Kort overzicht invoercontingenten in de rundersector

Op deze
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pagina vindt u een overzicht van de verschillende invoercontingenten in de rundersector met :
Verordeningnummer,
Contingentnummer,
GN-codes van de producten die u binnen de regeling kunt invoeren,
Beschikbare en aan te vragen hoeveelheden
Hoogte zekerheid
Douanerecht binnen de regeling
Looptijd regeling
Voorwaarden deelname en evt. bijzonderheden
Geldigheid invoercertificaat en eventueel importrecht

Regeling en nr

Beschikbare

Zekerheid +

verordening +

hoeveelheid +

douanerecht

contingent

GN codes

binnen de regeling

09.4003

Vanaf 1-7-2017

t/m 30-6-2021

GATT bevroren

54.875 ton

€ 6 / 100 kg voor

rundvlees

importrecht

Looptijd en aanvragen

Geldigheid certificaat +

Voorwaarden deelname + bijzonderheden

evt. importrecht
Looptijd: 1 juli t/m 30 juni

T/m 30-6-2021

T/m 30-6-2021

T/m 30-6-2021

Importrecht: vanaf 1e dag

Invoer rundvlees van GN 0201, 0202, 0206 10 95 of 0206

contingentjaar t/m 30 juni

29 91 van 1 mei t/m 30 april voorafgaand aan

e

Vo: 431/2008 (t/m 30-

Vanaf 1-7-2021

€ 12 / 100 kg voor

In 1 instantie importrechten aanvragen,

6-2021)

43.732 ton

invoercertificaat

in 2e instantie invoercertificaten

(t/m 30-6-2021)

Max. aanvraag: aangetoonde referentie-

Invoercertificaat: vanaf

GN code

Vanaf 1-7-2021:

hoeveelheid

dag van afgifte t/m het

Vanaf 1-7-2021

0202

€ 6 / 100 kg voor

Aanvragen invoercertificaat: elke

einde van de 3e daarop

LORI: Nee

0206 29 91

invoercertificaat

werkdag na toewijzing importrecht

volgende maand

Er zijn geen import-

Vanaf 1-7-2021

Vanaf 1-7-2021

rechten meer

Aanvragen in 1e 7 dagen van juni voor

Vanaf de 1e dag van de

Referentie: Ja
De hoeveelheid producten die is ingevoerd in een periode
van 12 maanden die eindigt 2 maanden vóór de eerste
aanvraag voor de tariefcontingentperiode mag worden
ingediend. De producten moeten van de GN-code zijn die
onder het contingent vallen en die oorsprong hebben. (1
april t/m 31 maart voorafgaand aan de nieuwe
contingentperiode)

Vo: 2020/761 (vanaf 17-2021)

contingentperiode.

aanvang contingentjaar. Daarna elke

maand volgend op die van

douanerecht

maand 1e 7 dagen van de maand

aanvraag. Aanvraag van

20% ad valorem

aanvragen, mits beschikbaar. In

23 t/m 30 november is

Specifiek recht: 0

december niet aanvragen. Van 23 – 30

geldig vanaf 1 januari .

Bijgewerkt 18-3-2021

november aanvragen voor certificaten

Geldig t/m einde

die geldig zijn vanaf 1 januari.

contingentjaar (30/6)

Max. aanvraag: 15% van de beschikbare
hoeveelheid en ook niet meer dan
aangetoonde referentiehoeveelheid.
Meerdere aanvragen per maand
toegestaan (per GN-code en per
oorsprong)
Regeling en nr

Beschikbare

Zekerheid +

verordening +

hoeveelheid +

douanerecht

contingent

GN codes

binnen de regeling

Hoge kwaliteit

66.826 ton

€ 12 / 100 kg

Looptijd en aanvragen

Geldigheid certificaat +

Voorwaarden deelname + bijzonderheden

evt. importrecht
Looptijd: 1 juli t/m 30 juni

rundvlees (Hilton)

3 maanden vanaf dag van

Vlees moet voldoen aan producteisen

afgifte t/m 30-6-2021

593/2013 (t/m 30-6-

GN code

douanerecht

2021) Vo 2020/761

0201

20% ad valorem

(miv 1-7-2021)

