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In deze basisregeling vindt u informatie over de invoerregelingen in de sector rundvlees, 
namelijk: 

- Hilton beef, verordening 593/2013 

- Rundvlees uit Chili, verordening 610/2009 
- Rundvlees omlopen, verordening 748/2008 
- Babybeef uit Bosnië en Herzegovina, Macedonië, Servië, Kosovo en Montenegro, 

verordening 1255/2010 
- Gedroogd rundvlees uit Zwitserland, verordening 82/2013 
- Rundvlees uit Canada, verordening 2017/1585 
- GATT bevroren rundvlees, verordening 431/2008 

- Rundvlees voor verwerking in de regeling A of B, verordening 412/2008 
- Rundvlees uit Oekraïne, verordening 2015/2079 
- Levende runderen uit Zwitserland, verordening 1223/2012 

Deze regeling moet worden gelezen in samenhang met de basisregeling invoer alle 

sectoren. De Verordeningen (EU) nrs. 2016/1237, 2016/1239, 1301/2006 en 382/2008 zijn 
ook van toepassing op bovenstaande invoerregelingen  
 
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. 
 

Deze basisregeling vervangt alle bovengenoemde basisregelingen. 
 
Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in de wetgeving of van openstelling van 
inschrijfmomenten, neemt u dan een gratis abonnement op de RSS-feeds 
 

  

https://www.rvo.nl/rss
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1 Algemeen 

 

In deze basisregeling vindt u de voorwaarden die gelden voor de invoer onder diverse 

invoerregelingen in de rundersector. Voor alle regelingen heeft u een invoercertificaat en soms eerst 

een importrecht nodig. Kijk ook op onze informatiepagina regelingen invoer rund. 

 

In hoofdstuk 1 zijn de algemene bepalingen beschreven over de invoercertificaten en importrechten: 
• Verordening (EU) 2016/1237, 

• Verordening (EU) 2016/1239, 

• Verordening (EG) Nr. 1301/2006 en 

• Verordening (EG) Nr. 382/2008. 

 

In hoofdstuk 2 zijn de invoerregelingen beschreven waarvoor u een invoercertificaat kunt aanvragen 

zonder handelsgeschiedenis: 
• Hilton beef, m.u.v. contingent Verenigde Staten en Canada, verordening 593/2013 

• Rundvlees uit Chili, verordening 610/2009 
• Rundvlees omlopen uit Argentinië, verordening 748/2008 
• Babybeef uit Bosnië en Herzegovina, Macedonië, Servië, Kosovo en Montenegro, verordening 

1255/2010 

• Gedroogd rundvlees uit Zwitserland, verordening 82/2013 

In hoofdstuk 3 staan de invoerregelingen met invoercertificaat waarbij een handelsgeschiedenis 

(referentie) vereist is. 

• Hilton beef, contingent Verenigde Staten en Canada, verordening 593/2013 
• Rundvlees uit Canada, verordening 2017/1585 

• Rundvlees omlopen muv Argentinië, verordening 748/2008 

 

Hoofdstuk 4 is gewijd aan invoerregelingen waarvoor u in eerste instantie importrechten aan moet 

vragen. 

• GATT bevroren rundvlees, verordening 431/2008 
• Rundvlees voor verwerking in de regeling A of B, verordening 412/2008 

• Rundvlees uit Oekraïne, verordening 2015/2079 
• Levende runderen uit Zwitserland, verordening 1223/2012 

1.1 Aanvragen invoercertificaten en importrechten 

Voor alle invoerregelingen in de rundersector heeft u een invoercertificaat nodig. Voor de regelingen 

in hoofdstuk 4 vraagt u in eerste instantie importrechten aan. Om een aanvraag in te kunnen dienen 

moet u geregistreerd staan bij de afdeling IMM van RVO.nl. Voor registratie neemt u per e-mail 

contact op via basisregistratie@rvo.nl. Bent u in Nederland gevestigd en hier geregistreerd voor btw-

doeleinden? Dan moet u bij RVO.nl aanvragen. Douane-expediteurs en douanevertegenwoordigers 

mogen geen aanvragen indienen. 

 

Voor een aantal regelingen kunt u digitaal aanvragen indienen. In de nieuwsberichten met de opening 

inschrijving vermelden wij voor welke regeling dit geldt. Meer informatie vindt u op onze 

informatiepagina. Een digitaal aanvraagformulier vindt u op mijn.rvo.nl. 

Op deze pagina vindt u ook word-formulieren voor regelingen die nog niet digitaal aangevraagd 

kunnen worden. Deze formulieren vult u als volgt in: 

Vak 4: volledige naam, adres, lidstaat, EORI-nummer en relatienummer aanvrager (9 cijfers); 

Vak 7: land van uitvoer; 

Vak 8: land van oorsprong; 

Vak 11: totaalbedrag van de zekerheid in euro; 

Vak 15: omschrijving(en) volgens de GN-nomenclatuur; 

Vak 16: GN-code(s); 

Vak 17: nettogewicht in cijfers; 

Vak 18: nettogewicht in letters; 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/handel-planten-dieren-producten/invoer-agrarische-producten/rundersector
mailto:basisregistratie@rvo.nl
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/handel-planten-dieren-producten/invoer-agrarische-producten/importrechten-en-invoercertificaten/digitaal
https://mijn.rvo.nl/runderen-en-rundvlees-invoeren
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Vak 20: bijzondere vermeldingen, b.v. volgnummer contingent en nummer van de verordening. Zie 

hiervoor in deze basisregeling bij de regeling waarvoor u wilt aanvragen onder het kopje Aanvragen. 

Let op: Een digitaal aanvraagformulier heeft een andere indeling! 

 

1.2 Bewijs van handel 

Vraagt u aan voor een regeling waarvoor u een handelsgeschiedenis (referentie) moet aantonen? 

Dat toont u aan met douanedocumenten. De aan te tonen referentie kan per regeling verschillen. 

Heeft u in Nederland aangifte gedaan, dan kunt u volstaan met een opgave van aangifte ten invoer 

en uitvoer, aangiftedata, gewicht en GN-codes. Het formulier staat op mijn.rvo.nl. Heeft u in een 

andere lidstaat aangifte gedaan? Dan hebben wij de gewaarmerkte kopieën van douanedocumenten 

nodig. 

1.3 Zekerheid 

Tegelijkertijd met het indienen van uw aanvraag voor een invoercertificaat en/of importrecht moet 

u een zekerheid stellen. Meer informatie over het stellen van zekerheid, vrijgave en eventuele 

verbeurte vindt u op onze informatiepagina ‘s  Zekerheid en vrijgave Zekerheid. Een invoercertificaat 

geeft u het recht om met een verlaagd invoerrecht of 0-tarief in te voeren. Maar het certificaat kent 

ook verplichtingen. U moet bijvoorbeeld de op het certificaat vermelde hoeveelheid invoeren binnen 

de looptijd. Ook moet u het certificaat binnen 45 dagen na de laatste dag van geldigheid weer 

ingeleverd hebben bij de afdeling IMM van RVO.nl. De hoogte van de zekerheid vindt u bij de 

beschreven regelingen.  

 

1.4 Sancties 

Vraagt u een invoercertificaat aan, terwijl u daar geen recht op heeft, dan kan RVO.nl een sanctie 

opleggen. Lees hier meer over op onze informatiepagina Sancties. 

1.5 Aanvraagperiodes en toewijzing 

Vraagt u aan voor een regeling waarvoor u elke werkdag kunt aanvragen, dan neemt RVO.nl uw 

aanvraag dezelfde dag in behandeling, mits de aanvraag correct is, uiterlijk om 13.00 uur is 

ingediend en als u voor dat tijdstip ook voldoende zekerheid hebt gesteld.  

 

Sommige regelingen kennen vaste aanvraagperiodes. Na de aanvraagperiode meldt RVO.nl de 

aangevraagde hoeveelheid aan de Europese Commissie (EC). Die vergelijkt de opgegeven 

hoeveelheden van alle lidstaten met de beschikbare hoeveelheid. Als de aangevraagde hoeveelheid 

groter is dan de beschikbare, stelt de Commissie een toewijzingspercentage vast. U krijgt dan een 

invoercertificaat of importrecht met de toegewezen hoeveelheid. U mag niet meer invoeren met een 

verlaagd of 0-tarief dan de hoeveelheid die op het certificaat staat vermeld. 

 

Heeft een regeling meerdere deelperiodes en is er nog een hoeveelheid van de vorige 

aanvraagperiode beschikbaar? Dan wordt deze hoeveelheid bij de hoeveelheid van de nieuwe 

deelperiode opgeteld. Aan het eind van het contingentjaar gaan eventuele overgebleven 

hoeveelheden niet mee naar het nieuwe contingentjaar. 

1.6 Echtheidscertificaten 

Voor sommige regelingen heeft u een echtheidscertificaat nodig, bv. als bewijs dat de producten uit 

een bepaald land komen of om dat de producten aan bepaalde eisen voldoen. In bijlage 2 vindt u 

een overzicht van de erkende afgevende instanties.  

