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Tabel bij Nieuwsbericht 20.061                        
 

Preferentiële tariefcontingenten in het kader van invoer van kaas uit Nieuw-Zeeland 

(Bijlage I k van Verordening (EEG) nr. 2535/2001) 

 

contingent-
nummer 

GN-code omschrijving 

Hoeveelheid 
van 1 oktober 
tot en met 31 
december 
2020 in kg 

Douanerecht 
in €/ 100 kg 

09.4515 0406 90 01 Kaas voor verwerking (1) 4.000.000 17,06 

09.4514 ex 0406 90 21 

Cheddar in hele vorm (in platte cilindrische vorm 

met een nettogewicht van 33 of meer doch niet 

meer dan 44 kg, of in de vorm van een kubus of 

blok met een nettogewicht van 10kg of meer), met 

een vetgehalte van 50 of meer 

gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en 

met een rijpingstijd van ten minste drie maanden 

7.000.000 17,06 

1) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming wordt uitgeoefend met toepassing van de desbetreffende 

bepalingen van de Unie. De bedoelde kaas wordt geacht verwerkt te zijn wanneer hij is verwerkt tot producten 

van onderverdeling 0406.30 van de gecombineerde nomenclatuur. Het bepaalde in de artikelen 291 tot en met 

300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 is van toepassing 

 

Tariefcontingenten in het kader van de GATT/WTO-overeenkomsten, gespecificeerd naar land 

van oorsprong: Nieuw-Zeelandse boter (Bijlage IIIA van Verordening (EEG) nr. 2535/2001) 

 

GN-code Omschrijving 
Land van 
oorsprong 

Hoeveelheid 
van 1 oktober 
tot en met 31 
december 2020 
in kg 

Douanerecht  
in € per 
100 kg  

ex 0405 10 11 

ex 0405 10 19 

 

Boter, van ten minste 6 weken oud, met een vetgehalte 

van niet minder dan 80 doch minder dan 85%, 

rechtstreeks uit melk of room bereid, zonder 

gebruikmaking van opgeslagen materialen volgens één 

enkel volledig apart en ononderbroken procédé 

Nieuw-Zeeland  

 

contingent 09.4195 

Deel A: 

41.081.000 

 

contingent  

09.4182 

Deel B: 

33.612.000 

 

70,00 

 

ex 0405 10 30 Boter, van ten minste zes weken oud, met een 

vetgehalte van niet minder dan 80 doch minder dan 85 

gewichtspercenten, rechtstreeks uit melk of room bereid 

zonder gebruikmaking van opgeslagen materialen 

volgens één enkel procedé waarbij de room een fase 

van geconcentreerd botervet en/of fractionering van dat 

botervet kan doorlopen (de zogenaamde “Ammix”- en 

“Spreadable”-procedés) 

 

Nieuw-Zeeland 

 