0202

Specifiek recht: 0

0206 10 95
Onderverdeeld in de

0206 29 91

volgende contingenten:
09.4450

t/m 30-6-2021

Argentinië

29.500 ton

€ 12 / 100 kg

Aanvragen: elke werkdag

3 maanden vanaf dag van

Geen bewijs van handel nodig. Vlees moet voldoen aan

Max aanvraag: beschikbare hvh

afgifte t/m 30-6-2021

producteisen

GN code

douanerecht

1 echtheidscertificaat per

0201 30 00

20% ad valorem

invoercertificaat

0206 10 95

Specifiek recht: 0

Echtheidscertificaat overleggen bij aanvraag
Vanaf 1-7-2021:

invoercertificaat en bij invoeraangifte

Vanaf de dag van afgifte

Autoriteit van afgifte: Ministerio de Produción y Trabajo –

Vanaf 1-7-2021

t/m de 30e kalenderdag

Argentinië

29.389 ton

na de laatste dag van
geldigheid van het

GN code

echtheidscertificaat, maar

ex 0201 30 00

uiterlijk t/m einde

ex 0206 10 95

contingentjaar

09.4451

T/m 30-6-2021

Australië

7.150 ton

€ 12 / 100 kg

Aanvragen: elke werkdag
Max aanvraag: beschikbare hvh

douanerecht

T/m 30-6-2021

Geen bewijs van handel nodig. Vlees moet voldoen aan
producteisen

GN code

20% ad valorem

1 echtheidscertificaat per

3 maanden vanaf dag van

Echtheidscertificaat overleggen bij aanvraag

0201 20 90

Specifiek recht: 0

invoercertificaat

afgifte

invoercertificaat.

0201 30 00

Vanaf 1-7-2021

Autoriteit van afgifte: Department of Agriculture, Fisheries,

0202 20 90

Vanaf de dag van afgifte

and Forestry – Australië

0202 30

t/m de 30e kalenderdag

0206 10 95

na de laatste dag van

0206 29 91

geldigheid van het

Vanaf 1-7-2021

echtheidscertificaat, maar

2.481 ton

uiterlijk t/m einde

GN code

contingentjaar

ex 0201 20 90
ex 0201 30 00
ex 0202 20 90
ex 0202 30
ex 0206 10 95
ex 0206 29 91

09.4453

T/m 30-6-2021

Brazilië

10.000 ton

€ 12 / 100 kg

Aanvragen: elke werkdag

T/m 30-6-2021

Geen bewijs van handel nodig. . Vlees moet voldoen aan

Max aanvraag: beschikbare hvh

3 maanden vanaf dag van

producteisen

douanerecht

1 echtheidscertificaat per

afgifte

Echtheidscertificaat overleggen bij aanvraag

GN code

20% ad valorem

invoercertificaat

Vanaf 1-7-2021

invoercertificaat en invoeraangifte

0201 30 00

Specifiek recht: 0

Vanaf de dag van afgifte

Autoriteit van afgifte: Departamento Nacional de

0202 30 90

t/m de 30e kalenderdag

Inspecção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) voor

0206 10 95

na de laatste dag van

vlees van oorsprong uit Brazilië dat aan de omschrijving

0206 29 91

geldigheid van het

voor volgnummer 09.4453 voldoet

Vanaf 1-7-2021

echtheidscertificaat, maar

8.951 ton

uiterlijk t/m einde
contingentjaar

GN code
ex 0201 30 00
ex 0202 30 90
ex 0206 10 95
ex 0206 29 91

09.4454

T/m 30-6-2021

Nieuw Zeeland

1.300 ton

€ 12 / 100 kg

Aanvragen: elke werkdag

t/m 30-6-2021

Geen bewijs van handel nodig. Vlees moet voldoen aan

Max aanvraag: beschikbare hvh

3 maanden vanaf dag van

producteisen

douanerecht

1 echtheidscertificaat per

afgifte

Echtheidscertificaat overleggen bij aanvraag

GN code

20% ad valorem

invoercertificaat

Vanaf 1-7-2021

invoercertificaat en invoeraangifte

0201 30 00

Specifiek recht: 0

Vanaf de dag van afgifte

Autoriteit van afgifte: New Zealand Meat Board

0202 20 90

t/m de 30e kalenderdag

0202 30

na de laatste dag van

0206 10 95

geldigheid van het

0206 29 91

echtheidscertificaat, maar
uiterlijk t/m einde

Vanaf 1-7-2021

contingentjaar

846 ton
GN code
ex 0201 30 00
ex 0202 20 90
ex 0202 30
ex 0206 10 95
ex 0206 29 91

