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I.

INLEIDING

1.

Deze handleiding:
•

biedt een leidraad voor het opstellen van een klacht wegens dumping;

•

laat zien welke informatie de Europese Commissie (“de Commissie”) normaal gesproken
nodig heeft om te bepalen of zij een formeel onderzoek kan openen naar gestelde invoer
met dumping die een bedrijfstak van de EU schade berokkent.

2.

De wettelijke regeling van de EU ter uitvoering van de in internationaal verband
overeengekomen voorschriften voor de aanpak van invoer met dumping is Verordening (EU)
nr. 2016/1036 1 van de Raad (“de basisverordening”).

3.

Deze handleiding:
•
•
•

leidt u stap voor stap door de verschillende onderdelen van een klacht;
biedt antwoord op vragen die vaak opkomen bij het opstellen van een klacht;
maakt het u met een gestructureerd formaat gemakkelijker een klacht op te stellen.
Afwijzing van aansprakelijkheid
Deze handleiding is geen juridisch bindend document. De inhoud ervan is geen dwingend
recht.
De inlichtingen van klagers variëren naargelang van de specifieke omstandigheden van de
zaak. Deze handleiding is uitsluitend gericht op het geven van algemeen advies. Er kunnen
zich omstandigheden voordoen waarin vanwege de bijzondere aard van het geval een
andere aanpak meer voor de hand ligt. Dit betekent dat uit deze handleiding niet kan
worden afgeleid aan welke voorwaarden een klacht wegens dumping moet voldoen om
ontvankelijk te worden verklaard. Evenmin garandeert het gebruik van deze handleiding dat
de klacht in behandeling wordt genomen: elke zaak wordt op haar eigen merites
beoordeeld.

4.

Deze handleiding is bedoeld als hulpmiddel voor klagers. De Commissie verwelkomt dan ook
suggesties voor het verbeteren ervan. Zij beantwoordt graag al uw vragen over het indienen van
een klacht wegens dumping.

Europese Commissie
Directoraat-generaal Handel

Postadres:
Wetstraat 200
1049 Brussel, België

Kantoren:
Wetstraat 170
1000 Brussel, België

Tel.: 32-2-298 78 73 Fax: 32-2-295 65 05
E-mail: TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

1

Bekendgemaakt in PB L 176 van 30.6.2016, blz. 21.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=EN
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5.

Wilt u een klacht indienen bij het bureau Klachten, volg dan de richtsnoeren in bijlage 1 bij deze
handleiding. De Commissie zal uw klacht onderzoeken en nagaan of deze voldoende bewijs
bevat dat de schade voor de bedrijfstak van de EU wordt veroorzaakt door de invoer met
dumping. Wordt de klacht ontvankelijk verklaard, dan opent de Commissie 45 dagen na de dag
van indiening ervan een onderzoek naar de gestelde invoer met dumping. De klacht wordt geacht
te zijn ingediend op de eerste werkdag na de dag waarop zij door de Commissie is ontvangen, op
voorwaarde dat zij zowel de vertrouwelijke als de voor inzage door belanghebbenden vatbare
versie bevat (zie bijlage 4 bij deze handleiding).

6.

De klacht moet zijn ondertekend door personen die bevoegd zijn om de klagende ondernemingen
wettelijk te vertegenwoordigen, zoals de algemeen directeur. Als een natuurlijke of
rechtspersoon (zoals een advocaat of een vereniging) de klagers vertegenwoordigt, is een
passende volmacht vereist (zie ook punt 24).
Klager(s) = Producent(en) in de EU die een klacht
wegens dumping indient (indienen)

7.

Voor elk onderzoek dat na de beoordeling van een naar behoren onderbouwde klacht wordt
geopend, is medewerking van de betrokken bedrijfstak van de EU vereist. Daarbij gaat het onder
meer om het invullen van vragenlijsten en het verschaffen van toegang tot bedrijfsruimten aan
ambtenaren van de Commissie.
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II. ALGEMENE OPMERKINGEN
A.

Documentatie

8.

Een klacht moet uitvoerig zijn gedocumenteerd en naar behoren zijn onderbouwd. Klagers
moeten de beste hun ter beschikking staande informatie aanleveren en deze met voldoende
bewijsstukken staven.

9.

De stellingen in de klacht moeten steunen op toereikend bewijs of deugdelijke argumenten
waarover de klager redelijkerwijs beschikt. Bij het beoordelen van de vraag of de door de klager
aangeleverde informatie betrouwbaar en toereikend is, neemt de Commissie alle omstandigheden
van de zaak in aanmerking, zoals:
•
•
•
•

het betrokken product
de betrokken landen
de structuur van de bedrijfstak van de EU
de beschikbaarheid van informatie.

10. Vermeld uitdrukkelijk alle berekeningen en alle bronnen van de gebruikte gegevens 2. Noteer ook
het tijdvak waarop de gegevens betrekking hebben en geef een toelichting bij de methodologie
die u hebt gebruikt.
11. De vuistregel is dat op inlichtingen of gegevens in de klacht geen auteursrechten mogen rusten.
Wilt u gebruikmaken van een verslag, studie, marktonderzoek, artikel in de pers enz. waarop
auteursrechten rusten, dan moet u toestemming vragen van de houder van die rechten (zie voor
meer details bijlage 4 bij deze handleiding).
12. De Commissie streeft naar transparantie en publiceert daarom een samenvatting van de klacht als
daarvoor een onderzoek wordt geopend. Dien bij uw klacht daarom ook een samenvatting
daarvan in met:
•
•
•

gedetailleerde informatie over het betrokken product, onder meer (voor zover van
toepassing) over productieprocessen en toepassingen;
een samenvatting van de zaak;
een lijst van de bekende partijen in het onderzoek (zonder contactgegevens).

Zodra het onderzoek wordt geopend, wordt de samenvatting gepubliceerd op de website van het
directoraat-generaal Handel van de Commissie.
13. Neem in de lopende tekst van de klacht alleen de hoogstnoodzakelijke cijfers en tabellen op.
Voor uitgebreidere cijfers en tabellen kunt u bijlagen gebruiken. U moet er in de lopende tekst
wel naar verwijzen.
14. Gegevens en bewijsstukken aangaande de stelling dat er sprake is van dumping (zie voor
definities en meer bijzonderheden het deel “DUMPING”) mogen alleen op het betrokken land
van uitvoer betrekking hebben. Gegevens en bewijsstukken die dienen ter onderbouwing van de
stellingen aangaande schade (zie het deel “SCHADE”) mogen alleen op de Europese Unie (EU) 3
betrekking hebben.
15. Vermeld bij het omzetten van waarden in EUR 4 de gebruikte wisselkoersen en het desbetreffende
tijdvak.

2 Als de klacht hyperlinks bevat, vermeld dan de desbetreffende internetpagina en de datum van raadpleging.
3 De EU omvat: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Kroatië, Nederland, Malta, Oostenrijk, Polen,
Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.
4 De wisselkoersen van een aantal valuta ten opzichte van de euro zijn te vinden op het volgende internetadres:
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/
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B.

Vertrouwelijke inlichtingen

16. Als u wilt dat een deel van de klacht vertrouwelijk wordt behandeld, moet u hier uitdrukkelijk
om vragen, met opgaaf van redenen 5. Zonder een dergelijk verzoek en een deugdelijke
motivering kan een vertrouwelijke behandeling niet worden toegezegd.
17. Wilt u een vertrouwelijke behandeling voor een deel van uw klacht, dan moet u een zinvolle nietvertrouwelijke versie van uw klacht voor belanghebbenden overleggen. Doet u dat niet, dan
kunnen de diensten van de Commissie de in vertrouwen verstrekte inlichtingen buiten
beschouwing laten 6.
18. De niet-vertrouwelijke versie van de klacht, de versie “Open for inspection by interested parties”,
wordt opgenomen in het open dossier en kan na de opening van het onderzoek door
belanghebbenden worden geraadpleegd.
19. De Commissie houdt zich strikt aan de vertrouwelijkheidsvoorschriften. Klachten of andere
documenten met vertrouwelijke inlichtingen moeten worden voorzien van de vermelding
“Limited”. De niet-vertrouwelijke versie van klachten of andere documenten die geen
vertrouwelijke informatie bevatten moeten worden voorzien van de vermelding “Open for
inspection by interested parties”.
20. Gegevens die bedrijfsgeheimen betreffen, mag u in de niet-vertrouwelijke versie bewerken of
samenvatten, mits trends en niveaus duidelijk zijn. Wel moet u een motivering geven voor het
bewerken of samenvatten van gegevens. Leg dus uit waarom de gegevens in kwestie als
vertrouwelijk moeten worden beschouwd. Zie bijlage 4 voor meer informatie over het opstellen
van de niet-vertrouwelijke versie.
21. Zoals vermeld in punt 5, moet de klacht twee versies omvatten, de vertrouwelijke (“limited”) en
de niet-vertrouwelijke (“open for inspection by interested parties”).
22. Individuele klagers kunnen inlichtingen die om redenen van vertrouwelijkheid niet in de klacht
kunnen worden opgenomen, rechtstreeks naar de Commissie sturen.

5

Zie voor meer details over vertrouwelijkheid artikel 19 van de basisverordening.

6

Zie artikel 19, lid 3, van de basisverordening.
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III. EEN KLACHT WEGENS DUMPING INDIENEN
23. Een klacht wegens dumping moet de volgende gegevens bevatten7:
1) Algemene informatie:
•
•
•
•

de identiteit van de klager
het naar wordt gesteld met dumping ingevoerde product
het land/de landen van oorsprong
andere bekende betrokken partijen.

2) Bewijs van dumping (zie het deel “DUMPING”);
3) Bewijs van schade voor de bedrijfstak van de EU (zie het deel “SCHADE”);
4) Bewijs van een oorzakelijk verband tussen de gestelde dumping en schade (zie het deel
“OORZAKELIJK VERBAND”).
Zie bijlage 2 voor een voorbeeld van de inhoudsopgave van een klacht.

(1) Algemene informatie
A.

Betrokkenen in de EU
De klagers

24. De bedrijfstak van de EU die een klacht indient, kan zich laten vertegenwoordigen door:
•
•
•

een natuurlijke of rechtspersoon
een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid
een vereniging die is opgericht om individuele ondernemingen voor het indienen van de
klacht te vertegenwoordigen.

De vertegenwoordiger voegt de vereiste inlichtingen samen en stuurt deze naar de Commissie.
Hij/zij moet aantonen naar behoren gemachtigd te zijn om namens de bedrijfstak te handelen (zie
ook punt 6). Een Europese vereniging is de beste keuze voor een aanbrengen van een zaak, maar
ondernemingen kunnen ook afzonderlijk, rechtstreeks, een klacht bij de Commissie indienen.
25. Iedere EU-producent die een klager is of namens wie de klacht wordt ingediend (de “klager”)
moet de volgende gegevens verstrekken:
•
•
•
•
•

naam
adres
telefoonnummer
e-mailadres
naam van een contactpersoon.

Deze gegevens moeten in een bijlage worden opgenomen en elektronisch worden aangeleverd,
bij voorkeur in de vorm van een elektronisch spreadsheet als Microsoft Excel.
26. De klager moet het productievolume van het betrokken product (voor iedere afzonderlijke klager,
voor zover van toepassing) vermelden voor de laatste periode van één jaar voor de datum van
indiening van de klacht, dat wil zeggen:
- het laatste kalenderjaar,
- het laatste boekjaar of

7

Zie artikel 5, lid 2, van de basisverordening.
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- een andere periode van twaalf maanden,
mits deze periode niet later dan zes maanden voor de datum van indiening van de klacht eindigt.
De gegevens mogen niet ouder zijn dan zes maanden
27. In de klacht moet worden vermeld of de klagers verbonden zijn met ondernemingen die het
betrokken product vervaardigen en/of verkopen in het land/de landen waarop de klacht
betrekking heeft. Is dat het geval, dan moet de klacht informatie over deze relatie en over de
desbetreffende ondernemingen bevatten.
28. De klagers moeten ook vermelden of zij het betrokken product hebben afgenomen bij andere EUproducenten, in het land/de landen waarop de klacht betrekking heeft of in andere derde landen.
Daarbij moeten zij aangeven waarom die inkopen hebben plaatsgevonden en wat de betrokken
hoeveelheden en prijzen waren.
Andere EU-producenten
29. De klacht moet een lijst van alle andere bekende producenten in de EU bevatten, met:
•
•
•
•
•
•

contactgegevens
naam
adres
telefoonnummer
e-mailadres
naam contactpersoon (zo mogelijk).

Deze gegevens moeten in een bijlage worden opgenomen en elektronisch worden aangeleverd, bij
voorkeur in de vorm van een elektronisch spreadsheet als Microsoft Excel.
30. De klacht moet een raming bevatten van het productievolume van alle andere bekende EUproducenten voor de laatste periode van één jaar voor de datum van indiening van de klacht
(dezelfde periode als voor de klagers, zie punt 26). Leg ook uit hoe u tot die raming komt.
31. Deze informatie moet voor alle andere bekende EU-producenten worden verstrekt, ongeacht of
zij de klacht al dan niet steunen.
Producentenverenigingen
32. De klacht moet, voor zover van toepassing, een lijst van alle bekende Europese en nationale
producentenverenigingen bevatten, met:
•
•
•
•
•
•

contactgegevens
naam
adres
telefoonnummer
e-mailadres
naam contactpersoon (zo mogelijk).

Deze gegevens moeten in een bijlage worden opgenomen en elektronisch worden aangeleverd, bij
voorkeur in de vorm van een elektronisch spreadsheet als Microsoft Excel.
Representativiteit van de klagers
33. De klagers moeten handelen namens een substantieel deel van de bedrijfstak van de EU. In de
praktijk betekent dit dat zij ten minste 25 % van de totale EU-productie van het betrokken
product (de productie die fysiek in de EU plaatsvindt) moeten vertegenwoordigen.
34. De Commissie kan de productie van EU-producenten die zijn verbonden met exporteurs of
importeurs en/of die het betrokken product invoeren uit het land/de landen waarnaar wordt
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gesteld dumping plaatsvindt, uitsluiten.
35. EU-producenten die niet tot de klagers behoren, kunnen niettemin verklaren dat zij de klacht
steunen.
36. Zijn er bekende EU-producenten die de klacht niet steunen, dan kunt u dit in de klacht
vermelden. Geef als dat mogelijk is ook aan waarom die producenten hun steun niet willen
geven.
37. Voordat zij een onderzoek opent, gaat de Commissie na of de ondernemingen die de klacht
steunen ten minste 25 % van de totale EU-productie (de productie die fysiek in de EU
plaatsvindt) vertegenwoordigen, en of er voor de klacht meer steun dan tegenstand bestaat.
38. Om na te gaan of de klager voldoende representatief is, stuurt de Commissie brieven naar alle
haar bekende EU-producenten voordat zij een onderzoek opent. Bijlage 7 bevat een voorbeeld
van een dergelijke brief.
Regionale zaken
39.

Een speciale situatie doet zich voor wanneer in een regio van de EU sprake is van een sterk
autonome markt en de producenten in die regio als de schade ondervindende bedrijfstak kunnen
worden aangemerkt. Een “regio” kan een land, een deel van een land of een groep landen zijn.
Als er veel uitvoer plaatsvindt naar een dergelijke regio, kunnen er gronden voor een regionale
antidumpingzaak zijn.

40. De voorwaarden voor het indienen van een regiospecifieke klacht wegens dumping zijn:
1) de producenten van het betrokken product verkopen hun gehele of nagenoeg gehele
productie (doorgaans meer dan 80 %) in de regio;
2) aan de vraag in de regio wordt niet hoofdzakelijk voldaan door elders in de EU gevestigde
producenten (doorgaans minder dan 20 %);
3) de invoer met dumping van het betrokken product is in de regio geconcentreerd (doorgaans
meer dan 80 %), en
4) deze invoer met dumping veroorzaakt schade voor alle of vrijwel alle producenten in de
regio (doorgaans meer dan 80 %).
41. Zie artikel 4, lid 1, onder b), van de basisverordening voor meer informatie over regionale zaken.

B.

Product waarop de klacht betrekking heeft

42. De klacht moet een beschrijving bevatten van het ingevoerde product waarop het
antidumpingonderzoek gericht moet zijn. Die beschrijving moet zo gedetailleerd zijn dat er geen
verwarring kan ontstaan over de vraag om welk product het gaat.
betrokken product = product dat naar wordt gesteld
tegen dumpprijzen in de EU wordt ingevoerd
43. Het deel van de klacht over het betrokken product is in meerdere opzichten cruciaal:
- voor de klacht, omdat alle gegevens die daarin worden verstrekt en geanalyseerd (m.b.t. tot
dumping en schade bijvoorbeeld) alleen het betrokken product horen te betreffen;
- voor het onderzoek, omdat dit alleen betrekking heeft op het product dat in de klacht is
omschreven, en
- voor de antidumpingmaatregelen, die alleen op het betrokken product van toepassing zullen
zijn.
44.

