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In deze regeling zijn de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de invoer uit derde 

landen van granen en van op basis van granen verwerkte producten weergegeven. 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.  

 
In deze basisregeling is de nieuwe verordening voor invoer uit Oekraïne opgenomen. De 
basisregeling van december 2014 komt hiermee te vervallen. 
 

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in de wetgeving, neemt u dan een gratis 

abonnement op de RSS-feeds. Zie www.rvo.nl/rss. 
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1 Algemeen 

 
Inleiding 
In het kader van de Gemeenschappelijke Marktordening is bepaald dat bij invoer in de Europese 
Unie (EU) van onder de marktordening vallende producten uit derde landen de rechten van het 

gemeenschappelijk douanetarief worden geheven. Deze invoerrechten zijn geconsolideerd in het 
GATT-akkoord van 1995. 

 

Voor een aantal granen is met de handelspartners overeengekomen de douanetarieven te 

maximeren tot een invoerplafondprijs, waardoor, afhankelijk van het prijsniveau van de granen, 

variabele invoerrechten worden toegepast. 

 

Op basis van handelsakkoorden die zijn afgesloten met bepaalde derde landen kunnen producten 

van de sector granen worden ingevoerd tegen een verlaagd of preferentieel invoerrecht of met 

vrijstelling van invoerrecht. De verschillen in de invoertarieven leiden uiteraard tot verschillende 

invoerprocedures. 

 

In deze regeling zijn de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de invoer uit derde landen 

van granen en van op basis van granen verwerkte producten weergegeven. Deze zijn gebaseerd 

op de volgende verordeningen: 
 

 
Deze regeling bevat de volgende elementen: 

-  de algemene bepalingen voor de vaststelling van de tarieven bij invoer uit derde landen, 

- de procedure bij invoer, en 

-  de bijzondere bepalingen en tarieven bij invoer van bepaalde producten die zijn vastgelegd 

in handelsakkoorden, waarvan een aantal alleen binnen een vastgesteld quotum wordt toegepast. 

Per product zijn de afwijkingen ten opzichte van de algemene administratieve procedures 

vermeld. 
 

Deze regeling moet worden gelezen in samenhang met de Regeling certificaten algemeen. 

 

Producten waarop de regeling van toepassing is 

Deze regeling is van toepassing bij invoer uit derde landen van producten die genoemd 

zijn in bijlage I, deel I, van de gemeenschappelijke marktordening.  

In bijlage 1 vindt u een overzicht van deze producten. 

 

Wij hopen u met deze regeling voldoende te informeren. Wij kunnen ons echter goed voorstellen 

dat u na het lezen van deze regeling toch nog vragen heeft. In dat geval kunt u natuurlijk altijd 

contact met ons opnemen. 

 

Begrippen 
Verkoopseizoen: 
Een verkoopseizoen in de sector granen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het 
daaropvolgende kalenderjaar. 

- Verordening (EU) Nr. 1308/2013 van de Raad houdende een gemeenschappelijke 

ordening van de landbouwmarkten, 

- Verordening (EG) nr. 642/2010 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen ten aanzien van 

de invoerrechten in de sector granen, 

- Verordening (EG) Nr. 1342/2003 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het 

stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst,  

- Verordening (EG) Nr. 1301/2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het 

beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde 

invoertariefcontingenten voor landbouwproducten, en  

- de betrokken verordeningen inzake de invoer met verlaagd invoerrecht die zijn 

vastgesteld in het kader van de handelsakkoorden van de EU met bepaalde derde landen. 
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Interventieprijs: 

De voor het betrokken verkoopseizoen vastgestelde prijs waarvoor granen in de EU aan het 

interventiebureau kunnen worden aangeboden. Deze prijs functioneert als minimumprijs in de 

markt en is een van de belangrijke steunmechanismen van de prijzen op de Europese 

binnenmarkt.  

 

2 Berekenen en vaststellen van de invoerrechten 

Het toe te passen (variabele) invoerrecht is het recht, dat van toepassing is op de dag waarop de 

aangifte ten invoer door de douane wordt aanvaard. 

2.1 Vaste invoerrechten 

 
Voor de in bijlage 1 bedoelde producten zijn in het kader van het Gemeenschappelijk 

Douanetarief invoerrechten vastgesteld. Deze invoerrechten zijn geconsolideerd in het kader van 
het GATT (thans de WTO). Zij zijn van toepassing als er geen lagere variabele invoerrechten of 

tariefcontingenten zijn vastgesteld. 
Voor zachte tarwe van hoge kwaliteit, durumtarwe, rogge, maïs en sorgho gelden de vaste 
invoerrechten als maximum toe te passen invoerrechten. 

2.2 Variabele invoerrechten 

Voor zachte tarwe van hoge kwaliteit, durumtarwe, rogge, maïs en sorgho worden periodiek 

variabele invoerrechten vastgesteld. Deze invoerrechten worden berekend op basis van het 

verschil tussen een invoerplafondprijs en de vastgestelde theoretische CIF-prijs Rotterdam.  

De invoerplafondprijs is gelijk aan 155% van de geldende interventieprijs voor granen. Voor de 

vaststelling van de theoretische CIF-prijs Rotterdam hanteert de EC de officiële beursnoteringen 

in de Verenigde Staten voor de representatieve kwaliteit granen. Deze prijzen worden aangepast 

met handelspremies en eventuele kortingen en vervolgens verhoogd met de transatlantische 

vrachtkosten. 

De variabele invoerrechten worden iedere werkdag berekend, maar in principe twee keer per 

maand vastgesteld en gepubliceerd. Deze vaststelling vindt plaats op de laatste werkdag en op de 

vijftiende dag van elke maand, met als ingangsdatum de eerste van de daaropvolgende maand, 

respectievelijk de zestiende van de betreffende maand. Als de vijftiende van de maand geen 

werkdag is voor de EC, worden de rechten vastgesteld op de werkdag voorafgaand aan de 

vijftiende. 

Wanneer tussen twee vaststellingen van het invoerrecht het berekende gemiddelde € 5,- of meer 

per ton afwijkt van het van toepassing zijnde recht, kunnen de variabele rechten ook tussentijds 

wijzigen. 

De variabele invoerrechten voor zachte tarwe voor zaaidoeleinden (1001 91 20) zijn gebaseerd 

op de berekening van het invoerrecht voor hoge kwaliteit zachte tarwe. Het variabele invoerrecht 

voor maïs voor zaaidoeleinden (1005 10 90) is gebaseerd op de berekening van het variabele 

invoerrecht voor voedermaïs. 

 

In het kader van de GATT-onderhandelingen tussen de EG en de VS is destijds afgesproken dat 

voor deze granen de invoerprijs in de EU niet hoger mag liggen dan de invoerplafondprijs 

(interventieprijs + 55 %). Door de forfaitaire benadering, die om redenen van uitvoerbaarheid is 

gekozen, worden de openbare beursnoteringen van de VS gehanteerd als de representatieve 

prijzen voor de vaststelling van de variabele invoerrechten. Eventueel zijn op die noteringen 

prijscorrecties toegepast. 

 

Het effect van de toepassing van de invoerplafondprijs is dat de vastgestelde invoerrechten op 

granen van een lagere prijs (en lagere kwaliteit) de invoerrechten hoger zijn dan de 

invoerrechten op granen met een hogere prijs. Wanneer de theoretische CIF-prijs Rotterdam 

(beursnotering in euro (+/- kwaliteitscorrectie) + fob-premie + transatlantische vrachtkosten) 

hoger is dan de invoerplafondprijs in euro wordt geen invoerrecht vastgesteld. 



Basisregeling invoer granen 

7 

 
 

   

 
 

2.3 Forfaitaire kortingen op het variabele invoerrecht 

Om de invoerplafondprijs ook te respecteren als het om kwaliteiten granen gaat die duurder zijn 

dan de representatieve kwaliteiten waarop het invoerrecht is gebaseerd, worden kortingen 

toegepast op de vastgestelde variabele invoerrechten. Op het vastgestelde variabele invoerrecht 

voor glazige maïs, die voldoet aan de in bijlage II genoemde kwaliteitseisen, kan een forfaitaire 

korting van het invoerrecht worden verkregen van € 24,- per ton. 
 

Ook worden kortingen toegepast als de vrachtkosten vanuit de VS naar andere havens in de EU 
hoger zijn dan de vrachtkosten naar Rotterdam. Bij de vaststelling van deze kortingen is voor een 

forfaitaire benadering gekozen. 
Om de hogere vervoerskosten te compenseren ten opzichte van de CIF-prijs Rotterdam worden 
bij invoer in de EU de invoerrechten regionaal aangepast. Voor goederen die via de Atlantische 
Oceaan of via het Suezkanaal in de Unie aankomen(art. 2, lid 4 van Vo. (EU) nr. 642/2010) kan 
de importeur een vermindering van rechten krijgen van € 3,00 per ton, indien de haven van 
lossing aan de Middellandse Zee of de Zwarte Zee ligt, of € 2,00 per ton, indien de haven van 
lossing in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Polen, 

Zweden of Finland ligt of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland.  
 

De douane in de haven van lossing geeft een certificaat af, waarin de hoeveelheid gelost product 
wordt bevestigd. De genoemde vermindering van invoerrecht wordt slechts toegekend, als dit 
certificaat de goederen vergezelt totdat de douaneformaliteiten bij invoer zijn vervuld. 

2.4 Safe guard clause 

In het kader van de GATT-overeenkomst is een “safe guard clause” van toepassing, waarop de 

EU een beroep kan doen als de markt ernstig wordt verstoord. Deze kan bijvoorbeeld worden 
ingeroepen als de prijzen op de wereldmarkt dermate laag zijn dat het stelsel van invoerrechten 
niet meer voldoet om de marktprijzen te handhaven op de niveaus die door de Raad zijn bepaald. 
De safe guard clause kan dan resulteren in een aanvullend invoerrecht. Als dit het geval is zullen 
wij u informeren. 

3 Tariefcontingenten en invoer met bijzonder tarief 

3.1 Inleiding 

Verordening (EG) nr. 1301/2006 

 

In een aantal gevallen is de invoer beperkt tot vastgestelde hoeveelheden. Vaak zal hierbij tevens 

een korting op het invoerrecht kunnen worden verleend. In veel gevallen heeft u hiervoor een 

speciaal invoercertificaat nodig. Tegelijk met uw aanvraag om een dergelijk invoercertificaat, 

moet u bewijzen dat u, op het moment waarop u uw aanvraag indient, werkzaam bent (geweest) 

op het gebied van de handel met derde landen in granen of graanproducten, 

- gedurende twaalf maanden vóór het moment van de aanvraag, en 

- gedurende twaalf maanden vóór die twaalf-maanden-periode. 

 

De verordening schrijft voor dat u de handel met derde landen uitsluitend kunt bewijzen door 

middel van 

- door de douaneautoriteiten naar behoren geviseerde douanedocumenten voor het vrije 

verkeer waarin de betrokken aanvrager wordt genoemd als de geadresseerde, of 

- door de douaneautoriteiten naar behoren geviseerde douanedocumenten voor uitvoer. 

