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In deze basisregeling vindt u informatie over de invoerregeling rundvlees uit Chili
(Verordening (EG) nr. 610/2009). Voor algemene informatie over invoer verwijzen wij u naar
de Basisregeling Invoer 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.
Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in de regelgeving, neemt u dan een gratis
abonnement op de RSS-feeds. www.rvo.nl/rss
De wijzigingen in deze basisregeling ten opzichte van de vorige (december 2014) zijn:

Aanpassing aan de certificatenverordeningen 2016/1237 en 2016/1239

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

Wijziging enkele contactgegevens

De basisregeling van december 2014 komt hiermee te vervallen.
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1 Invoerregeling rundvlees uit Chili
1.1 Algemeen
Als gevolg van een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de Republiek Chili wordt
er elk jaar per 1 juli een tariefcontingent geopend voor de invoer van rundvlees van
oorsprong uit Chili. Binnen dit contingent kunt u producten vrij van douanerechten in de EU
worden invoeren.
Om gebruik te kunnen maken van het contingent moet u bij uw invoeraangifte, naast de
gebruikelijke douanedocumenten, een invoercertificaat overleggen.
Het contingent wordt beheerd met behulp van echtheidscertificaten, die worden afgegeven
door een erkende instantie in Chili. In het kader van dit contingent is deze instantie:
Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile
Don Carlos 3075 Oficina 4a - Las Condes
Santiago
Chile
Números de Teléfono: 56 2 22336776 y 56 2 22333893
1.2 Beschikbare hoeveelheid
Voor het contingent, met volgnummer 09.4181, is in de periode 1 juli 2013 tot en met 30
juni 2014 een hoeveelheid van 2.050 ton beschikbaar. Deze hoeveelheid wordt elk jaar per 1
juli met 100 ton verhoogd.
Het contingent heeft uitsluitend betrekking op vers, gekoeld of bevroren rundvlees dat valt
onder de GN-codes 0201 20, 0201 30 00, 0202 20 of 0202 30. Onder bevroren vlees wordt
verstaan:
Vlees dat in bevroren toestand in het douanegebied van de Gemeenschap wordt
binnengebracht met een inwendige temperatuur van ten hoogste -12 °C.

2 Invoercertificaten
2.1 Aanvragen van invoercertificaten
Aanvragen voor invoercertificaten kunt u elke werkdag schriftelijk of per fax bij de afdeling
IMM van RVO.nl indienen.
Tegelijk met het indienen van de aanvraag moet u:
 een geldig en origineel echtheidscertificaat en een gewaarmerkt afschrift daarvan (zie
paragraaf 2.2) indienen, en
 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).
Als u de aanvraag vóór 13.00 uur indient én aan de bovenstaande voorwaarden heeft
voldaan, wordt het invoercertificaat nog dezelfde dag in behandeling genomen.
Het aanvraagformulier moet u als volgt invullen:
vak 4 : volledige naam, adres, lidstaat en relatienummer aanvrager, EORI-nummer en
Kamer van Koophandelnummer;
vak 7
: land van uitvoer;
vak 8
: land van oorsprong: Chili (verplicht);
vak 11
: totaalbedrag van de zekerheid in euro;

vak
vak
vak
vak
vak

15
16
17
18
20

:
:
:
:
:

omschrijving(en) volgens de gecombineerde nomenclatuur (GN);
GN-code(s);
nettogewicht in cijfers;
nettogewicht in letters;
contingentnummer 09.4181 (Verordening (EG) nr. 610/2009)

