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In deze basisregeling vindt u de voorwaarden voor de invoerregeling voor bevroren omlopen
van runderen (Verordening (EG) nr. 748/2008). 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.
Voor de invoer van bevroren omlopen uit andere landen dan Argentinië kunt u de eerste tien
dagen van juli een aanvraagformulier voor een invoercertificaat indienen. Kort vóór de
aanvraagperiode, stuurt RVO.nl een nieuwsbericht met de beschikbare hoeveelheden voor de
betreffende periode. 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 .

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van deze basisregeling zijn:


Wijziging instantie van afgifte echtheidscertificaten Argentinië

De basisregeling van mei 2017 komt hiermee te vervallen.
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1 Invoerregeling voor bevroren omlopen van runderen
1.1

Algemeen

In het kader van de GATT-overeenkomst heeft de Europese Unie (EU) de verplichting op
zich genomen om jaarlijks een tariefcontingent open te stellen voor hele bevroren omlopen
van runderen van de GN-code 0206 29 91 uit derde landen. Het contingent heeft
volgnummer 09.4460 voor omlopen uit Argentinië en 09.4020 voor omlopen uit andere
derde landen dan Argentinië. Het ad valorem recht bedraagt 4% en het specifiek recht is
volledig geschorst.
Let op! In het kader van dit contingent mogen uitsluitend hele omlopen worden
ingevoerd. De betreffende omlopen mogen dus niet versneden zijn. De zogeheten
longhaasjes komen niet voor invoer binnen dit contingent in aanmerking.
In het kader van deze invoerregeling worden als bevroren omloop aangemerkt:
Omloop die in bevroren toestand in het douanegebied van de Gemeenschap wordt
binnengebracht met een inwendige temperatuur van ten hoogste -12 °C.
1.2

Beschikbare hoeveelheid

Jaarlijks is een totale hoeveelheid van 1.500 ton beschikbaar.
De beschikbare 1.500 ton wordt als volgt verdeeld:
 700 ton hele bevroren omlopen van oorsprong en van herkomst uit Argentinië,
contingentnummer 09.4460;
 800 ton hele bevroren omlopen van oorsprong en van herkomst uit andere derde
landen, contingentnummer 09.4020.
Deze hoeveelheden vlees mogen alleen tegen overlegging van een invoercertificaat worden
ingevoerd. Het aanvragen van een dergelijk invoercertificaat wordt beschreven in hoofdstuk
2 en 3.
1.3

Internationale benamingen voor omlopen

De benamingen in diverse talen voor de omlopen, die in het kader van dit contingent
ingevoerd kunnen worden, zijn:
 Omloop
(Nederland);
 Hampe
(Frankrijk);
 Mellemgulv
(Denemarken);
 Saumfleisch
(Duitsland);
 Thin skirt
(Engeland);
 Músculos del diafragma y delgados
(Spanje);
 Diafragma
(Portugal);
 Pezzi detti "hampes"
(Italië);
 Mellangärde
(Zweden);
 Kuveliha
(Finland);
 Okruží a bránice
(Tsjechië);
 Vahelihase kõõluseline osa
(Estland);
 Liellopu diafragmas plānā dala
(Letland);
 Plonoji diafragma
(Litouwen);
 Sovány dagadó
(Hongarije);
 Falda rqiqa
(Malta);
 Cienka przepona
(Polen);
 Bránica
(Slowakije);
 Vampi
(Slovenië).
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2 Omlopen van oorsprong uit Argentinië
2.1 Algemeen
Voor de invoer van bevroren omlopen van oorsprong uit Argentinië moet bij de aangifte ten
invoer, naast de gebruikelijke douanedocumenten, een invoercertificaat van de afdeling
IMM van RVO.nl worden overgelegd. Het beheer van dit deel van het contingent gebeurt
aan de hand van echtheidscertificaten.
Voor de invoer van bevroren omlopen uit andere derde landen dan Argentinië wordt
verwezen naar hoofdstuk 3.
2.2 Echtheidscertificaten
De hierboven genoemde echtheidscertificaten worden afgegeven door de erkende instantie
in Argentinië:
“MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA” (met ingang van 26 juni 2017)
“MINISTERIO DE ECONOMĺA Y FINANZAS PÚBLICAS“ (tot 26 juni 2017)
De erkende instantie in Argentinië meldt aan de Europese Commissie (EC) welke
echtheidscertificaten zij heeft afgegeven, waarna de EC een lijst opstelt. Deze lijst wordt
naar de bevoegde instanties van de lidstaten (in Nederland RVO.nl) gestuurd.
Een echtheidscertificaat heeft een geldigheidsduur van 3 maanden vanaf de datum van
afgifte, met als uiterste geldigheidsdatum 30 juni, volgend op de datum van afgifte. Een
echtheidscertificaat mag, tot het daarin aangegeven maximum, voor de afgifte van
meerdere invoercertificaten worden gebruikt. RVO.nl boekt de betreffende hoeveelheden
van het echtheidscertificaat af en bewaren het originele exemplaar.
2.3 Aanvragen van een invoercertificaat
De aanvraag voor een invoercertificaat kan iedere werkdag worden ingediend. E-mail
heeft de voorkeur: basisregistratie@rvo.nl
Voor het verkrijgen van een invoercertificaat moet tegelijk met de aanvraag een zekerheid
worden gesteld en een geldig en origineel echtheidscertificaat en een afschrift
daarvan worden overgelegd. Dit om aan te tonen dat het vlees daadwerkelijk van
herkomst en oorsprong uit Argentinië is. RVO.nl controleert of het echtheidscertificaat
overeenstemt met de (gegevens op) door de EC opgestelde lijst.
Het aanvraagformulier moet als volgt worden ingevuld:
vak 4: volledige naam, adres, lidstaat, relatienummer, EORI-nummer en KvK-nummer
van de aanvrager;
vak 7: land van uitvoer;
vak 8: land van oorsprong (verplicht);
vak 11: totaalbedrag van de te stellen zekerheid;
vak 15: verkorte omschrijving;
vak 16: GN-code;
vak 17: nettogewicht in cijfers;
vak 18: nettogewicht in letters;
vak 20: “Omloop (Verordening (EG) nr. 748/2008) volgnummer 09.4460”.
Op de modelaanvraag zijn de vakken 8, 15, 16 en 20 al ingevuld.
Onvolledige of onjuiste aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen. De overige
bepalingen met betrekking tot invoercertificaten worden in hoofdstuk 4 weergegeven.

