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In deze basisregeling vindt u de voorwaarden voor de invoerregeling invoercontingent voor 

bevroren rundvlees bestemd voor verwerking in de regeling A en B (Verordening (EG) nr. 

412/2008). De nationale uitvoeringsbepalingen zijn vastgelegd in de Algemene Douane 

Regeling (ADR). Meer algemene informatie over invoer kunt u vinden in de basisregeling 

Invoer alle sectoren.  

 

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. 

 

Ten opzichte van de vorige basisregeling (februari 2015) is het volgende gewijzigd: 
 Aanpassing aan de certificatenverordening 2016/1237 en 2016/1239 
 Wijziging van de naam afdeling Marktordening in afdeling Investerings- en 

Marktmaatregelen (IMM) 
 Aanpassing enkele contactgegevens 

 

De basisregeling van februari 2015 komt hiermee te vervallen. 
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1 Inleiding 

Binnen het contingent kunt u jaarlijks 63.703 ton bevroren rundvlees invoeren met een 

(gedeeltelijke) schorsing van het douanerecht.  

 

De beschikbare hoeveelheid bestaat uit twee delen. Het eerste deel van 50.000 ton is 

beschikbaar voor verwerking tot zuivere rundvleesproducten (A-producten). Voor dit deel is 

het specifieke deel van het douanerecht geheel geschorst. Het ad valoremdeel van het 

douanerecht (20% over de waarde) moet u wel betalen. Het contingentnummer is 09.4057. 

 

Het tweede deel van 13.703 ton is beschikbaar voor verwerking tot producten die  

rundvlees bevatten (B-producten). Hierbij is het specifieke deel van het douanerecht 

gedeeltelijk geschorst en geldt bovendien een ad valoremrecht van 20%. Het 

contingentnummer is 09.4058. 

 

U moet het vlees binnen de vastgestelde periode (zie hiervoor hoofdstuk 4.1) verwerken 

tot een bepaald eindproduct. U bent vrij in de keuze van de bestemming van dit 

eindproduct. U mag het  binnen of  buiten de Europese Unie (EU) afzetten. Als u aan 

filiaalbedrijven levert zijn daar bepaalde voorwaarden aan verbonden. 

 

Het contingentjaar start op 1 juli en eindigt op 30 juni in het daaropvolgende jaar. De 

jaarlijks beschikbare hoeveelheden van de beide contingenten zijn verdeeld over vier 

contingent deelperiodes. Hierdoor kunt u vier keer per jaar een aanvraag voor 

importrechten indienen, in de eerste zeven dagen van juni, september, december en 

maart. Uw aanvragen kunt u indienen  bij de afdeling IMM van RVO.nl. De toegewezen 

hoeveelheid kunt u tijdens het contingentjaar omzetten in certificaten waarmee u kunt 

invoeren. 

 

2 Producten waarop de regeling van toepassing is 

2.1 In te voeren rundvlees 

Het rundvlees dat u binnen deze regeling als grondstof invoert, moet ingedeeld kunnen 

worden onder de onderstaande GN-codes. Onder rundvlees wordt in dit verband ook 

kalfsvlees verstaan. 

 

GN-code omschrijving 

0202 20 30 vlees van runderen, bevroren: voorvoeten en voorspannen (met been) 

0202 30 10      vlees van runderen, bevroren: zonder been, voorvoeten, geheel of  
verdeeld in ten hoogste 5 delen, waarbij iedere voorvoeten nlet in één 
enkel vriesblok wordt aangeboden; zgn. “compensated quarters”, 

aangeboden in twee vriesblokken, waarvan het ene blok de voorvoet in zijn 
geheel of verdeeld in ten hoogste vijf delen omvat en het andere de 
achtervoet, zonder de filet, in één enkel deel. 

0202 30 50      vlees van runderen, bevroren: zonder been, als “crops”, “chucks and  

blades” en “briskets” aangeduide delen 
Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarde dat 

een echtheidscertificaat wordt overlegd hetwelk is afgegeven onder de 
voorwaarden voorzien in Verordening (EEG) nr. 139/81 van de Commissie. 

0202 30 90      vlees van runderen, bevroren: zonder been, andere dan genoemd bij 0202 

30 10 en 0202 30 50 

0206 29 91     eetbare slachtafvallen van runderen, bevroren: longhaasjes en omlopen 
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2.2 Te vervaardigen rundvleesproducten 

2.2.1 A-producten 

De producten die in het kader van de regeling A kunnen worden vervaardigd, moeten aan 

de volgende voorwaarden voldoen: 

 

 De producten moeten ingedeeld kunnen worden onder de GN-codes: 

 1602 10 00 
 Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed: 
 - gehomogeniseerde bereidingen (opgemaakt voor verkoop in het klein als 

kindervoeding of dieetvoeding, in verpakkingen met een nettogewicht van niet 

meer dan 250 gram); 
 1602 50 31 
 Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed: 

 - van runderen: 
 -- andere (dan niet gekookt en niet gebakken of mengsels van gekookt of 

gebakken  

    met niet gekookt en niet gebakken): 
 --- corned beef in luchtdichte verpakkingen: 
 1602 50 95 
 --- andere  

 Het product moet onderworpen zijn aan een zodanige warmtebehandeling dat de stolling 
van de vleeseiwitten in het hele product gewaarborgd is en dat, wanneer het product op 
het dikste gedeelte wordt doorgesneden, op het snijvlak geen sporen van een 

roseachtige vloeistof zijn waar te nemen; 
 De producten mogen geen ander vlees dan rundvlees bevatten, met een collageen/eiwit 

verhouding van maximaal 0,45 en met tenminste 20 gewichtsprocenten mager vlees 

met uitzondering van slachtafvallen en vet. Het vlees en de gelei moeten minimaal 85% 
van het nettogewicht uitmaken. Dit betekent dat de toevoeging van andere producten, 
andere dan water, niet meer dan 15% van het nettogewicht van het eindproduct mag 
zijn; 

 Het collageengehalte is het hydroxyprolinegehalte vermenigvuldigd met de factor 8. Het 
gehalte aan hydroxyproline wordt bepaald volgens ISO-methode 3496-1994. 

