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In deze basisregeling vindt u informatie over het handelsverkeer van landbouwproducten die
worden beheerd met in- en uitvoercertificaten en die gecontingenteerd zijn.
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. Als u vragen heeft over de uitvoering van
deze regeling kunt u contact opnemen met het team in- en uitvoerregelingen, T 088 04
26762 en 088 04 24638 . Met beleidsmatige vragen kunt u contact opnemen met Peter van
Dijk, T 088 04 26788.
De bepalingen zijn van toepassing op de tariefcontingenten die op of na 1 januari 2021
worden opengesteld. De wijzingen op basis van uitvoeringsverordening (EU) 2022/64 zijn
verwerkt in deze versie van de basisregeling.
Nieuw is dat voor een aantal tariefcontingenten een onafhankelijkheidsverklaring verplicht is.
Dit moet geregistreerd worden in het LORI-systeem. Het LORI-systeem is ontwikkeld, wordt
onderhouden door en valt onder de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie.
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.
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1 Algemeen, Wettelijke Basis
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760, Art,1 en 2/ Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 2 en
3

In deze basisregeling vindt u de voorwaarden die gelden voor de tariefcontingenten die
worden beheerd met certificaten. De verordeningen die de basis vormen voor deze
basisregeling zijn:
•
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760,
•
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761,
De Verordeningen (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad en de
Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 907/2014, (EU) 2015/2446 en (EU) 2016/1237 van de
Commissie en Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/2447 en (EU) 2016/1239 van de
Commissie zijn van toepassing.
In hoofdstuk 1 zijn de algemene bepalingen beschreven van de tariefcontingenten
In hoofdstuk 2 zijn de voorwaarden met betrekking tot de aanvragen opgenomen
In hoofdstuk 3 zijn de bepalingen met betrekking tot toewijzingen, geldigheidsduur,
rechtenoverdracht en bewijs van oorsprong opgenomen.
In hoofdstuk 4 zijn de sancties opgenomen
In hoofdstuk 5 zijn de rechten en verplichtingen opgenomen
In hoofdstuk 6 zijn de specifieke bepalingen per sector opgenomen
In bijlage I zijn per contingent de voorwaarden opgenomen waaraan u moet voldoen om deel
te kunnen nemen aan een contingent.
Voor in- en uitvoercontingenten zijn de basisbepalingen rondom in- en uitvoercertificaten van
toepassing tenzij daarvan wordt afgeweken in deze basisregeling. Deze kunt u vinden in de
Basisregeling invoer algemeen en de Basisregeling uitvoer algemeen.

1.1 Voorwaarden aanvraag tariefcontingenten bij RVO
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760, art. 3

Als u gebruik wilt maken van tariefcontingenten, dan moet u aan bepaalde voorwaarden
voldoen. U moet:
• gevestigd zijn in Nederland;
• in Nederland geregistreerd zijn voor btw-doeleinden;
•
in het bezit zijn van een EORI-nummer; en
•
afhankelijk van het contingent waarvoor u aanvraagt,
o
een bewijs van handel indienen, of
o
een referentiehoeveelheid aantonen, en/of
•
•
een verplichte voorregistratie doen in verband met het onafhankelijkheidsvereiste,
zie uitleg daarover in paragraaf 1.4. U vindt de onafhankelijkheidsverklaring op
mijn.rvo.nl.
Douane-expediteurs en douane-agenten mogen geen aanvragen op eigen naam en voor
eigen rekening indienen; zij kunnen niet als titularis op de certificaten worden vermeld.
Hieronder worden de voornaamste bepalingen behandeld. Kijk voor een volledig overzicht in
de verordening.

1.2 Bewijs van handel
Voor een aantal contingenten moet u bewijzen dat u handel heeft gedreven met derde
landen. De bewijzen van handel dient u samen met uw eerste certificaataanvraag binnen
elke tariefcontingentperiode in. In bijlage I kunt u per contingent lezen of een bewijs van
handel vereist is en wat de minimumhoeveelheid is die u moet hebben in- of uitgevoerd aan
producten van de sector als vermeld in art, 1 lid 2 at/m w van Verordening (EU) nr.

Basis tariefcontingenten
7
1308/2013, in elk van de twee opeenvolgende perioden van twaalf maanden die eindigen
twee maanden voor de eerste aanvraag voor een contingentperiode mag worden ingediend.
Uitzonderingen zijn mogelijk. Raadpleeg daarvoor bijlage I.
Als het een tariefcontingent betreft waarvoor ook referentie moet worden aangetoond, hoeft
geen bewijs van handel te worden overgelegd. Als de Europese Commissie (EC) door
onvoorziene omstandigheden het aantonen van referentie schorst, dan moet u het bewijs
van handel wel overleggen.

1.3 Referentiehoeveelheid
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760, art 9

Voor sommige contingenten moet u referentiehoeveelheid aantonen. Dat is de gemiddelde
jaarlijkse hoeveelheid producten die u in de EU in het vrije verkeer heeft gebracht gedurende
twee opeenvolgende perioden van twaalf maanden. Deze periode eindigt twee maanden vóór
de eerste aanvraag voor de tariefcontingentperiode mag worden ingediend. De
referentiehoeveelheid heeft betrekking op invoer van producten die onder hetzelfde
contingent vallen en dezelfde oorsprong hebben. Sectoraal zijn er afwijkende bepalingen.
Deze kunt u vinden in bijlage I.
De referentiehoeveelheid voor gefuseerde ondernemingen wordt vastgesteld door de
hoeveelheden producten, die door de betreffende marktdeelnemers in het vrije verkeer zijn
gebracht, bij elkaar op te tellen. Ook kan een onderneming zijn referentiehoeveelheid
overdragen aan een andere marktdeelnemer met het formulier samenvoegen referentie. Het
formulier vindt u op mijn.rvo.nl onder het kopje Direct op papier regelen, button
Referentieoverdracht aanvragen.
De referentiehoeveelheid bedraagt per importeur niet meer dan 15% van de hoeveelheid die
voor het betrokken tariefcontingent beschikbaar is in de desbetreffende
tariefcontingentperiode. Als een contingent verdeeld is in deelperioden, is de maximale
referentiehoeveelheid die u per deelperiode kunt inzetten, gelijk aan het aan het percentage
van de hoeveelheid die voor de betreffende deelperiode beschikbaar is. De bewijzen van
referentie dient u samen met uw eerste certificaataanvraag in. De invoertariefcontingenten
waarvoor u de referentiehoeveelheid moet aantonen, zijn vermeld in bijlage I.
Tevens geldt voor een aantal tariefcontingenten een voorafgaande verplichte registratie in
het LORI-systeem. En voor een aantal van die tariefcontingenten moet u de referentie
registreren in het LORI-systeem. Meer hierover kunt u lezen in hoofdstuk 1.6.
Als de referentiehoeveelheid bij de aanvraag niet op de juiste wijze is aangetoond, verklaart
RVO de aanvraag niet ontvankelijk.
De EC kan de verplichting om referentiehoeveelheid aan te tonen schorsen als aan het einde
van de negende maand van een tariefcontingentperiode onderbenutting dreigt van de
betreffende tariefcontingenten.
1.3.1 Bewijs van de referentiehoeveelheid
Uw referentiehoeveelheid wordt vastgesteld aan de hand van een gewaarmerkte afdruk van
de douaneaangifte voor het vrije verkeer. De douaneaangifte die gebruikt wordt voor de
vaststelling van de referentiehoeveelheid moet tevens het factuurnummer bevatten. De
factuur moet u op verzoek van RVO toesturen en moet ten minste de volgende gegevens
bevatten:
a) de naam van de importeur of aangever;
b) de productbeschrijving die overeenkomt met de achtcijferige GN-code waarvoor een TRQ
is opengesteld ;
c) het factuurnummer.
De referentiehoeveelheid van gefuseerde marktdeelnemers wordt vastgesteld door de
hoeveelheden product op te tellen die de bedrijven die fuseren in de referentieperioden in
het vrije verkeer hebben gebracht.
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De referentiehoeveelheid kan worden bepaald door hoeveelheden product die in het vrije
verkeer van de EU zijn gebracht:
In het kader van de betrokken TRQ;
In het kader van een andere preferentiële regeling, op voorwaarde dat het om
dezelfde producten gaat; of
In het kader van de niet-preferentiële invoer van dezelfde producten (dus tegen
volledig recht).

