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In deze basisregeling vindt u de voorwaarden voor de invoerregeling Levende runderen van 

oorsprong uit Zwitserland, met een gewicht van meer dan 160 kg (Verordening (EG) nr. 

1223/2012). Voor algemene informatie over invoer verwijzen wij u naar de Basisregeling 

Invoer.  

 

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. 

 

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

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

 
Ten opzichte van de vorige basisregeling is het volgende gewijzigd: 

 Aanpassing aan de certificatenverordeningen 2016/1237 en 2016/1239 

 Wijziging van afdeling Marktordening in afdeling Investerings- en Marktmaatregelen 
(IMM) 

 Wijziging van enkele contactgegevens 

 
De basisregeling van december 2014 komt hiermee te vervallen. 
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1 Invoerregeling levende runderen van oorsprong uit Zwitserland, met een gewicht 

van meer dan 160 kg 

1.1 Algemeen 

Als gevolg van een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de Zwitserse Bondsstaat 

wordt er elk jaar per 1 januari een tariefcontingent geopend voor de invoer van levende 

runderen, van oorsprong uit Zwitserland, met een gewicht van meer dan 160 kg. Het gaat om 

slachtdieren. Het douanerecht is volledig geschorst. 

 
Om gebruik te kunnen maken van het contingent moet u bij uw invoeraangifte, naast de 
gebruikelijke douanedocumenten, een invoercertificaat overleggen. 

1.2 Beschikbare hoeveelheid 

Elk jaar opent voor de periode 1 januari tot en met 31 december een tariefcontingent voor de 

invoer van 4.600 levende runderen, van oorsprong uit Zwitserland, met een gewicht van meer 

dan 160 kg. De runderen moeten onder één van de volgende GN-codes vallen: 0102 29 41, 

0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99,  

ex 0102 39 10  met een gewicht van meer dan 160 kg of ex 0102 90 91 met een gewicht van 

meer dan 160 kg. Het douanetarief is volledig geschorst. Het volgnummer van het 

tariefcontinent is 09.4203. 

2 Aanvragen importrechten 

2.1 Aanvrager 

Deelname aan dit contingent is voorbehouden aan importeurs die kunnen aantonen dat zij, in 

de twaalf maanden voorafgaand aan het moment van de aanvraag en in de twaalf maanden 

daaraan voorafgaand, minstens 50 dieren van GN-code 0102 hebben ingevoerd.  

 

2.2 Aanvragen van importrechten 

Aanvragen voor importrechten kunt u uiterlijk op 1 december vóór de nieuwe 

contingentperiode, uiterlijk 13:00 uur indienen. E-mail heeft de voorkeur: 
basisregistratie@rvo.nl  
De aanvraag bedraagt tenminste 50 dieren en maximaal 5% van het beschikbare aantal (230 
dieren). 

Tegelijk met het indienen van de aanvraag moet u: 
 een bewijs van inschrijving in het BTW-register indienen. Dit kan een kopie van de meest 
recente Aangifte omzetbelasting zijn. Bij elektronische Aangifte omzetbelasting kan dit de 

“Eigen kopie” zijn. 
 voldoende zekerheid stellen (zie paragraaf 2.3). 
De importrechten zijn niet overdraagbaar. 

2.3 Stellen van de zekerheid 

Bij de aanvraag voor importrechten moet u ook een zekerheid stellen bij het team F&C van 

RVO.nl. Dit kan in de vorm van contanten of met een bankgarantie. De zekerheid bedraagt  

€3 per dier. Een contante waarborg 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.  

Voor meer informatie over het stellen van zekerheid kunt u contact opnemen met het team 

F&C, T 088 60 26740 of 25831. 

mailto:basisregistratie@rvo.nl
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/handel-planten-dieren-producten/invoer-agrarische-producten/zekerheid
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2.4 Indienen van bewijs 

Om deel te kunnen nemen aan deze regeling moet u aantonen dat u tenminste 50 dieren van 

de GN-code 0102 heeft ingevoerd in de twee maal twaalf maanden direct voorafgaand aan uw 

aanvraag. 

Dit moet bij de RVO.nl worden aangetoond door middel van de douanedocumenten. Bij 

aangifte ten invoer in Nederland kan dit aan de hand van een opgave van 

aangiftenummers met hoeveelheden (indien van toepassing ook de certificaatnummers 

vermelden). 

 

Bij aangifte ten invoer in een andere lidstaat met een Nederlands invoercertificaat 

kan dit worden aangetoond met een conform origineel gewaarmerkte kopie van het Enig 

Document (ED) of een conform origineel gewaarmerkte uitdraai van de elektronische aangifte.  

 

Bij aangifte ten invoer in een andere lidstaat met een buitenlands invoercertificaat of 

zonder certificaat kan dit worden aangetoond met een conform origineel gewaarmerkte 

kopie van het Enig Document (ED) of een conform origineel gewaarmerkte uitdraai van de 

elektronische aangifte. 

 

3 Aanvraag en afgifte van de invoercertificaten 

3.1 Algemeen 

Nadat de Europese Commissie  (EC) de importrechten heeft toegewezen, kunnen dagelijks tot 

13:00 uur bij de RVO.nl aanvragen voor invoercertificaten worden ingediend. Aanvragen voor 

invoercertificaten kunt u alleen indienen in de lidstaat waar u de importrechten heeft 

aangevraagd en gekregen. U hoeft de toegewezen importrechten niet in één keer op te 

nemen.  

Op de aanvraag voor het invoercertificaat moet u de volgende vakken invullen: 

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

vak 7: land van uitvoer; 

vak 8: het land van oorsprong en het vakje ‘ja’ bij ‘verplicht’; 

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

vak 15: dieren volgens artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1223/2012; 

vak 16: één of meer van de volgende GN-codes 0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 

29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10  met een gewicht 

van meer dan 160 kg of ex 0102 90 91 met een gewicht van meer dan 160 kg. 

vak 17: aantal dieren in cijfers; 

vak 18: aantal dieren in letters; 

vak 20: Volgnummer van het contingent (09.4203). 

 

Het certificaat verplicht tot invoer uit Zwitserland. 

3.2 Stellen van de zekerheid 

Bij de aanvraag van een invoercertificaat wordt de zekerheid van €3 per dier, die gesteld was 

bij de aanvraag van het importrecht, vrijgegeven. De zekerheid voor een invoercertificaat 

bedraagt  € 20 per dier. Een contante waarborg kan worden gestort en 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. Voor 

meer informatie over het stellen van zekerheid kunt u contact opnemen met team F&C, T 088 

60 26740 of 25831. 

3.3 Afgifte en geldigheid 

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

dezelfde dag in behandeling genomen. De invoercertificaten zijn drie maanden geldig, vanaf 

de dag van afgifte. 

 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/handel-planten-dieren-producten/invoer-agrarische-producten/zekerheid
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3.4 Overdracht 

De uit het invoercertificaat voortvloeiende rechten zijn niet overdraagbaar. 

3.5 Tolerantie 

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

vermeld staat, mag niet worden overschreden. 

 

4 Veterinaire voorwaarden 

Om te mogen invoeren, moet u aan alle veterinaire voorwaarden voldoen. Wij adviseren u om 

eerst bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (VVWA) na te gaan aan welke veterinaire 

voorwaarden moet worden voldaan. Contactgegevens: 

W www.nvwa.nl  

E info@nvwa.nl  

T 0900-0388 

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