 Het gehalte aan mager rundvlees met uitzondering van vet wordt bepaald volgens de 

analyseprocedure die is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2429/86. 
 Slachtafvallen omvatten: hoofden en delen daarvan (met inbegrip van oren), poten, 

staarten,  harten, uiers, levers, nieren, zwezeriken (thymus en pancreas), hersenen, 

longen, kelen, middenriffen, milten, tongen, darmvliezen, ruggenmergen, eetbare 
huiden, voortplantingsorganen (d.w.z. baarmoeders, eierstokken en teelballen), 
schildklieren, hypofyses. 

 Producten, vallend onder de GN-code 1602 50 31, moeten luchtdicht verpakt zijn; 

 De producten moeten het karakter van een eindproduct hebben. 

2.2.2 B-producten 

De producten die in het kader van de regeling B kunnen worden vervaardigd, moeten aan 

de volgende voorwaarden voldoen: 

 
 De eindproducten moeten rundvlees bevatten en kunnen worden ingedeeld onder de 

GN-codes: 

 
 0210 20 90 
 Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel 

en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie: 

 - vlees van runderen: 
 - - zonder been 
 Dit product moet zodanig gedroogd of gerookt zijn dat de kleur en consistentie 

van vers vlees volledig verdwenen is, met een water/eiwitverhouding van niet 

meer dan 3:2; 
 1601 00 

 Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed; bereidingen 

van deze producten, voor menselijke consumptie; 
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 1602 

 Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed 
(andere dan genoemd bij 1601). Uitgezonderd zijn: eindproducten van de GN-
codes 1602 50 10, 1602 90 61 en de eindproducten die onder de regeling A 
geproduceerd worden; 

 1902 20 30 

 Deegwaren, ook indien gekookt of op andere wijze bereid, gevuld met meer dan 
20 gewichtsprocenten vlees van alle soorten; 

 De producten moeten het karakter van een eindproduct hebben. 

2.3 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 

3 Beoordeling bedrijf en receptuur 

3.1 Inleiding 

Voordat een nieuwe deelnemer aan de regeling A en B mag deelnemen moet een 

beoordeling worden gemaakt van de mogelijkheden die het bedrijf heeft om aan de 

verplichtingen te kunnen voldoen. Deze beoordeling moet u uiterlijk twee weken voor de 

laatste dag van inschrijving schriftelijk aanvragen. Dit kunt u doen bij het Team In en 

uitvoerregelingen van de afdeling IMM van RVO.nl: Fax (070)  378 6131.  

 

Deze beoordeling is maatgevend voor de verwerking/beoordeling van de ingediende 

bewijzen van verwerking. Vooraf worden onder andere de technische capaciteit, de 

administratie en de receptuur beoordeeld. Ook wordt een verwerkingscoëfficiënt 

(richtrendement) vastgesteld. 

 

Wilt u na de beoordeling nog wijzigingen in de technische capaciteit en in de inrichting van 

de administratie doorvoeren? Geeft u deze dan schriftelijk door aan het Team In-en 

uitvoerregelingen van de afdeling IMM van RVO.nl. 

3.2 Technische capaciteit 

Bij de beoordeling van de technische capaciteit wordt gekeken of de aanvrager de 

technische mogelijkheden heeft om in zijn/haar bedrijf een bepaalde hoeveelheid grondstof 

tot een bepaald eindproduct te verwerken. De gehele bereiding van het product (dus ook 

het eventueel ontdooien van het vlees en het verpakken van het eindproduct) moet in het 

bedrijf van de aanvrager gebeuren. Daarnaast moet de genoemde hoeveelheid grondstof in 

een reële verhouding staan tot de verwerkingscapaciteit. 

3.3 Administratie 

Bij de beoordeling van de administratie wordt onder andere gekeken naar de manier van 

administreren. De aankoop en verwerking van de grondstof en de verkoop van het 

eindproduct moeten altijd op een eenvoudige manier te controleren zijn (zie ook hoofdstuk 

7). 

 
In opdracht van de afdeling IMM van RVO.nl wordt een onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt 
de kwaliteit van het door de aanvrager gebruikte administratieve systeem beoordeeld. 
Waar nodig wordt aangegeven dat het systeem aangepast moet worden. 

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

3.4.1 Beoordeling van de receptuur 

Voordat u aan de regeling kunt deelnemen, moet de receptuur voor het te maken 

eindproduct beoordeeld worden. Minimaal twee weken voor de eerste invoer moet u een 
opgave doen van een aantal gegevens. Deze gegevens zijn verschillend voor A- en B-

producten. Uit de receptuur moet blijken dat het eindproduct aan de regeling voldoet. Het 
eindproduct moet uit de in de receptuur genoemde grondstoffen gemaakt kunnen worden. 

Ook moet de te importeren grondstof in reële verhouding staan tot het eindproduct).  
U kunt de receptuurgegevens faxen naar het Team In- en uitvoer van de afdeling IMM van 
RVO.nl  faxnummer: (070) - 378 6131. 

3.4.2 Benodigde gegevens A-producten 

Van een receptuur voor bereiding van A-producten doet u een opgave van de volgende 

gegevens: 

 
 de benaming en de productiecode (= een code waar de productiedatum uit af te leiden 

is) van het eindproduct; 
 alle verwerkte grond- en hulpstoffen in een percentage van de totale hoeveelheid 

verwerkte stoffen en het eiwitgehalte van deze grond- en hulpstoffen; 
 het rendement (= het aantal in bewerking genomen kilo’s rundvlees-grondstof min de 

kilo’s uitval en of bijproduct, gedeeld door de hoeveelheid eindproduct in kilo’s); 
 de kerntemperatuur en de tijdsduur waarop de kerntemperatuur blijft gehandhaafd 

tijdens be- of verwerking van het product; 
 de wijze van verpakking; 
 mager rundvleesgehalte; 

 totaal vleespercentage; 
 collageen/ eiwitverhouding; 
 de GN-code van de grondstof en het eindproduct; 

 bij bereidingen van verkleind vlees of vlees met saus moet ook het vetvrije drogestof-
gehalte van de overige bestanddelen niet zijnde vlees, vet of slachtafvallen, verstrekt 
worden. 

