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In deze basisregeling vindt u de voorwaarden voor de invoer binnen alle invoerregelingen in
de pluimvee- en eiersector. 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 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in
Nederland bevoegd om de regeling uit te voeren.
Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in de regelgeving, neemt u dan een gratis
abonnement op de RSS-feeds. www.rvo.nl/rss
Deze basisregeling beschrijft de volgende invoerregelingen:
 gezouten en ander pluimveevlees uit Brazilië, Thailand en andere landen (Vo. (EG) nr.
616/2007);

pluimveevlees uit derde landen GATT (Vo. (EG) nr. 533/2007);

pluimveevlees uit de Verenigde Staten (Vo. (EG) nr. 536/2007);

eieren en eiproducten uit derde landen GATT (Vo. (EG) nr. 539/2007);

pluimveevlees uit derde landen GATT-oliezaden (Vo. (EG) nr. 1385/2007);

pluimveevlees uit Israël (Vo. (EG) nr. 1384/2007);

pluimveevlees uit Oekraïne (Vo. (EU) 2015/2078);

eieren en eiproducten uit Oekraïne (Vo. 2015/2077).
Contactgegevens:
 Indienen bewijs en aanvraag: mail naar basisregistratie@rvo.nl (max. 5 mb) of fax (070)
3786131 (bij grotere aanvraag)
 Vragen over de regelgeving 088 04 26850 of teamba@rvo.nl
 Garanties 088 04 25831 of 26740
Gewijzigd ten opzichte van de vorige versie is de wijziging van het bevoegd ministerie.
Het bevoegd ministerie is het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Tevens is de informatie over het stellen van zekerheid aangepast.
De basisregeling van september 2017 komt hiermee te vervallen.
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1

Aanvragen invoercertificaten

1.1

Algemeen

In dit document worden de invoerregelingen in de pluimvee- en eiersector beschreven. Het
gaat om:
 gezouten en ander pluimveevlees uit Brazilië, Thailand en andere landen (Vo. (EG) nr.
616/2007);

pluimveevlees uit derde landen GATT (Vo. (EG) nr. 533/2007);

pluimveevlees uit de Verenigde Staten (Vo. (EG) nr. 536/2007);

eieren en eiproducten uit derde landen GATT (Vo. (EG) nr. 539/2007);

pluimveevlees uit derde landen GATT-oliezaden (Vo. (EG) nr. 1385/2007);

pluimveevlees uit Israël (Vo. (EG) nr. 1384/2007);

pluimveevlees uit Oekraïne (Vo. (EU) 2015/2078);

eieren en eiproducten uit Oekraïne (Vo. 2015/2077).
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. 376/2008: gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het
stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten.
De in deze basisregeling beschreven invoerregelingen worden door de Europese Commissie
(EC) beheerd met een systeem van invoercertificaten. Soms moet u in eerste instantie
importrechten aanvragen. Zodra de importrechten zijn toegekend, kunt u een
invoercertificaat aanvragen. Aanvragen (en bewijzen) voor invoercertificaten of
importrechten kunnen een aantal keren per jaar worden ingediend. In hoofdstuk 2 en 3
staat per regeling vermeld wanneer dat is. Het is mogelijk dat van de gebruikelijke
inschrijfperiodes wordt afgeweken.
Er bestaan qua looptijd twee soorten invoerregelingen. In de eerste plaats zijn dit de
invoerregelingen die per GATT-jaar worden geopend. Een GATT-jaar loopt van 1 juli tot en
met 30 juni van het daarop volgende jaar. Daarnaast kennen we ook invoerregelingen die
per kalenderjaar worden geopend.
1.2

Indienen van de aanvraag

Voor elke inschrijfperiode plaatst RVO.nl een nieuwsbericht met de beschikbare
hoeveelheden voor de betreffende periode en een link naar de aanvraagformulieren op de
website.
Wij raden u aan om de aanvragen en (eventuele) bewijzen tijdig in te dienen. Dit in
verband met het herstellen van eventuele fouten in de aanvraag of het bewijs. Aanvragen
die niet juist en/of niet tijdig zijn ingediend, kunnen door de afdeling IMM van de RVO.nl
niet worden geaccepteerd.
Contactgegevens:
e-mail: basisregistratie@rvo.nl (maximaal 5 mb)
fax: (070) 3786131 (bij grotere bestanden)
1.3

Voorwaarden voor het indienen van de aanvraag

Om aan de invoerregelingen deel te kunnen nemen, moet u aan verschillende voorwaarden
voldoen. De aanvrager moet in het kader van deze invoerregelingen gevestigd zijn in
Nederland en in Nederland voor btw-doeleinden zijn geregistreerd. Dat kunt u aantonen
door bij de eerste aanvraag een kopie van de meest recente Aangifte omzetbelasting
(jaar, kwartaal, maand) te overleggen. Daarnaast moet elke aanvrager het KvK-nummer
vermelden op de certificaataanvraag.
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Daarnaast moet u bij de meeste regelingen kunnen aantonen dat u een bepaalde
hoeveelheid producten heeft ingevoerd en/of uitgevoerd uit/naar derde landen
(referentiehoeveelheid). De producten moeten vermeld staan in Verordening (EU) nr.
1308/2013, bijlage 1, deel XX (voor pluimveeregelingen) of deel XIX (voor eierregelingen).
Bij sommige regelingen kunt u ook deelnemen als verwerker van pluimveevlees of eieren.
Voor de hier beschreven invoerregelingen vindt u in onderstaande tabel de voorwaarden.
Het bewijs (referentiehoeveelheid) moet u bij de eerste aanvraag binnen een
contingentjaar indienen.
Invoerregeling

Verordening

Gezouten en ander
pluimveevlees
uit
Brazilië, Thailand en
andere landen

616/2007

GATT pluimveevlees
uit derde landen

533/2007

Pluimveevlees
VS

uit

536/2007

GATT
eieren
derde landen

uit

539/2007

Pluimveevlees GATT
Oliezaden

1385/2007

Referentiehoeveelheid
Groep 5: 250
ton invoer
pluimvee in
elk v d 2 x 12
maanden
direct
voorafgaand
aan de
aanvraag. Alle
overige
groepen: 50
ton invoer
50 ton
in/uitvoer
pluimvee in
elk v d 2 x 12
maanden
direct
voorafgaand
aan de
aanvraag
50 ton
in/uitvoer
pluimvee in
elk v d 2 x 12
maanden
direct
voorafgaand
aan de
aanvraag
50 ton
in/uitvoer
eieren in elk
v d 2 x 12
maanden
direct
voorafgaand
aan de
aanvraag

50 ton
in/uitvoer

Bijzonderheden
Naast producten
uit
Vo
(EU)
1308/2013 bijl.
I, deel XX mag
ook
gezouten
pluimveevlees
van GN 0210 99
39 als referentie
worden
aangetoond.

Deelnemen
als verwerker
Ja (muv groep
5): verwerking
van 1.000 ton
pluimveevlees
van GN 0207 of
0210 tot een
product
van
GN 1602 of
1602 10 00,
mits dat alleen
pluimveevlees
bevat.
Nee

Nee

Ja:
erkenning
voor
vervaardiging
en/of
behandeling
van
eiproducten
krachtens
Richtlijn
853/2004
aantonen
Nee

Basisregeling invoerregelingen pluimvee- en eiersector
6
Invoerregeling

Verordening

Pluimveevlees
Oekraïne

2015/2078

Pluimveevlees Israël

1384/2007

Eieren en eiproducten Oekraïne

2015/2077

Referentiehoeveelheid
pluimvee in
elk v d 2 x 12
maanden
direct
voorafgaand
aan de
aanvraag
Invoer van
GN 0207,
0210 99 39,
1602 31, 1602
32 of 1602 39
21 in de 12
maanden,
eindigend 1
maand voor
de aanvraag
50 ton
in/uitvoer
pluimvee in
elk v d 2 x 12
maanden
direct
voorafgaand
aan de
aanvraag
Invoer/uitvoer
GN
0407,
0408 of 3502
in elk v d 2 x
12
maanden
direct voorafgaand aan de
aanvraag

Bijzonderheden

Deelnemen
als verwerker

Referentiehoeveelheid = aan
te vragen hoeveelheid
Hoeveelheid van
contingent
09.4273
wordt
van 2017 t/m
2021
jaarlijks
verhoogd
met
800 ton

Nee

Nee

Hoeveelheid van
contingent
09.4275
wordt
van 2017 t/m
2021
jaarlijks
verhoogd
met
300 ton

Nee

1.3.1 Producten en documenten waarmee referentie kan worden aangetoond
Voor deelname aan de pluimveeregelingen (muv Pluimvee Oekraïne) moet de
referentiehoeveelheid bestaan uit producten uit Vo. (EU) nr. 1308/2013, bijlage I, deel XX:
0105
0210 99 79
1602 32
0207
1501 90 00
1602 39
0209 90 00
1602 20 10
0210 99 71
1602 31
Voor deelname aan de eierregelingen moet de referentiehoeveelheid bestaan uit
producten genoemd in Vo. (EU) nr. 1308/2013, bijlage I, deel XIX of Vo. (EG) nr.
614/2009:
0407
0408
3502
In bijlage 2.4
opgenomen.

