
INVOERRECHTEN IN DE SECTOR SUIKER IN EURO'S BULLETIN NUMMER: 01/IS/22

DATUM VAN INGANG: 1 oktober 2022
GN-CODE OMSCHRIJVING PRODUCT Voet- Represen- Totaal te

noten tatieve vast recht aanvullend betalen in-
prijs recht voerrecht

per 100 kg per 100 kg (6)
1701 12 ruwe beetwortelsuiker in vaste vorm, basis 92%

10 bestemd om te worden geraffineerd 31,88 33,90 (1) - (1) 33,90
90 andere 31,88 41,90 - (1) 41,90

1701 13 ruwe rietsuiker in vaste vorm, basis 92% met een polarisatiegraad 
van 69% tot 93%

10 bestemd om te worden geraffineerd 31,88 33,90 (1) - (1) 33,90
90 andere 31,88 41,90 - (1) 41,90

1701 14 andere ruwe rietsuiker in vaste vorm, basis 92%
10 bestemd om te worden geraffineerd 31,88 33,90 (1) - (1) 33,90
90 andere 31,88 41,90 - (1) 41,90

1701 91 00 witte suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen 36,96 41,90 - 41,90

1701 99 witte suiker (m.u.v. 1701 91 00)
10 gekristalliseerd 36,96 41,90 - 41,90
90 andere (5) 36,96 41,90 - 41,90

(3)        per % sacharosegehalte in 100 kg product
1702 20 ahornsuiker in vaste vorm (6)

10 gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen - 0,40 - 0,40
90 andere en ahornsuikerstroop (2) - - - (2)

1702 60 95 fructose en fructosestroop, bevattende in droge toestand 50%
of meer fructose (m.u.v. isoglucose en inulinestroop) (8) - 0,40 - 0,40

1702 90 suikers en stropen (m.u.v. lactose, ahornsuiker, glucose,
maltodextrine, isoglucose, maltose, frutose):

71 karamel, bevattende in droge toestand 50% of meer sacharose - 0,40 - 0,40
95 andere 0,37 0,40 - 0,40

1702 60 80 inulinestroop (7) - 0,40 - 0,40
1702 90 80 inulinestroop (10) - 0,40 - 0,40
2106 90 59 andere suikers/stropen, gearomat./toegevoegde kleurstof. - 0,40 - 0,40

(m.u.v. lactose-, glucose-, maltodextrine- en isoglucosestr.)
(9) per 100 kg droge stof (6)

1702 isoglucose
30 10 in droge toestand geen of minder dan 20% fructose bevattend - 50,70 - 50,70
40 10 in droge toestand 20% of meer doch minder dan 50% fructose - 50,70 - 50,70
60 10 in droge toestand meer dan 50% fructose bevattend - 50,70 - 50,70
90 30 andere dan 1702 30, 1702 40 of 1702 60 - 50,70 - 50,70

2106 90 30 isoglucosestroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen - 42,70 - 42,70
per 1.000 kg

1212 91 suikerbieten
20 gedroogd, ook indien in poedervorm (4) - 230,00 - 230,00
80 andere - 67,00 - 67,00

1212 93 00 suikerriet - 46,00 - 46,00

(1) Indien het rendement van de ingevoerde suiker afwijkt van het rendement voor standaardkwaliteit, wordt voor het bepalen van het toe te passen 
recht het rendement gedeeld door 92.
(2) Het recht dat overeenkomt met het geconsolideerd douanerecht van 8% ad valorem per 1 juli 2000.
(3) Indien het in te voeren product in sacharose omgerekende invertsuiker of minder dan 85% sacharose bevat, wordt het sacharosegehalte 
overeenkomstig Vo. (EG) nr. 951/2006 bepaald d.m.v. het gehalte aan droge stof.
(4) Incl. suikerbietenkoppen, die geheel of ten dele zijn ontdaan van bladeren, in stukken gesneden en gedroogd en in het algemeen met een 
suikergehalte van meer dan 60 gewichtspercenten, berekend op de droge stof.
(5) Dit bedrag is ook van toepassing op witte/ruwe suiker, met toevoeging van stoffen andere dan gearomat. of kleurende.
(6) Producten van oorsprong uit de LGO zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van invoerrecht volgens art. 35 van het besluit van de Raad 
nr. 2001/822/EG van 27 november 2001. (Zie regeling In- en uitvoer sector suiker)
(7) Hieronder wordt verstaan het product, dat onmiddellijk na hydrolyse van inuline of oligofructose wordt verkregen en in droge toestand meer dan 
50% vrije fruct. of fruct. in de vorm van sacharose bevat.
(8) Hieronder wordt verstaan het product dat onmiddellijk na hydrolyse van inuline of oligofructose wordt verkregen en in droge toestand
ten minste 50% vrije fructose of fructose in de vorm van sacharose bevat.
(9) Voor de berekening van het recht van deze producten wordt het gehalte aan droge stof bepaald overeenkomstig
artikel 3 van Vo. (EG) nr. 951/2006.
(10) Hieronder wordt verstaan het product, dat onmiddellijk na hydrolyse van inuline of oligofructose wordt verkregen en in droge toestand 50%
vrije fruct. of fruct. in de vorm van sacharose bevalt

Wijzigingen in de tarieven worden in vet en cursief lettertype aangegeven
Met ingang van 27-1-2013 worden er geen aanvullende invoerrechten toegepast tot 30 september 2027.




