Invoer zuivel
(Vo 2020/761)
Contingentnummer en
oorsprong
09.4155
Zwitserland

GN-code

Looptijd contingent

Deelperioden

1 juli t/m 30 juni

1 juli t/m 31 dec
1 jan t/m 30 juni

2.000.000
(1.000.000 per
deelperiode)

35

Ja, 25 ton

1 januari t/m 31
december

1 jan t/m 30 juni
1 juli t/m 31 dec

7.200.000
(3.600.000 per
deelperiode)

35

Ja, 25 ton

productomschrijving

ex 0401 40 Room met een vetgehalte van meer dan 6
doch niet meer dan 10 %

Beschikbaar in
kg per jaar

zekerheid
in €/ 100 kg

Bewijs van handel

ex 0401 50 Room met een vetgehalte van meer dan 10
gewichtspercenten
0403 10 yoghurt
09.4179
Noorwegen

0406 Kaas en wrongel

09.4228
Noorwegen

0404 10 wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt
of met toegevoegde suiker of andere
zoetstoffen

1 januari t/m 31
december

1 jan t/m 30 juni
1 juli t/m 31 dec

1.250.000
(625.000 per
deelperiode)

35

Ja, 25 ton

09.4229
Noorwegen

0404 10 02 wei en gewijzigde wei, in poeder, korrels of
in een andere vaste vorm, zonder
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en
met een gehalte aan proteïne
(stikstofgehalte 6,38), van niet meer dan
15 gewichtspercenten en met een
vetgehalte van niet meer dan 1,5
gewichtspercent

1 januari t/m 31
december

1 jan t/m 30 juni
1 juli t/m 31 dec

3.150.000
(1.575.000 per
deelperiode)

35

Ja, 25 ton

ex 0405 10 11 Boter, van ten minste 6 weken oud, met
en een vetgehalte van niet minder dan 80 doch
ex 0405 10 19 minder dan 85%, rechtstreeks uit melk of

1 januari t/m 31
december

1 jan t/m 30 juni
1 juli t/m 31 dec

21.230.000
(10.615.000 per
deelperiode)

35

Ja, 100 ton in de
periode van 12
maanden voorafgaand

09.4182*
NieuwZeeland
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Contingentnummer en
oorsprong

Looptijd contingent
GN-code

Deelperioden

productomschrijving

Beschikbaar in
kg per jaar

zekerheid
in €/ 100 kg

room bereid, zonder gebruikmaking van
opgeslagen materialen volgens één enkel
volledig apart en ononderbroken procedé

Bewijs van handel

aan de maand
november

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)
09.4195**
NieuwZeeland

ex 0405 10 11 Boter, van ten minste 6 weken oud, met
en een vetgehalte van niet minder dan 80 doch
ex 0405 10 19 minder dan 85%, rechtstreeks uit melk of
room bereid, zonder gebruikmaking van
opgeslagen materialen volgens één enkel
volledig apart en ononderbroken procedé

1 januari t/m 31
december

1 jan t/m 30 juni
1 juli t/m 31 dec

1 januari t/m 31
december

1 jan t/m 30 juni
1 juli t/m 31 dec

1 januari t/m 31
december

1 jan t/m 30 juni
1 juli t/m 31 dec

25.947.000
(12.973.500 per
deelperiode)

35

Invoer van producten
vallend onder
contingent 09.4182 en
09.4195

35

Ja, 25 ton

35

Ja, 25 ton

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)
09.4225
IJsland
09.4226
IJsland

0405 10 11 Natuurlijke boter
0405 10 19
ex 0406 10 50 Skyr

4.000.000

Pagina 2 van 5

Contingentnummer en
oorsprong

Looptijd contingent
GN-code

Deelperioden

productomschrijving

Beschikbaar in
kg per jaar

zekerheid
in €/ 100 kg

Bewijs van handel

(2.000.000 per
deelperiode)
09.4227
IJsland

ex 0406 met Kaas
uitzondering
van ‘SKYR’ van
GN-onderverdeling
0406 10 50

1 januari t/m 31
december

1 jan t/m 30 juni
1 juli t/m 31 dec

09.4514
NieuwZeeland

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

1 januari t/m 31
december

09.4515
NieuwZeeland

0406 90 01 Kaas voor verwerking
Gebruik voor dit specifieke doel wordt gemonitord

