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In deze regeling zijn de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de invoer uit derde 

landen van granen en van op basis van granen verwerkte producten weergegeven.  

De afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM) van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO) is namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 

Nederland bevoegd om de regeling uit te voeren 

 
In deze basisregeling is geldigheidsduur van de certificaten opgenomen. De basisregeling van 
april 2019 komt hiermee te vervallen.  
 
 

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in de wetgeving, neemt u dan een gratis 

abonnement op de RSS-feeds. Zie www.rvo.nl/rss. 

 

 

 

 

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

 
Inleiding 
Als u granen invoert in de Europese Unie (EU) vanuit een derde land (dat geen lid is van de 
EU), moet u bij de douane invoeraangifte doen en u betaalt een invoerheffing (douanerecht).  

 

Voor een aantal granen is met de handelspartners overeengekomen de douanerechten te 

maximeren tot een invoerplafondprijs, waardoor, afhankelijk van het prijsniveau van de 

granen, variabele invoerrechten worden toegepast. 

 

Op basis van handelsakkoorden die zijn afgesloten met bepaalde derde landen kunnen 

producten van de sector granen worden ingevoerd tegen een verlaagd of preferentieel 

invoerrecht of met vrijstelling van invoerrecht. De verschillen in de invoertarieven leiden 

uiteraard tot verschillende invoerprocedures. 

In deze regeling zijn de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de invoer uit derde 

landen van granen en van op basis van granen verwerkte producten weergegeven. Deze zijn 

gebaseerd op de volgende verordeningen: 

 

 

  Deze regeling bevat de volgende elementen: 

-   de algemene bepalingen voor de vaststelling van de tarieven bij invoer uit derde landen, 

-    de procedure bij invoer, en 

-   de bijzondere bepalingen en tarieven bij invoer van bepaalde producten die zijn vastgelegd 

in handelsakkoorden, waarvan een aantal alleen binnen een vastgesteld quotum wordt 

toegepast. Per product zijn de afwijkingen ten opzichte van de algemene administratieve 

procedures vermeld. 
 

Deze regeling moet worden gelezen in samenhang met de Basisregeling invoer algemeen. 

 

Producten waarop de regeling van toepassing is 

Deze regeling is van toepassing bij invoer uit derde landen van producten die genoemd 

zijn in Verordening (EU) Nr. 1308/2013, bijlage 1 deel 1 (Granen). 

 

Begrippen 
Verkoopseizoen: 
Een verkoopseizoen in de sector granen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het 

daaropvolgende kalenderjaar. 

 
Interventieprijs: 

De voor het betrokken verkoopseizoen vastgestelde prijs waarvoor granen in de EU aan het 

interventiebureau kunnen worden aangeboden. Deze prijs functioneert als minimumprijs in de 

markt en is een van de belangrijke steunmechanismen van de prijzen op de Europese 

binnenmarkt.  

- Verordening (EU) Nr. 1308/2013 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening 

van de landbouwmarkten, 

- Verordening (EG) nr. 642/2010 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen ten aanzien van 

de invoerrechten in de sector granen, 

- Verordening (EG) Nr. 1342/2003 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het 

stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst,  

- Verordening (EG) Nr. 1301/2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het 

beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde 

invoertariefcontingenten voor landbouwproducten, en  

- de betrokken verordeningen inzake de invoer met verlaagd invoerrecht die zijn vastgesteld 

in het kader van de handelsakkoorden van de EU met bepaalde derde landen. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1308-20170801&qid=1515066419212&from=NL
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2 Berekenen en vaststellen van de invoerrechten 

Het toe te passen (variabele) invoerrecht is het recht, dat van toepassing is op de dag waarop 

de aangifte ten invoer door de douane wordt aanvaard. U vindt de geldende variabele 

invoerrechten op de site ( bij de Downloads).  

2.1 Vaste invoerrechten 

Voor de in granen en graanproducten zijn in het kader van het Gemeenschappelijk 
Douanetarief invoerrechten vastgesteld. Deze invoerrechten zijn geconsolideerd in het kader 
van het GATT (thans de WTO). Zij zijn van toepassing als er geen lagere variabele 

invoerrechten of tariefcontingenten zijn vastgesteld. 
Voor zachte tarwe van hoge kwaliteit, durumtarwe, rogge, maïs en sorgho gelden de vaste 
invoerrechten als maximum toe te passen invoerrechten. 