Regeling en nr

Beschikbare

Zekerheid +

verordening +

hoeveelheid +

douanerecht

contingent

GN codes

binnen de regeling

09.4455

T/m 30-6-2021

€ 12 / 100 kg

Paraguay

1.000 ton

Looptijd en aanvragen

Geldigheid certificaat +

Voorwaarden deelname + bijzonderheden

evt. importrecht
Aanvragen: elke werkdag

t/m 30-6-2021

Geen bewijs van handel nodig. Vlees moet voldoen aan

Max aanvraag: beschikbare hvh

3 maanden vanaf dag van

producteisen

douanerecht

1 echtheidscertificaat per

afgifte

Echtheidscertificaat overleggen bij aanvraag

GN code

20% ad valorem

invoercertificaat

Vanaf 1-7-2021

invoercertificaat en invoeraangifte.

0201 30 00

Specifiek recht: 0

Vanaf de dag van afgifte

Autoriteit van afgifte: Servicio Nacional de Calidad y Salud

0202 30 90

t/m de 30e kalenderdag

Animal, Dirección General de Calidad e Inocuidad de

Vanaf 1-7-2021

na de laatste dag van

Productos de Origen Animal – Paraguay

711 ton

geldigheid van het
echtheidscertificaat, maar

GN code

uiterlijk t/m einde

ex 0201 30 00

contingentjaar

ex 0202 30 90

09.4452

t/m 30-6-2021

Uruguay

6.376 ton

€ 12 / 100 kg

Aanvragen: elke werkdag

T/m 30-6-2021

Geen bewijs van handel nodig. Vlees moet voldoen aan

Max aanvraag: beschikbare hvh

3 maanden vanaf dag van

producteisen

douanerecht

1 echtheidscertificaat per

afgifte

Echtheidscertificaat overleggen bij aanvraag

GN code

20% ad valorem

invoercertificaat

Vanaf 1-7-2021

invoercertificaat.

0201 30 00

Specifiek recht: 0

Vanaf de dag van afgifte

Autoriteit van afgifte: Instituto Nacional de Carnes (INAC)

0206 10 95

t/m de 30e kalenderdag

voor vlees van oorsprong uit Uruguay dat aan de

Vanaf 1-7-2021

na de laatste dag van

omschrijving voor volgnummer 09.4452 voldoet

5.606 ton

geldigheid van het
echtheidscertificaat, maar

GN code

uiterlijk t/m einde

ex 0201 30 00

contingentjaar

ex 0206 10 95
09.4002

t/m 30-6-2021

Verenigde Staten en

11.500 ton

Canada

€ 12 / 100 kg

t/m 30-6-2021

t/m 30-6-2021

Handel in rundvlees in 2 x 12 maanden direct voorafgaand

1e 5 dagen van elke maand

3 maanden vanaf dag van

aan de 1e aanvraag (tm 30-6-2021). Vlees moet voldoen

douanerecht

Elke maand is 1/12 dl van de jaarhvh

afgifte

aan producteisen

GN code

20% ad valorem

beschikbaar

Vanaf 1-7-2021

Echtheidscertificaat overleggen bij invoeraangifte (douane)

0201

Specifiek recht: 0

Max aanvraag: beschikbare hvh

Vanaf de dag van afgifte

0202

voor VS.

deelperiode

t/m de 30e kalenderdag

Vanaf 1-7-2021

0206 10 95

Voor Canada: 0

na de laatste dag van

Geen bewijs van handel nodig

0206 29 91

Vanaf 1-7-2021

geldigheid van het

Vanaf 1-7-2021

Aanvragen in 1e 7 dagen van juni voor

echtheidscertificaat, maar

11.481 ton

aanvang contingentjaar. Daarna elke

uiterlijk t/m einde

maand 1e 7 dagen van de maand

contingentjaar

GN code

aanvragen, mits beschikbaar. In

ex 0201

december niet aanvragen. Van 23 – 30

ex 0202

november aanvragen voor certificaten

ex 0206 10 95

die geldig zijn vanaf 1 januari.