  

Om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken, kunt u, als bewijs van 

handelsactiviteiten, volstaan met de verklaring: 

‘……….(bedrijfsnaam) heeft in de afgelopen twaalf maanden en de twaalf maanden daarvoor 

handel gedreven met derde landen in producten die vallen onder de gemeenschappelijke 

marktordening voor granen’  

RVO.nl zal controleren of de verklaring inhoudelijk juist is. 

 

Let op: deze verklaring is alleen nodig bij uw eerste aanvraag tijdens een 

invoertariefcontingentsperiode. 
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U moet uw aanvraag indienen in de lidstaat waarin u bent gevestigd en voor BTW-doeleinden 

bent geregistreerd. Als dit in Nederland is, moet u uw aanvraag bij RVO.nl indienen. U moet uw 

BTW-nummer op uw aanvraag vermelden. 

 

Bovendien geldt dat douane-expediteurs en douanevertegenwoordigers geen 

invoercertificaten in het kader van deze tariefcontingenten mogen aanvragen. 

 

Daarnaast gelden de bepalingen zoals u hierna kunt lezen. 

3.2 Invoer van zachte tarwe van midden en lage kwaliteit 

Verordening (EG) nr. 1067/2008 

 

In het kader van overeenkomsten met de Verenigde Staten en Canada is een jaarlijks 

invoertariefcontingent beschikbaar waarbinnen met een invoerrecht van € 12,- per ton kan 

worden geïmporteerd. 

Het gaat om een contingent van 3.112.030 ton zachte tarwe van midden en lage kwaliteit van 

GN-code 1001 99 00. Het contingent wordt verdeeld in vier deelcontingenten: 

 

Deelcontingent I: 572.000 ton uit de Verenigde Staten Contingentnr. 09.4123 

Deelcontingent II: 38.853 ton uit Canada Contingentnr. 09.4124 

Deelcontingent III: 2.378.387 ton uit andere derde landen Contingentnr. 09.4125 

Deelcontingent IV: 122.790 ton uit alle derde landen Contingentnr. 09.4133 

 

Bij onderbenutting gedurende het kalenderjaar van de deelcontingenten I of II kan de EC 

besluiten de niet gebruikte hoeveelheden over te dragen naar de overige deelcontingenten. Als 

gedurende het kalenderjaar het totale contingent niet volledig wordt gebruikt, vervallen de 

resterende hoeveelheden. Deze worden niet overgedragen naar het volgende kalenderjaar. 

 

Deelcontingent III wordt verdeeld in vier kwartaaltranches: 

- Tranche 1 (594.597 ton) van 1 januari tot en met 31 maart, 

- Tranche 2 (594.597 ton) van 1 april tot en met 30 juni, 

- Tranche 3 (594.597 ton) van 1 juli tot en met 30 september, 

- Tranche 4 (594.596 ton) van 1 oktober tot en met 31 december. 

 

Bij onderbenutting van tranche 1, 2 of 3 worden de niet gebruikte hoeveelheden automatisch 

overgedragen naar de volgende tranche. 

De kwaliteitseisen, waaraan de in te voeren tarwe moet voldoen, vindt u in bijlage 2. 
 
Aanvullende bepalingen 

Bij de aangifte ten invoer van zachte tarwe van midden en lage kwaliteit van GN-code 1001 99 00 

binnen de hiervoor genoemde (deel)contingenten respectievelijk tranches, is de overlegging van 

een bijzonder invoercertificaat vereist. 

Dit invoercertificaat kan elke week, uiterlijk op vrijdag om 13.00 uur worden aangevraagd voor 

de deelcontingenten I, II en IV. 

Een aanvraag in het kader van deelcontingent III kan na de datum van ingang van de 

kwartaaltranche uiterlijk elke vrijdag worden aangevraagd tot 13.00 uur. 

Wanneer een deelcontingent of tranche is benut, wordt de inschrijving gesloten. Wanneer een 

tranche is opgebruikt kan de EC besluiten de volgende tranche te vervroegen. Hierover zullen wij 

u dan tijdig informeren. 

 

U kunt per week per contingentnummer één aanvraag indienen. Dient u meerdere aanvragen in, 

dan worden deze allemaal afgewezen en wordt de gestelde zekerheid verbeurd. De hoeveelheid 

waarvoor een certificaat wordt aangevraagd mag het totale op de dag van aanvraag nog 

beschikbare quotum niet overschrijden. Voor het nog beschikbare quotum van dit contingent kunt 

u contact opnemen met het Team In- en Uitvoer, T 088 -60 26762 en het Team KK&O, T 088 – 

60 26730. 
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De aanvraag mag slechts één land van oorsprong bevatten. Een groep van landen is dus niet 

toegestaan. 

 

In de aanvraag moet naast de gebruikelijke gegevens extra worden vermeld: 
- In vak 8:  het land oorsprong, het ja-vak moet worden aangekruist. 
- In vak 20:  nummer van het contingent. 

Deze vermeldingen worden door ons op het certificaat overgenomen. 

 

Tegelijk met het indienen van de aanvraag voor een certificaat moet een zekerheid worden 

gesteld van € 30,- per ton. 

 

De aanvragen worden aan de EC gemeld uiterlijk op maandag na de week dat de aanvragen zijn 

ingediend. De EC stelt eventueel een toekenningspercentage vast. In dat geval is het niet 

mogelijk de aanvraag in te trekken. 

De certificaten worden uiterlijk op de vierde werkdag na de uiterste dag van melding aan de EC 

afgegeven. 

Een in dit kader afgegeven certificaat heeft geen gewichtstolerantie naar boven. In vak 19 van 

het certificaat wordt “0” ingevuld. 

 

Het certificaat is uitsluitend geldig voor de producten die van oorsprong zijn uit het in vak 8 

genoemde land. 

 

Bij de aangifte ten invoer moet de exporteur een oorsprongscertificaat, zoals bedoeld in artikel 47 

van Verordening (EEG) nr. 2454/93, overleggen aan de douane. 

 

De aangifte ten invoer van zachte tarwe van midden en lage kwaliteit buiten de 

tariefcontingenten moet plaatsvinden met een invoercertificaat dat volgens de normale procedure 

is aangevraagd. Het toe te passen invoerrecht vindt u terug in ons bulletin ‘Invoerrechten 

granen’. 

3.3 Invoer van gerst 

Verordeningen (EG) nr. 2305/2003 en 1064/2009 

 

Voor de invoer van gerst uit derde landen zijn vanaf 1 januari van een kalenderjaar twee 

invoertariefcontingenten beschikbaar: 
- Gerst van GN-code 1003:  

307.105 ton met een invoerrecht van € 16,- per ton, 
- Brouwgerst van GN-code 1003: 

50.890 ton met een invoerrecht van € 8,- per ton, mits bestemd voor de productie van bier dat 

rijpt in vaten met beukenhout. Deze gerst moet voldoen aan de vastgestelde 

kwaliteitskenmerken. 

 

Buiten deze contingenten geldt het normale invoerrecht. Dit recht vindt u terug in het bulletin 

‘Invoerrechten granen’. 
 
 
Aanvullende bepalingen bij invoer van (brouw)gerst: 

 
Binnen het contingent van 307.105 ton gerst 

Verordening (EG) nr. 2305/2003 

 

Bij de aangifte ten invoer van gerst binnen dit contingent is de overlegging van een bijzonder 

invoercertificaat vereist. 

 

U kunt voor de invoer van gerst vanaf 1 januari van een kalenderjaar per week slechts één 

certificaataanvraag indienen, uiterlijk op vrijdag om 13:00 uur. 

De hoeveelheid waarvoor een certificaat wordt aangevraagd mag het totale op de dag van 

aanvraag nog beschikbare quotum niet overschrijden. Voor het nog beschikbare quotum van dit 



Basisregeling invoer granen 

10 

 
 

   

 
 

contingent kunt u contact opnemen met het Team In- en Uitvoer, T 088 – 60 26762 en het Team 

KK&O, T 088 – 60 26730. 

 

In de aanvraag moet, naast de gebruikelijke gegevens, extra worden vermeld in vak 20: Het 

contingentnummer 09.4126. Deze vermelding wordt op het certificaat overgenomen. 

 

Tegelijk met het indienen van de aanvraag voor een certificaat voor gerst (niet zijnde 

brouwgerst) moet een zekerheid worden gesteld van € 30,- per ton. 

De aanvragen worden aan de EC gemeld uiterlijk op maandag na de week dat de aanvragen zijn 

ingediend. De EC stelt eventueel een toekenningspercentage vast. In dat geval is het niet 

mogelijk de aanvraag in te trekken.  

De certificaten worden uiterlijk op de vierde werkdag na de uiterste dag van melding aan de EC 

afgegeven. 

De certificaten hebben geen gewichtstolerantie naar boven. In vak 19 van het certificaat wordt 

het cijfer “0” ingevuld. 

 

Binnen het contingent van 50.890 ton gerst voor brouwerijen  

Verordening (EG) nr. 1064/2009 

 

Het contingentnummer voor invoer van deze brouwgerst is 09.0076. 

Dit contingent wordt beheerd met inachtneming van de volgorde waarin de aangiften ten invoer 

in het vrije verkeer van de EU door de douanediensten zijn aanvaard. 

 

De gerst moet binnen zes maanden na invoer in een mouterij worden verwerkt tot mout dat 

wordt gebruikt bij de bereiding van bier dat rijpt in vaten die beukenhout bevatten. 

Om dit te garanderen moet de importeur een zekerheid stellen bij de betrokken instantie in de 

lidstaat van invoer. De hoogte van deze zekerheid bedraagt € 85,- per ton. Ingeval een FGIS-

certificaat kan worden overgelegd is deze zekerheid € 10,- per ton. 

De zekerheid wordt vrijgegeven als het bewijs wordt geleverd dat de kwaliteit van de gerst 

voldoet aan de vastgestelde normen èn dat de gerst binnen de termijn is gebruikt voor het 

specifieke doel. 

Op de site van de EC kunt u checken hoeveel brouwgerst op dat moment nog beschikbaar is voor 

het betreffende contingent. Het internetadres is: 

 

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

 

Nadere details over de procedure voor invoer van brouwgerst in het kader van dit 

invoercontingent kunt u opvragen bij het Team In- en Uitvoer, T 088 -60 26762 en het Team 

KK&O, T 088 – 60 26730. 

 

3.4 Invoer van maïs 

Verordening (EG) nr. 969/2006 

De EC heeft een jaarlijks invoertariefcontingent geopend voor de invoer van maïs van GN-codes 

10050 10 90 en 1005 90 00 uit derde landen. Binnen dit contingent kunt u de maïs vrij van 

invoerrechten invoeren. 

Per kalenderjaar is een hoeveelheid van 277.988 ton beschikbaar die is verdeeld in twee tranches 

van elk 138.994 ton. De eerste tranche loopt van 1 januari tot en met 30 juni; de tweede van 1 

juli tot en met 31 december. 

Om gebruik te kunnen maken van dit contingent moet u in het bezit zijn van een 

invoercertificaat. Dit certificaat kunt u wekelijks, uiterlijk op vrijdag om 13:00 uur aanvragen. Als 

u meerdere aanvragen indient worden al uw aanvragen afgewezen en wordt de gestelde 

zekerheid verbeurd. Op de aanvraag mag u slechts één land van oorsprong vermelden. 