1.4. Verplichtte LORI-registratie
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760, art. 13

Voor een aantal tariefcontingenten geldt een verplichte voorafgaande registratie in het LORIsysteem (License Operator Registration and Identification). Het betreft de overvraagde
contingenten, zie onderstaand overzicht.
Tabel: overzicht contingenten met verplichte voorafgaande registratie in het LORI-systeem
09.4285
09.4212
09.4251
09.4273
09.4422
(Knoflook)
(pluimvee)
(pluimvee)
(pluimvee)
(pluimvee)
09.4067
09.4213
09.4254
09.4410
09.4290
(pluimvee)
(pluimvee)
(pluimvee)
(pluimvee)
(pluimvee)
09.4068
09.4214
09.4255
09.4411
09.4289
(pluimvee)
(pluimvee)
(pluimvee)
(pluimvee)
(pluimvee)
09.4069
09.4215
09.4260
09.4412
(pluimvee)
(pluimvee)
(pluimvee)
(pluimvee)
09.4211
09.4216
09.4263
09.4420
(pluimvee)
(pluimvee)
(pluimvee)
(pluimvee)

Voordat u begint met uw LORI-registratie is het van belang dat u weet welke voorwaarden er
gelden voor deze contingenten en welke documenten u moet uploaden in het LORI-systeem.
Tevens moet voor bepaalde van deze contingenten uw referentie registreren in het LORIsysteem met formulier 801. Zie daarvoor hoofdstuk 1.6 van deze basisregeling.
Om u te kunnen registeren in de LORI-database moet u toegang krijgen tot de database van
de EC. U kunt uw aanvraag van uw LORI-registratie indienen in de lidstaat waar u gevestigd
bent, voor BTW doeleinden geregistreerd bent en een EORI-nummer heeft. Voor de volledige
procedure verwijzen wij u naar onze informatiepagina LORI registratie.
Uw aanvraag tot registratie moet u indienen ten minste twee maanden vóór de maand
waarin u voornemens bent certificaataanvragen in te dienen. In uw registratie is het van
belang dat u een geldig e‐mailadres vermeldt. Via dit e-mailadres wordt alle communicatie
m.b.t. uw registratie gedaan door de EC en RVO. RVO beoordeelt uw registratie als deze
correct en actueel is en alle bijlagen zijn geüpload. Zodra RVO uw registratie gevalideerd
heeft, wordt de EC via het elektronische LORI-systeem daarvan in kennis gesteld. De EC zal
uw aanvraag beoordelen en eventueel uw registratie goedkeuren. U ontvangt bericht van
deze goedkeuring per mail van RVO.
Uw registratie blijft geldig in het LORI-systeem tot de intrekking ervan. Na intrekking van de
registratie blijft deze zeven jaar opgeslagen in het elektronische LORI-systeem.
RVO kan uw registratie intrekken in de volgende gevallen in:
a) op verzoek van de geregistreerde marktdeelnemer;
b) zodra RVO constateert dat de geregistreerde marktdeelnemer niet langer voldoet aan de
voorwaarden en vereisten om in aanmerking te komen voor de aanvraag voor
tariefcontingenten die verplichte LORI-registratie vereisen.
Over de intrekking ontvangt u een kennisgeving van RVO omkleed met redenen.
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U moet RVO binnen tien kalenderdagen in kennis stellen van elke wijziging die van invloed is
op uw LORI-record. Deze wijzigingen worden door de EC geregistreerd nadat RVO uw
wijzigingen heeft gevalideerd.
De EC kan het vereiste inzake voorafgaande registratie van de marktdeelnemers in het
elektronische LORI-systeem schorsen als onvoorzien en uitzonderlijke omstandigheden tot
onderbenutting van het contingent dreigen te leiden. De duur van de schorsing mag de
betreffende tariefcontingentperiode niet overschrijden. RVO zal de schorsing melden op de
website met een nieuwsbericht.
Hoe u toegang krijgt tot het LORI-systeem kunt u lezen in de praktische instructie die RVO
voor u heeft opgesteld met daarin stapsgewijs het te volgen proces. De EC heeft een
uitgebreide instructie beschikbaar gesteld.
1.5 Voorwaarden deelname van contingenten met voorafgaande registratie
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760, art. 11 en 12

U mag slechts een aanvraag indienen voor tariefcontingenten waarvoor voorafgaande
registratie (LORI-registratie)vereist is, als u:
•
Geen banden heeft met andere natuurlijke personen of rechtspersonen die een
aanvraag indienen voor hetzelfde contingentvolgnummer; of
•
Wel banden heeft met andere natuurlijke personen of rechtspersonen die een
aanvraag indienen voor hetzelfde contingent, maar regelmatig substantiële
economische activiteiten verricht.
Dit moet u bewijzen met een onafhankelijksheidsverklaring, Deze moet u uploaden in het
LORI-systeem. Een model vindt u op mijn rvo.nl (onafhankelijkheidsverklaring LORI onder
Direct op papier regelen).
Wanneer uw onderneming banden heeft met andere natuurlijke of rechtspersonen die ook
een aanvraag indienen voor hetzelfde contingent, dan moet u bij uw de registratie in het
elektronische LORI-systeem:
•
aantonen dat u regelmatig substantiële economische activiteiten verricht. U doet dit
door de vereiste documenten in te dienen die zijn vermeld in het onderdeel “Bewijs
van substantiële economische activiteit van de marktdeelnemer” van bijlage II bij
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760*;
•
de identiteit van de natuurlijke persoon of rechtspersonen met wie u banden heeft,
bekendmaken door het desbetreffende deel in uw LORI-registratie in te vullen. *
Hoe u bewijs van substantiële economische activiteit kunt leveren vindt u op onze
informatiepagina.
De mogelijkheid bestaat dat de EC de verplichting van de voorafgaande registratie van de
marktdeelnemers schorst. Dit kan gebeuren wanneer onvoorziene en uitzonderlijke
omstandigheden tot de onderbenutting van dat tariefcontingent dreigen te leiden.
1.6 Verplichte registratie van de referentiehoeveelheid in LORI-database
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760, art. 9, lid 6

Als u aanvragen gaat indienen waarvoor verplichte registratie in de LORI-database geldt, dan
moet u via formulier 801 voor een aantal tariefcontingenten uw referentiehoeveelheid ook
opgeven in het LORI-systeem. De referentiehoeveelheid voor deze contingenten moet tijdig
zijn geregistreerd in het LORI-systeem. RVO heeft een verwerkingstermijn nodig om uw
geregistreerde referentie te beoordelen. Dit moet voor de indiening van uw eerste aanvraag
voor een invoercertificaat gebeurd zijn.
Het betreft de contingenten:
09.4211, 09.4212 en 09.4213 en 09.4290;
09.4214, 09.4215 en 09.4216; en
09.4410, 09.4411 en 09.4412 en 09.4289.
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1.7 Klachten onterechte registratie LORI-Database
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760, art. 14

Bent u in het LORI-systeem geregistreerd en vermoedt u dat een andere geregistreerde
deelnemer niet voldoet aan de voorwaarden en vereisten om deel te kunnen nemen aan de
tariefcontingenten waarvoor een LORI-registratie geldt, dan kunt een klacht indienen bij
RVO. Uw klacht moet binnen een jaar nadat de EC de gegevens van de LORI-geregistreerden
via haar website heeft bekendgemaakt, zijn ontvangen door RVO. Uw klacht moet tenminste
het volgende bevatten:
•
naam en adres van indiener
•
dagtekening
•
inhoud/motivering van de klacht
Uw gemotiveerde klacht kunt u mailen via Lori-registratie-klacht@rvo.nl
2 Aanvragen
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 4

2.1 Tariefcontingentperiode
De tariefcontingenten worden geopend voor een periode van twaalf opeenvolgende maanden
(hierna de “tariefcontingentperiode” genoemd). Een tariefcontingentperiode kan in
deelperioden worden onderverdeeld. Een overzicht van de tariefcontingenten, met de
hoeveelheden en eventueel de hoeveelheden per deelperiode kunt u vinden in bijlage I.
2.2 Maximumhoeveelheden waarvoor een aanvraag kan worden ingediend
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 5

De aangevraagde hoeveelheid mag niet groter zijn dan de totale hoeveelheid die voor de
betrokken tariefcontingentperiode of deelperiode beschikbaar is. De beschikbare
hoeveelheid omvat de totale vastgestelde hoeveelheid voor de resterende contingentperiode
of deelperiode verhoogd met de hoeveelheid die in de vorige deelperiode voor het
tariefcontingent niet is gebruikt. Afhankelijk van uw referentiehoeveelheid kun u maximaal
15% van de beschikbare hoeveelheid aanvragen. Een overzicht van de beschikbare
hoeveelheid vindt u op de website van EC. Klik met de rechtermuisknop, kies Show
navigation pane buttons, kies vervolgens de gewenste taal, jaar en sector.
2.3 Indiening van aanvragen voor invoer- en uitvoercertificaten
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art, 6

Aanvragen voor invoer- en uitvoercertificaten worden ingediend in de eerste zeven dagen
(niet op zon- en feestdagen of daarmee gelijkgestelde dagen) van de maand uiterlijk om
13:00 uur, die aan het begin van de tariefcontingentperiode voorafgaat. Daarna kan tijdens
de eerste zeven dagen (niet op zon- en feestdagen of daarmee gelijkgestelde dagen) van
elke maand gedurende de tariefcontingentperiode een aanvraag worden ingediend. In
december mogen geen aanvragen worden ingediend.
Aanvragen voor invoer- en uitvoercertificaten die geldig zijn vanaf 1 januari, kunt u indienen
in de periode van 23 tot en met 30 november van het jaar voorgaande aan de nieuwe
tariefcontingentperiode. Per sector kunnen er afwijkende bepalingen zijn vastgesteld; dat
vindt u in sectorspecifieke voorwaarden in hoofdstuk 6.
U mag slechts één aanvraag per maand en per tariefcontingent indienen. In de maand
november kunt u twee aanvragen per tariefcontingent indienen: één aanvraag voor
certificaten die voor de maand december geldig zijn en één aanvraag voor certificaten die
vanaf januari geldig zijn.
Als u voor een tariefcontingent meer aanvragen indient zijn alle aanvragen voor hetzelfde
tariefcontingent niet ontvankelijk en wordt de gestelde zekerheid voor alle aanvragen
verbeurd. Wanneer een tariefcontingent betrekking heeft op verschillende GN-codes, landen
van oorsprong of invoerrechten, kunt u elke maand voor de verschillende GN-codes, landen
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van oorsprong of invoerrechten een aanvraag indienen. Die aanvragen worden tegelijkertijd
ingediend. RVO zal uw aanvraag beschouwen als één enkele aanvraag.
Er kunnen echter sectoren zijn waarvoor is bepaald dat u toch meerdere aanvragen tegelijk
kunt indienen. Dit vindt u terug in de bijlagen/sectorspecifieke bepalingen.
Voor aanvragen van in- en uitvoercertificaten op basis van echtheidscertificaten in de sector
rundvlees en de IMA 1 in de sector zuivel gelden afwijkende bepalingen en kunnen elke
werkdag uiterlijk om 13:00 uur certificaten aangevraagd worden.