ex 0206 29 91

Max. aanvraag: beschikbare hvh
1 aanvraag per maand

09.4004

t/m 30-6-2021

Argentinië

200 ton

€ 12 / 100 kg

Aanvragen: elke werkdag

t/m 30-6-2021

Geen bewijs van handel nodig. Vlees moet voldoen aan

Max aanvraag: beschikbare hvh

3 maanden vanaf dag van

producteisen

buffelvlees zonder

douanerecht

1 echtheidscertificaat per

afgifte

Echtheidscertificaat overleggen bij aanvraag

been, vers,

20% ad valorem

invoercertificaat

Vanaf 1-7-2021

invoercertificaat en bij invoeraangifte

gekoeld of

Specifiek recht: 0

bevroren

Vanaf de dag van afgifte

Autoriteit van afgifte: Ministerio de Produción y Trabajo –

t/m de 30e kalenderdag

Argentinië

na de laatste dag van
GN code

geldigheid van het

0201 30 00

echtheidscertificaat, maar

0202 30 90

uiterlijk t/m einde
contingentjaar

Vanaf 1-7-2021
GN code
ex 0201 30 00
ex 0202 30 90

09.4001

t/m 30-6-2021

Australië

2.250 ton

Aanvragen: elke werkdag

t/m 30-6-2021

Geen bewijs van handel nodig. Vlees moet voldoen aan

Max aanvraag: beschikbare hvh

3 maanden vanaf dag van

producteisen

douanerecht

1 echtheidscertificaat per

afgifte

Echtheidscertificaat overleggen bij aanvraag

20% ad valorem

invoercertificaat

Vanaf 1-7-2021

invoercertificaat en invoeraangifte

Vanaf de dag van afgifte

Autoriteit van afgifte: Department of Agriculture, Fisheries,

0202 30 90

t/m de 30e kalenderdag

and Forestry – Australië

Vanaf 1-7-2021

na de laatste dag van

1.405 ton

geldigheid van het

bevroren

echtheidscertificaat, maar

buffelvlees zonder

uiterlijk t/m einde

been

contingentjaar

buffelvlees
GN code

€ 12 / 100 kg

Specifiek recht: 0

GN code
ex 0202 30 90
Regeling en nr

Beschikbare

Zekerheid +

verordening +

hoeveelheid +

douanerecht

contingent

GN codes

binnen de regeling

09.4181

2.850 ton voor

€ 12 / 100 kg

Rundvlees uit Chili

2021/2022. Wordt

610/2009 t/m 30-6-

elk jaar met 100

2021

ton verhoogd.

Douanerecht: 0

Looptijd en aanvragen

Geldigheid certificaat +

Voorwaarden deelname + bijzonderheden

evt. importrecht
1 juli t/m 30 juni

t/m 30-6-2021

Geen referentiehoeveelheid nodig.

Aanvragen: elke werkdag

3 maanden vanaf dag van

Echtheidscertificaat overleggen bij aanvraag

Max aanvraag: beschikbare hvh

afgifte

invoercertificaat en invoeraangifte

1 echtheidscertificaat per

Vanaf 1-7-2021

invoercertificaat

2020/761 vanaf 1-7-

GN code

Vanaf de dag van afgifte

2021

0201 20

t/m de 30e kalenderdag

0201 30 00

na de laatste dag van

0202 20

geldigheid van het

0202 30

echtheidscertificaat, maar
uiterlijk t/m einde
contingentjaar

Bevroren omlopen

1.500 ton,

748/2008

verdeeld over 2

Per 1-7-2021 naar

contingenten

douane

€ 12 / 100 kg

1 juli t/m 30 juni

Vanaf dag van afgifte t/m

Verschillend per contingent

einde contingentjaar
Douanerecht:
Specifiek recht: 0

GN code

Ad valorem: 4%

0206 29 91
09.4460

700 ton

€ 12 / 100 kg

Argentinië
Vanaf 1-7-2021 beheer

Douanerecht:

door douane

Specifiek recht: 0

Aanvragen: elke werkdag

Vanaf dag van afgifte t/m

Geen referentiehoeveelheid nodig.

Max aanvraag: beschikbare hvh

einde contingentjaar

Echtheidscertificaat overleggen bij aanvraag
invoercertificaat

Ad valorem: 4%
09.4020

800 ton

€ 12 / 100 kg

e

Andere 3 landen
Vanaf 1-7-2021 beheer

Douanerecht:

