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In deze basisregeling vindt u informatie over uitvoer van melk en zuivelproducten 

binnen tariefcontingenten (Verordening (EG) nr. 1187/2009). Tenzij anders is vermeld 

in deze basisregeling, gelden de algemene bepalingen zoals opgenomen in onze  

basisregeling uitvoer alle sectoren. 

 

De afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM) van de Rijksdienst voor 

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

Nederland bevoegd om de regeling uit te voeren. 

 
De telefoonnummers van RVO.nl zijn aangepast. Na 088 komt nu 04. De laatste 5 cijfers 

blijven ongewijzigd.  

 

De basisregeling van mei 2017 komt hiermee te vervallen. 

 

 

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in de wetgeving en aanvraagperiodes, neemt 

u dan een gratis abonnement op de RSS-feeds.  
  

http://www.rvo.nl/rss
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1 Algemeen 

In deze basisregeling gaan wij in op de uitvoer van communautaire goederen in de melk- en 

zuivelsector. In dit verband wordt onder uitvoer verstaan het verlaten van het douanegebied 

van de Europese Unie (EU) naar derde landen (landen die geen lid zijn van de EU). 

Communautaire goederen zijn goederen die zich in het vrije verkeer van de EU bevinden. Dit 

zijn goederen die in de EU zijn  geproduceerd of  het zijn importgoederen waarvan de 

rechten bij invoer zijn betaald. In principe zijn voor de uitvoer van melk en zuivelproducten 

geen uitvoercertificaten (AGREX) verplicht.  

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

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

in deze basisregeling hier niet  op in gaan. Het gebruik van een uitvoercertificaat is ook 

voorgeschreven voor uitvoer op basis van de uitvoercontingenten voor de uitvoer van kaas 

naar Canada, de uitvoer van kaas naar de Verenigde Staten en de uitvoer van mager 

melkpoeder naar de Dominicaanse Republiek.  
 

2 Tariefcontingent voor de uitvoer van kaas naar Canada 
verordening (EG) 1187/2009, art. 16 

2.1 Algemeen 

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

een tariefcontingent vastgesteld voor kaas die vanuit de EU mag worden ingevoerd in 

Canada. De uitvoercertificaten zijn verplicht en dienen als bewijs voor de Canadese 

autoriteiten dat de kaas daadwerkelijk uit de EU afkomstig is. 

2.2 Aanvraag uitvoercertificaat  

verordening (EG) 1187/2009, art. 16+ 17 

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

werkdagen uiterlijk 13.00 uur. Het certificaat is niet overdraagbaar. 

 

De aanvrager moet voldoen aan de volgende eisen:  

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

Gecombineerde Nomenclatuur) die zijn gebruikt voor de vervaardiging van de 

producten waarvoor de aanvraag wordt gedaan, volledig in de EU zijn verkregen; 

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

autoriteiten alle aanvullende bewijzen te verstrekken die zij nodig achten met oog op 

de afgifte van het certificaat. 

 

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

vermeldingen zijn aangebracht:  

Vak 7:“Canada - CA”; 

Vak 15: de omschrijving volgens de gecombineerde nomenclatuur op het niveau van zes 

cijfers voor de producten van de GN-codes 0406 10, 0406 20, 0406 30 en 0406 40 en op het 

niveau van acht cijfers voor de producten van GN-code 0406 90. In vak 15 van de 

certificaataanvraag en het certificaat mogen niet meer dan zes aldus omschreven producten 

worden opgenomen; 

Vak 16: de GN-code van acht cijfers, alsmede het in kg uitgedrukte gewicht voor elk in vak 

15 vermeld product. Het certificaat is slechts voor de aldus aangegeven producten en 

hoeveelheden geldig.  

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

respectievelijk afgegeven; 

Vak 20: afhankelijk van de situatie één van de volgende vermeldingen: 

 

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

Verordening (EG) nr. 1187/2009. Contingent voor (het jaar) ………”; of 
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 “Kaas bestemd om rechtstreeks/via New York naar Canada te worden uitgevoerd. 

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

 

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

plaats van of samen met New York worden vermeld; 

Vak 22: de vermelding “zonder uitvoerrestitutie”. 