Als u bij de aanvraag van een invoercertificaat een echtheidscertificaat en een kopie conform 

overlegt. Dan geven wij een invoercertificaat af na verificatie met het echtheidscertificaat én als 

RVO.nl de melding van de Europese Commissie heeft ontvangen. Heeft u (nog) geen 

echtheidscertificaat of hebben wij de melding van de Commissie nog niet ontvangen, dan kan het 

invoercertificaat tegen een hogere zekerheid worden afgegeven. Kijk bij de gewenste regeling voor 

https://mijn.rvo.nl/runderen-en-rundvlees-invoeren
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/handel-planten-dieren-producten/invoer-agrarische-producten/zekerheid
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/handel-planten-dieren-producten/invoer-agrarische-producten/zekerheid/vrijgave-verbeurte-zekerheid
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/handel-planten-dieren-producten/invoer-agrarische-producten/sancties
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meer informatie. Zodra het echtheidscertificaat of de melding binnen is, verlagen wij de zekerheid 

weer tot het normale bedrag. 

1.7 Veterinaire voorwaarden 

Wij adviseren om eerst bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na te gaan of invoer 

mogelijk is en aan welke veterinaire voorwaarden moet worden voldaan.  

Internetsite: www.nvwa.nl. E-mail: info@nvwa.nl T: 0900-0388 

 

http://www.nvwa.nl/
mailto:info@nvwa.nl
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2 Invoerregelingen zonder handelsgeschiedenis, maar met invoercertificaat 

 

In dit hoofdstuk zijn de regelingen beschreven waarvoor u geen handelsgeschiedenis (referentie) 

hoeft aan te tonen. Heeft u nog niet eerder rundvlees ingevoerd vanuit een niet-EU-land? Dan kunt 

u met deze regelingen toch invoeren met een verlaagd invoertarief. U bouwt ook handels-

geschiedenis op voor deelname aan invoerregelingen waarvoor wel een handelsgeschiedenis is 

vereist. 

2.1 Hilton beef muv Verenigde Staten en Canada 

Verordening 593/2013 

2.1.1 Algemeen 
Verordening 593/2013, art 1, art 2 

Jaarlijks opent de Europese Unie (EU) tariefcontingenten voor de invoer van vers, gekoeld of 

bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees. Het contingent Hilton beef uit 

de Verenigde Staten en Canada wordt behandeld in hoofdstuk 3, omdat u voor deelname aan dit 

contingent een handelsgeschiedenis moet aantonen. Binnen deze regeling kunt u het vlees invoeren 

met een ad valoremrecht van 20% en zonder betaling van het specifiek recht. De looptijd van het 

contingentjaar is 1 juli tot en met 30 juni. 

 

In het kader van deze regeling wordt als bevroren rundvlees aangemerkt: 

Rundvlees dat tot in de kern een temperatuur van –12 graden Celcius of lager heeft en als zodanig 

het douanegebied van de EU wordt binnengebracht.  In het kader van deze regeling komt 100 kg 

vlees met been overeen met 77 kg vlees zonder been. Het vlees moet aan productvereisten voldoen. 

In bijlage 3 vindt u een overzicht.  

 

2.1.2 Beschikbare hoeveelheid 
Verordening 593/2013, art 1b, art 2 

Elk jaar is er 66.826 ton beschikbaar en de hoeveelheid is verdeeld over verschillende contingenten. 

Zie voor hoeveelheden en contingentnummers bijlage 1. 

2.1.3 Aanvragen 
Verordening 593/2013, art 8 en art 4 

U kunt elke werkdag een aanvraag indienen. Invoer uit het opgegeven land is verplicht. In vak 8 vult 

u het gewenste land in en kruist u het vakje Ja aan. In vak 20 vermeldt u: Verordening (EG) nr. 

593/2013 en het gewenste contingentnummer. Tegelijk met uw aanvraag moet u een geldig en 

origineel echtheidscertificaat en een kopie conform origineel daarvan indienen bij IMM. In bijlage 2 

vindt u de erkende instanties voor afgifte van een echtheidscertificaat. Na verificatie met de melding 

van de Europese Commissie geeft RVO.nl het invoercertificaat af. 

2.1.4 Zekerheid 

Verordening 382/2008, art. 5.1, Verordening 593/2013, art. 8.3 en 8.4 

De zekerheid voor een invoercertificaat bedraagt € 12 per 100 kg. Heeft u bij de aanvraag voor een 

invoercertificaat nog geen echtheidscertificaat of hebben wij de melding van de Europese Commissie 

nog niet gehad? Dan kan het invoercertificaat worden afgegeven, maar alleen tegen betaling van het 

volledige douanerecht, door het stellen van een zekerheidsbedrag ter hoogte van het volledige 

douanerecht. Zodra het echtheidscertificaat of de melding binnen is, wordt de zekerheid verlaagd tot 

het normale bedrag. 

https://mijn.rvo.nl/runderen-en-rundvlees-invoeren
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2.1.5 Certificaat 
Verordening 593/2013, art.9 

Het invoercertificaat is drie maanden geldig vanaf de dag van afgifte, maar nooit later dan het einde 

van het contingentjaar (30 juni).  De rechten van het certificaat kunnen worden overgedragen. 

2.1.6 Echtheidscertificaat 
Verordening 593/2013, art 8 en 9 

Het echtheidscertificaat is drie maanden geldig, maar gaat nooit over de einddatum van het 

contingent heen (30 juni). Een echtheidscertificaat kan gebruikt worden voor meerdere 

invoercertificaten.  

 

2.2 Rundvlees uit Chili 
Verordening 610/2009 

2.2.1 Algemeen 
Verordening 610/2009, art. 1  

Elk jaar opent de EU een tariefcontingent voor de invoer van vers, gekoeld of bevroren rundvlees 

van oorsprong uit Chili. Binnen dit tariefcontingent kunt u rundvlees uit Chili met een 0-tarief 

invoeren. De looptijd van het contingent is van 1 juli tot en met 30 juni. De hoeveelheid wordt 

jaarlijks met 100 ton verhoogd, zie bijlage 1. 

 

In het kader van deze regeling wordt als bevroren rundvlees aangemerkt: 

Rundvlees dat tot in de kern een temperatuur van –12 graden Celcius of lager heeft en als zodanig 

het douanegebied van de EU wordt binnengebracht.   

In het kader van deze regeling komt 100 kg vlees met been overeen met 77 kg vlees zonder been. 

2.2.2 Beschikbare hoeveelheid 
Verordening 610/2009, bijlage 1 

In bijlage 1 vindt u het volgnummer van het contingent en een overzicht van GN-codes  die u kunt 

invoeren binnen deze regeling.  

2.2.3 Aanvragen 
Verordening 610/2009, art. 3 en 4 

U kunt elke werkdag een aanvraag indienen. U bent verplicht om uit Chili in te voeren. In vak 8 moet 

u bij land van oorsprong Chili invullen en het vakje Ja aankruisen. In vak 20 vult u in Verordening 

(EG) nr. 610/2009, volgnummer 09.4181. Tegelijk met uw aanvraag moet u een geldig en origineel 

echtheidscertificaat en een kopie conform origineel daarvan indienen bij IMM. In bijlage 2 vindt u de 

erkende instanties voor afgifte van een echtheidscertificaat. Na verificatie met de melding van de 

Europese Commissie geeft RVO.nl het invoercertificaat af. 

2.2.4 Zekerheid 
Verordening 382/2008, art. 5.3 en verordening 610/2009, art. 5 

De zekerheid bedraagt € 12 per 100 kg. Heeft u bij de aanvraag voor een invoercertificaat nog geen 

echtheidscertificaat of hebben wij de melding van de Europese Commissie nog niet gehad? Dan kan 

het invoercertificaat worden afgegeven, maar alleen tegen betaling van het volledige douanerecht, 

door het stellen van een zekerheidsbedrag ter hoogte van het volledige douanerecht. Zodra het 

echtheidscertificaat of de melding binnen is, wordt de zekerheid verlaagd tot het normale bedrag. 

2.2.5 Certificaat 
Verordening 610/2009, art 6 

Het invoercertificaat is drie maanden geldig vanaf de dag van afgifte, maar nooit later dan de 

einddatum van het contingentjaar (30 juni).  De rechten van het certificaat zijn overdraagbaar. 

2.2.6 Echtheidscertificaat 

Verordening 610/2009, art. 6 en art 4. lid 2 

https://mijn.rvo.nl/runderen-en-rundvlees-invoeren
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Het echtheidscertificaat is drie maanden geldig, maar gaat nooit over de einddatum van het 

contingent heen (30 juni). Een echtheidscertificaat kan gebruikt worden voor meerdere 

invoercertificaten.  

