
NT3911nl 02 (26/11/2014)

Handleiding
Online aanvraag lotcertificaat

Toegang

Menu via Intranet “Mijn aanvragen” klik op “Aanvraag voor lotcertificaat”.
Rechtstreekse toegang via http://intra.certisys.eu/index.php?nomenu=22&lg=nl

Gegevens ingeven

• Is dit uw eerste aanvraag ?  Vervolledig dan de velden zoals aangeduid.  U dient 
alle gegevens volledig in te geven.

• Gaat het om een nieuwe aanvraag ? Klik dan op de afrollijst ou dubbelklik op de 
velden om de reeds ingegeven gegevens te recupereren.

• Vraagt u een certificaat aan voor “Export buiten de EU” ?  De bill of lading is niet  
noodzakelijk.

Belangrijke opmerkingen :

• Het gewicht : vermeld enkel het netto gewicht (aantal en eenheid).

• De GN code :  Bij  het  in-  en  uitvoeren  van  goederen  kunnen  verscheidene 
wetgevingen van toepassing zijn naargelang de aard van de goederen.  Om alle 
fiscale  en  niet-fiscale  maatregelen  te  harmoniseren  en  te  vergemakkelijken 
hebben  de  Lidstaten  van  de  Werelddouaneorganisatie  (WDO)  een 
geharmoniseerd  codificatiesysteem  van  de  goederen  ingevoerd.   Dit 
geharmoniseerd systeem (Harmonized System in het Engels) verleent een code 
van 6 cijfers, de HS code, aan elke categorie goederen.
Om  meer  specifieke  maatregelen  toe  te  passen  voor  bepaalde  categorieën 
goederen met dezelfde HS code, hebben de Lidstaten van de Europese Unie 2 
cijfers  toegevoegd  aan  de  HS  code  en  creëerden  aldus  de  gecombineerde 
nomenclatuur (GN).  De GN code bestaat dus uit 8 cijfers (6 cijfers van de HS + 
2 cijfers van de GN code).  Deze code is dezelfde in de hele Europese Unie.
U  vindt  de  EU  verordening  met  de  lijst  van  de  GN  codes  op   http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=OJ:L:2013:290:TOC

• Lotnummer : Het lotnummer is onontbeerlijk voor alle types certificaten.

• Expressverzending : Opgelet, indien u een expressverzending wenst dient u 
het klantennummer te vermelden van diegene die de factuur van de vervoerder 
zal betalen.  Dit nummer vult u in het veld “indien per expressverzending : Nr. ...” 
in.  Zonder dit nummer kunnen wij geen expressverzending bestellen.
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