(GATT ei) en 3.4

(ei Oekraïne) zijn de omrekeningscoëfficiënten
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Per regeling kan de referentiehoeveelheid, maar ook de producten waarmee referentie kan
worden aangetoond, verschillen. Raadpleeg daarom altijd hoofdstuk 2 en 3 voor de
specifieke bepalingen per regeling.
Bij aangifte ten in- of uitvoer in een andere lidstaat met een Nederlands invoer- of
uitvoercertificaat kan dit worden aangetoond met een conform origineel gewaarmerkte
kopie van het Enig Document (ED) of een conform origineel gewaarmerkte uitdraai van de
elektronische aangifte. Vermeldt u ook de certificaatnummers.
Bij aangifte ten in- of uitvoer in een andere lidstaat met een buitenlands invoer- of
uitvoercertificaat of zonder certificaat kan dit worden aangetoond met een conform
origineel gewaarmerkte kopie van het Enig Document (ED) of een conform origineel
gewaarmerkte uitdraai van de elektronische aangifte.
Bij aangifte ten in- of uitvoer in Nederland kan dit aan de hand van een opgave van
aangiftenummers met hoeveelheden (indien van toepassing ook de certificaatnummers
vermelden).
1.3.2 Voorbeeld bepalen referentieperiode
Zoals u in paragraaf 1.1 hebt kunnen lezen bestaan er twee soorten invoerregelingen, elk
met een andere looptijd. Dit betekent dat het moment waarop u moet aantonen dat u de
24 maanden voorafgaand aan uw aanvraag hebt gehandeld met derde landen per
invoerregeling kan verschillen.
Wilt u bijvoorbeeld deelnemen aan een regeling die start op 1 januari 2016 en vraagt u
certificaten aan op 4 december 2015, dan moet u bewijs van handelsverkeer met derde
landen aantonen:
 in de periode van 4 december 2014 t/m 3 december 2015, èn
 in de periode van 4 december 2013 t/m 3 december 2014.
Schrijft u in op een regeling die start op 1 juli 2016 en vraagt u certificaten aan op 3 juni
2016, dan moet u bewijs van handelsverkeer met derde landen aantonen:
 in de periode van 3 juni 2015 t/m 2 juni 2016, èn
 in de periode van 3 juni 2014 t/m 2 juni 2015.
Deze hoeveelheid mag bij sommige invoerregelingen ook bestaan uit een combinatie van
invoer en uitvoer.
Wij wijzen er nadrukkelijk op dat het niet voldoen aan de voorwaarden in het
uiterste geval kan leiden tot sancties in de vorm van uitsluiting in de toekomst
van deelname aan deze regeling. Het is daarom van het grootste belang dat u
zorgvuldig te werk gaat bij het indienen van de gegevens.
De specifieke voorwaarden worden per invoerregeling weergegeven in hoofdstuk 2 (GATTjaar) en hoofdstuk 3 (kalenderjaar) In bijlage 1a en 1b vindt u een samenvattende tabel
voor de invoerregelingen pluimvee en in bijlage 1c voor de invoerregelingen eieren.
1.4

Invullen van de aanvraag

Bij de aanvraag van een invoercertificaat kunt u één van de modellen aanvraagformulieren
gebruiken. De aanvraagformulieren staan op de site. Bij nieuwsberichten over de opening
inschrijving staan de links vermeld.
Onderstaand volgt een algemene toelichting op de invulling van de aanvraag:
vak 1
:Naam van de instantie van afgifte
vak 4
:volledige naam, adres, lidstaat, relatienummer, EORI-nummer en KvKnummer aanvrager;
vak 6*
:als u de rechten wilt overdragen, vult u hier de volledige naam, adres,
lidstaat, relatienummer, EORI-nummer en KvK-nummer in van het bedrijf aan
wie de rechten moeten worden overgedragen;
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vak 8
vak
vak
vak
vak
vak
vak

*
**

11
15**
16
17
18
20

:land van oorsprong (bij een aantal invoerregelingen is het verplicht te
importeren uit het opgegeven land van oorsprong);
:totaalbedrag van de zekerheid in euro;
:verkorte omschrijving;
:GN-code(s);
:nettogewicht in cijfers;
:nettogewicht in letters;
:in dit vak moet het verordeningnummer en het contingentnummer worden
ingevuld van de groep waarvoor de aanvraag wordt gedaan.

Importrechten kunnen niet worden overgedragen
In vak 15 kunt u volstaan met het invullen van het betreffende contingent /groepsnummer en verordeningnummer (zie bijlagen 2 en 3). Op het invoercertificaat wordt
de volledige omschrijving in vak 15 vermeld. In vak 16 moet(en) de GN-code(s) wel
ingevuld worden.

1.5 Fusies
Het is mogelijk om bedrijven te fuseren om aan een gewenste referentiehoeveelheid te
komen. Om de fusie/overname aan te tonen, moet u aantonen dat:
1. de overgenomen onderneming bevoegd is ontbonden overeenkomstig de daarvoor
geldende
wettelijke
bepalingen
(notariële
akte,
besluit
van
de
aandeelhoudersvergadering/algemene ledenvergadering etc.;
2. hierdoor de overgenomen onderneming(en) volledig is (zijn) opgegaan in de nieuw
geformeerde onderneming, zodat de eerstgenoemde onderneming(en) geen
aanvragen in dat kader meer kan indienen;
3. de overgenomen onderneming(en) is (zijn) uitgeschreven uit het register van de
Kamer van Koophandel.
1.6

Zekerheid

Tegelijk met de aanvraag voor een invoercertificaat moet de aanvrager voor de
aangevraagde hoeveelheid een zekerheid stellen bij RVO.nl, team F&C.
De zekerheid kan worden gesteld in contanten of door middel van een bankgarantie.
Meer over het stellen van zekerheid kunt u lezen op onze website:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/handel-planten-dierenproducten/invoer-agrarische-producten/zekerheid
Maakt u gebruik van een (bank)garantie, dan dient die gesteld te worden aan de Minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Gebruikt u dan het model op onze site.
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 het team
F&C, T 088 04 26740 of 25831.
De hoogte van de zekerheid is afhankelijk van de regeling waarvoor wordt ingeschreven. In
hoofdstuk 2 en 3 staat per invoerregeling de zekerheid vermeld.
1.7 Toewijzing door de Europese Commissie
De EC beslist in welke mate de ingediende aanvragen toegewezen kunnen worden.
Wanneer de totale hoeveelheid waarvoor in de EU certificaten zijn aangevraagd groter is
dan de beschikbare hoeveelheid, stelt de EC een toewijzingspercentage vast. Na toewijzing
van de aangevraagde hoeveelheden worden de certificaten door de afdeling IMM van de
RVO.nl afgegeven. Voor de niet toegewezen hoeveelheden wordt de zekerheid onmiddellijk
vrijgegeven door team F&C.
Als de beschikbare hoeveelheid niet volledig wordt aangevraagd of benut, wordt de
overblijvende hoeveelheid bij de beschikbare hoeveelheid voor de volgende periode
opgeteld. De hoeveelheid die in het laatste kwartaal van het contingentjaar over is, komt te
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vervallen. De toewijzingen publiceert de Europese Commissie vanaf 1 januari 2018 op hun
site.
2 Specifieke bepalingen per invoerregeling GATT-jaar
2.1

