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In deze basisregeling vindt u informatie over uitvoer van zuivelproducten en   

uitvoercertificaten.  

 

De afdeling marktordening van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO.nl) is namens de Minister van Economische Zaken in Nederland bevoegd om 

de regeling uit te voeren.  

 

Voorbehoud 

Indien de inhoud van deze basisregeling afwijkt van de van toepassing zijnde 

regelgeving, dan is deze regelgeving doorslaggevend. 
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1 Algemeen 

Onder uitvoer wordt in dit verband verstaan: de uitvoer van melk en zuivelproducten uit de 
Europese Unie (EU) naar derde landen (landen die geen lid zijn van de EU). 
Voor communautaire goederen die het douanegebied van de EU verlaten, moet aangifte ten 
uitvoer worden gedaan bij de Douane. Communautaire goederen zijn goederen die zich in 

het vrije verkeer van de EU bevinden. Dit zijn goederen waarvan de rechten bij uitvoer zijn 
betaald, goederen die in de EU zijn geproduceerd. 

2 Uitvoercertificaten 

In principe zijn voor de uitvoer van melken zuivelproducten geen uitvoercertificaten (AGREX) 

verplicht.  

Een uitvoercertificaat is wel noodzakelijk bij uitvoer van producten met aanspraak op 

uitvoerrestitutie. Aangezien op dit moment geen uitvoerrestituties zijn vastgesteld, zullen wij 

in deze regeling hier niet verder op in gaan. 

Een uitvoercertificaat is in bepaalde gevallen ook voorgeschreven voor uitvoer op basis van 

uitvoercontingenten. Zie hoofdstuk 3 van deze regeling. 

2.1 Aanvraag en afgifte 

(Verordening (EG) nr. 376/2008) artikel 12 en 17 

Een verzoek om afgifte van een uitvoercertificaat kunt u schriftelijk indienen door middel van 

toezending van een aanvraagformulier, per e-mail, per brief of per fax.  

 

In het  aanvraagformulier moeten de volgende vakken  worden ingevuld (zie ook bijlage 2): 

 Vak 4: volledige naam, adres, lidstaat en relatienummer aanvrager; 

 Vak 7: land van bestemming; 

 Vak 11: totaalbedrag van de zekerheid in euro; 

 Vak 15: omschrijving(en) volgens de GN-nomenclatuur; 

 Vak 16: GN-code(s); 

 Vak 17: nettogewicht in cijfers; 

 Vak 18: nettogewicht in letters; 

 Vak 20: volgnummer contingent en nummer van de verordening (bij uitvoercontingenten) 

2.2 Tijdstip/dag van indiening van een aanvraag  

(Verordening (EG) nr. 376/2008) artikel 14 en 16 

Aanvragen voor certificaten kunnen uitsluitend op een werkdag worden ingediend. 

Onder werkdag wordt in Nederland verstaan: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering 

van: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, Tweede 

Pinksterdag, en Eerste en Tweede Kerstdag. 

 
Aanvragen voor dagelijkse certificaten, die op een werkdag uiterlijk om 13:00 uur door 

RVO.nl zijn ontvangen, worden dezelfde dag in behandeling genomen. Aanvragen die op een 
niet-werkdag worden ontvangen of worden ontvangen na bovenvermeld tijdstip, worden 
geacht te zijn ingediend op de eerstvolgende werkdag.  

 
Wanneer aanvragen voor een specifieke datum moeten worden ingediend of binnen een 
termijn waarvan de laatste dag  op een niet-werkdag valt, vindt er geen verschuiving naar 
de eerstvolgende werkdag plaats. De aanvragen moeten dan op de laatst voorafgaande 
werkdag worden ingediend. 
 

Aanvragen die niet tijdig zijn ingediend, onvolledig zijn of waarvoor niet tijdig de vereiste 

zekerheid is gesteld, worden niet in behandeling genomen.  

