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In deze basisregeling vindt u de voorwaarden voor de invoerregeling GATT bevroren 

rundvlees Verordening (EG) nr. 431/2008. Voor algemene informatie over invoer verwijzen 

wij u naar de Basisregeling Invoer.  

 

De afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM, voorheen 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. 

 

Voor de invoer van GATT bevroren rundvlees kunt u één keer per jaar een 

aanvraagformulier voor een importrecht indienen. Kort vóór de aanvraagperiode, stuurt 

RVO.nl een circulaire met bijzonderheden over de inschrijving. Wilt u op de hoogte blijven 

van deze aanvraagperiode, neemt u dan een gratis abonnement op de RSS-feeds. Zie 

www.rvo.nl/rss . 
 
Deze basisregeling is aangepast aan de certificatenverordeningen 2016/1237 en 
2016/1239. Ook is de beschikbare hoeveelheid opgehoogd. De basisregeling van december 
2014 komt hiermee te vervallen. 
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1 Algemeen 

Binnen het GATT-contingent voor de invoer van bevroren rundvlees (GS-post 0202 en GN-

code 0206 29 91) kan jaarlijks 54.875 ton, uitgedrukt in vlees zonder been,  worden 

ingevoerd (Verordening (EG) nr. 431/2008). Deze overeenkomst houdt in dat bevroren 

rundvlees tegen een ad valorem recht van 20% en zonder betaling van het specifiek 

douanerecht uit derde landen kan worden ingevoerd. Deze hoeveelheid wordt beheerd via 

importrechten. Na toewijzing van de importrechten kunnen steeds voor de toegewezen 

hoeveelheid één of meer invoercertificaten worden aangevraagd. Het contingent heeft 

volgnummer 09.4003. 

 
Binnen deze invoerregeling: 
 komt 100 kg vlees met been overeen met 77 kg vlees zonder been; 
 wordt als bevroren rundvlees aangemerkt, rundvlees dat tot in de kern een 

temperatuur van -12 graden Celsius of lager heeft en als zodanig het douanegebied 

van de EU wordt binnengebracht. 

 

2 Aanvragen importrechten 

2.1 Aanvrager 

Deelname aan dit contingent is voorbehouden aan importeurs die in de periode van 1 mei  

t/m 30 april, direct voorafgaand aan het contingentjaar, rundvlees hebben ingevoerd. 

Voor de totale hoeveelheid rundvlees die binnen deze referentieperiode is ingevoerd, 

kunnen importrechten worden aangevraagd. Onder rundvlees wordt in dit kader verstaan, 

producten van de posten 0201 of 0202 of de GN-codes 0206 10 95 of 0206 29 91. 
 
De totale hoeveelheid rundvlees waarvoor u bewijzen indient, is de maximale hoeveelheid 
waarvoor u importrechten aan mag vragen. Als u meer aanvraagt, wordt uw aanvraag 
afgewezen. 

 

Voor de bovenbedoelde invoerhoeveelheden moet de aanvrager als geadresseerde vermeld 

staan in de elektronische Sagitta-aangifte of in het Enig Document. 

 

Een bedrijf dat is ontstaan uit een fusie tussen twee bedrijven die elk afzonderlijk rundvlees 

in de referentieperiode hebben ingevoerd, mag deze referentiehoeveelheden gebruiken als 

basis voor de aanvraag van importrechten. 

 

De aanvraag voor importrechten kan slechts worden ingediend in de lidstaat waar de 

aanvrager in het BTW-register geregistreerd staat. 

 
Douane-expediteurs en douanevertegenwoordigers zijn uitgesloten van deelname. 

2.2 Indienen en invulling van de aanvraag 

Begin mei stuurt RVO.nl een nieuwsbericht over de opening inschrijving. Een aanvraag voor 

importrechten èn de bijbehorende bewijzen en zekerheid kan na deze publicatie tot en 

met 1 juni* uiterlijk om 13:00 uur bij de afdeling IMM worden ingediend. Om eventuele 

fouten in de aanvraag te kunnen herstellen, is het raadzaam deze zo snel mogelijk in te 

dienen. Het aanvraagformulier staat op onze site. 

Een aanvraag voor importrechten moet gedaan worden met een origineel ondertekende en 

gedateerde aanvraag. Wanneer de aanvraag per fax wordt ingediend, hoeft deze niet met 

een origineel ondertekende aanvraag te worden bevestigd. Het is niet toegestaan om voor 

een derde (bijvoorbeeld door middel van een machtiging) een aanvraag in te dienen. 

*als 1 juni in het weekend of op een feestdag valt,  eindigt de uiterste inschrijfdatum op de 

laatste voorafgaande werkdag.  

