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Overzicht benodigde oorsprongsdocumenten voor invoerregelingen in de rundersector 

 

 

 

Hilton beef (Vo. 593/2013) 

 

Voor de invoer van Hilton beef heeft u een echtheidscertificaat nodig bij de aanvraag van een 

invoercertificaat. Hieronder de instanties die voor deze regeling een echtheidscertificaat mogen 

afgeven. 

 

Argentinië 

“MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA” (met ingang van 26 juni 2017) 

“MINISTERIO DE ECONOMĺA Y FINANZAS PÚBLICAS“ (tot 26 juni 2017) 

  

Australië 

“DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY – AUSTRALIA” 

 

Brazilië 

“DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECCÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA)”. 

 

 Canada 

“CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY – GOVERNMENT OF CANADA/ AGENCE CANADIENNE 

D’INSPECTION DES ALIMENTS – GOUVERNEMENT DU CANADA”  

  

Nieuw Zeeland 
“NEW ZEALAND MEAT BOARD”. 

  

Paraguay 

“SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL,  

Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal” 

 

Uruguay 

“INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)”. 

Verenigde Staten 

“FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF 

AGRICULTURE (USDA)” 

 

Rundvlees uit Chili (Vo. 610/2009) 

 

Voor invoer binnen deze regeling heeft u een echtheidscertificaat nodig bij de aanvraag van een 

invoercertificaat. Het echtheidscertificaat wordt afgegeven door: 

 

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 
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Bevroren omlopen uit Argentinië (Vo 748/2008) 

Bij de invoer van bevroren omlopen uit Argentinië heeft u bij de aanvraag van een 

invoercertificaat  een echtheidscertificaat nodig dat is afgegeven door: 

 

“MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA” (met ingang van 26 juni 2017) 

“MINISTERIO DE ECONOMĺA Y FINANZAS PÚBLICAS“ (tot 26 juni 2017) 

 

 

Rundvlees uit Oekraïne (vo 2015/20179) 

 

Bij invoer binnen deze regeling moet u bij uw invoeraangifte bij de douane de oorsprong 

aantonen met: 

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

Oekraïne, of 

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. 

 

Levende runderen met een gewicht van meer dan 160 kg uit Zwitserland (Vo. 

1223/2012) 

Bij invoer binnen deze regeling moet u bij uw invoeraangifte bij de douane de oorsprong 

aantonen met een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1. 

 

Gedroogd rundvlees uit Zwitserland (Vo. 82/2013) 

Bij invoer binnen deze regeling moet u bij uw aanvraag voor een invoercertificaat een 

echtheidscertificaat  indienen. Het echtheidscertificaat wordt afgegeven door:  

Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura. 

 

Babybeef uit Bosnië-Herzegovina, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, 

Servië, Montenegro en Kosovo (vo. 1255/2010) 

Bij invoer binnen deze regeling moet u bij uw aanvraag voor een invoercertificaat een 

echtheidscertificaat indienen. De echtheidscertificaten worden afgegeven door: 

 

— Bosnië en Herzegovina:  
 

— voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut 
za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, „Lazar Pop-Trajkov 5-7”, 1000 Skopje.  
 

— Servië: Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrade, Serbia.  
 

— Montenegro: Veterinary Directorate, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 

Podgorica, Montenegro.  

 

— Kosovo: 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0016.01/DOC_1