2.3 Intrekken van een aanvraag  

(Verordening (EG) nr. 376/2008) artikel 12 

Een aanvraag voor een certificaat kan worden ingetrokken per e-mail, brief of per fax. Uw 

verzoek tot intrekking moet uiterlijk om 13:00 uur van dezelfde werkdag waarop u het 
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certificaat aanvroeg, zijn ontvangen. Trekt u de aanvraag in per e-mail, dan geldt hier ook 

dat dit uitsluitend als PDF-versie mogelijk is, omdat uw handtekening niet mag ontbreken. 

Verzoeken tot intrekking die na dit tijdstip worden ontvangenniet ontvankelijk. in dat geval 

wordt het aangevraagde certificaat met de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen 

afgegeven. 

2.4 Aanvraag en afgifte van uittreksels van certificaten  

(Verordening (EG) nr. 376/2008) artikel 9 en 21 

Als het voor de uitvoertransactie noodzakelijk is dat een certificaat wordt gesplitst, kunnen 

er één of meer uittreksels van dat certificaat afgegeven worden. Een uittreksel kan alleen 

worden afgegeven door de instantie die het uitvoercertificaat heeft afgegeven. Uittreksels 

kunnen alleen worden afgegeven voor de nog niet gebruikte hoeveelheid. 

 

Om één of meer uittreksels af te geven van een reeds afgegeven certificaat moet het 

desbetreffende certificaat bij RVO.nl worden overgelegd. Daarnaast moet u bij uw verzoek 

aangeven hoeveel uittreksels u wilt en voor welke hoeveelheden de uittreksels moeten 

worden afgegeven.  

Na afgifte van de uittreksels wordt het origineel van het certificaat met de uittreksels 

toegezonden aan de titularis c.q. cessionaris. Als het certificaat door afschrijving van de 

uittreksels volledig is benut wordt dit niet meer teruggezonden. 

De uittreksels hebben voor de daarop vermelde hoeveelheden dezelfde rechtsgevolgen als 

het originele certificaat. Op basis van een uittreksel van een certificaat kan echter geen 

ander uittreksel worden afgegeven. 

2.5. Depotregeling 

Het is mogelijk uitvoercertificaten bij de RVO.nl in depot te laten houden. De afschrijving op 

de certificaten wordt dan door de RVO.nl gedaan op basis van ontvangen documenten, 

afkomstig van de douane.  

Als u gebruik wilt maken van de depotregeling, moet u op uw aanvraag voor het 

uitvoercertificaat vermelden ‘certificaat in depot RVO.nl. 

2.6 Zekerheid 

(Verordening (EG) nr. 376/2008) artikel 14 

Tegelijk met de indiening van uw aanvraag voor een uitvoercertificaat, moet u ook een 

zekerheid stellen bij de afdeling marktordening van RVO.nl, uiterlijk om 13.00 uur. De 

zekerheid kan worden gesteld in contanten of door middel van een bankgarantie. RVO.nl 

aanvaardt de bankgarantie alleen als deze garantie is afgegeven door een kredietinstelling 
  als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet op het Financieel Toezicht; of 

  die door de Minister van Financiën is toegelaten; of 

  die een vergunning heeft gekregen ingevolge artikel 6 van Richtlijn 2006/48/EG. 

2.7 Geldigheidsduur 

(Verordening (EG) nr. 376/2008) artikel 22 

Vraagt u een certificaat voor dagelijkse afgifte aan vóór 13:00 uur en de zekerheid is tijdig 

gesteld, dan wordt het certificaat dezelfde dag afgegeven. De dag van afgifte telt mee voor 

de geldigheidsduur van het certificaat.  

Certificaten kunnen ook een latere datum van afgifte hebben. Het kan bijvoorbeeld 

voorkomen dat er carenzdagen van toepassing zijn. 

Vraagt u een certificaat aan voor een regeling die een bepaalde inschrijfperiode kent, dan is 

het certificaat geldig vanaf de eerste dag van geldigheid. Die datum wordt ook op het 

certificaat vermeld.  

