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I.II Granen
Tariefcontingenten in de sector granen
Volgnummer

09.4123

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese
Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van
artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994, betreffende de
wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van
verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de
Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de
Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de
Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun
toetreding tot de Europese Unie, gesloten bij Besluit 2006/333/EG van
de Raad

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit als gedefinieerd in
bijlage II bij Verordening (EU) nr. 642/2010

Oorsprong

Verenigde Staten van Amerika

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

571 943 000 kg

GN-codes

Ex 1001 99 00

Douanerecht binnen het contingent

12 EUR per 1 000 kg

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

30 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
31 december.

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4124

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen
Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds,
voorlopig toegepast in de EU op grond van Besluit (EU) 2017/38 van de
Raad

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december
Tariefcontingenten geopend van 2017 tot en met 2023

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit als gedefinieerd in
bijlage II bij Verordening (EU) nr. 642/2010

Oorsprong

Canada

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig artikel 20 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761, zie Bijlage IV van de Basisregeling

Hoeveelheid in kg

Van 2017 tot en met 2023: 100 000 000 kg

GN-codes

Ex 1001 99 00

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

30 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het
vakje “ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
31 december.

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4125

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese
Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel
XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994, betreffende de wijziging
van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de
Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de
Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de
Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de
Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie,
gesloten bij Besluit 2006/333/EG van de Raad

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari

Productomschrijving

1 aanvraag per maand per oorsprong
Zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit als gedefinieerd in
bijlage II bij Verordening (EU) nr. 642/2010

Oorsprong

Alle derde landen behalve de Verenigde Staten van Amerika en Canada

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

2 285 665 000 kg, als volgt verdeeld:
1 142 832 500 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
1 142 832 500 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 december

GN-codes

Ex 1001 99 00

Douanerecht binnen het contingent

12 EUR per 1 000 kg

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

30 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet worden
gebruikt voor producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:

Amerika, Canada en het Verenigd Koninkrijk”

Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 31 juli; Aangevraagd
in 1e 7 kalenderdagen van januari t/m mei: vanaf 1 e dag vd maand volgend
op aanvraag t/m 31 juli. Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van juni t/m
november: vanaf de 1e dag vd maand volgend op aanvraag t/m 31
Is het certificaat overdraagbaar?

december
Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4131

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese
Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel
XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994, betreffende de wijziging
van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de
Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de
Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de
Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de
Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese
Unie, gesloten bij Besluit 2006/333/EG van de Raad

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand, per GN-code en per oorsprong

Productomschrijving

Maïs

Oorsprong

Alle derde landen behalve het Verenigd Koninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

276 440 000 kg, als volgt verdeeld:
138 220 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
138 220 000 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 december

GN-codes

1005 10 90 en 1005 90 00

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

30 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet worden
gebruikt voor producten van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 31 juli;
Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van januari t/m mei: vanaf 1 e dag vd
maand volgend op aanvraag t/m 31 juli. Aangevraagd in 1 e 7
kalenderdagen van juni t/m november: vanaf de 1 e dag vd maand volgend
op aanvraag t/m 31 december

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4133

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese
Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van
artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994, betreffende de
wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van
verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de
Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de
Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de
Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun
toetreding tot de Europese Unie, gesloten bij Besluit 2006/333/EG van
de Raad

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari

Productomschrijving

1 aanvraag per maand per oorsprong
Zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit als gedefinieerd in
bijlage II bij Verordening (EU) nr. 642/2010

Oorsprong

Alle derde landen behalve het Verenigd Koninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

129 577 000 kg

GN-codes

Ex 1001 99 00

Douanerecht binnen het contingent

12 EUR per 1 000 kg

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

30 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet
worden gebruikt voor producten van oorsprong uit het Verenigd
Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 31 december;
Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van elke maand in trq-periode:

Is het certificaat overdraagbaar?

vanaf 1e dag vd maand volgend op aanvraag t/m 31 december
Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4306

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en
Oekraïne, anderzijds; ondertekend en voorlopig toegepast op grond van
Besluit 2014/668/EU van de Raad

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand per GN-code

Productomschrijving

spelt, zachte tarwe en mengkoren, andere dan zaaigoed
meel van zachte tarwe en spelt, meel van mengkoren
meel van granen andere dan tarwe, mengkoren, rogge, maïs, gerst,
haver, rijst
gries en griesmeel van zachte tarwe en spelt
pellets van tarwe

Oorsprong

Oekraïne

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. EUR.1-certificaat dat is afgegeven door de douaneautoriteiten in
Oekraïne, of b) een factuurverklaring (dit is een verklaring van de
toegelaten exporteur op een factuur, pakbon of ander handelsdocument,
waarin de producten voldoende duidelijk zijn omschreven om ze te kunnen
identificeren). De exporteur van de goederen waarop dit document van
toepassing is (douanevergunning nr. ……….), verklaart dat, behoudens
uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële
oorsprong zijn.

Hoeveelheid in kg

tariefcontingentperiode (kalenderjaar) vanaf 2021: 1 000 000 000 kg

GN-codes

1001 99 (00), 1101 00 (15-90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20
(60)

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

30 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 31 december;
Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van elke maand in trq-periode: vanaf

Is het certificaat overdraagbaar?

1e dag vd maand volgend op aanvraag t/m 31 december
Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4307

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en
Oekraïne, anderzijds; ondertekend en voorlopig toegepast op grond van
Besluit 2014/668/EU van de Raad

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari

Productomschrijving

1 aanvraag per maand per GN-code
gerst, andere dan zaaigoed
meel van gerst
pellets van gerst

Oorsprong

Oekraïne

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. EUR.1-certificaat dat is afgegeven door de douaneautoriteiten in
Oekraïne, of b) een factuurverklaring (dit is een verklaring van de
toegelaten exporteur op een factuur, pakbon of ander handelsdocument,
waarin de producten voldoende duidelijk zijn omschreven om ze te kunnen
identificeren). De exporteur van de goederen waarop dit document van
toepassing is (douanevergunning nr. ……….), verklaart dat, behoudens
uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële

Hoeveelheid in kg

oorsprong zijn.
tariefcontingentperiode (kalenderjaar) vanaf 2021: 350 000 000 kg

GN-codes

1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25)

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

30 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 31 december;
Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van elke maand in trq-periode: vanaf

Is het certificaat overdraagbaar?

1e dag vd maand volgend op aanvraag t/m 31 december
Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4308

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en
Oekraïne, anderzijds; ondertekend en voorlopig toegepast op grond van
Besluit 2014/668/EU van de Raad

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand per GN-Code

Productomschrijving

maïs, andere dan zaaigoed
meel van maïs
gries en griesmeel van maïs
pellets van maïs
bewerkte maïskorrels

Oorsprong

Oekraïne

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. EUR.1-certificaat dat is afgegeven door de douaneautoriteiten in
Oekraïne, of b) een factuurverklaring (dit is een verklaring van de
toegelaten exporteur op een factuur, pakbon of ander handelsdocument,
waarin de producten voldoende duidelijk zijn omschreven om ze te kunnen
identificeren). De exporteur van de goederen waarop dit document van
toepassing is (douanevergunning nr. ……….), verklaart dat, behoudens
uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële
oorsprong zijn.

Hoeveelheid in kg

tariefcontingentperiode (kalenderjaar) vanaf 2021: 650 000 000 kg

GN-codes

1005 90 (00), 1102 20 (10-90), 1103 13 (10-90), 1103 20 (40), 1104 23
(40-98)

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

30 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die in vak 8 van het
certificaat moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 31 december;
Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van elke maand in trq-periode: vanaf

Is het certificaat overdraagbaar?

1e dag vd maand volgend op aanvraag t/m 31 december
Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

I.III Rijst
Volgnummer

09.4112

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2005/953/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende
de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
tussen de Europese Gemeenschap en Thailand overeenkomstig artikel
XXVIII van de GATT 1994 inzake de wijziging van concessies voor rijst die
zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EG-lijst CXL (voor
Thailand)

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 augustus
1 september tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Volwitte of halfwitte rijst

Oorsprong

Thailand

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

4 682 000 kg, als volgt verdeeld:
4 682 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
overdracht voor deelperiode 1 juli tot en met 31 augustus
overdracht voor deelperiode 1 september tot en met 31 december

GN-codes

1006 30

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

46 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 31 juli;
Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van januari t/m mei: vanaf 1 e dag vd
maand volgend op aanvraag t/m 31 juli. Aangevraagd in 1 e 7 kalenderdagen van juni t/m juli: vanaf 1e dag vd maand volgend op aanvraag t/m
30 september. Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van augustus t/m
november: vanaf 1e dag vd maand volgend op aanvraag t/m 31 december

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4116

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting,
namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar
bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 augustus
1 september tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Volwitte of halfwitte rijst

Oorsprong

Verenigde Staten van Amerika

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

990 000 kg, als volgt verdeeld:
990 000 kg, voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
overdracht voor deelperiode 1 juli tot en met 31 augustus
overdracht voor deelperiode 1 september tot en met 31 december

GN-codes

1006 30

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

46 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat moet
het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje “ja”
worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 31 juli; Aangevraagd in
1e 7 kalenderdagen van januari t/m mei: vanaf 1e dag vd maand volgend op
aanvraag t/m 31 juli. Aangevraagd in 1e 7 kalender-dagen van juni t/m juli:
vanaf 1e dag vd maand volgend op aanvraag t/m 30 september. Aangevraagd
in 1e 7 kalenderdagen van augustus t/m november: vanaf 1 e dag vd maand
volgend op aanvraag t/m 31 december

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4117

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder
haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 augustus
1 september tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Volwitte of halfwitte rijst

Oorsprong

India

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

1 458 000 kg, als volgt verdeeld:
1 458 000 kg, voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
overdracht voor deelperiode 1 juli tot en met 31 augustus
overdracht voor deelperiode 1 september tot en met 31 december

GN-codes

1006 30

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

46 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 31 juli;
Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van januari t/m mei: vanaf 1 e dag vd
maand volgend op aanvraag t/m 31 juli. Aangevraagd in 1 e 7 kalenderdagen van juni t/m juli: vanaf 1e dag vd maand volgend op aanvraag t/m
30 september. Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van augustus t/m

november: vanaf 1e dag vd maand volgend op aanvraag t/m 31
december
Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4118

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994
betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor
wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden,
van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van
de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 augustus
1 september tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Volwitte of halfwitte rijst

Oorsprong

Pakistan

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

1 370 000 kg, als volgt verdeeld:
1 370 000 kg, voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
overdracht voor deelperiode 1 juli tot en met 31 augustus
overdracht voor deelperiode 1 september tot en met 31 december

GN-codes

1006 30

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

46 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het
invoercertificaat moet het land van oorsprong worden vermeld; in
dat vak moet het vakje “ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m
31 juli; Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van januari t/m mei:
vanaf 1e dag vd maand volgend op aanvraag t/m 31 juli.
Aangevraagd in 1e 7 kalender-dagen van juni t/m juli: vanaf 1e
dag vd maand volgend op aanvraag t/m 30 september.
Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van augustus t/m november:
vanaf 1e dag vd maand volgend op aanvraag t/m 31 december

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4119

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder
haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 augustus
1 september tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand, per oorsprong

Productomschrijving

Volwitte of halfwitte rijst

Oorsprong

Andere oorsprong (met uitzondering van India, Pakistan, Thailand,
Verenigde Staten van Amerika)

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

3 041 000 kg, als volgt verdeeld:
3 041 000 kg, voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
overdracht voor deelperiode 1 juli tot en met 31 augustus
overdracht voor deelperiode 1 september tot en met 31 december

GN-codes

1006 30

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

46 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet worden
gebruikt voor producten van oorsprong uit India, Pakistan, Thailand, de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 31 juli;
Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van januari t/m mei: vanaf 1 e dag vd
maand volgend op aanvraag t/m 31 juli. Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van juni t/m juli: vanaf 1e dag vd maand volgend op aanvraag t/m
30 september. Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van augustus t/m
november: vanaf 1e dag vd maand volgend op aanvraag t/m 31 december

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4127

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende
de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de
onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde
(1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 31 maart
1 april tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 augustus
1 september tot en met 30 september

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand.
Art.28: Uw aanvraag mag niet groter zijn dan de hoeveelheid vermeld
op het uitvoercertificaat

Productomschrijving

Volwitte of halfwitte rijst

Oorsprong

Verenigde Staten van Amerika

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Uitvoercertificaat volgens het model in bijlage XIV.2 bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

17 251 000 kg, als volgt verdeeld:
4 313 000 kg, voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
8 626 000 kg, voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni
4 312 000 kg, voor deelperiode 1 juli tot en met 31 augustus
Hoeveelheid 25 772 000 kg vanaf 1-1-2022 ( 7.153.000 kg jan-mrt;
11.446.000 kg apr-juni; 7.153.000 kg jul-aug)
Overdracht van vorige deelperioden, voor deelperiode 1 september tot
en met 30 september
Art.27: Ongebruikte hoeveelheden worden op 1 oktober overgedragen
naar contingent 09.4138

GN-codes

1006 30

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

46 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikelen 13 en 27 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 30 april;
Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van januari en februari: vanaf 1 e
dag vd maand volgende op aanvraag t/m 30 april. Aangevraagd in 1 e 7
kalenderdagen van maart t/m mei: vanaf 1e dag van de maand volgend
op aanvraag t/m 31 juli. Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van juni en
juli: vanaf 1e dag van de maand volgend op aanvraag t/m 30
september. Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van augustus t/m
september: geldig vanaf de 1e dag van de maand volgend op aanvraag

Is het certificaat overdraagbaar?

t/m 31 december.
Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4128

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2005/953/EG van de Raad van 20 december 2005
betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een
briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Thailand
overeenkomstig artikel XXVIII van de GATT 1994 inzake de wijziging
van concessies voor rijst die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994
gehechte EG-lijst CXL (voor Thailand)

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 31 maart
1 april tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 augustus
1 september tot en met 30 september

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand.
Art.28: Uw aanvraag mag niet groter zijn dan de hoeveelheid vermeld
op het uitvoercertificaat

Productomschrijving

Volwitte of halfwitte rijst

Oorsprong

Thailand

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Uitvoercertificaat volgens het model in bijlage XIV.2 bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

17 728 000 kg, als volgt verdeeld:
8 864 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
4 432 000 kg voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni
4 432 000 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 augustus
Overdracht van vorige deelperioden, voor deelperiode 1 september tot
en met 30 september

Art.27: Ongebruikte hoeveelheden worden op 1 oktober overgedragen
naar contingent 09.4138

GN-codes

1006 30

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

46 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat moet
worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het
vakje “ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikelen 13 en 27 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 30 april;
Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van januari en februari: vanaf 1 e
dag vd maand volgende op aanvraag t/m 30 april. Aangevraagd in 1 e 7
kalenderdagen van maart t/m mei: vanaf 1 e dag van de maand volgend
op aanvraag t/m 31 juli. Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van juni en
juli: vanaf 1e dag van de maand volgend op aanvraag t/m 30
september. Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van augustus t/m
september: geldig vanaf de 1e dag van de maand volgend op aanvraag

Is het certificaat overdraagbaar?

t/m 31 december.
Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-databank
zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4129

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar
bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 september

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand.
Art.28: Uw aanvraag mag niet groter zijn dan de hoeveelheid vermeld op

Productomschrijving

het uitvoercertificaat
Volwitte of halfwitte rijst

Oorsprong

Australië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Uitvoercertificaat volgens het model in bijlage XIV.2 bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Bewijs van oorsprong voor het in het
vrije verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

240 0000 kg
Art.27: Ongebruikte hoeveelheden worden op 1 oktober overgedragen naar
contingent 09.4138

GN-codes

1006 30

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

46 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat moet
het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje “ja”
worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikelen 13 en 27 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4130

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende
de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de
onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde
(1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 31 maart
1 april tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 augustus
1 september tot en met 30 september

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
1e 7 kalenderdagen van maart voor certificaten die geldig zijn vanaf 1
april
1 aanvraag per maand en per oorsprong

Productomschrijving

Volwitte of halfwitte rijst

Oorsprong

Andere oorsprong (met uitzondering van Australië, Thailand, Verenigde
Staten van Amerika en Verenigd Koninkrijk)

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

1 532 000 kg, als volgt verdeeld:
0 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
1 532 000 kg voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni
Overdracht van vorige deelperioden, voor deelperiode 1 juli tot en met
31 augustus
Overdracht van vorige deelperioden, voor deelperiode 1 september tot
en met 30 september
Art.27: Ongebruikte hoeveelheden worden op 1 oktober overgedragen
naar contingent 09.4138

GN-codes

1006 30

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton aan producten conform Vo. 1308/2013, bijlage 1 deel II in- of
uitgevoerd

Zekerheid voor het invoercertificaat

46 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet
worden gebruikt voor producten van oorsprong uit Australië, Thailand,
de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikelen 13 en 27 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761
Aangevraagd 1e 7 kalenderdagen van maart april en mei:vanaf 1 e dag
vd maand volgende op aanvraag t/m 31 juli. Aangevraagd in 1 e 7
kalenderdagen van juni en juli: vanaf 1e dag van de maand volgend op
aanvraag t/m 30 september. Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van
augustus: vanaf 1e dag van de maand volgend op aanvraag t/m 31

Is het certificaat overdraagbaar?

december.
Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4138

Internationale overeenkomst of
andere handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting,
namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid
vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het
kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het
tariefcontingent

1 oktober tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
Volgens art 27 worden ongebruikte hoeveelheden van 09.4127, 4128, 4129 en 4130
op 1 oktober naar dit contingent overgeheveld. De contingenten hebben in
september een aanvraagperiode. Aanvraagperiode 1 e 7 dagen van oktober en
eventueel november als er nog een hoeveel beschikbaar is.
1 aanvraag per maand en per oorsprong

Productomschrijving

Volwitte of halfwitte rijst

Oorsprong

Erga omnes, Alle derde landen behalve
het Verenigd Koninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja,
instantie die bevoegd is voor de
afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het
in het vrije verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

Resterende hoeveelheid uit de volgnummers 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130
die niet in vorige deelperioden zijn toegewezen

GN-codes

1006 30

Douanerecht binnen het
contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton aan producten conform Vo. 1308/2013, bijlage 1 deel II in- of uitgevoerd

Zekerheid voor het
invoercertificaat

46 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het
certificaat moet worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet worden gebruikt
voor producten van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het
certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761, geldig vanaf
de 1e dag van de maand volgend op aanvraag t/m 31 december.