De hoeveelheid waarvoor een certificaat wordt aangevraagd mag niet groter zijn dan de 

beschikbare hoeveelheid. 

 

In de aanvraag moet u naast de gebruikelijke gegevens extra vermelden: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=nl
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In vak 8: Het land van oorsprong en een kruisje bij “Ja”. 

In vak 20:nummer van het contingent: 09.4131. 

Deze vermeldingen worden door ons op het certificaat overgenomen. 

De invoercertificaten zijn uitsluitend geldig voor invoer uit het in vak 8 vermelde land. 

Bij de aanvraag moet u een zekerheid stellen van € 30,- per ton. 

 

De aanvragen worden aan de EC gemeld uiterlijk op maandag na de week dat de aanvragen zijn 

ingediend. De certificaten worden uiterlijk op de vierde werkdag na de uiterste dag van melding 

aan de EC afgegeven. 

Het invoercertificaat heeft geen gewichtstolerantie naar boven. In vak 19 van het certificaat 

wordt daarom “0” ingevuld. 
Bij de aangifte ten invoer moet de exporteur een oorsprongscertificaat, zoals bedoeld in artikel 47 
van Verordening (EEG) nr. 2454/93, overleggen aan de douane. 
 

3.5 Aanvullende bepalingen bij invoer van glazige maïs 

Verordening (EG) nr. 642/2014, artikel 3 lid 1,2 en 3 

 

Voor glazige maïs kan de forfaitaire verlaging van het invoerrecht worden verkregen als bij de 

aangifte ten invoer wordt voldaan aan het volgende. 

 

De ten invoer aangegeven partij moet voldoen aan de in de bijlage 2 genoemde kwaliteitseisen. 

Er moet bij de aangifte ten invoer een bedrag aan zekerheid worden gesteld dat gelijk is aan de 

geldende forfaitaire korting behalve wanneer de aanvraag van het 

Invoercertificaat  vergezeld is gegaan van een kwaliteitscertificaat (overeenstemmings-

certificaat). Het nummer van het kwaliteitscertificaat wordt vermeld in vak 24 op het 

invoercertificaat. Als het op de dag van aangifte ten invoer van toepassing zijnde invoerrecht 

lager is dan het kortingsbedrag, is de te stellen zekerheid gelijk aan het van toepassing zijnde 

invoerrecht. 

 

De aanvullende zekerheid hoeft niet te worden gesteld als de glazige maïs is ingevoerd met een 

kwaliteitscertificaat van Senasa. Het type en nummer van het kwaliteitscertificaat moet worden 

vermeld in vak 24 van de certificaataanvraag. Wij nemen deze gegevens over in vak 24 van het 

invoercertificaat. 

 

Om te kunnen bepalen of de producten aan de kwaliteitseisen voldoen, worden door de douane 

monsters genomen en geanalyseerd. Als het glazige maïs van oorsprong uit Argentinië betreft, 

die vergezeld gaat van een kwaliteitscertificaat, kan de douane bepalen de monstername te 

beperken tot 3% van de partijen, die per seizoen per havenplaats worden aangevoerd. 

 

Voor toekenning van de forfaitaire verlaging moet glazige maïs binnen zes maanden vanaf de 

datum van invoer in het vrije verkeer een bewerking voor de vervaardiging van een product van 

GN-codes 1103 13, 1104 23 of 1904 10 10 hebben ondergaan. De importeur moet bij de douane 

respectievelijk RVO.nl de bijzondere bestemming aantonen. Controle zal plaatsvinden door de 

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). 

3.6 Bijzondere bepalingen voor de invoer van maïsgluten uit de Verenigde Staten 

Verordening (EG) nr. 1375/2007 

 

Naast het feit dat afvallen van maïszetmeelfabrieken (maïsgluten) uit derde landen tegen een 

nulrecht kunnen worden ingevoerd, is voor maïsgluten van GN-code 2309 90 20, afkomstig uit de 

Verenigde Staten van Amerika een bijzondere regeling van toepassing. 

 

De vrijstelling van rechten is van toepassing als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 

Voor alle maïsgluten die in dit kader worden ingevoerd uit de Verenigde Staten, wordt met behulp 

van laboratoriumanalyse vastgesteld of genoemde partijen daadwerkelijk met deze GN-code 

overeenstemmen. Als dergelijke partijen vergezeld gaan van een certificaat van zowel de Federal 
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Grain Inspection Service (FGIS) van het Ministerie van Landbouw van de Verenigde Staten, als 

van de natmaalderij-industrie van de Verenigde Staten, is een laboratoriumonderzoek niet 

noodzakelijk en zijn, net als voor partijen uit alle andere derde landen, de gebruikelijke 

maatregelen voor de controle op invoer van toepassing. 

3.7 Invoer van zachte tarwe van hoge kwaliteit 

Verordening (EG) nr. 642/2010 

 

Bij invoer van zachte tarwe van hoge kwaliteit van GN-code 1001 99 00 is een variabel 

invoerrecht van toepassing dat geldt op de dag van invoer. 

 

Bij de aangifte ten invoer van zachte tarwe van hoge kwaliteit moet een aanvullende specifieke 

zekerheid voor het invoerrecht worden gesteld van € 95,- per ton. De hoogte van de aanvullende 

zekerheid is afhankelijk van het feit of er wel of geen FGIS- of CGC-certificaat bij de zending 

behoort. Meer informatie over het FGIS- of CGC-certificaat, treft u aan verderop in deze regeling. 

Als het invoerrecht wordt geschorst voor alle kwaliteitsklassen zachte tarwe, is de aanvullende 

zekerheid van € 95,- per ton gedurende de schorsing niet vereist. 

 
Invoer zonder kwaliteitscertificaat 
Als een invoercertificaat wordt aangevraagd voor de invoer van zachte tarwe van hoge kwaliteit 
uit derde landen zonder FGIS- of CGC-certificaat, dan moet de importeur een schriftelijke 

verbintenis aangaan met de afgevende instantie. In deze verbintenis moet de importeur verklaren 
dat hij bij de aangifte ten invoer van de zending, een aanvullende specifieke zekerheid zal stellen 
van € 95,- per ton. In Nederland kan de aanvullende specifieke zekerheid uitsluitend bij de 
Douane worden gesteld. 
 
Invoer uit de VS en Canada met kwaliteitscertificaat 
In geval van invoer van een partij zachte tarwe van hoge kwaliteit van herkomst uit de VS of 

Canada met een FGIS- of CGC-certificaat, moet de importeur in de certificaat-aanvraag naast de 
gebruikelijke gegevens, in vak 24 verklaren dat het betrokken kwaliteitscertificaat bij de aangifte 
ten invoer zal worden overgelegd. De certificaatafgevende instantie vermeldt dit op het 
invoercertificaat. In dit geval hoeft geen aanvullende zekerheid te worden gesteld, en bedraagt de 
certificatenwaarborg € 1,- per ton. 
 

Aanvullende bepalingen bij invoer van zachte tarwe van hoge kwaliteit. 

De minimumkwaliteitseisen, waaraan de in te voeren hoge kwaliteit zachte tarwe moet voldoen, 

staan vermeld in bijlage 2. 

 

De douane bemonstert de betrokken partij en controleert of de partij voldoet aan de aangegeven 

kwaliteit. Als de partij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen voor zachte tarwe van hoge 

kwaliteit, dan wordt de aanvullende specifieke zekerheid weer vrijgegeven.  

 

Als de partij niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen voor zachte tarwe van hoge kwaliteit 

moet de importeur bijbetalen tot het werkelijke invoerrecht voor het geconstateerde product. In 

de praktijk zal dat het vaste invoerrecht zijn. Als aan deze verplichting is voldaan wordt de 

specifieke aanvullende zekerheid weer vrijgegeven. 
 
Wanneer de kwaliteit niet voldoet aan de gestelde eisen 
Wanneer de douane na onderzoek van de documenten of na analyse vaststelt dat de kwaliteit van 
de aangegeven partij zachte tarwe niet voldoet aan de criteria voor de hoge kwaliteit, is een 

invoerrecht verschuldigd dat behoort bij de feitelijk bevonden goederen. 
 

Wanneer bij de aangifte de aanvullende zekerheid van € 95,- per ton is gesteld, vervalt ook deze 
zekerheid. Daarnaast is de importeur ook het invoerrecht verschuldigd. 

3.8 Invoer van durumtarwe 

Voor de lage kwaliteit durumtarwe is een variabel invoerrecht van kracht. Dit recht wordt 

gebaseerd op de prijzen waarop ook het variabele invoerrecht van de midden kwaliteit 
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durumtarwe is gebaseerd, maar wordt verlaagd met een forfaitaire premie van € 30,- per ton. In 

geval van durumtarwe van gemiddelde kwaliteit geldt een korting van € 10,- per ton. 

 

De importeur hoeft echter bij de aangifte ten invoer van hogere kwaliteiten durumtarwe de 

aanvullende zekerheid niet te stellen, als de partij vergezeld gaat van een FGIS- of een CGC-

certificaat in Canada. In dat geval bedraagt de certificatenzekerheid € 1,- per ton. 

 
Aanvullende bepalingen bij invoer van durumtarwe 

Voor durumtarwe zijn verschillende variabele invoerrechten voor de kwaliteiten hoog, midden of 

laag van toepassing. De minimumkwaliteitseisen, waaraan de in te voeren durumtarwe moet 

voldoen, staan vermeld in bijlage 2. 

 

In de aanvraag om een invoercertificaat voor durumtarwe moet, naast de overige vereiste 

gegevens, ook de kwaliteit worden vermeld. De aanvrager moet bij de aanvraag vermelden dat 

hij op de dag van aanvaarding van de aangifte ten invoer bij de douane of de afdeling 

Marktordening van RVO.nl een aanvullende specifieke zekerheid zal stellen. Deze zekerheid is 

gelijk aan het verschil, dat op de dag van certificaataanvraag bestaat tussen het hoogste 

variabele recht voor durumtarwe en het voor de betrokken kwaliteit geldende invoerrecht, 

verhoogd met een toeslag van € 5,- per ton. Wanneer het variabele invoerrecht voor de 

verschillende kwaliteiten durumtarwe nul is, behoeft de aanvullende specifieke zekerheid niet te 

worden gesteld. 

Wanneer de importeur in de aanvraag om het invoercertificaat voor hoge kwaliteit durumtarwe in 

vak 24 aangeeft dat hij bij de aangifte ten invoer een FGIS- of een CGC-certificaat zal overleggen 

is de aanvullende specifieke zekerheid niet vereist. Het nemen van monsters en de controle op de 

kwaliteit is dan beperkt. 

 

Wanneer bij analyse van ingevoerde durumtarwe door de douane wordt geconstateerd dat niet is 

voldaan aan de in bijlage 2 genoemde minimumkwaliteitseisen, dan wordt de daarvoor gestelde 

aanvullende zekerheid vrijgegeven. Dit gebeurt pas als het verschil tussen de van toepassing 

zijnde rechten binnen één maand na de bekendmaking van het analyseresultaat worden betaald. 