2.4 Wijze van aanvragen en verplichte vermeldingen in aanvragen
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art, 7 en 12 en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1239, art. 2

Invoercertificaten kunnen voor de meeste tariefcontingenten digitaal worden aangevraagd.
Uitzonderingen hierop zijn vindt u op de website. Voor die uitzonderingen kan een aanvraag
alleen met een word-formulier ingediend worden via basisregistratie@rvo.nl.
In onze nieuwsberichten geven wij aan of u uw aanvraag digitaal of per e-mail kunt indienen.
Controleer dat voorafgaand aan uw aanvraag. Let er op dat het bestand dat u via e-mail
toestuurt maximaal 5 mb groot is. Als u twijfelt, kunt u contact opnemen.
Onderstaande instructie geldt voor als u een aanvraag indient via een word formulier op mijn
rvo.nl, onder het kopje Direct regelen met download. Vraagt u digitaal aan, dan kiest u de
button onder Direct digitaal aanvragen. U wordt door het systeem geleid en de volgorde van
de in te vullen gegevens is anders.
Vak 4: volledige naam, adres, lidstaat, EORI-nummer en relatienummer aanvrager;
Vak 7: wanneer dit in bijlage I wordt gespecificeerd, wordt hier voor de
uitvoercertificaataanvraag het land van bestemming vermeld en het vakje “ja” aangekruist;
Vak 8: wanneer dit in bijlage I wordt gespecificeerd, wordt hier voor de
invoercertificaataanvraag het land van oorsprong vermeld en het vakje “ja” aangekruist,;
Vak 11: totaalbedrag van de zekerheid in euro;
Vak 15: omschrijving(en) volgens de GN-nomenclatuur;
Vak 16: GN-code(s);
Vak 17: nettogewicht in cijfers;
Vak 18: nettogewicht in letters;
Vak 19: het cijfer als overschottolerantie. Dit is 0, behalve voor de in deel I van de bijlage bij
Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1237 vermelde producten van de rijstsector. Daarvoor
bedraagt de overschottolerantie 5 %. Let hierbij wel op dat u over de producten die u boven
de in vak 17 en 18 vermelde hoeveelheid invoert wel het volledige invoerrecht betaalt.
vak 20: i) het volgnummer van het invoertariefcontingent;
ii) het uit een ad-valorem recht en een specifiek recht bestaande douanerecht
(hierna het “douanerecht binnen het contingent” genoemd) dat van toepassing is op
het betrokken product.
Vak 24: “Het contingentrecht geldt voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid” ;
Tevens wordt in vak 24 van het invoercertificaat of vak 22 van het uitvoercertificaat,
wanneer de geldigheidsduur van dat certificaat eindigt op de laatste dag van de
contingentperiode, het volgende vermeld: “Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr.
1182/71 is niet van toepassing” .
Per contingent kunnen aanvullende gegevens verlangd worden. Zie daarvoor ook bijlage I.
Klik voor een invulinstructie invoer- en uitvoercertificaten voor landbouwproducten op
onderstaande Link:
Invulinstructie (publicatieblad C278/03 van 30 juli 2016)
Voor het digitaal indienen van de aanvraag moet aan een aantal voorwaarden worden
voldaan. U vindt deze voorwaarden op onze informatiepagina Aanvragen invoercertificaten ,
kopje Digitaal aanvragen.

2.5 Niet-ontvankelijkheid van certificaataanvragen
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art, 8
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Certificaataanvragen die onvolledig zijn of niet voldoen aan de wettelijke bepalingen, zoals
beschreven in deze basisregeling, zijn niet-ontvankelijk. RVO stelt u hiervan schriftelijk in
kennis met vermelding van de redenen voor dat besluit. U heeft het recht bezwaar te maken
tegen het besluit.
2.6 Zekerheid
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art, 9 en 4 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760, art. 22

Uiterlijk om 13:00 uur op de laatste dag van de indieningstermijn van uw aanvraag voor een
invoer- of uitvoercertificaat moet een zekerheid gesteld zijn bij het team Finance & Control
van RVO. De zekerheid kan worden gesteld in contanten of door middel van een
bankgarantie. De hoogte van de zekerheid voor elk tariefcontingent vindt u bijlage I.
Zekerheden van minder dan € 100 hoeven niet gesteld te worden.
De zekerheid voor niet toegewezen hoeveelheden worden onmiddellijk weer vrijgegeven.
Meer over het stellen van zekerheid kunt u lezen op onze website.
3 Toewijzing en afgifte van certificaataanvragen en schorsing
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 10
3.1 Vaststelling toewijzingscoëfficiënt
Met uitzondering van de invoertariefcontingenten die met door derde landen afgegeven
documenten worden beheerd, en de door derde landen beheerde uitvoertariefcontingenten,
berekent de Commissie voor elk tariefcontingent een toewijzingscoëfficiënt. De
toewijzingscoëfficiënt wordt berekend op basis van de door de lidstaten verstrekte
informatie. Als de Commissie voor een contingent een toewijzingscoëfficiënt heeft
vastgesteld dan wordt een certificaat afgegeven voor een lagere hoeveelheid dan de
aangevraagde hoeveelheid en wordt het deel van de zekerheid voor het niet toegewezen
hoeveelheid van de aanvraag vrijgegeven.
De Commissie maakt de toewijzingscoëfficiënt voor elk tariefcontingent uiterlijk op de 22e
dag van de maand bekend door middel van een passende webpublicatie.
Selecteer invoer of uitvoer. Klik bij invoer vervolgens met de rechtermuisknop, kies Show
navigation banners, taal, jaar, sector en tenslotte gewenste contingent.
Wanneer de aanvraag van 23 tot en met 30 november is ingediend, wordt de
toewijzingscoëfficiënt uiterlijk op 14 december bekendgemaakt.
Als de contingenthoeveelheid voor de contingentperiode of een deelperiode is uitgeput,
schorst de Commissie de indiening van verdere aanvragen tot het einde van de
contingentperiode of deelperiode. De schorsing wordt opgeheven wanneer binnen dezelfde
contingentperiode weer hoeveelheden beschikbaar komen na kennisgeving van ongebruikte
hoeveelheden. In de webpublicatie worden beschikbare hoeveelheden, de eventuele
schorsingen en opheffingen verwerkt. Voor invoercontingenten klikt u op deze link. Klik met
de rechtermuisknop, kies Show navigation pane buttons, klik op Bookmarks, selecteer een
taal, het gewenste jaar, de sector en tenslotte het gewenste contingent. Voor uitvoer op
deze link.
3.2 Afgifte van invoer- en uitvoercertificaten
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 11
De certificaten worden afgegeven nadat de Commissie de toewijzingscoëfficiënt heeft
bekendgemaakt, en vóór het einde van de maand. Als de Commissie wegens onvoorziene
omstandigheden de toewijzingscoëfficiënt niet heeft bekendgemaakt binnen de bedoelde
termijn, worden de certificaten afgegeven uiterlijk op de zevende kalenderdag na de uiterste
dag waarop de commissie de toewijzingen heeft bekendgemaakt.
Certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari, worden afgegeven in de periode van 15 tot en
met 31 december van het voorgaande jaar. Als de Commissie wegens onvoorziene
omstandigheden de toewijzingscoëfficiënt niet heeft bekendgemaakt binnen de bedoelde
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termijn, worden de certificaten afgegeven uiterlijk op de 14e kalenderdag na de dag waarop
de Commissie de toewijzingscoëfficiënt bekend heeft gemaakt Als de certificaten na 1 januari
worden afgegeven, zijn de certificaten geldig vanaf de datum van afgifte, zonder dat de
laatste dag van de geldigheidsduur wordt gewijzigd.
3.3 Geldigheidsduur van de invoer- en uitvoercertificaten
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 13
Certificaten die worden afgegeven voor de invoer- en uitvoertariefcontingenten, die door
middel de methode gelijktijdig onderzoek worden beheerd, zijn geldig:
•
in het geval van aanvragen die vóór de contingentperiode worden ingediend, vanaf
de eerste kalenderdag van de contingentperiode tot het einde van de
contingentperiode;
•
voor aanvragen die tijdens de contingentperiode worden ingediend, vanaf de eerste
kalenderdag van de maand volgende op de indiening van de aanvraag tot het einde
van de contingentperiode;
•
voor aanvragen die van 23 t/m 30 november worden ingediend, met ingang van 1
januari van het daaropvolgende jaar tot het einde van de contingentperiode.
Als de contingentperiode in deelperioden is onderverdeeld, verstrijken de certificaten die
voor een deelperiode zijn afgegeven, op de laatste kalenderdag van de maand die volgt op
het einde van de betrokken deelperiode, maar uiterlijk aan het einde van de
contingentperiode, tenzij (in titel III en in bijlage I van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761) sectoraal anders bepaald is. De geldigheidsduur is verwerkt in bijlage I bij deze
basisregeling per contingent.
Als de geldigheidsduur van een invoer- of uitvoercertificaat voor een tariefcontingent wordt
verlengd als gevolg van overmacht dan mag de verlenging de contingentperiode niet
overschrijden.