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de
LORI-databank zijn
geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4148

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende
de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de
onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde
(1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 30 september
1 oktober tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per oorsprong

Productomschrijving

Gedopte rijst

Oorsprong

Erga omnes, alle derde landen behalve
het Verenigd Koninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

1 416 000 kg, als volgt verdeeld:
1 416 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
Overdracht van vorige deelperioden, voor deelperiode 1 juli tot en met
30 september
Overdracht van vorige deelperioden, voor deelperiode 1 oktober tot en
met 31 december

GN-codes

1006 20

Douanerecht binnen het contingent

Ad-valoremrecht van 15 %

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

30 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet
worden gebruikt voor producten van oorsprong uit het Verenigd
Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 31 juli;
Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van januari t/m mei: vanaf 1 e dag
vd maand volgend op aanvraag t/m 31 juli. Aangevraagd in 1 e 7
kalenderdagen van juni t/m augustus: vanaf 1e dag vd maand volgend
op aanvraag t/m 31 oktober. Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van
september t/m november: vanaf 1 e dag vd maand volgend op
aanvraag t/m 31 december

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4149

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2005/953/EG van de Raad van 20 december 2005
betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een
briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Thailand
overeenkomstig artikel XXVIII van de GATT 1994 inzake de wijziging
van concessies voor rijst die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994
gehechte EG-lijst CXL (voor Thailand)

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand
Art.28: Uw aanvraag mag niet groter zijn dan de hoeveelheid vermeld
op het uitvoercertificaat

Productomschrijving

Breukrijst

Oorsprong

Thailand

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Uitvoercertificaat volgens het model in bijlage XIV.2 bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

48 729 000 kg, als volgt verdeeld:
34 110 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
14 619 000 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 december

GN-codes

1006 40 00

Douanerecht binnen het contingent

Rechtenverlaging van 30,77 %

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

5 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 31 juli ;
Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van januari t/m mei: vanaf 1 e dag
vd maand volgend op aanvraag t/m 31 juli. Aangevraagd in 1 e 7
kalenderdagen van juni t/m november: vanaf 1e dag vd maand volgend
op aanvraag t/m 31 december.

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4150

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder
haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Breukrijst

Oorsprong

Australië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

14 993 000 kg, als volgt verdeeld:
7 496 500 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
7 496 500 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 december

GN-codes

1006 40 00

Douanerecht binnen het contingent

Rechtenverlaging van 30,77 %

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

5 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 31 juli ;
Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van januari t/m mei: vanaf 1 e dag vd
maand volgend op aanvraag t/m 31 juli. Aangevraagd in 1 e 7
kalenderdagen van juni t/m november: vanaf 1e dag vd maand volgend op
aanvraag t/m 31 december.

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4153

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder
haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Breukrijst

Oorsprong

Verenigde Staten van Amerika

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

8 434 000 kg, als volgt verdeeld:
4 217 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
4 217 000 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 december

GN-codes

1006 40 00

Douanerecht binnen het contingent

Rechtenverlaging van 30,77 %

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

5 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 31 juli ;
Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van januari t/m mei: vanaf 1 e dag vd
maand volgend op aanvraag t/m 31 juli. Aangevraagd in 1 e 7
kalenderdagen van juni t/m november: vanaf 1e dag vd maand volgend op

Is het certificaat overdraagbaar?

aanvraag t/m 31 december.
Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4154

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994
betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat
betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de
uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de UruguayRonde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per oorsprong

Productomschrijving

Breukrijst

Oorsprong

Andere oorsprong (met uitzondering van Australië, Guyana, Thailand,
Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk)

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

11 245 000 kg, als volgt verdeeld:
5 622 500 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
5 622 500 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 december

GN-codes

1006 40 00

Douanerecht binnen het contingent

Rechtenverlaging van 30,77 %

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

5 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat moet
worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet
worden gebruikt voor producten van oorsprong uit Australië, Guyana,
Thailand, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 31 juli ;
Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van januari t/m mei: vanaf 1 e dag
vd maand volgend op aanvraag t/m 31 juli. Aangevraagd in 1 e 7
kalenderdagen van juni t/m november: vanaf 1e dag vd maand
volgend op aanvraag t/m 31 december.

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09. 4166

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende
de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de
onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde
(1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 augustus
1 september tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per oorsprong

Productomschrijving

Volwitte of halfwitte rijst

Oorsprong

Erga omnes, alle derde landen behalve het Verenigd Koninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

22 442 000 kg, als volgt verdeeld:
7 480 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
14 962 000 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 augustus
Overdracht voor deelperiode 1 september tot en met 31 december

GN-codes

1006 30

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

46 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat moet
worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet
worden gebruikt voor producten van oorsprong uit het Verenigd
Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 31 juli;
Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van januari t/m mei: vanaf 1 e dag
vd maand volgend op aanvraag t/m 31 juli. Aangevraagd in 1 e 7
kalenderdagen van juni t/m juli: vanaf 1e dag vd maand volgend op
aanvraag t/m 30 september. Aangevraagd in 1e 7 kalenderdagen van

augustus t/m november: vanaf 1e dag vd maand volgend op aanvraag
t/m 31 december
Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-databank
zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4168

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende
de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder
haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 september tot en met 30 september
1 oktober tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van augustus voor de 1e deelperiode
1e 7 kalenderdagen van september, oktober en november
1 aanvraag per maand en per oorsprong

Productomschrijving

Breukrijst

Oorsprong

Erga omnes, alle derde landen behalve het Verenigd Koninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

28 360 000 000 kg, als volgt verdeeld:
28 360 000 kg voor deelperiode 1 september tot en met 30 september
Resterende hoeveelheid niet benut in voorgaande deelperioden, voor
deelperiode 1 oktober tot en met 31 december

GN-codes

1006 40 00

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

5 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat moet
worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet
worden gebruikt voor producten van oorsprong uit het Verenigd
Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd de 1e 7 kalenderdagen van augustus: vanaf 1e dag van
september t/m 31 oktober. Aangevraagd van 1e 7 kalenderdagen van
september, oktober en november: vanaf 1e dag vd maand volgend op
aanvraag t/m 31 december

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-databank

Neen

zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4729

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit (EU) 2020/753 van de Raad van 30 maart 2020 betreffende de
sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de
Socialistische Republiek Vietnam (PB L 186 van 12.6.2020, blz. 1)

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 31 maart
1 april tot en met 30 juni
1 juli tot en met 30 september
1 oktober tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7, 8 en 29 van deze verordening

Productomschrijving

Gedopte rijst (uitgedrukt in gedopterijstequivalent)

Oorsprong

Vietnam

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Voor het in het vrije verkeer brengen wordt een bewijs van oorsprong
als gedefinieerd in artikel 15, lid 2, van Protocol 1 bij de
vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische
Republiek Vietnam worden overgelegd.

Hoeveelheid in kg

20 000 000 kg (uitgedrukt in gedopterijstequivalent), als volgt verdeeld:
10 000 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
5 000 000 kg voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni
5 000 000 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
0 kg voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december

GN-codes

1006 10 30
1006 10 50
1006 10 71
1006 10 79
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

30 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat moet
worden vermeld

In de invoercertificaataanvraag wordt in vak 8 de naam “Viet Nam”,
“Viet-Nam” of “Vietnam” vermeld en het vak “ja” worden aangekruist.

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van deze verordening

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-databank
zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

De in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1312/2008 van de Commissie
bedoelde getallen voor de omrekening tussen padie, gedopte rijst,
halfwitte rijst en volwitte rijst zijn van toepassing.

Volgnummer

09.4730

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit (EU) 2020/753 van de Raad van 30 maart 2020 betreffende de
sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de
Socialistische Republiek Vietnam (PB L 186 van 12.6.2020, blz. 1)

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 31 maart
1 april tot en met 30 juni
1 juli tot en met 30 september
1 oktober tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7, 8 en 29 van deze verordening

Productomschrijving

Volwitte rijst (uitgedrukt in volwitterijstequivalent)

Oorsprong

Vietnam

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Voor het in het vrije verkeer brengen wordt een bewijs van oorsprong
als gedefinieerd in artikel 15, lid 2, van Protocol 1 bij de
vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische
Republiek Vietnam worden overgelegd.

Hoeveelheid in kg

30 000 000 kg (uitgedrukt in volwitterijstequivalent), als volgt verdeeld:
15 000 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
7 500 000 kg voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni
7 500 000 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
0 kg voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december

GN-codes

1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42

1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

30 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat moet
worden vermeld

In de invoercertificaataanvraag wordt in vak 8 de naam “Viet Nam”,
“Viet-Nam” of “Vietnam” vermeld en het vak “ja” worden aangekruist.

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van deze verordening

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-databank
zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

De in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1312/2008 van de Commissie
bedoelde getallen voor de omrekening tussen padie, gedopte rijst,
halfwitte rijst en volwitte rijst zijn van toepassing.

Volgnummer

09.4731

Internationale overeenkomst of andere

Besluit (EU) 2020/753 van de Raad van 30 maart 2020 betreffende de

handeling

sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de
Socialistische Republiek Vietnam (PB L 186 van 12.6.2020, blz. 1)

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 31 maart
1 april tot en met 30 juni
1 juli tot en met 30 september
1 oktober tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7, 8 en 29 van deze verordening

Productomschrijving

Volwitte rijst (uitgedrukt in volwitterijstequivalent)
de volgende variëteiten van geurige rijst:
Jasmine 85
ST 5
ST 20
Nang Hoa 9 (NàngHoa 9)
VD 20
RVT
OM 4900
OM 5451
Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Cho Dào)

Oorsprong

Vietnam

Bewijs van oorsprong bij de

Neen

certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan
Bewijs van oorsprong voor het in het vrije

Ja. Voor het in het vrije verkeer brengen wordt een bewijs van oorsprong als

verkeer brengen

gedefinieerd in artikel 15, lid 2, van Protocol 1 bij de
vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische
Republiek Vietnam worden overgelegd.
Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in deel D van
bijlage XIV.2 RIJST bij deze verordening: Oorsprong Vietnam, Certificate of
Authenticity . Autoriteit van afgifte: Ministerie van Landbouw en
Plattelandsontwikkeling van Vietnam

Hoeveelheid in kg

30 000 000 kg (uitgedrukt in volwitterijstequivalent), als volgt verdeeld:
15 000 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
7 500 000 kg voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni
7 500 000 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september

0 kg voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december
GN-codes

1006 10 30
1006 10 50
1006 10 71
1006 10 79
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

30 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de

In de invoercertificaataanvraag wordt in vak 8 de naam “Viet Nam”, “Viet-

certificaataanvraag en op het certificaat

Nam” of “Vietnam” vermeld en het vak “ja” worden aangekruist.

moet worden vermeld
Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van deze verordening

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-

Neen

databank zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

De in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1312/2008 van de Commissie
bedoelde getallen voor de omrekening tussen padie, gedopte rijst, halfwitte
rijst en volwitte rijst zijn van toepassing”

I.IV Suiker

Volgnummer

09.4317 - WTO-CONTINGENTEN VOOR SUIKER

Internationale overeenkomst of andere

Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996

handeling

betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is
opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in
het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT
Besluit 2006/106/EG van de Raad van 30 januari 2006 betreffende
de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
tussen de Europese Gemeenschap en Australië uit hoofde van artikel
XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 betreffende de wijziging
van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de
Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de
Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de
Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de
Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese
Unie

Tariefcontingentperiode

1 oktober tot en met 30 september

Deelperioden voor de tariefcontingenten

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e mogelijk voor aanvragen geldig vanaf begin verkoopseizoen is 1 e 7
kalenderdagen van september
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-Code

Productomschrijving

Ruwe rietsuiker bestemd om te worden geraffineerd

Oorsprong

Australië

Bewijs van oorsprong bij de

Neen

certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan
Bewijs van oorsprong voor het in het vrije

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van

verkeer brengen

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447

Hoeveelheid in kg

9 925 000 kg

GN-code

1701 13 10 en 1701 14 10

Douanerecht binnen het contingent

98 EUR per 1 000 kg
Indien de polarisatiegraad van de ingevoerde ruwe suiker afwijkt van 96
graden, wordt het recht van 98 EUR per 1 000 kg, naargelang van het
geval, verhoogd of verlaagd met 0,14 % per tiende van een graad
verschil (overeenkomstig artikel 34, lid 1, onder d), van
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761)

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat

certificaataanvraag en op het certificaat

moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje

moet worden vermeld

“ja” worden aangekruist
In vak 20 moet “Voor raffinage bestemde suiker” Suiker in het kader

van WTO-concessies, ingevoerd overeenkomstig titel III, hoofdstuk 3,
van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ]. Volgnummer 09.4317

Geldigheidsduur van het certificaat

Tot het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin het is
afgegeven, maar uiterlijk tot en met 30 september (overeenkomstig
artikel 32 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761)

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-

Neen

databank zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

Raffinageverplichting overeenkomstig artikel 34 van
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Volgnummer

09.4318 - WTO-CONTINGENTEN VOOR SUIKER

Internationale overeenkomst of andere

Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996

handeling

betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is
opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in
het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT
Verordening (EG) nr. 1894/2006 van de Raad van 18 december
2006 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een
briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Brazilië betreffende
de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van
verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de
Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de
Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de
Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun
toetreding tot de Europese Gemeenschap en houdende wijziging en
aanvulling van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 met
betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het
gemeenschappelijk douanetarief
Verordening (EG) nr. 880/2009 van de Raad van 7 september 2009
betreffende de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst in de vorm van
een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Brazilië uit
hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene
Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de
wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van
verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met
hun toetreding tot de Europese Unie, houdende wijziging en aanvulling
van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de
tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief
Besluit (EU) 2017/730 van de Raad van 25 april 2017 tot sluiting
van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de
Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië uit hoofde van artikel
XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake
Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de
concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek
Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie

Tariefcontingentperiode

1 oktober tot en met 30 september

Deelperioden voor de tariefcontingenten

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e mogelijk voor aanvragen geldig vanaf begin verkoopseizoen is 1 e 7
kalenderdagen van september
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving

Ruwe rietsuiker bestemd om te worden geraffineerd

Oorsprong

Brazilië

Bewijs van oorsprong bij de

Neen

certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan
Bewijs van oorsprong voor het in het vrije

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van

verkeer brengen

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447

Hoeveelheid in kg

Tariefcontingentperioden tot 2023/2024: 308 518 000 kg
Tariefcontingentperioden vanaf 2024/2025: 380 555 000 kg

GN-code

1701 13 10 en 1701 14 10

Douanerecht binnen het contingent

98 EUR per 1 000 kg
Indien de polarisatiegraad van de ingevoerde ruwe suiker afwijkt van 96
graden, wordt het recht van 98 EUR per 1 000 kg, naargelang van het
geval, verhoogd of verlaagd met 0,14 % per tiende van een graad
verschil (overeenkomstig artikel 34, lid 1, onder d), van
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761)

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat

certificaataanvraag en op het certificaat

moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje

moet worden vermeld

“ja” worden aangekruist
In vak 20 moet “Voor raffinage bestemde suiker” en Suiker in het kader
van WTO-concessies, ingevoerd overeenkomstig titel III, hoofdstuk 3,
van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ]. Volgnummer
09.4318.