Beknopte beschrijving – De klacht moet een beknopte omschrijving bevatten van het
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betrokken product (het product waarop het onderzoek zich moet richten). Dit kan de
omschrijving in de toepasselijke code(s) van de gecombineerde nomenclatuur (GN) zijn8 (maar
dat hoeft niet).
Houd er rekening mee dat de nationale douaneautoriteiten moeten kunnen vaststellen of een
ingevoerd product onder de productomschrijving valt wanneer een onderzoek leidt tot de
instelling van antidumpingmaatregelen, maar ook zodra een onderzoek wordt geopend.
Dit betekent dat de omschrijving van het product moet zijn gebaseerd op de fysische, technische
en chemische basiseigenschappen ervan, zodat het tijdens de inklaring kan worden herkend.
Voor het omschrijven van het product zijn andere factoren, zoals gebruik of productieprocessen,
niet toegestaan, tenzij ze met de fysische, technische en chemische eigenschappen van het
product samenhangen.
45. Volledige beschrijving – De klacht moet ook een volledige beschrijving van het product
bevatten, met de volgende gegevens:
- de tariefindeling van het betrokken product (de GN-codes waaronder het product in de EU
wordt ingevoerd) 9;
- een korte beschrijving van het productieproces; vermeld hierbij of er verschillende
productieprocessen bestaan in de EU en/of de betrokken landen;
- de fysische, technische en chemische basiseigenschappen en andere kenmerken van het
betrokken product;
- de toepassingen en de markt van het product. Beschrijf het marktsegment waaronder het
product valt, alsmede andere relevante zaken, zoals:
•
•
•
•
•
•
•

is de kwaliteit of de prijs bepalend voor de verkoop?
is er sprake van een sterk cyclische markt?
wat is de prijselasticiteit van de vraag?
hoe ziet de consument het product?
moet het product door afnemers/instanties worden goedgekeurd om te mogen worden
verkocht?
wordt het product op de spotmarkt verkocht of is de verkoop gebaseerd op contracten?
wat zijn de verkoopkanalen (hoe wordt het product verkocht)?

46. Komt het betrokken product voor in verschillende soorten of varianten, leg dan duidelijk uit:
•
•
•

welke hoofdsoorten of -varianten in de productomschrijving moeten worden opgenomen,
waarom, en
of de verschillende soorten of varianten als één product kunnen worden behandeld en
voorwerp van hetzelfde onderzoek kunnen zijn.

Bij het beoordelen van de productomschrijving kan het nodig zijn dat de Commissie de fysische,
technische en chemische basiseigenschappen van het betrokken product en de uitwisselbaarheid
ervan voor industriële toepassingen/consumenten onderzoekt.
47. Vermeld in uw klacht alle eventuele antidumping-/antisubsidie-/vrijwaringsmaatregelen of

8

Een productomschrijving bestaat normaal gesproken uit één “blok” dat gaat van algemeen naar specifiek,
eventueel met uitsluitingen, en eindigt met de lijst van GN-codes. Een voorbeeld: i) het betrokken product is
een bepaalde ...; ii) het betrokken product omvat geen ...; iii) het betrokken product valt momenteel onder de
GN-codes ...

9

Als het product slechts onder een deel van een GN-code valt, voegt u “ex” in voor de code. Algemene
adviezen
over
indelingskwesties
zijn
te
vinden
op
de
volgende
webpagina:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm, maar u kunt ook
contact opnemen met de bevoegde douaneautoriteiten van uw land.
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lopende onderzoeken aangaande hetzelfde product of een soortgelijk product in andere derde
landen.
Douanerechten en andere handelsmaatregelen
48. De klacht moet een lijst bevatten van de douanerechten die bij de invoer van het product uit het
betrokken land/de betrokken landen moeten worden betaald, en van alle andere bekende
tariefregelingen die gelden voor de invoer van het product in de EU. Daarbij kan het gaan om
quota, tariefcontingenten of – als het product uit een ontwikkelingsland wordt uitgevoerd – het
stelsel van algemene tariefpreferenties van de EU. Weet u dat in een van deze regelingen
recentelijk iets is veranderd, geef dit dan aan 10.
49. Vermeld ook alle douanerechten die moeten worden betaald voor het product van oorsprong uit
de EU bij de invoer daarvan in het derde land/de derde landen waarop de klacht betrekking heeft.
Conclusie aangaande het product
50. In de klacht moet duidelijk worden vermeld dat het betrokken product vergelijkbaar is en
concurreert met het in de EU door de bedrijfstak van de EU vervaardigde en verkochte product
(“soortgelijk product”). Technisch gesproken moeten de ingevoerde goederen en de in de EU
geproduceerde goederen “soortgelijke producten” zijn.
soortgelijk product = in de EU vervaardigd product
dat vergelijkbaar is met het betrokken product

C.

Betrokken land(en) en exporteurs

51. Een klacht wegens dumping heeft betrekking op de invoer van producten die in een of meer
landen buiten de EU11 zijn gemaakt. De klacht moet voor elk derde land een lijst bevatten van
alle bekende producenten/exporteurs van het betrokken product, met de volgende gegevens:
•
•
•
•
•

naam
adres
telefoonnummer
e-mailadres
naam contactpersoon (indien beschikbaar).

Deze gegevens moeten in een bijlage worden opgenomen en elektronisch worden aangeleverd, bij
voorkeur in de vorm van een elektronisch spreadsheet als Microsoft Excel. Verstrek deze gegevens,
voor zover beschikbaar, ook voor bekende verenigingen van exporteurs/producenten in het betrokken
land/de betrokken landen.

D.

Importeurs in de EU

52. De klacht moet een lijst bevatten van alle bekende importeurs van het product in de EU, met de
volgende gegevens:
•

naam

10

Informatie hierover is te vinden op de webpagina
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=nl, maar u kunt ook contact
opnemen met de douaneautoriteiten van uw land.
11 Wilt u een klacht indienen over een product en een land waarvoor recent onderzoek een afwijzende conclusie
heeft opgeleverd, neem dan voor meer informatie contact op met de diensten van de Commissie.
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•
•
•
•

adres
telefoonnummer
e-mailadres
naam contactpersoon (indien beschikbaar).

Deze gegevens moeten in een bijlage worden opgenomen en elektronisch worden aangeleverd, bij
voorkeur in de vorm van een elektronisch spreadsheet als Microsoft Excel. Verstrek deze gegevens,
voor zover beschikbaar, ook voor alle bekende verenigingen van importeurs.

E.

Leveranciers, gebruikers en consumenten in de EU

53. De klacht moet een lijst bevatten van leveranciers van EU-producenten van het betrokken
product, van gebruikers in de EU van het betrokken product en van consumentenverenigingen
(voor zover bekend) in de EU, met de volgende gegevens:
•
•
•
•
•

naam
adres
telefoonnummer
e-mailadres
naam contactpersoon (voor zover beschikbaar).

Deze gegevens moeten in een bijlage worden opgenomen en elektronisch worden aangeleverd, bij
voorkeur in de vorm van een elektronisch spreadsheet als Microsoft Excel.

(2) DUMPING
A.

Beginselen

54. Lage prijzen betekenen niet per definitie dat er sprake is van invoer met dumping. Onder
dumping wordt in de kern verstaan dat een product op een uitvoermarkt tegen een lagere dan de
normale waarde wordt verkocht.
Uitvoerprijs = prijs af fabriek van goederen die bestemd zijn
voor uitvoer
Normale waarde = waarde van het op de binnenlandse markt
van de exporteur voor binnenlands verbruik verkochte
product
Dumping = uitvoerprijs onder de normale waarde
55. De klacht moet bewijsmateriaal bevatten aan de hand waarvan de uitvoerprijs van het product en
de normale waarde ervan met elkaar kunnen worden vergeleken.
Het bewijsmateriaal ter onderbouwing van de dumpingberekening moet een periode van twaalf
maanden bestrijken die niet later dan zes maanden voor de datum van indiening van de klacht
eindigt. Dit geldt voor:
•
•
•
•

B.

de normale waarde (zie paragraaf C)
de uitvoerprijs (zie paragraaf D)
eventuele correcties
de prijsvergelijking (zie paragraaf E).

Productsoorten

56. In sommige gevallen is het betrokken product homogeen en kunnen er geen verschillende
vormen of soorten worden onderscheiden die wezenlijk van invloed zijn op de prijzen. In die
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gevallen volstaat één dumpingberekening om voor het totale betrokken product tot een conclusie
over dumping te komen.
57. Het kan ook zijn dat het betrokken product in uiteenlopende vormen of soorten tegen wezenlijk
verschillende prijzen in de EU wordt ingevoerd. Aangezien gemiddelden de
prijsvergelijkbaarheid van de normale waarde en de uitvoerprijs kunnen beperken, moeten voor
verschillende soorten van het in de EU ingevoerde product verschillende dumpingberekeningen
worden aangeleverd. Het kan dan nodig zijn een of meer representatieve productsoorten te
kiezen, zodat de conclusie over dumping redelijkerwijs geldt voor het totale betrokken product.
Daartoe kunt u bijvoorbeeld aantonen dat de invoer in de EU van de gekozen representatieve
soorten een aanzienlijk deel van de totale invoer in de EU uit het betrokken land
vertegenwoordigt. Als de klacht op meer dan één land is gericht, kan het zijn dat voor elk
betrokken land een of meer afzonderlijke representatieve soorten nodig zijn.
58. De normale waarde en de uitvoerprijs worden voor elke representatieve productsoort met elkaar
vergeleken, en voor de verschillende dumpingberekeningen die dat oplevert, wordt een
gemiddelde berekend.

C.

Normale waarde

59. De normale waarde is bij voorkeur gebaseerd op de verkoopprijs op de binnenlandse markt van
de exporteur, maar kan ook door berekening worden vastgesteld (som van de productiekosten en
een redelijke winstmarge). Er gelden speciale voorschriften voor producten van oorsprong uit
landen waar sprake is van verstoringen van betekenis die de vrije marktwerking nadelig
beïnvloeden (zie hieronder vanaf punt 66).
60. In de meeste gevallen is de normale waarde de prijs die voor het betrokken product wordt
gerekend op de binnenlandse markt van de exporteur. Deze prijs moet samenhangen met een
binnenlandse transactie voor binnenlands verbruik met een onafhankelijke koper.
12

61. De prijzen moeten nettoprijzen af fabriek (Incoterm “EXW” ) zijn, exclusief binnenlandse
belastingen zoals btw. Als dergelijke prijzen niet beschikbaar zijn (als bv. Incoterm “CIF” of
“FOB” van toepassing is), moeten de wel beschikbare prijzen worden gecorrigeerd tot het niveau
netto af fabriek.
62. Prijzen en eventuele correcties moeten worden onderbouwd met toereikend schriftelijk bewijs,
zoals facturen, offertes, prijslijsten enz.
Hieronder wordt een voorbeeld gegeven 13:

12

“Incoterms” (International Commercial Terms) is de benaming van een reeks vaste commerciële
voorwaarden die door de Internationale Kamer van Koophandel (IKK) wordt gepubliceerd. Ze worden op
grote schaal gebruikt bij internationale handelstransacties en inkoopprocedures. Deze handelsvoorwaarden
in de vorm van een drieletterige afkorting hebben betrekking op gangbare contractuele verkooppraktijken en
zijn in de eerste plaats bedoeld om de taken, kosten en risico's in verband met het vervoer en de levering van
goederen duidelijk te maken. Meer informatie is te vinden op onder meer de webpagina van de IKK
(http://www.iccwbo.org) en op de webpagina's van de bevoegde douaneautoriteiten van uw land.
13 Als de analyse in het geval van een niet-homogeen product op meerdere representatieve productsoorten is
gebaseerd, zal er van meerdere normale waarden sprake zijn. Deze worden elk afzonderlijk met de
corresponderende uitvoerprijzen vergeleken.
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Figuur 1. Normale waarde = Binnenlandse verkoopprijs
Voorbeeld:
Klagers hebben bewijs verkregen van een detailhandelsprijs van het product op de binnenlandse
markt van het land van uitvoer (139,15 eenheden van de valuta van het land van uitvoer). Op
basis van deze detailhandelsprijs wordt de nettoprijs af fabriek geraamd door de toepasselijke
posten in mindering te brengen, bijvoorbeeld als volgt: btw (10 %), marge detailhandelaar
(10 %), marge groothandelaar en vervoer en verzekering (15 %).
Betrokken product, soort
Detailhandelsprijs

Valuta land van uitvoer

139,15

minus btw = 10 % (Berekening: 139,15/1,10)
⇒Nettoverkoopprijs

126,5

minus marge detailhandelaar = 10 % (Berekening: 126,5/1,10)
⇒Groothandelsprijs

115

minus marge groothandelaar en vervoer en verzekering = 15 % (Berekening: 115/1,15)
⇒Prijs af fabriek

100

Wisselkoers: 2 valuta-eenheden van land van uitvoer = 1 EUR
Normale waarde

50 EUR

Detailhandelsprijs is verkregen van ________ (zie bijlage ___).
Marges en kosten van vervoer en verzekering zijn ontleend aan het marktonderzoek van ______ (of
zijn geraamd op basis van ...). Bijlage ___ bevat een kopie van de betreffende pagina's.
De wisselkoers is ___. Zie bijlage ___ voor nadere gegevens.

63. Als er geen prijzen van de binnenlandse markt van de exporteur beschikbaar zijn of als die
prijzen onbetrouwbaar zijn (de verkoop is gebaseerd op transacties tussen verbonden partijen of
is verliesgevend of onbeduidend) 14, kunt u gebruikmaken van de door berekening vastgestelde
normale waarde van het product, die is gebaseerd op de productiekosten in het land van
oorsprong, vermeerderd met de verkoopkosten, algemene kosten en administratiekosten (“VAAkosten”) en een winstmarge.
In de klacht moet u de kostenstructuur vermelden en uitleggen hoe de kosten zijn berekend:
materialen (geef de belangrijkste gebruikte grondstoffen aan), directe loonkosten;
overheadkosten, VAA-kosten, uitgezonderd vervoerskosten, en een redelijke winstmarge in het
land van oorsprong (zie figuur 2 hieronder).
64. Vermeld ook duidelijk de bronnen voor elk item en neem alle relevante bewijsstukken (met
vermelding van de datum) op in de bijlagen (zie bijlage 2). In figuur 2 hieronder 15 wordt een
voorbeeld gegeven:

14

De verkopen op de binnenlandse markt worden als onbeduidend aangemerkt als zij minder dan 5 % van de
uitvoer uit het land naar de EU uitmaken.
15 Zoals in voetnoot 13.
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Figuur 2. Door berekening vastgestelde normale waarde
Door berekening vastgestelde normale waarde in Land van uitvoer
Betrokken product, soort
Productiekosten
Grondstoffen
- grondstof A (300 EUR/ton)
- grondstof B (25 EUR/ton)
- grondstof C (70 EUR/ton)
Arbeid
- Geschoolde arbeid (30 EUR/ton)
- Ongeschoolde arbeid (20 EUR/ton)

EUR/ton

395

EUR/ton

50

Energie 200 kWh, 0,05 EUR/kWh
EUR/ton
Overige productiekosten
EUR/ton
(Zo mogelijk specificeren: huur, leasing, afschrijving, onderhoud en reparatie enz.)
Subtotaal productiekosten
EUR/ton
VAA-kosten
EUR/ton
(Zo mogelijk specificeren: financiering, verzekering, verpakking,
administratie, verkoop, reclame, onderzoek en ontwikkeling, octrooien/royalty's,
technische bijstand, garanties enz.)
TOTALE KOSTEN
Normale winstmarge

EUR/ton
5%

NORMALE WAARDE af fabriek

EUR/ton

EUR/ton

10
45
_____
500
100

_____
600
30
_____
630

Invoervolumes en kosten voor grondstoffen en energie ontleend aan het internationale verslag over de
bedrijfstak van __ (zie bijlage ___).
Personeelskosten gebaseerd op cijfers van de Internationale Arbeidsorganisatie (zie bijlage ___).
Overige productiekosten en VAA-kosten ontleend aan het marktonderzoek van ___ of geraamd op
basis van ______. Bijlage ___ bevat een kopie van de betreffende pagina's.
De normale winst is het minimumbedrag dat in de bedrijfstak voor herinvestering nodig is. Zie bijlage
___ voor nadere gegevens.
Gehanteerde wisselkoers: ____ (gemiddelde voor jaar ___). Zie bijlage ___ voor nadere gegevens.

65. Zijn er geen betrouwbare prijzen voor de binnenlandse markt van de exporteur voorhanden en
kunnen de productiekosten van de producent-exporteur niet worden berekend, neem dan contact
op met de diensten van de Commissie.
Landen waar sprake is van verstoringen van betekenis
Als de prijzen en kosten van het betrokken product in het land van uitvoer onbetrouwbaar zijn
omdat er sprake is van verstoringen van betekenis, moet u in de klacht bewijs van die
verstoringen voor het betrokken product opnemen.
66. Verstoringen van betekenis zijn de verstoringen die zich voordoen wanneer de gerapporteerde
prijzen en kosten, waaronder de kosten van grondstoffen en energie, niet door de vrije
marktwerking tot stand komen, doordat zij door aanzienlijk overheidsingrijpen worden beïnvloed.
U kunt onderstaande bronnen gebruiken om te bepalen of er sprake is van verstoringen van
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betekenis:
1) Verslagen van de Commissie over verstoringen van betekenis. De Commissie kan verslagen
opstellen en/of actualiseren over verstoringen van betekenis in een bepaald land of een bepaalde
branche. Als een dergelijk verslag bestaat en u het relevant acht voor de zaak, kunt u ernaar
verwijzen in de klacht. Het wordt dan onderdeel van het bewijsmateriaal van de klacht (is het
verslag gepubliceerd, voeg dan een link naar de website toe);
2) Als er geen verslag bestaat of ter aanvulling van een verslag kunnen ook andere
verstoringen worden gesteld in de klacht. Deze bronnen kunt u gebruiken wanneer u het bestaan
van andere verstoringen wilt aantonen. Gestelde verstoringen ten aanzien van de
productiemiddelen (“inputs”) moeten structureel zijn, en u moet er bewijs voor aandragen.