 

2.3 Afgifte uitvoercertificaat 

verordening (EG) 1187/2009, art. 18 
De certificaataanvraag wordt onmiddellijk na het ontvangen van de aanvraag in behandeling 

genomen. Het certificaat is geldig vanaf de dag van afgifte tot en met 31 december van 

hetzelfde jaar. Certificaten die worden afgegeven van 20 tot en met 31 december zijn geldig 

van 1 januari tot en mei 31 december van het daaropvolgende jaar.  

 

Het certificaat kan voor slechts één enkele uitvoeraangifte worden gebruikt.  

2.4 Stellen van zekerheid 

Voor een certificaat voor uitvoer van kaas naar Canada voor dit tariefcontingent hoeft geen 

zekerheid te worden gesteld. 

3 Tariefcontingent voor de uitvoer van kaas naar de Verenigde Staten 

3.1 Algemeen 

verordening (EG) 1187/2009, art. 21 

Het is mogelijk om kaas te exporteren naar de Verenigde Staten van Amerika. Dit is 

vastgelegd in de handelsovereenkomsten die tussen de EU en de VS zijn gesloten tijdens de 

Uruguay-ronde en de Tokio-ronde. De producten van dit contingent zijn opgenomen in 

bijlage 1 bij deze basisregeling. 

3.2 Inschrijfperiode 

verordening (EG) 1187/2009, art. 22 

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

uitvoercertificaten (AGREX). De contingentperiode is van 1 januari tot en met 31 december 

van elk jaar.  De aanvraagperiode voor deze uitvoercertificaten is van 1 tot en met 10 

september 13:00 uur. Valt 10 september in het weekend dan sluit de inschrijftermijn op 

vrijdag hieraan voorafgaand.  

3.3 Aanvraag uitvoercertificaat 

Voor de certificaataanvraag gebruikt u het formulier op onze site. Voor alle productgroepen 

geldt dat alleen exporteurs in aanmerking komen die de volgende bewijsstukken overleggen: 

 het bewijs, dat zij de producten van het betrokken contingent  in ten minste één van 

de drie voorafgaande jaren hebben uitgevoerd naar de VS; en 

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

fungeert; en 

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

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

0406 

 

Omdat de voorwaarden voor het verkrijgen van de invoercertificaten door de importeurs in 

de VS verschillend zijn, afhankelijk van de ronde waarin de contingenten zijn vastgelegd, 

moet bij de aanvraag altijd vermeld worden of het de Uruguay- of de Tokio-ronde betreft. De 

kaassoorten die vallen onder productgroep 16 “Not specifically provided for (NSPF)”, 

productgroep 22 “Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation” en 

productgroep 25 “Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation” komen bij beide 

contingenten voor. Het is mogelijk om voor deze kaassoorten op beide contingenten in te 

https://mijn.rvo.nl/zuivelproducten-invoeren-en-uitvoeren
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schrijven. Een aanvraag mag maar op één contingent betrekking hebben. Alle aanvragen 

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

In vak 16 van de certificaataanvragen en van de certificaten wordt de productcode van acht 

cijfers van de gecombineerde nomenclatuur vermeld. Het certificaat is echter ook geldig voor 

alle andere onder GN-code 0406 vallende codes. 

De contingenten en de beschikbare hoeveelheden staan vermeld in kolom 4 van bijlage 1. 

Elke aanvrager mag voor elk contingent een of meer certificaataanvragen indienen voor 

zover de totale aangevraagde hoeveelheid per contingent de vastgestelde maxima niet 

overschrijdt. De aanvraag betreft ten minste 10.000 kg. Bij productgroep 22 en 25 mag de 

volledige beschikbare hoeveelheid worden aangevraagd.  

 

Voor de overige productgroepen is de maximumhoeveelheid per aanvraag 40% van de 

beschikbare hoeveelheid. Een aanvraag waarbij de maximumhoeveelheid wordt 

overschreden is niet ontvankelijk. 

 

In vak 20 van de certificaataanvragen en van de certificaten wordt de vermelding 

opgenomen:  

“Uit te voeren naar de Verenigde Staten van Amerika:  

Contingent voor het jaar … - hoofdstuk III, afdeling 2, van Verordening (EG) nr. 1187/2009. 

Benaming van het contingent: … ……………………………………..”. 

Vak 20 van de certificaten bevat ook de vermelding:  

“geldig van 1 januari tot en met 31 december … (jaar)“. 

3.4 Zekerheid 

verordening (EG) 1187/2009, art. 22.3 

De zekerheid bedraagt € 3,- per 100 kg.  