3.4.3 Benodigde gegevens B-producten 

Van een receptuur voor bereiding van B-producten doet u een opgave van de volgende 

gegevens: 

 
 de benaming en de productiecode (= een code waar de productiedatum uit af te leiden 

is) van het eindproduct; 
 alle verwerkte grond- en hulpstoffen in een percentage van de totale hoeveelheid 

verwerkte grondstoffen; 

 het rendement (= het aantal in bewerking genomen kilo’s rundvleesgrondstof min de 
kilo’s uitval en of bijproduct, gedeeld door de hoeveelheid eindproduct in kilo’s); 

 de kerntemperatuur en de tijdsduur waarop de kerntemperatuur blijft gehandhaafd 

tijdens be- of verwerking van het product; 
 de wijze van verpakking; 
 de GN-code van de grondstof en het eindproduct; 
 bij bereiding van eindproducten die worden ingedeeld onder de GN-code 0210 20 90 

moet ook de water/eiwitverhouding vermeld worden. 

3.4.4 Toestemming 

Na goedkeuring van de receptuur ontvangt u per eindproduct een schriftelijke toestemming 

van ons. In deze toestemming staat een datum waarop met de productie gestart mag 

worden. Vervolgens wordt een proefbereiding uitgevoerd waarbij het proces gecontroleerd 

wordt en het richtrendement bepaald. Het werkelijke rendement van de bereidingen mag 

niet te veel afwijken van het richtrendement. Bij deze proefbereiding kan ook een monster 

worden genomen dat voor onderzoek naar een laboratorium wordt gezonden. RVO.nl kan 

de toestemming intrekken als uit de proefbereiding of uit het monsteronderzoek blijkt dat 

het geproduceerde product niet als A- of B-product aangemerkt kan worden. 
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Wijken de grondstoffen van aard en kwaliteit duidelijk af van de bij de proefbereiding 

verwerkte grondstoffen? Meldt u dit dan aan het Team In- en uitvoerregelingen van de 

afdeling IMM van RVO.nl. Voor verwerking van deze grondstoffen moet dan een nieuwe 

proefbereiding plaatsvinden. Daarbij wordt dan een nieuw richtrendement vastgesteld. 

 

Wilt u de samenstelling van het product of de receptuur wijzigen of volgens een nieuw 

receptuur produceren? Meldt u dit dan uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de productie. U 

moet dan gelijk een nieuwe opgave indienen.  

4 Deelnemen aan de regeling  

4.1 Voorwaarden 

U kunt alleen aan de regeling A en B deelnemen als u een verwerker bent. U moet dan 

bewijzen dat u:  
 in uw verwerkingsbedrijf tenminste éénmaal rundvlees bevattende verwerkte producten 

heeft geproduceerd in de periode van 12 maanden direct voorafgaand aan het moment 
van aanvraag voor importrechten èn in de periode van 12 maanden direct daaraan 

voorafgaand; 
 u ingeschreven staat in het BTW-register van de lidstaat waar u een aanvraag voor 

importrechten indient; en 

 u een erkend* verwerkend bedrijf heeft. (Verordening (EG) nr. 853/2004). 

* Deze erkenningen worden afgegeven door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren-     

Autoriteit) T 0900-0388. 

4.2 Aanvragen importrechten 

Aanvragen voor importrechten kunt u ieder kwartaal (de eerste zeven dagen van juni, 
september, december en maart) indienen bij de afdeling IMM van RVO.nl. U moet uw 

aanvraag en de zekerheid uiterlijk om 13:00 uur op de laatste dag van de 
inschrijvingstermijn indienen. 
 
Bij uw aanvraag hoeft u nog geen nadere specificatie te geven van het in te voeren 

product. Dit moet pas bij de aanvraag van het invoercertificaat (zie paragraaf 5.1). Kort 

voor een inschrijfperiode plaatst de afdeling IMM van RVO.nl een nieuwsbericht op 
www.rvo.nl met daarin de periode dat u kunt aanvragen. Hierin staat dan de beschikbare 

hoeveelheid en de manier waarop u uw aanvraag kunt indienen. Het aanvraagformulier 
moet als volgt ingevuld worden: 

 

vak 4: volledige naam, adres, postcode, woonplaats, lidstaat, relatienummer van de 

aanvrager en EORI-nummer; 

vak 11:  bedrag van de zekerheid; 

vak 16:  GN-code; 

vak 17:  hoeveelheid in cijfers;  

vak 18:  hoeveelheid in letters. 

  

U vraagt aan op basis van het in te voeren product met been. Een hoeveelheid van 100 kg 

vlees met been is gelijk aan 77 kg vlees zonder been. U mag maximaal 10% van de 

beschikbare hoeveelheid aanvragen. Wanneer u per bedrijf meer dan 1 aanvraag voor 

hetzelfde contingent indient, worden al uw aanvragen afgewezen. 

 

Bij een eerste aanvraag van importrechten binnen een contingentjaar moet u ook een 

verklaring indienen waarin u zich verbindt aan een aantal voorwaarden. Hiervoor kunt u de 

verklaring  

4.3 In te dienen bewijzen 

Bewijzen van het verwerken van rundvlees (paragraaf 4.1), kunnen bestaan uit: 
 facturen waaruit blijkt dat grondstof is aangekocht; 

 facturen waaruit blijkt dat het eindproduct is afgezet; 

 een bewijs van inschrijving in het BTW-register van de lidstaat waar de aanvraag voor 
deelname wordt ingediend. Dit kan worden aangetoond met een kopie van de meest 

http://www.rvo.nl/
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recente aangifte omzetbelasting (jaar, kwartaal of maand). Bij een elektronische 

aangifte omzetbelasting kan dit de “Eigen kopie” zijn. 
 een opgave van het door de NVWA toegekende erkenningsnummer. 

4.4  Stellen van de zekerheid voor importrechten 

Tegelijk met het indienen van een aanvraag voor importrechten moet voor de 

aangevraagde hoeveelheid een zekerheid gesteld worden bij de afdeling IMM van RVO.nl 

van €6 per 100 kg. Dit kan in de vorm van contanten of met een bankgarantie. De 

contante zekerheid kan worden gestort ten name van Ministerie van Economische 

Zaken/MO te Den Haag. Het rekeningnummer vindt u op onze site. 

