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CIRCULAIRE 

 
 

nummer : 14.035 

   

datum : 11 april 2014 

onderwerp 

 

 

: 

 

Handelsovereenkomst met Oekraïne 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Met circulaire nr. 14.033 van 3 april 2014 hebben wij u geïnformeerd over een 

handelsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. De EU past onderdelen uit 

dit nog niet getekende akkoord tijdelijk eenzijdig toe. Hierdoor is het mogelijk om bepaalde 

hoeveelheden van bepaalde producten heffingvrij uit de Oekraïne in te voeren. De maatregel 

is tijdelijk en van kracht tot en met 31 oktober 2014. 

 

Inmiddels zijn de uitvoeringsbepalingen van deze tijdelijke maatregel vastgesteld. Deze 

worden binnenkort gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Vooruitlopend op de 

publicatie informeren wij u over de bepalingen van de regeling voor de sectoren 

pluimveevlees, rundvlees, varkensvlees en eieren. In andere circulaires geven wij informatie 

over de sectoren granen en zuivel.  

 

Wie kan deelnemen 

U kunt deelnemen aan deze regeling als u bewijs kunt overleggen van handel met derde 

landen. Per sector verschillen deze voorwaarden enigszins: 

 

Pluimveevleessector: u kunt deelnemen als u in de twaalf maanden direct voorafgaand aan uw 

aanvraag pluimveeproducten van de volgende GN-codes: 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 

32 of 1602 39 21 uit derde landen heeft ingevoerd. 

 

Rundersector: u kunt deelnemen als u in de twaalf maanden direct voorafgaand aan uw 

aanvraag rundvleesproducten van de GN-codes 0201 of 0202 uit derde landen heeft 

ingevoerd. 

 

Varkenssector: u kunt deelnemen als u in de twaalf maanden direct voorafgaand aan uw 

aanvraag varkensvleesproducten van de GN-code 0203 uit derde landen heeft ingevoerd. 

 

Eiersector: u kunt deelnemen als u in de twaalf maanden direct voorafgaand aan uw aanvraag 

en in de twaalf maanden daaraan voorafgaand producten die vallen onder de 

gemeenschappelijke marktordening heeft in- of uitgevoerd uit of naar derde landen. 

 

Een bedrijf dat is ontstaan uit een fusie tussen twee of meer bedrijven die elk afzonderlijk in 

de referentieperiode hebben ingevoerd, mag deze referentiehoeveelheden gebruiken als basis 

voor de aanvraag van importrechten. 
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Aan te vragen hoeveelheid 

Voor de pluimvee- runder- en varkenssector is de totale hoeveelheid producten waarvoor u 

bewijzen indient,  de maximale hoeveelheid waarvoor u importrechten aan mag vragen. Als u 

meer aanvraagt, wordt uw aanvraag afgewezen. 

 

Bij een aanvraag voor een invoercertificaat in de eiersector moet u minimaal 1 ton en mag u 

maximaal 10% van de hoeveelheid van het contingent aanvragen. 

 

Wanneer aanvragen  

Importrechten 

Voor de sectoren pluimveevlees, rundvlees en varkensvlees vraagt u in eerste instantie 

importrechten aan. U kunt een aanvraag voor importrechten indienen uiterlijk de 15e 

kalenderdag volgend op de dag van publicatie van de verordening.  

 

Invoercertificaten 

Voor de sectoren pluimveevlees, rundvlees en varkensvlees kunt u, na de toewijzing van de 

importrechten, iedere werkdag een invoercertificaat aanvragen. Dit mag alleen op de naam 

van degene die de importrechten heeft toegewezen en alleen in de lidstaat waar de 

importrechten zijn aangevraagd.  

 

Voor de sector eieren vraagt u direct een invoercertificaat aan. U kunt uiterlijk op de 15e 

kalenderdag volgend op de dag van publicatie van de verordening een aanvraag indienen. 

 

Zodra de verordeningen zijn gepubliceerd (dit is op dit moment namelijk nog niet bekend), 

sturen wij u een circulaire inclusief de daaruit voortvloeiende deadlines. 

 

Geldigheid rechten en certificaten 

Importrechten 

De importrechten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met 31 oktober 2014. 

Importrechten zijn niet overdraagbaar. In bijgaande link vindt u een aanvraagformulier voor 

importrechten. 