3.5 Toewijzing en afgifte van certificaten 

verordening (EG) 1187/2009, art. 25 

Wanneer aanvragen de beschikbare hoeveelheid overschrijden stelt de EC een 

toewijzingscoëfficiënt vast. Als de aanvragen hoger zijn dan de voor het contingent de 

beschikbare hoeveelheid en toepassing van de coëfficiënt zou leiden tot een toewijzing van 

minder dan 10 ton per aanvraag, dan wijst RVO.nl door loting onder de aanvragers die 

minder dan 10 ton zouden ontvangen, uitvoercertificaten van minimaal 10 ton toe. Voor de 

afgewezen aanvragen of voor de hoeveelheden boven die welke zijn toegewezen, wordt de 

zekerheid geheel dan wel gedeeltelijk vrijgegeven. De zekerheid voor de aanvragen waaraan 

bij de toewijzing door loting geen certificaten toevallen wordt onmiddellijk vrijgegeven. 

 

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

EC door toepassing van een toewijzingscoëfficiënt de resterende hoeveelheden aan de 

aanvragers toewijzen in verhouding tot de ingediende aanvragen. De aanvragers moeten dan 

binnen een week na de bekendmaking van de aangepaste toewijzingscoëfficiënt aan RVO.nl 

in kennis stellen van de extra hoeveelheid die zij willen accepteren. De gestelde zekerheid 

moet dienovereenkomstig worden verhoogd. 

 

De certificaten worden uiterlijk op 15 december afgegeven en zijn geldig van 1 januari tot en 
met 31 december van het daarop volgende contingentjaar. 

3.6 Overige bepalingen 

verordening (EG) 1187/2009, art. 24 

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

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

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

aangewezen importeur te gebruiken. 
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4 Tariefcontingent voor de uitvoer van melkpoeder naar de Dominicaanse 

Republiek 

4.1 Algemeen 

verordening (EG) 1187/2009, art. 27 

 Op vertoon van deze uitvoercertificaten zullen  de Dominicaanse autoriteiten het verlaagd 

ad-valorem douanerecht bij invoer hanteren. 

4.2 Inschrijfperiode 

verordening (EG) 1187/2009, art. 28 + 29   

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

mei. De jaarlijkse hoeveelheid van het contingent is 22.400 ton en wordt opgesplitst in een 

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

Als er na deze inschrijfperiode nog een hoeveelheid beschikbaar is vindt er van 1 tot en met 

10 november een tweede inschrijving plaats. Deze resterende hoeveelheid is geheel 

beschikbaar voor zowel traditionele exporteurs als nieuwkomers. 

4.3 Traditionele exporteurs 

Onder traditionele exporteurs wordt verstaan exporteurs die kunnen bewijzen dat zij 
gedurende de vier kalenderjaren die direct voorafgaan aan het jaar van aanvraag in ten 
minste één kalenderjaar de onder punt 4.5 genoemde producten naar de Dominicaanse 
Republiek hebben uitgevoerd. Als exporteur wordt in dit verband beschouwd de 
marktdeelnemer wiens naam in de desbetreffende uitvoeraangifte is vermeld. 

Voor traditionele exporteurs bedraagt de aanvraag in mei minimaal 20 ton en  maximaal 

17.920 ton. Het is voor een traditionele exporteur mogelijk om in plaats van een aanvraag 

als traditionele exporteur in te schrijven als nieuwkomer onder het deelcontingent voor 

nieuwkomers. 

4.4 Nieuwe exporteurs 

Onder nieuwkomers  in deze regeling wordt verstaan alle exporteurs die ten genoegen van 

de bevoegde autoriteiten kunnen aantonen dat zij sinds ten minste 12 maanden voorafgaand 

aan de aanvraag melk en zuivelproducten met derde landen verhandelen en dat zij in het 

BTW-register van een lidstaat staan ingeschreven.  

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

door de douaneautoriteiten naar behoren geviseerde douanedocumenten voor het vrije 

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

door de douaneautoriteiten naar behoren geviseerde douanedocument voor uitvoer. 

Voor nieuwkomers bedraagt de aanvraag in mei minimaal 20 ton en maximaal 4.480 ton. 