3.4 Rechtenoverdracht
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760, art. 7
De rechten van invoercertificaten zijn overdraagbaar, met uitzondering van de
invoercertificaten in het kader van tariefcontingenten voor vers en bevroren rund- en
varkensvlees van oorsprong uit Canada. De rechten van uitvoercertificaten zijn niet
overdraagbaar.
Naast de voorwaarden zoals genoemd in de basisregeling invoer alle sectoren hoofdstuk
5.2.2. moet de cessionaris;
- in Unie gevestigd zijn en daar voor btw-doeleinden geregistreerd zijn,
- wanneer de overdracht betrekking heeft op tariefcontingenten waarvoor een bewijs van
handel vereist is, het bewijs van handel zoals beschreven in bijlage I, verstrekken.
Wanneer de certificaatoverdracht betrekking heeft op tariefcontingenten waarvoor een
referentiehoeveelheid geldt, hoeft de cessionaris geen referentiehoeveelheid aan te tonen.
Voor de certificaatoverdracht die betrekking heeft op tariefcontingenten waarvoor
voorafgaande registratie in het LORI-database vereist is, moet de cessionaris vóór de
overdracht van het certificaat ook geregistreerd zijn in het LORI-systeem en moet de
onafhankelijkheidverklaring ingediend hebben voor de tariefcontingenten waarop de
overdracht betrekking heeft.
In het verzoek om overdracht moet u bewijzen dat u voldoet aan de hiervoor vermeldde
voorwaarden. Als u voor het betrokken contingent en de betrokken contingentperiode al een
certificaat heeft aangevraagd en gekregen, behoeven de hiervoor genoemde bewijzen niet te
worden ingediend. U kunt volstaan met een kopie of verwijzing naar het elektronische
equivalent van het certificaat dat op uw verzoek door de met de afgifte van certificaten
belaste autoriteit wordt verstrekt aan RVO.
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“Let op: De hoeveelheid van het certificaat die in het vrije verkeer in de Unie is gebracht,
wordt zodra het certificaat is overgedragen toegewezen aan de cessionaris. Dit geldt voor de
vaststelling van het bewijs van handel en voor de referentiehoeveelheid”.
3.5 Bewijs van oorsprong
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 15
Voor een aantal contingenten moet u een geldig bewijs van oorsprong, samen met een
douaneaangifte voor het vrije verkeer voor de betrokken producten aan de
douaneautoriteiten van de Unie overleggen. De voor het bewijs van oorsprong vereiste
documenten zijn voor elk tariefcontingent in bijlage I vermeld.
Voor een aantal contingenten moet u het bewijs van oorsprong bij de aanvraag van een
invoercertificaat overleggen. Dit is ook vermeld in bijlage I.

3.6 Bekendmaking LORI-gegevens
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760, art. 6
De EC zal op haar officiële website de namen, de registratie- en identificatienummers van
marktdeelnemer (EORI-nummers) en de adressen bekendmaken van de marktdeelnemers
die tijdens de vorige contingentperiode certificaten hebben ontvangen voor
tariefcontingenten waarvoor de LORI-registratie verplicht is. De gegevens worden twaalf
maanden na de bekendmaking ervan verwijderd van de officiële website van de Commissie.
4 Sancties
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760, art. 15
Als blijkt dat bij een aanvraag voor een in- of uitvoercertificaat voor een tariefcontingent of
de overdracht van rechten onjuiste gegevens zijn verstrekt of dat de aanvrager onjuiste of
niet-actuele documenten heeft ingediend voor de registratie in het LORI-systeem, en die
gegevens en/of documenten essentieel zijn voor de afgifte van het in- of uitvoercertificaat,
zal RVO de volgende maatregelen nemen:
(a) de aanvrager zal geen producten in de Unie in het vrije verkeer mogen brengen of uit de
Unie mogen uitvoeren in het kader van het betrokken invoer- of uitvoertariefcontingent voor
de gehele tariefcontingentperiode waarin die bevinding is gedaan;
(b) de aanvrager wordt uitgesloten voor het betrokken invoer- of uitvoertariefcontingent
voor de tariefcontingentperiode die volgt op de tariefcontingentperiode waarin die
vaststelling is gedaan.
Kleine verschrijvingen die de essentiële onderdelen van de aanvraag niet wijzigen, kunnen
geaccepteerd worden door RVO.
Wanneer blijkt dat een marktdeelnemer bewust een onjuist document heeft overgelegd of
bewust heeft nagelaten gegevens in zijn LORI-record in het kader van de registratie in het
elektronische LORI-systeem te actualiseren, en wanneer dat document of die gegevens
essentieel zijn voor de afgifte van een in- of uitvoercertificaat, is de in de eerste alinea,
onder b), bedoelde uitsluiting van de marktdeelnemer van toepassing voor twee
tariefcontingentperioden die volgen op de tariefcontingentperiode waarin die vaststelling is
gedaan.
Als achteraf blijkt dat een invoercertificaat is afgegeven op basis van onjuiste documenten en
gegevens die ten behoeve van de registratie zijn ingediend en verstrekt, worden de daaruit
voortvloeiende ongerechtvaardigde financiële voordelen die bij de aangifte voor het vrije
verkeer zijn genoten, teruggevorderd.
Daarnaast blijven extra sancties op grond van het Nederlandse recht of het Unierecht
mogelijk en blijven de voorschriften inzake de bescherming van de financiële belangen van
de Unie onverlet.
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5 Rechten en verplichtingen
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 14
Het gebruik van certificaten brengt verplichtingen met zich mee. Meer hierover kunt u lezen
in de basisregeling invoercertificaten algemeen en de basisregeling uitvoercertificaten
algemeen.
Voor hoeveelheden die aan het einde van de geldigheidsduur van het certificaat niet in het
vrije verkeer zijn gebracht of niet zijn uitgevoerd, wordt de gestelde zekerheid verbeurd.
6 Sectorale bepalingen
6.1 Granen
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 18
6.1.1 Beschikbare hoeveelheid
De beschikbare hoeveelheid van elk tariefcontingent, de contingentperioden en de
deelperioden vindt u in bijlage I.II.
6.1.2 Specifieke regels voor de tariefcontingenten in het kader van de Brede
Economische en Handelsovereenkomst met Canada
Zachte tarwe van een andere dan hoge kwaliteit van oorsprong uit Canada mag in de Unie
slechts in het vrije verkeer worden gebracht als er een oorsprongsverklaring wordt
overgelegd. De oorsprongsverklaring wordt verstrekt op een factuur of ander
handelsdocument waarin het product van oorsprong voldoende duidelijk is omschreven om
het te kunnen identificeren. De tekst van de oorsprongsverklaring vindt u in bijlage IV.
6.2 Rijst
6.2.1 Beschikbare hoeveelheid
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 27
De beschikbare hoeveelheden worden vastgesteld per deelperiode, zoals gespecificeerd in
bijlage I.
Alle hoeveelheden in het kader van de tariefcontingenten met de volgnummers 09.4112,
09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4130, 09.4148, 09.4166 en
09.4168 die niet zijn gebruikt in een bepaalde deelperiode, worden overgedragen naar de
daaropvolgende deelperioden. Er worden geen hoeveelheden naar de volgende
contingentperiode overgedragen.
Hoeveelheden in het kader van de tariefcontingenten met de volgnummers 09.4127,
09.4128 en 09.4130 die in de voorgaande deelperioden niet zijn gebruikt of toegewezen,
worden op 1 oktober van elk jaar overgedragen naar het tariefcontingent met volgnummer
09.4138. Dit geldt ook voor de hoeveelheden met volgnummer 09.4129 die niet vóór
1 september zijn toegewezen of vóór 1 oktober zijn gebruikt.
6.2.2 Afwijkende bepalingen aanvragen
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 28 en 29
De invoercertificaataanvragen die voor rijst en breukrijst in het kader van de
tariefcontingenten 09.4127, 09.4128, 09.4129 en 09.4149 worden ingediend, gaan
vergezeld van het origineel van het uitvoercertificaat. Zie daarvoor bijlage V. De
uitvoercertificaten worden afgegeven door de daarop vermelde bevoegde autoriteit van de
derde landen. De op de invoercertificaataanvraag vermelde hoeveelheid mag niet groter zijn
dan de hoeveelheid die op het uitvoercertificaat is vermeld.
Op het invoercertificaat voor alle in bijlage I vermelde contingenten, behalve voor de
volgnummers 09.4138, 09.4148, 09.4166 en 09.4168, 09.4119, 09.4130 en 09.4154 moet
in vak 8 het land van oorsprong vermeld worden en het vakje “ja” worden aangekruist.
6.3 Suiker
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 30

