
Handleiding voor het indienen van een verzoek om 

tariefschorsing of tariefcontingent  
 

 

Deel 1 

 
1. Code van de gecombineerde nomenclatuur: 

Dat is de 8-cijferige code (of 10 cijfers in geval van een wijziging van een bestaande 

schorsing) 

 

2. Gedetailleerde productomschrijving overeenkomstig de douanenomenclatuur: 

Zie s.v.p. de link naar ‘TIPS en TRUCS’ voor een duidelijke en precieze omschrijving 

van de te importeren producten. 

 

3. Aanvullende informatie, met inbegrip van handelsbenaming, verpakking, beschrijving van 

de werking, beoogd gebruik van het ingevoerde product, soort product waarin het moet 

worden opgenomen en eindgebruik van dat product: 

Het is van groot belang te weten hoe het product wordt gemaakt (de verschillende 

productiefases); de samenstelling of structuur; andere chemische of fysische 

eigenschappen; gebruik en eindgebruik. 

 

4. Verklaring van de belanghebbende dat de in te voeren producten niet het voorwerp vormen 

van een alleenverkoopovereenkomst:  

Er wordt geen schorsing verleend indien de producten het voorwerp vormen van een 

exclusieve verkoopovereenkomst.  

 

Na verlening kan een schorsing worden aangewend door elke producent en elke 

gebruiker in de Europese Gemeenschap. 

 

5.  a) Europese producenten van deze of soortgelijke producten: 

 

Geef de namen en adressen van benaderde bedrijven, de resultaten daarvan en, indien 

er sprake is van productie in de EU, de redenen waarom hun producten niet geschikt 

zijn. 

          

b) Resultaten van de onder a) bedoelde stappen: 

 

c) Redenen waarom de producten van deze ondernemingen niet geschikt zijn voor het 

beoogde doel: 

 

 

6. Bijzondere opmerkingen (bijv. vermelding van soortgelijke of eerdere schorsingen of 

contingenten, bestaande bindende tariefinlichting, geldende afspraken mbt Algemeen 

Preferentieel Systeem (APS) enz.) 

Eventuele andere ondersteunende informatie over de verwerkte producten/technieken. 



 

 

VERZOEK OM SCHORSING VAN RECHTEN OF TOT OPENING VAN 

EEN CONTINGENT 

 

DEEL II 
 

1. Code van de gecombineerde nomenclatuur: 

Zie Deel I 

 

2. Aanvraag ingediend door:  

Dit is de instantie die uw aanvraag zal indienen bij de Europese Commissie 

 

3. Verwachte jaarlijkse invoer: 

 

  - waarde in euro: getal moet in euro's zijn weergegeven 

  - hoeveelheid (in statistische eenheden): hoeveelheden moeten in eenheden, tonnen of 

kilogrammen worden weergegeven 

 

4. Huidige invoer (vorig jaar) 

 

  - waarde in euro: getal moet in euro's zijn weergegeven 

  - hoeveelheid (in statistische eenheden): hoeveelheden moeten in eenheden, tonnen of 

kilogrammen worden weergegeven 

 

In geval van contingent:  

-  EU productie (in statistische eenheden): hoeveelheden moeten in eenheden, tonnen 

of kilogrammen worden weergegeven       
-  EU verbruik (in statistische eenheden): hoeveelheden moeten in eenheden, tonnen of 

kilogrammen worden weergegeven 

-  Omvang van gewenste contingent (in statistische eenheden): hoeveelheden moeten in 

eenheden, tonnen of kilogrammen worden weergegeven 

    

 

5. Verlangde periode: 

Dit is de datum waarop de ronde van kracht wordt, bijvoorbeeld 1-1-200x of 1-7-200x  

 

6. Recht dat van toepassing is op het tijdstip van de aanvraag:          % 

Dit is het conventionele (invoerbelasting) recht in de EU van toepassing zonder 

schorsing. 

 

7. Raming van de niet-ingevorderde douanerechten (in euro) op jaarbasis: 

Deze worden berekend met de waarde van de verwachte jaarlijkse invoer in punt 3, en 

het recht dat van toepassing is in punt 6. 

 

Er wordt geen schorsing verleend indien de geraamde niet-ingevorderde douanerechten 

minder dan € 20.000 bedragen 

 

 

 



8. Naam en adres van de producent in het derde land: 

Geef de volledige details (adres met postcode, contactpersoon, telefoonnummer en e-

mailadres) van de onderneming die de producten fabriceert 

  

9. Naam en adres van de importeur en de gebruiker in de Gemeenschap: 

Geef de volledige details (adres met postcode, contactpersoon, telefoonnummer en e-

mailadres) van de onderneming die deze aanvraag doet 

 

Voor chemische producten: 

 

10. ‘CUS’-nummer (referentienummer van de Europese douanelijst van chemische stoffen): 

      ‘CAS’-nummer (registratienummer van de Chemical Abstracts Service Registry): 

Deze nummers zijn heel belangrijk voor het onderzoek naar de chemicaliën, polymeren, 

preparaten en mengsels die chemicaliën bevatten 

 

11. Structuurformule: 

Geef het diagram van de structuurformule(s) 

 

 

Bijlagen: (Productveiligheidsbladen, gebruiksaanwijzingen, handelsdocumentatie, enz.) 

Lever product- en veiligheidsbladen, CAS-uittreksels, documenten over het te 

importeren product en het eindproduct, en een verklaring dat het product niet het 

voorwerp is van een exclusieve verkoopovereenkomst. 

 

 

 