Gezouten en ander pluimveevlees uit Brazilië, Thailand en andere landen
(Vo. (EG) nr. 616/2007)

In het kader van deze invoerregeling kunnen bepaalde pluimveevleesproducten en
kalkoenbereidingen worden ingevoerd tegen een verlaagd douanerecht. Een overzicht van
de producten, jaarlijks beschikbare hoeveelheden en douanerechten is weergegeven in
bijlage 2.1.
Bijzonderheden bij deze invoerregeling:
 Overleggen van bewijs van 50, respectievelijk 250 ton import kan alleen voor deze
regeling ook met gezouten pluimveevlees van de GN-code 0210 99 39.
 naast importeurs kunnen ook verwerkers van pluimveevlees deelnemen (m.u.v groep
5A en 5B). Voorwaarde is dat er 1.000 ton pluimveevlees van de GN-codes 0207 of
0210 in beide jaren van de referentieperiode is verwerkt tot pluimveevleesproducten
van GN-code 1602 of 1602 10 00, mits deze alleen pluimveevlees bevatten. Voor groep
5A en 5B mogen alleen importeurs aanvragen;
 aanvragen voor importrechten voor groep 5A en invoercertificaten voor groep 1, 2,
4A, 6A, 7 en 8 kunnen de eerste 7 dagen van januari, april, juli en oktober worden
ingediend.
 aanvragen voor invoercertificaten voor groep 3, 4B en 6B en importrechten voor
groep 5B kunnen maar één keer per jaar worden ingediend: gedurende de eerste 7
dagen van april voor het volgende GATT-jaar (1 juli t/m 30 juni);
 Importrechten voor groep 5A en 5B blijven gedurende het hele GATT-jaar geldig. Na de
toewijzing van de importrechten kunnen iedere werkdag invoercertificaten worden
aangevraagd. Deze invoercertificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte en blijven 15
werkdagen geldig;
 Voor de overige groepen zijn invoercertificaten geldig vanaf het kwartaal volgend op de
aanvraag en zij blijven geldig tot het eind van het contingentjaar (30 juni).
 elke certificaataanvraag mag slechts op één van de in bijlage 2.1 genoemde groepen
betrekking hebben;
 wanneer een aanvrager meer dan één aanvraag (in Nederland of in een andere lidstaat)
voor hetzelfde contingentnummer indient, kan geen van deze aanvragen geaccepteerd
worden. Voor de groepen 3, 6A, 6B en 8 (pluimveevlees en kalkoen uit diverse landen)
mag een aanvrager wel meerdere aanvragen voor invoercertificaten voor één bepaalde
contingentnummer indienen, als de producten van oorsprong uit verschillende landen
komen. De aanvragen moeten gelijktijdig bij de afdeling IMM van de RVO.nl worden
ingediend. Zij worden voor wat betreft de maximaal aan te vragen hoeveelheid als één
enkele aanvraag beschouwd. Voor de groepen 3, 6A, 6B en 8 is import uit de
opgegeven landen niet verplicht;
 de minimaal aan te vragen hoeveelheid is 100 ton, behalve voor de groepen 3, 5A
(contingent 09.4255), 5B, 6A, 6B en 8. Voor deze groepen geldt een minimum van 10
ton;
 de maximaal aan te vragen hoeveelheid is 5% van de beschikbare hoeveelheid voor de
groep 2. Voor de groepen 1, 3, 4A, 5A, 6A, 7 en 8 mag maximaal 10% van de
beschikbare hoeveelheid worden aangevraagd. Bij groep 4B, 5B en 6B mag de totale
beschikbare hoeveelheid worden aangevraagd;
 de jaarlijks beschikbare hoeveelheid wordt (m.u.v. groep 3, 4B, 5B en 6B) als volgt
over de kwartalen verdeeld: 30% voor het eerste en tweede kwartaal van het GATTjaar en 20% voor het derde en vierde kwartaal van het GATT-jaar;
 invoer uit het opgegeven land is verplicht voor de groepen 1, 2, 4A, 4B, 5A, 5B en 7
(producten uit Brazilië en Thailand). Bij import uit deze landen moet aan de douane een
oorsprongscertificaat worden overgelegd, dat afgegeven is door de erkende
autoriteiten in Brazilië en Thailand conform artikel 55 t/m 65 van Verordening (EG) nr.
2454/93;

op de invoercertificaten die worden afgegeven voor de groepen 3, 6A, 6B en 8 wordt
de volgende vermelding aangebracht:
* voor de groepen 3, 6A en 6B (contingent 09.4262): Mag niet worden gebruikt
voor producten van oorsprong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening
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(EG) nr. 616/2007;
*voor de groepen 6B (contingent 09.4261) en groep 8: Mag niet worden
gebruikt voor producten van oorsprong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 616/2007;
*voor groep 6B (contingent 09.4263, 09.4264 en 09.4265): Mag niet gebruikt
worden voor producten van oorsprong uit Thailand overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 616/2007.


2.2

de te stellen
€ 10/100 kg
€ 35/100 kg
€ 50/100 kg
€ 75/100 kg

zekerheid bedraagt:
netto voor een invoercertificaat voor groep 1, 4A, 4B of 7
netto voor een importrecht voor groep 5A of 5B
netto voor een invoercertificaat voor groep 2, 3, 6A, 6B of 8
netto voor een invoercertificaat voor groep 5A of 5B

Pluimveevlees uit derde landen GATT (Vo. (EG) nr. 533/2007)