 

2.3 Bevroren omlopen van runderen uit Argentinië 
Verordening 748/2008 

2.3.1 Algemeen 
Verordening 748/2008, art. 1 

Elk jaar opent van 1 juli tot en met 30 juni een tariefcontingent voor de invoer van bevroren omlopen 

van runderen van GN-code 0206 29 91 uit Argentinië. Binnen deze regeling mogen alleen hele 

omlopen worden ingevoerd. Het specifiek tarief is op € 0 gesteld en het ad valoremrecht bedraagt 

4%.Zie voor de regeling voor invoer van bevroren omlopen uit andere landen dan Argentinië 

hoofdstuk 3.3. Omdat voor de invoer van bevroren omlopen van andere herkomst wel een 

handelsgeschiedenis aangetoond moet worden, is deze mogelijkheid in hoofdstuk 3 beschreven. 

2.3.2 Beschikbare hoeveelheid 
Verordening 748/2008, art. 1.3 

Zie voor de beschikbare hoeveelheid is 700 ton, de GN-code 0206 29 91 en het contingentnummer 

09.4460 (bijlage 1).  

2.3.3 Aanvragen 
Verordening 748/2008, art.2 en bijlage 2 

U kunt elke werkdag een aanvraag indienen. In vak 8 vermeldt u Argentinië en zet u een kruisje bij 

het vakje Ja. In vak 20 vermeldt u: Omloop (Verordening (EG) nr. 748/2008) volgnummer 09.4460. 

Bij uw aanvraag moet u ook een geldig en origineel echtheidscertificaat en een kopie conform 

origineel indienen. In bijlage 2 vindt u de instantie van afgifte. 

2.3.4 Zekerheid 

Verordening 748/2008, art.5.3 

De zekerheid bedraagt € 12 per 100 kg. Hebt u bij de aanvraag voor een invoercertificaat nog geen 

echtheidscertificaat of hebben wij de melding van de Europese Commissie nog niet gehad? Dan kan 

het invoercertificaat worden afgegeven, maar alleen tegen betaling van € 50 per 100 kg 

nettogewicht. De betaling wordt gedaan in de vorm van een zekerheid. Zodra het echtheidscertificaat 

of de melding binnen is, wordt de zekerheid verlaagd tot het normale bedrag. 

2.3.5 Certificaat 

Verordening 748/2008, art. 2.2 

Het certificaat is geldig vanaf de dag van afgifte tot en met het einde van  het  contingentjaar (30 

juni). De rechten van het certificaat zijn overdraagbaar. 

 

2.3.6 Echtheidscertificaat 
Verordening 748/2008, art.5 

Het echtheidscertificaat is drie maanden geldig, maar gaat nooit over de einddatum van het 

contingent heen (30 juni). Een echtheidscertificaat kan gebruikt worden voor meerdere 

invoercertificaten.  

 

 

2.4 Babybeef uit Bosnië en Herzegovina, Macedonië, Montenegro, Servië en Kosovo 

Verordening 1255/2010 

 

https://mijn.rvo.nl/runderen-en-rundvlees-invoeren
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2.4.1 Algemeen 
Verordening 1255/2010, art.1 

Het contingentjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Binnen deze regeling is het 

douanerecht 20% ad valorem en 20% van het specifiek recht. In het kader van deze regeling wordt 

100 kg levend gewicht gelijkgesteld met 50 kg geslacht gewicht. 

2.4.2 Beschikbare hoeveelheid 
Verordening 1255/2010, art. 1 

De beschikbare hoeveelheid, contingentnummers en in te voeren GN-codes vindt u in bijlage 1.  

2.4.3 Aanvragen 

Verordening 1255/2010, art.3 

U kunt elke werkdag een aanvraag indienen. Bij vak 8 vermeldt u het land van oorsprong en kruist 

u het vakje Ja aan. U bent verplicht om in te voeren uit dat land. In vak 20 vermeldt u: ”Baby beef 

(verordening (EG) nr.1255/2010) gevolgd door het gewenste volgnummer. Bij de indiening van uw 

aanvraag moet u ook een geldig en origineel echtheidscertificaat en een kopie conform origineel 

indienen. In bijlage 2 vindt u de instanties die een echtheidscertificaat mogen afgeven. RVO.nl kan 

het invoercertificaat alleen afgeven als naast het echtheidscertificaat ook de melding van de Europese 

Commissie is ontvangen. 

2.4.4 Zekerheid 

Verordening 382/2008, art.5.3 

De zekerheid bedraagt € 5 voor een levend dier en € 12 per 100 kg voor vlees. 

2.4.5 Certificaat 

Verordening 1255/2010, art.  4 

Het invoercertificaat is drie maanden geldig vanaf de datum van afgifte, maar uiterlijk tot het einde 

van het contingentjaar (31 december). De rechten van het certificaat kunnen worden overgedragen. 

                                                                              

2.4.6 Echtheidscertificaat  

Verordening 1255/2010, art.6 

Het echtheidscertificaat is drie maanden geldig, maar gaat nooit over de einddatum van het 

contingent heen (31 december). Een echtheidscertificaat kan gebruikt worden voor meerdere 

invoercertificaten. 

2.5 Gedroogd rundvlees uit Zwitserland 

Verordening 82/2013 

2.5.1 Algemeen 

Verordening 82/2013, art. 1 

Elk jaar opent de EU een tariefcontingent voor de invoer van gedroogd rundvlees zonder been van 

GN-code ex 0210 20 90, van oorsprong uit Zwitserland. Het contingentjaar loopt van 1 januari tot 

en met 31 december. Het douanetarief binnen de regeling is 0. In het kader van deze verordening 

wordt onder “gedroogd vlees zonder been” verstaan: delen van het lendestuk van ten minste 18 

maanden oude runderen, zonder zichtbaar intramusculair vet (3 tot 7%) en met een pH van 5,4 tot 

6,0, gezouten, gekruid, geperst, uitsluitend in verse, droge lucht gedroogd, met edelschimmel (waas 

van microscopische schimmel). Het eindproduct heeft een gewicht van 41% tot 53% van de 

grondstof vóór het zouten. 

2.5.2 Beschikbare hoeveelheid 

Verordening 82/2013, art. 1 

Er is jaarlijks 1.200 ton beschikbaar. Het contingentnummer is 09.4202. 

https://mijn.rvo.nl/runderen-en-rundvlees-invoeren
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2.5.3 Aanvragen 

Verordening 82/2013, art. 2 

U kunt elke werkdag een invoercertificaat aanvragen. Tegelijk met uw aanvraag moet u een geldig 
en origineel echtheidscertificaat en een kopie conform origineel indienen. Na controle en de ontvangst 
van de melding van de Europese Commissie geven wij het certificaat af. Zie voor bijlage 2 voor de 
afgevende instantie voor het echtheidscertificaat. In vak 20 moet u invullen: Gedroogd rundvlees 

zonder been — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 82/2013 gevolgd door het contingentnummer. 
Invoer uit Zwitserland is verplicht. 

2.5.4 Zekerheid 

Verordening 382/2008, art. 5.3 

De zekerheid bedraagt € 12 per 100 kg. Heeft u bij de aanvraag voor een invoercertificaat nog geen 

echtheidscertificaat of hebben wij de melding van de Europese Commissie nog niet gehad? Dan kan 

het invoercertificaat worden afgegeven, maar alleen tegen betaling het volledig douanerecht. Zodra 

het echtheidscertificaat of de melding binnen is, wordt de zekerheid verlaagd tot het normale bedrag. 

2.5.5 Certificaat 

Verordening  82/2013, art.5 

Het certificaat is drie maanden geldig vanaf de dag van afgifte, maar nooit langer dan de einddatum 

van het contingent (31 december). De rechten van het certificaat kunnen worden overgedragen.  

2.5.6 Echtheidscertificaat 

Verordening 82/2013, art. 2 en 5 

Echtheidscertificaten zijn drie maanden geldig vanaf de dag van afgifte, maar niet langer dan de 

einddatum van het contingent (31 december). Het echtheidscertificaat kan gebruikt worden voor 

meerdere invoercertificaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Invoerregelingen met handelsgeschiedenis en invoercertificaat 

In dit hoofdstuk staan de regelingen beschreven waarvoor u wel handelsgeschiedenis (referentie) 

moet aantonen om deel te kunnen nemen. U toont referentie aan met douanedocumenten. De 

voorwaarden kunnen per regeling verschillen. 
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3.1 Hilton beef uit de Verenigde Staten en Canada 

Verordening 593/2013 

3.1.1 Algemeen 
Verordening 593/2013, art 1, art 2 

Jaarlijks opent de EU tariefcontingenten voor de invoer van vers, gekoeld of bevroren rundvlees van 

hoge kwaliteit. Binnen deze regeling kunt u het vlees uit de Verenigde Staten invoeren tegen een ad 

valoremrecht van 20% en zonder betaling van het specifiek recht. Voor invoer uit Canada kunt u 

invoeren tegen een 0-tarief. De looptijd van het contingentjaar is van 1 juli tot en met 30 juni. 