Basis tariefcontingenten
16
6.3.1 Beschikbare hoeveelheid
De beschikbare hoeveelheden per verkoopseizoen, 1 oktober tot en met 30 september vindt
u in bijlage I.IV.
6.3.2 Geldigheid van het certificaat
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 32
Het invoercertificaat in de sector suiker is geldig tot het einde van de derde maand die volgt
op de maand waarin het is afgegeven. Het verstrijkt in elk geval uiterlijk op 30 september.
6.3.3. Verplichtingen met betrekking tot de WTO-tariefcontingenten voor suiker
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 34
Voor de tariefcontingenten met de volgnummers 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320,
09.4329 en 09.4330 gelden de onderstaande bepalingen:
(a) voor het in het vrije verkeer brengen in de Unie geldt de in artikel 210 van Verordening
(EU) nr. 952/2013 bedoelde regeling bijzondere bestemming, namelijk raffinage;
(b) in afwijking van artikel 239 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de EC
wordt de verplichting tot raffinage niet overgedragen aan een andere natuurlijke persoon of
rechtspersoon;
(c) de raffinage vindt plaats binnen 180 dagen nadat de suiker in de Unie in het vrije verkeer
is gebracht;
(d) indien de polarisatiegraad van de ingevoerde ruwe suiker afwijkt van 96 graden, wordt
het overeenkomstige invoerrecht naargelang van het geval verhoogd of verlaagd met 0,14 %
per tiende van een graad verschil;
(e) in vak 20 van het aanvraagformulier en van het certificaat wordt “voor raffinage
bestemde suiker” vermeld.
6.3.4 Bijzonder bepalingen voor Balkansuiker
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 35
Voor tariefcontingenten voor Balkansuiker met de volgnummers 09.4324, 09.4325, 09.4326
en 09.4327 geldt het volgende:
(a) de invoercertificaataanvragen gaan vergezeld van het origineel van het uitvoercertificaat,
overeenkomstig het model bijlage VI, dat is afgegeven door de bevoegde autoriteiten van
het betrokken derde land;
(b) de op de invoercertificaataanvragen vermelde hoeveelheid mag niet groter zijn dan de
hoeveelheid die op het uitvoercertificaat is vermeld.
6.4 Olijfolie
6.4.1 Beschikbare hoeveelheid
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 36
Voor olijfolie is een jaarlijkse hoeveelheid beschikbaar van 56.700 ton olijfolie van eerste
persing van de GN-codes 1509 10 10, 1509 10 20 en 1509 10 80. De olijfolie moet geheel in
Tunesië verkregen zijn en rechtstreeks naar de EU vervoerd worden. Meer kunt u lezen in
bijlage I.
6.5 Knoflook
6.5.1 Beschikbare hoeveelheid
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 37
De omvang van elk tariefcontingent, de invoercontingentperiode, en de deelperioden
waarvoor dat contingent geldt, en het volgnummer ervan zijn vermeld in bijlage I bij deze
basisregeling.
6.5.2 Traditionele importeurs en nieuwe importeurs van knoflook van oorsprong uit
Argentinië
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 38
De bepalingen in deze paragraaf zijn uitsluitend van toepassing op de tariefcontingenten met
de volgnummers 09.4099 en 09.4104 voor knoflook van oorsprong uit Argentinië.
Onder “traditionele importeur” wordt verstaan een importeur die aantoont:
(a) dat hij in elk van de drie voorgaande contingentperioden certificaten voor
tariefcontingenten voor verse knoflook van GN-code 0703 20 00 uit hoofde van Verordening
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(EG) nr. 341/2007 van de Commissie of de onderhavige verordening heeft verkregen en
gebruikt;
(b) dat hij gedurende de contingentperiode die aan de indiening van de aanvraag voorafging,
ten minste 50 ton groenten en fruit in de zin van artikel 1, lid 2, onder i), van Verordening
(EU) nr. 1308/2013 in de Unie in het vrije verkeer heeft gebracht, of ten minste 50 ton
knoflook uit de Unie heeft uitgevoerd.
Onder “nieuwe importeur” wordt verstaan een importeur die aantoont:
(a) dat hij in elk van de twee kalenderjaren vóór de indiening van de aanvraag ten minste 50
ton groenten en fruit in de zin van artikel 1, lid 2, onder i), van Verordening (EU) nr.
1308/2013 in de Unie heeft ingevoerd;
(b) dat hij in elk van de twee kalenderjaren vóór de indiening van de aanvraag ten minste 50
ton knoflook naar derde landen heeft uitgevoerd.
Uw bewijzen kunt u tezamen met uw aanvraag indienen.
De totale hoeveelheid waarvoor een nieuwe importeur certificaataanvragen indient, bedraagt
voor elke deelperiode niet meer dan 10% van de totale hoeveelheid die voor die deelperiode
en die oorsprong beschikbaar is voor zowel traditionele als nieuwe importeurs. Aanvragen die
niet aan deze bepaling voldoen, worden afgewezen.
In vak 20 van de certificaataanvraag wordt naargelang van het geval aangegeven of de
aanvraag wordt ingediend door een “traditionele importeur” of door een “nieuwe importeur”.
6.5.3. Beschikbare hoeveelheid Argentinië
De voor knoflook van oorsprong uit Argentinië beschikbare hoeveelheid wordt als volgt
verdeeld:
(a)70 % van de hoeveelheid wordt over traditionele importeurs verdeeld;
(b)30 % van de hoeveelheid wordt over nieuwe importeurs verdeeld.
Als de hoeveelheden in een deelperiode niet volledig door aanvragen worden gedekt, wordt
de resterende hoeveelheid toegevoegd aan de hoeveelheid die voor de volgende deelperiode
voor datzelfde gedeelte (a) of b)) beschikbaar is.
6.5.4 Specifieke bepalingen voor contingent 09.4287
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 39
Knoflook van oorsprong uit Iran, Libanon, Maleisië, Taiwan, de Verenigde Arabische Emiraten
of Vietnam binnen contingent 09.4287 mag alleen in de Unie in het vrije verkeer worden
gebracht indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
(a) er wordt een overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU) 2015/2447
afgegeven certificaat van oorsprong overgelegd dat is afgegeven door de bevoegde
autoriteiten van dat land;
(b) de knoflook moet rechtstreeks van het land van oorsprong naar de Unie worden
vervoerd.
De knoflook wordt geacht rechtstreeks naar de Unie te zijn vervoerd indien:
(a) het vanuit een derde land naar de Unie is vervoerd zonder over het grondgebied van een
ander derde land te reizen;
(b) het over het grondgebied van een of meer andere derde landen dan het land van
oorsprong is vervoerd, al dan niet met overlading of tijdelijke opslag in die landen, mits het
vervoer door die landen om geografische of vervoerstechnische redenen is gebeurd en het
product:
i) in het land of de landen van doorvoer of opslag onder toezicht van de
douaneautoriteiten is gebleven;
ii) in het land of de landen van doorvoer of opslag niet in het vrije verkeer is gebracht
of tot verbruik is uitgeslagen;
iii) in het land of de landen van doorvoer of opslag geen andere behandelingen
heeft ondergaan dan lossen en opnieuw laden of enige andere behandeling met het
oog op de bewaring ervan in goede staat.
Aan de douaneautoriteiten van de lidstaten wordt het bewijs geleverd dat aan de onder b,
gestelde voorwaarden is voldaan. Daartoe wordt het volgende overgelegd:
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(a) een enkel in het land van oorsprong afgegeven vervoersdocument onder dekking
waarvan
het vervoer door het land of de landen van doorvoer heeft plaatsgevonden; of
(b) een door de douaneautoriteiten van het land of de landen van doorvoer afgegeven
certificaat waarin:
i) een nauwkeurige omschrijving van de goederen wordt gegeven;
ii) de data zijn aangegeven waarop de goederen zijn gelost en opnieuw zijn geladen, met
gegevens ter identificatie van de gebruikte vervoermiddelen;
iii) een verklaring is opgenomen over de omstandigheden waaronder de goederen werden
bewaard;
(c) enig ander bewijsstuk indien het onder a) of b) bedoelde bewijs niet kan worden
geleverd.
6.6 Paddenstoelen
6.6.1 Beschikbare hoeveelheid
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 41
De omvang van elk tariefcontingent, de contingentperiode en de deelperioden waarvoor dat
contingent geldt, en het volgnummer ervan zijn vermeld in bijlage I
6.7 Rundvlees
6.7.1 Beschikbare hoeveelheid
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 42
De beschikbare hoeveelheden van tariefcontingenten voor rundvlees en de specifieke
voorwaarden kunt u vinden in bijlage I.
6.7.2 Echtheidscertificaten
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 43, 44, 45 en 47
Voor sommige contingenten heeft u een echtheidscertificaat nodig, bv. als bewijs dat de
producten uit een bepaald land komen of als bewijs dat de producten aan bepaalde eisen
voldoen. In bijlage I is de afgevende instantie genoemd die de echtheidscertificaten mag
afgeven.
Als u bij de aanvraag van een invoercertificaat een echtheidscertificaat en een kopie conform
overlegt, dan geven wij een invoercertificaat af na verificatie met het echtheidscertificaat én
als RVO de melding van de EC heeft ontvangen. Heeft u (nog) geen echtheidscertificaat of
hebben wij de melding van de EC nog niet ontvangen, dan kan het invoercertificaat tegen
een hogere zekerheid worden afgegeven. Het hogere zekerheidsbedrag is gelijk aan het
douanerecht. Zodra het echtheidscertificaat of de melding binnen is, verlagen wij de
zekerheid weer tot het normale bedrag. Een model van het echtheidscertificaat is
toegevoegd in bijlage VII. De echtheidscertificaten worden ingevuld in een van de officiële
talen van de EU of van het land van uitvoer en heeft een individueel nummer. Tevens moet
het echtheidscertificaat naar behoren geviseerd zijn wanneer de plaats en datum van afgifte
op het certificaat zijn vermeld, het is voorzien van een zegel of het stempel van de autoriteit
van afgifte en is ondertekend door de daartoe gemachtigde persoon of personen.
Echtheidscertificaten zijn drie maanden geldig van de datum van afgifte, maar uiterlijk tot en
met de laatste dag van de tariefcontingentperiode.
6.7.3 Afwijkende bepalingen voor tariefcontingent 09.4002
De certificaten zijn geldig gedurende drie maanden vanaf de datum van afgifte.
Aanvragen voor tariefcontingent 09.4002 mogen, voor hetzelfde contingent, betrekking
hebben op een of meer producten van de GN-codes of groepen GN-codes die voor dit
tariefcontingent in deel A, bijlage XV zijn vermeld. Wanneer aanvragen betrekking hebben op
verschillende GN-codes, worden de respectieve aangevraagde hoeveelheden per GN-code of
groep GN-codes gespecificeerd. In de certificaataanvragen en certificaten worden in vak 16
alle GN-codes aangebracht en in vak 15 de omschrijving.
De afgegeven invoercertificaten zijn geldig gedurende drie maanden vanaf de datum van
afgifte, behalve de aanvragen in juni. Die zijn geldig vanaf 1 juli van het nieuwe
contingentjaar.
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6.7.4. Tariefcontingenten voor vers en bevroren rundvlees van oorsprong uit
Canada
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 46
Vers en bevroren rundvlees van oorsprong uit Canada kan in de Unie slechts in het vrije
verkeer worden gebracht na overlegging van een oorsprongsverklaring. Deze verklaring
wordt verstrekt op een factuur of een ander handelsdocument waarin het product van
oorsprong voldoende duidelijk is omschreven om het te kunnen identificeren. De tekst van
de oorsprongsverklaring vindt u in bijlage IV. Voor de tariefcontingenten met de
volgnummers 09.4280 en 09.4281 wordt voor de omrekening van productgewicht naar
equivalent geslacht gewicht de in bijlage VIII vastgelegde omrekeningsfactoren gebruikt.
Voor de berekening van het bewijs van handel en, in voorkomend geval, de
referentiehoeveelheid wordt het gewicht gecorrigeerd aan de hand van de in bijlage VIII
vastgelegde omrekeningsfactoren.
Invoercertificaataanvragen worden ingediend gedurende de eerste zeven dagen van de
tweede maand vóór elk van de in bijlage I.VIII vermelde deelperioden.
De invoercertificaten worden afgegeven van de 23e dag tot het einde van de maand waarin
de aanvragen werden ingediend.
De invoercertificaten zijn geldig gedurende vijf maanden te rekenen vanaf hetzij de datum
van afgifte, hetzij de datum van het begin van de deelperiode waarvoor het invoercertificaat
is afgegeven, indien die later valt. De invoercertificaten verstrijken evenwel uiterlijk op 31
december.
Als na de eerste aanvraagperiode in een bepaalde deelperiode hoeveelheden beschikbaar
blijven, kunnen in aanmerking komende aanvragers tijdens de twee volgende
aanvraagperioden nieuwe aanvragen indienen in de eerste zeven dagen van de maand
voorafgaand van de tariefcontingentperiode. In dergelijke gevallen kunnen exploitanten van
levensmiddelenbedrijven waarvan de inrichtingen overeenkomstig artikel 4 van Verordening
(EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad zijn erkend, een aanvraag
indienen zonder dat zij een bewijs van handel hoeven over te leggen.
De certificaathouders kunnen ongebruikte certificaathoeveelheden teruggeven voordat het
certificaat verstreken is, en uiterlijk tot vier maanden vóór het einde van de
tariefcontingentperiode. Elke certificaathouder kan tot 30 % van zijn individuele
certificaathoeveelheid teruggeven. Voor dat gedeelte wordt 60% van de zekerheid
vrijgegeven.
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt als “bevroren vlees” aangemerkt: vlees dat in
het douanegebied van de Unie wordt binnengebracht met een inwendige temperatuur van
ten hoogste – 12 °C.
6.8 Melk en zuivelproducten
6.8.1 Beschikbare hoeveelheid
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 48
De tariefcontingenten voor melk en zuivelproducten en de desbetreffende specifieke
voorwaarden vindt u in bijlage I.
6.8.2 Tariefcontingent beheerd door IMA 1-certificaten
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 52 en 53
Een aantal contingenten binnen de zuivelsector wordt beheerd met door derde landen
afgegeven certificaten, de zgn. IMA 1-certificaten. IMA 1-certificaten moeten zijn afgegeven
conform het model in bijlage IX. De IMA 1-certificaten hebben een volgnummer en worden
voor elk van de in bijlage I bedoelde producten opgesteld en tegelijk met de aanvraag
overgelegd bij RVO. Een IMA 1-certificaat heeft betrekking op één uitvoer vanuit het land
van afgifte. De certificaten zijn geldig vanaf de datum van afgifte tot het einde van de
achtste maand die volgt op de afgifte. Zij zijn echter niet meer geldig na 31 december van
het jaar van afgifte. Een IMA 1-certificaat dat geldig is vanaf 1 januari, wordt afgegeven
vanaf 1 november van het voorgaande jaar. De desbetreffende invoercertificaataanvragen
mogen echter pas worden ingediend vanaf de eerste dag van de contingentperiode.
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Een naar behoren geviseerd afschrift van het IMA 1-certificaat wordt, samen met het
overeenkomstige invoercertificaat en de producten waarop deze certificaten betrekking
hebben, aan de douaneautoriteiten van de lidstaat van invoer overgelegd bij de indiening
van de aangifte voor het vrije verkeer in de Unie.
Een IMA 1-certificaat mag geannuleerd, gewijzigd, vervangen of gecorrigeerd worden. De
bepalingen daarvan vindt u in bijlage X.
6.8.3 Instanties van afgifte van het IMA 1-certificaat
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 54
Een IMA 1-certificaat is slechts geldig indien het door een in bijlage XI vermelde instantie
van afgifte naar behoren is ingevuld en geviseerd. Een IMA 1-certificaat is naar behoren
geviseerd wanneer de plaats en datum van afgifte erop zijn vermeld is voorzien van het
stempel van de instantie van afgifte en is ondertekend door de daartoe bevoegde persoon.
De instanties van afgifte zijn opgenomen in bijlage XI zuivel en moeten:
(a) als zodanig door het land van uitvoer zijn erkend;
(b) zich ertoe verbinden om, op verzoek, de Commissie en de lidstaten alle inlichtingen te
verstrekken die nodig zijn om de op de certificaten vermelde informatie te kunnen
beoordelen;
(c) zich ertoe verbinden om, op de datum van afgifte, of uiterlijk binnen zeven dagen na
die datum, de Commissie een kopie van elk geviseerd IMA 1-certificaat te zenden, onder
vermelding van het bijbehorende identificatienummer en de totale hoeveelheid waarop het
certificaat betrekking heeft, en om in voorkomend geval annuleringen, correcties of
wijzigingen te melden. Daartoe moet worden gebruikgemaakt van het informatiesysteem
ISAMM.
6.8.4 Uitvoercontingent Dominicaanse Republiek voor melkpoeder
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 55
Voor exporteurs in de EU is een uitvoercontingent van 22.400 ton van alle producten van de
GN-codes 0402 10, 0402 21 en 0402 29 beschikbaar. De tariefcontingentperiode loopt van 1
juli tot en met 30 juni van het volgende jaar.
Om van dit contingent gebruik te kunnen maken tonen de aanvragers aan dat zij in een van
de drie kalenderjaren vóór de indiening van de certificaataanvraag ten minste 25 ton aan
producten van de GN-codes 0402 10, 0402 21 en 0402 29 hebben uitgevoerd.
Aanvragen voor uitvoercertificaten kunnen worden ingediend voor alle producten van de GNcodes 0402 10, 0402 21 en 0402 29 die volledig in de Unie zijn geproduceerd op basis van
volledig in de Unie verkregen melk. Let op: onder de oude verordening gold de op het
certificaat vermelde GN-codes voor alle GN-codes die onder de regeling vallen. Onder de
huidige verordening geldt het certificaat alleen voor de aangevraagde GN-code(s).
De aanvragers verklaren schriftelijk dat aan deze voorwaarden is voldaan. Tevens verbinden
zij zich er schriftelijk toe dat zij op verzoek van de bevoegde autoriteiten het bewijs zullen
leveren dat aan deze voorwaarden is voldaan. De bevoegde autoriteiten kunnen dat bewijs
door middel van controles ter plaatse verifiëren.
De uitvoercertificaataanvraag en het uitvoercertificaat bevatten de volgende informatie:
a) in vak 7 wordt de “Dominicaanse Republiek” als land van bestemming vermeld; in dat
vak wordt het vakje “ja” aangekruist;
b) in vak 20 wordt het volgende vermeld: “Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
Tariefcontingent voor de periode van 1 juli 20… tot en met 30 juni 20… voor melkpoeder
overeenkomstig aanhangsel 2 van bijlage III bij de economische partnerschapsovereenkomst
tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,
anderzijds, waarvan de ondertekening en de voorlopige toepassing is goedgekeurd bij Besluit
2008/805/EG van de Raad”.
Exporteurs zijn marktdeelnemers van wie de naam en het EORI-nummer op de
desbetreffende uitvoeraangiften staan. Voor elke zending verstrekken zij aan de bevoegde
autoriteiten van de Dominicaanse Republiek een gewaarmerkte kopie van het
uitvoercertificaat en een naar behoren geviseerde kopie van de uitvoeraangifte.
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6.8.5 Aanvullende voorwaarden voor melkpoeder van de Dominicaanse Republiek
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 56
De certificaten die worden afgegeven in het kader van het door de Dominicaanse Republiek
geopende contingent, verplichten tot uitvoer naar de Dominicaanse Republiek.
De zekerheid wordt vrijgegeven als aan onderstaande drie voorwaarden is voldaan:
•
de verplichting tot uitvoer is nagekomen;
•
het uitvoercertificaat tijdig is teruggestuurd naar de afdeling IMM van RVO
•
overlegging van het vervoersdocument waarin als bestemming de Dominicaanse
Republiek is vermeld gelijktijdig met het uitvoercertificaat.
6.8.6 Toewijzing en afgifte contingent van Dominicaanse Republiek
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 57 en 58
Wanneer certificaataanvragen worden ingediend voor hoeveelheden die groter zijn dan de
beschikbare hoeveelheden, berekent de Commissie een toewijzingscoëfficiënt. De
hoeveelheid die voortvloeit uit de toepassing van de toewijzingscoëfficiënt, wordt naar
beneden afgerond.
Als de toepassing van de toewijzingscoëfficiënt leidt tot een hoeveelheid per aanvrager die
minder dan 20 ton bedraagt, kunnen de aanvragers hun certificaataanvraag intrekken. In
dergelijke gevallen stelt de aanvrager RVO daarvan in kennis binnen drie werkdagen na de
bekendmaking door de Commissie van de toewijzingscoëfficiënt. De zekerheid wordt
onmiddellijk na ontvangst van die kennisgeving vrijgegeven.
6.8.7 Uitvoercontingenten kaas naar Verenigde Staten van Amerika
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 58 en 59
In bijlage XIII, deel B zuivel vindt u de beschikbare hoeveelheid die uit de Tokioronde en
Uruguayronde voortvloeien.
6.8.8 Aanvraag
De aanvrager van een uitvoercertificaat toont aan dat hij in ten minste een van de drie
kalenderjaren vóór de maand september voorafgaand aan het begin van de
tariefcontingentperiode ten minste 10 ton producten van GN-code 0406 naar de Verenigde
Staten van Amerika heeft uitgevoerd en dat de aangewezen importeur een dochterbedrijf
van de aanvrager is.
De aanvrager van een uitvoercertificaat vermeldt in zijn aanvraag de volgende gegevens:
(a) de omschrijving van de groep onder het contingent van de Verenigde Staten van
Amerika
vallende producten volgens de aanvullende aantekeningen 16 tot en met 23 en
25 bij hoofdstuk 4 van het Harmonized Tariff Schedule of the United States of America;
(b) de productnamen volgens het Harmonized Tariff Schedule of the United States of
America;
(c) de naam en het adres van de door de aanvrager aangewezen importeur in de Verenigde
Staten van Amerika.
Vermeldingen in de certificaataanvragen en op de uitvoercertificaten:
- In vak 16 van de certificaataanvragen en van de certificaten wordt de achtcijferige GN-code
vermeld. De certificaten zijn echter ook geldig voor alle andere onder GN-post 0406 vallende
codes.
-in vak 7 worden de “Verenigde Staten van Amerika” als land van bestemming vermeld; in
dat vak wordt het vakje “ja” aangekruist;
- in vak 20 wordt het volgende vermeld:
i) “Uit te voeren naar de Verenigde Staten van Amerika;
ii) contingent voor het kalenderjaar xxxx – Artikelen 58 tot en met 63 van
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761;
iii) benaming van het contingent: …;
iv) geldig van 1 januari tot en met 31 december xxxx”;
- in vak 22 wordt het volgende vermeld: “Het certificaat geldt voor alle producten die onder
GN-post 0406 vallen.”.
De aanvragen voor uitvoercertificaten kunnen ingediend worden van 1 tot en met 10
september van het jaar dat voorafgaat aan het contingentjaar waarvoor de
uitvoercertificaten worden toegewezen. Als u meerdere indient moeten alle aanvragen
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gelijktijdig worden ingediend bij de met de afgifte van certificaten belaste autoriteit van een
lidstaat.
Elke aanvrager mag voor elk in bijlage XII – B1, kolom 3, bedoeld contingent een of meer
certificaataanvragen indienen voor zover de totale aangevraagde hoeveelheid per contingent
de in de volgende alinea’s vastgestelde maxima niet overschrijdt.
Als de beschikbare hoeveelheid in kolom 4 voor een in bijlage XII– B1, kolom 2, vermelde
productgroep uit een contingent van de Uruguayronde en een contingent van de Tokioronde
bestaat, worden beide contingenten als twee afzonderlijke contingenten beschouwd.
Voor de contingenten die in bijlage XII – B1, kolom 3, “22-Tokio”, “22-Uruguay”, “25-Tokio”
en “25-Uruguay” worden genoemd, bedraagt de totale aangevraagde hoeveelheid per
aanvrager per contingent ten minste 10 ton en ten hoogste de in het kader van het
betrokken contingent beschikbare hoeveelheid niet overschrijdt.
Voor de overige in bijlage XI – B1, kolom 3, bedoelde contingenten bedraagt de totale
aangevraagde hoeveelheid per aanvrager per contingent ten minste 10 ton en ten hoogste
40 % van de in het kader van het betrokken contingent beschikbare hoeveelheid. Let op: het
gaat alleen om kazen gemaakt van koemelk.
Aanvragen voor uitvoercertificaten gaan vergezeld van een verklaring van de aangewezen
importeur dat hij voldoet aan de voorwaarden die in de Verenigde Staten gelden voor de
afgifte van invoercertificaten voor producten van GN-Code 0406 geldt. Bij een elektronische
aanvraag mag een elektronische kopie van de verklaring worden ingediend.
Uitvoercertificaten kunnen nog niet digitaal worden aangevraagd.
Informatie over de door de Verenigde Staten van Amerika geopende contingenten wordt
samen met de aanvraag voor een uitvoercertificaat ingediend volgens het model in bijlage
XIII.
6.8.9 Vrijgave zekerheid
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 60
De zekerheid wordt vrijgegeven als aan onderstaande drie voorwaarden is voldaan:
•
de verplichting tot uitvoer is nagekomen;
•
het uitvoercertificaat tijdig is teruggestuurd naar de afdeling IMM van RVO; en
•
overlegging van:
•
het vervoersdocument waarin als bestemming de Verenigde Staten van Amerika
is vermeld gelijktijdig met het uitvoercertificaat; of
•
een afdruk van de door de exporteur onafhankelijk gegenereerde elektronische
tracking- en tracinginformatie van het vervoer, voor zover die aan de
douaneaangifte ten uitvoer kan worden gekoppeld, waarop de Verenigde Staten
van Amerika zijn vermeld als eindbestemming
6.8.10 Toewijzing en afgifte
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 62
Wanneer de aanvragen voor uitvoercertificaten voor een contingent de voor het betrokken
jaar beschikbare hoeveelheid overschrijden, stelt de Commissie uiterlijk op 31 oktober een
toewijzingscoëfficiënt vast en maakt zij die bekend. Indien nodig kan een
toewijzingscoëfficiënt van meer dan 100 % worden toegepast.
Als de toepassing van de toewijzingscoëfficiënt ertoe leidt dat de toegewezen hoeveelheden
minder dan 10 ton per contingent per aanvrager zouden bedragen, kunnen de aanvragers
hun certificaataanvraag intrekken. In dergelijke gevallen stelt de aanvrager RVO daarvan in
kennis binnen drie werkdagen na de bekendmaking door de Commissie van de
toewijzingscoëfficiënt.
Wanneer de aanvragen voor uitvoercertificaten de beschikbare hoeveelheid voor het
betrokken jaar niet overschrijden, wijst de Commissie de resterende hoeveelheden aan de
aanvragers toe in verhouding tot de aangevraagde hoeveelheden, door een
toewijzingscoëfficiënt vast te stellen. De uit de toepassing van de coëfficiënt resulterende
hoeveelheid wordt naar beneden afgerond op de naastgelegen kilogram. In dat geval stellen
de marktdeelnemers RVO binnen een week na de bekendmaking van de
toewijzingscoëfficiënt in kennis van de extra hoeveelheid die zij aanvaarden. De te stellen
zekerheid wordt dienovereenkomstig verhoogd.
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De uitvoercertificaten worden afgegeven uiterlijk op 15 december van het jaar dat
voorafgaat aan het contingentjaar voor de hoeveelheden waarvoor de certificaten zijn
toegekend.
6.8.11 Bepalingen m.b.t. aangewezen importeurs
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 63
Krijgt de aangewezen importeur in de VS geen invoercertificaat, terwijl er geen reden is te
twijfelen aan de goede trouw van de marktdeelnemer die de betreffende importeur heeft
aangewezen, dan kan de marktdeelnemer toestemming krijgen om een andere in de VS
aangewezen importeur te gebruiken.
6.8.12 Uitvoercontingent van kaas naar Canada
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 64
Het tariefcontingent voor kaas naar Canada en de desbetreffende specifieke voorwaarden
vindt u in bijlage I.
Voor de uitvoer van kaas naar Canada in het kader van het contingent is een
uitvoercertificaat vereist.
De aanvrager moet voldoen aan de volgende eisen:
•
hij moet schriftelijk verklaren dat alle grondstoffen (van hoofdstuk 4 van de
Gecombineerde Nomenclatuur) die zijn gebruikt voor de vervaardiging van de
producten waarvoor de aanvraag wordt gedaan, volledig in de EU zijn geproduceerd
op basis van volledig in de EU verkregen melk;
•
hij moet zich er schriftelijk toe verbinden om op verzoek van de bevoegde
autoriteiten het bewijs te zullen verstrekken dat aan de hiervoor bedoelde
voorwaarden is voldaan.
De uitvoercertificaataanvraag en het uitvoercertificaat bevatten de volgende informatie:
(a) in vak 7 wordt “Canada” als land van bestemming vermeld; in dat vak wordt het vakje
“ja” aangekruist;
(b) in vak 15 staat de omschrijving volgens de gecombineerde nomenclatuur op het niveau
van zes cijfers voor de producten van de GN-codes 0406 10, 0406 20, 0406 30 en 0406 40
en op het niveau van acht cijfers voor de producten van GN-code 0406 90. In vak 15 mogen
niet meer dan zes aldus omschreven producten worden vermeld;
(c) in vak 16 wordt de GN-code van acht cijfers vermeld, alsmede het in kg uitgedrukte
gewicht voor elk in vak 15 vermeld product. Het certificaat is slechts voor de aldus
aangegeven producten en hoeveelheden geldig;
(d) in de vakken 17 en 18 wordt de totale hoeveelheid van de in vak 16 bedoelde producten
vermeld;
(e) in vak 20 wordt, naargelang van het geval, een van de volgende vermeldingen
aangebracht:
i) “Kaas bestemd om rechtstreeks naar Canada te worden uitgevoerd. Artikel 64 van
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 – Contingent voor het kalenderjaar xxxx”;
ii) “Kaas bestemd om rechtstreeks/via New York naar Canada te worden uitgevoerd. Artikel
64 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 – Contingent voor het kalenderjaar xxxx”.
Wordt de kaas naar Canada vervoerd via derde landen, dan moeten deze landen in plaats
van of samen met New York worden vermeld;
(f)in vak 22 wordt het volgende vermeld: “Zonder uitvoerrestitutie”.
Bij de aanvraag van een invoercertificaat legt de titularis van het uitvoercertificaat het
originele uitvoercertificaat of een gewaarmerkte kopie van het uitvoercertificaat over aan de
bevoegde Canadese autoriteit.