door douane

Specifiek recht: 0

Aanvragen: 1e 10 dagen van juli

Vanaf dag van afgifte t/m

Handelsactiviteit in rundvlees in de 2 x 12 maanden direct

Max aanvraag: 80 ton

einde contingentjaar

voorafgaand aan de aanvraag

Looptijd en aanvragen

Geldigheid certificaat +

Voorwaarden deelname + bijzonderheden

Ad valorem: 4%

Regeling en nr

Beschikbare

Zekerheid +

verordening +

hoeveelheid +

douanerecht

contingent

GN codes

binnen de regeling

Rundvlees uit Canada

Vlees van

€9,50 / 100 kg

2020/761

runderen,
uitgezonderd
bizon

Douanerecht: 0

evt. importrecht
Looptijd: 1 januari t/m 31 december

5 maanden vanaf dag van

Bewijs van handel: 25 ton in de periode van 12 maanden

Aanvragen: eerste 7 dagen van februari,

afgifte of dag van

die eindigt 2 maanden vóór de 1e aanvraag voor het trq

mei, augustus en november (voor

deelperiode

mag worden ingediend.

importeurs). Als bij de 1e aanvraag nog
hvh beschikbaar is, mogen ook in de 1e 7

Geldigheid: zie tabel onderaan

dagen van maand 2 en 3 aanvragen
worden ingediend. Hieraan mogen ook
verwerkers meedoen. ! Aanvragen in
december is niet mogelijk.
09.4280

Vlees van

Rundvlees uit Canada

runderen,

2020/761

uitgezonderd

€9,50 / 100 kg
Douanerecht: 0

Looptijd: 1 januari t/m 31 december

5 maanden vanaf dag van

Bewijs van handel: 25 ton in de periode van 12 maanden

Aanvragen: Eerste 7 dagen van de 2e

afgifte of dag van

die eindigt 2 maanden vóór de 1e aanvraag voor het trq

maand voorafgaand aan de deelperiode.

deelperiode

mag worden ingediend.

Looptijd: 1 januari t/m 31 december

5 maanden vanaf dag van

Bewijs van handel: 25 ton in de periode van 12 maanden

Aanvragen: Eerste 7 dagen van de 2e

afgifte of dag van

die eindigt 2 maanden vóór de 1e aanvraag voor het trq

maand voorafgaand aan de deelperiode.

deelperiode

mag worden ingediend.

bizon, vers of

Eerste 7 dagen van februari, mei,

gekoeld

augustus en november (voor

Ex 0201 10 00

importeurs). Als bij de 1e aanvraag nog

Ex 0201 20 20

hvh beschikbaar is, mogen ook de 1e 7

Ex 0201 20 30

dagen van maand 2 en 3 aanvragen

Ex 0201 20 50

worden ingediend. Hieraan mogen ook

Ex 0201 20 90

verwerkers meedoen.

Ex 0201 30 00

In december niet aanvragen

Ex 0206 10 95
2021: 29.860
Va 2022: 35.000
09.4281

Vlees van

Rundvlees uit Canada

runderen,

2020/761

uitgezonderd

€9,50 / 100 kg
Douanerecht: 0

bizon, bevroren

Eerste 7 dagen van februari, mei,

Ex 0202 10 00

augustus en november (voor

Ex 0202 20 10

importeurs). Als bij de 1e aanvraag nog

Ex 0202 20 30

hvh beschikbaar is, mogen ook de 1e 7

Ex 0202 20 50

dagen van maand 2 en 3 aanvragen

Ex 0202 20 90

worden ingediend. Hieraan mogen ook

Ex 0202 30 10

verwerkers meedoen.

Ex 0202 30 50

In december niet aanvragen

Ex 0202 30 90
Ex 0206 29 91
Ex 0210 20 10
Ex 0210 20 90
Ex 0210 99 51
Ex 0210 99 59

2021: 12.500
Va 2022: 15.000
Bevroren rundvlees

63.703 ton,

€ 6 / 100 kg voor

Looptijd: 1 juli t/m 30 juni
e

Importrecht: vanaf 1e dag

Vleesverwerking van rundvlees in 2 x 12 maanden direct

voor verwerking in de

verdeeld over 2

een importrecht

In 1 instantie importrechten aanvragen,

subperiode t/m einde

voorafgaand aan de aanvraag. Erkend verwerker zijn

Regeling A en B

contingenten

€ 12 / 100 kg voor

in 2e instantie invoercertificaten

contingentjaar

conform vo (EG) 853/2004. Beoordeling bedrijf en

412/2008

GN code

een invoercertificaat

Invoercertificaat: 120

receptuur. Verplichting om binnen 3 maanden na invoer

Vanaf 1-7-2021 beheer

0202 20 30

Aanvragen importrecht: 1 x per

dagen vanaf dag van

het vlees te verwerken tot A- of B product.