Als  u gebruik maakt van een bankgarantie, dan moet die gesteld worden aan de Minister 

van Economische Zaken. 

 

De zekerheid moet uiterlijk 13.00 uur op de dag van aanvraag worden gesteld. Voor meer 

informatie over het stellen van zekerheid kunt u contact opnemen met de afdeling F & C, 

Telefoonnummer  088 60 26740 of 25831. 

4.5 Toewijzing van de aangevraagde importrechten 

De afdeling IMM van RVO.nl meldt de aangevraagde hoeveelheden aan de Europese 

Commissie (EC). Als de totale hoeveelheid waarvoor in de EU aanvragen zijn ingediend 

groter is dan de beschikbare hoeveelheid, stelt de EC een toewijzingspercentage vast. 

Wanneer de toegewezen hoeveelheid minder is dan de aangevraagde hoeveelheid, dan 

wordt voor het verschil de gestelde zekerheid vrijgegeven. 

 

Na toewijzing door de EC kunt u voor de toegewezen hoeveelheid invoercertificaten 

aanvragen. Alle informatie over invoercertificaten (AGRIM) vindt u tevens in de 

basisregeling invoer alle sectoren. 

5 Aanvraag, afgifte en benutting van invoercertificaten 

5.1 Indienen van de aanvraag 

Nadat de EC de importrechten heeft toegewezen, kunt u op werkdagen tot uiterlijk 13.00 

uur aanvragen indienen voor invoercertificaten. De certificaataanvragen mogen alleen 
worden ingediend in de lidstaat waar de importrechten zijn aangevraagd en door of namens 
de importeur aan wie importrechten zijn toegewezen. Bent u een vertegenwoordiger van de 

titularis en wilt u een invoercertificaat indienen, dan kan dat alleen op basis van een 
rechtsgeldige machtiging. Op de aanvraag kunt u eventueel een rechtenoverdracht 
aangeven. Meer informatie over het overdragen van rechten kunt u vinden u onder 

paragraaf 5.4. 
 
Voor de totale hoeveelheid toegewezen importrechten moeten invoercertificaten worden 
aangevraagd. Het is niet noodzakelijk dat het totale aantal toegewezen importrechten in 

één keer wordt opgenomen. Wanneer echter voor een bepaalde hoeveelheid importrechten 
geen invoercertificaat wordt aangevraagd, wordt de zekerheid voor het importrecht (6 euro 
per 100 kg) verbeurd.  

 
Wanneer een invoercertificaat niet (volledig) is benut, kan die hoeveelheid niet worden 
“teruggeboekt” naar het importrecht.  

 

De certificaataanvraag moet als volgt worden ingevuld: 
 
vak 4: volledige naam, adres, postcode, woonplaats en lidstaat van de aanvrager. 

Wanneer de rechten moeten worden overgedragen moet in het vak onder vak 4 

de volledige naam, adres, postcode, woonplaats en lidstaat van degene aan wie 

de rechten worden overgedragen worden vermeld; 

vak 7: land van uitvoer; 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/handel-planten-dieren-producten/invoer-agrarische-producten/zekerheid
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vak 8: land van oorsprong (het is niet verplicht uit dit land te importeren); 

vak 11: bedrag van de zekerheid (in euro); 

vak 14: handelsbenaming in slagersvaktermen; 

vak 16: één van de in aanmerking komende GN-codes; 

vak 17: hoeveelheid in cijfers (maximaal de toegewezen hoeveelheid); 

vak 18: hoeveelheid in letters; 

vak 20: de volgende vermeldingen: 
- Certificaat geldig in Nederland; 

- Vlees bestemd voor verwerking tot A-producten/ B-producten; 
- Nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar 

de verwerking zal plaatsvinden; 
- Verordening (EG) Nr. 412/2008 met het volgnummer van het 

contingent; 

 

Een aantal vakken is al (gedeeltelijk) ingevuld op het aanvraagformulier. 

 

Bij het indienen van een certificaataanvraag moet met de volgende zaken rekening 

gehouden worden: 

 
 100 kg vlees met been komt overeen met 77 kg vlees zonder been; 
 de aanvraag moet door de aanvrager ondertekend en gedateerd worden; 

 de aanvrager moet verklaren dat de geproduceerde producten niet aan “eigen” 
bedrijven worden afgeleverd (zie hoofdstuk 9). Deze verklaring is al op het 
aanvraagformulier voor invoercertificaten voorgedrukt. Wanneer deze verklaring niet 

van toepassing is dan moet deze doorgestreept worden.  

5.2 Stellen van de zekerheid voor het invoercertificaat 

Bij de aanvraag van een invoercertificaat wordt de zekerheid van 6 euro, die per 100 kg 

gesteld is bij de aanvraag van het importrecht, vrijgegeven. Voor het invoercertificaat moet 

een nieuwe zekerheid gesteld worden van €12/100 kg. Voor de procedure verwijzen wij u 

naar paragraaf 4.4. 

5.3 Afgifte en geldigheid certificaten 

Wanneer de certificaataanvraag en de zekerheid op een werkdag voor 13.00 uur zijn 

ontvangen, wordt het certificaat dezelfde dag in behandeling genomen. Dit kan uiteraard 

alleen als de aanvraag juist is ingevuld en er nog voldoende importrecht beschikbaar is. 

  

Vanaf de dag van afgifte zijn de certificaten 120 dagen geldig. Geen enkel certificaat is 

geldig na 30 juni van het contingentjaar (1 juli - 30 juni) van afgifte. De uiterste dag van 

geldigheid staat vermeld op het certificaat.  

 

Als de laatste dag van geldigheid van het certificaat een niet-werkdag is, dan loopt de 

geldigheidsduur af bij het einde van het laatste uur van de daarop volgende werkdag. De 

laatste dag van geldigheid gaat nooit over de laatste dag van het contingentjaar heen.  

 

Alle invoercertificaten voor de regeling A en B die door de afdeling IMM van RVO.nl zijn 

afgegeven zijn alleen geldig voor aangiften ten invoer in Nederland. 