Geldigheidsduur van het certificaat

Tot het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin het is
afgegeven, maar uiterlijk tot en met 30 september (overeenkomstig
artikel 32 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761)

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-

Neen

databank zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

Raffinageverplichting overeenkomstig artikel 34 van
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Volgnummer

09.4319 - WTO-CONTINGENTEN VOOR SUIKER

Internationale overeenkomst of andere

Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996

handeling

betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is
opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in
het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT
Beschikking 2008/870/EG van de Raad van 13 oktober 2008
betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een
briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cuba uit
hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994
betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van
verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië in verband met
hun toetreding tot de Europese Unie

Tariefcontingentperiode

1 oktober tot en met 30 september

Deelperioden voor de tariefcontingenten

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e mogelijk voor aanvragen geldig vanaf begin verkoopseizoen is 1 e 7
kalenderdagen van september
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving

Ruwe rietsuiker bestemd om te worden geraffineerd

Oorsprong

Cuba

Bewijs van oorsprong bij de

Neen

certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan
Bewijs van oorsprong voor het in het vrije

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Uitvoeringsverordening

verkeer brengen

(EU) 2015/2447

Hoeveelheid in kg

68 969 000 kg

GN-code

1701 13 10 en 1701 14 10

Douanerecht binnen het contingent

98 EUR per 1 000 kg
Indien de polarisatiegraad van de ingevoerde ruwe suiker afwijkt van 96
graden, wordt het recht van 98 EUR per 1 000 kg, naargelang van het
geval, verhoogd of verlaagd met 0,14 % per tiende van een graad verschil
(overeenkomstig artikel 34, lid 1, onder d), van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761)

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat

certificaataanvraag en op het certificaat

moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje

moet worden vermeld

“ja” worden aangekruist
In vak 20 moet “Voor raffinage bestemde suiker” en Suiker in het kader
van WTO-concessies, ingevoerd overeenkomstig titel III, hoofdstuk 3, van
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ]. Volgnummer 09.4319

Geldigheidsduur van het certificaat

Tot het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin het is
afgegeven, maar uiterlijk tot en met 30 september (overeenkomstig
artikel 32 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761)

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-

Neen

databank zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

Raffinageverplichting overeenkomstig artikel 34 van
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Volgnummer

09.4320 - WTO-CONTINGENTEN VOOR SUIKER

Internationale overeenkomst of andere

Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996

handeling

betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is
opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in
het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT
Besluit 2009/718/EG van de Raad van 7 september 2009 betreffende
de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
tussen de Europese Gemeenschap en Brazilië uit hoofde van artikel XXIV,
lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven
en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die
vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en
Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

Tariefcontingentperiode

1 oktober tot en met 30 september

Deelperioden voor de tariefcontingenten

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e mogelijk voor aanvragen geldig vanaf begin verkoopseizoen is 1 e 7
kalenderdagen van september
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand, per GN-code en per oorsprong

Productomschrijving

Ruwe rietsuiker bestemd om te worden geraffineerd

Oorsprong

Alle derde landen, behalve het Verenigd Koninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de

Neen

certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan
Bewijs van oorsprong voor het in het vrije

Neen

verkeer brengen
Hoeveelheid in kg

260 390 000 kg

GN-code

1701 13 10 en 1701 14 10

Douanerecht binnen het contingent

98 EUR per 1 000 kg
Indien de polarisatiegraad van de ingevoerde ruwe suiker afwijkt van 96
graden, wordt het recht van 98 EUR per 1 000 kg, naargelang van het
geval, verhoogd of verlaagd met 0,14 % per tiende van een graad
verschil (overeenkomstig artikel 34, lid 1, onder d), van
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761)

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de

In vak 20 moet “Voor raffinage bestemde suiker” en Suiker in het kader

certificaataanvraag en op het certificaat moet

van WTO-concessies, ingevoerd overeenkomstig titel III, hoofdstuk 3,

worden vermeld

van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ]. Volgnummer 09.4320
In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet
worden gebruikt voor producten van oorsprong uit het Verenigd
Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Tot het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin het is
afgegeven, maar uiterlijk tot en met 30 september (overeenkomstig
artikel 32 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761)

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-

Neen

databank zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

Raffinageverplichting overeenkomstig artikel 34 van
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Volgnummer

09.4321 - WTO-CONTINGENTEN VOOR SUIKER

Internationale overeenkomst of andere

Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996

handeling

betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is
opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in
het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT
Besluit van de Raad 75/456/EEG van 15 juli 1975 houdende sluiting
van de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en
de Republiek India betreffende rietsuiker

Tariefcontingentperiode

1 oktober tot en met 30 september

Deelperioden voor de tariefcontingenten

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e mogelijk voor aanvragen geldig vanaf begin verkoopseizoen is 1 e 7
kalenderdagen van september
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in
vaste vorm

Oorsprong

India

Bewijs van oorsprong bij de

Neen

certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan
Bewijs van oorsprong voor het in het vrije

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Uitvoeringsverordening

verkeer brengen

(EU) 2015/2447

Hoeveelheid in kg

5 841 000 kg

GN-code

1701

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat

certificaataanvraag en op het certificaat

moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje

moet worden vermeld

“ja” worden aangekruist
In vak 20, Suiker in het kader van WTO-concessies, ingevoerd
overeenkomstig titel III, hoofdstuk 3, van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761 [TRQ]. Volgnummer 09.4321.

Geldigheidsduur van het certificaat

Tot het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin het is
afgegeven, maar uiterlijk tot en met 30 september (overeenkomstig
artikel 32 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761)

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-

Neen

databank zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4324 - BALKANSUIKER

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2009/330/EG van de Raad van 15 september 2008 betreffende de
ondertekening van een Protocol bij de Stabilisatie- en
associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun
lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, om rekening te
houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de
Europese Unie
Artikel 27, lid 2, van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de
Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek
Albanië, anderzijds

Tariefcontingentperiode

1 oktober tot en met 30 september

Deelperioden voor de tariefcontingenten

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e mogelijk voor aanvragen geldig vanaf begin verkoopseizoen is 1 e 7
kalenderdagen van september
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari

Productomschrijving

1 aanvraag per maand en per GN-code
Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in
vaste vorm, en andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose
en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop,
niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook
indien met natuurhonig vermengd; karamel

Oorsprong

Albanië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Uitvoercertificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van het
derde land overeenkomstig artikel 35 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

1 000 000 kg

GN-code

1701 en 1702

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

In vak 20, Toepassing van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ].
Balkansuiker. Volgnummer 09.4324.
Geldigheidsduur van het certificaat

Tot het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin het is
afgegeven, maar uiterlijk tot en met 30 september (overeenkomstig
artikel 32 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761)

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4325 - BALKANSUIKER

Internationale overeenkomst of andere

Besluit (EU) 2017/75 van de Raad van 21 november 2016 betreffende

handeling

de ondertekening, namens de Unie en haar lidstaten, en de voorlopige
toepassing van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en
Bosnië en Herzegovina, anderzijds, om rekening te houden met de
toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie
Artikel 27, lid 3, van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en
Bosnië en Herzegovina, anderzijds

Tariefcontingentperiode

1 oktober tot en met 30 september

Deelperioden voor de tariefcontingenten

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761;
1e mogelijk voor aanvragen geldig vanaf begin verkoopseizoen is 1e 7
kalenderdagen van september
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand, per GN-code en per oorsprong

Productomschrijving

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in
vaste vorm, en andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose
en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop,
niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook
indien met natuurhonig vermengd; karamel

Oorsprong

Bosnië en Herzegovina

Bewijs van oorsprong bij de

Uitvoercertificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van het

certificaataanvraag. Zo ja, instantie die

derde land overeenkomstig artikel 35 van Uitvoeringsverordening (EU)

bevoegd is voor de afgifte ervan

2020/761

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije

Neen

verkeer brengen
Hoeveelheid in kg

13 210 000 kg

GN-code

1701 en 1702

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat

certificaataanvraag en op het certificaat

moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje

moet worden vermeld

“ja” worden aangekruist.
In vak 20, Toepassing van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ].
Balkansuiker. Volgnummer 09.4325.

Geldigheidsduur van het certificaat

Tot het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin het is
afgegeven, maar uiterlijk tot en met 30 september (overeenkomstig
artikel 32 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761)

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-

Neen

databank zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4326 - BALKANSUIKER

Internationale overeenkomst of andere

Besluit 2013/490/EU van de Raad en de Commissie van 22 juli 2013

handeling

betreffende de sluiting van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Servië, anderzijds
Artikel 26, lid 4, van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Servië, anderzijds

Tariefcontingentperiode

1 oktober tot en met 30 september

Deelperioden voor de tariefcontingenten

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e mogelijk voor aanvragen geldig vanaf begin verkoopseizoen is 1 e 7
kalenderdagen van september
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in
vaste vorm, en andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose
en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop,
niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook
indien met natuurhonig vermengd; karamel

Oorsprong

Servië

Bewijs van oorsprong bij de

Uitvoercertificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van het

certificaataanvraag. Zo ja, instantie die

derde land overeenkomstig artikel 35 van Uitvoeringsverordening (EU)

bevoegd is voor de afgifte ervan

2020/761

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije

Neen

verkeer brengen
Hoeveelheid in kg

181 000 000 kg

GN-code

1701 en 1702

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat

certificaataanvraag en op het certificaat

moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje

moet worden vermeld

“ja” worden aangekruist
In vak 20 , Toepassing van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ].
Balkansuiker. Volgnummer 09.4326.

Geldigheidsduur van het certificaat

Tot het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin het is
afgegeven, maar uiterlijk tot en met 30 september (overeenkomstig
artikel 32 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761)

Is het certificaat overdraagbaar?
Referentiehoeveelheid

Ja
Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-

Neen

databank zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4327 - BALKANSUIKER

Internationale overeenkomst of andere

Besluit 2004/239/EG, Euratom van de Raad en de Commissie van 23

handeling

februari 2004 inzake de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds
Artikel 27, lid 2, van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de
Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds

Tariefcontingentperiode

1 oktober tot en met 30 september

Deelperioden voor de

Neen

tariefcontingenten
Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e mogelijk voor aanvragen geldig vanaf begin verkoopseizoen is 1e 7
kalenderdagen van september
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste
vorm, en andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose
(levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet
gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien
met natuurhonig vermengd; karamel

Oorsprong

Republiek Noord-Macedonië

Bewijs van oorsprong bij de

Uitvoercertificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van het derde

certificaataanvraag. Zo ja, instantie die

land overeenkomstig artikel 35 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

bevoegd is voor de afgifte ervan
Bewijs van oorsprong voor het in het

Neen

vrije verkeer brengen
Hoeveelheid in kg

7 000 000 kg

GN-code

1701 en 1702

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat moet het

certificaataanvraag en op het

land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje “ja” worden

certificaat moet worden vermeld

aangekruist
In vak 20, Toepassing van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ].
Balkansuiker. Volgnummer 09.4327.

Geldigheidsduur van het certificaat

Tot het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin het is
afgegeven, maar uiterlijk tot en met 30 september (overeenkomstig artikel 32
van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761)

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-

Neen

databank zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4329 - WTO-CONTINGENTEN VOOR SUIKER

Internationale overeenkomst of andere

Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996

handeling

betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is
opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in
het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT
Besluit (EU) 2017/730 van de Raad van 25 april 2017 tot sluiting
van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de
Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië uit hoofde van artikel
XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake
Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de
concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek
Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie

Tariefcontingentperiode

1 oktober tot en met 30 september

Deelperioden voor de tariefcontingenten

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e mogelijk voor aanvragen geldig vanaf begin verkoopseizoen is 1 e 7
kalenderdagen van september
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving

Ruwe rietsuiker bestemd om te worden geraffineerd

Oorsprong

Brazilië

Bewijs van oorsprong bij de

Neen

certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan
Bewijs van oorsprong voor het in het vrije

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van

verkeer brengen

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447

Hoeveelheid in kg

Tariefcontingentperioden tot 2021/2022: 72 037 000 kg
Tariefcontingentperiode 2022/2023: 54 028 000 kg

GN-code

1701 13 10 en 1701 14 10

Douanerecht binnen het contingent

11 EUR per 1 000 kg
Indien de polarisatiegraad van de ingevoerde ruwe suiker afwijkt van 96
graden, wordt het recht van 11 EUR per 1 000 kg, naargelang van het
geval, verhoogd of verlaagd met 0,14 % per tiende van een graad
verschil (overeenkomstig artikel 34, lid 1, onder d), van
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761)

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat

certificaataanvraag en op het certificaat

moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het

moet worden vermeld

vakje “ja” worden aangekruist
In vak 20 moet “Voor raffinage bestemde suiker” en Suiker in het kader
van WTO-concessies, ingevoerd overeenkomstig titel III, hoofdstuk 3,
van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ]. Volgnummer 09.4329

Geldigheidsduur van het certificaat

Tot het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin het is
afgegeven, maar uiterlijk tot en met 30 september (overeenkomstig
artikel 32 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761)

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-

Neen

databank zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

Raffinageverplichting overeenkomstig artikel 34 van
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Volgnummer

09.4330 - WTO-CONTINGENTEN VOOR SUIKER

Internationale overeenkomst of andere

Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996

handeling

betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is
opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in
het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT
Besluit (EU) 2017/730 van de Raad van 25 april 2017 tot sluiting
van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de
Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië uit hoofde van artikel
XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake
Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de
concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek
Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie

Tariefcontingentperiode

1 oktober tot en met 30 september

Deelperioden voor de tariefcontingenten

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e mogelijk voor aanvragen geldig vanaf begin verkoopseizoen is 1 e 7
kalenderdagen van september
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving

Ruwe rietsuiker bestemd om te worden geraffineerd

Oorsprong

Brazilië

Bewijs van oorsprong bij de

Neen

certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan
Bewijs van oorsprong voor het in het vrije

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van

verkeer brengen

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447

Hoeveelheid in kg

Tariefcontingentperiode 2022/2023: 18 009 000 kg
Tariefcontingentperiode 2023/2024: 54 028 000 kg

GN-code

1701 13 10 en 1701 14 10

Douanerecht binnen het contingent

54 EUR per 1 000 kg
Indien de polarisatiegraad van de ingevoerde ruwe suiker afwijkt van 96
graden, wordt het recht van 54 EUR per 1 000 kg, naargelang van het
geval, verhoogd of verlaagd met 0,14 % per tiende van een graad
verschil (overeenkomstig artikel 34, lid 1, onder d), van
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761)

Bewijs van handel

Ja, 25 ton.

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat

certificaataanvraag en op het certificaat

moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het

moet worden vermeld

vakje “ja” worden aangekruist
In vak 20 moet “Voor raffinage bestemde suiker” en Suiker in het kader
van WTO-concessies, ingevoerd overeenkomstig titel III, hoofdstuk 3,
van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ]. Volgnummer
09.4330.