Is eenmaal vastgesteld dat er sprake is van verstoringen van betekenis voor het betrokken
product, dan moet de normale waarde worden berekend aan de hand van productie- en
verkoopkosten waarin niet-verstoorde prijzen of benchmarks tot uitdrukking komen, met
inbegrip van een redelijk bedrag voor VAA-kosten en winstmarge.
67. Volg voor het berekenen van de normale waarde de volgende vier stappen:
I. Gebruik gegevens die betrekking hebben op een representatief product, een
representatieve bedrijfstak en een representatief productieproces
Als het product door een groot aantal EU-producenten wordt vervaardigd, moet u gegevens van
een of enkele representatieve EU-producent(en) gebruiken. Is het product niet homogeen, dan kan
het nodig zijn dat u een of meer representatieve productsoorten kiest. Kies bijvoorbeeld een soort
of soorten waarvoor u kunt aantonen dat de invoer ervan in de EU een aanzienlijk deel van de
totale invoer in de EU van het product uit het land van uitvoer vertegenwoordigt. Idealiter is het
productieproces identiek aan dat in het land van uitvoer of vertoont het daarmee grote gelijkenis.
Is dat niet het geval, dan moet u een representatief productieproces gebruiken.
II. Neem, uitgaande van gegevens van EU-producenten, het volgende op in de klacht:
•

een uitsplitsing van de productiefactoren (of een materiaalstaat, zie bijlage 8 voor details) die
nodig zijn voor het vervaardigen van het betrokken product;

•

de hoeveelheid of het gebruik van elke productiefactor, met vermelding van de meeteenheid
(kg, m2 ...), die/dat nodig is voor het vervaardigen van het betrokken product;

•

voor elke productiefactor, de productiekosten per eenheid;

•

een beschrijving van de alle productiefactoren, met, voor zover van toepassing, een toelichting
op kwaliteit, klasse, concentraties enz. en zo mogelijk de desbetreffende code van het
geharmoniseerd systeem 16.

III. Gebruik niet-verstoorde benchmarks

16

Het geharmoniseerd systeem (GS) is een wereldwijd gestandaardiseerd systeem van benamingen en nummers
voor het indelen van verhandelde producten. Het wordt gebruikt door meer dan 200 landen die zijn
aangesloten bij de Werelddouaneorganisatie. De GS-codes bestaan uit zes cijfers. Landen gebruiken vaak
uitgebreidere codes, maar die zijn niet internationaal geharmoniseerd.
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Ter vervanging van verstoorde kosten (zie punt IV hieronder) kunt u gebruikmaken van nietverstoorde benchmarks die afkomstig zijn uit een geschikt representatief land. U kunt zo nodig
ook gebruikmaken van niet-verstoorde internationale prijzen, kosten of benchmarks.

Keuze van een geschikt representatief land
U kunt het best eerst een lijst maken van alle mogelijke representatieve landen. Kies daaruit
het land dat het hoogst scoort voor de onderstaande criteria.
•

In het land moet sprake zijn van een substantiële productie van het betrokken product. Het
product moet op de binnenlandse markt worden vervaardigd en verkocht in hoeveelheden die
representatief zijn in vergelijking met de omvang van de uitvoer uit het land vanwaaruit naar
wordt gesteld invoer met dumping in de EU plaatsvindt (5 % wordt doorgaans als benchmark
gehanteerd). Zijn er veel producenten en/of wordt er veel uit derde landen ingevoerd, dan wijst
dat op concurrentie. De productie moet worden vergeleken met die van het land van uitvoer.
In de klacht moet u daarom informatie opnemen over de toegang tot en de aard van
grondstoffen en componenten, de productietechnologie, het soort proces, specialisatiepatronen
enz. Pas waar nodig correcties toe in verband met eventuele wezenlijke verschillen aangaande
die factoren. Evenzo moeten de producten van oorsprong uit het land van uitvoer en de in het
representatieve land vervaardigde producten identiek of vergelijkbaar zijn wat hun fysische,
technische en chemische eigenschappen en hun toepassingen betreft. Voor eventuele
verschillen kunt u passende correcties toepassen.

•

Het land moet een niveau van economische ontwikkeling hebben dat vergelijkbaar is met
dat van het land van uitvoer. Dit betekent dat het in dezelfde inkomenscategorie moet vallen
17
en dat het bevolkingsaantal significant moet zijn .

•

Gegevens over kosten moeten “direct beschikbaar” 18 zijn (zie ook bijlage 8). Landen met een
niveau van economische ontwikkeling dat niet hetzelfde is als dat van het land van uitvoer,
maar daarmee wel vergelijkbaar is, mogen alleen worden gekozen voor zover het belang van
beschikbaarheid van gegevens opweegt tegen het verschil in niveau van economische
ontwikkeling.

•

In het representatieve land mag geen sprake zijn van verstoringen (zie ook bijlage 8).

•

Voldoen meerdere landen aan deze criteria, dan is het meest geschikte representatieve land
een land met een toereikend niveau van sociale en milieubescherming. Dit “toereikend
niveau van bescherming” moet zijn gebaseerd op de VN-/IAO-verdragen betreffende
fundamentele arbeidsrechten en op milieuverdragen. Een indicatieve lijst is te vinden in
19
bijlage VIII bij de verordening betreffende het schema van algemene preferenties (SAP)) .

Internationale prijzen, benchmarks of kosten
U kunt ook internationale prijzen, benchmarks of kosten gebruiken ter vervanging van

17

Zie bijvoorbeeld de inkomensindeling van de Wereldbank:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups

18

“Direct beschikbaar” betekent niet per se “kosteloos beschikbaar”, maar publieke toegankelijkheid is wel een
vereiste. Kosteloos beschikbare informatie heeft echter wel de voorkeur.
19 Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 houdende
toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (PB L 303 van 31.10.2012, blz. 1).
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verstoorde kosten, bijvoorbeeld wanneer in het representatieve land niet-verstoorde kosten niet
direct beschikbaar zijn, of wanneer een internationale notering een betere indicatie van het
niveau van niet-verstoorde kosten lijkt te zijn. Zo kan, wat dit laatste betreft, worden
aangenomen dat de notering voor non-ferrometalen, ferrometalen en edele metalen op de
metaalbeurs van Londen (London Metal Exchange) een beter referentiepunt is dan de
statistische invoergegevens van een bepaald land.

IV. Vervanging van kosten
1) Corrigeer waar mogelijk de kosten van de EU-producenten die als uitgangspunt zijn
genomen (zie punt II hierboven) overeenkomstig de kosten in het land van uitvoer waar sprake
is van verstoringen.
2) Vervang vervolgens de verstoorde kosten door de niet-verstoorde benchmarks (zie punt III
hierboven) om de normale waarde door berekening vast te stellen.
Hieronder wordt een voorbeeld gegeven:
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Figuur 3. Door berekening vastgestelde normale waarde in geval van verstoringen van betekenis
Betrokken product, soort
Productiekosten
Grondstoffen
- grondstof A (300 EUR/ton)
- grondstof B (25 EUR/ton)
- grondstof C (70 EUR/ton)
Arbeid
- Geschoolde arbeid (30 EUR/ton)
- Ongeschoolde arbeid (20 EUR/ton)

EUR/ton

395

EUR/ton

50

Energie 200 kWh, 0,05 EUR/kWh
EUR/ton
Overige productiekosten
EUR/ton
(Zo mogelijk specificeren: huur, leasing, afschrijving, onderhoud en reparatie enz.)
Subtotaal productiekosten
EUR/ton
VAA-kosten
EUR/ton
(Zo mogelijk specificeren: financiering, verzekering, verpakking,
administratie, verkoop, reclame, onderzoek en ontwikkeling, octrooien/royalty's,
technische bijstand, garanties enz.)
TOTALE KOSTEN
Normale winstmarge
30

EUR/ton
5%

NORMALE WAARDE af fabriek

EUR/ton

10
45
_____
500
100

_____
600
EUR/ton
_____
630

De prijs van grondstof A is gebaseerd op de gemiddelde invoerprijs in het geschikte representatieve
land voor de invoer uit alle landen uitgezonderd het land van uitvoer, aangezien daar sprake is van
verstoring (de invoer uit het land van uitvoer vertegenwoordigt XX % van de totale invoer in het
geschikte representatieve land). Cijfers ontleend aan __ (zie bijlage ___).
De energiekosten zijn afkomstig van het nationale bureau voor de statistiek (zie bijlage ___). Ze
komen in grote lijnen overeen met de gegevens over energiekosten die zijn aangeleverd door de drie
medewerkende producenten in het representatieve land (zie bijlage ___ met informatie over hun
kosten en winstmarges).
Alle andere kosten zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten en winstmarges van de drie producenten in
het representatieve land die hebben meegewerkt (zie bijlage ___ met informatie over hun kosten).
De VAA-kosten en winstmarges komen uit openbare financiële verslagen van producenten in het
representatieve land die het betrokken product vervaardigen en/of in hetzelfde segment/dezelfde sector
actief zijn (zie bijlage ___ voor de verslagen).
Gehanteerde wisselkoers: ____ (gemiddelde voor jaar ___). Zie bijlage ___ voor nadere gegevens.
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D.

Uitvoerprijs
Uitvoerprijs die de exporteur aan de eerste onafhankelijke afnemer in de EU in rekening
brengt

68. De uitvoerprijs is de prijs af fabriek van voor uitvoer bestemde goederen die door de eerste
onafhankelijke afnemer in de EU is betaald of moet worden betaald. Meestal is de uitvoerprijs
gebaseerd op de prijs die de exporteur aan de niet-verbonden importeur in de EU in rekening
brengt.
69. Facturen, prijsaanbiedingen, prijslijsten en rapportages van verkoopmedewerkers, maar ook
officiële statistieken over de invoer uit het betrokken land kunnen dienen als bewijs van de
uitvoerprijs. De prijs moet worden teruggerekend tot het niveau af fabriek. Het bewijs voor de
uitvoerprijs moet betrekking hebben op dezelfde periode als die welke u voor de normale waarde
hebt gebruikt (zie punt 55 hierboven).
Door berekening vastgestelde uitvoerprijs
70. Soms moet de uitvoerprijs door berekening worden vastgesteld op basis van de prijs waartegen
de ingevoerde producten voor het eerst aan een onafhankelijke koper worden doorverkocht. Dit
is met name het geval als u als klager:
-

de uitvoerprijzen niet kunt achterhalen, of

-

redenen hebt om aan te nemen dat de exporteur en importeur met elkaar verbonden zijn (bv.
via een moeder-dochterrelatie), dat er een compensatieregeling tussen hen bestaat of dat de
uitvoerprijs om andere redenen onbetrouwbaar is. Licht een en ander toe.

71. Voor het reconstrueren van de uitvoerprijs af fabriek moet u de wederverkoopprijs vermelden die
voor het ingevoerde product op het eerste wederverkooppunt aan een onafhankelijke koper in de
EU in rekening is gebracht. Bij een prijs van een importeur die met de exporteur verbonden is,
moet u corrigeren voor bijvoorbeeld:
- de VAA-kosten van de importeur,
- de gebruikelijke winstmarge van een niet-verbonden importeur,
- kosten voor vervoer, verzekering, lading, overlading en lossing en aanverwante kosten, en
- douanerechten.
72. Alle correcties moeten worden onderbouwd met toereikend schriftelijk bewijsmateriaal. In
figuur 4 20 wordt hiervan een voorbeeld gegeven.

20

Als de klacht in het geval van een niet-homogeen product meerdere representatieve productsoorten omvat,
zal er van meerdere normale waarden sprake zijn. Deze worden elk afzonderlijk met de uitvoerprijzen
vergeleken.
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Figuur 4. Door berekening vastgestelde uitvoerprijs
Klager heeft bewijs verkregen van een prijs die door een detailhandelaar is betaald aan een met
een exporteur verbonden groothandelaar/importeur (134,5 EUR). Op basis van deze prijs moet
de netto-uitvoerprijs af fabriek worden geraamd door de toepasselijke posten in mindering te
brengen, bijvoorbeeld btw (10 %), VAA-kosten en winstmarge van de groothandelaar (10 %),
kosten voor vervoer en verzekering in de EU (2 %), douanerechten (5 %), kosten voor vervoer en
verzekering voor het traject van de buitengrens van de EU tot de fabriek van de exporteur (4 %).
Betrokken product, merk, soort

EUR

Brutogroothandelsprijs

134,5

minus btw = 10 %. (Berekening: 134,5/1,10)
⇒ Nettogroothandelsprijs

122,3

minus VAA-kosten van groothandelaar (5 %) en winstmarge van niet-verbonden importeur
(5 %) = 10 %; en kosten vervoer en verzekering in EU = 2 %. (Berekening: 122,3/1,12)
⇒ Prijs voor groothandelaar na inklaring

109,2

minus douanerechten = 5 %. (Berekening: 109,2/1,05)
⇒Cif 21-uitvoerprijs

104

minus kosten verzekering en vracht tot fabriek = 4 %. (Berekening: /1,04)
⇒Uitvoerprijs af fabriek

100

Detailhandelsprijs verkregen als gemiddelde van facturen (of uit catalogus, prijslijst, marktonderzoek
enz.).
22

Zie bijlage ___ of invoerprijs volgens cijfers van Eurostat (zie bijlage ___).
Alle marges en de kosten voor verzekering en vracht zijn verkregen uit het marktonderzoek van ______ of
zijn geraamd op basis van ____ Bijlage ___ bevat een kopie van de desbetreffende pagina's.

E.

Prijsvergelijking

73. Voor een geschikte prijsvergelijking moeten de uitvoerprijs en de normale waarde met elkaar
kunnen worden vergeleken wat betreft de fysische en chemische basiseigenschappen van het
product en de verkoopvoorwaarden. Beide waarden moeten in hetzelfde handelsstadium (bv.
groothandel of detailhandel), op het niveau af fabriek en zo veel mogelijk op hetzelfde moment in
de tijd met elkaar worden vergeleken.
74. Als de uitvoerprijs en de normale waarde niet goed vergelijkbaar zijn, moet u als klager naar
beste weten correcties voor alle verschillen toepassen.
Voor elke correctie die u maakt, moet u:
1) details vermelden over de verschillen die eraan ten grondslag liggen;
2) een raming van de noodzakelijke aanpassingen geven;
3) ondersteunend bewijs aangaande de verschillen leveren.
75. Een en ander betekent dat het nodig kan zijn de normale waarde (niet de uitvoerprijs) te

21

CIF (Cost, Insurance and Freight) is een handelsvoorwaarde die inhoudt dat de verkoper verantwoordelijk is
en de kosten draagt voor het vervoer van de goederen naar de overeengekomen haven van bestemming. Zie
ook voetnoot 12.
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De invoerstatistieken van Eurostat zijn voor iedereen in te zien op internet. Zie deel 6 “NUTTIGE LINKS”
hieronder.
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corrigeren als het product dat voor het vaststellen van die waarde is gebruikt, niet gelijk is aan
het ingevoerde product omdat het andere fysische en/of chemische basiseigenschappen heeft. In
dat geval moet u duidelijk uitleggen wat de verschillen zijn tussen beide producten en hoe die
verschillen de marktwaarde of de productiekosten plus winstmarge beïnvloeden.
76. Correctie van de normale waarde (niet de uitvoerprijs) kan ook nodig zijn als de
prijsvergelijkbaarheid van het product dat op de binnenlandse markt van de exporteur wordt
verkocht en het naar de EU uitgevoerde product wordt beïnvloed door het feit dat er sprake is
23
van verschillende handelsstadia en/of invoerheffingen en indirecte belastingen.
77. Verder moet zowel de normale waarde als de uitvoerprijs worden gecorrigeerd voor verschillen
met betrekking tot:

F.

-

kortingen

-

rabatten en hoeveelheden

-

vervoer, verzekering, verlading enz.

-

verpakking

-

krediet

-

kosten van dienstverlening na verkoop

-

provisie

-

omrekening van valuta alsook

-

andere factoren die van invloed zijn op de prijs en prijsvergelijkbaarheid.

Dumpingmarge

78. De dumpingmarge wordt doorgaans als volgt berekend:
1) Prijsvergelijking: bereken het verschil tussen de normale waarde (netto af fabriek) en de
uitvoerprijs (netto af fabriek) na correctie voor eventuele verschillen die van invloed zijn op
de prijsvergelijkbaarheid;
2) Druk dit verschil uit als een percentage van de cif-uitvoerprijs.
In figuur 5 wordt een voorbeeld gegeven.
Figuur 5. Berekening van de dumpingmarge (alle cijfers in EUR)
a. Normale waarde af fabriek
b. Uitvoerprijs af fabriek
c. Dumpingmarge
a-b
d. Cif-waarde
e. Dumpingmarge als % van cif-waarde c *100
d

100
(80)
20
90
20 = 22 %
90

79. Als u verschillende productsoorten hebt gekozen, zullen er ook verschillende dumpingmarges
zijn. Van die marges kunt u een gemiddelde berekenen om een enkele dumpingmarge voor het
totale betrokken product te verkrijgen, maar in de klacht moet u wel alle berekeningen opnemen.
80. Heeft de klacht betrekking op meer dan één land, dan moet u de dumpingmarge voor elk van de
betrokken landen afzonderlijk berekenen.