In het kader van deze invoerregeling kunnen verschillende producten van de sector
slachtpluimvee uit derde landen worden ingevoerd tegen een verlaagd douanerecht. Een
overzicht van de producten, jaarlijks beschikbare hoeveelheden en douanerechten is
weergegeven in bijlage 2.2.
Bijzonderheden bij deze invoerregeling:
 aanvragen voor deze invoerregeling kunnen 4 keer per jaar (de eerste 7 dagen van
maart, juni, september en december) worden ingediend;
 de aan te vragen hoeveelheid is minimaal 10 ton en maximaal 10% van de beschikbare
kwartaalhoeveelheid;
 Bewijs aanleveren van 50 ton in/uitvoer in elk van de 2 x 12 maanden, direct voorafgaand aan de aanvraag;
 elke certificaataanvraag mag slechts op één van de in bijlage 2.2 genoemde groepen
betrekking hebben (aanvragen voor meerdere groepen mag). Wij raden u aan om alle
GN-codes die binnen één groep vallen, te vermelden in vak 16 van het
aanvraagformulier;
 wanneer een aanvrager meer dan één aanvraag (in Nederland of in een andere lidstaat)
voor dezelfde groep indient, kan geen van deze aanvragen geaccepteerd worden. Een
aanvrager mag wel meerdere aanvragen voor invoercertificaten van één bepaalde groep
indienen, als de producten van oorsprong uit verschillende landen komen. De
aanvragen, die telkens slechts op één land van oorsprong betrekking mogen hebben,
moeten gelijktijdig bij de afdeling IMM van de RVO.nl worden ingediend. Zij worden voor
wat betreft de maximaal aan te vragen hoeveelheid als één enkele aanvraag
beschouwd;
 de beschikbare hoeveelheid wordt gelijkelijk (25% per kwartaal) verdeeld over de 4
kwartalen;
 invoer uit het opgegeven land van oorsprong is niet verplicht;
 de te stellen zekerheid bedraagt € 20/100 kg netto.
2.3 Pluimveevlees uit de Verenigde Staten (Vo. (EG) nr. 536/2007)
In het kader van deze invoerregeling kunnen bepaalde pluimveevleesproducten van
oorsprong uit de Verenigde Staten worden ingevoerd tegen een verlaagd douanerecht. Een
overzicht van de producten, jaarlijks beschikbare hoeveelheden en douanerechten is
weergegeven in bijlage 2.3. Aanvragen voor deze invoerregeling kunnen 4 keer per jaar
(de eerste 7 dagen van maart, juni, september en december) worden ingediend.
Deze regeling wordt in Nederland niet gebruikt. Voor meer informatie over deze
invoerregeling, of wanneer u van plan bent hiervoor een aanvraag in te dienen, adviseren
wij u contact op te nemen met het team Advies en Informatie, T (088) 04 26850.
2.4 Eieren en eiproducten uit derde landen GATT (Vo. (EG) nr. 539/2007)
In het kader van deze invoerregeling kunnen bepaalde producten van de sector eieren uit
derde landen worden ingevoerd tegen een verlaagd douanerecht. Een overzicht van de
producten, jaarlijks beschikbare hoeveelheden en douanerechten is weergegeven in bijlage
2.4.
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Bijzonderheden bij deze invoerregeling:
 aanvragen voor deze invoerregeling kunnen 4 keer per jaar (de eerste 7 dagen van
maart, juni, september en december) worden ingediend;
 bewijs aanleveren van 50 ton in/uitvoer in elk van de 2 x 12 maanden, direct voorafgaand aan de aanvraag
 verwerkers van eieren en eiproducten kunnen ook deelnemen als zij krachtens Richtlijn
853/2004 van de Raad erkend zijn;
 de aan te vragen hoeveelheid is minimaal 1 ton en maximaal 10% van de
kwartaalhoeveelheid die voor de betrokken groep beschikbaar is;
 elke certificaataanvraag mag slechts op één van de in bijlage 2.4 genoemde groepen
betrekking hebben (aanvragen voor meerdere groepen mag). Wij raden u aan om alle
GN-codes die binnen één groep vallen, te vermelden in vak 16 van het
aanvraagformulier;
 wanneer een aanvrager meer dan één aanvraag (in Nederland of in een andere lidstaat)
voor dezelfde groep indient, kan geen van deze aanvragen geaccepteerd worden. Een
aanvrager mag wel meerdere aanvragen voor invoercertificaten van één bepaalde groep
indienen, als de producten van oorsprong uit verschillende landen komen. De
aanvragen, die telkens slechts op één land van oorsprong betrekking mogen hebben,
moeten gelijktijdig bij de afdeling IMM van de RVO.nl worden ingediend. Zij worden voor
wat betreft de maximaal aan te vragen hoeveelheid als één enkele aanvraag
beschouwd;
 voor de groepen E2 en E3 moet de totale hoeveelheid in equivalent eieren in de schaal
worden omgerekend (in bijlage 2.4 zijn de omrekeningscoëfficiënten opgenomen);
 de beschikbare hoeveelheid wordt als volgt over de kwartalen verdeeld: voor groep E1
20% voor het eerste en vierde kwartaal van het GATT-jaar en 30% voor het tweede en
derde kwartaal van het GATT-jaar. Voor de groepen E2 en E3 wordt de beschikbare
hoeveelheid gelijkelijk (25% per kwartaal) over de kwartalen verdeeld;
 invoer uit het opgegeven land van oorsprong is niet verplicht;
 de te stellen zekerheid bedraagt € 20/100 kg netto.
3

Specifieke bepalingen per invoerregeling kalenderjaar

3.1

Pluimveevlees uit derde landen GATT-oliezaden (Vo. (EG) nr. 1385/2007)

In het kader van de invoerregeling GATT-oliezaden geeft de EU de mogelijkheid een
hoeveelheid bevroren pluimveevlees in te voeren uit derde landen zonder betaling van het
douanerecht. Een overzicht van de producten en jaarlijks beschikbare hoeveelheden is
weergegeven in bijlage 3.1.
Bijzonderheden bij deze invoerregeling:
 aanvragen voor deze invoerregeling kunnen 4 keer per jaar (de eerste 7 dagen van
maart, juni, september en december) worden ingediend;
 bewijs aanleveren van 50 ton in/uitvoer in elk van de 2 x 12 maanden, direct voorafgaand aan de aanvraag;
 de aan te vragen hoeveelheid is minimaal 10 ton en maximaal 10% van de
kwartaalhoeveelheid, die voor de betrokken groep beschikbaar is;
 elke certificaataanvraag mag slechts op één van de in bijlage 3.1 genoemde groepen
betrekking hebben (aanvragen voor meerdere groepen mag). Wij raden u aan om alle
GN-codes die binnen één groep vallen, te vermelden in vak 16 van het
aanvraagformulier;
 wanneer een aanvrager meer dan één aanvraag (in Nederland of in een andere lidstaat)
voor dezelfde groep indient, kan geen van deze aanvragen geaccepteerd worden. Een
aanvrager mag voor de producten van groep 3, 5 en 6 wel meerdere aanvragen voor
invoercertificaten van één bepaalde groep indienen, als de producten van oorsprong uit
verschillende landen komen. De aanvragen, die telkens slechts op één land van
oorsprong betrekking mogen hebben, moeten gelijktijdig bij de afdeling IMM van de
RVO.nl worden ingediend. Zij worden voor wat betreft de maximum aan te vragen
hoeveelheid als één enkele aanvraag beschouwd;
 invoer uit het opgegeven land van oorsprong is alleen verplicht voor de groepen 1, 2
(pluimveevlees uit Brazilië en Thailand) en 4 (kalkoenvlees uit Brazilië);
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op de invoercertificaten die worden afgegeven voor de groepen 3 en 5, wordt de
volgende vermelding aangebracht:
voor groep 3: “Mag niet worden gebruikt voor producten van oorsprong uit Brazilië of
Thailand, Verordening (EG) nr. 1514/97”;
voor groep 5: “Mag niet worden gebruikt voor producten van oorsprong uit Brazilië,
Verordening (EG) nr. 1514/97”;
voor de groepsnummers 1, 2 en 4 geldt bovendien dat de certificaataanvraag vergezeld
moet gaan van een origineel “supply contract” (leveringscontract; origineel
ondertekend dan wel gewaarmerkt), waarin verklaard wordt dat het betrokken product
van de sector slachtpluimvee, van de verlangde oorsprong en voor de gevraagde
hoeveelheid, in de periode waarvoor het contingent geldt, beschikbaar is voor levering
in de EU;
de beschikbare hoeveelheid wordt gelijkelijk (25% per kwartaal) verdeeld over de
kwartalen;
de te stellen zekerheid bedraagt € 50/100 kg netto.

