
Procedure i.v.m. afwijkingen tussen zending/exportdocumenten en FLEGT-vergunning 
qua goederenbeschrijving: 
 

De informatie op een FLEGT-vergunning komt niet altijd overeen met de betreffende zending. Zo 
gebeurt het dat goederen niet onder de juiste goederencode worden ingedeeld, de houtsoorten 
onvolledig of foutief worden vermeld en er afwijkingen zijn qua massa/volume/aantal units.  
 
Volgens Art.8 §4 van Uitvoeringsverordening (EU 1024/2008) moet de vergunning in 
overeenstemming zijn met de zending en volgens art. 9 is een afwijking toegestaan van 10% op het 
volume en gewicht (door natuurlijke factoren (krimpen/uitzetten) en meetfouten). De informatie op 
de vergunning moet dus consistent zijn met de informatie op de bijgaande 
exportdocumenten  (factuur, paklijst, vrachtbrief,…) en de aangifte opdat de bevoegde overheid de 
zending tot het vrije verkeer zou kunnen toelaten. 
 
FLEGT-vergunningen zijn bovendien juridische documenten die door niemand anders dan de 
uitgevende autoriteiten kunnen worden gewijzigd en alleen overeenkomstig de Indonesische 
wetgeving.  
 
Indonesië hanteert de volgende regels i.v.m. afwijkingen zoals beschreven in de omzendbrief van april 
2018 (nummer: SE./PPHH/NEIP/HPL.3/4/2018) en maart 2020 (nummer: SE. No 2/PPHH/NEIP/HPL. 3/ 
3/2020):  

• Als er afwijkingen worden vastgesteld tussen de exportdocumentatie en de informatie op de 
FLEGT-vergunning vooraleer de zending Indonesië heeft verlaten, dan kan  de vergunning 
worden gecorrigeerd/herzien door de uitgevende autoriteit (=Issuing Authority).   
Voor volume en gewicht is een afwijking van 10% toegestaan. Daarentegen moet het aantal 
units/goederencode op de vergunning wel exact overeenkomen met het aantal 
units/goederencode in de zending/exportdocumenten. 

• Als de goederen Indonesië al hebben verlaten dan kunnen “Amendments” worden 
aangebracht, aangevraagd door de exporteur  overeenkomstig de geldende voorschriften, tot 
uiterlijk 30 dagen na vertrek uit het Indonesische douanegebied (nieuw sinds maart 2020).   
Het nummer van het FLEGT-certificaat blijft behouden maar in vak 18 worden de 
amendementen opgenomen gemarkeerd met “Duplicate”.  

• Indien nodig kan er bijkomende uitleg verschaft worden over een FLEGT-certificaat (of bij 
uitbreiding V-legal) door de Indonesische Licensing Information Unit (LIU) aan de bevoegde 
autoriteit van het land van bestemming. 
 

Richtlijnen van de bevoegde overheid (DG Leefmilieu van FOD Gezondheid) bij afwijkingen: 
 

• Zorg ervoor dat afwijkingen (hoeveelheden, goederencodes, houtsoorten) zoveel mogelijk 
worden opgemerkt vooraleer de zending Indonesië verlaat en vraag desgevallend een 
herziening van de vergunning.  

• Wat betreft nomenclatuur: om te vermijden dat de goederencodes op de vergunning afwijken 
van diegene die moeten worden vermeld  op  de aangifte is het aan te raden om met de 
exporteur af te stemmen over de te gebruiken goederencodes, crosschecks in te bouwen en 
zo nodig bevestiging te vragen aan de douaneautoriteiten. Om vergissingen te vermijden, is 
het is bovendien wenselijk om FLEGT-goederen en niet-FLEGT-goederen  zoveel mogelijk van 
elkaar te scheiden in de exportdocumenten. Een Indonesische omzendbrief van   mei 2017 
(Circular number : S.E. 5/PPHH/SPHH/HPL.3/5/2017)  zegt hierover: “Facturen en vrachtbrieven 

van Flegt-plichtige goederen zouden gescheiden moeten worden van die van niet-Flegt-plichtige 
goederen, ofwel door te voorzien in aparte, opzichzelfstaande documenten ofwel door aparte 
informatiesecties te creëren op eenzelfde document. Producten/goederen die niet opgelijst staan in 



Bijlage 1 van de  Indonesië-EU FLEGT VPA mogen niet  opgenomen worden bij/gemixt worden met 
FLEGT-plichtige goederen”.  