2.2 Variabele invoerrechten 

Voor zachte tarwe van hoge kwaliteit, durumtarwe, rogge, maïs en sorgho worden periodiek 

variabele invoerrechten vastgesteld. Deze invoerrechten worden berekend op basis van het 

verschil tussen een invoerplafondprijs en de vastgestelde theoretische CIF-prijs Rotterdam.  

De invoerplafondprijs is gelijk aan 155% van de geldende interventieprijs voor granen. Voor 

de vaststelling van de theoretische CIF-prijs Rotterdam hanteert de EC de officiële 

beursnoteringen in de Verenigde Staten voor de representatieve kwaliteit granen. Deze prijzen 

worden aangepast met handelspremies en eventuele kortingen en vervolgens verhoogd met 

de transatlantische vrachtkosten. 

De variabele invoerrechten worden iedere werkdag berekend, en  twee keer per maand 

beschikbaar gesteld op CIRCABC, een databank van de Europese Commissie. Wanneer tussen 

twee vaststellingen van het invoerrecht het berekende gemiddelde € 5 of meer per ton afwijkt 

van het van toepassing zijnde recht, kunnen de variabele rechten ook tussentijds wijzigen.  

De variabele invoerrechten voor zachte tarwe voor zaaidoeleinden (1001 91 20) zijn gebaseerd 

op de berekening van het invoerrecht voor hoge kwaliteit zachte tarwe. Het variabele 

invoerrecht voor maïs voor zaaidoeleinden (1005 10 90) is gebaseerd op de berekening van 

het variabele invoerrecht voor voedermaïs. 

 

In het kader van de GATT-onderhandelingen tussen de EG en de VS is destijds afgesproken 

dat voor deze granen de invoerprijs in de EU niet hoger mag liggen dan de invoerplafondprijs 

(interventieprijs + 55 %). Door de forfaitaire benadering, die om redenen van uitvoerbaarheid 

is gekozen, worden de openbare beursnoteringen van de VS gehanteerd als de representatieve 

prijzen voor de vaststelling van de variabele invoerrechten. Eventueel zijn op die noteringen 

prijscorrecties toegepast. 

 

Het effect van de toepassing van de invoerplafondprijs is dat de vastgestelde invoerrechten op 

granen van een lagere prijs (en lagere kwaliteit) de invoerrechten hoger zijn dan de 

invoerrechten op granen met een hogere prijs. Wanneer de theoretische CIF-prijs Rotterdam 

(beursnotering in euro (+/- kwaliteitscorrectie) + fob-premie + transatlantische vrachtkosten) 

hoger is dan de invoerplafondprijs in euro wordt geen invoerrecht vastgesteld. 

2.3 Forfaitaire kortingen op het variabele invoerrecht 

Om de invoerplafondprijs ook te respecteren als het om kwaliteiten granen gaat die duurder 

zijn dan de representatieve kwaliteiten waarop het invoerrecht is gebaseerd, worden kortingen 

toegepast op de vastgestelde variabele invoerrechten. Op het vastgestelde variabele 

invoerrecht voor glazige maïs, die voldoet aan de in genoemde kwaliteitseisen, kan een 

forfaitaire korting van het invoerrecht worden verkregen van € 24 per ton. Zie ook Bijlage 1. 
 

Ook worden kortingen toegepast als de vrachtkosten vanuit de VS naar andere havens in de 
EU hoger zijn dan de vrachtkosten naar Rotterdam. Bij de vaststelling van deze kortingen is 
voor een forfaitaire benadering gekozen. 

Om de hogere vervoerskosten te compenseren ten opzichte van de CIF-prijs Rotterdam worden 
bij invoer in de EU de invoerrechten regionaal aangepast. Voor goederen die via de Atlantische 
Oceaan of via het Suezkanaal in de Unie aankomen(art. 2, lid 4 van Vo. (EU) nr. 642/2010) 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/marktordening/eu-regelingen/akkerbouw/granen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/marktordening/eu-regelingen/akkerbouw/granen
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kan de importeur een vermindering van rechten krijgen van € 3 per ton, indien de haven van 
lossing aan de Middellandse Zee of de Zwarte Zee ligt, of € 2 per ton, indien de haven van 
lossing in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Polen, 

Zweden of Finland ligt of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland.  
 

De douane in de haven van lossing geeft een certificaat af, waarin de hoeveelheid gelost 
product wordt bevestigd. De genoemde vermindering van invoerrecht wordt slechts 
toegekend, als dit certificaat de goederen vergezelt totdat de douaneformaliteiten bij invoer 
zijn vervuld. 
 