4.5 Certificaataanvraag  

verordening (EG) 1187/2009, art. 30 

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

0402 10, 0402 21 en 0402 29. De producten moeten volledig in de Unie zijn verkregen. De 

certificaten zijn niet overdraagbaar. 

 

Alle aanvragen moeten op hetzelfde moment bij de bevoegde autoriteit van één enkele 

lidstaat worden gedaan. Per productcode van de gecombineerde nomenclatuur mag slechts 

één aanvraag voor een uitvoercertificaat worden ingediend. In de certificaataanvraag en op 

het af te geven certificaat moeten in ieder geval de volgende vermeldingen zijn aangebracht: 

vak 7:“Dominicaanse Republiek - DO”; 

vak 16: de achtcijferige productcode van de gecombineerde nomenclatuur; 

vakken 17 en 18: de hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt aangevraagd respectievelijk 
afgegeven; 

vak 20: hoofdstuk III, afdeling 3 van Verordening (EG) nr. 1187/2009: “tariefcontingent 
melkpoeder voor het jaar van 01.07.20XX t/m 30.06.20XX overeenkomstig aanhangsel 2 
van bijlage III bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-
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staten, enerzijds, en de EU en haar lidstaten, anderzijds, waarvan de ondertekening en de 

voorlopige toepassing zijn goedgekeurd bij Besluit 2008/805/EG van de Raad.” 

 

Certificaataanvragen voor hoeveelheden die de vastgestelde maxima overschrijden, worden 

afgewezen. 

 

De certificaten verplichten tot uitvoer naar de Dominicaanse Republiek . 

 

De uitvoercertificaten worden uiterlijk op respectievelijk 30 juni en 31 december afgegeven. 

Ze zijn geldig met ingang van de dag van daadwerkelijke afgifte tot en met 30 juni van het 

contingentjaar waarvoor de certificaten zijn aangevraagd. 

4.6 Stellen van de zekerheid 

verordening (EG) 1187/2009, art. 28 

De zekerheid bedraagt € 3 per 100 kg.  

4.7 Bewijs  

Voor de vrijgave van de zekerheid van afgegeven certificaten moeten de volgende 

bewijsdocumenten bij RVO.nl worden ingediend: 

 

 schermprint of hardcopy van de zgn Confirmation of exit als bewijs dat uitvoer uit de 

EU heeft plaats gevonden. In vak 106 dient de volgende vermelding te worden 

aangebracht;  

”Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid”;  

en 

 een fotokopie van het vervoerdocument waarop de bestemming Dominicaanse 

Republiek is vermeld. 

 

Ten behoeve van de bevoegde autoriteiten van de Dominicaanse Republiek moet een 

gewaarmerkte kopie van het afgegeven uitvoercertificaat en tevens voor elke zending een 

naar behoren geviseerde kopie van de uitvoeraangifte worden overgelegd. 

 

Enkele weken voor het begin van een inschrijfperiode wordt een nieuwsbericht geplaatst op 

de website van RVO.nl. 
 

4.8 Toewijzing en afgifte van certificaten  

verordening (EG) 1187/2009, art. 31 

De EC beslist zo spoedig mogelijk in hoeverre voor de aangevraagde hoeveelheden 

certificaten kunnen worden afgegeven. De EC stelt voor elk deel van het contingent een 

toewijzingscoëfficiënt vast. Indien  de aangevraagde hoeveelheden onder de beschikbare 

hoeveelheid blijven vindt er een tweede inschrijving plaats in november  zoals vermeld onder 

punt 4.2. Als er ook na deze tweede inschrijving minder is aangevraagd dan beschikbaar 

was, zal de EC de resterende hoeveelheden toewijzen aan de aanvragers in verhouding tot 

de ingediende aanvragen. De aanvragers moeten dan binnen een week na de bekendmaking 

van de aangepaste toewijzingscoëfficiënt aan RVO.nl in kennis stellen van de extra 

hoeveelheid die zij willen accepteren. De gestelde zekerheid moet dienovereenkomstig 

worden verhoogd.  
 

De aanvrager die als gevolg van de toepassing van de toewijzingscoëfficiënt een hoeveelheid 

van minder dan 20 ton krijgt toegewezen, kan zijn certificaataanvraag intrekken. Dit moet de 

aanvrager uiterlijk drie werkdagen na de bekendmaking van de besluiten van de EC 

mededelen aan RVO.nl. De betrokken zekerheid wordt onmiddellijk vrijgegeven.  