2.8 Rechten en verplichtingen 

2.8.1 Recht van en plicht tot uitvoer 

(Verordening (EG) 376/2008) artikel 7 
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Het uitvoercertificaat geeft u het recht en de plicht om de op het certificaat vermelde 

hoeveelheid uit te voeren binnen de geldigheidsduur van het certificaat. U moet het 

certificaat ook tijdig terugsturen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan zal de zekerheid 

(gedeeltelijk) verbeurd verklaard worden. 

2.8.2 Overdracht van rechten 

(Verordening (EG) 376/2008) artikel 8 

De rechten die uit het uitvoercertificaat voortvloeien, kunnen overdraagbaar zijn. Dat is per 

uitvoerregeling verschillend. De rechten kunnen dan door de titularis gedurende de 

geldigheidsduur van het uitvoercertificaat  worden overgedragen. De overdracht mag alleen 

betrekking hebben op de nog niet afgeschreven hoeveelheden. Verplichtingen zijn niet 

overdraagbaar. 

 

Wilt u de rechten van een reeds afgegeven uitvoercertificaat overdragen, dan moet u het 

originele uitvoercertificaat bij de afdeling marktordening van RVO.nl overleggen, onder 

vermelding van de naam en het adres van de cessionaris waaraan de rechten moeten 

worden overgedragen en de over te dragen hoeveelheid. In vak 6 van het uitvoercertificaat 

vermeldt RVO.nl de naam en het adres van de cessionaris en de datum van overdracht, 

gewaarmerkt door plaatsing van het stempel van het ministerie van Economische Zaken. De 

overdracht is van kracht met ingang van de datum van aanpassing door RVO.nl en heeft 

geen invloed op de geldigheidsduur van het uitvoercertificaat. 

 

De cessionaris mag het uitvoercertificaat niet nogmaals overdragen aan een derde, maar 

mag het wel retrocederen (terug overdragen) aan de titularis. Wanneer de cessionaris om 

retrocessie verzoekt, vermeldt RVO.nl in vak 6 van het uitvoercertificaat ”aan de titularis 

geretrocedeerd op .....” en de datum van retrocessie, gewaarmerkt door plaatsing van de 

stempel van het ministerie van Economische Zaken. De retrocessie is van kracht met ingang 

van de datum van aanpassing door RVO.nl. Uiteraard geldt dit slechts voor de openstaande, 

nog niet benutte hoeveelheid. De retrocessie heeft geen invloed op de geldigheidsduur van 

het uitvoercertificaat.  

2.8.3 Inleveren van certificaten en uittreksels 

(Verordening (EG) nr. 376/2008) artikel 26 

Uitvoercertificaten en uittreksels moeten tijdig bij de afdeling marktordening van RVO.nl 

worden ingeleverd of ze nu geheel of gedeeltelijk of helemaal niet zijn benut. De 

uitvoercertificaten en uittreksels moeten binnen een bepaalde termijn na de laatste dag van 

geldigheid zijn ingeleverd. De termijn is afhankelijk van de regeling. 

2.9 Vrijgave c.q. verbeurte van de zekerheid 

(Verordening (EG) nr. 376/2008) artikel 31, 32 en 34  

De zekerheid wordt vrijgegeven als: 
1) de verplichting tot uitvoer is nagekomen, en 

2) het uitvoercertificaat tijdig is teruggestuurd naar de afdeling marktordening van 

RVO.nl. 

Voor vrijgave van de zekerheid moet ten minste 5 % van de hoeveelheid die vermeld is op 
het certificaat, zijn gerealiseerd. De zekerheid wordt vrijgegeven naar rato van de 
gerealiseerde hoeveelheid. 
 