5.4 Overdracht 

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

geldigheidsduur van het invoercertificaat worden overgedragen. Deze overdracht mag 

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

betrekking op de nog niet op het invoercertificaat afgeschreven hoeveelheid. Deze 

overdracht heeft alleen betrekking op de rechten op invoer en niet op de verwerking.     

De aanvrager van het certificaat blijft altijd de verwerker van het in te voeren rundvlees en 

blijft verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen.  



Basisregeling invoercontingent voor bevroren rundvlees bestemd voor verwerking in de regeling A en B 

12 

 
 

   

 
 

5.5 Tolerantie 

Invoercertificaten voor de regeling A en B kennen geen tolerantie. De hoeveelheid die op 

het certificaat vermeld staat mag niet worden overschreden.  

6 Zekerheidstelling voor verwerking en douanerecht  

6.1 Regeling A 

Bij de invoer van bevroren rundvlees voor verwerking tot regeling A- producten moet u  bij 

de douane een ad valoremrecht van 20% betalen. Daarnaast moet u bij RVO.nl een 
zekerheid stellen. Dit is om te waarborgen dat het ingevoerde vlees binnen 3 maanden na 
de dag van invoer wordt verwerkt tot de vereiste eindproducten. Deze zekerheid is 
afhankelijk van de GN-code van het in te voeren vlees. Het bedrag is gelijk aan het 

specifieke deel van het douanerecht. De bedrage vindt u in tabel 1.  
 
De afdeling IMM van RVO.nl informeert de douane dat de zekerheid voor verwerking 

gesteld is. De van belang zijnde informatie kan op verzoek als print naar de 
belanghebbende worden gestuurd. (zie paragraaf 6.3). 

 

De zekerheid wordt vrijgegeven nadat u heeft aangetoond dat de volledige hoeveelheid 

ingevoerd vlees binnen 3 maanden tot de vereiste eindproducten is verwerkt. Meer hierover 

leest u in paragraaf 8.2. 

 

 

Tabel 1: te stellen zekerheid voor regeling A 

GN-code van het 

product 

Bedrag zekerheid in euro per 100 kg 

netto 

0202 20 30 141,40 

0202 30 10 221,10 

0202 30 50 221,10 

0202 30 90 304,10 

0206 29 91 304,10 

6.2 Regeling B 

Bij de invoer van bevroren rundvlees voor verwerking tot regeling B- producten moet u bij 

de douane een ad valoremrecht van 20% betalen. Ook moet u een bedrag aan specifiek 

recht betalen. Hiervoor moet een zekerheid gesteld worden bij de afdeling IMM van RVO.nl. 

Ook voor de regeling B moet  gewaarborgd worden dat u het ingevoerde vlees binnen 3 

maanden na de dag van invoer verwerkt tot de vereiste eindproducten. Voor  de 

verwerking moet dus ook een zekerheid gesteld worden. Deze zekerheid is afhankelijk van 

de GN-code van het in te voeren vlees. De verschillende bedragen vindt u in tabel 2. 

 
De afdeling IMM van RVO.nl informeert de douane dat de zekerheid voor verwerking 
gesteld is. De van belang zijnde informatie kan op verzoek als print naar de 
belanghebbende worden gestuurd. (zie paragraaf 6.3). 

 
Nadat de afdeling IMM van RVO.nl heeft vastgesteld dat de aangifte ten invoer is gedaan 
ontvangt u een nota voor een bedrag ter hoogte van het te betalen specifiek deel van het 
douanerecht. Wanneer dit bedrag is ontvangen wordt dat deel van de gestelde zekerheid 

vrijgegeven. Het restant van de geblokkeerde zekerheid wordt vrijgegeven nadat is 
aangetoond dat de verwerker, binnen 3 maanden na de dag van invoer, de volledige 
hoeveelheid ingevoerd vlees tot de vereiste eindproducten heeft verwerkt. Meer hierover 
leest u in paragraaf 8.2. 

 

Tabel 2: te stellen zekerheid voor regeling B 

GN-code van 

het product 

Bedrag zekerheid in 

euro per 100 kg netto 

Te betalen specifiek 

douanerecht in euro 

per 100 kg netto 

Zekerheid die geblokkeerd 

blijft voor verwerking in 

euro per 100 kg netto 

0202 20 30 141,45 99,45 42,00 
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0202 30 10 221,13 155,43 65,70 

0202 30 50 221,13 155,43 65,70 

0202 30 90 304,14 213,84 90,30 

0206 29 91 304,14 213,84 90,30 

6.3 Gegevens t.b.v. de zekerheidstelling 

Voor iedere in te voeren hoeveelheid vlees en per invoercertificaat moet u bij de afdeling 

IMM van RVO.nl schriftelijk een opgave van gegevens doen ten behoeve van de 

zekerheidstelling: 

 
 volledige naam, adres en lidstaat van de aanvrager*; 
 dat het een aanvraag in het kader van de regeling A of B is; 
 land van herkomst van de goederen; 

 land van oorsprong van de goederen; 
 omschrijving van de goederen, inclusief de vermelding in slagersvaktermen (deze 

vermelding moet overeenkomen met de vermelding op het invoercertificaat; 

 10-cijferige goederencode (dit is de GN-code met een aanvullende tariccode) zie bijlage 
6, de GN-code moet overeenkomen met het invoercertificaat; 

 nettogewicht; 
 nummer invoercertificaat; 

 douanekantoor van aangifte; 
 verwachte aangiftedatum; 
 indien gewenst een afwijkend verzendadres (bijvoorbeeld een aangever); 

 naam en handtekening van de aanvrager. 

* Wanneer de rechten van het certificaat zijn overgedragen, moet de cessionaris 
het invoerformulier aanvragen. De titularis moet de zekerheid voor verwerking 

stellen. 

Zoals al vermeld bij 6.1 en 6.2 geven wij deze gegevens door aan de douane.  