Wanneer niet binnen genoemde termijn wordt betaald, wordt de volledige aanvullende zekerheid 

(inclusief de toeslag van € 5,- per ton) verbeurd. 

 

Wanneer de invoerrechten voor twee of meer kwaliteiten tarwe gelijk zijn (ook als dat een “0” 

invoerrecht is) wordt de analysemethode genomen van de laagste kwaliteit waarvoor eenzelfde 

invoerrecht van toepassing is. Wanneer de invoerrechten voor alle kwaliteiten op “0” zijn gesteld, 

wordt geen controle op de kwaliteit toegepast. 

3.9 Kwaliteitscertificaten voor zachte tarwe, durumtarwe, brouwgerst en glazige maïs 

Wanneer volgens de aanvullende bepalingen van dit hoofdstuk bij de invoer een 

kwaliteitscertificaat kan worden overgelegd, moet dit bij de aangifte ten invoer worden 

overgelegd aan de douane. Deze door de EC erkende kwaliteitscertificaten worden alleen 

afgegeven in het land van oorsprong: 

 

- in de Verenigde Staten door de Federal Grain Inspection Service (FGIS) voor zachte tarwe 

en durumtarwe van hoge kwaliteit, 

- in Canada door de Canadian Grain Commission (CGC) voor zachte tarwe en durumtarwe 

van hoge kwaliteit, en 

- in Argentinië door de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 

voor glazige maïs. 

 

Deze certificaten worden bij de aangifte ten invoer erkend als bewijs van oorsprong, mits ze zijn 

voorzien van goedgekeurde stempels en handtekeningen. 

 

Wanneer door de importeur een officieel erkend, in het land van uitvoer afgegeven, 

kwaliteitscertificaat wordt overgelegd, wordt de bemonstering en kwaliteitsanalyse door de 

douane verricht ter controle op de gecertificeerde kwaliteit. Het aantal ingevoerde zendingen dat 
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zal worden gecontroleerd moet voldoende representatief zijn. Dit houdt in dat deze controle 

plaatsvindt op ten minste 3% van de ingevoerde ladingen. 

 

Als het invoerrecht van de verschillende kwaliteiten hetzelfde is, hoeven geen monsters te 

worden genomen. 

3.10  Preferentiële invoer (invoer met verlaagd invoerrecht) 

 
Inleiding 

Tussen de EU en bepaalde derde landen bestaan overeenkomsten. Doel van deze 

overeenkomsten is het stimuleren van de economische ontwikkeling van deze landen en het 

bevorderen van de commerciële betrekkingen tussen deze landen en de EU. 

Granen of graanproducten, die in het kader van dergelijke overeenkomsten worden ingevoerd, 

kunnen in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor verlaagde invoerrechten of vrijstelling 

van invoerrechten. 

 
Invoer tegen een verlaagd recht of een 0-recht kan onderscheiden worden in een aantal 

categorieën: 
- invoer uit bepaalde landen, zonder kwantitatieve beperkingen, 
- invoer uit bepaalde derde landen, met kwantitatieve beperkingen (invoerquota of 

invoercontingenten), 
- invoer met kwantitatieve beperkingen doch zonder beperkingen t.a.v. de oorsprong. 

 

De juiste toepassing van het invoerrecht en de bewaking van invoerquota en oorsprong van de 

goederen vereisen bijzondere procedures bij invoer die soms sterk afwijken van de algemene 

procedures bij invoer uit derde landen. 

 

De informatie over vrijstellingen of kortingen op de invoerrechten die toepasbaar zijn en die niet 

zijn beperkt door kwantitatieve beperkingen wordt ook op de betreffende bulletins door voetnoten 

aangegeven. 

 

Bij invoer van de producten met verlaagd invoerrecht moet bij de douane ook altijd een geldig 

invoercertificaat worden overgelegd dat van te voren is aangevraagd bij de daartoe aangewezen 

instantie van een lidstaat. In Nederland is RVO.nl de daartoe aangewezen instantie.  

 
Beheer tariefcontingenten 

Tariefcontingenten kunnen op twee manieren worden beheerd: 

- op basis van invoercertificaten, of 

- met inachtneming van de volgorde waarin de aangiften voor het in het vrije verkeer van 

de EG brengen door de douanediensten worden aanvaard. 

 

Als het beheer op basis van de in de gehele EU aangevraagde invoercertificaten plaatsvindt, moet 

de aangifte ten invoer plaatsvinden met een bijzonder invoercertificaat. Het moment waarop een 

bijzonder invoercertificaat kan worden aangevraagd, kan afwijken van de normale procedure. De 

aanvraaggegevens voor deze bijzondere invoercertificaten worden doorgegeven aan de EC. De 

lidstaat ontvangt daarna melding van de EC voor welke hoeveelheid het invoercertificaat kan 

worden afgegeven. Voor de laatste, ons bekende, stand van zaken kunt u contact opnemen met 

het team In- en Uitvoer T  088 – 60 26762. 

Wordt het tariefcontingent beheerd met inachtneming van de volgorde waarin de aangiften voor 

het in het vrije verkeer van de EU brengen door de douanediensten worden aanvaard, dan 

bepaalt de douanedienst na de aangifte ten invoer op basis van de gegevens van de EC of de 

betrokken hoeveelheid binnen het tariefcontingent past. 

De inning van invoerrechten gebeurt dan volgens de bepalingen van het Communautair 

Douanewetboek. Hoe dit in de praktijk werkt kunt u het beste navragen bij de douanepost waar u 

aangifte doet. 

 

Voor informatie over de nog beschikbare hoeveelheid van dit contingent kunt u de internetsite 

van de EC raadplegen: 
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=nl 

 

 
Certificaat van oorsprong (EUR.1) 

Als in voorkomend geval het verlaagde invoertarief alleen wordt toegepast bij invoer uit een 

bepaald land of uit een groep van landen, moet de oorsprong bij de douane altijd worden 

aangetoond. In de meeste gevallen is dat door overlegging van een certificaat inzake 

goederenverkeer EUR.1 (EUR.1). Soms kan een ander bijzonder document zijn voorgeschreven, 

zoals een certificaat van oorsprong formulier A, of een factuurverklaring. Bij de aangifte ten 

invoer moet het nummer van het invoercertificaat en het nummer van het bewijs van oorsprong, 

en op het formulier L/F dan wel op de elektronische aangifte worden vermeld. 

3.11 Invoer uit minst ontwikkelde landen (MOL) 

In 1996 heeft de EU zich ertoe verbonden om invoer van producten van oorsprong uit de 

zogenaamde “minst ontwikkelde landen” (MOL) te bevorderen (het zgn. EBA-akkoord - 

Everything But Arms). Hierbij is bepaald dat bij invoer uit die landen voor alle in bijlage 1 

genoemde producten geen invoerrecht verschuldigd is. 

Een overzicht van de bedoelde minst ontwikkelde landen is opgenomen in bijlage 4a van deze 

regeling. 

Invoer vindt plaats met een algemeen invoercertificaat dat is aangevraagd voor invoer uit derde 

landen. 

Om voor deze vrijstelling in aanmerking te kunnen komen, moet de importeur bij de aangifte ten 

invoer van het in te voeren product de oorsprong aantonen door het overleggen van een 

certificaat van oorsprong formulier A of een factuurverklaring. Het certificaat van oorsprong 

formulier A of de factuurverklaring moeten zijn afgegeven door de bevoegde autoriteit van het 

betrokken land. 

3.12 Invoer uit landen en gebieden overzee (LGO) 

Op basis van het besluit van de Raad betreffende de associatie van de landen en gebieden 

overzee (LGO) met de EU (Besluit 2001/822/EG) is invoer van producten van de sector granen uit 

LGO vrij van invoerrecht. 

Invoer kan plaatsvinden met een algemeen invoercertificaat. 

De importeur moet de oorsprong van het ingevoerde product aantonen door het overleggen van 

een EUR.1, dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van het betrokken land of gebied. 

Een overzicht van deze landen is opgenomen in bijlage 4b. 

3.13 Invoer uit Turkije 

Verordening (EG) nr. 2008/97 

 

Bij invoer uit Turkije van de volgende granen/graanproducten zijn kortingen op de invoerrechten 

van toepassing: 

- harde tarwe (GN-code 1001 11 00/19 00) een verlaging van maximaal € 0,73 per ton, 

- rogge (GN-code 1002) een verlaging van maximaal € 11,68 per ton, 

- mout (GN-codes 1107 10, 1107 20) een verlaging van maximaal € 6,57 per ton. 

 

Om voor deze verlaging bij invoer uit Turkije in aanmerking te komen, moet aan de volgende 

voorwaarden worden voldaan: 

- bij uitvoer van de betreffende producten uit Turkije moet een speciale heffing zijn 

betaald, en 

- de goederen moeten rechtstreeks uit Turkije in de EU zijn ingevoerd. 

 

De invoer kan plaatsvinden met een algemeen invoercertificaat. 

De importeur moet de oorsprong van het ingevoerde product aantonen door het overleggen van 

een EUR.1, dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van Turkije. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=nl
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3.14 Invoer van kwaliteitstarwe uit derde landen 

Verordening (EG) nr. 2133/2001 
 

Er geldt een jaarlijks tariefcontingent voor de invoer tegen 0-recht van 300.000 ton 
kwaliteitstarwe van GN-code 1001 19 00 (harde tarwe) en 1001 99 00 (zachte tarwe) uit derde 

landen. 
Het contingentnummer is 09.0075. 

Dit contingent wordt beheerd met inachtneming van de volgorde waarin de aangiften ten invoer 

in het vrije verkeer door de douanediensten in de EU zijn aanvaard. 
 De tarwe moet ten minste voldoen aan de kwaliteitseisen, die in de tabel hierna zijn 
vermeld. 

 

KWALITEITSNORMEN Harde tarwe GN-code  

1001 19 00 

Zachte tarwe GN-

code 1001 99 00 

Soortelijk gewicht ten minste 80 kg/hl 78 kg/hl 

Korrels, die hun glazig uiterlijk verloren hebben max. 20,0% - 

Bestanddelen, die geen onberispelijk basisgraan 

zijn, waaronder: 

max. 10,0% max. 10,0% 

- gebroken tarwekorrels en/of door spontane 

broei beschadigde korrels 

max. 7,0% max. 7,0% 

- korrels aangetast door voor het graan 

schadelijke gedierte 

max. 2,0% max. 2,0% 

- gevlekte korrels en/of door fusariose 

aangetaste korrels 

max. 5,0% - 

- gekiemde korrels max. 0,5% max. 0,5% 

Uitschot (Schwarzbesatz) max. 1,0% max. 1,0% 

Valgetal (Hagberg) min. 250 min. 230 

Eiwitgehalte bij een vochtgehalte van 13,5% - min. 14,6% 

 

De EC stelt in dit kader de beschikbare in te voeren hoeveelheden per product vast. 