6.9 Varkensvlees
6.9.1 Beschikbare hoeveelheid
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 65 en 66
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Voor elk tariefcontingent zijn de hoeveelheden van de producten, de voorwaarden, het
volgnummer en de contingentperiode en de deelperioden vermeld in bijlage I.
6.9.2 Aanvragen invoercertificaten producten van oorsprong Canada
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 66
Invoercertificaataanvragen voor tariefcontingent 09.4282 worden ingediend gedurende de
eerste zeven dagen van de tweede maand vóór elk van de in bijlage I, deel X varkensvlees
vermelde deelperioden.
Voor de eerste deelperiode van het contingentjaar kan de aanvraag ingediend worden in de
eerste 7 dagen van november van het voorgaande jaar. Geef in uw aanvraag duidelijk aan
dat het dan aanvragen betreft voor het nieuwe contingentjaar. Deze certificaten worden
afgegeven van de 23ste dag tot eind november en zijn m.i.v. 1 januari van het nieuwe jaar
vijf maanden geldig.
Overige certificaten zijn geldig gedurende vijf maanden te rekenen vanaf de 1e dag van het
begin van de deelperiode . De invoercertificaten verstrijken evenwel uiterlijk op 31
december.
Als na de eerste aanvraagperiode in een bepaalde deelperiode hoeveelheden beschikbaar
blijven, kunnen in aanmerking komende aanvragers tijdens de twee volgende
aanvraagperioden nieuwe invoercertificaataanvragen indienen. Bij deze volgende aanvragen
mogen ook verwerkers van varkensvlees aan de regeling deelnemen. Zij hoeven geen bewijs
van handel over te leggen.
Varkensvlees van oorsprong uit Canada kan in de Unie slechts in het vrije verkeer worden
gebracht na overlegging van een oorsprongsverklaring. Deze verklaring wordt duidelijk
omschreven op een factuur of een ander handelsdocument, waarin het product van
oorsprong voldoende duidelijk te identificeren is. (Zie ook bijlage IV bij deze Basisregeling)
Voor het tariefcontingent worden voor de omrekening van productgewicht naar equivalent
geslacht gewicht de in deel B van bijlage VIII Varkensvlees vastgelegde omrekeningsfactoren
gebruikt.