 

Invoercertificaten 

Voor de sectoren pluimveevlees, rundvlees en varkensvlees zijn de invoercertificaten 30 

dagen geldig vanaf de dag van afgifte. De geldigheid loopt in ieder geval af op 31 oktober 

2014.  U bent verplicht om de producten uit de Oekraïne in te voeren.  

 

Voor de sector eieren zijn de invoercertificaten geldig vanaf de dag van afgifte tot en met 31 

oktober 2014. De rechten van de invoercertificaten zijn alleen overdraagbaar aan bedrijven die 

ook aan de voorwaarden voor deelname voldoen (zie Wie kan deelnemen). 

 

Invullen aanvraag invoercertificaat 

In bijgaande link vindt u een aanvraagformulier voor een invoercertificaat. Wij vragen u de 

volgende vakken in te vullen: 

Vak 4   : volledige naam, adres, lidstaat, relatienummer, btw-nummer en Kvk-nummer; 

Vak 8   : Oekraïne en vakje “verplicht Ja” aankruisen; 

Vak 15*: Verkorte omschrijving; 

Vak 16*: GN-code(s); 

Vak 17 : netto gewicht in cijfers; 

Vak 18 : netto gewicht in letters; 

Vak 20 : In dit vak moet het verordeningnummer en het contingentnummer worden ingevuld. 

* Bij aanvraag van meerdere codes vermeldt u alle aan te vragen codes en bijbehorende 

omschrijvingen. 
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Zekerheid 

Tegelijk met het indienen van uw aanvraag voor een importrecht of invoercertificaat moet u 

een zekerheid stellen. Stelt u een bankgarantie, gebruikt u dan het model in de bijgaande link. 

Een contante waarborg kunt u overmaken naar het ministerie van Economische Zaken/MO: 

 

BIC RBOSNL2A / IBAN: NL81 RBOS 0569 9960 82. 

 

De hoogte van de zekerheid is: 

Pluimveesector: € 35/100 kg voor een importrecht; € 75/100 kg voor een invoercertificaat; 

Rundersector: € 6/100 kg voor een importrecht;  € 12/100 kg voor een invoercertificaat; 

Varkenssector: € 20/100 kg voor een importrecht; € 50/100 kg voor een invoercertificaat; 

Eiersector: € 20/100 kg voor een invoercertificaat. 

 

Hoeveelheden, contingentnummers en producten 

In de bijlagen vindt u per sector een overzicht van de contingenten, de GN-codes die onder 

een contingent vallen en de beschikbare hoeveelheden. 

 

 

 

Voorbehoud 

Indien de inhoud van deze circulaire afwijkt van de van toepassing zijnde regelgeving dan is 

deze regelgeving doorslaggevend.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

ir. Addy Risseeuw MBA, 

Afdelingsmanager Marktordening 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
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opening and providing for the administration of Union import tariff quotas for 

poultrymeat originating in Ukraine 

Notwithstanding the rules on the interpretation of the Combined Nomenclature, the wording of 

the description of products shall be regarded as merely indicative, since the applicability of the 

preferential arrangements is determined, within the context of this Annex, by the scope of the 

CN codes. Where „ex‟ CN codes are indicated, the application of the preferential scheme is to 

be determined on the basis of the CN code and corresponding description taken together. 

Order number CN codes Description 

Quantity in 

tonnes (net 

weight) 

Duty applicable 

(EUR/t) 

09.4273 0207 11 30 

0207 11 90 

0207 12 

0207 13 10 

0207 13 20 

0207 13 30 

0207 13 50 

0207 13 60 

0207 13 99 

0207 14 10  

0207 14 20  

0207 14 30  

0207 14 50  

0207 14 60  

0207 14 99  

0207 24 

0207 25  

0207 26 10 

0207 26 20 

0207 26 30 

0207 26 50 

0207 26 60 

0207 26 70 

0207 26 80 

0207 26 99 

0207 27 10 

0207 27 20 

0207 27 30 

0207 27 50 

0207 27 60 

0207 27 70 

0207 27 80 

0207 27 99 

0207 41 30 

Meat and 

edible offal of  

poultry, fresh, 

chilled or 

frozen;  other 

prepared or 

preserved 

meat of 

turkeys and of 

fowls of the 

species Gallus 

domesticus 

16 000 0 
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0207 41 80 

0207 42 

0207 44 10 

0207 44 21 

0207 44 31 

0207 44 41 

0207 44 51 

0207 44 61 

0207 44 71 

0207 44 81 

0207 44 99 

0207 45 10 

0207 45 21 

0207 45 31 

0207 45 41 

0207 45 51 

0207 45 61 

0207 45 81 

0207 45 99 

0207 51 10 

0207 51 90 

0207 52 90 

0207 54 10 

0207 54 21 

0207 54 31 

0207 54 41 

0207 54 51 

0207 54 61 

0207 54 71 

0207 54 81 

0207 54 99 

0207 55 10 

0207 55 21 

0207 55 31 

0207 55 41 

0207 55 51 

0207 55 61 

0207 55 81 

0207 55 99 

0207 60 05 

0207 60 10 

ex-0207 60 211 

                                                