3.2 Pluimveevlees uit Oekraïne (Vo. (EU) 2015/2078)
In het kader van deze invoerregeling kunnen verschillende pluimveevleesproducten uit
Oekraïne worden ingevoerd zonder betaling van een douanerecht. Een overzicht van de
producten, jaarlijks beschikbare hoeveelheden en douanerechten is weergegeven in bijlage
3.2.
Bijzonderheden bij deze invoerregeling:
 aanvragen voor deze invoerregeling kunnen 4 keer per jaar (de eerste 7 dagen van
december maart, juni en september) worden ingediend;
 bewijs aanleveren van invoer van GN 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 of 1602 39
21 in de 12 maanden, 1 maand voorafgaand aan de aanvraag;
 eerst importrechten aanvragen; na toewijzing kunnen dagelijks invoercertificaten
worden aangevraagd;
 de aan te vragen hoeveelheid is maximaal 25% van de hoeveelheid waarvoor het bewijs
is geleverd van de betreffende referentieperiode;
 invoer uit Oekraïne is verplicht
 de beschikbare hoeveelheid wordt gelijkelijk (25% per kwartaal) verdeeld over alle vier
kwartalen;
 de te stellen zekerheid voor het importrecht bedraagt € 35/100 kg netto;
 de toegewezen importrechten zijn niet overdraagbaar;
 de te stelllen zekerheid voor het invoercertificaat bedraagt € 75/100 kg netto;
 de afgegeven invoercertificaten zijn wel overdraagbaar;
 importrechten zijn het hele contingentjaar geldig; certificaten zijn 30 dagen geldig vanaf
datum afgifte (maar uiterlijk t/m 31 december);
 1 contingentnummer per aanvraag;
 meerdere GN-codes op 1 aanvraag mogelijk. In vak 15 en 16 moeten dan alle codes en
omschrijvingen worden vermeld. op het certificaat wordt de hoeveelheid per GN-code
vermeld;
 bij de aangifte ten invoer moet de oorsprong van de goederen worden aangetoond met
een certificaat EUR 1 dat afgegeven is door de douaneautoriteiten van Oekraïne;
 de hoeveelheid voor contingent 09.4273 wordt jaarlijks opgehoogd met 800 ton van
2017 t/m 2021.
3.3 Pluimveevlees uit Israël (Vo. (EG) nr. 1384/2007)
In het kader van deze invoerregeling kunnen bepaalde producten van kalkoenen, ganzen
en eenden vanuit Israël worden ingevoerd zonder betaling van een douanerecht. Een
overzicht van de producten, jaarlijks beschikbare hoeveelheden en douanerechten is
weergegeven in bijlage 3.3.
Bijzonderheden bij deze invoerregeling:
 aanvragen voor deze invoerregeling kunnen 4 keer per jaar (de eerste 7 dagen van
maart, juni, september en december) worden ingediend;
 bewijs aanleveren van 50 ton in/uitvoer in elk van de 2 x 12 maanden, direct voorafgaand aan de aanvraag;
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de beschikbare hoeveelheid wordt gelijkelijk (25% per kwartaal) verdeeld over alle vier
kwartalen;
de aan te vragen hoeveelheid is minimaal 10 ton en maximaal 10% van de
kwartaalhoeveelheid, die voor de betrokken groep beschikbaar is;
elke certificaataanvraag mag slechts op één van de in bijlage 3.2 genoemde groepen
betrekking hebben (aanvragen voor meerdere groepen mag). Wij raden u aan om alle
GN-codes die binnen één groep vallen, te vermelden in vak 16 van het
aanvraagformulier;
wanneer een aanvrager meer dan één aanvraag (in Nederland of in een andere lidstaat)
voor dezelfde groep indient, kan geen van deze aanvragen geaccepteerd worden;
invoer uit Israël is verplicht;
bij de aangifte ten invoer moet de oorsprong van de goederen worden aangetoond met
een certificaat EUR 1 (geen factuurverklaring);
de te stellen zekerheid bedraagt € 20/100 kg netto.

3.4 Eieren en eiproducten uit Oekraïne (Vo. (EU) 2015/2077)
In het kader van deze invoerregeling kunnen bepaalde producten van de sector eieren uit
Oekraïne worden ingevoerd zonder betaling van een douanerecht. Een overzicht van de
producten en jaarlijks beschikbare hoeveelheden is weergegeven in bijlage 3.4.
Bijzonderheden bij deze invoerregeling:
 aanvragen voor deze invoerregeling kunnen 4 keer per jaar (de eerste 7 dagen van
maart, juni, september en december) worden ingediend;
 bewijs aanleveren van in/uitvoer in elk van de 2 x 12 maanden, direct voorafgaand aan
de aanvraag;
 de beschikbare hoeveelheid wordt gelijkelijk (25% per kwartaal) verdeeld over alle vier
kwartalen;
 de aan te vragen hoeveelheid is minimaal 1 ton en maximaal 10% van de
kwartaalhoeveelheid, die voor het betrokken contingent beschikbaar is;
 invoer uit Oekraïne is verplicht;
 bij de aangifte ten invoer moet de oorsprong van de goederen worden aangetoond met
een certificaat EUR 1 dat afgegeven is door de douaneautoriteiten in Oekraïne;
 de te stellen zekerheid bedraagt € 20/100 kg netto;
 meerdere GN-codes op 1 aanvraag mogelijk. In vak 15 en 16 moeten dan alle codes en
omschrijvingen worden vermeld. op het certificaat wordt de hoeveelheid per GN-code
vermeld;
 de rechten zijn overdraagbaar, zonder voorwaarden;
 de hoeveelheid van contingent 09.4275 wordt van 2017 t/m 2021 jaarlijks verhoogd
met 300 ton.
4

Gebruik van het importrecht en invoercertificaat

4.1

Afgifte en geldigheid

Importrechten die op grond van de in deze basisregeling beschreven invoerregelingen
worden toegewezen, zijn geldig vanaf de eerste dag van geldigheid (1 juli, 1 oktober, 1
januari of 1 april) en behouden hun geldigheid tot het einde van het contingentjaar
(afhankelijk van het contingentjaar 30 juni of 31 december). Na de toewijzing van de
importrechten kunt u elke werkdag invoercertificaten aanvragen.
Invoercertificaten voor de invoerregelingen in de pluimvee- en eiersector hebben een
verschillende geldigheidsduur. In onderstaande tabel staat per regeling de geldigheidsduur
vermeld. De geldigheidsduur loopt echter in alle gevallen af op de laatste dag van
het contingentjaar (afhankelijk van het contingentjaar 30 juni of 31 december).
Invoerregeling

Verordening

Gezouten en ander
pluimveevlees
uit
Brazilië,
Thailand

616/2007

Importrecht
(geldig
vanaf)
Alleen voor
groep 5A en
5B.

Invoercertificaat

Einde contingentjaar

Groep 5A en 5B:
Na
toewijzing
importrechten

30 juni
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Invoerregeling

Verordening

en andere landen

Importrecht
(geldig
vanaf)
Geldig vanaf
1e dag
deelperiode: 1
juli, 1 oktober, 1 januari
of 1 april t/m
einde contingentjaar

Invoercertificaat

Einde contingentjaar

elke werkdag aan
te
vragen.
15
werkdagen
geldig vanaf de
dag van afgifte.
Overige
groepen: geldig
vanaf de eerste
dag van geldigheid (1 juli, 1
oktober, 1 januari
of 1 april) t/m
einde contingentjaar.
In vak 24 van het
invoercertificaat
wordt
‘geldig
vanaf’ vermeld.

GATT pluimveevlees
uit derde landen

533/2007

Niet van
toepassing

Pluimveevlees
VS

uit

536/2007

Niet van
toepassing

GATT
eieren
derde landen

uit

539/2007

Niet van
toepassing

Pluimveevlees GATT
Oliezaden

1385/2007

Niet van
toepassing

Pluimveevlees
Oekraïne

2015/2078

Pluimveevlees

1384/2007

Geldig vanaf
1e dag
deelperiode: 1
juli, 1 oktober, 1 januari
of 1 april t/m
einde contingentjaar
Niet van

150 dagen geldig
vanaf de eerste
dag van geldigheid (1 juli, 1
oktober, 1 januari
of 1 april)
150 dagen geldig
vanaf de eerste
dag van geldigheid (1 juli, 1
oktober, 1 januari
of 1 april)
150 dagen geldig
vanaf de eerste
dag van geldigheid (1 juli, 1
oktober, 1 januari
of 1 april)
150 dagen geldig
vanaf de eerste
dag van geldigheid (1 juli, 1
oktober, 1 januari
of 1 april)
30 dagen vanaf
dag van afgifte

30 juni

150 dagen geldig

31 december

30 juni

30 juni

31 december

31 december
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Invoerregeling

Verordening

Israël

Eieren en eiproducten Oekraïne

2015/2077

Importrecht
(geldig
vanaf)
toepassing

Niet
van
toepassing

Invoercertificaat

vanaf de eerste
dag van geldigheid (1 juli, 1
oktober, 1 januari
of 1 april)
150 dagen geldig
vanaf de eerste
dag van geldigheid (1 juli, 1
oktober, 1 januari
of 1 april)

Einde contingentjaar

31 december

Het origineel van het invoercertificaat moet binnen de geldigheidsduur bij de aangifte ten
invoer bij de douaneautoriteiten overgelegd worden. Nadat de douane het invoercertificaat
heeft afgeschreven en geviseerd, wordt het teruggegeven aan de belanghebbende. Deze
moet ervoor zorgen dat het originele certificaat, nadat het volledig is gebruikt of binnen 45
dagen na afloop van de geldigheid, is ontvangen door de afdeling IMM van de RVO.nl in
verband met de vrijgave van de gestelde zekerheid (zie ook paragraaf 4.3 en 4.4).
4.2