 

De certificaten worden uiterlijk op 30 juni afgegeven. Bij een tweede inschrijving is de afgifte 

uiterlijk op 31 december. 
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De certificaten zijn geldig met ingang van de dag van daadwerkelijke afgifte tot en met 30 

juni van het contingentjaar waarvoor de certificaten zijn aangevraagd.  

4.9 Overige bepalingen 

In vak 16 van de certificaataanvragen en van de certificaten wordt de productcode van acht 

cijfers van de gecombineerde nomenclatuur vermeld. Het certificaat is echter geldig voor elk 

van de producten die vallen onder de GN-codes 0402 10, 0402 21 en 0402 29. 
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Bijlage 1  Hoeveelheden kaas die naar de VS kunnen worden uitgevoerd 

 

 

Aanduiding van de productgroep 

volgens de aanvullende aantekeningen  

bij hoofdstuk 4 van het 

Harmonised Tariff Schedule  

of the United States 

 

Benaming van 

het contingent 

Jaarlijks beschikbare  

hoeveelheid 

 

Maximum-

hoeveelheid per 

aanvraag (*) 

nummer 

product-

groep 

omschrijving productgroep 

 

in kg in kg 

(kolom 1) (kolom 2) (kolom 3) (kolom 4) (kolom 5) 

16 
Not specifically provided for 

(NSPF) 

16 – Tokio 

 

16 - Uruguay 

Tokio 

908.877 

 

Uruguay 

3.446.000 

 

 

363.550 

 

 

1.378.400 

17 Blue Mould 17 - Uruguay 
350.000 

 

140.000 

18 Cheddar 18 - Uruguay 
1.050.000 

 

420.000 

20 Edam / Gouda 20 - Uruguay 
1.100.000 

 

440.000 

21 Italian Type 21 - Uruguay 
2.025.000 

 

810.000 

22 
Swiss or Emmenthaler cheese 

other than with eye formation 

22 – Tokio 

 

22 - Uruguay 

Tokio 

393.006 

 

Uruguay 

380.000 

 

 

393.006 

 

 

 

380.000 

25 
Swiss or Emmenthaler cheese 

with eye formation 

25 – Tokio 

 

25 - Uruguay 

Tokio 

4.003.172 

 

Uruguay 

2.420.000 

 

 

4.003.172 

 

 

2.420.000 

 
(*) productgroep 22: 100% van de beschikbare hoeveelheid 
 productgroep 25: 100% van de beschikbare hoeveelheid 

 overige productgroepen: 40% van de beschikbare hoeveelheid 
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Bijlage 2  Contingent voor melkpoeder in de Dominicaanse Republiek 

 

 
Contingent voor melkpoeder in de Dominicaanse Republiek 

Wat de goederen van de posten 040210, 040221 en 040229 van oorsprong uit de EG betreft, zal de Dominicaanse 

Republiek de invoer toestaan van de in kolom A vermelde hoeveelheden in ton, tegen betaling van het in kolom B 

vermelde ad-valoremdouanerecht tijdens de in kolom C vermelde perioden. 
 

 

 

. 
 
 

 

 

Het contingent is omschreven in Aanhangsel 2 van Bijlage III van deze economische partnerschapsovereenkomst 

(te vinden in L-blad 289/II/1638 van 30.10.2008) 

 

A B C 

22 400 20 1 juli 2008 – 30 juni 2009 

22 400 20 1 juli 2009 – 30 juni 2010 

22 400 20 1 juli 2010 – 30 juni 2011 

22 400 20 1 juli 2011 – 30 juni 2012 

22 400 20 1 juli 2012 – 30 juni 2013 

22 400 20 1 juli 2013 – 30 juni 2014 

22 400 20 1 juli 2014 – 30 juni 2015 

22 400 20 1 juli 2015 – 30 juni 2016 

22 400 20 1 juli 2016 – 30 juni 2017 

22 400 20 1 juli 2017 – 30 juni 2018 

22 400 18 1 juli 2018 – 30 juni 2019 

22 400 16 1 juli 2019 – 30 juni 2020 

22 400 11 1 juli 2020 – 30 juni 2021 

22 400 5 1 juli 2021 – 30 juni 2022 

22 400 0 1 juli 2022 – 30 juni 2023 

Onbeperkt 0 1 juli 2023 en daarna 


