
 
 

 

CERTIFICAATVERPLICHTING – BIJ UITVOER 

Lijst van de in artikel 2, lid 2, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1237 

bedoelde producten  
 

 

A. Rijst (artikel 1, lid 2, onder b), van en bijlage I, deel II, bij Verordening (EU) nr. 1308/2013) 

 GN-code Beschrijving Bedrag van 

de zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden1 

 

 1006 20 Gedopte (bruine) rijst of 

zilvervliesrijst 

3 euro/t tot het einde van de 

vierde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van afgifte van het 

certificaat in de zin 

van artikel 7, lid 2 

500 kg 

 1006 30 Halfwitte of volwitte rijst, 

ook indien gepolijst of 

geglansd 

3 euro/t 
tot het einde van de 

vierde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van afgifte van het 

certificaat in de zin 

van artikel 7, lid 2 

500 kg 

 

B. Suiker (artikel 1, lid 2, onder c), van en bijlage I, deel III, bij Verordening (EU) nr. 1308/2013) 

 GN-code Beschrijving Bedrag van 

de zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden1 

 

 1701 Rietsuiker en 

beetwortelsuiker, alsmede 

chemisch zuivere 

sacharose, in vaste vorm2 

11 euro/ 100 

kg 

 tot het einde van de 

derde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van afgifte van het 

certificaat 

overeenkomstig 

artikel 7, lid 2(3) 

2000 kg 

 1702 60 95 

1702 90 95 

Andere suiker in vaste 

vorm en suikerstroop, niet 

gearomatiseerd en zonder 

toegevoegde kleurstoffen, 

met uitzondering van 

lactose, glucose, 

maltodextrine en 

isoglucose2 

4,2 euro/ 

100 kg 

tot het einde van de 

derde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van afgifte van het 

certificaat 

overeenkomstig 

artikel 7, lid 2(3) 

2000 kg 

 2106 90 59 Suikerstroop, 

gearomatiseerd of met 

toegevoegde kleurstoffen, 

andere dan stroop van 

isoglucose, van lactose, 

van glucose en van 

maltodextrine2 

4,2 euro/ 

100 kg 

tot het einde van de 

derde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van afgifte van het 

certificaat 

overeenkomstig 

2000 kg 

                                                           
1
 Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 3, lid 1, onder c), geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Niet 

van toepassing op uitvoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader van een door middel van certificaten 
beheerd tariefcontingent. 



 
 

 

 GN-code Beschrijving Bedrag van 

de zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden1 

 

artikel 7, lid 2(3) 
(1) Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 3, lid 1, onder c), geen certificaten hoeven te 

worden overgelegd. Niet van toepassing op uitvoer in het kader van een preferentiële regeling of in het 

kader van een door middel van certificaten beheerd tariefcontingent. 
(2)De certificaatverplichting bij uitvoer is van toepassing tot en met 30 september 2017. 
(3)Voor hoeveelheden van ten hoogste 10 t mag de betrokkene niet meer dan één dergelijk certificaat 

per uitvoertransactie gebruiken. 