 

In het kader van deze regeling wordt als bevroren rundvlees aangemerkt: 

Rundvlees dat tot in de kern een temperatuur van –12 graden Celcius of lager heeft en als zodanig 

het douanegebied van de EU wordt binnengebracht.  In het kader van deze regeling komt 100 kg 

vlees met been overeen met 77 kg vlees zonder been. Het vlees moet aan productvereisten voldoen. 

In bijlage 3 vindt u een overzicht.  

 

Informatie over de andere contingenten binnen de Hilton beef verordening vindt u in hoofdstuk 2.1. 

Voor deze contingenten kunt u aanvragen zonder referentie aan te tonen. 

3.1.2 Beschikbare hoeveelheid 
Verordening 593/2013, art 1b, art 2 

Elk jaar is er 66.826 ton rundvlees van hoge kwaliteit, beschikbaar en de hoeveelheid is verdeeld 

over verschillende contingenten. Zie voor hoeveelheden en het contingentnummer bijlage 1. Voor 

het contingent voor rundvlees uit de Verenigde Staten en Canada is jaarlijks 11.500 ton beschikbaar.  

3.1.3 Voorwaarden deelname 

Verordening 593/2013, art.10 

Voor uw eerste aanvraag binnen een contingentjaar moet u bewijs van handel (referentie) in 

rundvlees aantonen in de twaalf maanden direct voorafgaand aan uw aanvraag en in de twaalf 

maanden daaraan voorafgaand. Een overzicht van producten die u als referentie kunt gebruiken, 

vindt u in bijlage 4. 

3.1.4 Aanvragen 
Verordening 593/2013, art 5 

U kunt elke maand gedurende de eerste vijf dagen een aanvraag indienen. Invoer uit het opgegeven 

land is verplicht. In vak 8 vult u het gewenste land in en kruist u het vakje Ja aan. In vak 20 vermeldt 

u: Verordening (EG) nr. 593/2013 volgnummer 09.4002. Iedere maand is 1/12e van de 

jaarhoeveelheid beschikbaar. U mag niet meer aanvragen dan de beschikbare hoeveelheid. 

3.1.5 Zekerheid 

Verordening 382/2008, art. 5.3  

De zekerheid voor een invoercertificaat bedraagt € 12 per 100 kg.  

3.1.6 Certificaat 
Verordening 593/2013, art. 9 

Het certificaat wordt tussen de 17e en de 21e dag van de maand van aanvraag afgegeven. Het 

invoercertificaat is drie maanden geldig vanaf de dag van afgifte, maar gaat nooit over de einddatum 

van het contingent heen (30 juni). De rechten van het certificaat kunnen worden overgedragen. 

3.1.7 Echtheidscertificaat  
Verordening 593/2013, art 8 en 9 

Bij de invoeraangifte moet ook een echtheidscertificaat worden ingediend. Een overzicht van 

instanties van afgifte vindt u in bijlage 2. Echtheidscertificaten zijn drie maanden geldig vanaf de dag 

van afgifte, maar niet langer dan de einddatum van het contingent (30 juni). Het vlees moet aan 

productvereisten voldoen. In bijlage 3 vindt u een overzicht. 

https://mijn.rvo.nl/runderen-en-rundvlees-invoeren
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3.2 Invoer van rundvlees uit Canada 

Verordening 2017/1585, art.1  

3.2.1  Algemeen 

Verordening 2017/1585, art.1 en 2 

De EU opent jaarlijks invoertariefcontingenten voor de invoer van rundvlees uit Canada. De looptijd 

van de contingenten is 1 januari tot en met 31 december. De producthoeveelheden wordt verdeeld 

over vier deelperioden: 
a) 25% voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart; 

b) 25% voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni; 

c) 25% voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september; 

d) 25% voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december. 

Binnen deze invoerregeling kunt u rundvlees invoeren tegen een 0-tarief. 

3.2.2 Beschikbare hoeveelheid 

Verordening 2017/1585, bijlage 1 

Een overzicht van beschikbare hoeveelheden, GN-codes en contingentnummers vindt u in bijlage 1.  

3.2.3 Voorwaarden deelname 

Verordening 2017/1585, art 4 

Bij de eerste aanvraag binnen een contingentjaar moet u invoer aantonen van de GN-codes 0201, 

0202, 0206 10 95 of 0206 29 91 in de periode van twaalf maanden, direct voorafgaand aan de 

indiening van uw aanvraag. 

3.2.4 Aanvragen 

Verordening 2017/1585, art. 4 

Aanvragen voor invoercertificaten mogen importeurs indienen gedurende de eerste 7 dagen van de 

tweede maand voor een deelperiode. Op de aanvraag mag maar één volgnummer worden vermeld. 

Als de hoeveelheid van een deelperiode na de eerste aanvraagperiode niet is opgebruikt, mogen in 

de eerste 7 dagen van de twee daarop volgende maanden opnieuw aanvragen worden ingediend. 

Erkende verwerkers van levensmiddelen mogen in dat geval ook aanvragen indienen. In december 

kunt u niet aanvragen. Onderstaand een uitgewerkt overzicht van de perioden: 

Aanvraagperiode Aanvragen door Periode Geldig vanaf 

1e 7 dagen van november Importeurs 1 jan – 31 maart 1 januari 

Geen aanvragen in december 

1e 7 dagen van januari Importeurs en verwerkers 1 jan – 31 maart Dag van afgifte 

1e 7 dagen van februari Importeurs 1 april – 30 juni 1 april 

1e 7 dagen van maart Importeurs en verwerkers 1 april – 30 juni 1 april 

1e 7 dagen van april Importeurs en verwerkers 1 april – 30 juni Dag van afgifte 

1e 7 dagen van mei Importeurs 1 juli – 30 sept 1 juli 

1e 7 dagen van juni Importeurs en verwerkers 1 juli – 30 sept 1 juli 

1e 7 dagen van juli Importeurs en verwerkers 1 juli – 30 sept Dag van afgifte 

1e 7 dagen van augustus Importeurs 1 okt – 31 dec 1 oktober 

1e 7 dagen van september Importeurs en verwerkers 1 okt – 31 dec 1 oktober 

1e 7 dagen van oktober Importeurs en verwerkers 1 okt – 31 dec Dag van afgifte 

Er geldt geen minimum voor de aanvraag. U mag maximaal de beschikbare hoeveelheid aanvragen. 

 

Op het aanvraagformulier vult u in: 

Vak 8: de naam “Canada” als land van oorsprong en een kruisje in het vak “Ja”. 

Vak 20: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1585 en het volgnummer. 
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3.2.5 Zekerheid 

Verordening 2017/1585, art.7 

De zekerheid bedraagt € 9,50 per 100 kg equivalent geslacht gewicht. 

3.2.6 Certificaat 

Verordening 2017/1585, art 5, 6 

Het invoercertificaat wordt afgegeven tussen de 23e dag tot het einde van de maand van aanvraag. 

Certificaten zijn vijf maanden geldig vanaf de 1e dag van de deelperiode of vanaf de dag vanaf afgifte. 

De datum gaat nooit over de einddatum van het contingent heen (31 december). 

De rechten van de invoercertificaten zijn niet overdraagbaar. 

U kunt ongebruikte certificaathoeveelheden teruggeven voordat het certificaat verstreken is, en tot 

maximaal 4 maanden vóór het einde van de contingentperiode. U kunt tot 30% per certificaat 

teruggeven.  

3.2.7 Bewijs van oorsprong 

Verordening 2017/1585, art. 9 

Bij uw invoeraangifte moet u een oorsprongsverklaring indienen. De oorsprongsverklaring wordt 

verstrekt op een factuur of ander handelsdocument waarin het product van oorsprong voldoende 

duidelijk is omschreven om het te kunnen identificeren. Voor de tekst zie bijlage 5. 

3.3 Bevroren omlopen uit derde landen m.u.v. Argentinië 

Verordening 748/2008 

3.3.1 Algemeen 
Verordening 748/2008, art. 1 

Elk jaar opent van 1 juli tot en met 30 juni een tariefcontingent voor de invoer van bevroren omlopen 

van runderen. U kunt binnen deze regeling alleen hele omlopen invoeren. Het specifiek tarief is op € 

0 gesteld en het ad valoremrecht bedraagt 4%. Zie voor informatie over bevroren omlopen uit 

Argentinië bij hoofdstuk 2.3.  

3.3.2 Beschikbare hoeveelheid 
Verordening 748/2008, art. 1.3 

Zie voor de beschikbare hoeveelheid, de GN-codes en het contingentnummer bijlage 1. 

 

3.3.2 Voorwaarden deelname 

Verordening 748/2008, art. 1.6 

 

U  moet, bij de indiening van de eerste aanvraag binnen een contingentjaar, aan de afdeling IMM 

van RVO.nl 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 in producten die onder de betrokken gemeenschappelijke marktordening vallen. 

Daarnaast moet de aanvrager in een BTW-register van een lidstaat staan ingeschreven. Douane-

expediteurs en douanevertegenwoordigers kunnen niet deelnemen aan de inschrijfregeling. 

