Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Tabel bij Nieuwsbericht 18.041
Invoerregeling

Hilton Beef VS/Canada
Verordening 593/2013

Contingent
nummer
(groep)
09.4002

Te stellen
zekerheid
importrecht

Te stellen
zekerheid
Invoercertificaat

Beschikbare
hoeveelheid
deze periode

Maximum aan te
vragen hoeveelheid
deze periode

Geldigheidsduur
importrecht

Geldigheid
Invoercertificaat

n.v.t.

€ 12 per 100 kg

9.166.335 kg

9.166.335 kg

n.v.t.

Tot en met 30 juni
2018

Onderstaande regelingen openen ook in juni. De ervaring leert dat er geen belangstelling voor is. Volledigheidshalve noemen wij ze in deze tabel. U kunt hiervoor niet
digitaal aanvragen. U kunt voor deze regelingen aanvragen van 1 tot en met 7 juni, uiterlijk om 13.00 uur. Neem voor aanvraagformulieren contact op met Bert
Gankema (088 042 46 38 ) of Marcel Hoogendijk (088 042 67 62)
09.4280

n.v.t.

€ 9,50 per 100 kg

10.470.000 kg

10.470.000 kg

n.v.t.

5 maanden vanaf
1 juli 2018*

Rundvlees uit Canada
Verordening 2017/1585

09.4281

n.v.t.

€ 9,50 per 100 kg

3.750.000 kg

3.750.000 kg

n.v.t.

5 maanden vanaf
1 juli 2018*

Rundvlees uit Oekraïne
Verordening 2015/2079

09.4270

€ 6 per 100 kg

€ 12 per 100 kg

9.000.000 kg

Maximaal 25% van
de door u
aangetoonde
referentiehoeveelheid

Rundvlees bestemd voor
verwerking regeling A
Verordening 412/2008
Rundvlees bestemd voor
verwerking regeling A
Verordening 412/2008

09.4057

€ 6 per 100 kg

€ 12 per 100 kg

50.000.000 kg

09.4058

€ 6 per 100 kg

€ 12 per 100 kg

13.703.000 kg

Rundvlees uit Canada
Verordening 2017/1585

1 juli 2018 tot en
met 31 december
2018

30 dagen

10% van de beschikbare hoeveelheid

Van 1 juli 2018 t/m
30 juni 2019

120 dagen vanaf
de dag van afgifte

10% van de beschikbare hoeveelheid

Van 1 juli 2018 t/m
30 juni 2019

120 dagen vanaf
de dag van afgifte

* Als de beschikbare hoeveelheid niet wordt overvraagd, kunnen naast importeurs ook verwerkers in de 1 e 7 dagen van juni aanvragen. Ook deze certificaten hebben een
geldigheid van 5 maanden vanaf 1 juli 2018, maar uiterlijk tot en met 31 december 2018. Als er dan nog hoeveelheid over is, dan kunnen importeurs en verwerkers ook de
1e 7 dagen van juli aanvragen. Deze certificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met 31 december 2018.
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