Door de voorlopige toepassing van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) 
worden de variabele douanerechten voor de producten van de GN-codes 1001 11 00, 1001 19 
00, ex 1001 99 00 (zachte tarwe van hoge kwaliteit andere dan voor zaaidoeleinden), 2002 
10 00 en 1002 90 00 van oorsprong uit Canada afgebouwd in acht gelijke stappen met ingang 
van 21 september 2017. Een overzicht van de toe te passen percentage van afbouw vindt u in 
bijlage 2. 

2.4 Safe guard clause 

In het kader van de GATT-overeenkomst is een “safe guard clause” van toepassing, waarop 
de EU een beroep kan doen als de markt ernstig wordt verstoord. Deze kan bijvoorbeeld 
worden ingeroepen als de prijzen op de wereldmarkt dermate laag zijn dat het stelsel van 
invoerrechten niet meer voldoet om de marktprijzen te handhaven op de niveaus die door de 
Raad zijn bepaald. De safe guard clause kan dan resulteren in een aanvullend invoerrecht. Als 
dit het geval is zullen wij u informeren met een nieuwsbericht. 

3 Tariefcontingenten  met invoercertificaat 

3.1 Inleiding 

Verordening (EG) nr. 1301/2006 

In een aantal gevallen is de invoer beperkt tot vastgestelde hoeveelheden. Vaak zal hierbij 

tevens een korting op het invoerrecht kunnen worden verleend. Hiervoor heeft u een 

invoercertificaat nodig. Tegelijk met uw aanvraag om een dergelijk invoercertificaat, moet u 

bewijzen dat u, op het moment waarop u uw aanvraag indient, werkzaam bent (geweest) op 

het gebied van de handel met derde landen in granen of graanproducten, 

- gedurende twaalf maanden vóór het moment van de aanvraag, en 

- gedurende twaalf maanden vóór die twaalf-maanden-periode. 

 

De verordening schrijft voor dat u de handel met derde landen uitsluitend kunt bewijzen door 

middel van 

- door de douaneautoriteiten naar behoren geviseerde douanedocumenten voor het vrije 

verkeer waarin de betrokken aanvrager wordt genoemd als de geadresseerde, of 

- door de douaneautoriteiten naar behoren geviseerde douanedocumenten voor uitvoer. 

  

Om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken, kunt u, als bewijs van 

handelsactiviteiten, volstaan met de verklaring: 

‘……….(bedrijfsnaam) heeft in de afgelopen twaalf maanden en de twaalf maanden daarvoor 

handel gedreven met derde landen in producten die vallen onder de gemeenschappelijke 

marktordening voor granen’  

RVO.nl zal controleren of de verklaring inhoudelijk juist is. 

 

Let op: deze verklaring is alleen nodig bij uw eerste aanvraag tijdens een 

invoertariefcontingentsperiode. 

 

U moet uw aanvraag indienen in de lidstaat waarin u bent gevestigd en voor BTW-doeleinden 

bent geregistreerd. Als dit in Nederland is, moet u uw aanvraag indienen bij RVO, afdeling IMM 

. U moet uw BTW-nummer en EORI-nummer op uw aanvraag vermelden. 
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Het invoercertificaat vraagt u aan bij de RVO/IMM en is geldig in alle lidstaten van de EU (E-

mail: basisregistratie@rvo.nl). De aanvraag van het invoercertificaat moet om 13.00 uur in 

het bezit van RVO zijn en de bijbehorende zekerheid moeten om 13.00 uur bij RVO zijn gesteld.  

De zekerheid kan worden gesteld in contanten of door middel van een bankgarantie. 

 

Meer over het stellen van zekerheid kunt u lezen op onze website: 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/handel-planten-dieren-

producten/invoer-agrarische-producten/zekerheid 

 

Maakt u gebruik van een (bank)garantie, dan moet die gesteld zijn aan de Minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Gebruikt u dan het model op onze site onder 

Downloads. 

 

Als u deze zekerheid niet op tijd heeft gesteld is uw aanvraag niet ontvankelijk. 

 

In de Basisregeling invoer alle sectoren kunt u de volledige procedure nalezen die geldt bij de 

aanvraag, afgifte en gebruik van invoercertificaten. 

 

 

Bovendien geldt dat douane-expediteurs en douanevertegenwoordigers geen 

invoercertificaten in het kader van deze tariefcontingenten mogen aanvragen. 