Overdracht van rechten

Importrechten zijn niet overdraagbaar. De invoercertificaten voor Verordening (EG) nr.
616/2007 zijn niet overdraagbaar, met uitzondering van de invoercertificaten voor groep
5A of 5B. De invoercertificaten voor Oekraïne zijn wel overdraagbaar, zonder voorwaarden.
De invoercertificaten van de overige regelingen in de pluimvee- en eiersector zijn alleen
overdraagbaar aan bedrijven die aan de voorwaarden van de betreffende invoerregeling
voldoen (zoals beschreven in paragraaf 1.2). In paragraaf 1.3 staat vermeld hoe de titularis
dit moet aangeven op het model aanvraagformulier.
4.3 Tolerantie
Invoercertificaten, die op grond van deze invoerregelingen worden afgegeven, hebben een
tolerantie van ‘0’. Dit betekent dat maximaal de hoeveelheid vermeld in vak 17 en 18 van
het certificaat ingevoerd mag worden.
4.4 Vrijgave of verbeurte van de zekerheid van het invoercertificaat
Importrechten moeten volledig benut worden. Aan het eind van het contingentjaar wordt
de zekerheid voor niet benutte importrechten verbeurd verklaard.
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:
Internetsite: www.nvwa.nl
E-mail: info@nvwa.nl
T 0900-0388

bijlage 1a

Samenvattende tabel invoerregelingen pluimvee
Invoerregelingen per GATT-jaar
1 juli tot en met 30 juni
Verordening
‘Naam’

616/2007
Gezouten en ander pluimveevlees

533/2007

536/2007

GATT-pluimvee

VS

uit Brazilië, Thailand en andere
landen
Beschikbaar per jaar

1 gezouten pluimveevlees:

P1 pluimveevlees:

pluimveevlees, divers:

(ton)

170.807 (09.4211)

divers heel:

21.345 (09.4169)

2 gezouten pluimveevlees:

6.249 (09.4067)

92.610 (09.4212)

P2 pluimveevlees:

3 gezouten pluimveevlees:

divers delen:

828 (09.4213)

8.570 (09.4068)

4A >57% pl. vlees, gek/geb:

P3 pluimveevlees:

79.477 (09.4214)

ontbeend:

4A >57% pl.vlees niet gek/geb:

2.705 (09.4069)

15.800 (09.4251)

P4 kalkoen:

4A 25-57% pluimveevlees:

divers heel en delen:

62.905 (09.4252)

1.781 (09.4070)

4B <25% pluimveevlees:
295 (09.4253)
5 A >57% pl.vlees gek/geb:
160.033 (09.4215)
5A 25-57% pluimveevlees:
14.000 (09.4254)
5A <25% pluimveevlees:
2.100 (09.4255)
5A >57% overig pluimvee
gek/geb:
13.500 (09.4256)
5B>57% overig pluimvee niet
gek/geb:
10 (09.4257)
5B 25-57% overig pluimvee:
600 (09.4258)
5B <25% overig pluimvee:
600 (09.4259)
6A >57% pl.vlees gek/geb:
11.443 (09.4216)
6A 25-57% pl.vlees:
2.800 (09.4260)
6B >57%pl.vlees niet gek/geb:
340 (09.4261)
6B <25% pl.vlees:
470 (09.4262)
6B >57% overig pluimvee
gek/geb:
220 (09.4263)
6B 25-57% overig pluimvee:
148 (09.4264)
6B <25% overig pluimvee:
125 (09.4265)
7 kalkoenbereiding:
92.300 (09.4217)
8 kalkoenbereiding:
11.596 (09.4218)

bijlage 1a
Beschikbaar per

GATT-jaar

GATT-jaar

GATT-jaar

Beschikbaar per

Groep 3, 4B, 5B en 6B: 100% in

25% per kwartaal

25% per kwartaal

inschrijfperiode

1e kwartaal GATT-jaar

Recht met  50% geschorst

(Gedeeltelijke) schorsing,

Alle andere groepen:
30% 1e + 2e kwartaal GATT-jaar
20% 3e + 4e kwartaal GATT-jaar
Tarief van toepassing

Gezouten pluimveevlees: 15,4%
Bereiding pluimvee >57% niet

verschilt per GN-code

gek/geb: € 0,63/kg
Bereiding pluimvee> 57%
gek/geb: 8%
Bereiding pluimvee <57%:
10,9%
Kalkoenbereiding: 8,5%
Land van oorsprong

1, 4A, 4B en 7: Brazilië

Alle derde landen

2, 5A en 5B: Thailand

Verenigde Staten van
Amerika

3 en 6A: alle derde landen muv
Brazilië en Thailand
6B: alle derde landen + afh. van
contingent ook Brazilië of
Thailand
8: alle derde landen muv Brazilië
Oorsprong verplicht

1, 2, 4A, 4B, 5A, 5B en 7: Ja

Nee

Ja

3, 4B, 5B en 6B: 1e 7 dagen van

1e 7 dagen van maart, juni,

1e 7 dagen van maart, juni,

april

september en december

september en december

3, 6A, 6B en 8: Nee
Aanvraagperiode(n)

alle andere: de 1e 7 dagen van
april, juli, oktober en januari
Aanvragen:

Min. 100 ton en max. 10%:

Min. 10 ton en max. 10%

Min. 10 ton en max. 10%

hoeveelheid

Groep 1, 4A, 5A (muv 09.4255)

van de beschikbare

van de beschikbare

en 7;

hoeveelheid

hoeveelheid

€20 /100 kg

€20 /100 kg

Min. 100 ton en max. 5%;
Groep 2;
Min. 10 ton en max. 10%;
Groep 3, 5A (09.4255), 6A en 8;
Min. 10 ton en max. 100 % :
Groep 4B, 5B en 6B
Hoogte zekerheid

1, 4A, 4B en 7: €10 /100 kg.
2, 3, 6A, 6B en 8: €50 /100 kg
5A en 5B: €35 /100 kg voor
importrecht en €75 /100 kg voor
een certificaat

Vereisten

Max. 1

-

Max. 1
aanvraag/groep

Max. 1 aanvraag /groep
Import 250 ton (groep 5A
en 5B) of 50 ton (overige
groepen) of verwerking 1.000
ton pluimveevlees (muv groep
5A en 5B) gedurende elk van
de 2 jaren voorafgaand aan
eerste aanvraag contingentjaar
Gezouten pluimveevlees GN
0210 99 39 is toegestaan als
referentie

-

Looptijd

Einde contingent (uiterlijk 30/06)

150 dagen (uiterlijk 30/06)

150 dagen (uiterlijk 30/06)

invoercertificaat

15 werkdagen (groep 5A en 5B)

Invoercertificaat

Ja (groep 5A of 5B) onder

Ja, onder voorwaarden

Ja, onder voorwaarden

overdraagbaar

voorwaarden. Overige groepen:
0%

0%

aanvraag

-

aanvraag/groep
-

Import of export 50

ton pluimveevlees
gedurende elk van de 2
jaren voorafgaand aan
eerste aanvraag
contingentjaar

-

Import of export 50

ton

pluimveevlees

gedurende elk van de 2
jaren voorafgaand aan
eerste aanvraag
contingentjaar

niet overdraagbaar
Tolerantie

0%

invoercertificaat
Bijzonderheden

1, 2, 4A, 4B, 5A, 5B en 7:

Oorsprongcertificaat

bijlage 1a
oorsprongcertificaat overleggen

overleggen bij douane bij

bij douane bij invoer.

invoer

5A en 5B: eerst importrechten
aanvragen, daarna
invoercertificaat

bijlage 1c
Samenvattende tabel invoerregelingen pluimvee

Invoerregelingen per kalenderjaar
1 januari tot en met 31 december
Verordening

1385/2007

1384/2007

2015/2078

‘Naam’

GATT-oliezaden

Israël

Oekraïne

Beschikbaar per jaar (ton)

1pluimveevlees:

IL1 kalkoen:

pluimveevlees/kalkoen, divers,

divers bevroren:

diversen (bevroren):

vers, bereid: 16.000 in 2016 (09.4273)