door douane

0202 30 10

kwartaal, 1e 7 dagen van juni,

afgifte

0202 30 50

september, december en maart

0202 30 90
0206 29 91

Aanvragen invoercertificaat: elke
werkdag na toewijzing importrecht

Regeling A

50.000 ton

09.4057

Douanerecht:

Looptijd: 1 juli t/m 30 juni
e

A-product : een verwerkt product van GN-code 1602 10,

Ad valorem: 20 %

In 1 instantie importrechten aanvragen,

subperiode t/m einde

1602 50 31 of 1602 50 95 dat geen ander vlees dan

Specifiek recht: 0

in 2e instantie invoercertificaten

contingentjaar

rundvlees bevat, met een collageen/eiwitverhouding van

Invoercertificaat: 120

maximaal 0,45 en met ten minste 20 gewichtspercenten

Vanaf 1-7-2021 beheer
door douane

Importrecht: vanaf 1e dag

Naast zekerheid

Aanvraag importrecht: max. 10% van de

dagen vanaf dag van

mager vlees met uitzondering van slachtafvallen en vet,

voor certificaat ook

beschikbare hvh

afgifte

waarbij het vlees en de gelei ten minste 85 % van het

zekerheid stellen als

totale nettogewicht uitmaken.

waarborg voor

Aanvragen importrecht: 1 x per

verwerking binnen 3

kwartaal, 1e 7 dagen van juni,

maanden na invoer

september, december en april.
Aanvragen invoercertificaat: elke
werkdag na toewijzing importrecht

Regeling B
09.4058

13.703 ton

Douanerecht:

Looptijd: 1 juli t/m 30 juni
e

Importrecht: vanaf 1e dag

Ad valorem: 20 %

In 1 instantie importrechten aanvragen,

subperiode t/m einde

Specifiek recht:

in 2e instantie invoercertificaten

contingentjaar

Vanaf 1-7-2021 beheer

gedeeltelijk

door douane

geschorst

Invoercertificaat: 120
Aanvraag importrecht: max. max. 10%

dagen vanaf dag van

van de beschikbare hvh

afgifte

B-producten: rundvlees bevattende verwerkte producten,
andere dan:
a) de in artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr.
1254/1999 vermelde producten; of
b) de in lid 1 van dit artikel vermelde producten.
Een verwerkt product van GN-code 0210 20 90, dat
zodanig is gedroogd of gerookt dat de kleur en

Naast zekerheid

Aanvragen importrecht: 1 x per

consistentie van vers vlees volledig is verdwenen, en dat

voor certificaat ook

kwartaal, 1e 7 dagen van juni,

een water/eiwitverhouding van niet meer dan 3:2 heeft,

zekerheid stellen als

september, december en april.

wordt evenwel als B-product beschouwd.

waarborg voor
verwerking binnen 3

Aanvragen invoercertificaat: elke

maanden na invoer

werkdag na toewijzing importrecht

Looptijd en aanvragen

Regeling en nr

Beschikbare

Zekerheid +

verordening +

hoeveelheid +

douanerecht

contingent

GN codes

binnen de regeling

09.4270

12.000 ton

€ 12 / 100 kg

Rundvlees Oekraïne
2020/761

Levende dieren uit

Geldigheid certificaat +

Voorwaarden deelname + bijzonderheden

evt. importrecht
1 januari t/m 31 december

Vanaf 1e dag vd maand

Referentie aantonen: invoer van 23 september t/m 22

Van 23 t/m 30 november aanvragen

volgend op aanvraag t/m

september het jaar daarop.

voor certificaten die geldig zijn vanaf 1

einde contingentjaar

GN Code
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

Douanerecht: 0

4.600 dieren

€ 3 per dier

1 januari t/m 31 december

Importrecht: Vanaf 1 dag

Invoer van 50 runderen in de 2 x 12 maanden

importrecht

In 1e instantie importrechten aanvragen,

contingentjaar t/m 31

voorafgaand aan de aanvraag

in 2e instantie invoercertificaten

december

Zwitserland, met een

Bij invoer aangifte (douane) oorsprong aantonen met:

aanvragen.