 

3.2 Geldigheidsduur certificaten 

Afgegeven certificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met het einde van de tweede 

daaropvolgende maand. Voor alle invoercertificaten geldt dat deze na de laatste dag van de 

invoertariefcontingentsperiode niet langer geldig zijn. Als de geldigheidsduur van een 

certificaat eindigt op de laatste dag van geldigheid van het tariefcontingent zal de volgende 

vermelding op het certificaat worden opgenomen: 

• in vak 24: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) Nr. 1182/71 is niet van toepassing. 

 

Daarnaast gelden de bepalingen zoals u hierna kunt lezen. 

3.3 Invoer van zachte tarwe van midden en lage kwaliteit 

Verordening (EG) nr. 1067/2008 

In het kader van overeenkomsten met de Verenigde Staten is een jaarlijks 

invoertariefcontingent beschikbaar waarbinnen met een invoerrecht van € 12 per ton kan 

worden ingevoerd. 

Het gaat om een contingent van 3.073.177 ton zachte tarwe van midden en lage kwaliteit van 

GN-code 1001 99 00. Het contingent wordt verdeeld in vier deelcontingenten: 

 

Deelcontingent I: 572.000 ton uit de Verenigde Staten Contingentnr. 09.4123 

Deelcontingent II: 2.371.600 ton uit andere derde landen Contingentnr. 09.4125 

Deelcontingent III: 129.577 ton uit alle derde landen Contingentnr. 09.4133 

 

Bij onderbenutting gedurende het kalenderjaar van de deelcontingent I kan de EC besluiten 

de niet gebruikte hoeveelheden over te dragen naar de overige deelcontingenten. Als 

gedurende het kalenderjaar het totale contingent niet volledig wordt gebruikt, vervallen de 

resterende hoeveelheden. Deze worden niet overgedragen naar het volgende kalenderjaar. 

 

Deelcontingent II wordt verdeeld in vier kwartaaltranches: 

- Tranche 1 (592.900 ton) van 1 januari tot en met 31 maart, 

- Tranche 2 (592.900 ton) van 1 april tot en met 30 juni, 

- Tranche 3 (592.900 ton) van 1 juli tot en met 30 september, 

- Tranche 4 (592.900 ton) van 1 oktober tot en met 31 december. 

 

mailto:basisregistratie@rvo.nl
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
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/handel-planten-dieren-producten/invoer-agrarische-producten/importrechten-en-invoercertificaten/zekerheid
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/handel-planten-dieren-producten/import-agrarische-producten
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Bij onderbenutting van tranche 1, 2 of 3 worden de niet gebruikte hoeveelheden automatisch 

overgedragen naar de volgende tranche. 

De kwaliteitseisen, waaraan de in te voeren tarwe moet voldoen, vindt u in bijlage 1.  

 

In het kader van CETA (handelsakkoord tussen de EU en Canada is een jaarlijks 

invoertariefcontingent, 09.4124, beschikbaar van 100.000 ton waarbinnen met een 

invoerrecht van € 0,- per ton kan worden ingevoerd. 

 
 
Aanvullende bepalingen 

Bij de aangifte ten invoer van zachte tarwe van midden en lage kwaliteit van GN-code 1001 

99 00 binnen de hiervoor genoemde (deel)contingenten respectievelijk tranches, is de 

overlegging van een bijzonder invoercertificaat vereist. 

Dit invoercertificaat kan elke week, uiterlijk op vrijdag om 13.00 uur worden aangevraagd voor 

de deelcontingenten I, III en contingent 09.4124. 

Een aanvraag in het kader van deelcontingent II kan na de datum van ingang van de 

kwartaaltranche uiterlijk elke vrijdag worden aangevraagd tot 13.00 uur. 

Wanneer een deelcontingent of tranche is benut, wordt de inschrijving gesloten. Wanneer een 

tranche is opgebruikt kan de EC besluiten de volgende tranche te vervroegen. Hierover zullen 

wij u dan tijdig informeren. 

 

U kunt per week per contingentnummer één aanvraag indienen. Dient u meerdere aanvragen 

in, dan worden deze allemaal afgewezen en wordt de gestelde zekerheid verbeurd. De 

hoeveelheid waarvoor een certificaat wordt aangevraagd mag het totale op de dag van 

aanvraag nog beschikbare quotum niet overschrijden. Voor het nog beschikbare quotum van 

dit contingent kunt u contact opnemen met team in- en uitvoer van de afdeling IMM, T 088 

042 4638. De aanvraag mag slechts één land van oorsprong bevatten. Een groep van landen 

is dus niet toegestaan. 