Geldigheidsduur van het certificaat

Tot het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin het is
afgegeven, maar uiterlijk tot en met 30 september (overeenkomstig
artikel 32 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761)

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-

Neen

databank zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

Raffinageverplichting overeenkomstig artikel 34 van
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

I.V Olijfolie
Volgnummer

09.4032

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 98/238/EG, EGKS van de Raad en de Commissie van 26
januari 1998 inzake de sluiting van de Euro-mediterrane overeenkomst
waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië,
anderzijds

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor de tariefcontingenten

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving

Geheel in Tunesië verkregen en rechtstreeks van dat land naar de Unie
vervoerde olijfolie van eerste persing van de GN-codes 1509 10 10, 1509
10 20 en 1509 10 80

Oorsprong

Geheel in Tunesië verkregen en rechtstreeks van dat land naar de Unie
vervoerd

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag.
Zo ja, instantie die bevoegd is voor de
afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. EUR.1-certificaat

Hoeveelheid in kg

56 700 000 kg

GN-codes

1509 10 10, 1509 10 20 en 1509 10 80

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 100 kg nettogewicht

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de vakken 7 en 8 van de invoercertificaataanvraag en van het
invoercertificaat moeten het land van uitvoer en het land van oorsprong
worden vermeld; in die vakken moet het vakje “ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 31 december:
Aangevraagd 1e 7 kalenderdagen van maand : vanaf 1e vanaf de eerste
dag van de maand volgend op de aanvraag maar uiterlijk 31 december

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

I.VI Knoflook
Volgnummer

09.4099

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2001/404/EG van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de
sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen
de Europese Gemeenschap en de Republiek Argentinië in het kader van
artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel
(GATT) 1994, met het oog op de wĳziging, wat knoflook betreft, van de
concessies die zĳn opgenomen in lĳst CXL, gehecht aan de GATTovereenkomst

Tariefcontingentperiode

1 juni tot en met 31 mei

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 juni tot en met 31 augustus
1 september tot en met 30 november
1 december tot en met 28 februari of 29 februari, al naargelang
1 maart tot en met 31 mei

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7, 8 en 38 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761:
1e periode:1e 7 kalenderdagen van november voor certificaten geldig
vanaf 1 december,
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari,
1e 7 kalenderdagen van januari voor certificaten geldig vanaf 1 februari.
2e periode:
1e 7 dagen van februari, voor certificaten geldig vanaf 1 maart,
1e 7 dagen van maart en april, resp. geldig vanaf 1 april en 1 mei
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Verse of gekoelde knoflook van GN-code 0703 20 00

Oorsprong

Argentinië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag
Zo ja, instantie die bevoegd is voor de
afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

5 744 000 kg, als volgt verdeeld:
4 110 000 kg voor deelperiode 1 december tot en met 28/29 februari
1 634 000 kg voor deelperiode 1 maart tot en met 31 mei

GN-codes

0703 20 00

Douanerecht binnen het contingent

9,6 % ad valorem

Bewijs van handel

Ja. Overeenkomstig artikel 38 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Zekerheid voor het invoercertificaat

60 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist
In vak 20 van de certificaataanvragen en het certificaat moet “nieuwe
importeur” worden vermeld

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761; 1e
deelperiode zijn certificaten geldig t/m einde van de maand volgend op de
deelperiode (31 maart), 2e deelperiode zijn certificaten geldig vanaf 1 e dag
volgend op de maand van de aanvraag t/m uiterlijk 31 mei

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4104

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2001/404/EG van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de
sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen
de Europese Gemeenschap en de Republiek Argentinië in het kader van
artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel
(GATT) 1994, met het oog op de wĳziging, wat knoflook betreft, van de
concessies die zĳn opgenomen in lĳst CXL, gehecht aan de GATTovereenkomst

Tariefcontingentperiode

1 juni tot en met 31 mei

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 juni tot en met 31 augustus
1 september tot en met 30 november
1 december tot en met 28 februari of 29 februari, al naargelang
1 maart tot en met 31 mei

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7, 8 en 38 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761:
1e periode:1e 7 kalenderdagen van november voor certificaten geldig
vanaf 1 december,
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari,
1e 7 kalenderdagen van januari voor certificaten geldig vanaf 1 februari.
2e periode:
1e 7 dagen van februari, voor certificaten geldig vanaf 1 maart,
1e 7 dagen van maart en april, resp. geldig vanaf 1 april en 1 mei
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Verse of gekoelde knoflook van GN-code 0703 20 00

Oorsprong

Argentinië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag
Zo ja, instantie die bevoegd is voor de
afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

13 403 000 kg, als volgt verdeeld:
9 590 000 kg voor deelperiode 1 december tot en met 28/29 februari
3 813 000 kg voor deelperiode 1 maart tot en met 31 mei

GN-codes

0703 20 00

Douanerecht binnen het contingent

9,6 % ad valorem

Bewijs van handel

Ja. Overeenkomstig artikel 38 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:

Zekerheid voor het invoercertificaat

60 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist
In vak 20 van de certificaataanvragen en het certificaat moet “traditionele
importeur” worden vermeld

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761: 1e
deelperiode zijn certificaten geldig t/m einde van de maand volgend op de
deelperiode (31 maart), 2e deelperiode zijn certificaten geldig vanaf 1 e dag
volgend op de maand van de aanvraag t/m uiterlijk 31 mei

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja. Overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU)
2020/761

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4285

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit van de Raad 2001/404/EG van 28 mei 2001 betreffende de
sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen
de Europese Gemeenschap en de Republiek Argentinië in het kader van
artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel
(GATT) 1994, met het oog op de wĳziging, wat knoflook betreft, van de
concessies die zĳn opgenomen in lĳst CXL, gehecht aan de GATTovereenkomst
Besluit 2006/398/EG van de Raad van 20 maart 2006 houdende
sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen
de Europese Gemeenschap en de Volksrepubliek China uit hoofde van
artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994, betreffende de
wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen
van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus,
de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de
Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de
Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie
Besluit (EU) 2016/1885 van de Raad van 18 oktober 2016 betreffende
de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen
de Europese Unie en de Volksrepubliek China uit hoofde van artikel XXIV,
lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven
en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die
vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in
verband met haar toetreding tot de Europese Unie

Tariefcontingentperiode

1 juni tot en met 31 mei

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari

juni tot en met 31 augustus
september tot en met 30 november
december tot en met 28 februari of 29 februari, al naargelang
maart tot en met 31 mei

1 aanvraag per maand
Productomschrijving

Verse of gekoelde knoflook van GN-code 0703 20 00

Oorsprong

China

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag
Zo ja, instantie die bevoegd is voor de
afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

40 556 000 kg, als volgt verdeeld:
10 423 000 kg voor deelperiode 1 juni tot en met 31 augustus
10 423 000 kg voor deelperiode 1 september tot en met 30 november
9 044 000 kg voor deelperiode 1 december tot en met 28/29 februari
10 666 000 kg voor deelperiode 1 maart tot en met 31 mei

GN-codes

0703 20 00

Douanerecht binnen het contingent

9,6 % ad valorem

Bewijs van handel

Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/761 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

60 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind contingentjaar.
overig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van het

Is het certificaat overdraagbaar?

contingentjaar.
Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Ja

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4287

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2001/404/EG van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de
sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen
de Europese Gemeenschap en de Republiek Argentinië in het kader van
artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel
(GATT) 1994, met het oog op de wĳziging, wat knoflook betreft, van de
concessies die zĳn opgenomen in lĳst CXL, gehecht aan de GATTovereenkomst

Tariefcontingentperiode

1 juni tot en met 31 mei

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari

juni tot en met 31 augustus
september tot en met 30 november
december tot en met 28 februari of 29 februari, al naargelang
maart tot en met 31 mei

1 aanvraag per maand per oorsprong
Productomschrijving

Verse of gekoelde knoflook van GN-code 0703 20 00

Oorsprong

Andere derde landen (behalve China, Argentinië en het Verenigd
Koninkrijk)

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag
Zo ja, instantie die bevoegd is voor de
afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Certificaat van oorsprong voor Iran, Libanon, Maleisië, Taiwan,
Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam, afgegeven door de bevoegde
nationale autoriteiten van dat land overeenkomstig de artikelen 57, 58 en
59 van Verordening (EU) 2015/2447

Hoeveelheid in kg

3 711 000 kg, als volgt verdeeld:
822 000 kg voor deelperiode 1 juni tot en met 31 augustus
1 726 000 kg voor deelperiode 1 september tot en met 30 november
822 000 kg voor deelperiode 1 december tot en met 28/29 februari
341 000 kg voor deelperiode 1 maart tot en met 31 mei

GN-codes

0703 20 00

Douanerecht binnen het contingent

9,6 % ad valorem

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

60 EUR per 1 000 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet worden
gebruikt voor producten van oorsprong uit China, Argentinië en het
Verenigd Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de
maand volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 31
mei

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

I.VII Champignonconserven/Paddestoelen
Volgnummer

09.4286

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit van de Raad 94/800/EG van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder
haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand, per GN-code en per oorsprong

Productomschrijving

Conserven van paddenstoelen van het geslacht Agaricus

Oorsprong

Andere derde landen (behalve China en het Verenigd Koninkrijk)

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

5 030 000 kg (netto-uitlekgewicht)

GN-codes

0711 51 00, 2003 10 20 en 2003 10 30

Douanerecht binnen het contingent

Voor GN-code 0711 51 00: 12 % ad valorem
Voor GN-codes 2003 10 20 en 2003 10 30: 23 % ad valorem

Bewijs van handel

Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU)... van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

40 EUR per 1 000 kg (netto-uitlekgewicht)

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet worden
gebruikt voor producten van oorsprong uit China en het Verenigd
Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4284

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit van de Raad 94/800/EG van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder
haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten
Besluit van de Raad 2006/398/EG van 20 maart 2006 houdende
sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen
de Europese Gemeenschap en de Volksrepubliek China uit hoofde van
artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994, betreffende de
wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen
van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus,
de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de
Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de
Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie
Besluit van de Raad (EU) 2016/1885 van 18 oktober 2016 betreffende
de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen
de Europese Unie en de Volksrepubliek China uit hoofde van artikel XXIV,
lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven
en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die
vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in
verband met haar toetreding tot de Europese Unie

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand per Gn-Code

Productomschrijving

Conserven van paddenstoelen van het geslacht Agaricus

Oorsprong

China

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

30 400 000 kg (netto-uitlekgewicht)

GN-codes

0711 51 00, 2003 10 20 en 2003 10 30

Douanerecht binnen het contingent

Voor GN-code 0711 51 00: 12 % ad valorem
Voor GN-codes 2003 10 20 en 2003 10 30: 23 % ad valorem

Bewijs van handel

Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU)... van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

40 EUR per 1 000 kg (netto-uitlekgewicht)

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind contingentjaar.

vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
eind contingentjaar
Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

I.VIII Rund
Volgnummer

09.4002

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996
betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is
opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in het
kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

12 deelperioden van een maand

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand. Art. 43.10: Meerdere GN-codes of groepen GNcodes per aanvraag toegestaan. Hoeveelheden per (groep) GN-code
specificeren in vak 15 en 16
Art 44: Bij aanvraag echtheidscert. en kopie bij RVO indienen + melding
Commissie. Ontbreekt die: aanvullende zekerheid!

Productomschrijving

Rundvlees van hoge kwaliteit, vers, gekoeld of bevroren, dat aan de
volgende omschrijving voldoet: “Hele geslachte dieren of delen daarvan,
van runderen van minder dan 30 maanden oud, die gedurende ten minste
100 dagen zijn gevoerd met een evenwichtig samengesteld
krachtvoerrantsoen dat ten minste 70 % graan bevat en met een
totaalgewicht van ten minste 20 “pounds” per dag”. Vlees dat volgens de
normen van het United States Department of Agriculture (USDA) is
ingedeeld als “choice” of “prime” voldoet automatisch aan deze
omschrijving. Het vlees dat volgens de normen van het
voedselinspectiebureau van de regering van Canada is ingedeeld in de
categorieën “Canada A”, “Canada AA”, “Canada AAA”, “Canada Choice” en
“Canada Prime”, “A1”, “A2”, “A3” en “A4”, voldoet eveneens aan deze
omschrijving.”

Oorsprong

Verenigde Staten van Amerika en Canada

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761.
Op de achterzĳde van het formulier moet de productomschrĳving die van
toepassing is op het vlees dat zĳn oorsprong heeft in het land van uitvoer,
worden vermeld.
Instanties van afgifte:
Food Safety and Inspection Services (FSIS) van het ministerie van
Landbouw van de Verenigde Staten (USDA) voor vlees van oorsprong uit de
Verenigde Staten van Amerika
Canadian Food Inspection Agency - Government of Canada/Agence
Canadienne d'Inspection des Aliments - Gouvernement du Canada voor
vlees van oorsprong uit Canada

Hoeveelheid in kg

11 481 000 kg productgewicht, als volgt verdeeld:
de hoeveelheid die per deelperiode beschikbaar is, komt overeen met één
twaalfde van de totale hoeveelheid

GN-codes

Ex 0201, ex 0202, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91

Douanerecht binnen het contingent

20 % ad valorem. Voor producten van oorsprong uit Canada bedraagt het
recht evenwel 0 EUR

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

12 EUR per 100 kg. Bij ontbreken echtheidscert + kopie of melding EC,
aanvullende zekerheid !

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat moet
het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje “ja”
worden aangekruist. Meerdere GN-codes? Dan specificatie hoeveelheden in
vak 15 en 16

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761. Art
43.9: Geldig 3 maanden vanaf dag van afgifte tot uiterlijk 30 juni

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

De deelstukken moeten worden geëtiketteerd Overeenkomstig artikel 13
van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761van Verordening (EG) nr.
1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad. Aan de gegevens op
het etiket mag de vermelding “Rundvlees van hoge kwaliteit” worden
toegevoegd.

Volgnummer

09.4280

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada,
enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds, waarvan de
voorlopige toepassing is goedgekeurd bij Besluit (EU) 2017/38 van de
Raad

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni
juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december

Overeenkomstig artikel 46 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
gedurende de eerste 7 dagen vd tweede maand vóór elk van de
deelperioden. Blijft na de 1e maand hvh over, dan mogen in maand 2 en 3
ook aanvragen worden ingediend.
Aanvraagperio
Kwartaal
de
1-7 Nov
Jan-Maart
23-30 Nov
Jan-Maart
1- 7 Jan
Jan-Maart
1- 7 Feb
April-Juni
1- 7 Maart
April-Juni
1- 7 April
April-Juni
111111-

7
7
7
7
7
7

Mei
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt

Juli-Sept
Juli-Sep
Juli-Sept
Okt- Dec
Okt-Dec
Okt-Dec

Ook door vleesverwerkers.
Aanvragers
Importeurs
Importeurs
Importeurs
Importeurs
Importeurs
Importeurs
Importeurs
Importeurs
Importeurs
Importeurs
Importeurs
Importeurs

en verwerkers
en verwerkers
en verwerkers
en verwerkers
en verwerkers
en verwerkers
en verwerkers
en verwerkers

1 aanvraag per maand en per GN-code
Productomschrijving

Rundvlees, uitgezonderd bizon, vers of gekoeld

Oorsprong

Canada

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig artikel 46 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
zie bijlage IV van de basisregeling voor een voorbeeld

Hoeveelheid in kg

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in kg (equivalent geslacht gewicht)
tariefcontingentperiode (kalenderjaar) 2021: 29 860 000 kg
tariefcontingentperiode (kalenderjaar) vanaf 2022: 35 000 000 kg
De jaarlijkse hoeveelheid wordt als volgt verdeeld:
25 % voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
25 % voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni
25 % voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
25 % voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december

GN-codes

Ex 0201 10 00
Ex 0201 20 20

Ex
Ex
Ex
Ex
Ex

0201
0201
0201
0201
0206

20
20
20
30
10

30
50
90
00
95

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton, overeenkomstig artikel 8, lid 2, onder a), van Gedelegeerde
Verordening (EU) 2020/760
Periode van 12 maanden die eindigt 2 maanden vóór de 1 e aanvraag voor

Zekerheid voor het invoercertificaat

het trq wordt ingediend.
9,5 EUR per 100 kg (equivalent geslacht gewicht)

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist
Indien de invoercertificaataanvraag betrekking heeft op verscheidene
producten die onder verschillende GN-codes vallen, moeten alle GN-codes
en de omschrijvingen ervan worden ingevoerd in respectievelijk vak 16 en
15, van de invoercertificaataanvraag en het certificaat zelf. De volledige
hoeveelheid wordt omgerekend in equivalent geslacht gewicht

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 46 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761.
Afgeven tussen 23e en laatste dag vd maand van aanvraag. Geldig 5
maanden van datum afgifte of 1e maand van deelperiode, maar uiterlijk
31/12
Aanvraagperiod
e
1-7 Nov
23-30 Nov
1- 7 Jan

Kwartaal

Geldigheid (5 Maanden)

Jan-Maart
Jan-Maart
Jan-Maart

1- 7 Feb
1- 7 Maart
1- 7 April

April-Juni
April-Juni
April-Juni

1- 7 Mei
1- 7 Juni
1- 7 Juli

Juli-Sept
Juli-Sept
Juli-Sept

1- 7 Aug
1- 7 Sept
1- 7 Okt

Okt- Dec
Okt-Dec
Okt-Dec

1 Jan t/m 31 mei
1 Jan t/m 31 mei
Vanaf de datum van afgifte
+ 5 maanden v.b.: 25 jan
t/m 24 juni
1 April t/m 31 aug
1 April t/m 31 aug
Vanaf de datum van afgifte
+ 5 maanden v.b.: 25 april
t/m 24 sept
1 Juli t/m 30 nov
1 Juli t/m 30 nov
Vanaf de datum van afgifte
+ 5 maanden v.b.: 25 juli
t/m 24 dec
1 Okt t/m 31 dec
1 Okt t/m 31 dec
Vanaf de datum van afgifte
+ 5 maanden v.b.: 25 okt
t/m 31 dec

Is het certificaat overdraagbaar?