23

Het gaat hier om het verschil tussen verkoop in de detailhandel en verkoop via distributeurs.
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G.

Niveau van de maatregelen in geval van verstoringen van de grondstoffenmarkt in
het land van uitvoer

81. Volgens de regels van de WTO en de EU kan een antidumpingrecht niet hoger zijn dan de
dumpingmarge, maar wel lager, als een lager recht volstaat om de door de invoer met dumping
veroorzaakte schade te verhelpen. Dit is de zogeheten “regel van het laagste recht”. Deze regel is
dus van toepassing als de schademarge (zie punt 142) lager is dan de dumpingmarge (zie
punt 78).
82. Wanneer wordt beoordeeld of een recht lager dan de dumpingmarge toereikend zou zijn om de
schade op te heffen, houdt de Commissie rekening met de vraag of er van verstoringen van de
grondstoffenmarkt in verband met het betrokken product sprake is.
83. Als u als klager meent dat er sprake is van dergelijke verstoringen van de grondstoffenmarkt en
wilt dat de Commissie deze onderzoekt, dan wordt aangeraden om in de klacht voldoende
bewijsmateriaal op te nemen waaruit blijkt dat zulke verstoringen bestaan (zie onderstaande lijst
van verstoringen die de Commissie kan onderzoeken) en dat de prijs van de betreffende
grondstof in het land van uitvoer aanmerkelijk lager is dan de prijzen op de representatieve
internationale markten. Op basis van dat bewijsmateriaal kan de Commissie die verstoringen
onderzoeken en zo nodig een met de dumpingmarge overeenkomend recht instellen. De
Commissie zal, voor zover zij over bewijsmateriaal beschikt, ook op eigen initiatief onderzoeken
of dergelijke verstoringen bestaan.
Indien de Commissie vóór het openen van een zaak niet beschikt over voldoende bewijs van
dergelijke verstoringen, hetzij op basis van de klacht hetzij door de Commissie op haar eigen
initiatief vergaard, dan zal het bericht van inleiding en bijgevolg de reikwijdte van het onderzoek
niet de analyse van dergelijke verstoringen omvatten. Zijn er tijdens een onderzoek geen
verstoringen vastgesteld, dan kan de schademarge niet wegens verstoringen van de
grondstoffenmarkt op de hoogte van de dumpingmarge worden vastgesteld. Dit zou
aanmerkelijke gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van het recht.
Voorbeeld
In een antidumpingonderzoek worden voor een bepaalde producent in het land van uitvoer een
dumpingmarge van 50 % en een schademarge van 15 % vastgesteld. Normaliter zou het
antidumpingrecht op 15 % worden bepaald, maar als in het onderzoek verstoringen van de
grondstoffenmarkt komen vast te staan, kan de Commissie – als het belang van de Unie dat
vereist – het antidumpingrecht voor de betrokken producent op 50 % (de hoogte van de
dumpingmarge) vaststellen.

84. In aanmerking komen alleen grondstoffen die ten minste 17 % van de productiekosten van het
betrokken product vertegenwoordigen. Uit de kostenuitsplitsing in de klacht moet dan ook
blijken dat de grondstof waarvan de markt is verstoord, waarschijnlijk aan het 17 %-criterium
voldoet.
85. De productiegegevens van de klagers komen normaal gesproken redelijk overeen met die van de
producenten in het land van uitvoer, maar vallen daarmee niet altijd geheel samen. Dit betekent
dat wanneer er bijvoorbeeld bewijs is van een dubbeleprijsstellingsregeling voor elektriciteit in
het land van uitvoer terwijl elektriciteit slechts 15 % van de productiekosten uitmaakt, het bewijs
aangaande deze verstoring door de Commissie toch kan worden onderzocht. Anderzijds kan
bewijs van een uitvoertariefcontingent voor een grondstof die slechts 3 % van de productiekosten
vertegenwoordigt, wel worden toegevoegd, maar is het niet erg waarschijnlijk dat in zo'n geval in
het land van uitvoer wordt voldaan aan het 17 %-criterium. Wanneer u als klager op de hoogte
bent van verschillen in productiemethoden ten opzichte van producenten in het land van uitvoer
(bv. wegens verticale integratie), dan moet u dat in de klacht vermelden.
86. De verstoringen die de Commissie kan onderzoeken, zijn:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dubbeleprijsstellingssystemen
uitvoerbelastingen
aanvullende belastingen op de uitvoer
uitvoerquota
uitvoerverboden
fiscale belastingen op de uitvoer
vergunningsvereisten
minimumprijzen bij uitvoer
beperking of uitsluiting van btw-teruggave
inklaringsbeperkingen voor exporteurs
lijsten van gekwalificeerde exporteurs
verplichtingen van de binnenlandse markt
ondernemingseigen mijnbouwrechten.

87. Het over te leggen bewijs moet toereikend zijn. Stellingen waarvoor geen bewijs wordt geleverd,
worden niet in aanmerking genomen. Als u bijvoorbeeld betoogt dat er in het land van uitvoer
sprake is van een verstoring van de markt van een bepaalde grondstof vanwege een
uitvoercontingent, moet u de wettelijke regeling waarin dat contingent is vastgesteld in de klacht
vermelden en ook aantonen dat die regeling van kracht is.
88. Hieronder volgt een aantal bronnen met nuttige informatie over mogelijke verstoringen van de
grondstoffenmarkt. Bij de meeste van deze bronnen berust de omschrijving van grondstoffen op
de GS-indeling. U kunt dus het best zoeken op de GS-codes voor de gebruikte grondstoffen:
•

•
•
•
•
•
•

de lijst die de OESO publiceert en gebruikt in haar “inventaris inzake
exportbeperkingen voor industriële grondstoffen”
(http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials);
de lijst van voor onderzoek van de Commissie vatbare verstoringen komt hiermee
overeen;
onderzoeken inzake handelsbeleid van de WTO:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm
landspecifieke verslagen;
informatie van professionele sectoranalisten zoals IHS Market, Metal Bulletin en
Bloomberg;
de “Doing Business”-website van de Wereldbank: http://www.doingbusiness.org/data.
Selecteer een land in de rubriek “Economy Snapshots” en klik vervolgens in de lijst van
onderwerpen op “Trading across Borders”;
de databank van het IMF: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
andere bronnen over de prijzen van nutsvoorzieningen, zoals het Internationaal
Energieagentschap en nationale instanties op het gebied van de watervoorziening.

Aanvullende beoordeling van het belang van de Unie in geval van verstoringen van de
grondstoffenmarkt
89. Deze beoordeling heeft tot doel vast te stellen of toepassing van een maatregel op het niveau van
de dumpingmarge in het belang van de Unie is. Voor die beoordeling moet de Commissie actief
informatie verzamelen bij belanghebbenden, onder wie de klagers. Zij moet aspecten als
reservecapaciteit in het land van uitvoer, concurrentie op de grondstoffenmarkt en het effect op
toeleveringsketens voor EU-bedrijven en alle andere relevante zaken onderzoeken.
90. Om haar in staat te stellen voldoende informatie te verzamelen om te kunnen bepalen of
toepassing van een maatregel op het niveau van de dumpingmarge in geval van verstoringen van
de grondstoffenmarkt in het belang van de Unie is, wordt u als klager verzocht in de klacht alle
relevante (door bewijs gestaafde) informatie op te nemen. Beantwoord daarvoor vragen als:
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a) is er aanzienlijke reservecapaciteit voor het betrokken product/de betrokken grondstof in het
land van uitvoer? Geef zo mogelijk een raming van de productiecapaciteit, de jaarproductie en
het binnenlands verbruik van het betrokken product in het land van uitvoer. Vermeld ook de
bron van de informatie;
b) wat zijn de wereldwijde concurrentievoorwaarden voor de belangrijkste grondstoffen van het
betrokken product? Ondervindt de bedrijfstak van de EU problemen bij de toegang en/of
kosten met betrekking tot deze grondstoffen? Zijn de EU-producenten sterk afhankelijk van de
invoer van strategisch belangrijke grondstoffen? Kan die afhankelijkheid kritiek zijn gelet op
de economische waarde van die grondstoffen en de grote leveringsrisico's? In hoeverre kan de
belangrijkste grondstof worden vervangen door andere materialen?
c) welke gevolgen zou de toepassing van de maatregel op het niveau van de dumpingmarge
hebben voor de downstreammarkt en de toeleveringsketen in zijn geheel?
Deze lijst met vragen is niet limitatief. Afhankelijk van het product en de markt kan het opnemen
van meer informatie relevant zijn.
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(3) SCHADE
A.

Beginselen

91.

Om te kunnen vaststellen of er voldoende bewijs bestaat voor het inleiden van een
antidumpingprocedure, moet de Commissie in het bezit zijn van bepaalde gegevens over de
gestelde schadelijke gevolgen van de dumping met invoer.

92. Het gaat hier om:
1) de hoeveelheid en de waarde van de met dumping ingevoerde producten en de prijzen ervan,
en
2) de gevolgen van de dumping voor de bedrijfstak van de EU.
93. De belangrijkste factoren voor het onderzoek van de schade (die hieronder nader worden
toegelicht) zijn:
-

Verbruik in de EU

-

Omvang en marktaandeel van de invoer met dumping

-

Eenheidsprijs van de invoer met dumping (bv. prijs per ton)

-

Prijsonderbieding ten nadele van de klagers

-

Productie , capaciteit en bezettingsgraad van de bedrijfstak van de EU en van de klagers

-

EU-verkopen naar omvang en marktaandeel van de bedrijfstak van de EU en van de klagers

-

EU-verkopen naar waarde op het niveau af fabriek en omvang van de uitvoer van de
klagers

-

Verkoopprijs per eenheid in de EU van de klagers op het niveau af fabriek

-

Kosten van door de klagers in de EU verkochte goederen

-

Winstgevendheid van de klagers in de EU

-

Werkgelegenheid in de bedrijfstak van de EU en bij de klagers

-

Investeringen van de klagers

-

Begin- en eindvoorraden van de klagers, voor elk tijdvak

24
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94. Niet alle elementen aangaande de bedrijfstak van de EU hoeven ook echt een negatieve
ontwikkeling te zien geven. Zo kunnen de verkoopcijfers in een bedrijfstak in absolute zin
stijgen, maar kan die bedrijfstak toch van mening zijn de nodige omzet te zijn misgelopen
vanwege lagere marktprijzen die het gevolg zijn van de neerwaartse prijsdruk in verband met
invoer met dumping.
95. In de klacht kunt u ook informatie opnemen over andere dan de in punt 93 vermelde indicatoren
voor mogelijke schade.
96. Verder kan een dreiging van schade of een belemmering voor het oprichten van een bedrijfstak
van de EU worden vermeld bij het beschrijven van de situatie van de bedrijfstak (zie hieronder).

24

Met inbegrip van productie die intern binnen een onderneming of aan een verbonden onderneming wordt
overgedragen of verkocht ten behoeve van verdere verwerking (intern gebruik of interne verkoop).
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Uitgezonderd intern gebruik of interne verkoop (producten die intern binnen een onderneming of aan een
verbonden onderneming worden overgedragen of verkocht voor verdere verwerking). Producten die zijn
bestemd voor intern gebruik of interne verkoop moeten apart worden vermeld.
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97. Bijlage 5 bevat een voorbeeld van een tabel die u kunt gebruiken om gegevens over afzonderlijke
ondernemingen te verzamelen en een ander voor het samenvatten van de in dit deel behandelde
gegevens over schade.
98. Let bij het verstrekken van de relevante gegevens en cijfers op het volgende:
Geografisch gebied
99. Alle hierboven genoemde indicatoren hebben betrekking op het hele grondgebied van de EU.
Product
100. De beoordeling van de schade mag alleen op het betrokken product gebaseerd zijn; de gegevens
en cijfers die u aanlevert, moeten dus uitsluitend op dat product betrekking hebben. Alleen als
het onmogelijk is enkel voor het betrokken product gegevens aan te leveren, mag u gegevens
verstrekken voor een grotere groep producten waarvan het betrokken product deel uitmaakt.
Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij invoerstatistieken, wanneer een tariefpost meer
producten dan alleen het betrokken product omvat (zie het volgende punt). In een dergelijk geval
moet de omvang van de invoer van het betrokken product worden geraamd. Geef een uitleg en
motivering voor extrapolaties of correcties van de cijfers voor de omvang.
Tariefposten
101. Tariefposten of GN-codes omvatten buiten het betrokken product soms ook andere producten,
waarop de klacht geen betrekking heeft (het gaat hier om de zogeheten “ex-codes”; zie
voetnoot 9). Daardoor kunnen geen cijfers voor het betrokken product afzonderlijk worden
gegeven. In dat geval moeten de ingevoerde hoeveelheden voor het betrokken product worden
geraamd, op basis van marktgegevens of andere bronnen. Ook statistieken van het land van
26
uitvoer kunnen uitkomst bieden .
Informatie over productsoorten
102. Als het betrokken product een groot aantal soorten of varianten omvat, kunt u de informatie voor
bepaalde schadefactoren soms beperken tot bepaalde representatieve soorten (zie ook punt 57
hierboven). U kunt dat doen als:
•

bepaalde schade-indicatoren niet voor alle soorten op mondiaal niveau beschikbaar zijn

of
•

de ontwikkeling van mondiale cijfers (bv. voor de productiekosten, verkoopprijs of
winstgevendheid) niet relevant wordt geacht.

Motiveer uw keuze voor bepaalde productsoorten.
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De meeste landen van de wereld gebruiken de nomenclatuur van het geharmoniseerd systeem (GS) van de
Werelddouaneorganisatie (WDO) voor tariefindelings- en statistische doeleinden. Het GS werkt met
zescijferige codes; leden van de WTO kunnen zelf verdere onderverdelingen vaststellen (zoals de EU heeft
gedaan met haar achtcijferige GN-codes). Dit betekent dat de tariefnomenclatuur van de leden van de WTO
(waaronder de EU) voor de eerste zes cijfers identiek is. Gebruikt u statistieken van het land van uitvoer,
dan moet u wel de tariefnomenclatuur van dat land overnemen, inclusief onderverdelingen na de zescijferige
code.
De websites van de bureaus voor statistiek van de leden van de WTO zijn te vinden op
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/natl_e.pdf
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Beoordelingsperiode
103. Voor de berekening van prijsonderbieding en prijsbederf bestrijkt de periode idealiter twaalf
maanden en eindigt zij niet later dan zes maanden voor de datum van indiening van de klacht
(dezelfde periode als voor de berekening van de dumping; zie punt 55 hierboven).
104. Voor schadefactoren waarvoor trends zichtbaar worden gemaakt (zoals de ontwikkeling van de
EU-invoer en -verkoop van EU-producenten naar hoeveelheden en prijzen) moet de periode vier
jaar bestrijken en valt het laatste jaar idealiter samen met de periode die voor de berekening van
de dumping en prijsonderbieding is gebruikt.

B.

Schadefactoren
Inleidende opmerkingen

105. De zogeheten “macro-indicatoren” moeten voor de hele bedrijfstak van de EU (d.w.z. voor de
klagers en voor andere bekende producenten) worden verstrekt. De macro-indicatoren zijn:
-

productie

-

capaciteit

-

verkoopvolume

-

marktaandeel

-

werkgelegenheid.

Zijn er geen nauwkeurige cijfers over niet tot de klagers behorende EU-producenten bekend, dan
moet u daarvan in de klacht een raming geven die is gebaseerd op een redelijke, uitdrukkelijk
vermelde methodologie.
106. De zogeheten “micro-indicatoren”, zoals verkoopwaarde, verkoopprijzen, productiekosten,
winstgevendheid en berekeningen van de prijsonderbieding, hebben uitsluitend betrekking op de
klagers.
107. De klacht moet zowel cijfers voor elke onderneming afzonderlijk als totaalcijfers bevatten.
108. U moet voor elke schade-indicator een toelichting geven (nadere details vindt u hieronder).
Verbruik in de EU (zie ook tabel A in bijlage 6, deel I)
109. De ontwikkeling van het volume van de verkopen in de EU moet worden vergeleken met het
verbruik in de EU. Cijfers over het verbruik kunnen worden gebaseerd op marktonderzoeken,
statistische gegevens enz., maar kunnen ook worden berekend aan de hand van een van
onderstaande methoden:
Methode I
Jaar
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

2

3

4

Totale EU-productie van alle producenten in de EU (klagers en nietklagers)
Totale invoer uit niet-EU-landen*
Totale uitvoer (verkopen aan niet-EU-landen)*
Zichtbaar verbruik in de EU (a+b+c)
Totale variatie van voorraden in de EU
Feitelijk verbruik in de EU (d-e)

* Mogelijke bron: in- en uitvoerstatistieken van de EU (Eurostat) – specificeer de meeteenheid (ton, kg ...)

-

Totale EU-productie van alle producenten in de EU is de productie van de klagers plus de
productie van andere producenten in de EU (met inbegrip van EU-producenten die
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verbonden zijn en/of het product zelf invoeren). Dit cijfer moet wellicht voor een deel
worden geraamd. Is een deel van de productie bestemd voor intern gebruik of interne
verkoop 27, geef dan aan hoe groot dat deel is.
-

Totale invoer uit niet-EU-landen is de som van alle in de EU ingevoerde hoeveelheden van
het product, met inbegrip van gestelde invoer met dumping. Dit cijfer is te vinden in de
28
statistieken van Eurostat . Als de GN-code meer dan alleen het betrokken product omvat,
moet dit cijfer worden geraamd.