6.9.3 Teruggave ongebruikte hoeveelheden varkensvlees uit Canada
De certificaathouders kunnen ongebruikte certificaathoeveelheden teruggeven voordat het
certificaat verstreken is, en uiterlijk tot vier maanden vóór het einde van de
tariefcontingentperiode. Elke certificaathouder kan tot 30 % van zijn individuele
certificaathoeveelheid teruggeven. Voor dat deel van de certificaathoeveelheid wordt 60 %
van de overeenkomstige zekerheid vrijgegeven.
6.10 Eieren
6.10.1 Beschikbare hoeveelheid
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 67 en 68
Voor elk tariefcontingent zijn het volume van de producten, het volgnummer en de
invoercontingentperiode en de deelperioden vermeld in bijlage I.
Voor de toepassing van deze verordening wordt het gewicht omgerekend in equivalent eieren
in de schaal overeenkomstig de in bijlage XIV vastgestelde forfaitaire opbrengstpercentages.
De forfaitaire opbrengstpercentages zijn uitsluitend van toepassing op invoergoederen van
goede handelskwaliteit die, in voorkomend geval, aan de normen van de Uniewetgeving
voldoen en op voorwaarde dat de veredelingsproducten niet met behulp van bijzondere
veredelingsmethoden werden verkregen om aan bijzondere kwaliteitseisen te voldoen.
De referentiehoeveelheid wordt gecorrigeerd aan de hand van de in bijlage XIV vastgelegde
omrekeningsfactoren.
Voor de toepassing van deze verordening wordt het gewicht van de lactoalbumine volgens de
in deel A van bijlage Eieren vastgestelde omrekeningsbeginselen omgerekend in equivalent
eieren in de schaal overeenkomstig het forfaitaire opbrengstpercentage 7,00 voor gedroogde
lactoalbumine (GN-code 3502 20 91) en 53,00 voor andere lactoalbumine (GN-code 3502 20
99).
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Voor de certificaataanvragen voor de tariefcontingenten met de volgnummers 09.4275,
09.4401 en 09.4402 wordt de totale hoeveelheid omgerekend in equivalent eieren in de
schaal en in kilogram productgewicht voor volgnummer 09.4276.
6.11 Pluimveevlees
6.11.1 Beschikbare hoeveelheid
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 69
Voor elk tariefcontingent zijn het volume van de producten, het volgnummer en de
invoercontingentperiode en de deelperioden vermeld in bijlage I.
6.12 Honden- en kattenvoer
6.12.1 Beschikbare hoeveelheid
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 70
De hoeveelheid van het tariefcontingent voor uitvoer van honden- kattenvoer van GN-code
2309 10 90 is vermeld in bijlage I.
De uitvoercertificaataanvragen zijn slechts ontvankelijk indien de aanvrager schriftelijk
verklaart dat alle grondstoffen die bij de vervaardiging van de onder zijn aanvraag vallende
producten zijn gebruikt, volledig in de Unie zijn geproduceerd. De aanvragers verbinden zich
er tevens schriftelijk toe dat zij op verzoek van de bevoegde autoriteiten zullen aantonen dat
aan die voorwaarden is voldaan, en dat zij in voorkomend geval zullen instemmen met elke
controle door die autoriteiten van de rekeningen en van de omstandigheden waaronder de
betrokken producten zijn vervaardigd. Indien de aanvrager niet de fabrikant van de
producten is, verstrekt hij ter staving van zijn aanvraag een soortgelijke verklaring en
toezegging van de fabrikant.
Het uitvoercertificaat AGREX mag worden vervangen door een factuur of enig ander
handelsdocument waarin het product van oorsprong voldoende duidelijk is omschreven om
het te kunnen identificeren.
7 Gemeenschappelijke bepalingen voor bepaalde tariefcontingenten
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, art. 71 en 72
Voor de sectoren rundvlees, zuivel, honden- en kattenvoer zijn specifieke bepalingen
opgenomen in bovengenoemde artikelen. De belangrijkste bepalingen zijn opgenomen in
bijlage 1 bij deze basisregeling bij de betreffende tariefcontingenten.
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Bijlage I
Overzicht met alle tariefcontingenten en bepalingen (los bij deze
basisregeling)
Bijlage II