Neen

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

De in bijlage XVI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 vastgestelde
omrekeningsfactoren worden gebruikt voor de omrekening van
productgewicht naar equivalent geslacht gewicht
Art 46.8: Ongebruikte certificaathoeveelheden kunnen terug gegeven
worden voor einde geldigheid en uiterlijk tot 4 maanden voor het
verstrijken van de trq-periode. Tot 30% vh certificaat. Als een deel vh
certificaat wordt terug gegeven, wordt 60% vd zekerheid vrijgegeven

Volgnummer

09.4281

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada,
enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds, waarvan de
voorlopige toepassing is goedgekeurd bij Besluit (EU) 2017/38 van de
Raad

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

Overeenkomstig artikel 46 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
gedurende de eerste 7 dagen vd tweede maand vóór elk van de
deelperioden. Blijft na de 1e maand hvh over, dan mogen in maand 2 en 3
ook aanvragen worden ingediend. Ook door vleesverwerkers.
1 aanvraag per maand en per GN-code

januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni
juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december

Aanvraagperio
de
1-7 Nov
23-30 Nov
1- 7 Jan
1- 7 Feb
1- 7 Maart
1- 7 April

Kwartaal

Aanvragers

Jan-Maart
Jan-Maart
Jan-Maart
April-Juni
April-Juni
April-Juni

Importeurs
Importeurs
Importeurs
Importeurs
Importeurs
Importeurs

1- 7 Mei
1- 7 Juni
1- 7 Juli

Juli-Sept
Juli-Sep
Juli-Sept

Importeurs
Importeurs en verwerkers
Importeurs en verwerkers

1- 7 Aug
1- 7 Sept
1- 7 Okt

Okt- Dec
Okt-Dec
Okt-Dec

Importeurs
Importeurs en verwerkers
Importeurs en verwerkers

en verwerkers
en verwerkers
en verwerkers
en verwerkers

Productomschrijving

Rundvlees, uitgezonderd bizon, vers of gekoeld

Oorsprong

Canada

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Overeenkomstig artikel 46 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761; zie
bijlage IV van de basisregeling voor een voorbeeld

Hoeveelheid in kg

tariefcontingentperiode (kalenderjaar) 2021: 12 500 000 kg
tariefcontingentperiode (kalenderjaar) vanaf 2022: 15 000 000 kg
De jaarlijkse hoeveelheid wordt als volgt verdeeld:
25 % voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
25 % voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni
25 % voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
25 % voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december

GN-codes

Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex

0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0206
0210

10
20
20
20
20
30
30
30
29
20

00
10
30
50
90
10
50
90
91
10

Ex 0210 20 90
Ex 0210 99 51
Ex 0210 99 59

Douanerecht binnen het contingent

Bewijs van handel

0 EUR

Ja. 25 ton, overeenkomstig artikel 8, lid 2, onder a), van Gedelegeerde
Verordening (EU) 2020/761
Periode van 12 maanden die eindigt 2 maanden vóór de 1e aanvraag voor

Zekerheid voor het invoercertificaat

het trq wordt ingediend.
9,5 EUR per 100 kg (equivalent geslacht gewicht)

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist
Indien de invoercertificaataanvraag betrekking heeft op verscheidene
producten die onder verschillende GN-codes vallen, moeten alle GN-codes
en de omschrijvingen ervan worden ingevoerd in respectievelijk vak 16 en
15, van de invoercertificaataanvraag en het certificaat zelf. De volledige
hoeveelheid wordt omgerekend in equivalent geslacht gewicht

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 46 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761.
Afgeven tussen 23e en laatste dag vd maand van aanvraag. Geldig 5
maanden van datum afgifte of 1e maand van deelperiode, maar uiterlijk
31/12
Aanvraagperiod
e
1-7 Nov
23-30 Nov
1- 7 Jan

Kwartaal

Geldigheid (5 Maanden)

Jan-Maart
Jan-Maart
Jan-Maart

1- 7 Feb
1- 7 Maart
1- 7 April

April-Juni
April-Juni
April-Juni

1- 7 Mei
1- 7 Juni
1- 7 Juli

Juli-Sept
Juli-Sept
Juli-Sept

1- 7 Aug
1- 7 Sept
1- 7 Okt

Okt- Dec
Okt-Dec
Okt-Dec

1 Jan t/m 31 mei
1 Jan t/m 31 mei
Vanaf de datum van afgifte
+ 5 maanden v.b.: 25 jan
t/m 24 juni
1 April t/m 31 aug
1 April t/m 31 aug
Vanaf de datum van afgifte
+ 5 maanden v.b.: 25 april
t/m 24 sept
1 Juli t/m 30 nov
1 Juli t/m 30 nov
Vanaf de datum van afgifte
+ 5 maanden v.b.: 25 juli
t/m 24 dec
1 Okt t/m 31 dec
1 Okt t/m 31 dec
Vanaf de datum van afgifte
+ 5 maanden v.b.: 25 okt
t/m 31 dec

Is het certificaat overdraagbaar?

Neen

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

De in bijlage XVI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 vastgestelde
omrekeningsfactoren worden gebruikt voor de omrekening van
productgewicht naar equivalent geslacht gewicht
Art 46.8: Ongebruikte certificaathoeveelheden kunnen terug gegeven
worden voor einde geldigheid en uiterlijk tot 4 maanden voor het
verstrijken van de trq-periode. Tot 30% vh certificaat. Als een deel vh
certificaat wordt terug gegeven, wordt 60% vd zekerheid vrijgegeven

Volgnummer

09.4003

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar
bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand, per GN-code en per oorsprong

Productomschrijving

Bevroren rundvlees

Oorsprong

Erga omnes, behalve het Verenigd Koninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

43 732 000 kg uitgedrukt in vlees zonder been

GN-codes

0202 en 0206 29 91

Douanerecht binnen het contingent

20 % ad valorem

Bewijs van handel

Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van Gedelegeerde
Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton, overeenkomstig
artikel 8, lid 2, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760

Zekerheid voor het invoercertificaat

6 EUR per 100 kg, uitgedrukt in vlees zonder been

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet worden
gebruikt voor producten van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m 30 juni. Aangevraagd
in 1e 7 kalenderdagen van elke maand in trq-periode: vanaf 1e dag vd
maand volgend op aanvraag t/m 30 juni

Is het certificaat overdraagbaar?

Referentiehoeveelheid

Ja

Ja. Overeenkomstig artikel 9, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU)
2020/760
Hoeveelheid die in EU in het vrije verkeer is gebracht in een periode van 12
maanden die eindigt 2 maanden vóór de 1e aanvraag voor de trq periode
mag worden ingediend.

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Onder “bevroren vlees” wordt verstaan vlees in bevroren toestand dat een
kerntemperatuur van ten hoogste – 12 °C heeft wanneer het in het
douanegebied van de Unie wordt binnengebracht.
100 kg vlees met been wordt gelijkgesteld met 77 kg vlees zonder been

Volgnummer

09.4270

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit (EU) 2017/1247 van de Raad van 11 juli 2017 betreffende de
sluiting namens de Europese Unie van de Associatieovereenkomst tussen
de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun
lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, met uitzondering van de
bepalingen betreffende de behandeling van onderdanen van derde landen
die legaal werken op het grondgebied van de andere partij

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari

januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni
juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december

1 aanvraag per maand en per GN-code
Productomschrijving

Rundvlees, vers, gekoeld of bevroren

Oorsprong

Oekraïne

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Eur. 1-certificaat dat is afgegeven door de douaneautoriteiten in
Oekraïne, of b) een factuurverklaring (dit is een verklaring van de
toegelaten exporteur op een factuur, pakbon of ander handelsdocument,
waarin de producten voldoende duidelijk zijn omschreven om ze te kunnen
identificeren). De exporteur van de goederen waarop dit document van
toepassing is (douanevergunning nr. ……….), verklaart dat, behoudens
uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële

Hoeveelheid in kg

GN-codes

oorsprong zijn.
12 000 000 kg, als volgt verdeeld:
25 % voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
25 % voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni
25 % voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
25 % voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0202
0202
0202
0202

10
20
20
20
20
30
10
20
20
20

00
20
30
50
90
00
00
10
30
50

0202
0202
0202
0202

20
30
30
30

90
10
50
90

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van Gedelegeerde
Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton, overeenkomstig
artikel 8, lid 2, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760

Zekerheid voor het invoercertificaat

12 EUR per 100 kg nettogewicht

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat moet
het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje “ja”
worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m

Is het certificaat overdraagbaar?

eind contingentjaar
Ja

Referentiehoeveelheid

Ja. Overeenkomstig artikel 9, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU)
2020/760
Hoeveelheid die in EU in het vrije verkeer is gebracht in een periode van 12
maanden die eindigt 2 maanden vóór de 1e aanvraag voor de trq periode

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

mag worden ingediend.
Neen

Onder “bevroren vlees” wordt verstaan vlees in bevroren toestand dat een
kerntemperatuur van ten hoogste – 12 °C heeft wanneer het in het
douanegebied van de Unie wordt binnengebracht

Volgnummer

09.4001

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996
betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is
opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in
het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
Elke werkdag aanvragen zie art. 72.2

Productomschrijving

Bevroren buffelvlees zonder been

Oorsprong

Australië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage XIV
bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
Autoriteit van afgifte: Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry –
Australië
Art 72.5: 1 echtheidscert voor 1 invoercert.

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

1 405 000 kg uitgedrukt in vlees zonder been

GN-codes

Ex 0202 30 90

Douanerecht binnen het contingent

20 % ad valorem

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

12 EUR per 100 kg. Art. 72.9

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de dag van afgifte t/m de 30e kalenderdag na de laatste dag van

Is het certificaat overdraagbaar?

geldigheid van het echtheidscertificaat
Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4004

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996
betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is
opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in
het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761::
Elke werkdag aanvragen zie art. 72.2

Productomschrijving

Buffelvlees zonder been, vers, gekoeld of bevroren

Oorsprong

Argentinië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage XIV
bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
Autoriteit van afgifte: Ministerio de Produción y Trabajo – Argentinië
1 echtheidscert voor 1 invoercert.

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage XIV
bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

200 000 kg

GN-codes

Ex 0201 30 00, ex 0202 30 90

Douanerecht binnen het contingent

20 % ad valorem.

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

12 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de dag van afgifte t/m de 30e kalenderdag na de laatste dag van
geldigheid van het echtheidscertificaat

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Onder “bevroren vlees” wordt verstaan vlees in bevroren toestand dat een
kerntemperatuur van ten hoogste – 12 °C heeft wanneer het in het
douanegebied van de Unie wordt binnengebracht

Volgnummer

09.4181

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2005/269/EG van de Raad van 28 februari 2005 betreffende
de sluiting van de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds,
en de Republiek Chili, anderzijds

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
Elke werkdag aanvragen zie art. 72.2

Productomschrijving

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees

Oorsprong

Chili

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage XIV
bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
Autoriteit van afgifte: Asociación Gremial de Plantas Faenadoras
Frigoríficas de Carnes de Chile
Teatinos 20 – Oficina 55, Santiago, Chili
1 echtheidscert voor 1 invoercert.

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage XIV
bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

1 650 000 kg (nettoproductgewicht)
Jaarlijkse stijging vanaf 1 juli 2010: 100 000 kg

GN-codes

0201 20, 0201 30 00, 0202 20, 0202 30

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

12 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de dag van afgifte t/m de 30e kalenderdag na de laatste dag van
geldigheid van het echtheidscertificaat

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Onder “bevroren vlees” wordt verstaan vlees in bevroren toestand dat een
kerntemperatuur van ten hoogste – 12 °C heeft wanneer het in het
douanegebied van de Unie wordt binnengebracht

Volgnummer

09.4198

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2010/36/EG van de Raad van 29 april 2008 inzake de ondertekening
en sluiting van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante
zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Servië,
anderzijds

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
Elke werkdag aanvragen zie art. 72.2

Productomschrijving

Bepaalde levende dieren en aanbiedingsvormen van vlees (“baby beef”) als
bedoeld in bijlage II bij de Interimovereenkomst met Servië

Oorsprong

Servië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage XIV bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
Autoriteit van afgifte: Servië: Institute for Meat Hygiene and Technology,
Kacaskog 13, Belgrade, Serbia.
(Referentie – bijlage II bij de bij Besluit 2010/36/EG van de Raad goedgekeurde
Interimovereenkomst met Servië)
1 echtheidscert voor 1 invoercert.

Bewijs van oorsprong voor het in het
vrije verkeer brengen

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage XIV bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

8 700 000 kg, uitgedrukt in geslacht gewicht

GN-codes

Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex
0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 2050

Douanerecht binnen het contingent

20 % van het ad-valoremrecht en 20 % van het specifieke recht zoals vastgesteld
in het gemeenschappelijk douanetarief

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

12 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat moet het
land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje “ja” worden
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761: vanaf de
dag van afgifte t/m de 30e kalenderdag na de laatste dag van geldigheid van het
echtheidscertificaat

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Voor de afboeking op deze contingenten wordt 100 kg levend gewicht gelijkgesteld
met 50 kg karkasgewicht

Volgnummer

09.4199

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2010/224/EU, Euratom van de Raad en de Commissie van 29
maart 2010 betreffende de sluiting van de Stabilisatie- en
associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten,
enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
Elke werkdag aanvragen zie art. 72.2

Productomschrijving

Bepaalde levende dieren en aanbiedingsvormen van vlees (“baby beef”) als
bedoeld in bijlage II bij de met Montenegro gesloten Stabilisatie- en
associatieovereenkomst

Oorsprong

Montenegro

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage XIV bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
Autoriteit van afgifte:
Montenegro: Veterinary Directorate, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9,
81000 Podgorica, Montenegro.
(Referentie – bijlage II bij de met Montenegro gesloten Stabilisatie- en
associatieovereenkomst, die bij Besluit 2010/224/EU, Euratom van de Raad en
de Commissie is goedgekeurd)
1 echtheidscert voor 1 invoercert.

Bewijs van oorsprong voor het in het
vrije verkeer brengen

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage XIV bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

800 000 kg, uitgedrukt in geslacht gewicht

GN-codes

Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00,
ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 2050

Douanerecht binnen het contingent

20 % van het ad-valoremrecht en 20 % van het specifieke recht zoals
vastgesteld in het gemeenschappelijk douanetarief

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

12 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat moet het
land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje “ja” worden
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761: vanaf de
dag van afgifte t/m de 30e kalenderdag na de laatste dag van geldigheid van het
echtheidscertificaat

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Voor de afboeking op deze contingenten wordt 100 kg levend gewicht
gelijkgesteld met 50 kg karkasgewicht

Volgnummer

09.4200

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad van 30 november 2009
tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de
landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het
stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
Elke werkdag aanvragen zie art. 72.2

Productomschrijving

Bepaalde levende dieren en bepaalde aanbiedingsvormen van vlees (“baby
beef”)

Oorsprong

Het douanegebied van Kosovo (Deze benaming laat de standpunten over
de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie
1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het
Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van
Kosovo.)

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
Autoriteit van afgifte:
Kosovo (Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo
onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VNVeiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de
onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.)
1 echtheidscert voor 1 invoercert.

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

475 000 kg, uitgedrukt in geslacht gewicht

GN-codes

Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201
10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 2050

Douanerecht binnen het contingent

20 % van het ad-valoremrecht en 20 % van het specifieke recht zoals
vastgesteld in het gemeenschappelijk douanetarief

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

12 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de dag van afgifte t/m de 30e kalenderdag na de laatste dag van
geldigheid van het echtheidscertificaat

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Voor de afboeking op deze contingenten wordt 100 kg levend gewicht
gelijkgesteld met 50 kg karkasgewicht

Volgnummer

09.4202

Internationale overeenkomst of andere
handeling

De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse
Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten, goedgekeurd namens
de Gemeenschap bij Besluit 2002/309/EG, Euratom van de Raad en de
Commissie

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
Elke werkdag aanvragen zie art. 72.2

Productomschrijving

Gedroogd vlees zonder been: delen van het lendestuk van ten minste 18
maanden oude runderen, zonder zichtbaar intramusculair vet (3 tot 7 %)
en met een pH van 5,4 tot 6,0, gezouten, gekruid, geperst, uitsluitend in
verse, droge lucht gedroogd, met edelschimmel (waas van microscopische
schimmel). Het eindproduct heeft een gewicht van 41 % tot 53 % van de
grondstof vóór het zouten

Oorsprong

Zwitserland

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
Autoriteit van afgifte: Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für
Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura
1 echtheidscert voor 1 invoercert.