-

Totale uitvoer (verkopen aan niet-EU-landen) is de som van alle naar niet-EU-landen
uitgevoerde hoeveelheden van het product. Dit cijfer is in de Eurostat-statistieken te vinden
onder de rubriek “extra-EU”. Als de GN-code meer dan alleen het betrokken product omvat,
moet dit cijfer worden geraamd.

-

Totale variatie van voorraden in de EU is het verschil tussen de begin- en eindvoorraden
van alle EU-producenten (klagers en niet-klagers). Afhankelijk van het product en het aantal
niet-klagers kunnen ramingen nodig zijn.

Methode II

a)

b)
c)

Jaar
Totaal verkoopvolume EU voor de
EU-productie van alle EUproducenten (klagers en niet-klagers)
Totale invoer uit niet-EU-landen*
Feitelijk verbruik in de EU (a+b)

1

2

3

4

* Mogelijke bron: in- en uitvoerstatistieken van de EU (Eurostat)

- Totaal verkoopvolume EU voor de EU-productie van alle EU-producenten is de som
van de verkopen van de klagers plus de verkopen van de andere producenten in de EU (met
inbegrip van EU-producenten die verbonden zijn en/of het product zelf invoeren).
Afhankelijk van de medewerking van de EU-producenten kunnen ramingen nodig zijn. Als
een deel van de productie bestemd is voor intern gebruik of interne verkoop, moet u
aangeven om welke hoeveelheden het gaat.
- Totale invoer uit niet-EU-landen is de som van alle in de EU ingevoerde hoeveelheden van
het product, met inbegrip van invoer met dumping. Dit cijfer is te vinden in de statistieken
van Eurostat. Als de GN-code meer dan alleen het betrokken product omvat, moet dit cijfer
worden geraamd.
Omvang en marktaandeel van de gestelde invoer met dumping (zie tabel B in bijlage 6,
deel I)
110. Het cijfer voor de omvang betreft alleen het met dumping ingevoerde product van oorsprong uit
het land/de landen waarop de klacht betrekking heeft, uitgedrukt in dezelfde eenheid als het
verbruik (ton, stuks, vierkante meter enz.).
111. Het marktaandeel wordt berekend als percentage van het verbruik in de EU, voor elk betrokken
land afzonderlijk:

27
28

Zie voetnoot 20 voor de definitie van intern gebruik en interne verkoop.
De invoerstatistieken van Eurostat zijn voor iedereen in te zien op internet. Zie deel 6 “USEFUL LINKS”
hieronder.
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Omvang van invoer met dumping uit land “A”
---------------------------------------------------------------- x 100
Verbruik in de EU

Prijs van de gestelde invoer met dumping (zie ook tabel C in bijlage 6, deel I)
112. De ontwikkeling van de invoerprijzen kan een aanwijzing zijn voor prijsdruk die door de invoer
met dumping wordt uitgeoefend.
113. Voor het weergeven van de prijsontwikkeling van met dumping ingevoerde producten worden
hier drie methoden aanbevolen. De keuze is afhankelijk van de aard van de beschikbare
informatie. U kunt echter ook andere methoden gebruiken om trends met betrekking tot de
prijzen van de ingevoerde producten aan te tonen. Welke methode u ook gebruikt, u moet in de
klacht altijd ondersteunend bewijsmateriaal opnemen.
1) U gebruikt cijfers van Eurostat. Daarin wordt veelal de gemiddelde cif-prijs per eenheid
vermeld. Douanerechten zijn in die prijs niet meegenomen.
2) U beoordeelt de ontwikkeling van de verkoopprijzen op de markt van de EU aan de hand van
specifieke representatieve productsoorten. Deze methode kan met name nuttig zijn als het
product in verschillende soorten of varianten wordt verkocht.
3) U gebruikt andere bronnen, zoals publieke of particuliere studies, marktonderzoeken,
verkooprapportages of uitvoerstatistieken van het betrokken land/de betrokken landen om de
prijzen van de met dumping ingevoerde producten aan te tonen. De ontwikkeling van de
wederverkoopprijzen in de EU zegt alleen iets over de invoerprijzen als de met
wederverkoop verband houdende kosten en winst ongewijzigd zijn gebleven.
Prijsonderbieding ten nadele van de klagers (zie ook tabel A in bijlage 6, deel II)
114. Om te kunnen vaststellen of er sprake is van prijsonderbieding en of de prijzen van de met
dumping ingevoerde producten de prijzen in de EU drukken of negatief beïnvloeden, moeten de
verkoopprijzen van die producten worden vergeleken met de verkoopprijzen van de klagers voor
een vergelijkbare productsoort op de markt van de EU, een en ander onder aanvoering van
toereikend bewijs.
115. Deze vergelijking hoeft normaal gesproken alleen voor een recente periode te worden gemaakt,
te weten een periode van twaalf maanden die niet later dan zes maanden voor de datum van
indiening van de klacht eindigt (dezelfde periode als voor de berekening van de dumping; zie
punt 55 hierboven).
116. Vergelijkingen moeten zo veel mogelijk dezelfde of soortgelijke productsoorten betreffen en op
hetzelfde handelsstadium (bv. detailhandel), hetzelfde moment in de tijd (redelijk verspreid over
de periode van twaalf maanden) en dezelfde markt betrekking hebben om redelijkerwijs te
kunnen vaststellen dat een ingevoerd product op de markt van de EU is verkocht tegen een lagere
prijs dan het product dat door de bedrijfstak van de EU wordt verkocht. Verder moet de
vergelijking worden gemaakt voor elke representatieve productsoort (d.w.z. voor dezelfde
productsoorten als die welke voor de berekening van de dumping zijn gebruikt; zie punt 57
hierboven).
117. Als de door de klagers verkochte productsoorten niet dezelfde zijn als die welke in de EU door
de exporteurs/producenten van het betrokken land worden verkocht maar daarmee wel
concurreren, moet u duidelijk uitleggen in welk opzicht en waarom die productsoorten met elkaar
concurreren en zo nodig correcties toepassen. Die correcties moeten door toereikend schriftelijk
bewijsmateriaal worden ondersteund.
118. Hieronder worden twee manieren voor het aandragen van bewijs beschreven, maar u kunt ook
andere manieren kiezen:
-

als u representatieve soorten van het betrokken product hebt gebruikt voor de berekening van
de dumping, moet u dezelfde representatieve soorten gebruiken voor de berekening van de
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prijsonderbieding. Het bewijs aangaande de uitvoerprijzen is gelijk aan het bewijs waarop de
berekening van de dumping berust, aangevuld met correcties in verband met de kosten na
invoer. Het bewijs aangaande de prijzen van de bedrijfstak van de EU voor de verkopen in
de EU zal normaliter bestaan in facturen van EU-producenten voor afnemers in de EU (zo
nodig gecorrigeerd tot het niveau af fabriek),
of
-

u baseert de vergelijking op invoerstatistieken en gebruikt daarvoor een gewogen
gemiddelde cif-eindprijs, grens EU, en de prijs af fabriek van de klagers. De kosten na
invoer (eventuele douanerechten, kosten voor de douaneafhandeling en verladingskosten)
moet u bij de eindprijs optellen. Dit gemiddelde kan worden vergeleken met de gemiddelde
prijs af fabriek van de klagers die voor de analyse van de schade-indicatoren is verstrekt (zie
de punten 123 t/m 126 hieronder). Deze methode is mogelijk niet nauwkeurig als het
betrokken product onder een GN-code valt die ook andere producten omvat of als er sprake
is van een groot aantal productsoorten die tegen uiteenlopende prijzen worden verkocht.
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119. De prijsonderbiedingsmarge wordt uitgedrukt als percentage van de EU-verkoopprijs van de
klagers op de markt van de EU en wordt doorgaans als volgt berekend:
Verkoopprijs af fabriek van klager - eindprijs van invoer met dumping
--------------------------------------------------------------------------------------------Verkoopprijs af fabriek van klager

x 100

Productie, capaciteit en bezettingsgraad van de klagers en van andere bekende EUproducenten (zie ook tabel D in bijlage 6, deel II)
120. Productie is de totale hoeveelheid die in een bepaalde periode (doorgaans twaalf maanden) in
fysiek in de EU gelegen installaties is geproduceerd, uitgedrukt in een eenheid (ton, stuks,
vierkante meter ...). In dit cijfer moet u ook de productie voor intern gebruik of interne verkoop
opnemen, met uitdrukkelijke vermelding van de betrokken hoeveelheden. Van intern gebruik of
interne verkoop is sprake wanneer producten intern binnen een onderneming of aan een
verbonden onderneming worden overgedragen of verkocht.
intern gebruik/interne verkoop = verbruik voor interne
productie; geen vrije concurrentie in geval van (gestelde)
invoer met dumping
121. Capaciteit is de hoeveelheid die in een bepaalde periode (doorgaans twaalf maanden) met inzet
van de bestaande middelen in productie-installaties in de EU kan worden geproduceerd,
uitgedrukt in een eenheid (ton, stuks, vierkante meter ...). Eventuele onderhoudsperioden, waarin
geen productie kan plaatsvinden, moeten worden meegerekend.
122. De bezettingsgraad wordt berekend door de productie te delen door de capaciteit, en uitgedrukt
in %.
123. De klacht moet de cijfers voor productie, capaciteit en bezettingsgraad (zoals hierboven
gedefinieerd) van de klagers (afzonderlijk en als eindtotaal) vermelden, onverminderd de
voorschriften van punt 96.
124. Vermeld ook of er klagers zijn die verbonden zijn met ondernemingen die het betrokken product
vervaardigen en/of verkopen in het land/de landen waarop de klacht betrekking heeft, en verstrek
informatie over die relatie en over de betrokken ondernemingen. Geef ook aan of er klagers zijn
die het product hebben gekocht (en dus deels als handelaar optreden) van andere EUproducenten, in het land/de landen waarop de klacht betrekking heeft of in andere derde landen.
Is dat het geval, vermeld dan de hoeveelheden en de prijzen waar het om gaat, en geef ook aan
waarom die aankopen hebben plaatsgevonden (zie punt 27 hierboven).
125. De klacht moet ook het volgende bevatten:
•
•
•

een raming van de productie en de capaciteit van andere bekende EUproducenten (als geheel en zo mogelijk afzonderlijk; zie ook punt 109);
een toelichting op de gebruikte methodologie (zie ook de punten 28 t/m 30
hierboven);
alle beschikbare informatie over de interne verkoop, de relatie met producenten
in het land/de landen waarop de klacht betrekking heeft en de hoeveelheden van
het betrokken product die van andere EU-producenten, in het land/de landen
waarop de klacht betrekking heeft of in andere derde landen zijn gekocht.

Verkopen in de EU, marktaandeel en uitvoer van de klagers en van andere bekende EUproducenten (zie ook tabel E in bijlage 6, deel II)
126. Het cijfer voor de verkopen in de EU naar volume is de hoeveelheid (uitgedrukt in dezelfde
eenheid als die welke voor de cijfers voor de productie en capaciteit in de EU is gebruikt) die
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door EU-producenten in een bepaalde periode (doorgaans twaalf maanden) voor verkopen aan
afnemers in de EU is gefactureerd.
127. Het cijfer voor de verkopen in de EU naar waarde is het bedrag in EUR (af fabriek) van de
hoeveelheden die door EU-producenten voor verkopen aan afnemers in de EU zijn gefactureerd.
Vermeld het handelsstadium (bv. detailhandel) waarin de producten gewoonlijk worden
verkocht.
128. De cijfers voor intern gebruik of interne verkoop (al dan niet gefactureerd) moet u apart
vermelden.
129. Het marktaandeel wordt verkregen door de verkopen naar volume te delen door het verbruik, en
wordt uitgedrukt in %. Vermeld bij de berekening van het verbruik in de EU cijfers voor elke
onderneming afzonderlijk en een eindtotaal voor alle ondernemingen samen.
130. Hiervan uitgaande moet de klacht de verkopen in de EU naar volume en marktaandeel van de
klagers en van alle EU-producenten (op basis van de best mogelijke raming) vermelden, alsook
de verkopen naar waarde van de klagers.
131. Ook de uitvoer naar volume en waarde (af fabriek), d.w.z. de verkoop buiten de EU, is relevant,
aangezien daaruit mogelijk kan worden afgeleid hoe concurrerend de bedrijfstak van de EU bij
normale concurrentie op andere markten is. Zijn de inkopen en voorraden nihil of nagenoeg nihil,
dan zou de EU-productie normaliter gelijk moeten zijn aan de EU-verkopen plus de uitvoer.
Licht eventuele afwijkingen toe.
EU-verkoopprijs van de klagers (zie ook tabel D in bijlage 6, deel II)
132. De verkoopprijs is de gemiddelde eenheidsprijs waartegen het door de klagers vervaardigde
product op de markt van de EU wordt verkocht. Die prijs moet op het niveau af fabriek worden
uitgedrukt, d.w.z. na aftrek van eventuele vervoerskosten, rabatten en provisies.
133. Bij een homogeen product of als de verkoopvolumes van verschillende soorten niet variëren, kan
een gemiddelde prijs als volgt worden berekend:
netto-omzet EU van betrokken product (af fabriek)
-------------------------------------------------------verkoop EU van betrokken product (naar volume)

134. Als er sprake is van een groot aantal productsoorten of varianten van het betrokken product, met
verschillende prijzen en verschillende verkoopvolumes, kan het beter zijn de prijsontwikkeling
weer te geven van bepaalde productsoorten die het meest representatief zijn voor het betrokken
product in zijn geheel.
Gebruik zo mogelijk dezelfde productsoorten als die welke u voor de berekening van de dumping
en de prijsonderbieding hebt gebruikt.
135. Ook statistieken uit marktonderzoeken van de representatieve verenigingen of andere rapportages
kunnen nuttige informatie bevatten.
Kosten van in de EU door de klagers verkochte goederen (zie ook tabel E in bijlage 6,
deel II)
136. Het cijfer voor de kosten van verkochte goederen is de som van de vaste en variabele
productiekosten (inclusief afschrijving) en de financiële en VAA-kosten in verband met de
productie en verkoop van het betrokken product in de EU (alle kosten vóór belastingen),
uitgedrukt als “af fabriek”, d.w.z. zonder kosten die met het vervoer naar de afnemers verband
houden.
137. U moet ook de kosten van verkochte goederen voor elke representatieve productsoort vermelden
(d.w.z. voor dezelfde productsoorten als die welke u voor de berekening van de dumping en de
prijsonderbieding hebt gebruikt; zie punt 57 hierboven).

Een klacht wegens dumping indienen – Een handleiding – 33
INHOUDSOPGAVE

138. De kosten moeten zo veel mogelijk worden weergegeven zoals ze in het eigen systeem voor
financiële verslaglegging van de afzonderlijke klager zijn opgenomen, met een toelichting op de
berekeningen.
Winstgevendheid van de klagers in verband met de verkoop van het betrokken product in
de EU (zie ook tabel F in bijlage 6, deel II)
139. De winstgevendheid wordt doorgaans vastgesteld door de nettowinst vóór belastingen van de
verkoop van het betrokken product aan niet-verbonden afnemers in de EU uit te drukken als
percentage van de aldus gerealiseerde omzet.
140. Als de winst in de beoordelingsperiode is beïnvloed door uitzonderlijke marktomstandigheden of
gebeurtenissen, moeten die omstandigheden en de weerslag ervan worden gekwantificeerd.
141. Onderstaande formule wordt veelal gebruikt om de gemiddelde winstgevendheid van de klagers
in verband met het betrokken product uit te drukken. U kunt echter ook een andere geschikte
formule gebruiken.
Winst (of verlies) op EU-verkopen van betrokken product aan niet-verbonden afnemers vóór belastingen
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Omzet (af fabriek) in EU van verkoop van betrokken product aan niet-verbonden afnemers

142. U moet ook de winstmarge vermelden die voor het waarborgen van de levensvatbaarheid van de
bedrijfstak van de EU op lange termijn vereist is (ook wel de normale winstmarge of
“streefwinst” genoemd). Motiveer waarom die marge nodig is.
Het gaat hier normaliter om de winstmarge die onder normale marktomstandigheden werd
gerealiseerd voordat de dumpingpraktijken zich voordeden, mits die marge
o
o

redelijkerwijs in de sector in kwestie kan worden verwacht voor de betrokken
bedrijfstak;
niet aan uitzonderlijke marktomstandigheden kan worden toegeschreven.