 

In de aanvraag moet naast de gebruikelijke gegevens extra worden vermeld: 
- In vak 8:  het land oorsprong, het ja-vak moet worden aangekruist. 

- In vak 20:  nummer van het contingent. 

Deze vermeldingen worden door ons op het certificaat overgenomen. 

 

Tegelijk met het indienen van de aanvraag voor een certificaat moet een zekerheid worden 

gesteld van € 30 per ton. 

 

De aanvragen worden aan de EC gemeld uiterlijk op maandag na de week dat de aanvragen 

zijn ingediend. De EC stelt eventueel een toekenningspercentage vast. In dat geval is het niet 

mogelijk de aanvraag in te trekken. 

De certificaten worden uiterlijk op de vierde werkdag na de uiterste dag van melding aan de 

EC afgegeven. 

Een in dit kader afgegeven certificaat heeft geen gewichtstolerantie naar boven. In vak 19 van 

het certificaat wordt “0” ingevuld. 

 

Het certificaat is uitsluitend geldig voor de producten die van oorsprong zijn uit het in vak 8 

genoemde land. 

 

Bij de aangifte ten invoer moet u voor de deelcontingenten I, II en III een 

oorsprongscertificaat, zoals bedoeld in artikel bijlage 22-14 van Verordening (EU) 2015/2447 

, overleggen aan de douane. Bij de aangifte ten invoer onder contingent 09.4124 moet u een 

oorsprongsverklaring op een factuur of een ander handelsdocument overleggen, waarin het 

product van oorsprong voldoende duidelijk is omschreven om het te kunnen identificeren . 

De tekst van de verklaring vind u in bijlage 3. 
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3.4 Invoer van gerst 

Verordening (EG) nr. 2305/2003  

 

Voor de invoer van gerst, GN-code 1003, uit derde landen is per kalenderjaar een 

invoertariefcontingent beschikbaar van 307.105 ton met een invoerrecht van € 16 per ton. 

 

Bij de aangifte ten invoer van gerst binnen dit contingent heeft u ook een invoercertificaat 

nodig. 

 

U kunt voor de invoer van gerst vanaf 1 januari van een kalenderjaar per week slechts één 

certificaataanvraag indienen, uiterlijk op vrijdag om 13:00 uur. 

De hoeveelheid waarvoor een certificaat wordt aangevraagd mag het totale op de dag van 

aanvraag nog beschikbare quotum niet overschrijden. Voor het nog beschikbare quotum van 

dit contingent kunt u contact opnemen met het Team In- en Uitvoer, T 088 – 04 24638 

In de aanvraag moet, naast de gebruikelijke gegevens, extra worden vermeld in vak 20: Het 

contingentnummer 09.4126. Deze vermelding wordt op het certificaat overgenomen. 

 

Tegelijk met het indienen van de aanvraag voor een certificaat voor gerst (niet zijnde 

brouwgerst) moet een zekerheid worden gesteld van € 30 per ton. 

De aanvragen worden aan de EC gemeld uiterlijk op maandag na de week dat de aanvragen 

zijn ingediend. De EC stelt eventueel een toekenningspercentage vast. In dat geval is het niet 

mogelijk de aanvraag in te trekken.  

De certificaten worden uiterlijk op de vierde werkdag na de uiterste dag van melding aan de 

EC afgegeven. 

De certificaten hebben geen gewichtstolerantie naar boven. In vak 19 van het certificaat wordt 

het cijfer “0” ingevuld. 

3.5 Invoer van maïs 

Verordening (EG) nr. 969/2006 

 

De EC heeft een jaarlijks invoertariefcontingent geopend voor de invoer van maïs van GN-

codes 1005 10 90 en 1005 90 00 uit derde landen. Binnen dit contingent kunt u de maïs vrij 

van invoerrechten invoeren. 

Per kalenderjaar is een hoeveelheid van 277.988 ton beschikbaar die is verdeeld in twee 

tranches van elk 138.994 ton. De eerste tranche loopt van 1 januari tot en met 30 juni; de 

tweede van 1 juli tot en met 31 december. 

Om gebruik te kunnen maken van dit contingent moet u in het bezit zijn van een 

invoercertificaat. Dit certificaat kunt u wekelijks, uiterlijk op vrijdag om 13:00 uur aanvragen. 

Als u meerdere aanvragen indient worden al uw aanvragen afgewezen en wordt de gestelde 

zekerheid verbeurd. Op de aanvraag mag u slechts één land van oorsprong vermelden. 