Wanneer de aanvrager een naar behoren gemotiveerd verzoek indient, kan een
invoercertificaat worden afgegeven op basis van het daarop betrekking hebbende
echtheidscertificaat, vóórdat de lijst van de EC er is. De aanvrager moet hiervoor een
hogere zekerheid stellen (zie paragraaf 2.4). In dit geval bedraagt de zekerheid voor het
invoercertificaat € 50/100 kg nettogewicht. Na ontvangst van de informatie over het
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echtheidscertificaat van de EC verlaagt RVO.nl de zekerheid naar de ‘normale’ zekerheid
van € 12 per 100 kg nettogewicht, het verschil van €38 per 100 kg wordt vrijgegeven.
2.4

Stellen van de zekerheid

Bij de aanvraag van een invoercertificaat moet de aanvrager een zekerheid stellen van
€ 12 per 100 kg nettogewicht. Dit kan in de vorm van contanten of met een
bankgarantie.
De zekerheid moet uiterlijk 13:00 uur op de dag van aanvraag zijn gesteld. Meer informatie
over het stellen van zekerheid kunt u nalezen in paragraaf 3.4.
2.5 Afgifte van het invoercertificaat
Als de aanvraag voor een invoercertificaat van RVO.nl vóór 13:00 uur is ingediend en de
zekerheid is vóór 13:00 gesteld, wordt het invoercertificaat nog dezelfde dag in
behandeling genomen als aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.
3

Omlopen van oorsprong uit andere derde landen dan Argentinië

3.1

Algemeen

Voor de invoer van bevroren omlopen van oorsprong uit andere derde landen dan
Argentinië moet bij de aangifte ten invoer, naast de gebruikelijke douanedocumenten, een
invoercertificaat van RVO.nl worden overgelegd. Het beheer van dit deel van het contingent
vindt plaats in Brussel door middel van een jaarlijkse inschrijving in de lidstaten van de EU.
Voor de invoer van bevroren omlopen uit Argentinië wordt verwezen naar hoofdstuk 2.
3.2

Voorwaarden voor het indienen van een aanvraag

Om aan inschrijfregelingen deel te kunnen nemen moet aan verschillende voorwaarden
voldaan worden. Een algemene voorwaarde is dat een aanvrager, bij de indiening van de
eerste aanvraag binnen een contingentjaar, aan de afdeling IMM van RVO.nl kan
aantonen dat hij/zij, in de 12 maanden voorafgaand aan het moment van de
aanvraag en in de 12 maanden daaraan voorafgaand, werkzaam is geweest op het
gebied van de handel met derde landen. Het gaat hierbij om producten die vallen
onder Verordening (EU) Nr. 1308/2013, bijlage I, deel XV (zie bijlage 1).
Dit moet bij de afdeling IMM van RVO.nl worden aangetoond door middel van
douanedocumenten. Dit kan door het indienen van een opgave van nummers van de
aangifte (Sagitta invoer/uitvoer) of door het indienen van het Enig Document (het origineel
of een voor conform origineel gewaarmerkte kopie).
Daarnaast moet de aanvrager in een BTW-register van een lidstaat staan ingeschreven. Dit
kan worden aangetoond door bij de aanvraag een kopie van de meest recente Aangifte
omzetbelasting (jaar, kwartaal of maand) te overleggen. Bij elektronische aangifte
omzetbelasting kan dat de ‘Eigen kopie’ zijn.
Douane-expediteurs en douanevertegenwoordigers kunnen niet deelnemen aan de
inschrijfregeling.
3.3