 

 

3.3.3 Aanvragen 
Verordening 748/2008, art.8 

U kunt één keer per jaar, gedurende de eerste tien dagen van een contingentperiode (juli) een 

aanvraag indienen. Uw aanvraag mag maximaal 80 ton bedragen. In vak 8 vermeldt u het land van 

oorsprong. U hoeft het vakje Ja niet in te vullen. In vak 20 vermeldt u: Omloop (Verordening (EG) 

nr. 748/2008) volgnummer 09.4020.  

https://mijn.rvo.nl/runderen-en-rundvlees-invoeren
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3.3.4 Zekerheid 

Verordening 748/2008, art.5.3 

De zekerheid bedraagt € 12 per 100 kg. 

3.3.5 Certificaat 

Verordening 748/2008, art. 2.2 

Invoercertificaten worden afgegeven tussen de 25e en de laatste dag van de maand van aanvraag. 

Het certificaat is geldig vanaf de dag van afgifte en gedurende het hele contingentjaar. De rechten 

van het certificaat zijn overdraagbaar. 
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4 Invoerregelingen met importrechten 

 

In dit hoofdstuk vindt u de informatie over invoerregelingen waarvoor u in eerste instantie 

importrechten aanvraagt. Importrechten zijn niet overdraagbaar en zijn het hele contingentjaar 

geldig. Na de toekenning van het importrecht, kunt u elke werkdag een invoercertificaat aanvragen. 

De zekerheid voor een importrecht is lager dan die voor een invoercertificaat. Houdt u er dus rekening 

mee dat u voor een invoercertificaat de zekerheid moet aanvullen. Een toegewezen importrecht moet 

volledig benut worden, anders heeft dit consequenties voor de vrijgave van uw zekerheid. U kunt 

invoercertificaten niet meer terug laten boeken naar het importrecht. Invoercertificaten op basis van 

een importrecht moet u aanvragen in de lidstaat waar u de importrechten heeft aangevraagd en 

gekregen. 

4.1 Invoer bevroren rundvlees GATT-contingent 

Verordening 431/2008 

4.1.1 Algemeen 

Verordening 431/2008, art. 1 en 3 

De EU opent jaarlijks een tariefcontingent,09.4003, voor de invoer van bevroren rundvlees uit derde 
landen van GN-code 0202 en 0206 29 91. Het douanerecht bedraagt 20% ad valorem. De looptijd 
van het contingent is 1 juli tot en met 30 juni. Binnen deze invoerregeling: 

• komt 100 kg vlees met been overeen met 77 kg vlees zonder been; 

• wordt als bevroren rundvlees aangemerkt, rundvlees dat tot in de kern een temperatuur van -12 

graden Celsius of lager heeft en als zodanig het douanegebied van de EU wordt binnengebracht. 

4.1.2 Beschikbare hoeveelheid 

Verordening 431/2008, art. 1 

Er is jaarlijks 54.875 ton beschikbaar.  

4.1.3 Voorwaarden deelname 

Verordening 431/2008, art. 4 

Wilt u aanvragen voor deze regeling, dan moet u opgeven hoeveel rundvlees van GN-code 0201, 

0202, 0206 10 95 of 0206 29 91 u heeft ingevoerd in de periode van 1 mei tot en met 30 april 

voorafgaand aan de nieuwe contingentperiode. 

4.1.4 Aanvragen 

Verordening 431/2008, art. 5, 6 en 7 

U kunt uw aanvraag voor een importrecht één keer per jaar indienen, uiterlijk 1 juni om 13.00 uur. 

De hoeveelheid referentie die u heeft aangetoond, is ook het maximum wat u mag aanvragen. 

 

Na toewijzing van het importrecht kunt u elke werkdag een aanvraag voor een invoercertificaat 

indienen. Invoercertificaten kunnen alleen worden aangevraagd op basis van verkregen 

importrechten.  

 

Op de aanvragen vult u in vak 16 één van de groepen GN-codes in: 

-0202 10 00, 0202 20 

-0202 30, 0206 29 91 

In vak 20: Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 431/2008) volgnummer 09.4003. 

4.1.5 Zekerheid 

Verordening 431/2008, art. 5, Verordening 382/2008, art. 5.3 

De zekerheid voor een importrecht bedraagt € 6 per 100 kg. De zekerheid voor een invoercertificaat 

bedraagt € 12 per 100 kg. 

https://mijn.rvo.nl/runderen-en-rundvlees-invoeren
https://mijn.rvo.nl/runderen-en-rundvlees-invoeren


Basisregeling invoer rund 

17 

 

 

   

 

4.1.6 Importrecht en invoercertificaat 

Verordening 431/2008, art. 5, 6 en Verordening 382/2008, art. 5.3 

Op de derde vrijdag na de indieningstermijn meldt RVO.nl de aangevraagde hoeveelheid aan de 

Europese Commissie. De invoerrechten worden van de 7e tot en met de 16e werkdag na de 

meldingstermijn toegekend.  

 

Invoercertificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met het einde van de derde daarop 

volgende maand. De datum gaat nooit over de einddatum van het contingent heen (30 juni). De 

rechten van de invoercertificaten zijn overdraagbaar. 

4.2 Invoer bevroren rundvlees t.b.v. verwerking in de regeling A en B  

Verordening 412/2008 en Algemene Douaneregeling, afd 3.2.1 

4.2.1 Algemeen 

Verordening 412/2008, art.1 

De EU opent jaarlijks een tariefcontingent voor de invoer van 63.703 ton bevroren rundvlees, 

bestemd voor verwerking in de EU. Het vlees moet verwerkt worden tot zuivere rundvleesproducten 

(A-producten) of tot rundvlees bevattende producten (B-producten). Hieronder staan de 

belangrijkste voorwaarden beschreven. Wilt u deelnemen, neem dan eerst contact op met 

teaminenuitvoer@rvo.nl . 

 

De looptijd van het contingent is 1 juli tot en met 30 juni. De contingentperiode wordt opgesplitst in 

4 deelperioden: 
a) van 1 juli tot en met 30 september; 

b) van 1 oktober tot en met 31 december; 

c) van 1 januari tot en met 31 maart; 

d) van 1 april tot en met 30 juni 

Voor een A-product betaalt u bij invoer 20% ad valorem. Voor een B-product betaalt u bij invoer 

20% ad valorem. Het specifiek recht is verlaagd.  

 

U moet het vlees binnen drie maanden na invoer verwerken tot een eindproduct. U mag het binnen 

of buiten de EU afzetten. Levert u aan filiaalbedrijven, dan zijn daar bepaalde voorwaarden aan 

verbonden. 

4.2.2 Beschikbare hoeveelheid 

Verordening 412/2008, art.1 en 2 

De totaal beschikbare hoeveelheid voor de contingenten A en B is ook vermeld in bijlage 1.  

4.2.3 Beoordeling bedrijf en receptuur 

Verordening 412/2008, art 10, Algemene Douaneregeling, art. 3.16 f en g 

Voordat u als nieuwe deelnemer aan de regeling mag deelnemen, moet een beoordeling worden 

gemaakt van de mogelijkheden van het bedrijf om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Deze 

beoordeling moet u uiterlijk 2 weken voor de laatste dag van inschrijving schriftelijk aanvragen bij 

team in- en uitvoer van IMM (teaminenuitvoer@rvo.nl of fax: 088 0421202 

 

Deze beoordeling is maatgevend voor de afhandeling van de ingediende bewijzen van verwerking. 

Vooraf worden onder andere ook de technische capaciteit, de administratie en de receptuur 

beoordeeld. Ook wordt een verwerkingscoëfficiënt (richtrendement) vastgesteld. 

 

Wilt u na de beoordeling nog wijzigingen in de technische capaciteit en in de inrichting van de 

administratie doorvoeren? Geeft u deze dan schriftelijk door aan team in- en uitvoer. 

mailto:teaminenuitvoer@rvo.nl
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4.2.4 Voorwaarden deelname 

Verordening 412/2008, art.5 

U kunt deelnemen als u verwerker bent en kunt aantonen dat u: 

a) in uw verwerkingsbedrijf tenminste éénmaal rundvlees bevattende producten heeft geproduceerd 

in de periode van twaalf maanden direct voorafgaand aan uw aanvraag èn in de twaalf maanden 

daaraan voorafgaand. Dit kunt u aantonen met: 

  • facturen waaruit blijkt dat grondstof is aangekocht; 

• facturen waaruit blijkt dat het eindproduct is afgezet; 

•  een opgave van het door de NVWA toegekende erkenningsnummer; 

 

b) een erkend verwerkend bedrijf heeft (Verordening (EG) nr. 853/2004). Deze erkenningen worden 

door de NVWA afgegeven. 

 

Bij een eerste aanvraag binnen een contingentjaar voor een importrecht moet u ook een verklaring 

indienen waarin u zich verbindt aan een aantal voorwaarden. 