2.9.1 Verbeurdverklaring bij onvolledig benut certificaat 

De verplichting tot uitvoer wordt geacht te zijn nagekomen als de uitgevoerde hoeveelheid 

95% of meer bedraagt. Als de verplichting tot uitvoer niet is nagekomen, wordt de zekerheid 

verbeurd voor een hoeveelheid gelijk aan het verschil tussen: 

- 95% van de in het certificaat vermelde hoeveelheid: en  

- De werkelijk uitgevoerde hoeveelheid 
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Als minder dan 5% van de in het certificaat vermelde hoeveelheid is gerealiseerd, wordt de 
zekerheid volledig verbeurd. De zekerheid wordt volledig vrijgegeven als het totale bedrag 
van de te verbeuren zekerheid € 100,- of minder bedraagt. 

Voordat wordt overgegaan tot gehele of gedeeltelijke verbeurte van de zekerheid wordt de 

titularis schriftelijk de mogelijkheid geboden het hem ten laste gelegde bedrag te betalen. 

Deze betaling moet binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de eis 

tot betaling, worden gedaan. Als na 30 dagen geen betaling is ontvangen, wordt overgegaan 

tot verbeurte van de betrokken zekerheid. 

2.9.2 Verbeurdverklaring bij te laat teruggestuurd certificaat 

Een uitvoercertificaat moet binnen een bepaalde tijd na de laatste dag van geldigheid door 

de afdeling marktordening van RVO.nl zijn ontvangen.  

Het bewijs van benutting van het certificaat moet, behoudens in geval van overmacht, 

binnen een termijn van 2 maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van het 

certificaat worden geleverd. 

Als het bewijs niet binnen 2 maanden is geleverd, wordt de zekerheid volledig verbeurd. 

Als het bewijs na deze periode wordt geleverd, kan dit gedeeltelijke terugbetaling van de 

zekerheid tot gevolg hebben. 

Het bewijs van het verlaten van het douanegebied van de EU (hierna: bewijs van 

verlaten EU) moet, behoudens in geval van overmacht, binnen een termijn van 12 maanden 

na afloop van de geldigheidsduur van het certificaat worden geleverd. 

Als het bewijs na deze 12 maanden nog niet is geleverd, wordt de zekerheid volledig 

verbeurd, maar kan een deel van de verbeurde zekerheid worden terugbetaald. 

In geval van uitvoer vindt vrijgave van de zekerheid plaats op basis van de volgende bewij-

zen: 

- het afgeschreven en geviseerde certificaat en/of uittreksel, dat, behoudens overmacht, 

uiterlijk binnen 2 maanden na de laatste dag van geldigheid moet zijn ontvangen, en 

- een controle-exemplaar T5 bij: 

   uitvoer vanuit Nederland, zowel via een andere lidstaat als rechtstreeks, naar derde 

landen, 

   plaatsing van de goederen onder de regeling voor communautair douanevervoer 

per spoor/grote containers.  

In het geval de uitvoer vanuit een andere lidstaat plaatsvindt en in de andere lidstaat de 

aangifte ten uitvoer wordt aanvaard, ontvangen wij geen controle-exemplaar T5. In zo’n 

geval ontvangen wij een informatiedocument. 

 

Als het controle-exemplaar T5 uitsluitend voor de vrijgave van de zekerheid dient, dan moet 

in vak 106 vermeld worden: "te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid". 

Als niet het originele certificaat, maar een uittreksel, een vervangingscertificaat of een 

vervangingsuittreksel wordt gebruikt, moet deze vermelding aangevuld worden met het 

nummer van het oorspronkelijke certificaat en naam en adres van de RVO.nl. 

 
Uit de overgelegde bewijzen moet blijken dat de producten het douanegebied van de EU 
hebben verlaten uiterlijk 60 dagen nadat de aangifte ten uitvoer is aanvaard. Voor levering 
van goederen als scheepsproviand via een bevoorradingsdepot, geldt een termijn van 30 
dagen waarbinnen de goederen na aanvaarding van de aangifte ten uitvoer of plaatsing 
onder de regeling in een bevoorradingsdepot moeten zijn opgeslagen.  
 
Bij overschrijding van deze termijnen wordt in principe het vrij te geven bedrag verminderd 

met 15% en vervolgens met 5% van de resterende zekerheid voor iedere dag waarmee de 
termijn is overschreden.  