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

15% van de beschikbare hvh aanvragen

gewicht van meer dan

GN code

€ 20 per dier

160 kg

0102 29 41

invoercertificaat

1223/2012

0102 29 49

09.4203

0102 29 51
0102 29 59

januari. Elke 1e 7 dagen vd maand

Douanerecht: 0

b) een factuurverklaring

Invoercertificaat: vanaf

Loting bij toewijzing van minder dan 50 dieren

Importrecht aanvragen: uiterlijjk 1

dag van afgifte t/m einde

december voorafgaand aan contingent-

van de 3e daarop volgende

Oorsprong aantonen met EUR 1 cert. indienen bij

jaar

maand

invoeraangifte (douane)

0102 29 61
0102 29 69
0102 29 91

Vanaf 1-7-2021 beheer door douane

0102 29 99
ex 0102 39 10
ex 0102 90 91

Regeling en nr

Beschikbare

Zekerheid +

verordening +

hoeveelheid +

douanerecht

contingent

GN codes

binnen de regeling

09.4202

1.200 ton

€ 12 per 100 kg

Looptijd en aanvragen

Voorwaarden deelname + bijzonderheden

evt. importrecht
1 januari t/m 31 december

Gedroogd Zwitserland
2020/761

Geldigheid certificaat +

Vanaf de dag van afgifte

Geen bewijs van handel nodig.

t/m de 30e kalenderdag

Echtheidscertificaat overleggen bij aanvraag
invoercertificaat en invoeraangifte

GN code

Elke werkdag aanvragen

na de laatste dag van

ex 0210 20 90

1 echtheidscertificaat per

geldigheid van het

invoercertificaat

echtheidscertificaat, maar
uiterlijk t/m einde
contingentjaar

Babybeef

GN codes zie

20 % ad valorem en

1 januari t/m 31 december

Vanaf de dag van afgifte

Geen bewijs van handel nodig. Echtheidscertificaat

2020/761

onderstaande

20 % specifiek recht

Elke werkdag aanvragen

t/m de 30e kalenderdag

overleggen bij aanvraag invoercertificaat en invoeraangifte

1 echtheidscertificaat per

na de laatste dag van

invoercertificaat

geldigheid van het

tabel

echtheidscertificaat, maar
uiterlijk t/m einde
contingentjaar
09.4504

1.500 ton

Bosnië-Herzegovina

20 % ad valorem en

1 januari t/m 31 december

Vanaf de dag van afgifte

Geen bewijs van handel nodig. Echtheidscertificaat

20 % specifiek recht

Elke werkdag aanvragen

t/m de 30e kalenderdag

overleggen bij aanvraag invoercertificaat en

1 echtheidscertificaat per

na de laatste dag van

invoeraangifte.

invoercertificaat

geldigheid van het
echtheidscertificaat, maar
uiterlijk t/m einde
contingentjaar

09.4505
Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië

1.650 ton

20 % ad valorem en

1 januari t/m 31 december

Vanaf de dag van afgifte

Geen bewijs van handel nodig. Echtheidscertificaat

20 % specifiek recht

Elke werkdag aanvragen

t/m de 30e kalenderdag

overleggen bij aanvraag invoercertificaat en invoeraangifte

1 echtheidscertificaat per

na de laatste dag van

invoercertificaat

geldigheid van het
echtheidscertificaat, maar

uiterlijk t/m einde
contingentjaar
09.4198

8.700 ton

Servië

20 % ad valorem en

1 januari t/m 31 december

Vanaf de dag van afgifte

Geen bewijs van handel nodig. Echtheidscertificaat

20 % specifiek recht

Elke werkdag aanvragen

t/m de 30e kalenderdag

overleggen bij aanvraag certificaat en invoeraangifte

na de laatste dag van
geldigheid van het
echtheidscertificaat, maar
uiterlijk t/m einde
contingentjaar
09.4199

800 ton

Montenegro

20 % ad valorem en

1 januari t/m 31 december

Vanaf de dag van afgifte

Geen bewijs van handel nodig . Echtheidscertificaat

20 % specifiek recht

Elke werkdag aanvragen

t/m de 30e kalenderdag

overleggen bij aanvraag certificaat en invoeraangifte

na de laatste dag van
geldigheid van het
echtheidscertificaat, maar
uiterlijk t/m einde
contingentjaar
09.4200
Kosovo

475 ton

20 % ad valorem en

1 januari t/m 31 december

Vanaf de dag van afgifte

Geen bewijs van handel nodig .