4.2.5 Aanvragen 

Verordening 412/2008, art. 5.1, 6.1, 6.2, 9 

U kunt de eerste  zeven dagen van de maand voorafgaand aan een deelperiode een aanvraag voor 

een importrecht indienen. U vraagt aan op basis van het in te voeren product met been. Een 

hoeveelheid van 100 kg vlees met been is gelijk aan 77 kg vlees zonder been. U mag maximaal 10% 

van de beschikbare hoeveelheid aanvragen.  

 

Na de toewijzing van het importrecht mag u elke werkdag een invoercertificaat aanvragen. 

Invoercertificaten mogen alleen aangevraagd worden in de lidstaat waarin u importrechten heeft 

aangevraagd en gekregen. In het aanvraagformulier voor een invoercertificaat vult u in: 

Vak 8: land van oorsprong. U bent niet verplicht uit dit land in te voeren. Zet dus geen kruisje in het 

vakje Ja. 

Vak 14: handelsbenaming in slagersvaktermen 

Vak 16: eén van de in aanmerking komende GN-codes 

Vak 20: Certificaat in Nederland; Vlees bestemd voor verwerking tot A-producten / B-producten; 

Nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden; 

Verordening (EG) nr. 412/2008 met het volgnummer van het contingent. 

Bij het indienen van een certificaataanvraag moet met de volgende zaken rekening gehouden 

worden: 
• 100 kg vlees met been komt overeen met 77 kg vlees zonder been; 
• de aanvraag moet door de aanvrager ondertekend en gedateerd worden; 
• de aanvrager moet verklaren dat de geproduceerde producten niet aan “eigen” bedrijven 

worden afgeleverd. Deze verklaring is al op het aanvraagformulier voor invoercertificaten 
voorgedrukt. Wanneer deze verklaring niet van toepassing is dan moet deze doorgestreept 
worden.  

4.2.6 Zekerheid 

Verordening 412/2008, art. 6.3, bijlage III, Verordening 382/2008, art. 5.3 

De zekerheid voor een importrecht bedraagt € 6 per 100 kg nettogewicht. Voor een invoercertificaat 

bedraagt de zekerheid € 12 per 100 kg nettogewicht.  

Bij de invoer moet u ook een zekerheid stellen als garantie dat het vlees binnen drie maanden na de 

dag van invoer verwerkt wordt. Deze zekerheid wordt vrijgegeven als u binnen zeven maanden 

bewijst dat het vlees binnen drie maanden na invoer is verwerkt. 

4.2.7 Importrecht en invoercertificaat 

Verordening 412/2008, art. 7.1,9.4 

Het importrecht is geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode tot en met het einde van het 

contingentjaar (30 juni). 

https://mijn.rvo.nl/runderen-en-rundvlees-invoeren
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Het invoercertificaat is 120 dagen geldig vanaf de dag van afgifte, maar uiterlijk tot 30 juni. Het 

invoercertificaat is alleen geldig voor invoer in Nederland. De rechten van het invoercertificaat 

kunnen worden overgedragen. 

 

4.3 Invoer van vers en bevroren rundvlees uit Oekraïne 

Verordening 2015/2079 

4.3.1 Algemeen 

Verordening 2015/2079, art 1 en 2 

Jaarlijks opent de EU een tariefcontingent voor invoer van vers en bevroren rundvlees uit Oekraïne. 

Het contingent loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarlijkse hoeveelheid is verdeeld 

over vier deelperioden: 

a) 25% voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart; 

b) 25% voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni; 

c) 25% voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september; 

d) 25% voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december. 

Binnen deze regeling kunt u invoeren tegen een 0-tarief. 

4.3.2 Beschikbare hoeveelheid 

Verordening 2015/2079, bijlage 1 

Een overzicht van de beschikbare hoeveelheden, GN-codes en het contingentnummer vindt u in 

bijlage 1. 

4.3.3 Voorwaarden deelname 

Verordening 2015/2079, art 3.3 en 3.4 

Bij uw eerste aanvraag in een contingentjaar moet u invoer aantonen van rundvlees van de GN-

codes 0201 of 0202 in de periode van twaalf maanden die één maand voor de indiening van uw 

aanvraag afloopt. Die hoeveelheid bepaalt hoeveel u mag aanvragen. 

4.3.4 Aanvragen 

Verordening 2015/2079, art 3.1 en 3.3 

Tijdens de eerste zeven dagen van de maand voorafgaand aan een deelperiode mag u een aanvraag 

voor een importrecht indienen. U mag maximaal 25% van de door u aangetoonde 

referentiehoeveelheid per deelperiode aanvragen. In vak 8 van het aanvraagformulier vult u in 

Oekraïne en kruist u het vakje Ja aan. In vak 20 vermeldt u: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2079 

contingentnummer 09.4270. 

 

Na de toewijzing van het importrecht mag u elke werkdag een invoercertificaat aanvragen. U mag 

de aanvraag alleen indienen in de lidstaat waarin u importrechten heeft aangevraagd en gekregen. 

U mag op een certificaat meerdere GN-codes aanvragen. Vult u dan in vak 15 en 16 de codes met 

omschrijvingen in. 

4.3.5 Zekerheid 

Verordening 2015/2079, art 3.2 en Verordening 382/2008, art 5.3 

Tegelijk met de indiening van uw aanvraag moet u ook een zekerheid stellen. De zekerheid voor 

een importrecht is € 6 per 100 kg nettogewicht. De zekerheid voor een invoercertificaat is € 12 per 

100 kg nettogewicht. 

4.3.6 Importrecht en invoercertificaat 

Verordening 2015/2079, art 3.8, 4.8 en 4.9 

Een importrecht is geldig vanaf de eerste dag van een deelperiode tot en met 31 december. Een 

invoercertificaat is dertig dagen geldig vanaf de dag van afgifte, maar nooit langer dan 31 

december. De rechten van een invoercertificaat zijn overdraagbaar. Heeft u op uw aanvraag voor 

https://mijn.rvo.nl/runderen-en-rundvlees-invoeren
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een invoercertificaat meerdere GN-codes aangevraagd, dan wordt op het certificaat per GN-code 

de hoeveelheid vermeld. 

4.3.7 Bewijs van oorsprong 

Bij invoer moet u de oorsprong Oekraïne bij de Douane 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. 

  

4.4 Invoer van levende runderen met een gewicht van meer dan 160 kg uit Zwitserland 

Verordening 1223/2012 

4.4.1 Algemeen 

Verordening 1223/2012, art 1 

Elk jaar opent voor de periode van 1 januari tot en met 31 december een tariefcontingent voor de 

invoer van levende runderen van oorsprong uit Zwitserland, met een gewicht van meer dan 160 kg 

(slachtdieren). Het douanerecht is volledig geschorst. 

4.4.2 Beschikbare hoeveelheid 

Verordening 1223/2012, art 1 

De beschikbare hoeveelheid en de GN-codes vindt u in bijlage 1. 

4.4.3 Voorwaarden deelname 

Verordening 1223/2012, art 2.1 

U mag deelnemen als u kunt aantonen dat u in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment 

van de aanvraag en in de twaalf maanden daaraan voorafgaand, minstens 50 dieren van GN-code 

0102 heeft ingevoerd.  

4.4.4 Aanvragen 

Verordening 1223/2012, art 2.1 en 4 

Een aanvraag voor een importrecht kan een keer per jaar worden ingediend, uiterlijk op 1 

december om 13.00 uur. Uw aanvraag bedraagt minimaal vijftig dieren en maximaal 5% van de 

beschikbare hoeveelheid (230 dieren). Als de beschikbare hoeveelheid overvraagd wordt, stelt de 

Europese Commissie een toewijzingspercentage vast. Als er daardoor minder dan vijftig dieren per 

aanvraag overblijven, wijst RVO.nl door loting  rechten van invoer toe. Na de toewijzing van het 

importrecht mag u elke werkdag een invoercertificaat aanvragen. Op de aanvraag vult u in vak 8 

in: Zwitserland en kruist u het vakje Ja aan. In vak 20: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1223/2012 

volgnummer 09.4203. U bent verplicht om in te voeren uit Zwitserland. 

4.4.5 Zekerheid 

Verordening 1223/2012, art 5.1 en 7.2 

Voor een importrecht stelt u een zekerheid van € 3 per dier. Voor een invoercertificaat bedraagt de 

zekerheid € 20 per dier. 

 

Voor de vrijgave van de zekerheid moet u bewijs leveren dat u als titularis van het certificaat 

commercieel en logistiek verantwoordelijk bent geweest voor de aankoop, het vervoer en het in het 

vrij verkeer brengen van de betrokken dieren. Als bewijs geldt: 

a) het origineel van de handelsfactuur of een gewaarmerkte kopie daarvan die door de verkoper of 

diens vertegenwoordiger, beiden gevestigd in Zwitserland, aan de titularis is gericht, en het bewijs 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0016.01/DOC_1
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van betaling daarvan door de titularis, of de opening door de titularis van een onherroepelijk 

documentair krediet ten gunste van de verkoper;  

b) het op naam van de titularis opgestelde vervoersdocument voor de betrokken dieren; 
c) het bewijs van de aangifte voor het vrije verkeer met de vermelding van de naam en het adres 

van de titularis als de geadresseerde. 