De hoeveelheid waarvoor een certificaat wordt aangevraagd mag niet groter zijn dan de 

beschikbare hoeveelheid. 

 

In de aanvraag moet u naast de gebruikelijke gegevens extra vermelden: 

In vak 8: Het land van oorsprong en een kruisje bij “Ja”. 

In vak 20:nummer van het contingent: 09.4131. 

Deze vermeldingen worden door ons op het certificaat overgenomen. 

De invoercertificaten zijn uitsluitend geldig voor invoer uit het in vak 8 vermelde land. 

Bij de aanvraag moet u een zekerheid stellen van € 30 per ton. 

 

De aanvragen worden aan de EC gemeld uiterlijk op maandag na de week dat de aanvragen 

zijn ingediend. De certificaten worden uiterlijk op de vierde werkdag na de uiterste dag van 

melding aan de EC afgegeven. 

Het invoercertificaat heeft geen gewichtstolerantie naar boven. In vak 19 van het certificaat 

wordt daarom “0” ingevuld. 
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Bij de aangifte ten invoer moet de exporteur een certificaat van oorsprong overleggen bij de 
douane.(zie bijlage 5) 
 

3.6 Invoer uit Oekraïne 

Verordening (EU) 2015/2081 en Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2200 

 

Tussen de EU en Oekraïne is een overeenkomst gesloten die voorziet in onder andere de 

opening van jaarlijkse invoertariefcontingenten. Daarnaast heeft de EU jaarlijkse contingenten 

geopend per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Een overzicht met de beschikbare 

hoeveelheden en GN-codes vindt u in bijlage 4 . Binnen deze contingenten kunt u invoeren 

met een nulrecht. 

De algemene bepalingen zoals weergegeven in hoofdstuk 3.1 gelden voor deze contingenten. 

Om gebruik te kunnen maken van dit contingent moet u in het bezit zijn van een 

invoercertificaat. U mag per week, per contingentnummer slechts één aanvraag indienen voor 

meerdere GN-codes. Let wel, dat de hoeveelheid in uw aanvraag de totale op de dag van de 

indiending van de aanvraag de beschikbare hoeveelheid per contingent niet mag 

overschrijden. Vraagt u toch meer aan, dan wordt uw aanvraag afgewezen en wordt de 

gestelde zekerheid verbeurd.  

Dient u in een week meerdere aanvragen in voor hetzelfde contingentnummer, dan worden 

deze ook allemaal afgewezen en worden de gestelde zekerheden verbeurd. 

 

In de aanvraag moet u naast de gebruikelijke gegevens extra vermelden: 

In vak 8: Oekraïne en vakje “verplicht Ja” aankruisen; 

In vak 20: Verordening (EU) 2015/2081 of Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2200 en het 

contingentnummer worden ingevuld. 

Deze vermeldingen worden door ons op het certificaat overgenomen. 

De invoercertificaten zijn uitsluitend geldig voor invoer uit het in vak 8 vermelde land. 

Bij de aanvraag moet u een zekerheid stellen van € 30 per ton. 

 

De aanvragen worden aan de EC gemeld uiterlijk op maandag na de week dat de aanvragen 

zijn ingediend. De certificaten worden uiterlijk op de vierde werkdag na de uiterste dag van 

melding aan de EC afgegeven. 

Het invoercertificaat heeft geen gewichtstolerantie naar boven. In vak 19 van het certificaat 

wordt daarom “0” ingevuld. 

 

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. 
 

De aanvragen worden aan de Europese Commissie (EC) gemeld uiterlijk op de maandag na de 

week waarin de aanvragen zijn ingediend. De EC stelt eventueel een toewijzingscoëfficiënt 

vast. Bij een toewijzingscoëfficiënt worden certificaataanvragen afgegeven voor de 

aangevraagde hoeveelheid, vermenigvuldigd met de toewijzingscoëfficiënt. De certificaten 

worden uiterlijk op de vierde werkdag na de uiterste dag van de melding aan de EC afgegeven. 
 