 

Specifieke bepalingen voor uitvoercertificaten. 

Als het bewijs van benutting na 2 maanden maar binnen 24 maanden na het verstrijken 

van de geldigheidsduur wordt ingediend, wordt de verbeurde zekerheid voor het gedeelte 

waarvoor het bewijs is geleverd, onder inhouding van 15% terugbetaald.  
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Als het bewijs van verlaten EU na 12 maanden, maar binnen 24 maanden na het verstrijken 

van de geldigheidsduur van het certificaat wordt ingediend, wordt slechts 85% van de reeds 

verbeurde zekerheid terugbetaald.   

De verbeurde zekerheid kan pas worden terugbetaald nadat alle bewijsstukken zijn 

ingediend. 

Als bewijs wordt ingediend na de periode van 24 maanden blijft de zekerheid definitief 

volledig verbeurd. 

3 Uitvoercontingentregelingen met verplicht uitvoercertificaat 

3.1 Dominicaanse Republiek 

(Verordening (EG) nr. 1187/2009) artikel 27 t/m 33 

Gecontingenteerde export van melkpoeder naar de Dominicaanse Republiek is vastgelegd in 
de Economische Partnerschapovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten en de Europese 

Unie.  

Deze overeenkomst voorziet in een contingent van 22.400 ton voor de goederen van de 

posten 0402 10, 0402 21 en 0402 29 en van oorsprong uit de EU waarvoor de Dominicaanse 

autoriteiten een verlaagd ad-valoremdouanerecht bij invoer zullen hanteren. In bijlage I bij 

deze regeling is het contingent, zoals omschreven in Aanhangsel 2 van Bijlage III van de 

hiervoor genoemde economische partnerschapsovereenkomst, opgenomen. Het contingent 

voor uitvoer van melkpoeder naar de Dominicaanse Republiek wordt door de EU beheerd 

door middel van een inschrijvingssysteem. Op basis van de inschrijvingen worden, na 

vaststelling van een toewijzingscoëfficiënt, uitvoercertificaten afgegeven voor het betreffende 

contingentjaar. De specifieke bepalingen voor deze regeling zijn vastgelegd in Verordening 

(EG) nr. 1187/2009. 

 

Inschrijfperiode voor de certificaten  

De periode voor de indiening van certificaataanvragen loopt van 20 tot en met 30 mei van 

elk jaar en van 1 t/m 10 november indien er nog een hoeveelheid beschikbaar is.  

De hoeveelheid van het contingent bedraagt 22.400 ton en wordt opgesplitst in een deel 

voor traditionele exporteurs (17.920 ton) en een deel voor nieuwkomers (4.480 ton).  

 

Certificaataanvraag  

Certificaten kunnen worden aangevraagd voor alle producten die vallen onder GN-codes 

0402 10, 0402 21 en 0402 29. In de aanvraag moet de achtcijferige productcode van de 

gecombineerde nomenclatuur worden vermeld. Alle aanvragen moeten op hetzelfde moment 

bij de bevoegde autoriteit van één enkele lidstaat worden gedaan. Per productcode van de 

gecombineerde nomenclatuur mag slechts één aanvraag voor een uitvoercertificaat worden 

ingediend. In de certificaataanvraag en op het af te geven certificaat moeten in ieder geval 

de volgende vermeldingen zijn aangebracht: 

in vak 7:“Dominicaanse Republiek - DO”; 

in vak 16: de achtcijferige productcode van de gecombineerde nomenclatuur; 

in de vakken 17 en 18: de hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt aangevraagd 

respectievelijk afgegeven; 

in vak 20: hoofdstuk III, afdeling 3 van Verordening (EG) nr. 1187/2009: 

“tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 01.07.20XX t/m 30.06.20XX overeenkomstig 

aanhangsel 2 van bijlage III bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de 

CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, 

waarvan de ondertekening en de voorlopige toepassing zijn goedgekeurd bij Besluit 

2008/805/EG van de Raad.” 