4.4.6 Importrecht en invoercertificaat 

Verordening 382/2008, art 5.3 

Importrechten zijn het hele contingentjaar geldig. Invoercertificaten zijn geldig vanaf de dag van 

afgifte tot en met het einde van de derde daarop volgende maand. De geldigheid eindigt in ieder 

geval op 31 december. De rechten van het invoercertificaat en de importrechten zijn niet 

overdraagbaar. 

4.4.7 Bewijs van oorsprong 

Bij uw invoeraangifte moet u de oorsprong van de dieren bewijzen met een EUR-1 certificaat. 
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Bijlage 1: GN-codes en beschikbare hoeveelheid per regeling 

 

 

Bijlage 1 bij § 2.1 (verordening 593/2013) 

Invoer van rundvlees (Hilton) uit Nieuw-Zeeland, Paraguay Uruguay, Brazilië, 
Argentinië en Australië alsmede invoer van buffelvlees uit Argentinië en 
Australië 

Contingentnummer Land GN-code Omschrijving Hoeveelheid 

(in ton 
nettogewicht) 

09.4450 Argentinië 0201 30 00 
0206 10 95 

Rundvlees van 
hoge kwaliteit 

29.500 

09.4004 Argentinië 0201 30 00 

0202 30 90 

Buffelvlees 200 

09.4451 Australië 0201 20 90 
0201 30 00 
0202 20 90 

0202 30 

0206 10 95 
0206 29 91 

Rundvlees van 
hoge kwaliteit 

7.150 

09.4001 Australië 0202 30 90 Buffelvlees 2.250 

09.4453 Brazilië 0201 30 00 
0202 30 90 

0206 10 95 
0206 29 91 

Rundvlees van 
hoge kwaliteit 

10.000 

09.4454 Nieuw-
Zeeland 

0201 20 90 
0201 30 00 
0202 20 90 

0203 30 
0206 10 95 
0206 29 91 

Rundvlees van 
hoge kwaliteit 

1.300 

09.4455 Paraguay 0201 30 00 
0202 30 90 

Rundvlees van 
hoge kwaliteit 

1.000 

09.4452 Uruguay 0201 30 00 

0206 10 95 

Rundvlees van 

hoge kwaliteit 

6.376 

 

 
Bijlage 1 bij § 2.2 (verordening 610/2009) 

Invoer rundvlees uit Chili 

Contingentnummer GN-code Omschrijving Jaarlijkse 
hoeveelheid van 1 
juli 2009 tot en 
met 30 juni 2010 
(in ton 
nettoproduct 
gewicht 

Jaarlijkse 

verhoging 

vanaf 1 juli 

2010 
 (in ton 
nettoproduct 
gewicht) 

09.4181 0201 20 
0201 30 00  
0202 20 

0202 30 

Vers, 
gekoeld of 
bevroren 

rundvlees 

1.650 100 

 

  
Bijlage 1 bij § 2.3 (verordening748/2008) 
Invoer bevroren omlopen van runderen uit Argentinië  

Contingentnummer GN-code Omschrijving Hoeveelheid 
(in ton 
nettogewicht) 

09.4460 0206 29 91 bevroren omlopen van 
runderen 

700 
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Bijlage 1 bij § 2.4 (verordening 1255/2010) 

Invoer “baby-beef” uit Bosnië en Herzegovina, de voormalige Joegoslavische 

republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Kosovo 

Contingentnummer Land GN-code Omschrij-
ving 

Hoeveelheid 
(in ton 
nettogewicht) 

09.4504 Bosnië en 
Herzegovina 

ex 0102 29 51 
ex 0102 29 59 
ex 0102 29 91 
ex 0102 29 99 
ex 0201 10 00 
ex 0201 20 20 

ex 0201 20 30 
ex 0201 20 50  

 
 
 
„baby 
beef”, 
uitgedrukt 

in geslacht 
gewicht 

1.500 

09.4505 Voormalige 
Joegoslavische 
republiek 

Macedonië 

1.650 

09.4198 Servië 8.700 

09.4199 Montenegro 800 

09.4200 Kosovo 475  

 

 

 
Bijlage 1 bij § 2.5 (verordening 82/2013) 

Invoer gedroogd rundvlees zonder been uit Zwitserland 

Contingentnummer GN-code Omschrijving Hoeveelheid 
(in ton 
nettogewicht) 

09.4202 ex 0210 20 90 Gedroogd rundvlees 

zonder been 

1.200 

 

 
Bijlage 1 bij § 3.1 (verordening 593/2013) 

Invoer van rundvlees (Hilton) uit VS / Canada   

Contingentnummer GN-code Omschrijving Hoeveelheid 
(in ton 

nettogewicht) 

09.4002 0201  
0202 
0206 10 95 

0206 29 91 
 

Rundvlees van hoge 
kwaliteit 

11.500 ton 

 

Bijlage 1 bij § 3.2 (verordening 2017/1585) 

Invoer vers en bevroren rundvlees uit Canada  

Contingentnummer GN-code Omschrijving Hoeveelheid 
(in ton 
equivalent 
geslacht 
gewicht) 

Jaar 

09.4280 ex 0201 10 00 
ex 0201 20 20 
ex 0201 20 30 

ex 0201 20 50 
ex 0201 20 90 
ex 0201 30 00 

Vlees van runderen, 
uitgezonderd bizon, 
vers of gekoeld  

2.584 
14.440 
19.580 

24.720 
29.860 
35.000 

2017 
2018 
2019 

2020 
2021 
Va 2022 

09.4281 ex 0202 10 00 
ex 0202 20 10 
ex 0202 20 30 
ex 0202 20 50 
ex 0202 20 90 

ex 0202 30 10 

Vlees van runderen, 
uitgezonderd  bizon, 
bevroren of ander 

695 
5.000 
7.500 
10.000 
12.500 

15.000 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

Va 2022 
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ex 0202 30 50 
ex 0202 30 90 
ex 0206 29 91 
ex 0210 20 10 
ex 0210 20 90 
ex 0210 99 51 

ex 0210 99 59 

 

 

 
Bijlage 1 bij § 3.3 (verordening 748/2008) 
Invoer bevroren omlopen van runderen uit derde landen m.u.v. Argentinië 

Contingentnummer GN-code Omschrijving Hoeveelheid (in ton 
nettogewicht) 

09.4020 0206 29 91 Bevroren omlopen 
van runderen 

800 

 

 
Bijlage 1 bij §4.1 (verordening 431/2008) 

Invoer bevroren rundvlees GATT-contingent  

Contingentnummer GN-code Omschrijving Hoeveelheid 
(in ton 
nettogewicht) 

09.4003 0202 Bevroren rundvlees, 
uitgedrukt in vlees zonder 
been 

54.875 

0206 29 91 

 

 

 
Bijlage 1 bij § 4.2 (verordening 412/2008) 

Invoer bevroren rundvlees bestemd voor verwerking in de regeling A en B  

Contingentnummer GN-code Omschrijving Hoeveelheid 
(in ton 
nettogewicht) 

Deel A: 09.4057 0202 20 30 
0202 30 10 
0202 30 50 
0202 30 90 
0206 29 91 

Bevroren rundvlees, met 
been en zonder been,  
eetbare slachtafvallen van 
runderen, bevroren,  
longhaasjes en omlopen 

50.000 

Deel B: 09.4058 13.703 

 
Bijlage 1 bij § 4.3 (verordening 2015/2079) 

Invoer vers en bevroren rundvlees uit de Oekraïne  

Contingentnummer GN-code Omschrijving Hoeveelheid 
(in ton 
nettogewicht) 

09.4270 0201 10 00 
0201 20 20 
0201 20 30 
0201 20 50 
0201 20 90 

0201 30 00 

0202 10 00 
0202 20 10 
0202 20 30 
0202 20 50 
0202 20 90 
0202 30 10 

0202 30 50 
0202 30 90 

Vlees van runderen, vers, 
gekoeld of bevroren 

12.000 
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Bijlage 1 bij § 4.4 (verordening 1223/2012) 

Invoer levende runderen uit Zwitserland  

Contingentnummer GN-code Omschrijving Aantal dieren 

09.4203 0102 29 41  

0102 29 49  

0102 29 51  

0102 29 59  

0102 29 61  

0102 29 69  

0102 29 91  

0102 29 99  
ex 0102 39 10 

Levende runderen met een 
gewicht van niet meer dan 
160 kg 

4.600 

ex 0102 90 91 Levende runderen met een 
gewicht van meer dan 160 
kg 
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Bijlage 2: Erkende instanties voor afgifte echtheidscertificaat 

 

Erkende instanties voor afgifte echtheidscertificaat   

Land instantie Verordening 

Argentinië Ministerio de Agroindustria 593/2013 

748/2008 

Australië Departement of Agriculture, Fisheries and Forestry 593/2013 

Brazilië Departamento naciocal de inspeccao de produtos de origem 
animal 

593/2013 

Canada Canadian Food Inspection Agency – Government of Canada 
/ Agence Canadienne d’Inspection des Aliments – 
Gouvernement du Canada 

593/2013 

Chili Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de 
Carnes de Chile 

610/2009 

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

1255/2010 

Nieuw Zeeland New Zealand Meat Board 593/2013 

Paraguay 

 

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal,  

Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de 
Origen Animal 

593/2013 

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

1255/2010 

Uruguay Instituto Nacional de Carnes (INAC) 593/2013 

Verenigde 
Staten  

Food Safety and Inspection Service (FSIS) of the United 
States Department of Agriculture (USDA) 

593/2013 

Voormalige 

Joegoslavische 
Republiek 
Macedonië 

Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za 

veterinarna medicina, „Lazar Pop-Trajkov 5-7”, 1000 
Skopje. 