  

http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0016.01/DOC_1
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Bijlage 1      Kwaliteitseisen bij invoer van granen 

Verordening (EG) nr. 642/2010,  bijlage II 

 

Product 

Zachte tarwe en 

(gedopte) spelt, m.u.v. 

mengkoren 

Harde tarwe 
Glazige 

maïs *) 

Maïs, 

andere 

Andere 

granen 

 

GN-code 

 

1001 99 00 

 

1001 19 00 

 

 

1005 90 00 

 

1005 10 90 

1005 90 00 

 

1002,  

1003 

1007 90 00 
 

Kwaliteit 

 

hoog 

 

middel 

 

laag 
 
hoog 

 
middel 
 

 
laag 

 

 

 

 

 

 

 

Min. Eiwit 

 

14,0% 

 

11,5% 

 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Min. Gewicht 

kg/hl 

 

77,0% 

 

74,0% 

 

- 

 
76,0% 

 
76,0% 

 
- 

 

76,0% 

 

- 

 

- 

 

Max. gehalte 

aan uitschot 

 

1,5% 

 

1,5% 

 

- 

 
1,5% 

 
1,5% 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Min. Glazige 

korrels 

 

- 

 

- 

 

- 

 
75,0% 

 
62,0% 

 
- 

 

95,0% 

 

- 

 

- 

 
Max. waarde 
flotatie index 
1) 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

25,0% 

 

- 

 

- 

 

Toleranties voor 

 

harde en zachte tarwe glazige maïs 

Eiwitgehalte 

 

-0,7 - 

Min. Soortelijk gewicht 

 

-0,5 -0,5 

Max. gehalte uitschot 

 

+0,5 - 

Aandeel aan glazige korrels 

 

-2,0 -3,0 

Flotatie-index 1) - +1,0 

 
1) de referentiemethode voor de bepaling van de flotatie-index is vermeld in bijlage 

VII van Verordening (EG) nr. 642/2010 
 
 
*) Overige kwaliteitseisen voor glazige maïs 
 
Glazige maïs dient van de soort "Zea maïs indurata" te zijn, waarvan de korrels een 

overwegend glazig endosperm hebben (harde of hoornachtige textuur). De korrels zijn 
doorgaans oranje of rood van kleur. 
Maïskorrels worden glazige-maïskorrels genoemd, wanneer zij aan de volgende criteria 
voldoen: 
- De "kroon" vertoont geen spleet- Bij een in de lengte doorgesneden korrel vertoont het 
endosperm een melige kern met daarom heen een hoornachtige laag. Dit hoornachtige gedeelte 
moet het grootste deel van de totale oppervlakte van de doorgesneden korrel uitmaken. 
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Bijlage 2 : Afbouwpercentage  
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Bijlage 3: Tekst oorsprongsverklaring 
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Bijlage 4 : Producten die ingevoerd kunnen worden uit Oekraïne 

Onverminderd de bepalingen voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt 
de omschrijving van de goederen slechts als indicatief beschouwd, aangezien in het kader van 
deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Wanneer „ex”-GN-codes zijn vermeld, 
is de GN-code samen met de daarbij horende omschrijving bepalend voor de toepassing van 

het preferentiestelsel. 

Tariefcontingenten o.b.v. Vo. 2015/2081 

Volgnummer GN-code Productomschrijving Periode Hoeveelheid 

in ton 

09.4306 1001 99 (00) spelt, zachte tarwe en 
mengkoren, andere dan 

zaaigoed 

Jaar 2016 

Jaar 2017 

Jaar 2018 

Jaar 2019 

Jaar 2020 

Jaar 2021 
en 
volgende 

950 000 

960 000 

970 000 

980 000 

990 000 

1 000 000 

1101 00 (15-
90) 

meel van zachte tarwe en 
spelt, meel van mengkoren 

1102 90 (90) meel van granen andere dan 
tarwe, mengkoren, rogge, 
maïs, gerst, haver, rijst 

1103 11 (90) gries en griesmeel van 
zachte tarwe en spelt 

1103 20 (60) pellets van tarwe 

09.4307 1003 90 (00) gerst, andere dan zaaigoed Jaar 2016 

Jaar 2017 

Jaar 2018 

Jaar 2019 

Jaar 2020 

Jaar 2021 
en 
volgende 

250 000 

270 000 

290 000 

310 000 

330 000 

350 000 

1102 90 (10) meel van gerst 

ex 1103 20 (25) pellets van gerst 

09.4308 1005 90 (00) maïs, andere dan zaaigoed Jaar 2016 

Jaar 2017 

Jaar 2018 

Jaar 2019 

Jaar 2020 

Jaar 2021 
en 
volgende 

400 000 

450 000 

500 000 

550 000 

600 000 

650 000 

1102 20 (10-
90) 

meel van maïs 

1103 13 (10-
90) 

gries en griesmeel van maïs 

1103 20 (40) pellets van maïs 

1104 23 (40-

98) 

bewerkte maïskorrels 

 