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

1 200 000 kg

GN-codes

Ex 0210 20 90

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

12 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de dag van afgifte t/m de 30e kalenderdag na de laatste dag van
geldigheid van het echtheidscertificaat

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4450

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996
betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is
opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in het
kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
Elke werkdag aanvragen zie art. 72.2

Productomschrijving
Rundvlees zonder been van hoge kwaliteit dat aan de volgende
omschrijving voldoet: “Geselecteerde deelstukken van rundvlees die zijn
verkregen van ossen, jonge ossen of vaarzen die sinds het spenen
uitsluitend zijn gevoed door het weiden ervan op grasland. De geslachte
ossen en de geslachte zware jonge ossen moeten zijn ingedeeld bij de
categorie “A”, “B” of “C”. De geslachte lichte jonge ossen en geslachte
vaarzen moeten zijn ingedeeld bij categorie “A” of “B” volgens de officiële
indeling van geslachte runderen die is vastgesteld door de bevoegde
autoriteit van de Argentijnse Republiek.”

Oorsprong
Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Argentinië

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij deze verordening Autoriteit van afgifte: Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca.1 echtheidscert voor 1 invoercert.

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

29 389 000 kg vlees zonder been

GN-codes

Ex 0201 30 00, Ex 0206 10 95

Douanerecht binnen het contingent

20 % ad valorem

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

12 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat moet
het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje “ja”
worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de dag van afgifte t/m de 30e kalenderdag na de laatste dag van
geldigheid van het echtheidscertificaat

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Onder “bevroren vlees” wordt verstaan vlees in bevroren toestand dat een
kerntemperatuur van ten hoogste – 12 °C heeft wanneer het in het
douanegebied van de Unie wordt binnengebracht
De deelstukken moeten worden geëtiketteerd Overeenkomstig artikel 13
van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761van Verordening (EG) nr.
1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad
Aan de gegevens op het etiket mag de vermelding “Rundvlees van hoge
kwaliteit” worden toegevoegd.

Volgnummer

09.4451

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996
betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is
opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in
het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: Elke werkdag aanvragen zie art. 72.2

Productomschrijving

Rundvlees van hoge kwaliteit, vers, gekoeld of bevroren, dat aan de
volgende omschrijving voldoet: “Geselecteerde deelstukken die zijn
verkregen van geslachte ossen of vaarzen die zijn ingedeeld bij een van
de volgende door de Australische organisatie AUS-MEAT gedefinieerde
officiële categorieën: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” en “YPS”. De kleur van
het rundvlees moet in overeenstemming zijn met de referentienormen van
AUS-MEAT voor de vleeskleur 1 B tot en met 4, de kleur van het vet met
de referentienormen van AUS-MEAT voor de vetkleur 0 tot en met 4 en de
vetbedekking (gemeten op het P8-punt) met de door AUS-MEAT bepaalde
vetklassen 2 tot en met 5”

Oorsprong

Australië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
Autoriteit van afgifte: Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry
– Australië
1 echtheidscert voor 1 invoercert.

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

3 389 000 kg

GN-codes

Ex 0201 20 90, ex 0201 30 00, ex 0202 20 90, ex 0202 30, ex 0206 10
95 en ex 0206 29 91

Douanerecht binnen het contingent

20 % ad valorem

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

12 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de dag van afgifte t/m de 30e kalenderdag na de laatste dag van
geldigheid van het echtheidscertificaat

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Onder “bevroren vlees” wordt verstaan vlees in bevroren toestand dat een
kerntemperatuur van ten hoogste – 12 °C heeft wanneer het in het
douanegebied van de Unie wordt binnengebracht
De deelstukken moeten worden geëtiketteerd Overeenkomstig artikel 13
van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761van Verordening (EG) nr.
1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad
Aan de gegevens op het etiket mag de vermelding “Rundvlees van hoge
kwaliteit” worden toegevoegd.

Volgnummer

09.4452

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996
betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is
opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in
het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
Elke werkdag aanvragen zie art. 72.2

Productomschrijving

Rundvlees zonder been van hoge kwaliteit dat aan de volgende
omschrijving voldoet: “Geselecteerde deelstukken van rundvlees die zijn
verkregen van ossen (“novillo”) of vaarzen (“vaquillona”) zoals
omschreven in de officiële indeling van geslachte runderen die is
vastgesteld door het Uruguayaanse Nationale Vleesinstituut (Instituto
Nacional de Carnes – INAC). Voor de productie van rundvlees van hoge
kwaliteit mogen alleen dieren worden gebruikt die sinds het spenen ervan
uitsluitend zijn gevoed door het weiden ervan op grasland. De geslachte
dieren moeten volgens de genoemde indeling bij categorie “I”, “N” of “A”
met vetbedekking “1”, “2” of “3” zijn ingedeeld”

Oorsprong

Uruguay

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
Autoriteit van afgifte: Instituto Nacional de Carnes (INAC) voor vlees van
oorsprong uit Uruguay dat aan de omschrijving voor volgnummer 09.4452
voldoet
1 echtheidscert voor 1 invoercert.

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

5 606 000 kg vlees zonder been

GN-codes

Ex 0201 30 00, ex 0206 10 95

Douanerecht binnen het contingent

20 % ad valorem

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

12 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de dag van afgifte t/m de 30e kalenderdag na de laatste dag van
geldigheid van het echtheidscertificaat

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

De deelstukken moeten worden geëtiketteerd Overeenkomstig artikel 13
van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761van Verordening (EG) nr.
1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad

Aan de gegevens op het etiket mag de vermelding “Rundvlees van hoge
kwaliteit” worden toegevoegd.

Volgnummer

09.4453

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996
betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is
opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in
het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
Elke werkdag aanvragen zie art. 72.2

Productomschrijving

Rundvlees zonder been dat aan de volgende omschrijving voldoet:
“Geselecteerde deelstukken van rundvlees die zijn verkregen van ossen of
vaarzen die sinds het spenen ervan uitsluitend met weidegras zijn gevoed.
De geslachte dieren moeten zijn ingedeeld bij categorie “B” met
vetbedekking “2” of “3” volgens de officiële indeling van geslachte
runderen die is vastgesteld door het Braziliaanse ministerie van
Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento)”

Oorsprong

Brazilië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
Autoriteit van afgifte: Departamento Nacional de Inspecção de Produtos
de Origem Animal (DIPOA) voor vlees van oorsprong uit Brazilië dat aan
de omschrijving voor volgnummer 09.4453 voldoet
1 echtheidscert voor 1 invoercert.

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

8 951 000 kg vlees zonder been

GN-codes

Ex 0201 30 00, ex 0202 30 90, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91

Douanerecht binnen het contingent

20 % ad valorem

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

12 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de dag van afgifte t/m de 30e kalenderdag na de laatste dag van
geldigheid van het echtheidscertificaat

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Onder “bevroren vlees” wordt verstaan vlees in bevroren toestand dat een
kerntemperatuur van ten hoogste – 12 °C heeft wanneer het in het
douanegebied van de Unie wordt binnengebracht
De deelstukken moeten worden geëtiketteerd Overeenkomstig artikel 13
van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761van Verordening (EG) nr.
1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad
Aan de gegevens op het etiket mag de vermelding “Rundvlees van hoge
kwaliteit” worden toegevoegd.

Volgnummer

09.4454

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996
betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is
opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in
het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
Elke werkdag aanvragen zie art. 72.2

Productomschrijving

Rundvlees van hoge kwaliteit, vers, gekoeld of bevroren, dat aan de
volgende omschrijving voldoet: “Geselecteerde deelstukken van rundvlees
afkomstig van uitsluitend op grasland gehouden ossen of vaarzen, met
een karkasgewicht van niet meer dan 370 kg. De karkassen moeten zijn
ingedeeld in categorie “A”, “L”, “P”, “T” of “F”, zijn getrimd tot een
vetbedekking “P” of minder en een bespieringsclassificatie hebben van 1
of 2 volgens het classificatiesysteem voor karkassen dat wordt gehanteerd
door de New Zealand Meat Board”

Oorsprong

Nieuw-Zeeland

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
Autoriteit van afgifte: New Zealand Meat Board
1 echtheidscert voor 1 invoercert.

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

846 000 kg productgewicht

GN-codes

Ex 0201 20 90, ex 0201 30 00, ex 0202 20 90, ex 0202 30, ex 0206 10
95, ex 0206 29 91

Douanerecht binnen het contingent

20 % ad valorem

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

12 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de dag van afgifte t/m de 30e kalenderdag na de laatste dag van
geldigheid van het echtheidscertificaat

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Onder “bevroren vlees” wordt verstaan vlees in bevroren toestand dat een
kerntemperatuur van ten hoogste – 12 °C heeft wanneer het in het
douanegebied van de Unie wordt binnengebracht
De deelstukken moeten worden geëtiketteerd Overeenkomstig artikel 13
van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761van Verordening (EG) nr.
1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad
Aan de gegevens op het etiket mag de vermelding “Rundvlees van hoge
kwaliteit” worden toegevoegd.

Volgnummer

09.4455

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996
betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is
opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in
het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
Elke werkdag aanvragen zie art. 72.2

Productomschrijving

Rundvlees zonder been van hoge kwaliteit, vers, gekoeld of bevroren, dat
aan de volgende omschrijving voldoet:
“runderhaas (lomito), dunne lende en/of Cube Roll (lomo), dikke lende
(rabadilla), bovenbil (carnaza negra), verkregen van geselecteerde
gekruiste dieren met minder dan 50 % zeboerassen die uitsluitend zijn
gevoed met weidegras of hooi. De geslachte dieren moeten ossen of
vaarzen zijn die tot categorie “V” van de Vacuno-indeling voor runderen
behoren en een geslacht gewicht van niet meer dan 260 kg hebben”

Oorsprong

Paraguay

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
Autoriteit van afgifte: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal,
Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal –
Paraguay
1 echtheidscert voor 1 invoercert.

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

711 000 kg vlees zonder been

GN-codes

Ex 0201 30 00 en ex 0202 30 90

Douanerecht binnen het contingent

20 % ad valorem

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

12 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de dag van afgifte t/m de 30e kalenderdag na de laatste dag van
geldigheid van het echtheidscertificaat

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Onder “bevroren vlees” wordt verstaan vlees in bevroren toestand dat een
kerntemperatuur van ten hoogste – 12 °C heeft wanneer het in het
douanegebied van de Unie wordt binnengebracht
De deelstukken moeten worden geëtiketteerd Overeenkomstig artikel 13
van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761van Verordening (EG) nr.
1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad
Aan de gegevens op het etiket mag de vermelding “Rundvlees van hoge
kwaliteit” worden toegevoegd.

Volgnummer

09.4504

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2008/474/EG van de Raad van 16 juni 2008 inzake de
ondertekening en sluiting van een Interimovereenkomst betreffende de
handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap,
enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
Elke werkdag aanvragen zie art. 72.2

Productomschrijving

Bepaalde levende dieren en bepaalde aanbiedingsvormen van vlees (“baby
beef”)

Oorsprong

Bosnië en Herzegovina

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
Afgegeven door: Bosnië en Herzegovina
1 echtheidscert voor 1 invoercert.

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

1 500 000 kg, uitgedrukt in geslacht gewicht

GN-codes

Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201
10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 2050

Douanerecht binnen het contingent

20 % van het ad-valoremrecht en 20 % van het specifieke recht zoals
vastgesteld in het gemeenschappelijk douanetarief

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

12 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

Neen

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de dag van afgifte t/m de 30e kalenderdag na de laatste dag van
geldigheid van het echtheidscertificaat

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Voor de afboeking op deze contingenten wordt 100 kg levend gewicht
gelijkgesteld met 50 kg karkasgewicht

Volgnummer

09.4505

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2004/239/EG, Euratom van de Raad en de Commissie van 23
februari 2004 inzake de sluiting van de stabilisatie- en
associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun
lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië, anderzijds

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
Elke werkdag aanvragen zie art. 72.2

Productomschrijving

Bepaalde levende dieren en bepaalde aanbiedingsvormen van vlees (“baby
beef”)

Oorsprong

Republiek Noord-Macedonië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
Autoriteit van afgifte: Noord-Macedonië: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij,
Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, ‘Lazar Pop-Trajkov 57’, 1000 Skopje
(Referentie: bijlage III bij de met de voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië gesloten Stabilisatie- en associatieovereenkomst, die bij Besluit
2004/239/EG, Euratom van de Raad en de Commissie is goedgekeurd)
1 echtheidscert voor 1 invoercert.

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Echtheidscertificaat (EC), waarvan het model is opgenomen in bijlage
XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

1 650 000 kg “baby beef”, uitgedrukt in geslacht gewicht

GN-codes

Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201
10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 2050

Douanerecht binnen het contingent

20 % van het ad-valoremrecht en 20 % van het specifieke recht zoals
vastgesteld in het gemeenschappelijk douanetarief

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

12 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

Neen

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de dag van afgifte t/m de 30e kalenderdag na de laatste dag van
geldigheid van het echtheidscertificaat

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Voor de afboeking op deze contingenten wordt 100 kg levend gewicht
gelijkgesteld met 50 kg karkasgewicht

I.IX Melk en Zuivel
Volgnummer

09.4155

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Bijlage II bij de tussen de Gemeenschap en Zwitserland gesloten
overeenkomst inzake de handel in landbouwproducten, die is goedgekeurd
bij Besluit 2002/309/EG, Euratom van de Raad en de Commissie van 4
april 2002

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 juli tot en met 31 december
1 januari tot en met 30 juni

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving

Ex 04 01 40: met een vetgehalte van meer dan 6 doch niet meer dan 10
gewichtspercenten
Ex 04 01 50: met een vetgehalte van meer dan 10 gewichtspercenten
0403 10: yoghurt

Oorsprong

Zwitserland

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Certificaat inzake goederenverkeer CH.1 overeenkomstig protocol nr.
3, bijlage V bij de Overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse
Bondsstaat van 22 juli 1972, betreffende de definitie van het begrip
"producten van oorsprong" en de methoden van administratieve
samenwerking

Hoeveelheid in kg

2 000 000 kg, als volgt verdeeld:
1 000 000 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 december
1 000 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni

GN-codes

Ex 0401 40, ex 0401 50, 0403 10

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

35 EUR per 100 kg nettogewicht

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de

maand volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 30
juni

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4179

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen,
goedgekeurd bij Besluit 2011/818/EU van de Raad van 8 november 2011

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving *

Kaas en wrongel

Oorsprong

Noorwegen

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Hoeveelheid in kg

7 200 000 kg, als volgt verdeeld:
3 600 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
3 600 000 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 december

GN-codes

0406

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

35 EUR per 100 kg nettogewicht

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de
maand volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 31
december

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

(*) Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur heeft de omschrijving van de
producten een louter indicatieve waarde; in het kader van deze bijlage is voor de preferentiële regeling de omschrijving van
de GN-code bepalend.

Volgnummer

09.4228

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen,
goedgekeurd bij Besluit 2011/818/EU van de Raad van 8 november 2011

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving *

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

Oorsprong

Noorwegen

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Hoeveelheid in kg

1 250 000 kg, als volgt verdeeld:
625 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
625 000 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 december

GN-codes

0404 10

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

35 EUR per 100 kg nettogewicht

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de
maand volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 31
december

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

(*) Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur heeft de omschrijving van de producten
een louter indicatieve waarde; in het kader van deze bijlage is voor de preferentiële regeling de omschrijving van de GN-code
bepalend.

Volgnummer

09.4229

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen,
goedgekeurd bij Besluit 2011/818/EU van de Raad van 8 november 2011

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving *

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

Oorsprong

Noorwegen

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Hoeveelheid in kg

3 150 000 kg, als volgt verdeeld:
1 575 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
1 575 000 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 december

GN-codes

0404 10 02

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

35 EUR per 100 kg nettogewicht

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de
maand volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 31

Is het certificaat overdraagbaar?

december
Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

(*) Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur heeft de omschrijving van de producten
een louter indicatieve waarde; in het kader van deze bijlage is voor de preferentiële regeling de omschrijving van de GN-code
bepalend.