 

 

 

https://mijn.rvo.nl/vee-vlees-en-eieren-invoeren-en-uitvoeren
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Op de aanvraag moeten de volgende vakken worden ingevuld: 

vak  4: volledige naam, adres, lidstaat en EORI-nummer; 

vak 11: totaalbedrag van de zekerheid in euro (zie paragraaf 2.3); 
vak 17: nettogewicht in cijfers (dit is de totaal ingevoerde hoeveelheid zoals ingevuld 

in bijlage 2 (zie ook paragraaf 2.4)); 
vak 18: nettogewicht in letters (dit is de totaal ingevoerde hoeveelheid zoals ingevuld 

in bijlage 2 (zie ook paragraaf 2.4)); 

vak 20: in dit vak moet de volgende vermelding worden aangebracht (is al 

voorgedrukt): 
"Bevroren rundvlees (Verordening (EG) Nr. 431/2008) volgnummer 09.4003”. 

 
Indiening via e-mail (pdf) heeft de voorkeur. Het e-mailadres is basisregistratie@rvo.nl Het 
bestand mag niet groter zijn dan 5 MB. Gebruikt u bij de verzending van grotere bestanden 
faxnummer (070) 378 6131. 

2.3 Te stellen zekerheid 

Bij de aanvraag voor importrechten moet een zekerheid worden gesteld van € 6 / 100 kg 

aangevraagd nettogewicht. Dit kan in de vorm van contanten of met een bankgarantie. De 

zekerheid kan worden gestort ten name van het ministerie van Economische Zaken/MO. U 

vindt het rekeningnummer op onze site. Kiest u voor een bankgarantie, dan moet die 

gesteld zijn aan de Minister van Economische Zaken. Gebruikt u svp het formulier op onze 

site. 

 

De zekerheid moet uiterlijk om 13:00 uur op de dag van aanvraag zijn gesteld. Voor meer 

informatie over het stellen van zekerheid kunt u contact opnemen met het team F&C, T 

(088) 60 26740 of 25831. 

2.4  Indienen van het bewijs 

2.4.1 Algemeen 

Tegelijk met de aanvraag voor importrechten, dus uiterlijk 1 juni*, om 13:00 uur moet 

de aanvrager bewijzen indienen waarmee wordt aangetoond dat hij/zij van 1 mei  t/m 30 

april, direct voorafgaand aan het contingentjaar,  rundvlees (van de posten 0201 of 0202 

of de GN-codes 0206 10 95 of 0206 29 91) heeft ingevoerd.  

*als 1 juni in het weekend of op een feestdag valt,  eindigt de uiterste inschrijfdatum op de 

laatste voorafgaande werkdag. 

 
Let op! 

De totale hoeveelheid rundvlees waarvoor u bewijzen indient, is de hoeveelheid 
waarvoor u importrechten aanvraagt! 
 
Tegelijk met de aanvraag moet ook een bewijs van inschrijving in het BTW-register worden 
ingediend. Dit kan worden aangetoond met een kopie van de meest recente Aangifte 
omzetbelasting (jaar, kwartaal of maand). Bij elektronische aangifte omzetbelasting kan 

dit de “Eigen Kopie” zijn. 

2.4.2 Bewijs bij invoer in Nederland 

Wanneer invoer in Nederland heeft plaatsgevonden, moet het bewijs van invoer met de 

volgende gegevens worden aangetoond: 

 de nummers van de gebruikte invoercertificaten; 
 de aangiftenummers ; 
 de betrokken ingevoerde hoeveelheden per aangifte (hoeveelheden met en 

hoeveelheden zonder been moeten met een aparte bijlage worden aangeven!); 
 de aangiftedata van de vermelde importen; 
 de totaal ingevoerde hoeveelheid; 

 de aanvrager moet in de douanedocumenten als geadresseerde vermeld zijn. 

 

mailto:basisregistratie@rvo.nl
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/handel-planten-dieren-producten/invoer-agrarische-producten/zekerheid
https://mijn.rvo.nl/agrarische-producten-invoeren
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2.4.3 Bewijs bij invoer in een andere lidstaat dan Nederland 

Wanneer invoer in een andere lidstaat dan Nederland heeft plaatsgevonden, moet het 
bewijs van invoer worden geleverd met behulp van een naar behoren gewaarmerkte kopie 
van het douanedocument (ED), waaruit blijkt dat het vlees in het vrije verkeer van de EU is 

gebracht. De aanvrager moet in de douanedocumenten als geadresseerde vermeld zijn. 

2.5 Toewijzing door de Europese Commissie 

De afdeling IMM van RVO.nl meldt de ingediende aanvragen voor importrechten na de 
aanvraagperiode aan de Europese Commissie (EC). De EC beslist in hoeverre de aanvragen 
worden toegewezen. Omdat de aangevraagde hoeveelheden de beschikbare hoeveelheid 
zullen overschrijden, stelt de EC een toewijzingspercentage vast. De toegewezen 
hoeveelheden worden schriftelijk aan de belanghebbenden medegedeeld. Voor de niet 
toegewezen hoeveelheden wordt de zekerheid onmiddellijk vrijgegeven. 