Als u deze winstmarge optelt bij de kosten van de verkochte goederen per eenheid, krijgt u de
EU-richtprijs, d.w.z. de prijs die de bedrijfstak van de EU zonder invoer met dumping
redelijkerwijs op de markt van de EU mag verwachten.
De prijsbederf- of schademarge berekent u vervolgens door de richtprijs van de klagers te
vergelijken met de eindprijs, grens EU, van de invoer met dumping (inclusief kosten na invoer;
zie ook punt 108) en drukt u uit als percentage van de cif-prijs van de invoer met dumping (om
een goede vergelijking met de dumpingmarge mogelijk te maken voor het toepassen van de regel
van het laagste recht):
Richtprijs van klager - eindprijs, grens EU, van invoer met dumping
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Cif-prijs van invoer met dumping

Aantal werknemers van de klagers en andere bekende EU-producenten (zie ook tabel F in
bijlage 6, deel I en tabel G in bijlage 6, deel II)
143. Het aantal werknemers is het gemiddelde aantal voltijdse werknemers (of ramingen daarvan) dat
voor de productie, verkoop, administratie en distributie van het betrokken product in een
bepaalde periode (doorgaans twaalf maanden) wordt ingezet. Ook tijdelijke werknemers moeten
worden meegeteld.
144. Hiervan uitgaande moet de klacht het aantal werknemers van de klagers en van alle andere
bekende EU-producenten (op basis van de best mogelijke raming) vermelden.
Investeringen van de klagers (zie ook tabel H in bijlage 6, deel II)
145. Het cijfer voor investeringen is het bedrag aan kapitaaluitgaven voor materiële vaste activa die
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direct of indirect met het betrokken product verband houden en een geraamde nuttige levensduur
van meer dan één jaar hebben.
Voorraden (zie ook tabel I in bijlage 6, deel II)
146. Het cijfer voor voorraden is de hoeveelheid van het betrokken product die voor verkoop, intern
gebruik of interne verkoop wordt aangehouden.
147. U moet de omvang van de voorraden van het betrokken product voor de klagers aan het begin en
aan het einde van elke periode van twaalf maanden vermelden. Geef aan of er bij het betrokken
product sprake is van een seizoenspatroon.
Andere schadeaspecten
148. Andere relevante schadefactoren, zoals rendement van investeringen, kasstroom, onvermogen
om kapitaal aan te trekken enz. kunnen ook een aanwijzing vormen voor de schade die de klagers
door de invoer met dumping lijden. Als dat het geval is, moet u die factoren vermelden en
toelichten.
Dreiging van nog meer schade
149. Een ander punt dat in de klacht kan worden aangevoerd, is dat de bedrijfstak van de EU in de
toekomst mogelijk nog meer schade zal lijden als gevolg van de gestelde invoer met dumping.
150. De vaststelling van een dreiging van nog meer aanmerkelijke schade moet berusten op feiten en
niet louter op beweringen. Als sprake is van duidelijk voorzienbare, dreigende verdere schade,
moet u die zo mogelijk kwantificeren. Hieronder volgen enkele voorbeelden van omstandigheden
waarin toekomstige schade kan worden voorzien:
- Tempo waarin de invoer met dumping toeneemt
Een gestage toename van de invoer met dumping zou een aanwijzing kunnen zijn dat die
invoer in de toekomst waarschijnlijk zal blijven toenemen.
- Productiecapaciteit van exporteurs
Is er in het land van uitvoer sprake van een groot potentieel aan productiecapaciteit, dan is dat
een aanwijzing dat het agressieve handelsgedrag zou kunnen voortduren. Informatie hierover
kunt u vinden in studies, gespecialiseerde krantenartikelen en andere bronnen.
- Veranderingen in de structuur van de uitvoermarkt
Structurele veranderingen op de binnenlandse markt van de exporteurs (afnemende vraag,
investeringen, technische ontwikkeling, bankhervorming, openstelling van de markt voor
buitenlandse producten enz.) kunnen ertoe bijdragen dat de uitvoer naar de EU tegen
dumpingprijzen toeneemt.
- Belemmeringen voor uitvoer naar andere derde landen
Er kunnen aanwijzingen zijn dat exporteurs zich specifiek op de markt van de EU richten. Dat
kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit de individuele uitvoerstrategie van ondernemingen, maar
ook uit het feit dat in derde landen sprake is van hoge invoertarieven of andere
invoerbelemmeringen (antidumpingmaatregelen, technische normen ...).
- Voorraden in het betrokken land/de betrokken landen
Een toename van de voorraden van exporteurs zou erop kunnen wijzen dat de uitvoer van het
product in de toekomst waarschijnlijk aanmerkelijk zal toenemen.
151. Normaal gesproken dienen dit soort stellingen ter aanvulling van stellingen aangaande schade die
al geleden is, maar een klacht kan ook uitsluitend op de dreiging van schade worden gebaseerd.
U moet dan wel toereikend ondersteunend bewijs overleggen dat bij een eerste onderzoek
standhoudt.
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Belemmeringen voor productie en ontwikkeling
152. Invoer met dumping kan mogelijk geïnteresseerde EU-bedrijven ervan hebben weerhouden het
betrokken product te vervaardigen en ze dus hebben belemmerd om zich als producent te
vestigen. Als dat zo is, moet u de situatie toelichten en uw stellingen naar behoren onderbouwen.
153. Normaal gesproken dienen dit soort stellingen ter aanvulling van stellingen aangaande schade,
maar een klacht kan ook uitsluitend zijn gebaseerd op het feit dat de invoer met dumping het
oprichten van een bedrijfstak van de EU bemoeilijkt. U moet daarvoor wel voldoende bewijs
aandragen.

(4) OORZAKELIJK VERBAND
A.

Gevolgen van de invoer met dumping

154. Naast gegevens over de (aanmerkelijke) schade moet u bewijs leveren dat die schade door de
invoer met dumping is veroorzaakt, d.w.z. dat er sprake is van een oorzakelijk verband. Dit
betekent niet dat de invoer met dumping de enige oorzaak van geleden schade moet zijn. Een
oorzakelijk verband kan blijken uit een toename van de invoer tegen dalende prijzen die in de tijd
samenvalt met een verslechtering van de situatie van de klagers zoals die in de ontwikkeling van
de schade-indicatoren tot uitdrukking komt.

B.

Gevolgen van andere factoren (zie ook bijlage 6 onder “Oorzakelijk verband”)

155. U moet ook nagaan of factoren die losstaan van de invoer met dumping mogelijk een rol hebben
gespeeld bij de verslechtering van de situatie van de bedrijfstak van de EU. Daarbij gaat het
onder meer om:
-

hoeveelheden en prijzen van het product van oorsprong uit andere derde landen

-

dalingen van de vraag en wijzigingen in verbruikspatronen

-

handelsbeperkende praktijken van EU-producenten

-

hevige concurrentie van producenten in de EU

-

slechte uitvoerprestaties van de bedrijfstak van de EU

-

lage productiviteit van de bedrijfstak van de EU

-

verkeerde beoordeling van marktontwikkelingen, bv. slecht investeringsbeleid

-

slechte marktprestaties

-

slechte productkwaliteit of beperkt productassortiment

-

koersschommelingen

-

de eigen invoer van de bedrijfstak van de EU van oorsprong uit het betrokken land.

Neem, voor zover van toepassing, in de klacht een beoordeling van die factoren of andere
relevante factoren op om aan te tonen in welke mate zij van invloed zijn geweest op de schade
die de bedrijfstak van de EU heeft geleden in de periode waarop de klacht betrekking heeft (zie
punt 92).

(5) CONCLUSIE
156. In de conclusie van de klacht kunt u in samengevatte vorm nogmaals uiteenzetten waarom het
bewijs dat u hebt overgelegd om aan te tonen dat er sprake is van dumping, schade en een
oorzakelijk verband, naar uw oordeel toereikend is om een antidumpingonderzoek te openen.
157. U moet de Europese Commissie expliciet verzoeken een antidumpingprocedure in te leiden om
de stellingen in uw klacht te onderzoeken.
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158. Stuur de klacht naar de Europese Commissie (zie bijlage 1 en punt 4 voor meer details), samen
met een gedateerde begeleidende brief die is ondertekend door een persoon die door de klagers is
gemachtigd om namens hen te handelen.
159. Hiervoor kunt u de volgende formulering gebruiken:
“Bijgevoegd treft u een klacht wegens dumping aan betreffende de invoer van (product) van
oorsprong uit (land(en)). Ondergetekende verklaart officieel dat de verstrekte informatie naar
zijn/haar beste weten volledig en juist is en dat hij/zij gemachtigd is om de klager(s) (naam
klager(s)) te vertegenwoordigen.
Naam, handtekening, adres, e-mailadres en telefoonnummer.”.

(6) NUTTIGE LINKS
160. Onderstaande links bieden toegang tot officiële statistieken. Verstrek in een aparte bijlage ook de
ruwe gegevens uit de databanken en tabellen met samengevoegde gegevens die u voor de
berekeningen hebt gebruikt.
Als de nomenclatuur van officiële statistieken niet samenvalt met het betrokken product (bv. in
het geval van “ex-codes”, d.w.z. GN-codes die meerdere producten omvatten), kunnen die
statistieken, voor zover beschikbaar, toch nuttig zijn, mits de klagers de gegevens opnieuw
kunnen verwerken aan de hand van een redelijke, toereikend verantwoorde methodologie. U kunt
ook andere betrouwbare bronnen gebruiken, zolang de informatie door voldoende
bewijsmateriaal wordt geschraagd.
Tarief- en statistieknomenclatuur
-

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1821 van de Commissie van 6 oktober 2016 tot wijziging
van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en
statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (houd er rekening mee dat ieder
jaar een nieuwe versie wordt gepubliceerd):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:294:FULL&from=EN
- Codes van de Gecombineerde Nomenclatuur (zoekfunctie):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=nl
In- en uitvoerstatistieken van Eurostat (COMEXT):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
Productiestatistieken van Eurostat (PRODCOM):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data

(7) VOLGENDE STAPPEN
161. Nadat zij de klacht heeft ontvangen, stuurt de Commissie een bevestiging van ontvangst.
162. Op basis van de informatie in de klacht beslist zij binnen 45 dagen na de indiening daarvan of zij
een onderzoek opent dan wel de klacht afwijst.
163. Als de klacht voldoende bewijsmateriaal bevat, verricht de Commissie een onderzoek naar de
representativiteit voordat zij een definitieve beslissing over het openen van een formeel
onderzoek neemt (zie ook de punten 29 t/m 34).
De Commissie neemt contact op met alle bekende EU-producenten van het betrokken product
met het verzoek hun standpunt over het eventueel openen van een onderzoek kenbaar te maken.
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Zij neemt ook contact op met bekende verenigingen op EU- en nationaal niveau.
Op basis van de antwoorden stelt de Commissie vast of de EU-producenten die de klacht hebben
ingediend, voldoende representatief zijn (zie bijlage 7 voor een voorbeeld van een brief voor het
onderzoek naar de representativiteit).
Als daar reden voor is, gebruikt de Commissie de antwoorden ook om een voorlopige steekproef
samen te stellen van EU-producenten die bij het onderzoek zullen worden betrokken.
In het bericht van opening wordt de partijen verzocht opmerkingen te maken voordat een
beslissing over de definitieve steekproef wordt genomen.
164. De klacht moet worden gesteund door ten minste de helft van de producenten die een standpunt
over de klacht kenbaar hebben gemaakt. Deze producenten moeten ten minste een kwart van de
totale EU-productie vertegenwoordigen. Ontbreken die steun en representativiteit, dan zal de
Commissie geen onderzoek openen.
165. Heeft de Commissie eenmaal besloten een antidumpingonderzoek te openen, dan wordt een
bericht van opening gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De Commissie
stuurt vervolgens vragenlijsten naar:
-

EU-producenten
exporteurs
verbonden en niet-verbonden importeurs
leveranciers en gebruikers.
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166. Deze partijen krijgen gewoonlijk 30 tot 37 dagen de tijd om de vragenlijst in te vullen. De
vragenlijsten voor EU-producenten bevatten gedetailleerde vragen over alle bovengenoemde
schadefactoren, met name over de verkoopprijs en de productiekosten van het betrokken product.
167. Vervolgens verricht de Commissie controles ter plaatse om na te gaan in hoeverre de antwoorden
juist zijn. Ook beoordeelt zij of het eventueel instellen van maatregelen in het algemene belang
van de Unie zou zijn. De Commissie kan tot uiterlijk acht maanden na de opening van het
onderzoek voorlopige maatregelen instellen en moet binnen 14 maanden na de opening een
definitieve beslissing nemen.
168. Als de klacht niet voldoende bewijs bevat dat bij een eerste onderzoek wijst op dumping, schade
en een oorzakelijk verband, worden de gronden voor de afwijzing uitvoerig toegelicht en
meegedeeld aan de klagers, zodat zij opmerkingen kunnen maken voordat een definitieve
beslissing wordt genomen. Klachten worden formeel afgewezen bij een besluit van de
Commissie.
169. De klacht kan op ieder moment worden ingetrokken zolang er nog geen definitieve beslissing
over het al dan niet openen van een zaak is genomen. Als de klacht wordt ingetrokken, wordt zij
geacht niet te zijn ingediend.
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IV. BIJLAGEN

Bijlage 1
Bijlage 2

Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7
Bijlage 8

Richtsnoeren voor het indienen van een klacht
Deel A:
Voorbeeld van een standaard inhoudsopgave van een klacht
Deel B:
Algemene klacht wegens dumping (beschrijvend deel)
Voorbeelden van standaard bijlagen bij de klacht
Richtsnoeren voor de versie “Open for inspection by
interested parties”
Formulier voor gegevensverzameling
Voorbeeld van tabellen met samenvatting informatie over
schade
Formulier voor onderzoek naar representativiteit
Landen waar sprake is van verstoringen van betekenis

Bijlage 1
Richtsnoeren voor het indienen van een klacht
De klacht moet in alle zaken zowel een “Limited”-versie als een versie “Open for inspection by
interested parties” omvatten. Deze laatste versie, de “openbare versie”, is een versie zonder
vertrouwelijke informatie.
Als de klacht in het geheel geen vertrouwelijke informatie bevat, is één versie voldoende.
De Commissie ontvangt de klacht het liefst uitsluitend in elektronische vorm. Volg hiervoor
onderstaande richtsnoeren:
•

De naam van elk bestand dat deel uitmaakt van de klacht moet als volgt zijn opgebouwd:
“Complaint body” of “Annex”, een volgnummer, een indicatie van de inhoud en de aanduiding
“LIMITED” of “OPEN”, overeenkomstig onderstaande voorbeelden:
Deel van de “Limited”-versie van de klacht

Elektronisch bestand

Lopende tekst/beschrijvend deel

Complaint_body_LIMITED.pdf

Bijlage 1 (klagers)

Annex
1_complainants_LIMITED.xlsx

Bijlage 2 (andere EU-producenten)

Annex 2_other EU
producers_LIMITED.xlsx

…

…

Deel van de openbare versie van de klacht

Elektronisch bestand

Lopende tekst/beschrijvend deel

Complaint_body_OPEN.pdf

Bijlage 1 (klagers)

Annex 1_complainants_OPEN.pdf

Bijlage 2 (andere EU-producenten)

Annex 2_other EU
producers_OPEN.pdf

…

…

Voeg bovenstaande inhoudsopgaven als een apart indexbestand bij de klacht.
•

•
•
•

•

In de regel stuurt de Commissie openbare versies van klachten in pdf-formaat naar
belanghebbenden (producenten, exporteurs, importeurs, leveranciers en gebruikers). Aangezien
de Commissie geen verantwoordelijkheid kan nemen voor de integriteit van de gegevens in geval
van omzetting van uiteenlopende bronformaten, wordt u verzocht alle elektronische bestanden
van de openbare versie in pdf-formaat toe te sturen.
Maximale bestandsgrootte: 10 MB.
Om technische redenen mag het pad op de drives van de Commissie uit maximaal 256 tekens
bestaan. U wordt dan ook verzocht geen complexe submapstructuren te gebruiken, aangezien die
tot zeer langere folder- of documentnamen leiden.
De lijsten en contactgegevens (inclusief e-mailadressen) van alle bekende EU-producenten,
importeurs, exporteurs in het betrokken land/de betrokken landen, gebruikers/consumenten en
alle berekeningen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronisch spreadsheet als
Microsoft Excel.
Geadviseerd wordt ook de door individuele ondernemingen ingevulde minivragenlijsten in de
vorm van een elektronisch spreadsheet als Microsoft Excel in de bijlagen op te nemen.
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U kunt de klacht:
-

via e-mail zoals hierboven uitgelegd, of

-

op een draagbare gegevensdrager (zoals een cd, dvd of geheugenstick), of

-

in papieren vorm

sturen naar het in punt 4 vermelde adres.
Neem voor technische vragen contact op met de Commissie voordat u de klacht indient.
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Bijlage 2
Deel A
Voorbeeld van een standaard inhoudsopgave van een klacht
1.

Inleiding

2.

Algemene informatie
A. Klagers

B.

1. De klagers
2. Representativiteit
3. Andere bekende producenten in de EU
Betrokken product

C.

1. Productomschrijving
2. Productbeschrijving
3. Douanerechten en andere handelsmaatregelen
Land/landen waarop de klacht betrekking heeft

D. Bekende exporteurs/producenten in het betrokken land/de betrokken landen

3.

E.

Bekende importeurs in de EU

F.

Leveranciers, gebruikers en consumenten in de EU

Dumping
A. Productsoorten
B.

Normale waarde
1. Keuze van referentieland (in geval van een betrokken land zonder markteconomie of
met een economie in transitie)
2. Vaststelling van normale waarde door berekening

C.

Uitvoerprijs
Berekening van uitvoerprijs

D. Prijsvergelijking
E.
4.

Schade
A.
B.
C.
D.
E.

5.

Dumpingmarge

Verbruik in de EU
Omvang en marktaandeel van de invoer met dumping
Prijs van de met dumping ingevoerde producten
Prijsonderbieding
Trends met betrekking tot schadefactoren

Oorzakelijk verband
A. Gevolgen van de invoer met dumping
B. Gevolgen van andere factoren

6.

