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In deze basisregeling vindt u informatie over de invoer van vers en bevroren rundvlees van 

oorsprong uit Oekraïne (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2079).  

 

Voor algemene informatie over invoer verwijzen wij u naar de Basisregeling Invoer alle 

sectoren. 

 

De afdeling Investerings- en Marktmaatregelen 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 vers en bevroren rundvlees van oorsprong uit Oekraïne kunt u vier keer 

per jaar (de eerste 7 dagen van december, maart, juni en  september) een 

aanvraagformulier voor een importrecht indienen. Als de importrechten eenmaal zijn 

toegekend, kunt u iedere werkdag een invoercertificaat aanvragen. Kort voor de 

aanvraagperiode, plaatst RVO.nl een nieuwsbericht met bijzonderheden over de inschrijving. 

 

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

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

 

Ten opzichte van de vorige versie van deze basisregeling (december 2014) is gewijzigd: 
 Aanpassing aan de certificatenverordeningen 2016/1237 en 2016/1239 

 Wijziging naam afdeling Marktordening in afdeling Investerings- en 

Marktmaatregelen (IMM) per 1 mei 2017 

 Enkele contactgegevens zijn gewijzigd 

Hiermee komt de basisregeling invoer rundvlees uit Oekraïne van december 2014 te 

vervallen. 
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1 Invoerregeling rundvlees uit Oekraïne 

1.1 Algemeen 

In deze basisregeling vindt u de voorwaarden voor deelname aan de invoerregeling 

rundvlees uit Oekraïne (Verordening (EU) 2015/2079). Naast deze verordening zijn ook van 

toepassing: 

Behalve de hierboven genoemde verordeningen zijn ook van toepassing: 

 Verordening  (EG) nr. 1301/2006: gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer 

door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor 

landbouwproducten; 
 Verordening (EG) nr. 2016/1237 en 2016/1239: gemeenschappelijke 

uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten 

voor landbouwproducten; 

 Verordening (EG) nr. 382/2008: uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoer-

certificatenregeling in de sector rundvlees. 

Binnen dit contingent kunt u vers en bevroren rundvlees van oorsprong uit Oekraïne 

invoeren. Het douanerecht bedraagt 0.  

Vier keer per jaar kunt u een aanvraag indienen voor importrechten (de eerste zeven dagen 

van december, maart, juni en september). Na toewijzing van de importrechten kunt u elke 

werkdag een invoercertificaat aanvragen.  

1.2 Beschikbare hoeveelheid 

Voor het contingent, met volgnummer 09.4270, is jaarlijks een hoeveelheid van 12.000 ton 

beschikbaar. Ieder kwartaal wordt 25% van de jaarhoeveelheid beschikbaar gesteld.  In 

bijlage 1 vindt u een overzicht van de GN-codes die u binnen deze regeling kunt invoeren. 

2 Importrechten 

2.1 Voorwaarden voor deelname 

Bij de eerste aanvraag voor het contingentjaar moet u aantonen dat u in de periode van 

twaalf maanden, eindigend een maand voor uw aanvraag, een hoeveelheid rundvlees van 

GN-code 0201 of 0202 heeft ingevoerd (referentiehoeveelheid). Die hoeveelheid is bepalend 

voor de hoeveelheid die u mag aanvragen. U mag per kwartaal maximaal 25% van de door u 

aangetoonde referentiehoeveelheid aanvragen. Een bedrijf dat is ontstaan uit een fusie 

tussen bedrijven die elk referentiehoeveelheden hebben ingevoerd, mag deze 

referentiehoeveelheden gebruiken als basis voor zijn aanvraag. 

 

U mag alleen een aanvraag indienen in de lidstaat waarin u als btw-plichtige bent 

ingeschreven. Wij vragen u bij een eerste inschrijving in een contingentjaar om een kopie 

van de meest recente Aangifte omzetbelasting. Daarnaast moet u een zekerheid stellen (zie 

hoofdstuk 2.4) 

 

Douane-expediteurs en douanevertegenwoordigers zijn uitgesloten van deelname.  

2.2 Aanvragen importrechten 

Bij deze invoerregeling vraagt u in eerste instantie importrechten aan.  

De eerste zeven dagen van december, maart, juni en september kunt u een aanvraag voor 

een importrecht indienen (maximaal 25% van de door u aangetoonde 

referentiehoeveelheid). Het contingentjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. In 

december dient u een aanvraag in voor het nieuwe contingentjaar. Dat is ook het moment 

dat u de referentiehoeveelheid moet aantonen en uw btw-registratie moet overleggen. Doet 

u voor het eerst mee in een ander kwartaal, dan is dat voor u het moment voor het 

aantonen van referentie en btw-registratie. Uw aanvraag en bewijs kunt u mailen naar de 

afdeling IMM van RVO.nl. 
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Contactgegevens: 

e-mail: basisregistratie@rvo.nl (maximaal 5 mb) 

fax: (070) 3786131 (bij grotere bestanden) 

 

2.3 Invullen van de aanvraag 

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: Oekraïne (verplicht); 

vak 11 : totaalbedrag van de zekerheid in euro; 

vak 15 : omschrijving(en) volgens de gecombineerde nomenclatuur (GN); 

vak 16 : GN-code(s); 

vak 17 : nettogewicht in cijfers; 

vak 18 : nettogewicht in letters; 

vak 20 : contingentnummer 09.4270 (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2079) 

2.4 Te stellen zekerheid 

Tegelijk met de aanvraag voor een importrecht moet u voor de aangevraagde hoeveelheid 

een zekerheid stellen bij RVO.nl, team F&C. Dit kan in de vorm van contanten of met een 

bankgarantie. De contante zekerheid kan worden gestort ten name van het ministerie van 

Economische Zaken/MO te Den Haag. U vindt het rekeningnummer op onze site. 