Onvolledige of onjuiste aanvragen kunnen leiden tot vertraging of uiteindelijk zelfs tot het
niet afgeven van het invoercertificaat.
2.2 Echtheidscertificaat
Om in het bezit van een invoercertificaat te komen moet u een geldig en origineel
echtheidscertificaat en een gewaarmerkt afschrift daarvan bij RVO.nl overleggen.
Hiermee kunt u aantonen dat het vlees daadwerkelijk van herkomst en oorsprong uit Chili is.
De in paragraaf 1.1 genoemde instantie meldt aan de Europese Commissie (EC) welke
echtheidscertificaten zij heeft afgegeven. Vervolgens stelt de Commissie op basis hiervan
een lijst samen en stuurt die naar de bevoegde instanties in de lidstaten (in Nederland
RVO.nl).
RVO.nl controleert of het echtheidscertificaat op de van de EC ontvangen lijst voorkomt. Als
dat zo is dan geven wij het invoercertificaat af.
Daarnaast is, op voorwaarde dat er een zekerheid ter hoogte van het volledige
douanerecht is gesteld, ook in de volgende gevallen afgifte van een invoercertificaat
mogelijk (zie paragraaf 2.4):
 het origineel van het echtheidscertificaat is overgelegd, maar de informatie van de EC
over dit certificaat is nog niet ontvangen;
 het origineel van het echtheidscertificaat is nog niet aan RVO.nl overgelegd en de
informatie van de EC over dit certificaat is nog niet ontvangen (Let op! Het originele
echtheidscertificaat moet uiterlijk binnen de geldigheidsduur van het betrokken
invoercertificaat bij RVO.nl aanwezig zijn.);
 het origineel van het echtheidscertificaat is overgelegd en de informatie van de EC over
dit certificaat is ontvangen, maar bepaalde gegevens stemmen niet overeen.
Wij adviseren u om, als u bij de aanvraag het originele echtheidscertificaat nog niet kunt
overleggen, alvast een kopie naar RVO.nl te sturen of te faxen. Dit om een snelle afhandeling
mogelijk te maken.
Een echtheidscertificaat mag, tot het daarin aangegeven maximum, voor de afgifte van
meerdere invoercertificaten worden gebruikt. RVO.nl boekt dan de betreffende hoeveelheden
van het echtheidscertificaat af.
Echtheidscertificaten zijn drie maanden geldig vanaf de datum van afgifte.
geldigheidsduur loopt echter in elk geval af op 30 juni volgend op de datum van afgifte.

De

2.3 Stellen van de zekerheid
Voor het invoercertificaat moet u 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 € 12 per100 kg
nettogewicht. Maakt u gebruik van een bankgarantie, dan moet die gesteld zijn aan de
Minister van Economische Zaken/MO. U kunt een contante storting overmaken ten name van
het ministerie van Economische Zaken/MO te Den Haag. Het rekeningnummer vindt u op
onze site.
2.4 Stellen van de zekerheid ter hoogte van het volledige douanerecht
Het volledige douanerecht bestaat uit het specifiek recht en het ad-valorem recht (de
douanewaarde) dat geldt op de dag van aanvraag van het invoercertificaat. Om te kunnen

bepalen wat de douanewaarde is op het moment van invoer moet u, tegelijkertijd met de
certificaataanvraag, bewijzen overleggen. Te denken valt aan bijvoorbeeld kopie factuur,
transportkostenoverzicht (onder andere Bill of Lading) en verzekeringskosten.
Na ontvangst van (de informatie over) het echtheidscertificaat wordt de gestelde zekerheid
verlaagd tot de “normale” zekerheid van € 12 per 100 kg.
Voor meer informatie over het stellen van zekerheid kunt u contact opnemen met het team
F&C T 088 60 26740 of 25831.
2.5

Afgifte van het invoercertificaat

Als de aanvraag en de benodigde documenten vóór 13:00 uur zijn ingediend en de zekerheid
is voor 13:00 uur gesteld, wordt het invoercertificaat in behandeling genomen.
2.6 Geldigheidsduur
Net als de echtheidscertificaten zijn ook de invoercertificaten vanaf de datum van afgifte drie
maanden geldig. De geldigheidsduur loopt echter in elk geval af op 30 juni volgend op de
datum van afgifte.

3 Overige bepalingen met betrekking tot de invoercertificaten
3.1 Overdracht
De uit het invoercertificaat voortvloeiende rechten kunnen door de titularis gedurende de
geldigheidsduur worden overgedragen. Deze overdracht mag slechts ten gunste van één
enkele cessionaris per invoercertificaat plaatsvinden en heeft betrekking op de nog niet
afgeschreven hoeveelheid.
Bij een verzoek om overdracht van rechten van een reeds afgegeven invoercertificaat moet
het origineel bij de afdeling IMM van RVO.nl worden overgelegd, onder vermelding van de
naam en de adresgegevens van de cessionaris waaraan de rechten moeten worden
overgedragen. Als de titularis om overdracht van rechten verzoekt, vermeldt RVO.nl in vak 6
van het invoercertificaat de naam en het adres van de cessionaris en de datum van
overdracht.
3.2 Tolerantie
Het invoercertificaat voorziet niet in een tolerantie. De hoeveelheid die op het certificaat
vermeld staat, mag niet worden overschreden.
3.3 Vrijgave of verbeurte van de zekerheid van het invoercertificaat
De voor het invoercertificaat gestelde zekerheid wordt vrijgegeven wanneer bewezen is dat
de verplichting tot invoer tijdens de geldigheid van het invoercertificaat is nagekomen.
Meer informatie over verbeurdverklaring vindt u in de Basisregeling invoer alle sectoren.

4 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:
W: www.vwa.nl
E: info@nvwa.nl
T: 0900-0388

