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Registratie in LORI-database 

Voor deelname aan specifieke invoertariefcontingenten moet u 2 maanden vóór de maand dat u 
invoercertificaten gaat aanvragen zijn geregistreerd in het LORI-SYSTEEM. 
 

Contingent opent op 1 januari: De eerste aanvraagmogelijkheid is 23 november. U moet uiterlijk 31 
augustus geregistreerd zijn in de LORI-database. De referentieperiode eindigt op 22 september. 
 
Contingent opent op 1 juni: De eerste aanvraagmogelijkheid is 1 mei. U moet uiterlijk 28 (of 29) februari 
geregistreerd zijn in de LORI-database. De referentieperiode eindigt op 28 (of 29) februari. 
 
Contingent opent op 1 juli: De eerste aanvraagmogelijkheid is 1 juni. U moet uiterlijk 31 maart 

geregistreerd zijn in de LORI-database. De referentieperiode eindigt op 31 maart. 
 
Houdt rekening met de nodige doorlooptijd, voorbereidingen en inspanningen voor het doorlopen 
van alle benodigde stappen.   
Het LORI-systeem is ontwikkeld, wordt onderhouden door en valt onder de verantwoordelijkheid van de 
Europese Commissie. RVO is daarom niet in de mogelijkheid u te ondersteunen bij uw registratie. RVO is 

niet verantwoordelijk voor uw registratie en beantwoordt geen technische vragen over het LORI-Systeem.  
Daarover kunt u een mail sturen aan AGRI-EXT-HELPDESK@ec.europa.eu. 
Hieronder vind u een verkorte handleiding om u een globale indruk te geven. Aangezien de inhoud, uiterlijk 
en menu’s zonder ons medeweten aangepast kunnen worden door de EC, kunnen hieraan geen rechten 
aan ontleend kunnen worden, Voor uitgebreide en complete instructie verwijzen wij naar de instructie van 
de Europese Commissie. 
BELANGRIJKSTE STAPPEN 

1. Stap 1. Verkrijgen gebruikersnaam voor IT-systemen van de Europese Commissie (AWAI PORTAAL: 

https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/#!RegisterWithAwai).  

Doorlooptijd: enkele minuten. 

2. Stap 2: Registratie voor toegang ISAMM LORI-Registratieformulier. 

Online aanvraag en opsturen formulier incl. evt. machtiging (digitaal). 

Doorlooptijd tot ca. 1 week. 

3. Stap 3: Registratie via het LORI-formulier (800). U kunt in uw registratie voor meerdere 

contingenten eenmalig het LORI-formulier invullen.  

Afhankelijk van uw bedrijfssituatie en het aantal contingenten waar u aan deelneemt, is dit 

behoorlijk tijdsintensief en vereist de nodige voorbereiding om gegevens te verzamelen en 

gereed te maken om te uploaden! 

4. Stap 4: Registratie en bijwerken van de referentiehoeveelheid (formulier  801). Let op! Dit is 

alleen van toepassing bij bepaalde pluimveevleescontingenten. 

Nadat u  met het LORI-formulier heeft aangegeven voor welke contingenten u zich registreert  

dient u uiterlijk 2 maanden voor de aanvraagperiode uw referentiehoeveelheid vastleggen 

met LORI-formulier 801 als u aanvraagt voor de volgende pluimveecontingenten: 
09.4211, 09.4212, 09.4213 en 09.4290; 

09.4214, 09.4215 en 09.4216; 

09.4410, 09.4411, 09.4412 en 09.4289 

Voor deze contingenten moeten de bewijzen van referentie op de gebruikelijke manier verzonden 

worden aan RVO. 

Vraagt u aan voor andere contingenten, dan is stap 4 niet voor u van toepassing. 

 

De opgegeven referentiehoeveelheid valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de 

marktdeelnemer! RVO controleert en beoordeelt alleen of de opgegeven hoeveelheid overeenkomt 

met de bewijstukken. Gezien het tijdspad zoals vastgelegd in de verordening, kan en zal RVO geen 

voortijdse terugkoppeling en bevestiging geven. 

 

mailto:AGRI-EXT-HELPDESK@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/lori-reference-guide-for-operators_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/lori-reference-guide-for-operators_en.pdf