Tariefcontingenten o.b.v. Vo. 2017/2200 voor de periode van 1 januari 2018 tot en 

met 31 december 2020 

Volgnummer GN-code Productomschrijving Hoeveelheid in 
ton 
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09.4277 1001 99 00 spelt, zachte tarwe en mengkoren, 
andere dan zaaigoed 

65.000 

1101 00 15 

1101 00 90 

meel van zachte tarwe en spelt, meel 

van mengkoren 

1102 90 90 meel van granen andere dan tarwe, 
mengkoren, rogge, maïs, gerst, haver, 

rijst 

1103 11 90 gries en griesmeel van zachte tarwe 
en spelt 

1103 20 60 pellets van tarwe 

09.4278 1005 90 00 maïs, andere dan zaaigoed 625 000 

  1102 20 meel van maïs 

  1103 13 gries en griesmeel van maïs 

1103 20 40 pellets van maïs 

  1104 23 bewerkte maïskorrels 

09.4279 1003 90 00 gerst, andere dan zaaigoed 

325 000 1102 90 10 meel van gerst 

ex 1103 20 25 pellets van gerst 
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Bijlage 5: Certificaat van oorsprong 

Certificaat van oorsprong voor bepaalde producten waarvoor bĳzondere niet-preferentiële 
invoerregelingen gelden  

Inleidende aantekeningen:  

1. Het certificaat van oorsprong is twaalf maanden geldig vanaf de datum van afgifte door de instanties 
van afgifte  

2. De certificaten van oorsprong bestaan slechts uit één exemplaar waarop, naast het opschrift van het 
document, het woord „origineel” is vermeld. Mochten extra kopieën nodig zijn, dan wordt daarop, naast 
het opschrift van het document, het woord „kopie” vermeld. De douaneautoriteiten van de Unie 
aanvaarden uitsluitend het origineel van het certificaat van oorsprong als geldig exemplaar.  

3. De afmetingen van het certificaat van oorsprong zijn 210 × 297 mm, waarbij in de lengte een 
afwijking van ten hoogste 8 mm minder en 5 mm meer is toegestaan. Het te gebruiken papier is wit en 
houtvrĳ, met een gewicht van ten minste 40 g/m 2 . Het is voorzien van een gele, geguillocheerde 
onderdruk die elke vervalsing met behulp van mechanische of chemische middelen zichtbaar maakt.  

4. De certificaten van oorsprong worden gedrukt en ingevuld in machineschrift in één van de officiële 
talen van de Unie. Op het certificaat mogen geen schrappingen of overschrijvingen voorkomen. 
Wĳzigingen worden aangebracht door middel van doorhaling van de onjuiste gegevens en, in 
voorkomend geval, toevoeging van de juiste gegevens. Elke aldus aangebrachte wĳziging wordt 
goedgekeurd door degene die deze aanbrengt en geviseerd door de instantie van afgifte.  

Alle aanvullende, voor de tenuitvoerlegging van de Uniewetgeving inzake de bijzondere invoerregelingen 
vereiste gegevens worden in vak 5 van het certificaat van oorsprong vermeld.  

De onbeschreven gedeelten van de vakken 5, 6 en 7 worden zo doorgehaald dat latere toevoegingen 
niet mogelijk zijn.  

5. Elk certificaat van oorsprong is van een al dan niet gedrukt volgnummer voorzien, waarmee het van 

de andere certificaten kan worden onderscheiden, en is afgestempeld door de instantie van afgifte en 
ondertekend door de persoon of de personen die gemachtigd zĳn het te ondertekenen.  

6. Op de achteraf afgegeven certificaten van oorsprong wordt in vak 5 de volgende vermelding 
aangebracht in één van de officiële talen van de Europese Unie::  

— Expedido a posteriori,  

— Udstedt efterfølgende,  

— Nachträglich ausgestellt,  

— Εκδοθέν εκ των υστέρων,  

— Issued retrospectively,  

— Délivré a posteriori,  

— Rilasciato a posteriori,  

— Afgegeven a posteriori,  

— Emitido a posteriori,  

— Annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,  

— Utfärdat i efterhand,  

— Vystaveno dodatečně,  

— Välja antud tagasiulatuvalt,  

— Izsniegts retrospektīvi,  

— Retrospektyvusis išdavimas,  

— Kiadva visszamenőleges hatállyal,  

— Maħruġ retrospettivament,  

— Wystawione retrospektywnie,  

— Vyhotovené dodatočne,  

— издаден впоследствие,  

— Eliberat ulterior, 

— Izdano naknadno. 
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