3 Aanvraag en afgifte van de invoercertificaten 

3.1 Algemeen 

Nadat de EC de importrechten heeft toegewezen, kunnen dagelijks tot 13:00 uur bij de 

afdeling IMM van RVO.nl aanvragen voor invoercertificaten worden ingediend. Aanvragen 

voor invoercertificaten kunnen uitsluitend worden ingediend in de lidstaat waar de 

aanvrager de importrechten heeft verkregen. Voor de totale toegewezen importrechten 

moeten, gedurende de looptijd van het contingent, invoercertificaten worden aangevraagd. 

De zekerheid voor het niet “benutte” importrecht (€ 6 / 100 kg) wordt verbeurd. 

 

De importeur die de importrechten toegewezen heeft gekregen, moet de aanvraag voor het 

invoercertificaat bij de afdeling IMM van RVO.nl indienen. Aanvragen door een 

vertegenwoordiger van een titularis kunnen alleen op basis van een rechtsgeldige 

machtiging worden ingediend. 

 

Het is niet noodzakelijk om de totale toegewezen hoeveelheid importrechten in één keer op 

te nemen. 

 

Wanneer een invoercertificaat niet (volledig) benut is, kan die hoeveelheid niet worden 

“teruggeboekt” naar het importrecht. 

Op de aanvraag voor een invoercertificaat moeten de volgende vakken worden ingevuld: 

vak 4: volledige naam, adres, lidstaat en EORI nummer; 
vak 7: land van herkomst (het is niet verplicht om de producten daadwerkelijk uit het 

aangegeven land van herkomst in te voeren); 
vak 8: land van oorsprong (het is niet verplicht om de producten daadwerkelijk uit het 

aangegeven land van oorsprong in te voeren); 

vak 11: totaalbedrag van de zekerheid in euro (zie paragraaf 3.2); 

vak 15: “product(en) volgens artikel 1 van Verordening 431/2008” (is al voorgedrukt); 

vak 16: GN-code; 

vak 17: nettogewicht in cijfers; 

vak 18: nettogewicht in letters; 
vak 20: in dit vak moet de volgende vermelding worden aangebracht (is al 

voorgedrukt): 

"Bevroren rundvlees (Verordening (EG) Nr. 431/2008) volgnummer 09.4003”. 

U dient de invoercertificaten ook aan via de basisregistratie@rvo.nl Aanvraagformulieren 

vindt u op onze site. 

3.2 Te stellen zekerheid 

Bij de aanvraag van een invoercertificaat wordt de zekerheid van € 6 / 100 kg, die gesteld 

is bij de aanvraag van het importrecht, vrijgegeven. Er moet een nieuwe zekerheid gesteld 

worden van € 12 /100 kg nettogewicht voor het invoercertificaat. Deze zekerheid moet 

tegelijkertijd met de aanvraag (dus vóór 13:00 uur) bij het team F&C van RVO.nl zijn 

gesteld. Kiest u voor een bankgarantie, dan moet die gesteld zijn aan de Minister van 

Economische Zaken. 

mailto:basisregistratie@rvo.nl
https://mijn.rvo.nl/vee-vlees-en-eieren-invoeren-en-uitvoeren
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Voor meer informatie over het stellen van zekerheid kunt u contact opnemen met het team 

F&C, telefoonnummer T (088) 60 26740 of 25831. 

 

3.3 Afgifte en geldigheid 

Wanneer de aanvraag akkoord is en de zekerheid op tijd is gesteld, wordt het 

invoercertificaat dezelfde dag afgegeven. De invoercertificaten zijn geldig tot het einde van 

de derde maand volgende op de maand van de dag van afgifte. De geldigheid loopt in ieder 

geval af op de laatste dag van het contingentjaar, namelijk 30 juni.  

4 Overige bepalingen met betrekking tot de invoercertificaten 

4.1 Tolerantie 

Het invoercertificaat voorziet niet in een tolerantie. De hoeveelheid die op het certificaat 

vermeld staat, mag niet worden overschreden. 

4.2 Overdracht 

De uit het invoercertificaat voortvloeiende rechten kunnen door de titularis gedurende de 

geldigheidsduur van het invoercertificaat worden overgedragen. Deze overdracht mag 

slechts ten gunste van één enkele cessionaris per invoercertificaat plaatsvinden en heeft 

betrekking op de nog niet op het invoercertificaat afgeschreven hoeveelheid. 

5 Veterinaire voorwaarden 

Om te mogen invoeren, moet aan alle veterinaire voorwaarden worden voldaan. Wij 
adviseren om eerst bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na te gaan aan 

welke veterinaire voorwaarden moet worden voldaan. Contactgegevens: 
Internetsite: www.vwa.nl 
E-mail: info@nvwa.nl 
T: 0900-0388 

http://www.vwa.nl/
mailto:info@nvwa.nl