Volgnummer

09.4182

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder
haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code
Aanvraag tenminste 20 ton en ten hoogste 10% van de beschikbare

Productomschrijving

hoeveelheid.
Ex 0405 10 11 en ex 0405 10 19: 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 volledig
apart en ononderbroken procedé
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 volledig apart en ononderbroken
procedé waarbij de room een fase van geconcentreerd botervet en/of
fractionering van dat botervet kan doorlopen (de zogenaamde “Ammix”en “Spreadable”-procedés)

Oorsprong

Nieuw-Zeeland

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Certificaat IMA 1, waarvan het model is opgenomen in bijlage XIV bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

21 230 000 kg, als volgt verdeeld:
10 615 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
10 615 000 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 december

GN-codes

Ex 0405 10 11, ex 0405 10 19, ex 0405 10 30

Douanerecht binnen het contingent

70 EUR per 100 kg nettogewicht

Bewijs van handel

Ja. 100 ton. Overeenkomstig artikel 8, lid 2, onder f), van Gedelegeerde
Verordening (EU) 2020/760, de periode van twaalf maanden voor de
maand november voorafgaand aan het begin van de
tariefcontingentperiode.

Zekerheid voor het invoercertificaat

35 EUR per 100 kg nettogewicht

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de
maand volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 31
december

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Overeenkomstig de artikelen 50, 51, 53, 54 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761

Volgnummer

09.4195

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder
haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 december

Jaarlijkse hoeveelheid

25 947 000 kg, als volgt verdeeld:
12 973 500 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
12 973 500 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code
Aanvraag ten hoogste 125 % van de hoeveelheden die de aanvrager in de
periode van 24 maanden vóór de maand november die aan de
tariefcontingentperiode voorafgaat, in het kader van de tariefcontingenten
met de volgnummers 09.4195 en 09.4182 in het vrije verkeer heeft
gebracht.

Productomschrijving

Ex 0405 10 11 en ex 0405 10 19: 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 volledig
apart en ononderbroken procedé
Ex 0405 10 30: boter, van ten minste 6 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 volledig apart en ononderbroken
procedé waarbij de room een fase van geconcentreerd botervet en/of
fractionering van dat botervet kan doorlopen (de zogenaamde "Ammix"en "Spreadable"-procedés)

Oorsprong

Nieuw-Zeeland

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Certificaat IMA 1, waarvan het model is opgenomen in bijlage XIV bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

GN-codes

Ex 0405 10 11, ex 0405 10 19, ex 0405 1030

Douanerecht binnen het contingent

70 EUR per 100 kg nettogewicht

Bewijs van handel

Overeenkomstig artikel 8, lid 2, onder e), van Gedelegeerde Verordening
(EU) 2020/760,: de producten die in het kader van de tariefcontingenten
met de volgnummers 09.4195 en 09.4182 zijn ingevoerd in de periode
van 24 maanden vóór de maand november voorafgaande aan het begin
van de tariefcontingentperiode

Zekerheid voor het invoercertificaat

35 EUR per 100 kg nettogewicht

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

Geldigheidsduur van het certificaat

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de
maand volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 31

Is het certificaat overdraagbaar?

december
Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Overeenkomstig de artikelen 50, 51, 53, 54 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761

Volgnummer

09.4225

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland inzake aanvullende
handelspreferenties voor landbouwproducten, goedgekeurd bij Besluit
(EU) 2017/1913 van de Raad van 9 oktober 2017

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving *

Natuurlijke boter

Oorsprong

IJsland

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Hoeveelheid in kg

tariefcontingentperiode (kalenderjaar) vanaf 2021: 500 000 kg, als volgt
verdeeld:
250 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
250 000 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 december

GN-codes

0405 10 11, 0405 10 19

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor de certificaataanvraag

35 EUR per 100 kg nettogewicht

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de
maand volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 31

Is het certificaat overdraagbaar?

december
Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

(*) Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur heeft de omschrijving van de producten
een louter indicatieve waarde; in het kader van deze bijlage is voor de preferentiële regeling de omschrijving van de GN-code
bepalend. Wanneer ex GN-codes zijn vermeld, is de GN-code samen met de daarbij behorende omschrijving bepalend voor de
toepassing van de preferentiële regeling.

Volgnummer

09.4226

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland inzake aanvullende
handelspreferenties voor landbouwproducten, goedgekeurd bij Besluit
(EU) 2017/1913 van de Raad van 9 oktober 2017

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving *

“Skyr”

Oorsprong

IJsland

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Hoeveelheid in kg

tariefcontingentperiode (kalenderjaar) vanaf 2021: 4 000 000 kg, als volgt
verdeeld:
2 000 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
2 000 000 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 december

GN-codes

Ex 0406 10 50 (**)

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

35 EUR per 100 kg nettogewicht

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de
maand volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 31
december

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

(*) Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur heeft de omschrijving van de producten
een louter indicatieve waarde; in het kader van deze bijlage is voor de preferentiële regeling de omschrijving van de GN-code
bepalend. Wanneer ex GN-codes zijn vermeld, is de GN-code samen met de daarbij behorende omschrijving bepalend voor de
toepassing van de preferentiële regeling.
(**) In afwachting van de bevestiging van de productindeling dient de GN-code als niet-definitief te worden beschouwd.”

Volgnummer

09.4227

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland inzake aanvullende
handelspreferenties voor landbouwproducten, goedgekeurd bij Besluit
(EU) 2017/1913 van de Raad van 9 oktober 2017

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving *

Kazen, met uitzondering van “Skyr” van GN-onderverdeling 0406 10 50
(**)

Oorsprong

IJsland

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Hoeveelheid in kg

tariefcontingentperiode (kalenderjaar) vanaf 2021: 50 000 kg, als volgt
verdeeld:
25 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
25 000 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 december

GN-codes

Ex 0406 met uitzondering van “Skyr” van GN-code ex 0406 10 50 (**)

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

35 EUR per 100 kg nettogewicht

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de
maand volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 31
december

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

(*) Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur heeft de omschrijving van de
producten een louter indicatieve waarde; in het kader van deze bijlage is voor de preferentiële regeling de omschrijving van de
GN-code bepalend. Wanneer ex GN-codes zijn vermeld, is de GN-code samen met de daarbij behorende omschrijving bepalend
voor de toepassing van de preferentiële regeling.

(**) In afwachting van de bevestiging van de productindeling dient de GN-code als niet-definitief te worden beschouwd.”

Volgnummer

09.4514

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder
haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Cheddar in hele vorm met standaardgewicht (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 10 kg of meer),
met een vetgehalte van 50 of meer gewichtspercenten, berekend op de
droge stof, en met een rĳpingstĳd van ten minste drie maanden

Oorsprong

Nieuw-Zeeland

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Certificaat IMA 1, waarvan het model is opgenomen in bijlage XIV bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

4 361 000 kg

GN-codes

Ex 0406 90 21

Douanerecht binnen het contingent

17,06 EUR per 100 kg nettogewicht

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

35 EUR per 100 kg nettogewicht

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
31 december

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Overeenkomstig de artikelen 49, 53 en 54 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761

Volgnummer

09.4515

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder
haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Kaas voor verwerking*

Oorsprong

Nieuw-Zeeland

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Certificaat IMA 1, waarvan het model is opgenomen in bijlage XIV bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

1 670 000 kg

GN-codes

0406 90 01

Douanerecht binnen het contingent

17,06 EUR per 100 kg nettogewicht

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

35 EUR per 100 kg nettogewicht

Specifieke informatie die op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m 31
december.

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Overeenkomstig de artikelen 49, 53 en 54 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761

* Gebruik voor dit specifieke doel wordt gemonitord overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Unie. De bedoelde
kaas wordt geacht verwerkt te zĳn wanneer hĳ is verwerkt tot producten van onderverdeling 040630 van de gecombineerde
nomenclatuur. De in artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 bedoelde regeling bijzondere bestemming is van
toepassing.

Volgnummer

09.4595

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder
haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per oorsprong

Productomschrijving

Cheddar

Oorsprong

Erga omnes, alle derde landen behalve het Verenigd Koninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

14 941 000 kg, als volgt verdeeld:
7 470 500 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
7 470 500 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 december

GN-codes

0406 90 21

Douanerecht binnen het contingent

21 EUR per 100 kg nettogewicht

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

35 EUR per 100 kg nettogewicht

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet worden
gebruikt voor producten van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de
maand volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 31
december

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4600

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit (EU) 2017/1247 van de Raad van 11 juli 2017 betreffende de
sluiting, namens de Europese Unie van de Associatieovereenkomst tussen
de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun
lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds.

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving *

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

Oorsprong

Oekraïne

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Jaarlijkse hoeveelheid in kg

tariefcontingentperiode (kalenderjaar) vanaf 2021: 10 000 000 kg, als volgt
verdeeld:
5 000 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
5 000 000 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 december

GN-codes

0401, 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

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

35 EUR per 100 kg nettogewicht

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld
Geldigheidsduur van het certificaat

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat moet
het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje “ja”
worden aangekruist
Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de maand
volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 31

Is het certificaat overdraagbaar?

december
Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

(*) Onverminderd de bepalingen voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de
goederen slechts als indicatief beschouwd, aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen.

Volgnummer

09. 4601

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit (EU) 2017/1247 van de Raad van 11 juli 2017 betreffende de
sluiting, namens de Europese Unie van de Associatieovereenkomst tussen
de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun
lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds.

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving *

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, noch met toegevoegde vruchten of cacao; producten
bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, elders genoemd noch
elders onder begrepen

Oorsprong

Oekraïne

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Hoeveelheid in kg

tariefcontingentperiode (kalenderjaar) vanaf 2021: 5 000 000 kg, als volgt
verdeeld:
2 500 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
2 500 000 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 december

GN-codes

0402 10, 0402 21, 0402 29, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0403 90
31, 0403 90 33, 0403 90 39, 0404 90 21, 0404 90 23, 0404 90 29, 0404
90 81, 0404 90 83, 0404 90 89

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

35 EUR per 100 kg nettogewicht

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat moet
het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje “ja”
worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de maand
volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 31
december

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

(*) Onverminderd de bepalingen voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de
goederen slechts als indicatief beschouwd, aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen.

Volgnummer

09.4602

Internationale overeenkomst en andere
handeling

Besluit (EU) 2017/1247 van de Raad van 11 juli 2017 betreffende de
sluiting, namens de Europese Unie van de Associatieovereenkomst tussen
de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun
lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds.

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 30 juni
1 juli tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving *

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

Oorsprong

Oekraïne

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Hoeveelheid in kg

tariefcontingentperiode (kalenderjaar) vanaf 2021: 3 000 000 kg, als volgt
verdeeld:
1 500 000 kg voor deelperiode 1 januari tot en met 30 juni
1 500 000 kg voor deelperiode 1 juli tot en met 31 december

GN-codes

0405 10, 0405 20 90, 0405 90

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

35 EUR per 100 kg nettogewicht

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat moet
het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje “ja”
worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de maand
volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 31
december

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

(*) Onverminderd de bepalingen voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de
goederen slechts als indicatief beschouwd, aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen.

Volgnummer

09.4521

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder
haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7, 8 en 72 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761:
Meerdere aanvragen per maand mogelijk, echter mag uw aanvraag niet
een groter hoeveelheid bevatten dan vermeld op het IMA 1 Certificaat. 1
IMA 1-certificaat voor 1 invoercert.

Productomschrijving

Cheddar in hele vorm met standaardgewicht (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 10 kg of meer),
met een vetgehalte van 50 of meer gewichtspercenten, berekend op de
droge stof, en met een rĳpingstĳd van ten minste drie maanden

Oorsprong

Australië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Ja. Door het Australische Department of Agriculture, Fisheries and
Forestry afgegeven certificaat IMA 1, opgenomen in bijlage XIV bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Bewijs van oorsprong op de plaats van
bestemming voor het in het vrije verkeer
brengen

Ja. Certificaat IMA 1, waarvan het model is opgenomen in bijlage XIV bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

1 113 000 kg

GN-codes

Ex 0406 90 21

Douanerecht binnen het contingent

17,06 EUR per 100 kg nettogewicht

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

10 EUR per 100 kg nettogewicht

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist
Vak 20 van het invoercertificaat moet het volgende bevatten: 1) het
nummer van het certificaat IMA 1 en de datum van afgifte ervan, 2) de
vermelding “alleen geldig indien vergezeld van het op ……………….
afgegeven certificaat IMA 1 nr. ………”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf dag van afgifte t/m 31 december (afgifte uiterlijk binnen zes dagen
na ontvangst aanvraag)

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Onafhankelijkheidsverklaring

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Overeenkomstig de artikelen 52, 53, 54 en 72 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761

Volgnummer

09.4522

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder
haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7, 8 en 72 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761:
Meerdere aanvragen per maand mogelijk, echter mag uw aanvraag niet
een groter hoeveelheid bevatten dan vermeld op het IMA 1 Certificaat. 1
IMA 1-certificaat voor 1 invoercert.

Productomschrijving

Kaas voor verwerking *

Oorsprong

Australië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Ja. Door het Australische Department of Agriculture, Fisheries and
Forestry afgegeven certificaat IMA 1, opgenomen in bijlage XIV bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Certificaat IMA 1, waarvan het model is opgenomen in bijlage XIV bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Hoeveelheid in kg

150 000 kg

GN-codes

0406 90 01

Douanerecht binnen het contingent

17,06 EUR per 100 kg nettogewicht

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

10 EUR per 100 kg nettogewicht

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist
Vak 20 van het invoercertificaat moet het volgende bevatten: 1) het
nummer van het certificaat IMA 1 en de datum van afgifte ervan, 2) de
vermelding “alleen geldig indien vergezeld van het op ……………….
afgegeven certificaat IMA 1 nr. ………”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf dag van afgifte t/m 31 december (afgifte uiterlijk binnen zes dagen
na ontvangst aanvraag)

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Onafhankelijkheidsverklaring

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Overeenkomstig de artikelen 52, 53, 54 en 72 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761

* Gebruik voor dit specifieke doel wordt gemonitord overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Unie. De bedoelde
kaas wordt geacht verwerkt te zĳn wanneer hĳ is verwerkt tot producten van onderverdeling 040630 van de gecombineerde
nomenclatuur. “De in artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 bedoelde regeling bijzondere bestemming is van
toepassing.

I.X Varkens
Volgnummer

09.4038

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder
haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand, per GN-code en per oorsprong

Productomschrijving
Karbonadestrengen en hammen, zonder been, vers, gekoeld of bevroren,
meer bepaald:
— “Karbonadestrengen

zonder

been”:

karbonadestrengen

en

delen

daarvan, zonder het haasje, al dan niet met inbegrip van het zwoerd en
het spek

Oorsprong

—
hammen en delen daarvan”
Erga omnes, alle derde landen behalve het Verenigd Koninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

12 680 000 kg als volgt verdeeld: 25 % voor elke tariefcontingent
deelperiode

GN-codes

Ex 0203 19 55, ex 0203 29 55

Douanerecht binnen het contingent

250 EUR per 1 000 kg

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet worden
gebruikt voor producten van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk.”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m 30
juni

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4170

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2006/333/EG van de Raad van 20 maart 2006 betreffende de
sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen
de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika uit
hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving
Karbonadestrengen en hammen, zonder been, vers, gekoeld of bevroren,
meer bepaald:
— “Karbonadestrengen

zonder

been”:

karbonadestrengen

en

delen

daarvan, zonder het haasje, al dan niet met inbegrip van het zwoerd en
het spek

Oorsprong

—
hammen en delen daarvan”
Verenigde Staten van Amerika

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag.
Zo ja, instantie die bevoegd is voor de
afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Een overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447 door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten van
Amerika afgegeven certificaat van oorsprong

Hoeveelheid in kg

1 770 000 kg, als volgt verdeeld: 25 % voor elke tariefcontingent
deelperiode

GN-codes

Ex 0203 19 55, ex 0203 29 55

Douanerecht binnen het contingent

250 EUR per 1 000 kg

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de
maand volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 30
juni

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4271

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit (EU) 2017/1247 van de Raad van 11 juli 2017 betreffende de
sluiting namens de Europese Unie van de Associatieovereenkomst tussen
de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en
hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, met uitzondering van
de bepalingen betreffende de behandeling van onderdanen van derde
landen die legaal werken op het grondgebied van de andere partij

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni
juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld of bevroren

Oorsprong

Oekraïne

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig titel V van protocol 1 bij de Associatieovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne,
anderzijds: (De oorsprong moet u aantonen met a) een certificaat inzake
goederenverkeer EUR.1 dat is afgegeven door de douaneautoriteiten in
Oekraïne, of b) een factuurverklaring (dit is een verklaring van de
toegelaten exporteur op een factuur, pakbon of ander handelsdocument,
waarin de producten voldoende duidelijk zijn omschreven om ze te
kunnen identificeren). De exporteur van de goederen waarop dit
document van toepassing is (douanevergunning nr. ……….), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van
preferentiële oorsprong zijn.)