U kunt uw aanvraag richten aan: 

 

RVO.nl, Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer, Postbus 692, 2700 AR Zoetermeer 

 

Traditionele exporteurs 

Onder traditionele exporteurs wordt verstaan exporteurs die ten genoegen van de bevoegde 

autoriteiten kunnen  bewijzen, gedurende de jaren 2010 t/m 2013 in ten minste één 

kalender-jaar bovengenoemde producten naar de Dominicaanse Republiek te hebben 
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uitgevoerd. Als exporteur wordt in dit verband beschouwd de marktdeelnemer wiens naam in 

de desbetref-fende uitvoeraangifte is vermeld. 

Voor traditionele exporteurs bedraagt de aanvraag  minimaal 20 ton en  maximaal 17.920 

ton. 

Het is voor een traditionele exporteur mogelijk om in plaats van een aanvraag als 

traditionele exporteur in te schrijven als nieuwkomer onder het deelcontingent voor 

nieuwkomers. 

  

Nieuwkomers 

Alle andere dan de onder 2.1 genoemde aanvragers worden beschouwd als nieuwkomers. 

Deze exporteurs moeten ten genoegen van de bevoegde autoriteiten aantonen dat zij sinds 

ten minste 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag melk en zuivelproducten met derde 

landen verhandelen en in het BTW-register van een lidstaat staan ingeschreven.  

Het bewijs van deze handelsactiviteiten dient te worden geleverd door middel van hetzij de 

door de douaneautoriteiten naar behoren geviseerde douanedocumenten voor het vrije 

verkeer waarin de betrokken aanvrager wordt genoemd als de geadresseerde, hetzij het 

door de douaneautoriteiten naar behoren geviseerde douanedocument voor uitvoer. 

Voor nieuwkomers bedraagt de aanvraag  minimaal 20 ton en 4.480 ton. 

 

Zekerheid 

De certificaataanvragen kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien de 

aanvrager tijdig een zekerheid heeft gesteld ter hoogte van € 3 per 100 kg. Voor meer 

informatie over het stellen van een zekerheid zie hoofdstuk 2.5. 

 

Enkele weken voor het begin van een inschrijfperiode wordt u per circulaire hierover 

geïnformeerd.  

3.2 Kaas Verenigde Staten 

 

(Verordening (EG) nr. 1187/2009) artikel 21 t/m 26 

In het kader van de handelsovereenkomsten gesloten tussen de Europese Unie (EU) en de 

Verenigde Staten van Amerika (VS) zijn contingenten vastgesteld voor kaas die vanuit de EU 

mogen worden ingevoerd in de VS. 

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor het contingent: 

Inschrijfperiode 

De Europese Commissie (EC) beheert het contingent kaas voor de VS door middel van 

AGREXcertificaten (uitvoercertificaten). Deze uitvoercertificaten kunt u aanvragen van 1 tot 

en met 10 september tot uiterlijk 13:00 uur. Valt 10 september in het weekend dan sluit de 

inschrijftermijn op vrijdag hieraan voorafgaand. 

 

Aanvraag uitvoercertificaat 

Voor een certificaataanvraag dient het formulier dat als bijlage 2 bij deze circulaire is 

toegevoegd, te worden gebruikt. Voor alle productgroepen geldt dat alleen exporteurs in 

aanmerking komen die de volgende bewijsstukken overleggen: 

 het bewijs, dat zij de producten van het betrokken contingent (zie bijlage 1) in ten 

minste één van de drie voorafgaande jaren hebben uitgevoerd naar de VS; 

 het bewijs, een dochterbedrijf in de VS te hebben dat als aangewezen importeur 

fungeert; 

 een verklaring van de aangewezen importeur dat hij voldoet aan de voorwaarden die 

in de VS gelden voor de afgifte van invoercertificaten voor producten van GN-code 

0406.  

