
 

    1 van  3 

 

Douanecontingenten en invoermogelijkheden beheerd door Douane 

sector zuivel 

 

 

Preferentiële invoer van kaas zonder contingenten uit Turkije 

(voor deze invoermogelijkheid heeft u een invoercertificaat nodig) 

 

 

Volg-
nummer 

GN-code Omschrijving (1) Land van 
oorsprong 

Douanerecht 
 

(in € per 100 kg 
nettogewicht tenzij 
anders aangegeven) 

1 
0406 90 29 Kashkaval 

Turkije 

67,19 

2 

ex 0406 90 50 Andere kaas bereid uit schapen- of 
buffelmelk, in bergingsmiddelen die 
pekel bevatten of in zakken van 
schapen- of geitenvellen 

Turkije 

3 

ex 0406 90 86 
ex  

ex 0406 90 89 

ex 0406 90 92 

Tulum peyniri, bereid uit schapen- 
of buffelmelk, in afzonderlijke 
plastic of andere verpakkingen met 
een inhoud van minder dan 10 kg 

Turkije 

 

1) Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur heeft de omschrijving 
 van de producten een louter indicatieve waarde. In het kader van deze bijlage is voor de preferentiële 
 regeling de omschrijving van de GN-code bepalend. Wanneer ex GN-codes zijn vermeld, is de GN-code  
samen met de daarbij behorende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling. 

 

Preferentiële invoer zonder contingenten uit Zwitserland 

(voor deze invoermogelijkheid heeft u een invoercertificaat nodig) 

 

GN-code Omschrijving 

Douanerecht 
(in € per 100 kg  
nettogewicht) 

Vanaf 1 juni 2007 

0402 29 11 
ex 0404 90 83 

Melk voor zuigelingen (*), luchtdicht verpakt in verpakkingen 
met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet 
meer dan 500 g en met een vetgehalte van meer dan 10 
gewichtspercenten 

43,80 

(*) Onder “melk voor zuigelingen” wordt verstaan: producten die vrij zijn van ziekteverwekkende kiemen en die minder dan 10 000 
levensvatbare aëroben en minder dan 2 colibacteriën per gram bevat. 



 

  
 2 van 3 

 

Chili 

Tariefcontingent in het kader van bijlage I bij de Associatieovereenkomst met de  

Republiek Chili 

 

 jaarlijkse 
hoeveelheid in ton  

(basis = kalenderjaar) 

contigent- 

nummer 

GN-
code 

Omschrijving 
(1) 

Recht 
(% van het MFN-

recht) 
2004 

jaarlijkse toename vanaf 
2005 

09.1924 0406 
kaas en  
wrongel 

Vrijstelling 1.500 75 

 

Israël 

Tariefcontingent in het kader van Bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 747/2001 betreffende bepaalde 

landbouwproducten van oorsprong uit Israël 

 

 jaarlijkse hoeveelheid in ton 

(basis = kalenderjaar) 

contigent- 

nummer 

 

GN-code Omschrijving (1) 
Recht 

 
vanaf 2010 

09.1302 0404 10 
wei en  
gewijzigde wei 

Vrijstelling 1300 

1)  Onverminderd de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de omschrijving van de goederen 

slechts geacht een indicatieve waarde te hebben, aangezien de preferentiële regeling in het kader van deze bijlage wordt bepaald door de 

draagwijdte van de GN-codes. Wanneer ex GN-codes zijn vermeld, is de GN-code tezamen met de daarbij behorende omschrijving 

bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling. 

 

Turkije 

Tariefcontingenten in het kader van bijlage 1 bij protocol nr. 1 bij Besluit nr. 1/98 

van de Associatieraad EG-TURKIJE. 

contingent-

nummer 
GN-code productomschrijving (1) 

Land van 

oorsprong 

contingent 

per jaar van  

1 januari  

tot en met  

31 december 

in tonnen 

douanerecht 

in € per 100 kg 

nettogewicht 

09.0243 0406 90 29 

 

ex 0406 90 50 

 

 

 

 

ex 0406 90 86 

ex 0406 90 89 

ex 0406 90 92 

Kashkaval 

 

Schapenkaas en kaas bereid 

uit buffelmelk, in recipiënten 

die pekel bevatten of in 

zakken van schapen- of 

geitenvellen 

 

Tulum Peyniri bereid uit 

schapen- of buffelmelk, in 

Turkije 2.300 0 



 

  
 3 van 3 

 

 afzonderlijke plastic of 

andere verpakkingen met 

een inhoud van minder dan 

10 kg 

 

 

1) 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 behorende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling. 

 

 