 
1.  Fresh or chilled, halves or quarters of guinea fowls 
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0207 60 31 

0207 60 41 

0207 60 51 

0207 60 61 

0207 60 81 

0207 60 99 

0210 99 39 

1602 31  

1602 32  

1602 39 21 
 

09.4274 0207 12 

 

Meat and 

edible offal of 

the poultry, 

not cut in 

pieces, frozen 

20 000 0 
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opening and providing for the administration of a Union import tariff quota for fresh 

and frozen beef and veal originating in Ukraine 

Notwithstanding the rules on the interpretation of the Combined Nomenclature, the wording of 

the description of products shall be regarded as merely indicative, since the applicability of the 

preferential arrangements is determined, within the context of this Annex, by the scope of the 

CN codes. 

Order number CN codes Description 

Quantity in 

tonnes (net 

weight) 

Duty applicable 

(EUR/t) 

09.4270 0201 10 00 

0201 20 20 

0201 20 30 

0201 20 50 

0201 20 90 

0201 30 00 

0202 10 00 

0202 20 10 

0202 20 30 

0202 20 50 

0202 20 90 

0202 30 10 

0202 30 50 

0202 30 90 

Meat of bovine 

animals, fresh, 

chilled or 

frozen 

12 000 

 

0 
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opening and providing for the administration of Union import tariff quotas for fresh 

and frozen pigmeat originating in Ukraine   

Notwithstanding the rules on the interpretation of the Combined Nomenclature, the wording of 

the description of products shall be regarded as merely indicative, since the applicability of the 

preferential arrangements is determined, within the context of this Annex, by the scope of the 

CN codes.  

 

Order 

number 

CN codes Description of 

goods 

Quantity in tonnes (net 

weight) 

 

Duty applicable 

(EUR/t) 

09.4271 02 03 11 10 

02 03 12 11 

02 03 12 19 

02 03 19 11 

02 03 19 13 

02 03 19 15 

02 03 19 55 

02 03 19 59 

02 03 21 10 

02 03 22 11 

02 03 22 19 

02 03 29 11 

02 03 29 13 

02 03 29 15 

02 03 29 55 

02 03 29 59 

Meat of domestic 

swine, fresh, 

chilled or frozen 

20 000 0 

09.4272 02 03 11 10 

02 03 12 19 

02 03 19 11 

02 03 19 15 

02 03 19 59 

02 03 21 10 

02 03 22 19 

02 03 29 11 

02 03 29 15 

02 03 29 59 

Meat of domestic 

swine, fresh, 

chilled or frozen, 

excluding hams, 

loins and 

boneless cuts 

20 000 0 
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opening and providing for the administration of Union import tariff quotas for eggs, 

egg products and albumins originating in Ukraine 

Notwithstanding the rules on the interpretation of the Combined Nomenclature, the wording of 

the description of products shall be regarded as merely indicative, since the applicability of the 

preferential arrangements is determined, within the context of this Annex, by the scope of the 

CN codes.  

 

Order number CN codes Description 

Quantity in 

tonnes 

 

Duty applicable 

(EUR/t) 

09.4275 0407 21 00 

0407 29 10 

0407 90 10 

0408 11 80 

0408 19 81 

0408 19 89 

0408 91 80 

0408 99 80 

3502 11 90 

3502 19 90 

3502 20 91 

3502 20 99 

 

Poultry´s eggs 

in shell, fresh, 

preserved or 

cooked; Birds' 

eggs, not in 

shell, ang egg 

yolks, fresh 

dried, cooked 

by steaming or 

by boiling in 

water, 

moulded, 

frozen or 

otherwise 

preserved, 

whether or not 

containing 

added sugar or 

other 

sweetening 

matter, fit for 

human 

consumption; 

eggs albumins 

and milk 

albumins, fit for 

human 

consumption 

1 500 

(expressed in 

shell egg 

equivalent) 

0 

09.4276 0407 21 00 

0407 29 10 

0407 90 10 

 

Poultry's eggs 

in shell, fresh, 

preserved or 

cooked 

3 000 

(expressed in 

net weight) 

0 

 

 