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de kaassoorten, de beschikbare hoeveelheden 

en de groepsindelingnummers met de omschrijving van de producten volgens het 

Harmonized Tariff Schedule (HTS) of the United States, waarop kan worden ingeschreven.  
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Een aanvraag betreft ten minste 10.000 kg en ten hoogste de hoeveelheid vermeld in kolom 

5 van bijlage 3. Een aanvraag waarbij de maximumhoeveelheid wordt overschreden is niet 

ontvankelijk. 

Elke aanvrager mag voor elk contingent één of meer certificaataanvragen indienen zolang de 

maximumhoeveelheid per contingent niet wordt overschreden. Alle aanvragen moeten 

gelijktijdig worden ingediend bij de bevoegde autoriteit van één enkele lidstaat. 

Voor de HTS-productgroepen 16, 22 en 25 wordt onderscheid gemaakt tussen het extra 

contingent van de EU in het kader van de Uruguay-ronde en de contingenten die uit de 

Tokio-ronde zijn voortgekomen. Deze onderverdeling houdt verband met de procedure in de 

VS voor het verkrijgen van invoercertificaten voor de importeurs aldaar, waarbij het van 

belang is of de betreffende hoeveelheden kaas voortvloeien uit onderhandelingen in het 

kader van de Tokio-ronde of de Uruguay-ronde.  

Het is mogelijk om voor zowel het Tokio- als voor het Uruguay contingent een aanvraag in te 

dienen. Een certificaataanvraag mag echter op slechts één van de deelcontingenten tegelijk 

betrekking hebben. 
 

Zekerheid en bewijs 

De certificaataanvragen kunnen slechts in aanmerking worden genomen, indien de aanvrager 

bij de MO-productschappen een zekerheid heeft gesteld. Voor dit contingent geldt het 

minimumbedrag aan zekerheid van € 3,- per 100 kg. Voor meer informatie over het stellen 

van een zekerheid zie hoofdstuk 2.5. 

 

Toewijzing 

De EC informeert de lidstaten uiterlijk 31 oktober over de toewijzingen. 

Indien de aanvragen voor het contingent de beschikbare hoeveelheid overschrijden, zal de 

EC per productgroep een toewijzingscoëfficiënt vaststellen. Hierbij wordt de toegewezen 

hoeveelheid in kilogrammen altijd naar beneden toe afgerond. Mocht toepassing hiervan 

leiden tot een toewijzing van minder dan 10 ton per aanvraag, dan wijst RVO.nl - door loting 

onder de aanvragers die minder dan 10 ton zouden ontvangen - uitvoercertificaten van 

minimaal 10 ton toe. 

Wanneer de aanvragen lager zijn dan de voor het contingent beschikbare hoeveelheid, 

worden de resterende hoeveelheden toegewezen aan de aanvragers door een 

toewijzingscoëfficiënt vast te stellen. Binnen een week na de bekendmaking hiervan geven 

de marktdeelnemers bij RVO.nl aan welke extra hoeveelheid zij aanvaarden en verhogen de 

gestelde zekerheid dienovereenkomstig.  

Bij vaststelling van een toewijzingscoëfficiënt volgt een toewijzingscirculaire van de RVO.nl. 

De certificaten worden uiterlijk op 15 december afgegeven en zijn geldig van 1 januari t/m 

31 december. 

 

Overige bepalingen 

De benutting van het certificaat kan in delen plaatsvinden. Het certificaat is tevens geldig 

voor elke andere kaassoort van GN-code 0406 (NB: dit geldt voor de uitvoer, bij de invoer in 

de VS kunnen andere regels gehanteerd worden).  

Krijgt de aangewezen importeur in de VS geen invoercertificaat, terwijl er geen reden is te 

twijfelen aan de goede trouw van de marktdeelnemer die de betreffende importeur heeft 

aangewezen, dan kan de marktdeelnemer toestemming krijgen om een andere in de lidstaat 

aangewezen importeur te gebruiken. 