7 Controle op aanvoer en verwerking 

7.1 Controle op aanvoer van het vlees op het bedrijf 

Het vervoer en de aanvoer van het vlees op het bedrijf moet controleerbaar zijn aan de 
hand van het vervoersdocument.  
Wanneer het vlees na invoer in Nederland eerst opgeslagen wordt in een vrieshuis voordat 

het naar het bedrijf vervoer wordt, moet dit blijken uit het opslagbewijs. Beide documenten 
moeten overeenkomen met het invoercertificaat en de gegevens ten behoeve van de  
zekerheidstelling. 

 

Om de aanvoer van het vlees op het bedrijf te kunnen controleren, moet de verwerker dit 

minimaal 2 werkdagen voor aanvoer per fax melden aan de afdeling IMM van RVO.nl,  

Team In- en Uitvoerregelingen, met behulp van het meldingsformulier aanvoer en 

verwerking.  

 

Wanneer blijkt dat de aanvoer niet gemeld is aan de afdeling IMM van RVO.nl, dan kan de 

betrokken hoeveelheid niet gebruikt worden voor het nakomen van de verplichting tot 

verwerking. Indien de controlefunctionaris na een melding een vergeefse reis maakt ofwel 

dat aanzienlijke wachttijden ontstaan, dan worden aan de betrokkene de kosten van het 

bezoek in rekening gebracht. 

7.2 Controle op verwerking 

Minimaal 2 werkdagen vóór aanvang van verwerking moet u melden in welke periode het 

aangevoerde vlees (waarvan een aanvoermelding is gedaan) verwerkt wordt. De afdeling 

IMM van RVO.nl kan dan eventueel de verwerking van het vlees controleren. Deze melding 

kan met hetzelfde formulier en op dezelfde manier als de melding van aanvoer. Wordt het 

aangevoerde vlees onmiddellijk in verwerking genomen, dan kunt u volstaan met één 

melding voor aanvoer én verwerking. 
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Wanneer blijkt dat de verwerking niet gemeld is aan de afdeling IMM van RVO.nl, dan kan 

de betrokken hoeveelheid niet gebruikt worden voor het nakomen van de verplichting tot 
verwerking. Als de controle-instantie na een melding een vergeefse reis maakt of dat 
aanzienlijke wachttijden ontstaan, dan kunnen de kosten van het bezoek bij u in rekening 
worden gebracht. 

7.3 Monstername 

Uit de voorraden van de regeling A en B geproduceerde producten kunnen monsters 

worden genomen (op door de afdeling IMM van RVO.nl te bepalen tijdstippen). De 

monstername kan plaatsvinden op het bedrijf van de verwerker of op iedere andere plaats 

waar deze producten worden aangetroffen/ zijn opgeslagen.  

 

Op uw verzoek kan, tegelijk met het nemen van een monster, uit dezelfde partij producten 

(met dezelfde productiecode) een contra-monster van gelijke grootte worden genomen. Dit 

contra-monster wordt door de controle-instantie gewaarmerkt en op het verwerkende 

bedrijf bewaard tot de uitslag van het onderzoek bekend is. Wanneer dit onderzoek 

afwijkingen aantoont, kunt u verzoeken het contra-monster te onderzoeken. De uitslag van 

dit onderzoek is beslissend! 

 

Zowel de kosten voor het monsteronderzoek als het contra-monsteronderzoek zijn voor uw 

rekening en worden niet door RVO.nl vergoed. 

 

De grootte van een monster van een product zonder saus is tenminste 500 gram in zo 

mogelijk 3 verpakkingseenheden. Een monster van producten met saus bevat tenminste 3 

van de kleinste verpakkingseenheden.  

 
De monsters worden door een onafhankelijk laboratorium onderzocht. Wanneer het 
monster niet aan de producteisen in het kader van de regeling A of B voldoet, zal de totale 
in dezelfde week als het betreffende monster bereide hoeveelheid van dat product 

beschouwd worden als zijnde niet vervaardigd binnen de regeling. Houdt u in dat geval 

rekening met financiële consequenties.  

8 Administratieve voorschriften en controles 

8.1 Boekhouding en voorraadadministratie 

Deelnemers aan de regeling A en B zijn verplicht dagelijks een nauwkeurige 

voorraadadministratie en boekhouding bij te houden. Deze moeten zo zijn ingericht dat 

eenvoudig de volgende gegevens afgeleid kunnen worden (onderbouwd met 

leveringsbewijzen, facturen en verwerkingsstaten): 

 
 de dag van invoer en ontvangst op het bedrijf, de ingevoerde en ontvangen 

hoeveelheden bevroren vlees (onderscheiden naar soort en herkomst) en de naam en 
het adres van de leverancier; 

 de dag van verwerking en de verwerkte hoeveelheden bevroren vlees en de wijzigingen 
in de voorraden als gevolg van retourzendingen, verliezen of andere oorzaken; 

 de dag van aflevering en de afgeleverde hoeveelheden (onderscheiden naar soort) en de 
naam en het adres van de afnemer. 

Deze gegevens moeten voor elk stadium van de verwerking waar het ingevoerde bevroren 

vlees zich in bevindt, worden vermeld. Al deze documenten, de boekhouding en de 
voorraadadministratie moeten gedurende 5 jaar bewaard worden. 

8.2 Verklaring van verwerking (verantwoordingsstaten) 

8.2.1 Algemeen 

In deze paragraaf worden de voorschriften voor het indienen van verwerkingsverklaringen 

en verantwoordingsstaten besproken en wordt de manier van invullen behandeld.  
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Zoals al eerder beschreven  moet u al het vlees dat binnen de regeling A en B heeft 

ingevoerd, binnen 3 maanden na de dag van invoer verwerken tot de betrokken 

eindproducten. Bewijzen van verwerking (verantwoordingsstaten en dergelijke) moeten 

binnen 7 maanden na de dag van invoer bij de afdeling IMM van RVO.nl ingediend zijn.  

 

Om de regeling goed te kunnen controleren is het noodzakelijk tenminste éénmaal per 6 

weken een verklaring van verwerking in te dienen bij de afdeling IMM van RVO.nl. Heeft er 

in een bepaalde periode geen productie plaatsgevonden, dan is het indienen van deze 

verklaring niet nodig.  

 

De Minister van Economische Zaken kan toestemming verlenen om een andere termijn te 

hanteren voor het indienen van de verwerkingsverklaringen.  