Om te garanderen dat de in te voeren tarwe voldoet aan de kwaliteitseisen, wordt het “0”-recht 

slechts toegepast als uiterlijk op de dag van aangifte ten invoer een zekerheid is gesteld ter 

hoogte van het geldende invoerrecht voor zachte tarwe van lage kwaliteit, verhoogd met € 5,- 

per ton. De douane neemt bij de aangifte ten invoer monsters om de kwaliteit te kunnen 

vaststellen. De zekerheid wordt vrijgegeven, nadat uit analyses is gebleken, dat aan de 

kwaliteitseisen is voldaan. 

Wanneer in het kader van vereenvoudigde aangifte door de douane reeds vooraf een monster is 

genomen en van het betreffende analyserapport een kopie bij de certificaataanvraag is 

overgelegd, hoeft bij de aangifte ten invoer niet opnieuw een monster te worden genomen. In 

deze gevallen is het analyserapport van de douane bepalend voor de kwaliteit. 

 

Als wordt geconstateerd, dat de in te voeren goederen op grond van de analyseresultaten moeten 

worden ingedeeld onder een lagere kwaliteit, is het invoerrecht voor de geconstateerde kwaliteit 

van toepassing, verhoogd met € 5,- per ton. De zekerheid wordt voor genoemd bedrag verbeurd 

en het eventuele verschil wordt vrijgegeven. Het certificaat kan vervolgens worden gebruikt om 

(een) andere partij(en) in te voeren die wel voldoen aan de omschrijving zoals die op het 

certificaat staat vermeld. Is dit niet mogelijk dan zal het certificaat worden beboet wegens 

onderbenutting. 

3.15 Invoer van gierst uit derde landen 

Verordening (EG) nr. 2133/2001 

 

Er geldt van 1 juli tot en met 30 juni een tariefcontingent voor invoer van 1.300 ton gierst (GN-

code 1008 21 00 en 1008 29 00) uit derde landen tegen een douanerecht van € 7,- per ton. Het 

contingentnummer is 09.0071. 

Dit contingent wordt beheerd met inachtneming van de volgorde waarin de aangiften ten invoer 

in het vrije verkeer van de EU door de douanediensten zijn aanvaard. 
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3.16 Invoer van harde (durum) tarwe uit derde landen 

Verordening (EG) nr. 2133/2001 

 

Er geldt een jaarlijks tariefcontingent voor invoer tegen “0”-recht van 50.000 ton harde (durum) 

tarwe (GN-code 1001 11 00 en 1001 19 00) met een gehalte aan glazige korrels van minimaal 

73%. Het contingentnummer is 09.0074. 

Dit contingent wordt beheerd met inachtneming van de volgorde waarin de aangiften ten invoer 

in het vrije verkeer door de douanediensten in de EU zijn aanvaard.  

Om te garanderen dat de in te voeren goederen beantwoorden aan de kwaliteitseisen, wordt het 

“0”-recht slechts toegepast als uiterlijk op de dag van aangifte ten invoer een zekerheid is gesteld 

ter hoogte van het geldende invoerrecht voor zachte tarwe van lage kwaliteit, verhoogd met € 5,- 

per ton. De douane neemt bij de aangifte ten invoer monsters om de kwaliteit te kunnen 

vaststellen. De zekerheid wordt vrijgegeven, nadat uit analyses is gebleken, dat aan de 

kwaliteitseisen is voldaan. 

Wanneer in het kader van vereenvoudigde aangifte door de douane reeds vooraf een monster is 

genomen en van het betreffende analyserapport een kopie bij de certificaataanvraag is 

overgelegd, hoeft bij de aangifte ten invoer niet opnieuw een monster te worden genomen. In 

deze gevallen is het analyserapport van de douane bepalend voor de kwaliteit. 

Als wordt geconstateerd, dat de in te voeren goederen op grond van de analyseresultaten moeten 

worden ingedeeld onder een lagere kwaliteit, is het invoerrecht voor de geconstateerde kwaliteit 

van toepassing, verhoogd met € 5,- per ton. De zekerheid wordt voor genoemd bedrag verbeurd 

en het eventuele verschil wordt vrijgegeven. 

3.17 Invoer van bewerkte haver uit derde landen 

Verordening (EG) nr. 2094/2004 

 

Er geldt een jaarlijks tariefcontingent voor invoer tegen “0”-recht van bewerkte haver uit alle 

derde landen. Het contingent is geopend voor elk verkoopseizoen, dus van 1 juli tot en met 30 

juni van het daaropvolgende jaar. Per jaar is 10.000 ton bewerkte haver van GN-code 1104 22 95 

beschikbaar. 

Het nummer van het contingent is 09.0043. 

Dit contingent wordt beheerd met inachtneming van de volgorde waarin de aangiften ten invoer 

in het vrije verkeer van de EU door de douanediensten zijn aanvaard. De verplichting om bij 

invoer een certificaat te overleggen is niet van toepassing op de invoer van bewerkte haver. 

3.18 Invoer van maïs en sorgho uit derde landen in Spanje en Portugal  

Verordening (EG) nr. 1296/2008 

 

Op basis van afspraken heeft de EU zich ertoe verbonden contingenten te openen voor maïs en 

sorgho uit derde landen, die onder bepaalde voorwaarden in Spanje en Portugal kunnen worden 

ingevoerd tegen een verlaagd invoerrecht. De forfaitaire verlaging van € 24,- per ton geldt niet 

voor deze contingenten. 

 

De invoercontingenten bedragen voor: 

Spanje (per jaar): 2.000.000 ton maïs* 

 300.000 ton sorgho 

Portugal (per verkoopseizoen):  500.000 ton maïs 

    

*met aftrek van de uit derde landen ingevoerde hoeveelheden: 

- afvallen van de maïszetmeelbereiding (GN-code 2303 10 19 en 2309 90 20), 

- bostel (GN-code 2303 30 00) en 

- residuen van citruspulp (GN-code 2308 90 30). 

(de EC stelt deze hoeveelheden vast in overleg met de handelspartners) 

 

De producten zijn bestemd voor verwerking in de landen van invoer. Het vaststellen van de 

verlaging vindt plaats bij openbare inschrijving. Deze inschrijvingen worden periodiek door de EC 

geopend. Met circulaires wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 
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Verordening (EG) nr. 1301/2006 is niet van toepassing op dit contingent. De specifieke eisen in 

verband met een certificaataanvraag gelden hier dus niet. 

3.19 Invoer van zemelen, slijpsel en andere afvallen van granen, andere dan maïs en 

rijst 

Verordening (EG) nr. 2133/2001 
 

Er geldt een jaarlijks tariefcontingent voor invoer van zemelen, slijpsel en andere afvallen van 
andere granen dan maïs en rijst (GN-codes 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 en 2302 40 90) 

tegen een aangepast tarief. 
Voor de GN-codes 2302 30 10 en 2302 30 90 is het tarief vastgesteld op € 30,60 per ton. 
Voor de GN-codes 2302 40 10 en 2302 40 90 is het tarief vastgesteld op € 62,25 per ton. 

 

Het contingent bedraagt 475.000 ton per jaar en mag uit alle derde landen worden ingevoerd. 

Het contingentnummer is 09.0072. 

Dit contingent wordt beheerd met inachtneming van de volgorde waarin de aangiften ten invoer 

in het vrije verkeer door de douanediensten in de EU zijn aanvaard. 

3.20 Invoer van graankiemen uit Chili 

Verordening (EG) nr. 312/2003 

 

Tussen Chili en de EU is een overeenkomst gesloten die als doel heeft het handelsverkeer te 

liberaliseren. Sinds 2003 geldt er een jaarlijks tariefcontingent voor invoer van 1.000 ton granen 

van de GN-code 1104 tegen een nulrecht. Het contingent wordt jaarlijks verhoogd met 50 ton.  

Het contingent wordt beheerd met inachtneming van de volgorde waarin de aangiften ten invoer 

in het vrije verkeer van de EU door de douanediensten zijn aanvaard. 

Het contingentnummer is 09.1926. 

3.21 Invoer van suikermaïs uit Israël 

Verordening (EG) nr. 747/2001 

 

Er is een jaarlijks contingent voor invoer van 1.680 ton suikermaïs van GN-code 0709 99 60 van 

oorsprong uit Israël. Binnen dit contingent kunt u vanaf 1 januari tot en met 31 december 

suikermaïs tegen een nulrecht invoeren.  

Het contingent wordt beheerd met inachtneming van de volgorde waarin de aangiften ten invoer 

in het vrije verkeer van de EU door de douanediensten zijn aanvaard. 

Het contingentnummer is 09.1310. 

3.22  Invoer uit Oekraïne 

Verordening (EU) 2015/2081 

 

Tussen de EU en Oekraïne is een overeenkomst gesloten die voorziet in onder andere de opening 

van jaarlijkse invoertariefcontingenten, waarbinnen met een invoerrecht van € 0,- per ton kan 

worden geïmporteerd. Een overzicht met de beschikbare hoeveelheden vindt u in bijlage 9. 

De algemene bepalingen zoals weergegeven in hoofdstuk 3.1 gelden voor deze contingenten. 

Om gebruik te kunnen maken van dit contingent moet u in het bezit zijn van een 

invoercertificaat. U mag per week, per contingentnummer slechts één aanvraag indienen voor 

meerdere GN-codes. Let wel, dat de hoeveelheid in uw aanvraag de totale op de dag van de 

indiending van de aanvraag de beschikbare hoeveelheid per contingent niet mag overschrijden. 

Vraagt u toch meer aan, dan wordt uw aanvraag afgewezen en wordt de gestelde zekerheid 

verbeurd.  

Dient u in een week meerdere aanvragen in voor hetzelfde contingentnummer, dan worden deze 

ook allemaal afgewezen en worden de gestelde zekerheden verbeurd. 

 

In de aanvraag moet u naast de gebruikelijke gegevens extra vermelden: 

In vak 8: Oekraïne en vakje “verplicht Ja” aankruisen; 

In vak 20: Verordening (EU) 2015/2081 en het contingentnummer worden ingevuld. 
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Deze vermeldingen worden door ons op het certificaat overgenomen. 

De invoercertificaten zijn uitsluitend geldig voor invoer uit het in vak 8 vermelde land. 

Bij de aanvraag moet u een zekerheid stellen van € 30,- per ton. 

 

De aanvragen worden aan de EC gemeld uiterlijk op maandag na de week dat de aanvragen zijn 

ingediend. De certificaten worden uiterlijk op de vierde werkdag na de uiterste dag van melding 

aan de EC afgegeven. 

Het invoercertificaat heeft geen gewichtstolerantie naar boven. In vak 19 van het certificaat 

wordt daarom “0” ingevuld. 

Bij invoer dient u bij de douane een EUR.1 certificaat te overleggen die is afgegeven door de 

douaneautoriteiten in Oekraïne om de oorsprong Oekraïne aan te tonen. 
 

 

Overig 

De aanvragen worden aan de Europese Commissie (EC) gemeld uiterlijk op de maandag na de 

week waarin de aanvragen zijn ingediend. De EC stelt eventueel een toewijzingscoëfficiënt vast. 