Maakt u gebruik van een bankgarantie, dan dient die gesteld te worden aan de Minister van 

Economische Zaken. De zekerheid bedraagt € 6 per 100 kg voor een importrecht. 

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 Toewijzing 

 Alle lidstaten melden de aangevraagde hoeveelheden aan de EC. Als er meer aangevraagd 

is, dan er beschikbaar is, stelt de EC een toewijzingspercentage vast. Dat percentage geldt 

voor alle lidstaten en voor alle deelnemende bedrijven. De toewijzing wordt rond de 23e van 

de maand van aanvraag bekend gemaakt. De zekerheid voor de niet toegewezen 

hoeveelheid wordt onmiddellijk vrijgegeven. 

2.6 Geldigheid van het importrecht 

Het importrecht is geldig vanaf de eerste dag van de aangevraagde deelperiode (1 januari, 1 

april, 1 juli of 1 oktober) tot en met het einde van het contingentjaar (31 december). 

3 Invoercertificaten 

3.1 Algemeen 

Als de importrechten zijn toegewezen, dan kunt u elke werkdag tot 13:00 uur een 

invoercertficaat aanvragen bij de afdeling IMM van RVO.nl. U kunt uw aanvraag alleen 
indienen bij de lidstaat waar u de importrechten heeft verkregen. Voor de totale toegewezen 
hoeveelheid importrechten moeten invoercertificaten worden aangevraagd.  

3.2 Aanvraag en afgifte van het invoercertificaat 

Als u de aanvraag vóór 13.00 uur indient én er is voldoende zekerheid gesteld, dan 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: Oekraïne (verplicht); 

mailto:basisregistratie@rvo.nl
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/handel-planten-dieren-producten/invoer-agrarische-producten/zekerheid
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vak 11 : totaalbedrag van de zekerheid in euro; 

vak 15 : omschrijving(en) volgens de gecombineerde nomenclatuur (GN)*; 

vak 16 : GN-code(s)*; 

vak 17 : nettogewicht in cijfers; 

vak 18 : nettogewicht in letters; 

vak 20 : contingentnummer 09.4270; Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2079. 

*  U mag meerdere GN-codes op één certificaat aanvragen. In dat geval moeten in vak 15 en 

16 de GN-codes en omschrijvingen worden vermeld. 

3.3 Te stellen zekerheid 

Bij de aanvraag van een invoercertificaat wordt de zekerheid, die gesteld is voor het 

importrecht, vrijgegeven. Er moet een nieuwe zekerheid worden gesteld van € 12 per 100 kg 

nettogewicht voor het invoercertificaat. Deze zekerheid moet tegelijkertijd met de aanvraag 

voor het invoercertificaat (dus vóór 13:00 uur) door de RVO zijn ontvangen. 

De zekerheid kan gesteld worden in de vorm van contanten of met een bankgarantie. 

 

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

F&C, T 088 60 26740 of 25831. 

3.4 Afgifte en geldigheid 

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

dezelfde dag in behandeling genomen. Invoercertificaten worden afgegeven op verzoek en 

op naam van degene die de importrechten heeft verkregen. Op het invoercertificaat wordt de 

hoeveelheid per GN-code vermeld.  De invoercertificaten zijn 30  dagen geldig vanaf de 

datum van afgifte. De einddatum is uiterlijk 31 december.  

4 Overige bepalingen met betrekking tot importrechten en invoercertificaten 

4.1 Tolerantie 

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

staat vermeld, mag niet worden overschreden.  

4.2 Overdracht 

Importrechten zijn niet overdraagbaar. De rechten van een invoercertificaat mogen worden 

overgedragen, zonder voorwaarden. 

4.3 Vrijgave of  verbeurte van de zekerheid van een importrecht of 

invoercertificaat 

Importrechten moeten volledig worden benut. De zekerheid voor niet-benutte importrechten 

wordt  verbeurd. 

 

De zekerheid voor een invoercertificaat wordt vrijgegeven als: 

 De op het certificaat vermelde hoeveelheid is ingevoerd en; 

 De hoeveelheid is ingevoerd binnen de geldigheidsduur van het certificaat en;  

 Het certificaat binnen 45 dagen na de laatste dag van geldigheid is ingeleverd bij RVO.nl. 

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan (een deel van) de zekerheid verbeurd 

verklaard worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Basisregeling invoer alle 

sectoren. 

5 Overige bepalingen 

5.1 EUR. 1 certificaat 

Bij invoer moet u de oorsprong Oekraïne bij de Douane aantonen met, 

a) een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 dat is afgegeven door de douaneautoriteiten 

in Oekraïne, of 

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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b) een factuurverklaring* (dit is een verklaring van de toegelaten exporteur  op een factuur, 

pakbon of ander handelsdocument, waarin de producten voldoende duidelijk zijn omschreven 

om ze te kunnen identificeren). 

* De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning 

nr. ……….), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze 

goederen van preferentiële oorsprong zijn. 

5.2 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.nvwa.nl 
E-mail: info@nvwa.nl 

T 0900-0388

http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0016.01/DOC_1
http://www.nvwa.nl/
mailto:info@nvwa.nl
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Bijlage 1: contingentnummer, gn-codes en beschikbare hoeveelheid 

 
 
Contingentnummer GN-code Omschrijving Hoeveelheid 

(in ton 

nettogewicht) 

09.4270 0201 10 00 

0201 20 20 

0201 20 30 

0201 20 50 

0201 20 90 

0201 30 00 

0202 10 00 

0202 20 10 

0202 20 30 

0202 20 50 

0202 20 90 

0202 30 10 

0202 30 50 

0202 30 90 

Vlees van runderen, vers, 

gekoeld of bevroren 

12.000 

 