Aanvragen van een invoercertificaat

Een aanvraag voor een invoercertificaat kan schriftelijk de eerste 10 dagen van juli bij de
afdeling IMM van RVO.nl worden ingediend.
Een certificaataanvraag moet worden ingediend in de lidstaat waar de aanvrager in het
BTW-register geregistreerd staat.
Het aanvraagformulier moet als volgt worden ingevuld:
vak 4:
volledige naam, adres, lidstaat, relatienummer, EORI-nummer en KvK nummer
van de aanvragen;
vak 7:
land van uitvoer;
vak 8:
land van oorsprong (verplicht om op te geven, maar bij de invoer mag er wel
van afgeweken worden);
vak 11:
totaalbedrag van de te stellen zekerheid;
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vak
vak
vak
vak
vak

15:
16:
17:
18:
20:

verkorte omschrijving;
GN-code;
nettogewicht in cijfers (maximaal 80 ton);
nettogewicht in letters (maximaal 80 ton);
“Omloop (Verordening (EG) nr. 748/2008) volgnummer 09.4020”.

Op de modelaanvraag zijn de vakken 15, 16 en 20 al ingevuld. De certificaataanvraag mag
betrekking hebben op een totale hoeveelheid van maximaal 80 ton.
Onvolledige of onjuiste aanvragen worden niet in behandeling genomen. Een importeur
mag slechts één aanvraag indienen. Wanneer dezelfde belanghebbende meer dan één
aanvraag heeft ingediend, worden alle aanvragen afgewezen. Ook is het niet toegestaan
om voor een derde (bijvoorbeeld door middel van een machtiging) een aanvraag in te
dienen.
De overige bepalingen met betrekking tot de invoercertificaten worden in hoofdstuk 4
weergegeven.
3.4

Stellen van de zekerheid

Tegelijk met de aanvraag voor een invoercertificaat moet de aanvrager voor de
aangevraagde hoeveelheid 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 per 100 kg
nettogewicht. Kiest u voor een bankgarantie, dan moet die gesteld zijn aan de Minister
van Economische Zaken. U kunt een contante storting overmaken ten name van het
ministerie van Economische Zaken/MO te Den Haag. U vindt het rekeningnummer op onze
site. Voor meer informatie over het stellen van zekerheid kunt u contact opnemen met het
team F&C, T 088 60 26740of 25831.
Als u voor de maximale aan te vragen hoeveelheid inschrijft, bedraagt de te stellen
zekerheid € 9.600.
3.5

Toewijzing en afgifte van het invoercertificaat

De ingediende aanvragen voor invoercertificaten worden door RVO.nl aan de EC gemeld.
De EC beslist in hoeverre aan de aanvragen kan worden voldaan. Wanneer de
aangevraagde hoeveelheden de beschikbare hoeveelheid van 800 ton overschrijden, zal de
EC een toewijzingspercentage vaststellen. De invoercertificaten zullen zo snel mogelijk na
toewijzing worden afgegeven. De toewijzing vindt plaats tussen de 25ste tot en met de
laatste dag van de maand van aanvraag. Voor de niet toegewezen hoeveelheid wordt de
zekerheid zo spoedig mogelijk vrijgegeven.
4 Overige bepalingen met betrekking tot de invoercertificaten
Ten aanzien van de afgifte van uittreksels, het verlies van invoercertificaten, in geval van
overmacht of bij verlenging of intrekking van invoercertificaten, gelden de gebruikelijke
bepalingen.
4.1

Geldigheidsduur

De afgegeven invoercertificaten zijn geldig tot en met 30 juni, volgend op de datum van
afgifte.
4.2

Tolerantie

Het invoercertificaat voorziet niet in een tolerantie. De hoeveelheid die op het certificaat
vermeld staat, mag niet worden overschreden.
4.3

Overdracht

De uit het invoercertificaat voortvloeiende rechten kunnen door de titularis gedurende de
geldigheidsduur van het invoercertificaat worden overgedragen. Deze overdracht mag
slechts ten gunste van één enkele cessionaris per invoercertificaat plaatsvinden en heeft
betrekking op de nog niet op het invoercertificaat afgeschreven hoeveelheid.
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4.4 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.

5 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.nvwa.nl
E: info@nvwa.nl
T: 0900-0388

Bijlage 1

Bijlage 1: Overzicht van de GN-codes die vallen onder Verordening (EU) Nr.
1308/2013, bijlage I, deel XV
0102 21
0102 29 05 t/m 0102 29 99
0102 31 00 en 0102 90 20
0102 39 10 en 0102 90 91
0201
0202
0206 10 95
0206 10 98
0206 21 00
0206 22 00
0206 29 91
0206 29 99
0210 20
0210 99 51
0210 99 59
0210 99 90
ex1502 10 90
1602 50 10
1602 50 31 en 1602 50 95
1602 90 61
1602 90 69