Conclusie
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Deel B
VOORBEELD van een
algemene klacht wegens dumping (beschrijvend deel)
De elektronische versie van dit template kunt u downloaden op: http://trade.ec.europa.eu/doclib/XXXXX.docx
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Bijlage 3
Voorbeeld van standaard bijlagen bij de klacht
Voorbeeld bijlage 1.A Bedrijfstak van de EU en representativiteit van de klager

29

- EU-productie in volume voor het voorbije kalenderjaar en/of (bij voorkeur) voor een periode van
twaalf maanden die niet later dan zes maanden voor de datum van indiening eindigt. Onderbouw de
berekeningen door de bron van de gegevens te vermelden (en voeg waar mogelijk relevante
kopieën van die bron toe) en de gebruikte methodologie te beschrijven.
- Lijst van klagers met contactgegevens (naam, adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, naam
contactpersoon) en productievolume van elke klager afzonderlijk en alle klagers samen, voor het
voorbije kalenderjaar en voor een periode van twaalf maanden die niet later dan zes maanden voor
de datum van indiening eindigt.
- Lijst van andere bekende producenten in de EU met contactgegevens (naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres en zo mogelijk naam contactpersoon), met een raming van hun
productievolume voor de hierboven bedoelde periode van één jaar. Geef aan of deze andere
bekende producenten de klacht steunen, zich ertegen verzetten of er neutraal tegenover staan (als u
hun standpunt kent).
NB: verstrek alle contactgegevens in elektronische vorm, bij voorkeur in een Excel-tabel.
Voorbeeld bijlage 1.B

Betrokken product

- Documenten (zoals Europese normen), brochures, beschrijvingen van productieprocessen en
verschillende productsoorten, en foto's van het betrokken product dat in de EU wordt
geproduceerd.
- Idem voor het buitenlandse product dat naar u stelt met dumping in de EU wordt ingevoerd.
- Idem voor het op de binnenlandse markt van het betrokken land verkochte buitenlandse product.
Voorbeeld bijlage 1.C Uitvoerende ondernemingen
- Lijst (per land) van bekende exporteurs/producenten van het betrokken product, met
contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en (indien beschikbaar) naam van
contactpersoon.
- Lijst van bekende verenigingen van exporteurs/producenten, uitgesplitst naar de landen waarop de
klacht betrekking heeft, met dezelfde contactgegevens.
NB: verstrek de gegevens in elektronische vorm, bij voorkeur in een Excel-tabel.
Voorbeeld bijlage 1.D Importeurs
- Lijst (per land) van bekende importeurs met naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en
(indien beschikbaar) naam van contactpersoon.
- Lijst van bekende verenigingen van importeurs, met dezelfde contactgegevens.
NB: verstrek de gegevens in elektronische vorm, bij voorkeur in een Excel-tabel.
Voorbeeld bijlage 1.E

Leveranciers, gebruikers en consumenten

- Lijst van bekende belangrijke leveranciers, gebruikers en consumenten en hun verenigingen, met
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en (indien beschikbaar) naam contactpersoon.
NB: verstrek de gegevens in elektronische vorm, bij voorkeur in een Excel-tabel.

29

Als de bedrijfstak uit een groot aantal kleine en middelgrote ondernemingen bestaat, kunt u voor nader
advies contact opnemen met de Commissie.
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Voorbeeld bijlage 2.A Representatieve productsoorten
- Technische en statistische informatie over deze productsoorten.
Voorbeeld bijlage 2.B

Normale waarde

Keuze van referentieland (in geval van een betrokken land zonder markteconomie)
- Alle mogelijke informatie ter onderbouwing van de keuze van het referentieland, bijvoorbeeld
informatie over:
• concurrentie op de markt (marktspelers, officiële statistieken over de invoer van het betrokken
product in het voorgestelde referentieland enz.)
• de omvang van de markt in volume (bv. cijfers uit een marktonderzoek)
• het productieproces (informatie uit onderzoeken, artikelen enz.).
Als een binnenlandse prijs kan worden gebruikt:
- facturen, offertes, onderzoeken, reclame-uitingen, statistieken enz. waarin de binnenlandse prijs
wordt genoemd;
- bewijs voor eventuele correcties (uit marktonderzoeken of andere betrouwbare bronnen).
Nuttige informatie kan worden verkregen via delegaties van de EU en/of ambassades van EU-lidstaten
in landen buiten de EU.
In andere gevallen:
- bron van de voor de berekende waarde gebruikte gegevens (bv. marktonderzoeken, statistieken), of
- bewijs van de prijs die door de leverancier aan afnemers in derde landen in rekening wordt
gebracht (bv. facturen, offertes, statistieken).
Voorbeeld bijlage 2.C Uitvoerprijs
- Facturen/schriftelijke aanbiedingen en/of gegevens van Eurostat en/of andere documenten
(rapportages van verkoopmedewerkers, prijslijsten)
- Bron van de voor correcties gebruikte cijfers of basis voor de raming van de uitvoerprijs om deze
op het niveau af fabriek te brengen, met name vervoerskosten.
Voorbeeld bijlage 2.D Prijsvergelijking
- Bewijs of basis voor raming ter onderbouwing van noodzakelijke correcties.
Voorbeeld bijlage 3.A Schade
- Bewijs aangaande schadefactoren, met name prijzen van EU-producenten en winstgevendheid.
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Bijlage 4
Richtsnoeren voor de versie “Open for inspection by interested parties”
Bij het opstellen van de versie “Open for inspection by interested parties” moet u voor ogen houden
dat, anders dan bij de “Limited”-versie, alle belanghebbenden, d.w.z. producenten, exporteurs,
importeurs, leveranciers en gebruikers, deze versie zullen kunnen inzien. De versie “Open for
inspection by interested parties” moet wel gedetailleerd genoeg zijn om een redelijk inzicht in de
wezenlijke inhoud van de in de “Limited”-versie verstrekte informatie te verschaffen, zonder
vertrouwelijke gegevens te onthullen.
Bij het opstellen van de versie “Open for inspection by interested parties” van de klacht kunt u het best
als volgt te werk gaan:
1. Gebruik de “Limited”-versie van de klacht en de bijlagen als uitgangspunt.
2. Ga na welke informatie in de “Limited”-versie niet vertrouwelijk is en laat die staan in de versie
“Open for inspection by interested parties”.
3. Voor elk item dat u niet vrijgeeft (noch in de lopende tekst van de klacht, noch in de bijlagen),
moet u:
-

-

uitleggen waarom het vertrouwelijke informatie betreft (dat zal met name zijn omdat het
gaat om bedrijfsgeheimen of om documenten waarvan de bekendmaking schadelijk zou
zijn voor degene die ze heeft verstrekt of voor iemand die bij het verstrekken ervan
betrokken is) 30;
een samenvatting van de vertrouwelijke informatie geven in de niet-vertrouwelijke
versie.
Die samenvatting moet zinvol zijn, d.w.z. zij moet nauwkeurig genoeg zijn om een
redelijk inzicht te verschaffen in de wezenlijke inhoud (aantal documenten, titel,
datum/betrokken periode, beschrijving van de inhoud enz.). Vermeld in de nietvertrouwelijke versie de informatiebronnen die u hebt gebruikt, net zoals in de
vertrouwelijke versie, of geef aan waarom de bron niet kan worden vrijgegeven.

4. Als in buitengewone omstandigheden zelfs het geven van een samenvatting van de
vertrouwelijke informatie niet mogelijk is, moet u de redenen hiervoor vermelden. Geef altijd
uitdrukkelijk de plaatsen aan waar vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt. Geredigeerde tekst
moet als volgt worden aangeduid: [geredigeerd].
Voorbeelden van manieren om vertrouwelijke informatie samen te vatten
*

Wanneer de informatie cijfers voor verschillende jaren betreft, kunt u indices gebruiken:
Voorbeeld van vertrouwelijke informatie:
200x (jaar-2)
20 000 EUR

200x (jaar-1)
30 000 EUR

200x
40 000 EUR

De niet-vertrouwelijke samenvatting zou er zo uit kunnen zien:

30

Informatie of een document kan “wegens de aard ervan” als vertrouwelijk worden aangemerkt
(bedrijfsgeheimen, documenten waarvan de bekendmaking schadelijk zou zijn voor degene die ze heeft
verstrekt of voor iemand die bij het verstrekken ervan betrokken is). Voor bedrijfsgeheimen zou de
motivering bijvoorbeeld als volgt kunnen luiden: “Deze informatie is wegens haar aard vertrouwelijk omdat
de bekendmaking ervan een concurrent een aanmerkelijk concurrentievoordeel zou opleveren.”. Voor de
bekendmaking van informatie die schadelijk voor iemand zou zijn, zou dit een motivering kunnen zijn:
“Deze informatie is wegens haar aard vertrouwelijk omdat de bekendmaking ervan degene die haar heeft
verstrekt of iemand van wie die persoon haar heeft verkregen, ernstig zou benadelen.”. De
concurrentievoordelen en/of schadelijke aspecten moeten zo mogelijk worden beschreven. In buitengewone
gevallen kunnen inlichtingen of documenten die niet vertrouwelijk van aard zijn, vertrouwelijk worden
behandeld, namelijk wanneer zij als vertrouwelijk aan de Commissie worden verstrekt, vergezeld van een
naar behoren gemotiveerd verzoek om vertrouwelijke behandeling.
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200x (jaar-2)
100
*

200x (jaar-1)
150

200x
200

Wanneer de informatie enkelvoudige getallen betreft, kunt u een orde van grootte gebruiken:
Voorbeeld van een vertrouwelijk cijfer:
“De verkoopprijs bedraagt 215 EUR per ton.”
In de samenvatting die door belanghebbenden kan worden ingezien, zou dit er als volgt
kunnen uitzien:
“De verkoopprijs bedraagt [200-240] EUR per ton.”

Ordes van grootte zijn over het algemeen zinvoller dan indices, ook voor het aanduiden van trends.
Als u indices gebruikt, moet u daarvoor dan ook een motivering geven.
*

Wanneer de vertrouwelijke informatie betrekking heeft op tekst, kunt u die informatie
samenvatten of de namen van partijen vervangen door hun functie:
Voorbeeld van vertrouwelijke tekst:
“HANDELSMAATSCHAPPIJ Ltd vertelde me dat de invoerprijzen 20 % lager lagen.”
In de samenvatting die door belanghebbenden kan worden ingezien, zou dit er als volgt
kunnen uitzien:
“[een van mijn afnemers] vertelde me dat de invoerprijzen 20 % lager lagen.”

*

Wat de berekening van dumping en schade betreft, moet u in de niet-vertrouwelijke versie
vermelden welke methodologie u hebt gebruikt en een zinvolle samenvatting geven van de
vertrouwelijke informatie (bv. door ordes van grootte en indices te gebruiken voor
vertrouwelijke/gevoelige gegevens en reële cijfers).

Informatie waarop auteursrechten van derden rusten
De vuistregel is dat alle inlichtingen en gegevens in de klacht (in de “Limited”-versie en in de versie
“Open for inspection by interested parties”) vrij moeten zijn auteursrechten.
Vindt u het niettemin noodzakelijk een verslag, studie, marktonderzoek, artikel in de pers, Europese
norm enz. aan te halen waarop auteursrechten rusten, dan moet u proberen van de houder van die
rechten toestemming te verkrijgen om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen het document of
relevante gegevens daaruit te raadplegen in de versie “Open for inspection by interested parties”.
Vermeld expliciet of u die toestemming hebt verkregen, tot hoever deze reikt en welke voorwaarden er
eventueel aan verbonden zijn.
Hebt u geen toestemming gekregen, dan moet u een zinvolle niet-vertrouwelijke samenvatting geven,
zodat andere belanghebbenden hun rechten van verweer kunnen uitoefenen wanneer zij de versie
“Open for inspection by interested parties” raadplegen. De samenvatting moet elementaire informatie
zoals de naam van de auteur, de volledige titel van het document en, voor zover relevant, de nummers
van de specifieke overgelegde pagina's bevatten, alsook een beschrijving van de inhoud. Gebruik
indices of ordes van grootte in plaats van de gebruikte werkelijke gegevens.
Geeft u er de voorkeur aan pas na de opening van het onderzoek contact met de rechthebbende op te
nemen, dan verzoeken wij u onderstaande verklaring ondertekend in de klacht op te nemen:
“Ondergetekende, ... verklaart aan de Commissie informatie en/of gegevens te verstrekken die
onderworpen zijn aan het auteursrecht van derden, en de houder(s) van het auteursrecht
(naam/namen van de onderneming(en)) specifiek te zullen verzoeken de Commissie uitdrukkelijk
toestemming te verlenen om
i) voor deze handelsbeschermingsprocedure gebruik te maken van de informatie en gegevens, en
ii) de informatie en/of gegevens te verstrekken aan belanghebbenden in dit onderzoek.
In de tussentijd verschaft ondergetekende een zinvolle samenvatting van de auteursrechtelijk
beschermde informatie. Ook verklaart ondergetekende dat alle andere informatie en gegevens die
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voor dit onderzoek worden verstrekt, vrij zijn van auteursrechten.”
Zoals blijkt uit deze verklaring, moet u een zinvolle niet-vertrouwelijke samenvatting geven (met
indices of ordes van grootte, afhankelijk van het onderwerp) waarin de bron van de informatie wordt
vermeld.
Hebt u twijfels over de omgang met auteursrechtelijk beschermde informatie, neem dan contact op
met de Commissie.
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Bijlage 5
FORMULIER VOOR GEGEVENSVERZAMELING
Cellen die moeten worden ingevuld door de entiteit die de klacht opstelt
Cellen die moeten worden ingevuld door individuele bedrijven
KLACHT WEGENS DUMPING BETREFFENDE DE INVOER VAN
(product)………………………… VAN OORSPRONG UIT (land(en))………………………
Vertrouwelijk1
Vul de tabel in en beantwoord onderstaande vragen. Houd u daarbij aan het volgende:
1. De antwoorden mogen uitsluitend betrekking hebben op “…….………” (naam betrokken product),
d.w.z. ………………..……………………….(korte beschrijving van het betrokken product),
doorgaans aangegeven onder de GN-code(s) ……………………………….(codes invullen).
2. De informatie die u hier verstrekt, mag alleen betrekking hebben op uw eigen productie in de EU1
(d.w.z. zij mag geen betrekking hebben op de verkoop van producten van andere EU-producenten of
op de verkoop van ingevoerde goederen).
1 Tabel
200x
(jaar-3)*

200x
(jaar-2)*

200x
(jaar-1)*

200x
(jaar 0)*

Productie van uw onderneming in de
1 EU1 (in eenheden2)3
Capaciteit van uw onderneming in de
2 EU1 (in eenheden2)3
Verkopen van uw onderneming in de
3 EU1 (in eenheden2)3
Verkopen van uw onderneming in de
4 EU1 (in EUR)3
Werkgelegenheid bij uw onderneming
5 in de EU1 (aantal werknemers)3
Verkopen van uw onderneming
6 buiten de EU1 (in eenheden2)3
Prijs af fabriek voor verkopen van uw
onderneming in de EU1 (in
7 EUR/eenheid2)3
Volledige kosten4 voor verkopen van
uw onderneming in de EU1
8 (EUR/eenheid2)3
Winst voor verkopen van uw
9 onderneming in de EU1 (in EUR)3
Omvang van de voorraad van uw
1 onderneming in de EU per einde
0 boekjaar1 (in eenheden2)3
Investeringen voor betrokken product
1 van uw onderneming in de EU1 (in
1 EUR)3
1 Bezettingsgraad van uw onderneming
2 in de EU1 (in %)3
Is uw onderneming direct of indirect verbonden5 met een producent of exporteur van het
2 betrokken product in het land/de landen waar naar wordt gesteld sprake is van dumping?
ja:

nee:
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Indien ja, vermeld dan het land/de ………………………………
landen …………………………….
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Is uw onderneming direct of indirect verbonden5 met een andere producent of exporteur van het
3 betrokken product buiten de EU?
ja:
nee:
Indien ja, vermeld dan het land/de …………………………………
landen ………………………….
Voert uw onderneming het betrokken product in de EU1 in vanuit het land/de landen waar naar
4 wordt gesteld sprake is van dumping?
ja:

In eenheden2
Ingevoerd vanuit ………………. (land waar
naar wordt gesteld sprake is van dumping)

nee:
200x (jaar1)

200x (jaar
0)

5 Voert uw onderneming het betrokken product in de EU1 in vanuit een ander land buiten de EU?
ja:
nee:
Indien ja, vermeld dan het land/de …………………………………
landen ………………………….
De bronnen van de in dit document verstrekte informatie zijn (bv. gecontroleerde
6 rekeningen):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Onderteken dit document en voorzie het van het officiële stempel van uw onderneming.
7 Naam onderneming:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Adres onderneming:
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………
Telefoon- en faxnummer:
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………
E-mailadres:
……………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………..
Hierbij verklaart de in punt 7 hierboven vermelde onderneming dat zij voornoemde klacht als
klager steunt en machtigt zij ……………………………………………………..………
om namens haar op te treden in alle
aangelegenheden met betrekking tot de
antidumpingprocedure.