• Indien u toch afwijkingen vaststelt voor een zending die al uit Indonesië is vertrokken: 
o Als de zending minder dan 30 dagen uit Indonesië is vertrokken, zorg er dan voor dat 

de exporteur amendementen vraagt die de vastgestelde afwijkingen rechtzetten.  
o Voor afwijkingen die later dan 30 dagen na vertrek uit Indonesië worden vastgesteld 

of waarvoor geen amendementen kunnen worden bekomen,  dient u volgende 
afwijkingsprocedure te volgen: 

▪ Gelieve alle afwijkingen ten laatste samen met uw aanmelding in FLEGIT te 
melden op flegt@health.fgov.be, en daarbij volgende documentatie te 
bezorgen: toelichting van de vastgestelde afwijkingen, samen met de 
betreffende exportdocumenten (factuur, paklijst, bill of lading) waarop u de 
afwijkingen aanduidt en desgevallend een gedetailleerdere 
goederenbeschrijving wanneer de afwijkingen niet duidelijk blijken uit de 
exportdocumenten. 

▪ Bij uw aanmelding zet u in FLEGIT van TRACES de 
hoeveelheden/goederencodes zoals die moeten worden vermeld op de 
aangifte voor het vrije verkeer (dus niet zoals vermeld op de FLEGT). Als dat 
niet mogelijk is dan geeft u dat aan bij uw melding van de afwijking (zie vorige 
punt). 

▪ Voor deze afwijkingen moet DG Leefmilieu in principe om opheldering  vragen 
in Indonesië bij de LIU, waardoor de beslissing om al dan niet te valideren 
enige tijd op zich kan laten wachten. Dat gebeurt echter niet systematisch 
maar wordt geval per geval bekeken in functie van de voorgeschiedenis van 
de importeur en de aard van de afwijkingen.  Maar houdt rekening met een 
aanzienlijke wachttijd (tot enkele weken,  de  maximale antwoordtijd van de 
LIU bedraagt 21 werkdagen)!  

▪ Als DG Leefmilieu beslist de vergunning te valideren, al dan niet na advies van 
de LIU,  dan wordt een boodschap toegevoegd voor de douane dat de 
afwijkingen zijn onderzocht en dat de goederen mogen worden vrijgegeven. 
Doet u dat niet, dan zal de douane in geval van controle de goederen 
blokkeren om opheldering te vragen aan DG Leefmilieu. 

▪ Als uw vergunning wordt gevalideerd, gelieve na inklaring dan ook een kopie 
te bezorgen van de aangifte op flegt@health.fgov.be.  

▪ Specifieke regeling voor interpretatieverschillen qua nomenclatuur tussen 
Indonesië en België (EU): Hoewel de nomenclatuur in principe een 
internationaal geharmoniseerd systeem is, komt de interpretatie in de EU niet 
altijd overeen met die van Indonesië. Bovendien is de harmonisatie 
(Indonesië hanteert de Aziatische nomenclatuur)  maar doorgevoerd tot op 6 
cijfers.  Gaat men verder dan de 6 cijfers, dan kan het zijn dat er voor de 
Europese goederencodecode geen equivalente code bestaat in de Aziatische 
nomenclatuur, of omgekeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deze interpretatieverschillen zorgen ervoor dat het niet altijd mogelijk is dat 
de goederencodes die in Indonesië op de FLEGT worden gezet,  
overeenstemmen met de goederencodes die in de EU moeten worden 
aangegeven. Voor dergelijke gevallen volgt u gewoon de afwijkingsprocedure 
zoals hierboven beschreven. Voor de validatie zal evenwel niet gewacht 
worden op een eventuele bevestiging van de LIU als het één van de 
afwijkingen betreft uit onderstaande tabel: 

 

GN-code (HS-Heading)  Flegt-
vergunning 

Aanpassen naar GN-code aangifte 

HS 4407, 4418, 4409 HS 4407, 4418, 440929 

 
Dat geldt ook voor andere afwijkingen die al eerder werden vastgesteld. De 
validatieprocedure zal dan in principe niet langer duren dan normaal.  
 
Let wel, DG Leefmilieu kan altijd achteraf nog maatregelen treffen als een 
vraag tot verduidelijking bij de LIU onregelmatigheden aan het licht brengt 
aangaande een afwijkende goederencode die niet te verklaren is door de 
bovengenoemde interpretatieverschillen.  
 
Dergelijke interpretatieverschillen kunnen ervoor zorgen dat goederen 
waarvoor Indonesië een FLEGT-certificaat uitreikt  in de EU  moeten worden 
ingedeeld onder een goederencode die niet FLEGT-plichtig is. De goederen 
moeten dan niet worden aangemeld in FLEGIT. Als het slechts een deel van de 
goederen op de FLEGT-vergunning betreft, dan volgt u gewoon de 
bovenstaande afwijkingsprocedure. Is dit van toepassing voor alle goederen 
op de FLEGT, dan dient u de vergunning niet aan te melden in FLEGIT. We 
vragen dan wel om hiervan melding te maken op flegt@health.fgov.be.     
 

 