4.000 (09.4092)

Hoeveelheid van contingent 09.4273

2 pluimveevlees:

IL2 eend en gans:

wordt van 2017 t/m 2021 jaarlijks

divers bevroren:

diversen:

verhoogd met 800 ton

5.100 (09.4411)

560 (09.4091)

16.698 (09.4410)

(1)

3 pluimveevlees:

pluimveevlees, heel, bevroren: 20 000

divers bevroren:

(09.4274)

3.300 (09.4412)
4 kalkoen:
divers bevroren:
4.910 (09.4420) (1)
5 kalkoen:
divers bevroren:
700 (09.4421)
6 kalkoen:
divers bevroren:
2.485 (09.4422)
Beschikbaar per

Kalenderjaar

Kalenderjaar

Kalenderjaar

Beschikbaar per inschrijfperiode

25% per kwartaal

25% per kwartaal

25% per kwartaal

Tarief van toepassing

0

0

0

Land van oorsprong

1 en 4: Brazilië

Israël

Oekraïne

Ja

Ja

1e 7 dagen van maart, juni,

1e 7 dagen van maart, juni,

1e 7 dagen van december, maart, juni

september en december

september en december

en september

Min. 10 ton en max. 10%

Min. 10 ton en max. 10%

Max. 25% van de referentiehoeveelheid

van de beschikbare

van de beschikbare

2: Thailand
3 en 5: alle overige derde
landen
6: alle derde landen
Oorsprong verplicht

1, 2 en 4: Ja
3, 5 en 6: Nee

Aanvraagperiode(n)
Aanvragen: hoeveelheid

hoeveelheid

hoeveelheid

Hoogte zekerheid importrecht

nvt

nvt

€35 /100 kg

Hoogte zekerheid invoercertificaat

€50 /100 kg
-Max. 1 aanvraag / groep
Import of export 50
ton pluimveevlees
gedurende elk van de 2
jaren voorafgaand aan
eerste aanvraag
contingentjaar

€20 /100 kg
Max. 1 aanvraag/groep
Import of export 50
ton pluimveevlees
gedurende elk van de 2
jaren voorafgaand aan
eerste aanvraag
contingentjaar

€75 /100 kg
Import pluimveevlees in 1 jaar,
eindigend 1maand voorafgaand aan
eerste aanvraag contingentjaar

Looptijd invoercertificaat

150 dagen (uiterlijk 31/12)

150 dagen (uiterlijk 31/12)

30 dagen (uiterlijk 31/12)

Invoercertificaat overdraagbaar

Ja, onder voorwaarden

Ja, onder voorwaarden

Ja, zonder voorwaarden

Tolerantie invoercertificaat

0%

0%

0%

Bijzonderheden

1, 2 en 4: Supply contract

EUR.1 certificaat overleggen

EUR.1 certificaat overleggen bij douane

nodig bij aanvraag

bij douane bij invoer

bij invoer

Vereisten aanvraag

(1)

Hoeveelheid vanaf 1 januari 2018.

bijlage 1c
Samenvattende tabel invoerregelingen eieren
Verordening
‘Naam’

539/2007

2015/2077

GATT-eieren

Ei en eiproducten Oekraïne

Beschikbaar per jaar (ton) E1 consumptie eieren: 135.000 (09.4015)
E2 heelei/eigeel*: 7.000 (09.4401)
E3 eiwit*: 15.500 (09.4402)

Consumptie eieren, eiproducten,
eiwitten: 1.500 ton* (09.4275)
in 2016. Van 2017 t/m 2021
jaarlijks verhoogd met 300 ton.
Consumptie eieren: 3.000
(09.4276)

Beschikbaar per

GATT-jaar

Kalenderjaar

Beschikbaar per
inschrijfperiode

E1 20% 1e + 4e kwartaal GATT-jaar
30% 2e + 3e kwartaal GATT-jaar
E2 25% per kwartaal
E3 25% per kwartaal

25% per kwartaal

Schorsing van
douanerecht

Recht met  50% geschorst

100%

Land van herkomst

Alle derde landen

Oekraïne

Oorsprong verplicht

Nee

Ja

Aanvraagperioden

1e 7 dagen van maart, juni, sept. en dec.

1e 7 dagen van maart, juni, sept.
en dec.

Aanvragen: hoeveelheid

Min. 1 ton en max. 10% van de beschikbare
hoeveelheid

Min. 1 ton en max. 10% van de
beschikbare hoeveelheid

Hoogte zekerheid

€20/100 kg
Max. 1 aanvraag/groep
Import of export 50 ton
eieren/eiproducten gedurende elk van de
2 jaren voorafgaand aan eerste aanvraag
contingentjaar of erkend verwerker
eiproducten

€20/100 kg
Import of export
eieren/eiproducten
gedurende elk van de 2
jaren voorafgaand aan
eerste aanvraag
contingentjaar

Looptijd certificaat

150 dagen (uiterlijk 30/06)

Einde contingentjaar (31/12)

Certificaat overdraagbaar

Ja, onder voorwaarden

Ja, zonder voorwaarden

Tolerantie certificaat

0%

0%

Vereisten aanvraag

Bijzonderheden

* equivalent eieren in de schaal

EUR.1 certificaat overleggen bij
douane bij invoer

bijlage 2

Overzicht van de producten, jaarlijks beschikbare hoeveelheden en douanerechten per
invoerregeling GATT-jaar
2.1 GEZOUTEN EN ANDER PLUIMVEEVLEES UIT BRAZILIE, THAILAND EN ANDERE
LANDEN (VO. (EG) nr. 616/2007)

Land van oorsprong

Groep

Aanvraag

Contingent
nummer

GN-code
(voor de
omschrijving zie
Gecombineerde
Nomenclatuur)

Douanerecht
in euro
per ton binnen
dit contingent

Jaarlijks
(1 juli t/m 30
juni)
beschikbare
hoeveelheid
(ton)

Brazilië

1

kwartaal

09.4211

ex 0210 99 39

15,4%

170.807

Thailand

2

kwartaal

09.4212

ex 0210 99 39

15,4%

92.610

Andere landen (dan
Brazilië of Thailand)

3

jaar

09.4213

ex 0210 99 39

15,4%

828

Gezouten pluimveevlees

Pluimveevlees bereidingen

Brazilië

4A

kwartaal

09.4214
09.4251
09.4252

1602 32 19
1602 32 11
1602 32 30

8%
€630/ton
10,9%

79.477
15.800
62.905

Brazilië

4B

jaar

09.4253

1602 32 90

10,9%

295

Thailand

5A

kwartaal

09.4215
09.4254
09.4255
09.4256

1602
1602
1602
1602

19
30
90
29

8%
10,9%
10,9%
10,9%

160.033
14.000
2.100
13.500

Thailand

5B

jaar

09.4257
09.4258
09.4259

1602 39 21
ex 1602 39 85*
ex 1602 39 85**

€630/ton
10,9%
10,9%

10
600
600

Andere landen (dan
Brazilië of Thailand)

6A

kwartaal

09.4216
09.4260

1602 32 19
1602 32 30

8%
10,9%

11.443
2.800

Andere landen (dan
Brazilië of Thailand

6B

jaar

2)

1602 32 11
1602 32 90
1602 39 29
ex 1602 39 85*
ex 1602 39 85**

€630/ton
10,9%
10,9%
10,9%
10,9%

340
470
220
148
125

09.4261
09.4262
09.4263
09.4264
09.4265

1)

2)
2)

32
32
32
39

Kalkoenbereidingen
Brazilië

7

kwartaal

09.4217

1602 31

8,5%

92.300

Andere landen (dan
Brazilië)

8

kwartaal

09.4218

1602 31

8,5%

11.596

* ex 1602 39 85: bereidingen van eend, gans of parelhoen, met een vleespercentage van 25% - 57%
** ex 1602 39 85: bereidingen van eend, gans of parelhoen, met een vleespercentage van minder dan 25%
1)
Andere landen dan Brazilië, maar inclusief Thailand
2)
Andere landen dan Thailand, maar inclusief Brazilië

bijlage 2 (vervolg)