Wilt u hiervoor in aanmerking komen, stuurt u dan een schriftelijk en gemotiveerd naar 

RVO.nl. Aan de toestemming kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.  

 

De verklaring van verwerking moet u in drievoud insturen. Als ontvangstbevestiging  stuurt 

RVO.nl u één exemplaar terug, met daarop de datum van ontvangst. Heeft u binnen één 

week na inzending nog geen ontvangstbevestiging ontvangen, neemt u dan zo snel 

mogelijk (binnen 3 dagen) contact op met de afdeling IMM van RVO.nl. 

8.2.2 Verklaring van verwerking regeling A 

De verklaring van verwerking in het kader van de regeling A bestaat uit 2 delen. De 

verantwoordingsstaat verwerkingsgegevens en de staat van afleveringen en voorraad 

rundvleesproducten geproduceerd tot A-producten. Belangrijk is dat in het vak “ingevoerde 

hoeveelheid (kg)”, de werkelijk ingevoerde hoeveelheid wordt genoemd. Dit hoeft niet 

altijd overeen te komen met de hoeveelheid waarvoor het formulier 

zekerheidstelling is aangevraagd!  

 

De verantwoordingsstaat en de staat van aflevering moeten tegelijkertijd bij de afdeling 

IMM van RVO.nl worden ingediend.  De zekerheid wordt pas vrijgegeven als beide staten 

door de afdeling IMM van RVO.nl ontvangen zijn. 

8.2.3 Verklaring van verwerking regeling B 

Voor de regeling B zijn 2 verschillende verwerkingsverklaringen mogelijk, afhankelijk van 

het eindproduct. Wanneer het product onder de GN-code 0210 20 90 ingedeeld moet 

worden, dan moeten de verantwoordingsstaat en staat van aflevering ingevuld worden. 

Voor andere producten binnen de regeling B moeten een andere  verantwoordingsstaat en 

staat van aflevering worden ingevuld. Belangrijk is dat in het vak “ingevoerde hoeveelheid 

(kg)”, de werkelijk ingevoerde hoeveelheid wordt genoemd. Dit hoeft niet altijd overeen 

te komen met de hoeveelheid van de opgave ten behoeve van de 

zekerheidstelling. 

 

De verantwoordingsstaat en de staat van aflevering moeten tegelijkertijd bij de afdeling 

IMM van RVO.nl worden ingediend.  Alleen als beide staten door RVO.nl zijn ontvangen kan 

de zekerheid worden vrijgegeven. 

8.2.4 Controle op de verklaring van verwerking 

Deze controle bestaat uit 2 delen. Het eerste deel bevat een globale controle van de 

ingestuurde verwerkingsverklaringen. Als bij deze controle geen onregelmatigheden worden 

vastgesteld, wordt de zekerheid voorlopig vrijgegeven voor het deel waarvoor de 

verwerking is aangetoond. Als bij de globale controle onregelmatigheden gevonden worden, 

blijft de zekerheid geblokkeerd tot het tweede deel (de nacontrole) plaatsgevonden heeft.  

 

Als uit de (administratieve) nacontrole onregelmatigheden blijken, kan het volledige 

douanerecht worden opgelegd. Indien na de globale controle de zekerheid wordt 

vrijgegeven en bij de nacontrole worden onregelmatigheden vastgesteld, wordt de 

zekerheid alsnog opgelegd.  
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Voor rundvlees dat in het kader van deze regeling ingevoerd is, maar niet binnen de 

gestelde termijn is verwerkt, wordt alsnog het douanerecht opgelegd. Ook wanneer uit de 

controle of nacontrole blijkt dat niet voldaan is aan alle voorwaarden van de regeling, kan 

voor de ingevoerde hoeveelheid, waarop de controle betrekking heeft, het douanerecht 

worden opgelegd. Als u het opgelegde douanerecht niet (tijdig) voldoet, wordt de zekerheid 

verbeurd. 

 

Alle deelnemers aan de regeling A en B moeten de controleurs in de gelegenheid stellen de 

uitvoering en naleving van de voorschriften van de regeling te controleren (met inbegrip 

van het nemen van monsters) en daarbij alle verlangde medewerking verlenen.  

Daarnaast moet u de aanwijzingen opvolgen  die de afdeling IMM van RVO.nl en de 

controleurs kunnen geven met betrekking tot een juiste uitvoering van de regeling.  

8.2.5 (Gedeeltelijk) verbeuren van de zekerheid voor verwerking 

In een aantal gevallen zal de afdeling IMM van RVO.nl niet de gehele, maar slechts een 

deel van de zekerheid voor verwerking verbeuren. Het deel van de zekerheid dat verbeurd 

wordt, wordt als douanerecht geïnd. 

 
 Verwerking buiten de 3 maanden termijn: 

Wanneer de verwerking buiten de 3 maanden heeft plaatsgevonden en aan alle overige 
voorwaarden is voldaan, dan wordt de zekerheid nog gedeeltelijk vrijgegeven. Wanneer 
de 3 maanden overschreden worden, wordt de zekerheid als volgt verbeurd: 15% bij 
de overschrijding en 2% van het resterende bedrag voor elke dag dat de termijn 

overschreden wordt. 
 Indienen bewijs van verwerking buiten de 7 maanden termijn: 

Wanneer het bewijs van verwerking niet binnen 7 maanden na de dag van invoer wordt 

geleverd, dan wordt de gehele zekerheid verbeurd. Wanneer het bewijs van verwerking 
alsnog tussen de 7 en de 25 maanden (7 maanden+18 maanden) wordt geleverd en 
aan alle overige voorwaarden is voldaan, dan wordt 85% van de verbeurde zekerheid 

alsnog terugbetaald. 