Wanneer vóór 15 december wordt vastgesteld dat bij de aanvraag foutieve informatie is 

verstrekt, wordt geen certificaat afgegeven en wordt de gestelde zekerheid verbeurd. Indien 

wordt vastgesteld dat bij de aanvraag foutieve informatie is verstrekt wordt het certificaat 

geannuleerd en wordt de zekerheid verbeurd; 

RVO.nl houdt zich het recht voor nadere bewijsstukken te laten overleggen met betrekking 

tot de opgegeven dochterbedrijven. 
  



Basisregeling uitvoer 

11 

 
 

   

 
 

3.3 Kaas Canada 

 

(Verordening (EG) nr. 1187/2009) artikel 16 t/m 20 

In het kader van de handelsovereenkomsten gesloten tussen de Europese Unie (EU) en de 

Canada is een contingent voor kaas die vanuit de EU mogen worden ingevoerd in Canada. 

 

Aanvraag uitvoercertificaat 

Een certificaat voor de uitvoer van kaas naar Canada kan worden aangevraagd op 

werkdagen tot 13.00 uur. Zie voor meer informatie hoofdstuk 2.2. 

 

De aanvrager moet voldoen aan de volgende eisen: 

 hij moet schriftelijk verklaren dat alle grondstoffen (van hoofdstuk 4 van de 

Gecombineerde Nomenclatuur) die zijn gebruikt voor de vervaardiging van de 

producten waarvoor de aanvraag wordt gedaan volledig in de Gemeenschap zijn 

verkregen; 

 hij moet zich er schriftelijk toe verbinden om op verzoek van de bevoegde 

autoriteiten alle aanvullende bewijzen te verstrekken die deze nodig achten met oog 

op afgifte van het certificaat. 

 

In de certificaataanvraag en op het af te geven certificaat moeten in ieder geval de volgende 

vermeldingen zijn aangebracht: 

in vak 7:“Canada - CA”; 

in vak 15: de omschrijving volgens de gecombineerde nomenclatuur voor de producten 

(maximaal 6 producten mogen hier per aanvraag omschreven worden) 

in vak 16: de achtcijferige productcode van de gecombineerde nomenclatuur en per product 

als omschreven in vak 15 het in kg uitgedrukte gewicht; 

in de vakken 17 en 18: de totale hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt aangevraagd 

respectievelijk afgegeven; 

in vak 20 één van de volgende vermeldingen: 

 Kaas bestemd om rechtstreeks naar Canada te worden uitgevoerd. Artikel 16 van 

Verordening (EG) nr. 1187/2009. Contingent voor (het jaar) ………; of 

 Kaas bestemd om rechtstreeks/via New York naar Canada te worden uitgevoerd. 

Artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1187/2009. Contingent voor (het jaar) ………; 

Wordt de kaas naar Canada vervoerd via derde landen, dan moeten deze landen in 

plaats van of samen met New York worden vermeld 

in vak 22, de vermelding “zonder uitvoerrestitutie”. 

Het certificaat wordt onmiddellijk na het ontvangen van de aanvraag afgegeven en is geldig 

vanaf de dag van afgifte tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Alleen van 20 t/m 31 

december afgegeven certificaten hebben een geldigheidsduur van 1 januari t/m 31 december 

van het daaropvolgende jaar.  

Het certificaat kan voor slechts één enkele uitvoeraangifte worden gebruikt. Zodra de 

uitvoeraangifte is overlegd, is het certificaat volledig gebruikt. 

Het certificaat is niet overdraagbaar. 

 

Zekerheid 

Voor een certificaat voor uitvoer van kaas naar Canada hoeft geen zekerheid te worden 

gesteld. 

4 Overige voorwaarden 

Om te mogen uitvoeren, moet vaak ook aan andere voorwaarden worden voldaan. Zo moet 
een product altijd van goede handelskwaliteit zijn. Wij adviseren om eerst bij de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na te gaan aan welke voorwaarden er aan uw product 

moet voldoen. Contactgegevens: 
W www.vwa.nl 
E  info@vwa.nl 

T  0800-0488 

 

http://www.vwa.nl/
mailto:info@vwa.nl

