoek is gebleken dat dit certificaat (1) 

Į Į door het daarin vermelde douanekantoor is afgegeven en dat 
de daarin voorkomende gegevens juist zijn. 

Į niet voldoet aan de voorwaarden inzake echtheid en juistheid 
(zie bijgaande opmerkingen). 

Te —- , de 
Stempel Stempel 

(Handtekening) (Handtekening) 
(1) De toepasselijke vermelding aankruisen. 

AANTEKENINGEN 

1. In het certificaat mogen geen raderingen of overschrijvingen voorkomen. Eventuele wijzigingen dienen te worden aangebracht door doorhaling van de onjuiste vermelding en, in voorkomend 
geval, door toevoeging van de juiste vermelding. Elke aldus aangebrachte wijziging dient te worden goedgekeurd door degene die het certificaat heeft opgesteld en te worden geviseerd 
door de douaneautoriteiten van het land of gebied van afgifte. 

2. Tussen de in het certificaat vermelde artikelen mag geen tussenruimte gelaten worden en deze artikelen dienen doorlopend genummerd te worden. Onmiddellijk onder het laatste artikel 
dient een horizontale lijn getrokken te worden. Onbeschreven gedeelten dienen te worden doorgehaald, zodat elke latere toevoeging onmogelijk wordt. 

3. De goederen worden met hun gebruikelijke handelsbenaming aangeduid onder opgaaf van de bijzonderheden, nodig voor de vaststelling van hun identiteit. 

4. Met betrekking tot: 
a. De goederen welke voor het viseren van een certificaat inzake goederenverkeer Eur. 1 in aanmerking komen; 
b. De gevallen waarin het certificaat inzake goederenverkeer Eur. 1 toepassing vindt; 
c. De regels welke bij het opmaken van het certificaat inzake goederenverkeer Eur. 1 in acht moeten worden genomen; 
d. De betekenis van het certificaat inzake goederenverkeer Eur. 1; 
e. De termijnen waarbinnen het certificaat inzake goederenverkeer Eur. 1 moet worden overgelegd; 
kunnen alle noodzakelijke inlichtingen worden verkregen bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken. 



AANVRAAG TOT AFGIFTE VAN EEN GERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER 

(1) Voor onver
pakte goe
deren te 
vermelden 
het aantal 
voorwerpen 
of "gestort". 

< 
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1. Exporteur {naam, volledig adres, land) EUR. 1 Nr. BA AF00006501 1. Exporteur {naam, volledig adres, land) 1. Exporteur {naam, volledig adres, land) 

2. Aanvraag tot afgifte van een certificaat gebruikt in het 
preferentiële handelsverkeer tussen 

EUROPESE GEMEENSCHAP 

en 

3. Geadresseerde (naam, volledig adres, land) (facultatief) 

2. Aanvraag tot afgifte van een certificaat gebruikt in het 
preferentiële handelsverkeer tussen 

EUROPESE GEMEENSCHAP 

en 

3. Geadresseerde (naam, volledig adres, land) (facultatief) 

(de betrokken landen, groepen van landen of gebieden vermelden) 

3. Geadresseerde (naam, volledig adres, land) (facultatief) 

4. Land, groep van landen of ge
bied waaruit de producten 
geacht worden van oorsprong 

5. Land, groep van 
landen of gebied 
van bestemming 

te zijn. 

5. Land, groep van 
landen of gebied 
van bestemming 

6. Gegevens in verband met het vervoer (facultatief) 7. Opmerkingen 

8. Volgnr.; merken, nummers, aantal en soort der colli (1); omschrijving van de goederen 9. Bruto- 10. Facturen 
massa (kg) (facul
of andere tatief) 
maatstaf 
(I, m3, enz.) 
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VERKLARING VAN DE EXPORTEUR 

Ondergetekende, exporteur van de op de voorzijde omschreven goederen, 

VERKLAART dat deze goederen aan de voor het verkrijgen van het hierbijgevoegde certificaat gestelde voorwaarden voldoen; 

GEEFT de onderstaande toelichting inzake de omstandigheden waardoor deze goederen aan deze voorwaarden voldoen: 

LEGT de volgende bewijsstukken OVER (1): 

VERPLICHT ZICH om op verzoek van de bevoegde autoriteiten alle verdere bewijsstukken over te leggen die deze voor de afgifte van het 
hierbijgevoegd certificaat nodig achten, en toe te staan dat deze autoriteiten in voorkomend geval zijn boekhouding aan 
een onderzoek onderwerpen en de omstandigheden nagaan waaronder de vervaardiging van bovenbedoelde goederen 
heeft plaats gevonden; 

VERZOEKT voor deze goederen de afgifte van het hierbijgevoegde certificaat. 