9 Bijzondere controle 

Als u binnen de regeling geproduceerde producten aflevert aan bedrijven waarvan u geheel 

of gedeeltelijk eigenaar of vertegenwoordigingsbevoegde bent, of op enige wijze 

vennootschappelijk mee gelieerd bent, moet u aan een aantal extra voorwaarden voldoen: 

 
 Deze bedrijven moeten beschikken over een administratie die afgestemd is op een 

wekelijkse controle van de productie. Aan de hand van productieregisters en 
verantwoordingsstaten moeten verwerkers altijd de identiteit en het gebruik van het 

ingevoerde vlees kunnen aantonen. 
 Bedrijven moeten melden op welke dagen A- en B-producten gemaakt worden. 
 Bedrijven moeten de verwerkte producten op een nader af te spreken tijdstip 

beschikbaar houden voor kwantitatieve controle door de afdeling IMM van RVO.nl. 
 Bedrijven moeten er voor zorgen dat de productieverpakkingen te identificeren zijn. Op 

de verpakkingen moeten productiecodes aangebracht worden, waaruit de 

productiedatum af te leiden is. Deze identificatie moet zodanig zijn aangebracht dat 
deze niet zonder beschadiging van de verpakking verwijderd kan worden. De aan te 
brengen codes moeten algemeen gebruikelijk zijn en bij de aanvraag van de receptuur 
bekend gemaakt worden. 

 Twee weken voor het begin van de aflevering moet dit schriftelijk gemeld worden aan 
de afdeling IMM van RVO.nl, Team In- en uitvoerregelingen. Controle van de 
administratie en overige voorwaarden is dan mogelijk. Wanneer deze melding niet 

plaats vindt kan dit consequenties hebben voor vrijgave van de zekerheid. 

10 Samenvatting van acties 

In dit hoofdstuk is een samenvatting van de te nemen acties gegeven. Meer informatie 

over de acties vindt u in het betreffende hoofdstuk. 
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Neemt u voor eerste maal deel aan de regeling, denkt u dan aan de volgende acties:  

 
1. De technische capaciteit en de administratie van het bedrijf moet beoordeeld worden. 

Deze beoordeling moet uiterlijk twee weken voor de laatste dag van inschrijving 
schriftelijk aangevraagd worden bij de afdeling IMM van RVO.nl (zie hoofdstuk 3); 

2. Beoordeling receptuur. Minimaal 2 weken voor een eerste invoer moeten de 

receptuurgegevens voor beoordeling aangeleverd worden bij de afdeling IMM van 

RVO.nl (zie paragraaf 3.4). Na toestemming moet een proefbereiding plaatsvinden. 

 

Voor alle deelnemers gelden de volgende acties: 

 
1. Aanvragen importrechten. In de inschrijfperiode moeten importrechten aangevraagd 

worden. Hierbij moet een zekerheid gesteld worden en moeten bewijzen overlegd 

worden (zie hoofdstuk 4 en de checklist in bijlage 1); 
2. Na toewijzing van importrechten kunnen voor de toegewezen hoeveelheid certificaten 

aangevraagd worden (zie paragraaf 5.1). De gehele toegewezen hoeveelheid moet 

benut worden met certificaten; 
3. Vlak voor de daadwerkelijke import moet een formulier zekerheidstelling aangevraagd 

worden en de verwerkingszekerheid moet gesteld worden (zie hoofdstuk 6); 
4. Minimaal 2 dagen voor aanvoer van het vlees op het bedrijf moet dit gemeld worden 

aan de afdeling IMM van RVO.nl (paragraaf 7.1). Dit geldt ook voor de aanvang van de 
verwerking (paragraaf 7.2); 

5. Binnen 3 maanden na invoer moet het ingevoerde vlees verwerkt zijn tot het 

eindproduct. Daarom moet tijdens de verwerking éénmaal per 6 weken 
verantwoordingsstaten ingediend worden (zie hoofdstuk 8). Wanneer in een bepaalde 
periode geen productie heeft plaatsgevonden, is het indienen van een 

verantwoordingsstaat niet nodig. 



bijlage 1 

 

   

 
 

 
  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Checklist aanvraag importrechten regeling A en B 

 

 

Benodigde documenten bij inschrijvingen importrechten  

regeling A en B 
     

 

 
Gecontroleerd? 

 

 Aanvraagformulier importrecht  

vak 4: volledige naam, adres, postcode, woonplaats en lidstaat 

van de aanvrager 

  

vak 11: totaalbedrag van de zekerheid in euro 
 

vak 17: hoeveelheid in cijfers (maximaal 10% van de 

beschikbare hoeveelheid) 

 

vak 18: hoeveelheid in letters cijfers (maximaal 10% van de 
beschikbare hoeveelheid) 

 

Plaats, datum, handtekening 

 

 
 

 Indienen van een factuur waaruit blijkt dat de grondstof is 

aangekocht 

 

 Indienen van een factuur waaruit blijkt dat het eindproduct is 

afgezet 
 

 Indienen kopie van de meest recente aangifte omzetbelasting 

(jaar, kwartaal of maand)  

 

 Opgave van door de NVWA verleend erkenningsnummer 
volgens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 853/2004 

 

 Indienen modelverklaring regeling A en B 

 

 Stellen van zekerheid  
 

 

 
 

 



bijlage 2 

 

   

 
 

 
  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht 10-cijferige goederencodes 

 

 
Regeling A 

GN-code  korte omschrijving          10-cijferige 
goederencode 
0202 20 30  voorvoeten en voorspannen met been  0202 20 30 93 

 

0202 30 10  voorvoeten en voorspannen z. been   0202 30 10 93 
 

0202 30 50  crops, chucks and blades, briskets   0202 30 50 93 
 

0202 30 90  andere delen zonder been: 
* buffelvlees                 0202 30 90 10 

* andere dan buffelvlees     0202 30 90 70 
 

0206 29 91  omlopen, niet van hoge kwaliteit: 

* heel                    0206 29 91 32 
* andere            0206 29 91 50 

 

Regeling B 

GN-code  korte omschrijving          10-cijferige 

goederencode 
0202 20 30  voorvoeten en voorspannen met been  0202 20 30 95 

 
0202 30 10  voorvoeten en voorspannen z. been   0202 30 10 95 

 
0202 30 50  crops, chucks and blades, briskets   0202 30 50 95 

 

0202 30 90  andere delen zonder been: 
* buffelvlees                 0202 30 90 50 

* andere dan buffelvlees     0202 30 90 75 
 

0206 29 91  omlopen, niet van hoge kwaliteit: 
* heel                    0206 29 91 34 

* andere            0206 29 91 60 

 
 