Bij een toewijzingscoëfficiënt worden certificaataanvragen afgegeven voor de aangevraagde 

hoeveelheid, vermenigvuldigd met de toewijzingscoëfficiënt. De certificaten worden uiterlijk op de 

vierde werkdag na de uiterste dag van de melding aan de EC afgegeven. 

 

4 Procedure bij invoer uit derde landen 1 

4.1 Te gebruiken invoerdocumenten 

 

Bij aangifte ten invoer van producten van de sector granen moeten in Nederland de volgende 

documenten worden overgelegd:  

-de aangifte ten invoer (elektronisch), 

-het invoercertificaat (of een uittreksel daarvan), en 

-eventueel andere bewijsdocumenten. 

 
Invoercertificaten 

Bij de aangifte ten invoer uit derde landen van onder deze regeling vallende producten bent u in 

een aantal gevallen verplicht een invoercertificaat te overleggen. De algemene bepalingen inzake 

de procedures bij de aanvraag, de afgifte en het gebruik van deze certificaten en/of van uittreksels 

daarvan, en ook de aan deze certificaten verbonden rechten en plichten, kunt u lezen in de 

Regeling certificaten algemeen.  

 

Afgifte van een certificaat vindt plaats als aan alle voorwaarden is voldaan, waaronder het stellen 

van een certificatenzekerheid. 

 

Het certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur, waarbinnen de aangifte ten invoer moet 

hebben plaatsgevonden. Een overzicht met de producten waarvoor een invoercertificaat verplicht is 

en de geldigheidsduur daarvan is opgenomen in bijlage 3. 

 
Het certificaat brengt het recht en de verplichting met zich mee om binnen de geldigheidsduur de 

betrokken producten uit derde landen in de EU in te voeren. Aan deze verplichting wordt geacht te 
zijn voldaan, wanneer minimaal 95% en maximaal 105% van de op het certificaat aangegeven 
hoeveelheid is ingevoerd. 

 

In het kader van bijzondere invoerbepalingen zijn er echter afwijkingen op de geldigheidsduur, de 

zekerheidsbedragen en de marges op de te importeren hoeveelheden. 

 

                                                

 
1 Het gehele hoofdstuk is gewijzigd ivm de situatie dat voor het invoerrecht en de zekerheid uitsluitend de 

douane bevoegd is. Zie  circulaire 10.816 van 1 augustus 2008.  
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Bij de aanvraag van een invoercertificaat moet de aanvrager in voorkomend geval de in te voeren 

kwaliteit vermelden. 

4.2 Zekerheidstelling (waarborg) 

 
Algemeen 

Een zekerheid kan worden gesteld in contanten of door middel van een bankgarantie van een 

bankinstelling. Een dergelijke garantie kan slechts worden aanvaard, als de garantieverklaring is 

afgegeven door: 

- één der kredietinstellingen, als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet op het Financieel Toezicht, 

- één der kredietinstellingen welke door de Minister van Financiën is toegelaten, 

- één der kredietinstellingen die ingevolge artikel 6 van Richtlijn 2006/48/EG een vergunning 

heeft gekregen. 

 
Zekerheid met betrekking tot certificaten 

Ter verzekering dat aan de verplichting tot invoer wordt voldaan, moet op het moment van de 

aanvraag een certificatenzekerheid zijn gesteld. Een overzicht met de van toepassing zijnde 

zekerheidsbedragen is opgenomen in bijlage 3. 

 
Zekerheid met betrekking tot invoerrechten 

Invoerrechten kunnen uitsluitend bij de douane worden betaald. In het geval een zekerheid moet 

worden gesteld voor (een deel van) de zekerheid, moet dit ook bij de douane gebeuren. 

 
Verbeuren/vrijgeven zekerheidsbedragen 

De gestelde zekerheid met betrekking tot het invoerrecht wordt vrijgegeven wanneer de invoer 

heeft plaatsgevonden, het door de douane afgeschreven en geviseerde certificaat is 

terugontvangen en u aan eventuele andere verplichtingen waarvoor de zekerheid is opgelegd 

heeft voldaan. 

Als de verplichting tot invoer niet of slechts voor een gedeelte binnen genoemde termijn wordt 

nagekomen, wordt, behalve in geval van overmacht, de zekerheid voor de certificaten geheel, 

respectievelijk gedeeltelijk, verbeurd. 

5 Invoer van maniok, bataten e.d. en maniokzetmeel 

Algemeen 

Met ingang van 2011 is het stelsel van invoer van maniok, bataten e.d. en maniokzetmeel 

ingrijpend veranderd. De informatie geldt voor invoer van maniok, bataten en dergelijke van GN-

code 0714 en voor maniokzetmeel van GN-code 1108 1400, met uitzondering van GN-code 0714 

20 10: bataten voor menselijke consumptie. 

 

Invoertariefcontingenten en hoeveelheden 

Met ingang van 1 januari 2011 zijn verschillende invoertariefcontingenten geopend. Deze 

contingenten zijn een heel kalenderjaar van toepassing, dus van 1 januari tot en met 31 

december. 

 

De invoertariefcontingenten gelden voor de soorten maniok, bataten en maniokzetmeel zoals 

opgenomen in bijlage 1 bij deze circulaire. Per contingentnummer is een bepaalde hoeveelheid 

beschikbaar waarvoor een verlaagd of zelfs geen invoerrecht wordt opgelegd.  

 

Het beheer van invoertariefcontingenten 

Verordening (EU) nr. 1085/2010 en Verordening (EG) nr. 1475/2007 

Het beheer van de invoertariefcontingenten wordt gevoerd door middel van het beginsel ‘wie het 

eerst komt, het eerst maalt’. Dit beginsel houdt in dat de aanvaarding van de aangifte leidend is 

voor de toepassing van het verlaagde invoerrecht. 

Het contingent wordt door de douane beheerd. Aangiften worden in chronologische volgorde van 

data van aanvaarding door de douane behandeld (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). Voor 

informatie over de beschikbare hoeveelheid van het contingent kunt u de volgende internetsite 

van de EC raadplegen: 
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=nl 

 

Als u invoert binnen een contingent hoeft u, naast de aangifte ten invoer, geen invoercertificaat 

te overleggen. Voor sommige contingenten geldt dat u een oorsprongscertificaat moet 

overleggen. Dit kunt u terugvinden in bijlage 5 bij deze circulaire. 

 

Het beheer buiten de invoertariefcontingenten 

In het geval de beschikbare hoeveelheid van een contingent volledig is benut, gelden de reguliere 

bepalingen. In dat geval geldt een ander invoerrecht en kan, naast de aangifte ten invoer, een 

invoercertificaat verplicht zijn voorgeschreven, zie hiervoor bijlage 6. Bij invoer van 

maniokzetmeel 1108 14 00 is een invoercertificaat niet voorgeschreven.  

Voor meer informatie over invoercertificaten verwijzen wij u naar de basisregeling invoer.  

 

Invoer uit ACS 

Verordening (EG) nr. 1528/2007 

Maniok, bataten, enz. uit ACS-staten kan worden ingevoerd zonder invoerrecht. De hoeveelheden 

zijn vooralsnog onbeperkt. Afhankelijk van de in te voeren hoeveelheid kan  een invoercertificaat 

verplicht zijn, zie hiervoor bijlage 6. U moet de oorsprong uit ACS aantonen door overlegging van 

een bewijs van oorsprong, in dit geval een EUR-1. Dit bewijs van oorsprong wordt afgegeven 

door de bevoegde autoriteiten in het land van uitvoer. 

Een overzicht van de ACS-staten vindt u in bijlage 7. 

 

Bewijs van oorsprong 

In een aantal gevallen moet u de oorsprong van de producten bewijzen door middel van een 

certificaat van oorsprong. Die verplichting geldt voor:  

 

Contingent-

nummer 

GN-code  Omschrijving  Land van oorsprong 

09.0124 0714 20 90  bataten niet voor menselijke 

consumptie 

Volksrepubliek China 

09.0125 1108 14 00  maniokzetmeel Thailand 

09.0126 0714 10 91,  

ex 0714 10 98,  

0714 90 11 en  

0714 90 19  

maniok, arrowroot, salepwortel e.d. 

wortels en knollen met een hoog 

zetmeelgehalte 

Indonesië 

09.0127 0714 10 91,  

ex 0714 10 98,  

0714 90 11 en  

0714 90 19  

maniok, arrowroot, salepwortel e.d. 

wortels en knollen met een hoog 

zetmeelgehalte 

Volksrepubliek China 

09.0708 0714 10 Maniok Thailand 

 

In bijlage 8 kunt u zien welke instantie het betreffende certificaat van oorsprong afgeeft. 

 

In andere gevallen is het mogelijk dat u een bewijs van oorsprong moet overleggen. Het type 

oorsprongsdocument is afhankelijk van het product en van het land van oorsprong. U kunt 

hiervoor contact opnemen met het team KK&O, T 088 - 60 26730.  

 

 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=nl
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Bijlage 1   Producten waarop de regeling van toepassing is 

 
 

Product GN-code 

- suikermaïs, vers en gekoeld 0709 99 60 

- suikermaïs, andere 0712 90 19 

Harde tarwe 1001 11 00  

1001 19 00 

Spelt, zachte tarwe, mengkoren en andere, voor zaaidoeleinden 1001 91 10 

1001 91 20 

1001 91 90 

Spelt, zachte tarwe, mengkoren en andere, niet voor zaaidoeleinden 1001 99 00 

Rogge 1002 10 00 

1002 90 00 

Gerst 1003 10 00 

1003 90 00 

Haver 1004 10 00 

1004 90 00 

Maïs:  

- zaaigoed:  

- - andere dan hybriden 1005 10 90 

- andere 1005 90 00 

Graansorgho:  

Sorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden 1007 10 90 

1007 90 00 

Boekweit, gierst (andere dan sorgho) en kanariezaad; andere granen:  

- boekweit 1008 10 00 

- gierst 1008 21 00 

1008 29 00 

- kanariezaad 1008 30 00 

- Fonio (Digitaria spp.) 1008 40 00 

- Quinoa (Chenopodium quinoa) 1008 50 00 

- andere granen:  

- - triticale 1008 60 00 

- - andere 1008 90 00 

Meel van tarwe of van mengkoren:  

- van tarwe:  

- - van harde tarwe 1101 00 11 

- - van zachte tarwe en van spelt 1101 00 15 

- van mengkoren 1101 00 90 

Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren:  

- roggemeel 1102 90 70 

- maïsmeel:  

- - waarvan het gehalte aan vetstoffen niet meer bedraagt dan 1,5% 1102 20 10 

- - andere 1102 20 90 

- andere:  

- - van gerst 1102 90 10 

- - van haver 1102 90 30 

- - van andere granen 1102 90 90 

Gries, griesmeel en pellets van granen:  

- gries en griesmeel:  

- - van tarwe:  

- - - van harde tarwe 1103 11 10 

- - - van zachte tarwe en spelt 1103 11 90 
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- - van haver 1103 19 40 

- - van maïs:  

- - - waarvan het gehalte aan vetstoffen niet meer bedraagt dan 1,5% 1103 13 10 

- - - andere 1103 13 90 

- - van andere granen:  

- - - van rogge of van gerst 1103 19 20 

- - - van andere granen 1103 19 90 

- pellets:  