1255/2010 

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

82/2013 
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Bijlage 3: Productvereisten per land (§ 2.1 en 3.1 invoer van rundvlees (Hilton))    

       

Productvereisten per land 

land productvereisten 

Argentinië 29.500 ton vlees zonder been van de GN-codes 0201 30 00 en 0206 10 95 

dat aan de volgende omschrijving voldoet: 

"Geselecteerde deelstukken van rundvlees die zijn verkregen van ossen, 

jonge ossen of vaarzen die sinds het spenen ervan uitsluitend zijn gevoed 

door het weiden ervan op grasland. De geslachte ossen moeten zijn ingedeeld 

bij de categorie “JJ”, “J”, “U” of “U2” en de geslachte jonge ossen en de 

geslachte vaarzen moeten zijn ingedeeld bij de categorie “AA”, “A” of “B” 

volgens de officiële indeling van rundvlees die is vastgesteld door het 

Argentijnse secretariaat voor Landbouw, Veehouderij, Visserij en 

Voedselvoorziening (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos – 

SAGPyA)”. 

 

De deelstukken moeten worden geëtiketteerd overeenkomstig artikel 13 van 

Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad. 

Aan de gegevens op het etiket mag de vermelding “Rundvlees van hoge 

kwaliteit” worden toegevoegd.  

Dit contingent heeft volgnummer 09.4450. 

Australië 
 

7.150 ton, uitgedrukt in gewicht van het product, vlees van de GN-codes 0201 

20 90, 0201 30 00, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 en 0206 29 91 dat aan 

de volgende omschrijving voldoet: 
“Geselecteerde deelstukken die zijn verkregen van geslachte ossen of vaarzen 
die zijn ingedeeld bij een van de volgende door de Australische organisatie AUS-
MEAT gedefinieerde officiële categorieën: „Y”, „YS”, „YG”, „YGS”, „YP” en „YPS”. 
De kleur van het rundvlees moet in overeenstemming zijn met de 
referentienormen van AUS-MEAT voor de vleeskleur 1 B tot en met 4, de kleur 
van het vet met de referentienormen van AUS-MEAT voor de vetkleur 0 tot en 
met 4 en de vetbedekking (gemeten op het P8-punt) met de door AUS-MEAT 

bepaalde vetklassen 2 tot en met 5.  

 
De deelstukken moeten worden geëtiketteerd overeenkomstig artikel 13 van 
Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad.  
Aan de gegevens op het etiket mag de vermelding “Rundvlees van hoge 
kwaliteit” worden toegevoegd. 
Dit contingent heeft volgnummer 09.4451. 

Brazilië 10.000 ton vlees zonder been van de GN-codes 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 

10 95 en 0206 29 91 dat aan de volgende omschrijving voldoet: 

"Geselecteerde deelstukken die zijn verkregen van ossen of vaarzen die sinds 

het spenen ervan uitsluitend met weidegras zijn gevoed. De geslachte dieren 

moeten zijn ingedeeld bij categorie “B” met vetbedekking “2” of “3” volgens de 

officiële indeling van geslachte runderen die is vastgesteld door het Braziliaanse 

ministerie van Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento).”  

De deelstukken moeten worden geëtiketteerd overeenkomstig artikel 13 van 

Verordening (EG) nr. 1760/2000. Aan de gegevens op het etiket mag de 

vermelding “Rundvlees van hoge kwaliteit” worden toegevoegd. 

Dit contingent heeft volgnummer 09.4453. 

Nieuw 

Zeeland 
 

1.300 ton, uitgedrukt in gewicht van het product, vlees van de GN-codes 0201 

20 90, 0201 30 00, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 en 0206 29 91 dat aan 

de volgende omschrijving voldoet:  
"Geselecteerde deelstukken van rundvlees afkomstig van uitsluitend op 
grasland gehouden ossen of vaarzen, met een karkasgewicht van niet meer dan 
370 kg. De karkassen moeten zijn ingedeeld in categorie A, L, P, T of F, zijn 
getrimd tot een vetbedekking P of minder en een bespieringsclassificatie 

hebben van 1 of 2 volgens het classificatiesysteem voor karkassen dat wordt 
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gehanteerd door de New Zealand Meat Board”. Dit contingent heeft 
volgnummer 09.4454. 

Paraguay 
 

1.000 ton vlees zonder been van de GN-codes 0201 30 00 en 0202 30 90 dat 

aan de volgende omschrijving voldoet: 
“Runderhaas (lomito), dunne lende en/of Cube Roll (lomo), dikke lende 
(rabadilla), bovenbil (carnaza negra), verkregen van geselecteerde gekruiste 

dieren met minder dan 50% zeboerassen die uitsluitend zijn gevoed met 
weidegras en hooi. De geslachte dieren moeten ossen of vaarzen zijn die tot 
categorie “V” van de Vacuno-indeling voor runderen behoren en een geslacht 
gewicht van niet meer dan 260 kilogram hebben. 

De deelstukken moeten worden geëtiketteerd overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1760/2000. Aan de gegevens op het etiket 

mag de vermelding “Rundvlees van hoge kwaliteit” worden toegevoegd. Dit 

contingent heeft volgnummer 09.4455. 

Uruguay 
 

6.376 ton vlees zonder been van de GN-codes 0201 30 00 en 0206 10 95 dat 

aan de volgende omschrijving voldoet: 

"Geselecteerde deelstukken van rundvlees die zijn verkregen van ossen 

(“novillo”) of vaarzen (“vaquillona”) zoals omschreven in de officiële indeling 

van geslachte runderen die is vastgesteld door het Uruguayaanse Nationale 

Vleesinstituut (Instituto Nacional de Carnes – INAC). Voor de productie van 

rundvlees van hoge kwaliteit mogen alleen dieren worden gebruikt die sinds het 

spenen ervan uitsluitend zijn gevoed door het weiden ervan op grasland. De 

geslachte dieren moeten volgens de genoemde indeling bij categorie “I”, “N” of 

“A” met vetbedekking “1”, “2” of “3” zijn ingedeeld”. 

 

De deelstukken moeten worden geëtiketteerd overeenkomstig artikel 13 van 

Verordening (EG) nr. 1760/2000. Aan de gegevens op het etiket mag de 

vermelding “Rundvlees van hoge kwaliteit” worden toegevoegd. 

Dit contingent heeft volgnummer 09.4452. 

Verenigde 

Staten van 

Amerika of 

Canada 
 

11.500 ton, uitgedrukt in gewicht van het product, vlees van de GN-codes 0201, 

0202, 0206 10 95 en 0206 29 91 dat aan de volgende omschrijving voldoet: 
"Hele geslachte dieren of delen daarvan, van runderen van minder dan 30 

maanden oud, die gedurende ten minste 100 dagen zijn gevoerd met een 

evenwichtig samengesteld krachtvoerrantsoen dat ten minste 70% graan bevat 
en met een totaalgewicht van ten minste 20 “pounds” per dag. Vlees dat door 
het "United States Department of Agriculture (USDA)" is ingedeeld als "choice" 
of "prime" voldoet automatisch aan deze omschrijving. Het vlees dat volgens 
de normen van de regering van Canada is ingedeeld in de categorieën Canada 
A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice en Canada Prime, A1, A2 en A3, 

voldoet eveneens aan deze omschrijving”. Dit contingent heeft volgnummer 
09.4002. 
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Bijlage 4: Producten waarmee referentie aangetoond kan worden 

 
a)  
0102 29 05 t/m 0102 29 99  
0102 39 10 en 0102 90 91  

0201  
0202  
0206 10 95  
0206 29 91  
0210 20  
0210 99 51  
0201 99 90  

1602 50 10  
1602 90 61 
  
b)  

0102 21  
0102 31 00 en 0102 90 20  

0206 10 98  
0206 21 00  
0206 22 00  
0206 29 99  
0210 99 59  
ex 1502 10 90  
1602 50 31 en 1602 50 95  

1602 90 69 
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Bijlage 5: Tekst voor oorsprongsverklaring Rundvlees uit Canada 
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