20 % specifiek recht

Elke werkdag aanvragen

t/m de 30e kalenderdag

Echtheidscertificaat overleggen bij aanvraag certificaat en

na de laatste dag van

invoeraangifte

geldigheid van het
echtheidscertificaat, maar
uiterlijk t/m einde
contingentjaar

GN-code

GN codes Babybeef
Omschrijving

Taric-onderverdeling

ex 0102 29 51
10
ex 0102 29 59
11

Levende runderen:
-andere:
- - huisdieren:
- - - met een gewicht van meer dan 300 kg:
- - - - vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet hebben gekalfd):
- - - - - slachtvaarzen:
- nog zonder vervangingstanden en met een gewicht van ten minste 320 kg
en niet meer dan 470 kg (1)
- - - - - andere:
- nog zonder vervangingstanden en met een gewicht van ten minste 320 kg
en niet meer dan 470 kg (1)

21
31
91
ex 0102 29 91
10
ex 0102 29 99
21

- - - - andere:
- - - - - slachtvaarzen:
- mannelijke runderen, nog zonder vervangingstanden en met een gewicht
van ten minste 350 kg en niet meer dan 500 kg (1)
- - - - - andere:
- mannelijke runderen, nog zonder vervangingstanden en met een gewicht
van ten minste 350 kg en niet meer dan 500 kg (1)

91
ex 0201 10 00
91

ex 0201 20 20
91

ex 0201 20 30
91

ex 0201 20 50
91

Vlees van runderen, vers of gekoeld:
- hele en halve dieren:
- hele dieren met een gewicht van ten minste 180 kg en niet meer dan 300
kg en halve dieren met een gewicht van ten minste 90 kg en niet meer dan
150 kg, met een geringe mate van verbening van het kraakbeen (met name
van de schaambeenverbinding en van de uiteinden van de wervels), met
helderroze vlees, en met wit tot heldergeel vet van bijzonder fijne structuur
(1)
- andere delen, met been:
- - “Compensated quarters’:
- “Compensated quarters”met een gewicht van ten minste 90 kg en niet meer
dan 150 kg, met een geringe mate van verbening van het kraakbeen (met
name van de schaambeenverbinding en van de uiteinden van de wervels),
met helderroze vlees, en met wit tot heldergeel vet van bijzonder fijne
structuur (1)
- - voorvoeten en voorspannen:
- voorvoeten met een gewicht van ten minste 45 kg en niet meer dan 75 kg,
met een geringe mate van verbening van het kraakbeen (met name van de
uiteinden van de wervels), met helderroze vlees en met wit tot heldergeel vet
van bijzondere fijne structuur (1)
- - achtervoeten en achterspannen:
- achtervoeten met een gewicht van ten minste 45 kg en niet meer dan 75 kg
_ welk gewicht ten minster 38 kg en niet meer dan 68 kg bedraagt wanneer
het de zogenaamde “Pistola”-versnijding betreft _ met een geringe mate van
verbening van het kraakbeen (met name van de uiteinden van de wervels),
met helderroze vlees en met wit tot heldergeel vet van bijzondere fijne
structuur (1)

Invoer certificaten rundvlees Canada
Aanvraagperiode

Aanvragen door

Periode

Geldig

1e 7 dagen van november

Importeurs

1 jan – 31 maart

1 jan t/m 31 mei

23 t/m 30 november

Importeurs en verwerkers

1 jan – 31 maart

1 jan t/m 31 mei

1e 7 dagen van januari

Importeurs en verwerkers

1 jan – 31 maart

Dag afgifte + 5 mnd

1 7 dagen van februari

Importeurs

1 april – 30 juni

1 april t/m 31 aug

1e 7 dagen van maart

Importeurs en verwerkers

1 april – 30 juni

1 april t/m 31 aug

1e 7 dagen van april

Importeurs en verwerkers

1 april – 30 juni

Dag afgifte + 5 mnd

1e 7 dagen van mei

Importeurs

1 juli – 30 sept

1 juli t/m 30 nov

1e 7 dagen van juni

Importeurs en verwerkers

1 juli – 30 sept

1 juli t/m 30 nov

1e 7 dagen van juli

Importeurs en verwerkers

1 juli – 30 sept

Dag afgifte + 5 mnd

1e 7 dagen van augustus

Importeurs

1 okt – 31 dec

1 okt t/m 31 dec

1e 7 dagen van september

Importeurs en verwerkers

1 okt – 31 dec

1 okt t/m 31 dec

Importeurs en verwerkers

1 okt – 31 dec

Dag afgifte t/m 31

e

e

1 7 dagen van oktober

dec
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