50.000
(25.000 per
deelperiode)

35

Ja, 25 ton

Geen
deelperioden

4.361.000

35

Ja, 25 ton

1 januari t/m 31
december

Geen
deelperioden

1.670.000

35

Ja, 25 ton

1 juli t/m 30 juni

1 juli t/m 31 dec
1 jan t/m 30 juni

14.941.000
(7.470.500 per
deelperiode)

35

Ja, 25 ton

1 januari t/m 31
december

1 jan t/m 30 juni
1 juli t/m 31 dec

10.000.000
(5.000.000 per
deelperiode)

35

Ja, 25 ton

overeenkomstig 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. De in artikel 254 van Verordening
(EU) nr. 952/2013 bedoelde regeling bijzondere
bestemming is van toepassing

09.4595
Alle landen,
muv VK
09.4600
Oekraïne

0406 90 21 Cheddar

Melk en room, niet in poeder, in korrels of
in andere vaste vorm; yoghurt, niet
0401 gearomatiseerd, noch met toegevoegde
vruchten of cacao; gegiste of aangezuurde
zuivelproducten, niet gearomatiseerd, noch
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Contingentnummer en
oorsprong

GN-code

Looptijd contingent

Deelperioden

1 januari t/m 31
december

1 jan t/m 30 juni
1 juli t/m 31 dec

productomschrijving

Beschikbaar in
kg per jaar

zekerheid
in €/ 100 kg

Bewijs van handel

met toegevoegde vruchten of cacao en niet
in poeder, in korrels of in andere vaste
vorm
0402 91
0402 99
0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69
09.4601
Oekraïne

Melk en room, in poeder, in korrels of in
andere vaste vorm; gegiste of aangezuurde
zuivelproducten, in poeder, in korrels of in
andere vaste vorm, niet gearomatiseerd,
0402 10
noch met toegevoegde vruchten of cacao;
producten bestaande uit natuurlijke
bestanddelen van melk, elders genoemd
noch elders onder begrepen

5.000.000
(2.500.000 per
deelperiode)

35

Ja, 25 ton

0402 21
0402 29
0403 90 11
0403 90 13
0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33
Pagina 4 van 5

Contingentnummer en
oorsprong

GN-code

Looptijd contingent

Deelperioden

1 januari t/m 31
december

1 jan t/m 30 juni
1 juli t/m 31 dec

1 januari t/m 31
december

1 januari t/m 31
december

productomschrijving

Beschikbaar in
kg per jaar

zekerheid
in €/ 100 kg

Bewijs van handel

0403 90 39
0404 90 21
0404 90 23
0404 90 29
0404 90 81
0404 90 83
0404 90 89
09.4602
Oekraïne

Boter en andere van melk afkomstige
vetstoffen; zuivelpasta’s met een vetgehalte
0405 10
van meer dan 75 doch minder dan 80
gewichtspercenten

3.000.000
(1.500.000 per
deelperiode)

35

Ja, 25 ton

Geen
deelperioden

3.711.000

10

Nee

Geen
deelperioden

500.000

10

Nee

0405 20 90
0405 90
09.4521***
Australië

09.4522***
Australië
*
**
***

Cheddar in hele vorm met standaardgewicht
(in platte cilindrische vorm met een
nettogewicht van 33 of meer docht niet
meer dan 44 kg, of in de vorm van een
ex 0406 90 21 kubus of blok met een nettogewicht van 10
kg of meer), met een vetgehalte van 50 of
meer gewichtspercenten, berekend op de
droge stof, en met een rijpingstijd van
tenminste 3 maanden
0406 90 01

Kaas voor verwerking

Uw aanvraag bedraagt minimaal 20 ton en maximaal 10% van de beschikbare hoeveelheid
Uw aanvraag bedraagt maximaal 125% van de hoeveelheid producten die u onder contingent 09.4182 en 09.4195 heeft ingevoerd in de periode van 24 maanden vóór november
Elke werkdag aan te vragen
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