Datum

Handtekening van de gemachtigde
functionaris

Naam en functie van de gemachtigde
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functionaris
1

Dit document is uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Het is beschermd krachtens artikel 4 van Verordening (EG)
nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43). Dit document is vertrouwelijk op
grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 51) en artikel 6 van
de WTO-overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van artikel VI van de GATT 1994 (antidumpingovereenkomst) / op
grond van artikel 29 van Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad (PB L 188 van 18.7.2009, blz. 93) en artikel 12 van de
WTO-overeenkomst inzake subsidies en compenserende maatregelen.
2 De lidstaten van de EU zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië,
Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.
3 Het type eenheid verschilt per product. Bij schoenen bijvoorbeeld gaat het om paren, bij staal om tonnen, bij fietsen om
eenheden en bij drank om liters. Vermeld het type eenheid dat van toepassing is op uw product. Geef de gebruikte eenheid
aan.
4 De cijfers moeten betrekking hebben op alle 28 lidstaten (zie voetnoot 2), ook als het gaat om tijdvakken vóór 1 juli 2013.
5

De “volledige kosten” omvatten alle productiekosten (met inbegrip van afschrijvingen) en alle financiële en VAA-kosten in
verband met de productie en verkoop van de producten. De volledige kosten zijn de kosten vóór belastingen.
6 Producenten worden uitsluitend geacht met exporteurs verbonden te zijn als a) de een rechtstreeks of onrechtstreeks
zeggenschap heeft over de ander of b) een derde persoon rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap over hen beiden heeft of
c) zĳ samen rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap hebben over een derde persoon. Een persoon wordt geacht
zeggenschap over een andere persoon te hebben wanneer hij rechtens of feitelijk in staat is het handelen van de andere
persoon te beperken of te leiden.
* De meest recente gegevens mogen normaliter niet ouder zijn dan zes maanden, gerekend vanaf de datum van indiening van
de klacht. Als u bijvoorbeeld een klacht opstelt die in december 200x zal worden ingediend, moet de laatste kolom ten minste
het eerste halfjaar van 200x bestrijken.
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Bijlage 6
VOORBEELD VAN TABELLEN MET SAMENGEVATTE
INFORMATIE OVER SCHADE
I. Macro-indicatoren: hebben betrekking op de bedrijfstak van de EU als geheel
Vul onderstaande tabellen met indicatoren in voor alle EU-producenten. Jaar 0 is een periode van
twaalf maanden voorafgaand aan de indiening van de klacht die niet later eindigt dan zes maanden
vóór die indiening.
A
VERBRUIK
Jaar

Verbruik in de EU
Index

200x (jaar-3)*

200x
(jaar-2)*

200x
(jaar-1)*

200x
(jaar 0)*

100

....

....

....

Ba
VOLUME VAN DE INVOER MET DUMPING
Jaar
200x
200x

200x (jaar-3)*

(jaar-2)*

200x
(jaar 0)*

(jaar-1)*

Betrokken land
Index
100
....
....
Betrokken land
Index
100
....
....
(wanneer noodzakelijk)
Totale volume van de invoer
met dumping
Index
100
....
....
Bb
MARKTAANDEEL VAN DE INVOER MET DUMPING
Jaar
200x
200x

200x (jaar-3)*
Betrokken land
Betrokken land
(wanneer noodzakelijk)
Totale marktaandeel van de
invoer met dumping

(jaar-2)*

....
....

....

200x
(jaar 0)*

(jaar-1)*

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%

%

%

%
%
%
0
%

C
PRIJS VAN DE MET DUMPING INGEVOERDE PRODUCTEN (per eenheid)
Jaar
200x
200x
200x

200x (jaar-3)*
Betrokken land
Indices
Betrokken land
Indices
(wanneer noodzakelijk)

(jaar-2)*

(jaar-1)*

100
100

Een klacht wegens dumping indienen – Een handleiding – 64
INHOUDSOPGAVE

(jaar 0)*

D
PRODUCTIE, CAPACITEIT EN BEZETTINGSGRAAD VAN DE
BEDRIJFSTAK VAN DE EU
Jaar
200x
200x
Totale productie
Index
Productiecapaciteit
Index
Bezettingsgraad (totale
productie/productiecapaciteit)

200x (jaar-3)*

(jaar-2)*

(jaar-1)*

200x
(jaar 0)*

100

....

....

....

100

....

....

....

%

%

%

%

Ea
VOLUME VAN DE VERKOPEN IN DE EU VAN DE BEDRIJFSTAK VAN DE EU
Jaar
200x
200x
200x

200x (jaar-3)*

(jaar-2)*

(jaar-1)*

(jaar 0)*

Totale verkoop EU (volume)
Index
100
Eb
VOLUME EN PRIJZEN VAN DE UITVOER VAN DE
BEDRIJFSTAK VAN DE EU

200x (jaar-3)*

200x
(jaar-2)*

200x
(jaar-1)*

200x
(jaar 0)*

Volume
Index

100

Waarde (EUR)
Index

100

F
WERKGELEGENHEID IN DE BEDRIJFSTAK VAN DE EU
Jaar
200x
200x
Aantal werknemers
Index

200x (jaar-3)*

(jaar-2)*

(jaar-1)*

200x
(jaar 0)*

100

....

....

....
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II. Micro-indicatoren: hebben uitsluitend betrekking op de klagers
Vul onderstaande tabellen met indicatoren in voor iedere klager afzonderlijk en voor alle klagers
samen (geaggregeerde totalen).
A
PRIJSONDERBIEDING TEN NADELE VAN DE KLAGERS
Jaar
200x
200x

200x (jaar-3)*
Betrokken land
Betrokken land

(jaar-2)*

(jaar-1)*

200x
(jaar 0)*
%
%

GEGEVENS NIET
NODIG, MAAR
WEL MOGELIJK
INDIEN
RELEVANT

(indien nodig)

%

B
PRODUCTIE, CAPACITEIT EN BEZETTINGSGRAAD
Jaar
200x
200x
Totale productie
Index
Productiecapaciteit
Index
Bezettingsgraad (totale
productie/productiecapaciteit)

200x (jaar-3)*

(jaar-2)*

(jaar-1)*

200x
(jaar 0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

%

Ca
VERKOOPVOLUME EN -WAARDE EU
Jaar
200x
200x

200x (jaar-3)*

(jaar-2)*

(jaar-1)*

200x
(jaar 0)*

Totale verkoop EU (volume)
Index
Totale verkoop EU (af fabriek)
in EUR
Index
100
....
....
....
Cb
MARKTAANDEEL EU VAN DE KLAGERS EN ANDERE EU-PRODUCENTEN
Jaar
200x
200x
200x
Marktaandeel EU
Index

200x (jaar-3)*

(jaar-2)*

(jaar-1)*

(jaar 0)*

%
100

%
....

%
....

%
....

Cc
VOLUME EN PRIJZEN VAN DE UITVOER
Jaar
200x
200x
Totale verkoop
(volume)
Index

buiten

200x (jaar-3)*

(jaar-2)*

(jaar-1)*

200x
(jaar 0)*

100

....

....

....

100

....

....

....

EU

Totale verkoop buiten EU (af
fabriek) in EUR
Index
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D
VERKOOPPRIJS EU VOOR NIET-VERBONDEN AFNEMERS
Jaar
200x
200x
Verkoopprijs EU
Index

200x (jaar-3)*

(jaar-2)*

(jaar-1)*

200x
(jaar 0)*

100

....

....

....

E
KOSTEN VAN VERKOCHTE GOEDEREN VOOR VERKOPEN AAN NIET-VERBONDEN
AFNEMERS IN DE EU
Jaar
200x
200x
200x
Gemiddelde kosten van
verkochte goederen per eenheid
Index

200x (jaar-3)*

(jaar-2)*

(jaar-1)*

(jaar 0)*

100

....

....

....

F
WINSTGEVENDHEID VAN DE KLAGERS (% van winst vóór belastingen)
Jaar
200x
200x
200x
Winstgevendheid
Index

200x (jaar-3)*

(jaar-2)*

(jaar-1)*

(jaar 0)*

100

....

....

....

G
WERKGELEGENHEID
Jaar
Aantal werknemers
Index

200x (jaar-3)*

200x
(jaar-2)*

200x
(jaar-1)*

200x
(jaar 0)*

100

....

....

....

200x (jaar-3)*

200x
(jaar-2)*

200x
(jaar-1)*

200x
(jaar 0)*

100

....

....

....

H
INVESTERINGEN
Jaar
Investeringen
Index

I
VOORRAADMUTATIES
Voorraad zelf geproduceerd
betrokken product

Voorraad ingekocht
betrokken product (voor
zover relevant)

Begin jaar 1
Einde jaar 1
Begin jaar 2
Einde jaar 2
Begin jaar 3
Einde jaar 3
Begin jaar 4
Einde jaar
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OORZAKELIJK VERBAND

VOLUME EN PRIJZEN VAN INVOER UIT ANDERE DERDE LANDEN
Volume
/
Jaar
1
2
3
Land van uitvoer “X”
Index
100
....
....
Land van uitvoer “Y”
Index
100
....
....
Enz.
Andere landen
Index
100
....
....
Totale volume van andere landen
Index
100
....
....
Prijzen
/
Jaar
1
2
3
Land van uitvoer “X”
Index
100
....
....
Enz.
Andere landen
Index
100
....
....
Gemiddelde prijs van invoer uit
andere landen
Index
100
....
....
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4
....
....

....
....
4
....

....

....

Bijlage 7
FORMULIER VOOR DE BEOORDELING VAN DE
REPRESENTATIVITEIT
Vertrouwelijk

DEEL A
1.

Vervaardigt uw onderneming het betrokken product momenteel in de EU?
ja □ nee □

2.

Wat is het standpunt van uw onderneming over het eventueel openen van een
antidumpingonderzoek naar de invoer van het betrokken product van oorsprong
uit ...?

□

voor
Licht uw standpunt toe:

tegen

□

geen mening

□

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3.

Vul onderstaande tabel in. De cijfers moeten betrekking hebben op alle EUlidstaten.
Verstrek hier gegevens die uitsluitend betrekking hebben op het betrokken
product en uw onderneming

(periode van twaalf
maanden)

Totaal productievolume in de EU (ton)
waarvan voor intern gebruik

31

Volume van de verkopen in de EU (ton) uit de productie in de EU van uw
onderneming
Volume van de verkopen in de EU (in EUR) uit de productie in de EU van uw
onderneming
Productiecapaciteit in de EU (ton)
Werkgelegenheid in de EU (aantal werknemers)

31

Productie voor intern gebruik wordt intern overgedragen of verkocht, d.w.z. zonder dat deze productie op de
vrije markt komt. Overdrachten voor intern gebruik zijn interne overdrachten van het product, dat niet op de
vrije markt komt omdat het door een geïntegreerde producent wordt gebruikt voor verdere verwerking,
transformatie of assemblage door verschillende eenheden van dezelfde juridische entiteit. Deze interne
overdrachten worden gekenmerkt door het feit dat er geen handelsfacturen voor worden opgesteld.
Verkopen voor intern gebruik zijn verkopen die niet op de vrije markt terechtkomen omdat het product
wordt gebruikt voor verdere verwerking, transformatie of assemblage door een afzonderlijke juridische
entiteit die een verbonden onderneming is, terwijl ten minste een van de volgende punten van toepassing is:
i) de verkopen vinden niet plaats tegen marktprijzen of ii) de koper kan zijn leverancier niet vrij kiezen.
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Vertrouwelijk

4.

Is uw onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden 32 met een producent
of exporteur van het betrokken product in …?
ja

5.

□

nee

□

Noem hieronder alle verbonden ondernemingen, inclusief hun activiteiten, die bij
de vervaardiging en/of verkoop van het (in de EU vervaardigde) soortgelijke
product betrokken zijn.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

Heeft uw onderneming het uit ... ingevoerde betrokken product in de EU verkocht?
ja

7.

nee

□
33

Is uw onderneming een kleine of middelgrote onderneming ?
ja

8.

□

□

nee

□

Zijn er, voor zover u weet, nog andere producenten of verenigingen van
producenten van het betrokken product in de EU buiten de in bijlage III vermelde
producenten/verenigingen?
Vermeld voor de producenten/verenigingen die u hieronder noemt het adres,
telefoonnummer en e-mailadres.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

32

Voor de definitie van “verbonden” partij in de zin van artikel 4, lid 2, van de antidumpingbasisverordening
wordt verwezen naar bijlage II.
33 Volgens de Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote
en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36) geldt een onderneming als kleine of
middelgrote onderneming als 1) er minder dan 250 personen werkzaam zijn (managers enz. daaronder
begrepen) en 2) de jaarlijkse omzet 50 miljoen EUR niet overschrijdt en/of het jaarlijkse balanstotaal
43 miljoen EUR niet overschrijdt. Deze cijfers (werknemers, omzet en balanstotaal) hebben betrekking op
de geconsolideerde gegevens van de onderneming in kwestie en haar partners en/of verbonden
ondernemingen naar rato van het aandeel in het kapitaal of de stemrechten, en zijn niet beperkt tot het
betrokken product. Zie voor een nadere toelichting de nieuwe informatiebrochure voor kleine en
middelgrote ondernemingen:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
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Bijlage 8
LANDEN WAAR SPRAKE IS VAN VERSTORINGEN VAN BETEKENIS
Artikel 2, lid 6 bis, van de basisverordening bepaalt dat wanneer het wegens het bestaan van
verstoringen van betekenis in het land waar het product wordt vervaardigd, niet passend is gebruik te
maken van de prijzen en kosten in dat land, de normale waarde uitsluitend wordt berekend aan de
hand van productie- en verkoopkosten waarin niet-verstoorde prijzen of benchmarks tot
uitdrukking komen.
Voor de berekening van de normale waarde moet u een lijst met voor de vervaardiging van het
betrokken product benodigde productiefactoren (of een materiaalstaat) in de klacht opnemen. De
productiefactoren in de lijst moet u opsplitsen in directe kosten, indirecte kosten, VAA-kosten en
winst, als volgt:
•

•

Directe kosten
o Directe grondstoffen
o Energie en nutsvoorzieningen (kan onder “feitelijk gemaakte overheadkosten” worden
vermeld als de kosten onbeduidend zijn)
o Directe en indirecte loonkosten (maar indirecte loonkosten kunnen ook onder
“feitelijk gemaakte overheadkosten” worden ingedeeld)
o Nevenproducten/afgeleide producten (met inbegrip van schroot) – “Product offsets”
 Verkocht
 Opnieuw in productie ingevoerd
o Verpakking:
 Verpakkingsmateriaal
 Loonkosten i.v.m. verpakking
Indirecte kosten (“feitelijk gemaakte overheadkosten”)
o Afschrijving
o Onderhoud
o Indirecte loonkosten, voor zover niet opgenomen onder directe kosten
o Eventueel energie en nutsvoorzieningen (indien onbeduidend)

De gegevens over kosten van een geschikt representatief derde land moeten “direct beschikbaar” zijn.
Informatie is te vinden in of kan worden aangevraagd bij:
•

•

jaarrekeningen (VAA-kosten, winst en feitelijk gemaakte overheadkosten) van (een)
belangrijke producent(en) van het onderzochte product in het representatieve derde land. Deze
zijn onmisbaar. Kies (een) producent(en) die winstgevend is (zijn), bij voorkeur geen sterke
banden met producenten van het onderzochte product in het land van uitvoer heeft (hebben) en
geen subsidie ontvangt (ontvangen). Gebruik bij voorkeur (voor zover beschikbaar) gegevens
die afkomstig zijn van meerdere producenten in hetzelfde representatieve land;
statistieken over invoerprijzen voor inputs en energie. U kunt deze vinden in nationale
34

databanken met statistieken van het representatieve land, in de Global Trade Atlas (GTA) ,
waarin in- en uitvoerstatistieken van een groot aantal landen in alle delen van de wereld zijn
opgenomen enz.;

34

https://www.gtis.com/gta/
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•

nationale bureaus voor statistiek van specifieke landen, het Internationaal Energieagentschap
en andere bronnen (bv. de databank van Bloomberg), voor informatie over de kosten van
nutsvoorzieningen (water en elektriciteit bv. worden vaak in onbeduidende hoeveelheden
ingevoerd);

•

de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) , nationale bureaus voor statistiek van specifieke
landen en andere bronnen (bv. de databank van Bloomberg), voor statistieken inzake
loonkosten.

36

Landen waar sprake is van verstoringen kunnen niet worden gekozen als geschikt representatief derde
land. Dit betekent dat:
•

landen zijn uitgesloten die voor een of meer van de voor benchmarking in aanmerking
komende inputs worden genoemd in de lijst die de OESO gebruikt in haar Lijst van
exportbeperkingen voor industriële grondstoffen (“de OESO-lijst”) 37;

•

de klacht geen verstoorde waarden mag bevatten, zoals gegevens over de invoer van
grondstoffen voor het betrokken product uit landen ten aanzien waarvan de Commissie
in eerdere antidumping- of antisubsidieverordeningen heeft vastgesteld dat er sprake is
van dumping of subsidies met betrekking tot de betrokken inputs. In dergelijke gevallen
moeten de verstoorde waarden worden geschrapt.

Niet-verstoorde kosten moeten aan de volgende criteria voldoen:
•

zij vallen in de tijd samen met de verstoorde kosten en bestrijken idealiter precies hetzelfde
onderzoektijdvak, d.w.z. een periode van twaalf maanden die niet later dan zes maanden voor
de datum van indiening van de klacht eindigt;

•

zij zijn naar behoren gecorrigeerd, zodat ze kunnen worden gebruikt voor hetzelfde
handelsstadium als dat van de werkelijk gemaakte kosten.
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http://www.iea.org/.
http://www.ilo.org/inform/online-information-resources/databases/stats/lang--en/index.htm
37 http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.
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