BEVINDING 

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

te I __ 

Bovenstaande verklaring juist bevonden. 

De Kamer van Koophandel en 
Fabrieken 

te 
(Handtekening bevoegde functionaris) 

(Stempelafdruk van 
de Kamer) 

Te , de 

(Handtekening) 

(1) Bijvoorbeeld: invoerdocumenten, certificaten inzake goederenverkeer, facturen, verklaringen van de fabrikant, enz., ter zake van de be- of verwerkte producten 
of de in ongewijzigde staat wederultgevoerde goederen. 
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1. Exporteur (naam, volledig adres, land) EUR. 1 Nr. BA 1. Exporteur (naam, volledig adres, land) 1. Exporteur (naam, volledig adres, land) 

2. Aanvraag tot afgifte van een certificaat gebruikt in het 
preferentiële handelsverkeer tussen 

EUROPESE GEMEENSCHAP 

en 

3. Geadresseerde (naam, volledig adres, land) (facultatief) 

2. Aanvraag tot afgifte van een certificaat gebruikt in het 
preferentiële handelsverkeer tussen 

EUROPESE GEMEENSCHAP 

en 

3. Geadresseerde (naam, volledig adres, land) (facultatief) 

(de betrokken landen, groepen van landen of gebieden vermelden) 

3. Geadresseerde (naam, volledig adres, land) (facultatief) 

4. Land, groep van landen of ge
bied waaruit de producten 
geacht worden van oorsprong 
te zijn. 

5. Land, groep van 
landen of gebied 
van bestemming 

6. Gegevens in verband met het vervoer (facultatief) 7. Opmerkingen 

(1) Voor onver
pakte goe
deren te 
vermelden 
het aantal 
voorwerpen 
of "gestort". 

8. Volgnr.; merken, nummers, aantal en soort der colli (1); omschrijving van de goederen 
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9. Bruto-
massa (kg) 
of andere 
maatstaf 
(I, m3, enz.) 

10. Facturen 
(facul
tatief) 
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VERKLARING VAN DE EXPORTEUR 

Ondergetekende, exporteur van de op de voorzijde omschreven goederen, 

VERKLAART dat deze goederen aan de voor het verkrijgen van het hierbijgevoegde certificaat gestelde voorwaarden voldoen; 

GEEFT de onderstaande toelichting inzake de omstandigheden waardoor deze goederen aan deze voorwaarden voldoen: 

LEGT de volgende bewijsstukken OVER (1): 

VERPLICHT ZICH om op verzoek van de bevoegde autoriteiten alle verdere bewijsstukken over te leggen die deze voor de afgifte van het 
hierbijgevoegd certificaat nodig achten, en toe te staan dat deze autoriteiten in voorkomend geval zijn boekhouding aan 
een onderzoek onderwerpen en de omstandigheden nagaan waaronder de vervaardiging van bovenbedoelde goederen 
heeft plaats gevonden; 

VERZOEKT voor deze goederen de afgifte van het hierbijgevoegde certificaat. 

BEVINDING 

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

te 

Bovenstaande verklaring juist bevonden. 

De Kamer van Koophandel en 
Fabrieken 

te 
(Handtekening bevoegde functionaris) 

(Stempelafdruk van 
de Kamer) 

Te. -, de 

(Handtekening) 

(1) Bijvoorbeeld: invoerdocumenten, certificaten inzake goederenverkeer, facturen, verklaringen van de fabrikant, enz., ter zake van de be- of verwerkte producten 
of de in ongewijzigde staat wederuitgevoerde goederen. 


