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Tabel bij Nieuwsbericht  20.034 

Aanvragen rundvlees juni 2020 

 
 

Invoerregeling Contingent 

nummer 

(groep) 

Te stellen 

zekerheid 

importrecht 

 

Te stellen 

zekerheid 

certificaat 

 

Beschikbare 

hoeveelheid 

periode 

Maximum aan te 

vragen hoeveelheid 

deze periode  

Geldigheid 

importrecht 

Geldigheid  

Invoercertificaat 

Hilton Beef VS/Canada 

Verordening 593/2013 

 09.4002 n.v.t. € 12 per 100 kg 

 

8.808.987 kg 8.808.987 kg n.v.t. Vanaf dag van afgifte  

t/m 30 juni 2020  

Rundvlees bestemd voor 

verwerking regeling A * 

Verordening  412/2008  

 09.4057 € 6 per 100 kg € 12 per 100 kg 

 

50.000.000 kg 10% van de 

beschikbare hoeveel-

heid 

1 juli t/m 30 juni 

2021 

120 dagen va dag 

van afgifte  

Rundvlees bestemd voor 

verwerking regeling B * 

Verordening  412/2008  

09.4058 € 6 per 100 kg € 12 per 100 kg 

 

13.703.000 kg 10% van de 

beschikbare hoeveel-

heid 

1 juli t/m 30 juni 

2021 

120 dagen va dag 

van afgifte 

Rundvlees van oorsprong 

uit Oekraïne 

Verordening 2015/2079 

09.4270 € 6 per 100 kg € 12 per 100 kg 

 

9.000.000 kg Maximaal 25% van de 

door u aangetoonde 

referentiehoeveelheid 

1 juli t/m 31 

december 2020 

30 dagen va dag van 

afgifte (uiterlijk 

31/12/2020) 

 Rundvlees uit Canada 

Verordening 2017/1585 

09.4280 n.v.t.  € 9,50 per 100 kg  17.965.585 kg 17.965.585 kg n.v.t. 5 maanden va 1 juli 

(uiterlijk 

31/12/2020) 

Rundvlees uit Canada 

Verordening 2017/1585 

09.4281 n.v.t. € 9,50 per 100 kg  7.489.000 kg 7.489.000 kg n.v.t. 5 maanden va 1 juli 

(uiterlijk 

31/12/2020) 

*Voor de regeling A en B opent een nieuw contingentjaar. Wilt u hiervoor aanvragen, dan moet u ook bewijs van handel aantonen. 

U kunt voor Hilton beef digitaal aanvragen. Gebruik daarvoor onder Direct Regelen de optie Individueel invoercertificaat aanvragen. Voor de overige 
 regelingen kunt u niet digitaal aanvragen. Wilt u gebruik maken van één van deze regelingen, gebruik dan op Agrarische producten invoeren de optie  
Invoercertificaat (met of zonder rechtenoverdracht) aanvragen onder Direct Regelen.   

 

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