- - van rogge of van gerst 1103 20 25 

- - van haver 1103 20 30 

- - van maïs 1103 20 40 

- - van tarwe 1103 20 60 

- - van andere granen 1103 20 90 

Op andere wijze bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, geplet, in vlokken, gepareld, 

gesneden of gebroken), andere dan rijst bedoeld bij post 1006; graankiemen, ook indien 

geplet, in vlokken of gemalen: 

- van granen, geplet of in vlokken: 

- - van haver: 

- - - geplet 

- - - vlokkken 

- - van andere granen: 

- - - van tarwe 

- - - van rogge 

- - - van maïs 

- - van gerst: 

- - - geplet 

- - - vlokken 

- - - van andere granen 

- andere bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, gepareld, gesneden of gebroken): 

- - van haver: 

- - - gepeld, al dan niet gesneden of gebroken  

- - - gepareld 

- - - andere 

- - van maïs: 

- - - gepeld, al dan niet gesneden of gebroken; gepareld 

- - - andere 

- - van gerst 

- - - gepeld, al dan niet gesneden of gebroken  

- - - gepareld 

- - - andere 

- - van andere granen: 

- - - gepeld, al dan niet gesneden of gebroken: 

- - - gepareld 

- - - enkel gebroken: 

- - - - van tarwe 

- - - - van rogge 

- - - - van andere granen 

- - - andere: 

- - - - van tarwe 

- - - - van rogge 

- - - - van andere granen 

- - graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen: 

- - - van tarwe 

- - - van andere granen 

Mout, ook indien gebrand: 

- niet gebrand: 

- - van tarwe: 

- - - in de vorm van meel  

 

 

1104 12 10 

1104 12 90 

 

1104 19 10 

1104 19 30 

1104 19 50 

 

1104 19 61 

1104 19 69 

1104 19 99 

 

 

1104 22 40 

1104 22 50 

1104 22 95 

 

1104 23 40 

1104 23 98 

 

1104 29 04 

1104 29 05 

1104 29 08 

 

1104 29 17 

1104 29 30 

 

1104 29 51 

1104 29 55 

1104 29 59 

 

1104 29 81 

1104 29 85 

1104 29 89 

 

1104 30 10 

1104 30 90 

 

 

 

1107 10 11 
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- - - andere 1107 10 19 

 

Mout, ook indien gebrand:  

- - andere:  

- - - in de vorm van meel 1107 10 91 

- - - andere 1107 10 99 

- gebrand 1107 20 00 

 

Zetmeel en inuline:  

- zetmeel:  

- - zetmeel van tarwe 1108 11 00 

- - zetmeel van maïs 1108 12 00 

- - zetmeel van aardappelen 1108 13 00 

- - zetmeel van rijst 1108 19 10 

- - ander zetmeel 1108 19 90 

 

Tarwegluten, ook indien gedroogd 1109 00 00 

 

- glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder dan 20% fructose 

bevattend: 

 

- - andere:  

---- in wit kristallijnpoeder, ook indien geagglomereerd  1702 30 50 

---- andere 1702 30 90 

- glucose en glucosestroop, in droge toestand 20 of meer doch minder dan 50% 

fructose bevattend: 

 

- - andere 1702 40 90 

- andere:  

- - maltodextrine en maltodextrinestroop 1702 90 50 

- - karamel:  

- - - bevattende, in droge toestand, 50 of meer gewichtspercenten sacharose  

- - - andere:  

- - - - in poeder, ook indien geagglomereerd 1702 90 75 

- - - - andere 1702 90 79 

 

- glucosestroop, maltodextrinestroop 2106 90 55 

 

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere 

bewerkingen van granen of van peulvruchten, ook indien in pellets: 

 

- van maïs:  

- - met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35% 2302 10 10 

- - andere 2302 10 90 

- van rijst:   

- - met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35% 2302 40 02 *) 

- - andere 2302 40 08 *) 

- van tarwe:  

- - met een zetmeelgehalte van niet meer dan 28% 2302 30 10 

- - andere 2302 30 90 

- van andere granen:  

-- met een zetmeelgehalte van niet meer dan 28% 2302 40 10 

-- andere 2302 40 90 

 

- afvallen van maïszetmeelfabrieken (met uitzondering van ingedikt zwelwater), met 

een gehalte aan proteïnen, berekend op de droge stof van meer dan 40% 

 

2303 10 11 

 

 

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van plantaardige vetten 

of oliën, ook indien fijngemaakt of in pellets, andere dan bedoeld bij post 2304 of 2305: 

- andere 
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- - perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie verkregen afvallen 

- - - met een gehalte aan olijfolie van meer dan 3 gewichtspercenten      2306 90 19 

 

 

Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval, plantaardige residuen en  

bijproducten, ook indien in pellets, van de soort gebruikt voor het voederen van dieren, 

elders genoemd noch elders onder begrepen: 

- draf (droesem) van druiven: 

- - andere           2308 00 19 

- andere            2308 00 90 

 

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren: 

- - producten bedoeld in aanvullende aantekening 5 bij hoofdstuk 23 van de gecombineerde 

nomenclatuur   2309 90 20 
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Bijlage 2   Kwaliteitseisen bij invoer van granen 

Verordening (EG) nr. 642/2010,  bijlage II 

 

Product 

Zachte tarwe en 

(gedopte) spelt, m.u.v. 

mengkoren 

Harde tarwe 
Glazige 

maïs *) 

Maïs, 

andere 

Andere 

granen 

 

GN-code 

 

1001 99 00 

 

1001 19 00 

 

 

1005 90 00 

 

1005 10 90 

1005 90 00 

 

1002,  

1003 

1007 90 00 
 

Kwaliteit 

 

hoog 

 

middel 

 

laag 
 
hoog 

 
middel 
 

 
laag 

 

 

 

 

 

 

 

Min. Eiwit 

 

14,0% 

 

11,5% 

 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Min. Gewicht 

kg/hl 

 

77,0% 

 

74,0% 

 

- 

 
76,0% 

 
76,0% 

 
- 

 

76,0% 

 

- 

 

- 

 

Max. gehalte 

aan uitschot 

 

1,5% 

 

1,5% 

 

- 

 
1,5% 

 
1,5% 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Min. Glazige 

korrels 

 

- 

 

- 

 

- 

 
75,0% 

 
62,0% 

 
- 

 

95,0% 

 

- 

 

- 

 
Max. waarde 
flotatie index 
1) 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

25,0% 

 

- 

 

- 

 

Toleranties voor 

 

harde en zachte tarwe glazige maïs 

Eiwitgehalte 

 

-0,7 - 

Min. Soortelijk gewicht 

 

-0,5 -0,5 

Max. gehalte uitschot 

 

+0,5 - 

Aandeel aan glazige korrels 

 

-2,0 -3,0 

Flotatie-index 1) - +1,0 

 
1) de referentiemethode voor de bepaling van de flotatie-index is vermeld in bijlage 

VII van Verordening (EG) nr. 642/2010 
 
 
*) Overige kwaliteitseisen voor glazige maïs 
 
Glazige maïs dient van de soort "Zea maïs indurata" te zijn, waarvan de korrels een 
overwegend glazig endosperm hebben (harde of hoornachtige textuur). De korrels 

zijn doorgaans oranje of rood van kleur. 

Maïskorrels worden glazige-maïskorrels genoemd, wanneer zij aan de volgende 
criteria voldoen: 
- De "kroon" vertoont geen spleet 
- Bij een in de lengte doorgesneden korrel vertoont het endosperm een melige kern 
met daarom heen een hoornachtige laag. Dit hoornachtige gedeelte moet het 
grootste deel van de totale oppervlakte van de doorgesneden korrel uitmaken. 
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Bijlage 3    Zekerheidsbedragen en geldigheidsduur in de sector granen 

 

 

GN-code Product Zekerheid *) Grens 

1001 19 00 Harde tarwe € 1,- per ton 5.000 kg 

 

1001 99 00 Spelt, zachte tarwe en mengkoren, niet voor 

inzaai 

 

€ 1,- per ton 

 

5.000 kg 

 

1003 90 00 Gerst € 1,- per ton 5.000 kg 

 

1005 90 00 Mais, niet voor inzaai € 1,- per ton 5.000 kg 

 

1007 00 90 Graansorgho, andere dan hybriden voor inzaai  

€ 1,- per ton 

 

5.000 kg 

 

1101 00 15 Meel van zachte tarwe en spelt € 1,- per ton 1.000 kg 

 

2303 10 Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke 

afvallen 

 

€ 1,- per ton 

 

1.000 kg 

 

2303 30 00 

 

Bostel en afvallen van branderijen  

 

€ 1,- per ton 

 

1.000 kg 

 

ex 2308 00 40 

 

Residuen van citrusvruchtenpulp 

 

€ 1,- per ton 

 

1.000 kg 

 

2309 90 20 

 

Producten bedoeld in aanvullende aantekening 

5 bij hoofdstuk 23 van de GN 

 

 

€ 1,- per ton 

 

 

1.000 kg 

 

 

* In geval van een tariefcontingent is de zekerheid € 30,- per ton. 

 

De geldigheidsduur van alle certificaten is: 

tot het einde van de tweede maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte. 

 

Bij tariefcontingenten die door de douane worden beheerd (wie het eerst komt, het eerst maalt) zijn 

invoercertificaten geldig lopende maand + twee maanden. 

 

De geldigheidsduur van een invoercertificaat dat is afgegeven op grond van Verordening (EG) nr. 

1301/2006 is altijd beperkt tot de lopende invoercontingentsperiode. 

