
 

 

MO-productschappen 

 

 
 

Postbus 692  
2700 AR Zoetermeer 
Bezoekadres:  
Louis Braillelaan 80 
2719 EK Zoetermeer 
www.mo-productschappen.nl 

 

 
 
 
 
 

CIRCULAIRE 
 

nummer : 13.127 
   
datum : 27 september 2013 
   
onderwerp 
 

: 
 

Tariefcontingenten bij invoer van bepaalde landbouwproducten uit  
Panama 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
De Europese Commissie (Commissie)  heeft  met Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 923/2013, 
tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten van herkomst uit Panama vastgesteld. 
In de bijlage bij deze circulaire vindt u een overzicht van de contingentnummers, de produc-
ten en de beschikbare hoeveelheid per periode/jaar. Binnen de contingenten kunt u de ge-
noemde producten tegen een nulrecht importeren. De producten moeten vergezeld gaan van 
een bewijs van oorsprong. 
 
De contingenten worden door de Commissie beheerd op basis van de volgorde waarin de 
aangiften ten invoer door de douanediensten zijn aanvaard (wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt). Voor informatie over de beschikbare hoeveelheid van de contingenten kunt u de vol-
gende internetsite van de Commissie raadplegen: 
 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=nl 
 
Hier kunt u met behulp van het contingentnummer (eerste kolom in de bijlage) de actuele 
situatie zien. 
 
 
Voorbehoud 
Indien de inhoud van deze circulaire afwijkt van de van toepassing zijnde regelgeving dan is 
deze regelgeving doorslaggevend.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
 
ir. D.A.M. Risseeuw MBA, 
manager MO-productschappen 
 
 
 
 
 
 

Voor nadere informatie: 
Unit Beleid en Advies 
 
 direct: (079) 368 7162 / 05 
Fax:  (079) 368 7005  
E-mail: hpa@hpa.agro.nl 
Internetsite:www.hpa.nl 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=nl
mailto:hpa@hpa.agro.nl


 

Bijlage bij circulaire nr.  
 
Contingent- 
nummer 
 

GN-Code Omschrijving van de goederen Contingentperiode Omvang van het 
contingent 

09.7310 2208 40 51  
2208 40 99 

Rum en andere gedistilleerde dran-
ken verkregen door het distilleren 
van gegiste suikerrietproducten, in 
verpakkingen inhoudende meer dan 
2 liter 

Van 1.8.2013 t/m 
31.12.2013 

417 hl (uitgedrukt 
in equivalent zui 
vere alcohol) 

Van 1.1 t/m 
31.12.2014  
en voor elke daaropvol-
gende periode van 1.1 
t/m 31.12 

1 050 hl (uit 
gedrukt in equi 
valent zuivere 
alcohol) * 

09.7311 1701 13  
1701 14  
1701 91  
1701 99 

Rietsuiker en beetwortelsuiker, 
alsmede chemisch zuivere sacharo-
se, in vaste vorm, andere dan ruwe 
suiker, niet gearomatiseerd en 
zonder toegevoegde kleurstoffen 

Van 1.8.2013 t/m  
31.12.2013 

5 000 ton (uitgedrukt  
in equivalent  
ruwe suiker) 

1702 30 Glucose en glucosestroop, in droge 
toestand geen of minder dan 20 
gewichtspercenten fructose bevat-
tend 

Van 1.1 t/m  
31.12.2014 en voor  
elke daaropvolgende  
periode van 1.1 t/m  
31.12 

12 360 ton (uit 
gedrukt in equi 
valent ruwe  
suiker) ** 

1702 40 90 Glucose en glucosestroop, andere 
dan isoglucose, in droge toestand 
20 of meer doch minder dan 50 
gewichtspercenten fructose bevat-
tend, met uitzondering van in-
vertsuiker 

1702 50 Chemisch zuivere fructose 

1704 90 99 Ander suikerwerk zonder cacao 

1702 90 30  
1702 90 50  
1702 90 71  
1702 90 75  
1702 90 79  
1702 90 80  
1702 90 95 