2.2 PLUIMVEEVLEES UIT DERDE LANDEN GATT (Vo. (EG) nr. 533/2007)
Groep

P1

P2

P3

P4

Contingentnummer

09.4067

09.4068

09.4069

09.4070

GN-code
(voor de omschrijving zie
Gecombineerde Nomenclatuur)

Douanerecht in
euro per
ton

Jaarlijks
(1 juli t/m 30
juni)
beschikbare
hoeveelheid (ton)

pluimvee
0207 11 10
0207 11 30
0207 11 90
0207 12 10
0207 12 90

131
149
162
149
162

6.249

Delen van pluimvee
0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 60

512
179
134
93
301
231
504
179
134
93
231

8.570

Delen van pluimvee
0207 14 10

795

2.705

Kalkoenen en delen daarvan
0207 24 10
0207 24 90
0207 25 10
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70

170
186
170
186
425
205
134
93
339
127
230
415
134
93
339
127
230

1.781

bijlage 2 (vervolg)

2.3 PLUIMVEEVLEES UIT DE VERENIGDE STATEN
(Vo. (EG) nr. 536/2007)
Contingent
nummer

09.4169

GN-code
(voor de
omschrijving zie
Gecombineerde
Nomenclatuur)
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207

11
11
11
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
24
24
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27

10
30
90
10
90
10
20
30
40
50
60
70
10
20
30
40
50
60
70
10
90
10
90
10
20
30
40
50
60
70
80
10
20
30
40
50
60
70
80

Douanerecht in
euro per
ton

Jaarlijks
(1 juli t/m 30 juni)
beschikbare
hoeveelheid (ton)

131
149
162
149
162
512
179
134
93
301
231
504
795
179
134
93
0
231
0
170
186
170
186
425
205
134
93
339
127
230
415
0
0
134
93
339
127
230
0

21.345

bijlage 2 (vervolg)

2.4 EIEREN EN EIPRODUCTEN UIT DERDE LANDEN GATT (Vo. (EG) nr.
539/2007)
Groep

Contingentnummer

GN-code
(voor de omschrijving zie
Gecombineerde Nomenclatuur)

Douanerecht in
euro per ton

Jaarlijks
(1 juli t/m 30 juni)
beschikbare
hoeveelheid (ton)

E1

09.4015

0407 21 00
0407 29 10
0407 90 10

152

135.000

E2

09.4401

0408
0408
0408
0408
0408

80
81
89
80
80

711
310
331
687
176

1

E3

09.4402

3502 11 90
3502 19 90

617
83

11
19
19
91
99

1) equivalent eieren in de schaal (zie onderstaande omrekening)

GN-code
0408
0408
0408
0408
0408
3502
3502
3502

Hoeveelheid verkregen uit 100 kg eieren in de
schaal
11
19
19
91
99
11
11
19

80
89
81
80
80
90
90
90

15,40
33,00
33,00
22,10
86,00
7,40 (gekristalliseerd eiwit)
6,50 (poeder, bladen, schilfers van eiwit)
53,00

1

) 7.000

) 15.500

bijlage 3

3.1 PLUIMVEEVLEES UIT DERDE LANDEN GATT-OLIEZADEN (Vo. (EG) nr.
1385/2007)
DOUANERECHT: 0
Land

GN-code

Jaarlijks

Jaarlijks

van

Groep

Contingentnummer

(voor de omschrijving

(1 januari t/m 31

(1 januari t/m 31

oor-

zie Gecombineerde

december)

december)

sprong

Nomenclatuur)

beschikbare

beschikbare

hoeveelheid

hoeveelheid

(ton)

(ton)

vanaf 1-7-2017

vanaf 1-1-2018

Bevroren vlees van pluimvee
Brazilië

1

09.4410

0207 14 10
0207 14 50
0207 14 70

14.328

16.698

Thailand

2

09.4411

0207 14 10
0207 14 50
0207 14 70

5.100

5.100

Andere

3

09.4412

0207 14 10
0207 14 50
0207 14 70

3.300

3.300

Bevroren vlees van kalkoen
Brazilië

4

09.4420

0207 27 10
0207 27 20
0207 27 80

4.607

4.910

Andere

5

09.4421

0207 27 10
0207 27 20
0207 27 80

700

700

Alle
derde
landen

6

09.4422

0207 27 10
0207 27 20
0207 27 80

2.485

2.485

bijlage 3 (vervolg)
3.2 PLUIMVEEVLEES UIT OEKRAINE (Vo. (EU) 2015/2078)
DOUANERECHT: 0
Contingent
nummer

09.4273

GN-code
(voor de omschrijving
zie Gecombineerde
Nomenclatuur)
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207

11
11
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
24
25
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
41
41
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45

30
90
10
20
30
50
60
99
10
20
30
50
60
99

10
20
30
50
60
70
80
99
10
20
30
50
60
70
80
99
30
80
10
21
31
41
51
61
71
81
99
10
21
31
41
51

Jaarlijks
(1 jan t/m 31 dec.)
beschikbare hoeveelheid (ton)
16.000 (2016)
16.800 (2017)
17.600 (2018)
18.400 (2019)
19.200 (2020)
20.000 (vanaf 2021)

bijlage 3 (vervolg)
Contingent
nummer

GN-code
(voor de omschrijving
zie Gecombineerde
Nomenclatuur)

Jaarlijks
(1 jan t/m 31 dec.)
beschikbare hoeveelheid (ton)

0207 45 61
0207 45 81
0207 45 99
0207 51 10
0207 51 90
0207 52 90
0207 54 10
0207 54 21
0207 54 31
0207 54 41
0207 54 51
0207 54 61
0207 54 71
0207 54 81
0207 54 99
0207 55 10
0207 55 21
0207 55 31
0207 55 41
0207 55 51
0207 55 61
0207 55 81
0207 55 99
0207 60 05
0207 60 10
ex 0207 60 21 *
0207 60 31
0207 60 41
0207 60 51
0207 60 61
0207 60 81
0207 60 99
0210 99 39
1602 31
1602 32
1602 39 21
09.4274

0207 12

20.000

*Vers of gekoeld, helften of kwarten van parelhoenders

bijlage 3 (vervolg)

3.3 PLUIMVEEVLEES UIT ISRAEL (Vo. (EG) nr. 1384/2007)
DOUANERECHT: 0
Groep

GN-code
(voor de omschrijving
zie Gecombineerde

Jaarlijks (1 januari t/m 31
december) beschikbare
hoeveelheid vanaf 2010 (ton)

Nomenclatuur)

IL1
09.4092

0207
0207
0207
0207
0207
0207

27
27
27
27
27
27

10
30
40
50
60
70

4.000

IL2
09.4091

0207 42 en
0207 52
0207 44 en
0207 54
0207 45 en
0207 55

560

bijlage 3 (vervolg)
3.4 EIEREN EN EIPRODUCTEN UIT OEKRAINE (Vo. (EU) 2015/2077)
DOUANERECHT: 0

Contingentnum
mer

GN-code
(voor de omschrijving zie
Gecombineerde Nomenclatuur)

09.4275

0407
0407
0407
0408
0408
0408
0408
0408
3502
3502
3502
3502

09.4276

GN-code

21
29
90
11
19
19
91
99
11
19
20
20

Jaarlijks (1
januari t/m 31
december)
beschikbare
hoeveelheid (ton)

00
10
10
80
81
89
80
80
90
90
91
99

1.500 (2016)
1.800 (2017)
2.100 (2018)
2.400 (2019)
2.700 (2020)
3.000 (vanaf
2021)
(uitgedrukt in
equivalent eieren
in de schaal)

0407 21 00
0407 29 10
0407 90 10

3.000
(uitgedrukt in
nettogewicht)

Hoeveelheid verkregen uit 100 kg eieren in de
schaal
0408
0408
0408
0408
0408
3502
3502
3502

11
19
19
91
99
11
11
19

80
89
81
80
80
90
90
90

15,40
33,00
33,00
22,10
86,00
7,40 (gekristalliseerd eiwit)
6,50 (poeder, bladen, schilfers van eiwit)
53,00