Formulier verplichte voorregistratie, LORI
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Bijlage III Granen

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

1002,

1005 90 00

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

-

-

-

-

-

-

25,0%

-

-

1)

Kwaliteitseisen bij invoer van granen
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

+1,0

1)

-

de referentiemethode voor de bepaling van de flotatie-index is vermeld in bijlage VII van
Verordening (EG) nr. 642/2010
1)

*) Overige kwaliteitseisen voor glazige maïs
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1.

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.

2.

Maïskorrels worden glazige-maïskorrels genoemd, wanneer zij aan de volgende criteria
voldoen:

3.

- 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 IV Oorsprongsverklaring
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Bijlage V Model uitvoercertificaten in de sector rijst
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Bijlage VI Model uitvoercertificaten voor contingenten 09.4324, 09.4325, 09.4326 en
09.4327
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Bijlage VII Model echtheidscertificaten in de sector Rundvlees
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Bijlage VIII Omrekeningsfactoren voor CETA geopende contingenten in de sectoren rund
en varken
Omrekeningsfactoren voor in het kader van de CETA geopende contingenten rundvlees en
varkensvlees. Om voor de producten die onder de volgnummers 09.4280, 09.4281 en 09.4282
vallen, het productgewicht om te rekenen naar equivalent geslacht gewicht, worden de volgende
omrekeningsfactoren gebruikt :
GN-Codes
Omrekeningsfactor
0201 10 00
100%
0201 20 20
100%
0201 20 30
100%
0201 20 50
100%
0201 20 90
100%
0201 30 00
130%
0206 10 95
100%
0202 10 00
100%
0202 20 10
100%
0202 20 30
100%
0202 20 50
100%
0202 20 90
100%
0202 30 10
130%
0202 30 50
130%
0202 30 90
130%
0206 29 91
100%
0210 20 10
100%
0210 20 90
135%
0210 99 51
100%
0210 99 59
100%
0203 12 11
100%
0203 12 19
100%
0203 19 11
100%
0203 19 13
100%
0203 19 15
100%
0203 19 55
120%
0203 19 59
100%
0203 22 11
100%
0203 22 19
100%
0203 29 11
100%
0203 29 13
100%
0203 29 15
100%
0203 29 55
120%
0203 29 59
100%
0210 11 11
100%
0210 11 19
100%
0210 11 31
120%
0210 11 39
120%
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Bijlage IX Modelcertificaten sector Zuivel
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Bijlage X Bepalingen m.b.t. aanpassing en annulering IMA 1-Certificaat
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Bijlage XI Instanties van afgifte van IMA 1-Certificaten
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Bijlage XII Uitvoercontingenten sector Zuivel
Nieuwe hoeveelheden per september 2021

Bijlage XIII Bijlage bij certificaataanvraag uitvoer Kaas naar USA

Basis tariefcontingenten
52

Bijlage XIV Omrekeningsfactoren voor de eiersector