Andere suikers, daaronder begre-
pen invertsuiker en andere suiker 
en suikerstropen die in droge toe-
stand 50 gewichtspercenten fructo-
se bevatten, met uitzondering van 
chemisch zuivere maltose 

 

1806 10 30  
1806 10 90 

Cacaopoeder met een sacharose-
gehalte of met een isoglucosegehal-
te, berekend als sacharose, van 65 
of meer gewichtspercenten 

Ex 1806 20 95 Andere bereidingen, hetzij in blok-
ken of in staven, met een gewicht 
van meer dan 2 kg, hetzij in vloeiba-
re toestand of in de vorm van pasta, 
poeder, korrels of dergelijke, in  
recipiënten of in andere verpakkin-
gen, met een inhoud per onmiddel-
lijke verpakking  van meer dan 2 kg, 
met een gehalte aan cacaoboter 
van minder dan 18 gewichtspercen-
ten en met een gehalte aan sacha-
rose van 70 of meer gewichtsper-
centen  

 Ex 1806 90 90 C Chocolade en andere bereidingen 
voor mensenlijke consumptie die 
cacao bevatten, andere, met een 
sacharosegehalte (het gehalte aan 
invertsuiker, berekend als sacharo-
se, daaronder begrepen) van 70 of  
meer gewichtspercenten 

1901 90 99 Andere bereidingen voor menselijke  
consumptie van meel, gries, gries-
meel, zetmeel of moutextract, geen 
of minder dan 40 gewichtspercenten 
cacao bevattend, berekend op een 
geheel ontvette basis; andere be-
reidingen voor menselijke consump-
tie van producten bedoeld bij de  
posten 0401 tot en met 0404, geen 
of minder dan 5 gewichtspercenten 
cacao bevattend, berekend op een 
geheel ontvette basis 

2006 00 31  
2006 00 38 

Vruchten (met uitzondering van 
tropische vruchten en gember), 
groenten, noten (met uitzondering 
van tropische noten), vruchtenschil-
len en andere plantendelen,  
gekonfijt met suiker (uitgedropen,  
geglaceerd of uitgekristalliseerd) 



 

2007 91 10  
2007 99 20  
2007 99 31  
2007 99 33  
2007 99 35  
2007 99 39 

Jam, vruchtengelei, marmelade,  
vruchtenmoes en vruchtenpasta, 
door koken of stoven verkregen 

Ex 2009 Ongegiste vruchtensappen (met  
uitzondering van tomatensap, sap-
pen van tropische vruchten en 
mengsels van sappen van tropische 
vruchten) en ongegiste groentesap-
pen, zonder toegevoegde alcohol,  
met een waarde van niet meer dan 
30 EUR per 100 kg nettogewicht en 
met een gehalte aan toegevoegde 
suiker van 30 of meer gewichtsper-
centen 

Ex 2101 12 98  
Ex 2101 20 98 

Preparaten op basis van koffie, van 
thee of van maté, met 70 of meer  
gewichtspercenten sacharose 

Ex 2106 90 98 Andere producten voor menselijke  
consumptie, elders genoemd noch 
elders onder begrepen, met 70 of 
meer gewichtspercenten sacharose 

3302 10 29 Mengsels van reukstoffen en meng-
sels op basis van een of meer van 
deze zelfstandigheden met andere 
stoffen, van de soort gebruikt in de 
drankenindustrie, met  alle essentië-
le aromatische stoffen van een  
bepaalde drank, met een effectief  
alcoholvolumegehalte van niet meer 
dan 0,5 % vol. 

*Met een toename van 50 hl per jaar (uitgedrukt in equivalent zuivere alcohol) vanaf 1.1.2015. 
**Met een toename van 360 ton per jaar (uitgedrukt in equivalent ruwe suiker) vanaf 1.1.2015. 

 