 



Bijlage 4a 

28 

 

   

 
 

 
  

 

Bijlage 4a Overzicht minst ontwikkelde landen (MOL) 

 

Afghanistan Madagaskar 

Angola Malawi 

Bangladesh Maldiven 

Benin Mali 

Bhutan Mauritanië 

Burkina Faso Mozambique 

Burundi Myanmar (Voormalig Birma) 1) 

Cambodja Nepal 

Centraal-Afrikaanse Republiek Niger 

Comoren Oeganda 

Congo, Democratische Republiek Rwanda 

Djibouti Salomonseilanden 

Equatoriaal-Guinea Samoa 

Eritrea Sao Tomé en Principe 

Ethiopië Senegal 

Gambia Sierra-Leone 

Guinee Soedan 

Guinee-Bissau Somalië 

Haïti Tanzania (Verenigde Republiek) 

Jemen Timor Leste (Oost-Timor) 

Kiribati Togo 

Laos, Democratische Volksrepubliek Tsjaad 

Lesotho Tuvalu 

Liberia Vanuatu 

 Zambia 

 
1) tijdelijk uitgesloten (op grond van Verordening (EG) nr. 552/97) 
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Bijlage 4b   Overzicht landen en gebieden overzee (LGO) 

 

1 Overzeese landen, die bij het Koninkrijk der Nederlanden horen: 

 - Aruba 

 - Curaçao 

 - St. Maarten 

 - BES Eilanden ( Bonaire, Sint Eustatius en Saba) 
   

 

2 Overzeese gebieden van de Franse Republiek: 

 - Nieuw-Caledonië met onderhorigheden 

 - Wallis-archipel en Futuna-eiland 

 - Frans Polynesië 

 - Franse Zuidelijke en Antarctische gebieden 
   

 

3 Territoriale collectiviteit van de Franse Republiek: 

 - St. Pierre en Miquelon 
   

 

4 Landen en gebieden overzee, die onder het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-

Ierland vallen: 

 - Anguilla 

 - Caymaneilanden 

 - Sandwicheilanden en onderhorigheden 

 - Falklandeilanden 

 - Turks- en Caicoseilanden 

 - Britse Maagdeneilanden 

 - Montserrat 

 - Pitcairn 

 - St. Helena en onderhorigheden 

 - Brits Antarctica 

 - Brits gebied in de Indische Oceaan 
   

 

5 Land, dat speciale banden heeft met het Koninkrijk Denemarken: 

 - Groenland 
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Bijlage 5 Overzicht van de jaarlijkse invoertariefcontingenten 

Contingent-

nummer 

GN-Code Oorsprong Invoerrecht Jaarlijkse 

hoeveelheid in 

tonnen 

09.0124* 0714 20 90  

Bataten (zoete  aard-

appelen) bestemd voor 

andere doeleinden dan 

menselijke consumptie 

 

Volksrepubliek China Vrij 600.000 

09.0125* 1108 14 00 

Maniokzetmeel 

Thailand Het douanerecht  

gelijk aan het voor de 

meest begunstigde 

naties geldende 

recht, verminderd 

met 100 Euro per 

ton; 

  10.000 

09.0126* 0714 10 91, 

ex 0714 10 98, 

0714 90 11 en 

0714 90 19 

Maniok, arrowroot 

(pijl-wortel), 

salepwortel en 

dergelijke wortels en 

knollen met een hoog 

gehalte aan zetmeel 

 

Indonesië 

 

6% ad valorem 825.000 

09.0127* 0714 10 91, 

ex 0714 10 98, 

0714 90 11 en 

0714 90 19 

Maniok, arrowroot 

(pijl-wortel), 

salepwortel en 

dergelijke wortels en 

knollen met een hoog 

gehalte aan zetmeel 

 

Volksrepubliek China 6% ad valorem 350.000 

09.0128 0714 10 91, 

ex 0714 10 98, 

0714 90 11 en 

0714 90 19 

Maniok, arrowroot 

(pijl-wortel), 

salepwortel en 

dergelijke wortels en 

knollen met een hoog 

gehalte aan zetmeel 

 

Andere landen van de 

WTO, dan  

Volksrepubliek China, 

Thailand en Indonesië 

6% ad valorem 145.590 

09.0129 0714 10 91, 

ex 0714 10 98, 

0714 90 11 en 

0714 90 19 

Maniok, arrowroot 

Derde landen die niet 

bij de WTO zijn 

aangesloten 

6% ad valorem 30.000 
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(pijl-wortel), 

salepwortel en 

dergelijke wortels en 

knollen met een hoog 

gehalte aan zetmeel  

 

09.0130 0714 10 91 en  

0714 90 11 

Maniok, arrowroot 

(pijl-wortel), 

salepwortel en 

dergelijke wortels en 

knollen met een hoog 

gehalte aan zetmeel 

 

Derde landen die niet 

bij de WTO zijn 

aangesloten 

6% ad valorem 2.000 

09.0131 0714 20 90  

Bataten (zoete aard-

appelen) bestemd voor 

andere doeleinden dan 

menselijke consumptie 

 

Andere derde landen 

dan de Volksrepubliek 

China 

Vrij 5.000 

09.0132 1108 14 00 

Maniokzetmeel 

Alle derde landen Het douanerecht   

gelijk aan het voor de 

meest begunstigde 

naties geldende 

recht, verminderd 

met 100 Euro per 

ton; 

10.500 

09.0708* 0714 10 

Maniok 

Thailand 6% ad valorem 3.750.000 

* Voor deze contingenten moet u een oorsprongscertificaat overleggen bij de douane om in aanmerking te 

komen voor een nul-recht of verlaagd invoerrecht.
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Bijlage 6 Overzicht van de bepalingen bij invoer buiten het contingent 

GN-code Beschrijving Bedrag 

van de 

zekerheid 

Geldigheidsduur Netto 

hoeveelheden2 

 

0714, behalve 

onderverdeling 

0714 20 10 

Maniokwortel, arrowroot 

(pijlwortel), salepwortel, 

aardperen, bataten (zoete 

aardappelen) en dergelijke 

wortels en knollen met een 

hoog gehalte aan zetmeel of 

aan inuline, vers, gekoeld, 

bevroren of gedroogd, ook 

indien in stukken of in pellets; 

merg van de sagopalm  

1 euro/ton Tot het einde 

van de tweede 

maand volgende 

op de maand 

van de dag van 

de feitelijke 

afgifte van het 

certificaat in de 

zin van artikel 

22, lid 2 

5000 kg 

 

0714 20 10 Bataten (zoete aardappelen) 

voor menselijke consumptie 

1 euro/ton Tot het einde 

van de tweede 

maand volgende 

op de maand 

van de dag van 

de feitelijke 

afgifte van het 

certificaat in de 

zin van artikel 

22, lid 2 

500 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
2 Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen certificaten hoeven te worden 

overgelegd. Deze beperkingen gelden niet voor de invoer in het kader van een preferentiële regeling of van 

tariefcontingenten 



Bijlage 7 

33 

 
 

   

 
 

 

 

Bijlage 7 Overzicht ACS-Staten 

Angola  

Antigua en Barbuda 

Bahama's 

Barbados 

Belize 

Benin 

Botswana 

Burkina Faso 

Boeroendi 

Centraal-Afrikaanse 

Republiek 

Comoren (uitgezonderd 

Mayotte) 

Congo (Republiek) 

Congo (Democratische 

 republiek) 

Cookeilanden 

Djibouti 

Dominica 

Dominicaanse Republiek 

Eritrea 

Ethiopië 

Equatoriaal-Guinea 

Fiji  

Gabon 

Gambia 

Ghana 

Grenada 

 

Guinee 

Guinee-Bissau 

Guyana 

Haïti 

Ivoorkust 

Jamaica 

Kaapverdië 

Kameroen 

Kenia 

Kiribati 

Lesotho 

Liberia 

Madagaskar 

Malawi 

Mali 

Marshalleilanden 

Mauritius 

Mauritanië 

Micronesië  

Mozambique 

Namibië 

Nauru 

Niue 

Niger 

Nigeria 

Oeganda 

Palau  

 

Papoea-Nieuw-Guinea 

Rwanda 

Saint Kitts en Nevis 

Saint Vincent en de 

Grenadines 

Saint Lucia 

Salomonseilanden 

Samoa 

Sao Tomé en Principe 

Senegal 

Seychellen 

Sierra Leone 

Somalië 

Soedan 

Suriname 

Swaziland 

Tanzania 

Tsjaad 

Togo 

Tonga 

Trinidad en Tobago 

Tuvalu 

Vanuatu 

Zambia 

Zimbabwe 

Zuid-Afrika 
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Bijlage 8 Instanties die het certificaat van oorsprong afgegeven 

 

Contingent-

nummer 

Oorsprong Autoriteit die bevoegd is om een 

oorsprongscertificaat af te geven 

09.0124 en 

09.0127 

Volksrepubliek 

China 
General Administration of Quality Supervision, 
Inspection and Quarantine of the People's Republic of 

China (AQSIQ)  

9 Madiandonglu  

Haidian District, Beijing 100088  

P.R. CHINA  

Tel. +86-10-822 60139  

Fax +86-10-822 60139 

09.0125 Thailand Department of Foreign Trade  

Ministry of Commerce  

Bureau of Import-Export Certification  

44/100 Nonthaburi 1 Road, Nonthaburi 11000  

THAILAND  

Tel. +66 25474829 / 66 25474832 / 66 25474825  

Fax +66 25474757  

E-mail: eximdft@moc.go.th 

09.0126* Indonesië 

 
PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara  

Unit Usaha Marunda  

(Nusantara bonded zone in Marunda)  

Jl. Lampung No 1 Cilincing, Jakarta 14120 

INDONESIA  

Tel. +62 2144851525  

Fax +62 2144851431  

E-mail: marunda@kbn.co.id  

-------------- 

PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara  

Unit Usaha Tanjung Priok  

(Nusantara bonded zone in Tanjung Priok)  

Jl. Pelabuhan Nusantara Tanjung Priok , Jakarta 14130  

INDONESIA  

Tel. +62 214301183  

Fax +62 2153930513  

E-mail: priok@kbn.co.id  

---------------- 

PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara  

Unit Usaha Cakung  

(Nusantara bonded zone in Cakung)  

Jl. Raya Cakung Cilincing  

Tg. Priok, Jakarta 14140  

INDONESIA  

Tel. +62 2144820909 Ext 1501  

Fax +62 2144820068  

E-mail: marketing@kbn.co.id 

mailto:eximdft@moc.go.th
mailto:marketing@kbn.co.id
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Bijlage 9: Producten die ingevoerd kunnen worden uit Oekraïne 

Onverminderd de bepalingen voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur 
wordt de omschrijving van de goederen slechts als indicatief beschouwd, aangezien in het 
kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Wanneer „ex”-GN-codes 
zijn vermeld, is de GN-code samen met de daarbij horende omschrijving bepalend voor de 

toepassing van het preferentiestelsel. 

Volgnummer GN-code Productomschrijving Periode Hoeveelheid 
in ton 

09.4306 1001 99 (00) spelt, zachte tarwe en 
mengkoren, andere dan 
zaaigoed 

Jaar 2016 

Jaar 2017 

Jaar 2018 

Jaar 2019 

Jaar 2020 

Jaar 2021 
en 

volgende 

950 000 

960 000 

970 000 

980 000 

990 000 

1 000 000 

1101 00 (15-
90) 

meel van zachte tarwe en 
spelt, meel van mengkoren 

1102 90 (90) meel van granen andere dan 
tarwe, mengkoren, rogge, 

maïs, gerst, haver, rijst 

1103 11 (90) gries en griesmeel van 
zachte tarwe en spelt 

1103 20 (60) pellets van tarwe 

09.4307 1003 90 (00) gerst, andere dan zaaigoed Jaar 2016 

Jaar 2017 

Jaar 2018 

Jaar 2019 

Jaar 2020 

Jaar 2021 
en 
volgende 

250 000 

270 000 

290 000 

310 000 

330 000 

350 000 

1102 90 (10) meel van gerst 

ex 1103 20 (25) pellets van gerst 

09.4308 1005 90 (00) maïs, andere dan zaaigoed Jaar 2016 

Jaar 2017 

Jaar 2018 

Jaar 2019 

Jaar 2020 

Jaar 2021 
en 
volgende 

400 000 

450 000 

500 000 

550 000 

600 000 

650 000 

1102 20 (10-
90) 

meel van maïs 

1103 13 (10-
90) 

gries en griesmeel van maïs 

1103 20 (40) pellets van maïs 

1104 23 (40-
98) 

bewerkte maïskorrels 

 