Hoeveelheid in kg

20 000 000 kg (nettogewicht), als volgt verdeeld: 25 % voor elke
tariefcontingentdeelperiode

GN-codes

0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19
15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19,
0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind
contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4272

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit (EU) 2017/1247 van de Raad van 11 juli 2017 betreffende de
sluiting namens de Europese Unie van de Associatieovereenkomst tussen
de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en
hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, met uitzondering van de
bepalingen betreffende de behandeling van onderdanen van derde landen
die legaal werken op het grondgebied van de andere partij

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni
juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld of bevroren, met
uitzondering van hammen, karbonadestrengen en delen zonder been

Oorsprong

Oekraïne

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig titel V van protocol 1 bij de Associatieovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne,
anderzijds

Hoeveelheid in kg

20 000 000 kg (nettogewicht), als volgt verdeeld: 25 % voor elke
tariefcontingentdeelperiode

GN-codes

0203 11 10, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 15, 0203 19 59, 0203 21
10, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 15, 0203 29 59

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4282

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada,
enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds, waarvan de
voorlopige toepassing is goedgekeurd bij Besluit (EU) 2017/38 van de
Raad van 28 oktober 2016

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

Overeenkomstig artikel 66 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
gedurende de eerste 7 dagen vd tweede maand vóór elk van de
deelperioden. Blijft na de 1e maand hvh over, dan mogen in maand 2 en 3
ook aanvragen worden ingediend. Ook door vleesverwerkers.
1 aanvraag per maand en per GN-code

januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni
juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december

Aanvraagperio
de
1-7 Nov
23-30 Nov
1- 7 Jan
1- 7 Feb
1- 7 Maart
1- 7 April

Kwartaal

Aanvragers

Jan-Maart
Jan-Maart
Jan-Maart
April-Juni
April-Juni
April-Juni

Importeurs
Importeurs
Importeurs
Importeurs
Importeurs
Importeurs

111111-

Juli-Sept
Juli-Sep
Juli-Sept
Okt- Dec
Okt-Dec
Okt-Dec

Importeurs
Importeurs
Importeurs
Importeurs
Importeurs
Importeurs

7
7
7
7
7
7

Mei
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt

en verwerkers
en verwerkers
en verwerkers
en verwerkers
en verwerkers
en verwerkers
en verwerkers
en verwerkers

Productomschrijving

Varkensvlees, vers, gekoeld of bevroren, hammen, schouders en delen

Oorsprong

Canada

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig artikel 66 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761,
zie bijlage IV van de basisregeling

Hoeveelheid in kg

tariefcontingentperiode (kalenderjaar) 2021: 68 048 000 kg, als volgt
verdeeld: 25 % voor elke tariefcontingentdeelperiode
tariefcontingentperiode (kalenderjaar) vanaf 2022: 80 548 000 kg, als
volgt verdeeld: 25 % voor elke tariefcontingentdeelperiode

GN-codes

0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19
55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203
29 15, 0203 29 55, 0203 29 59, 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31,
0210 11 39

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. Overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU)
2020/760. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

6,5 EUR per 100 kg (equivalent geslacht gewicht)

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje
“ja” worden aangekruist.
Indien de invoercertificaataanvraag betrekking heeft op verscheidene
producten die onder verschillende GN-codes vallen, moeten alle GN-codes
en de omschrijvingen ervan worden vermeld in respectievelijk vak 16 en
15 van de invoercertificaataanvraag en het certificaat zelf. De volledige
hoeveelheid wordt omgerekend in equivalent geslacht gewicht

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 66 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761,
gedurende 5 maanden te rekenen vanaf de datum van afgifte of van het
begin van de deelperiode.
Aanvraagperiod
e
1-7 Nov
23-30 Nov
1- 7 Jan

Kwartaal

Geldigheid (5 Maanden)

Jan-Maart
Jan-Maart
Jan-Maart

1- 7 Feb
1- 7 Maart
1- 7 April

April-Juni
April-Juni
April-Juni

1- 7 Mei
1- 7 Juni
1- 7 Juli

Juli-Sept
Juli-Sept
Juli-Sept

1- 7 Aug
1- 7 Sept
1- 7 Okt

Okt- Dec
Okt-Dec
Okt-Dec

1 Jan t/m 31 mei
1 Jan t/m 31 mei
Vanaf de datum van afgifte
+ 5 maanden v.b.: 25 jan
t/m 24 juni
1 April t/m 31 aug
1 April t/m 31 aug
Vanaf de datum van afgifte
+ 5 maanden v.b.: 25 april
t/m 24 sept
1 Juli t/m 30 nov
1 Juli t/m 30 nov
Vanaf de datum van afgifte
+ 5 maanden v.b.: 25 juli
t/m 24 dec
1 Okt t/m 31 dec
1 Okt t/m 31 dec
Vanaf de datum van afgifte
+ 5 maanden v.b.: 25 okt
t/m 31 dec

Is het certificaat overdraagbaar?

Neen

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

-Voor de producten die onder volgnummer 09.4282 vallen, worden de in
bijlage XVI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 vastgestelde
omrekeningsfactoren gebruikt voor de omrekening van productgewicht
naar equivalent geslacht gewicht
-U mag tot 30% van het certificaathoeveelheid ongebruikt teruggeven
uiterlijk vier maanden voor het einde van de tariefcontingentperiode, dat
wordt 60% van de overeenkomstige zekerheid vrijgegeven.

I.XI Eieren
Volgnummer

09.4275

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit (EU) 2017/1247 van de Raad van 11 juli 2017 betreffende de
sluiting namens de Europese Unie van de Associatieovereenkomst tussen de
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun
lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, met uitzondering van de
bepalingen betreffende de behandeling van onderdanen van derde landen die
legaal werken op het grondgebied van de andere partij

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 31 maart
1 april tot en met 30 juni
1 juli tot en met 30 september
1 oktober tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving

Eieren van pluimvee in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt; vogeleieren
uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een
bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook
indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, geschikt voor menselijke
consumptie; ovoalbumine en lactoalbumine, geschikt voor menselijke
consumptie

Oorsprong

Oekraïne

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig titel V van protocol 1 bij de Associatieovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

Hoeveelheid in kg

Hoeveelheid in kg uitgedrukt in equivalent eieren in de schaal
(omrekeningsfactoren overeenkomstig de in bijlage XVI bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 vastgestelde opbrengstpercentages),
verdeeld in vier tariefcontingentdeelperioden met 25 % voor elke
tariefcontingentdeelperiode:
tariefcontingentperiode (kalenderjaar) vanaf 2021: 3 000 000 kg

GN-codes

0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 10, 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89,
0408 91 80, 0408 99 80, 3502 11 90, 3502 19 90, 3502 20 91, 3502 20 99

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat moet
het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje “ja”
worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761: Geldig
vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de maand volgend

Is het certificaat overdraagbaar?

op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 31 december
Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Omrekeningsfactoren overeenkomstig de in bijlage XVI bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 vastgestelde opbrengstpercentages.
Voor de toepassing van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 wordt het
gewicht van de lactoalbumine in equivalent eieren in de schaal omgerekend
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), overeenkomstig bijlage XVI van
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761.

Volgnummer

09.4276

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit (EU) 2017/1247 van de Raad van 11 juli 2017 betreffende de
sluiting namens de Europese Unie van de Associatieovereenkomst tussen de
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun
lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, met uitzondering van de
bepalingen betreffende de behandeling van onderdanen van derde landen die
legaal werken op het grondgebied van de andere partij

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 31 maart
1 april tot en met 30 juni
1 juli tot en met 30 september
1 oktober tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving

Eieren van pluimvee in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt

Oorsprong

Oekraïne

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig titel V van protocol 1 bij de Associatieovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

Hoeveelheid in kg

3 000 000 kg (uitgedrukt in nettogewicht), als volgt verdeeld:
25 % voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart
25 % voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni
25 % voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september
25 % voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december

GN-codes

0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 10

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat moet
het land van oorsprong worden vermeld; in dat vak moet het vakje “ja”
worden aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761: Geldig
vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de maand volgend
op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 31 december

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Omrekeningsfactoren overeenkomstig de in bijlage XVI bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 vastgestelde opbrengstpercentages

Volgnummer

09.4401

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar
bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 juli tot en met 30 september
1 oktober tot en met 31 december
1 januari tot en met 31 maart
1 april tot en met 30 juni

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand, per GN-code en per oorsprong

Productomschrijving

Eiproducten

Oorsprong

Erga omnes, alle derde landen behalve het Verenigd Koninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

7 000 000 kg (equivalent eieren in de schaal; omrekeningsfactoren
overeenkomstig de in bijlage XVI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
vastgestelde opbrengstpercentages), als volgt verdeeld:
25 % voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september
25 % voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december
25 % voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart
25 % voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 jun

GN-codes

0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80

Douanerecht binnen het contingent

Voor de GN-code 0408 11 80: 711 EUR per 1 000 kg productgewicht
Voor de GN-code 0408 19 81: 310 EUR per 1 000 kg productgewicht
Voor de GN-code 0408 19 89: 331 EUR per 1 000 kg productgewicht
Voor de GN-code 0408 91 80: 687 EUR per 1 000 kg productgewicht
Voor de GN-code 0408 99 80: 176 EUR per 1 000 kg productgewicht

Bewijs van handel

Ja. 25 ton (equivalent eieren in de schaal)

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat moet
worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet worden
gebruikt voor producten van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de maand
volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 30 juni

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-databank
zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Omrekeningsfactoren overeenkomstig de in bijlage XVI bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 vastgestelde opbrengstpercentages

Volgnummer

09.4402

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar
bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 juli tot en met 30 september
1 oktober tot en met 31 december
1 januari tot en met 31 maart
1 april tot en met 30 juni

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand, per GN-code en per oorsprong

Productomschrijving

Ovoalbumine

Oorsprong

Erga omnes, alle derde landen behalve het Verenigd Koninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

15 500 000 kg (equivalent eieren in de schaal; omrekeningsfactoren
overeenkomstig de in bijlage XVI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
vastgestelde opbrengstpercentages), als volgt verdeeld:
25 % voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september
25 % voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december
25 % voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart
25 % voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni

GN-codes

3502 11 90, 3502 19 90

Douanerecht binnen het contingent

Voor de GN-code 3502 11 90: 617 EUR per 1 000 kg productgewicht
Voor de GN-code 3502 19 90: 83 EUR per 1 000 kg productgewicht

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet worden
gebruikt voor producten van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761;
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de maand
volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 30 juni

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Omrekeningsfactoren overeenkomstig de in bijlage XVI bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 vastgestelde opbrengstpercentages.

I.XII Pluimvee
Volgnummer

09.4067

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar
bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand, per GN-code en per oorsprong

Productomschrijving

Pluimveevlees

Oorsprong

Erga omnes, alle derde landen behalve het Verenigd Koninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

4 054 000 kg, als volgt verdeeld: 25 % voor elke deelperiode

GN-codes

0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90

Douanerecht binnen het contingent

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet worden
gebruikt voor producten van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

GN-code
GN-code
GN-code
GN-code
GN-code

0207
0207
0207
0207
0207

11
11
11
12
12

10:
30:
90:
10:
90:

131
149
162
149
162

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

per
per
per
per
per

1
1
1
1
1

000
000
000
000
000

kg
kg
kg
kg
kg

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m eind

Is het certificaat overdraagbaar?

contingentjaar
Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Ja

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4068

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende
de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de
onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde
(1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand, per GN-code en per oorsprong

Productomschrijving

Pluimveevlees

Oorsprong

Erga omnes, alle derde landen behalve het Verenigd Koninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

8 253 000 kg, als volgt verdeeld: 25 % voor elke deelperiode

GN-codes

0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13
60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60

Douanerecht binnen het contingent

Voor GN-code 0207 13 10: 512 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 13 20: 179 EUR per 1000 kg
Voor GN-code 0207 13 30: 134 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 13 40: 93 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 13 50: 301 EUR per 1 000 kg
Voor
Voor
Voor
Voor

GN-code
GN-code
GN-code
GN-code

0207
0207
0207
0207

13
13
14
14

60:
70:
20:
30:

231
504
179
134

EUR
EUR
EUR
EUR

per
per
per
per

1
1
1
1

000
000
000
000

kg
kg
kg
kg

Voor GN-code 0207 14 40: 93 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 14 60: 231 EUR per 1 000 kg
Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet
worden gebruikt voor producten van oorsprong uit het Verenigd
Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind

contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
eind contingentjaar
Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Ja

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4069

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder
haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per oorsprong

Productomschrijving

Pluimveevlees

Oorsprong

Erga omnes, alle derde landen behalve het Verenigd Koninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

2 427 000 kg, als volgt verdeeld: 25 % voor elke deelperiode

GN-codes

0207 14 10

Douanerecht binnen het contingent

795 EUR per 1 000 kg

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet worden
gebruikt voor producten van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Ja

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4070

Internationale overeenkomst of andere

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende

handeling

de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de
onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde
(1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 juli tot en met 30 september
1 oktober tot en met 31 december
1 januari tot en met 31 maart
1 april tot en met 30 juni

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand, per GN-code en per oorsprong

Productomschrijving

Pluimveevlees

Oorsprong

Erga omnes, alle derde landen behalve het Verenigd Koninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de

Neen

certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan
Bewijs van oorsprong voor het in het vrije

Neen

verkeer brengen
Hoeveelheid in kg

1 781 000 kg, als volgt verdeeld: 25 % voor elke deelperiode

GN-codes

0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26
20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70,
0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27
70

Douanerecht binnen het contingent

Voor GN-code 0207 24 10: 170 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 24 90: 186 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 25 10: 170 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 25 90: 186 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 26 10: 425 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 26 20: 205 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 26 30: 134 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 26 40: 93 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 26 50: 339 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 26 60: 127 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 26 70: 230 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 26 80: 415 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 27 30: 134 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 27 40: 93 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 27 50: 339 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 27 60: 127 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 27 70: 230 EUR per 1 000 kg

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet

certificaataanvraag en op het certificaat

worden gebruikt voor producten van oorsprong uit het Verenigd

moet worden vermeld

Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de
maand volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk
30 juni

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-

Neen

databank zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4092

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2003/917/EG van de Raad van 22 december 2003 inzake de
sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen
de Europese Gemeenschap en de Staat Israël betreffende
liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de
vervanging van de Protocollen nrs. 1 en 2 bĳ de Associatieovereenkomst
EG-Israël

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni
juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving

Pluimveevlees
Delen van kalkoenen, zonder been, bevroren
Delen van kalkoenen, met been, bevroren

Oorsprong

Israël

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig artikel 16 van Protocol nr. 4 bij de Euro-mediterrane
Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de
Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël,
anderzijds, van 1 juni 2000

Hoeveelheid in kg

4 000 000 kg, als volgt verdeeld: 25 % voor elke deelperiode

GN-codes

0207 27 10, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27
70

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

20 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de
maand volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 31
december

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4169

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2006/333/EG van de Raad van 20 maart 2006 betreffende de
sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen
de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika uit
hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994,
betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van
verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de
Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de
Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek
Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de
Europese Unie

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving

Pluimveevlees

Oorsprong

Verenigde Staten van Amerika

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447

Hoeveelheid in kg

21 345 000 kg, als volgt verdeeld: 25 % voor elke deelperiode

GN-codes

0207 11 10,
10, 0207 13
13 70, 0207
0207 14 60,
90, 0207 26
26 60, 0207
0207 27 40,

Douanerecht binnen het contingent

Voor GN-code 0207 11 10: 131 EUR per 1 000 kg

0207 11 30,
20, 0207 13
14 10, 0207
0207 14 70,
10, 0207 26
26 70, 0207
0207 27 50,

0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90, 0207 13
30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207
14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 50,
0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25
20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207
26 80, 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 30,
0207 27 60, 0207 27 70, 0207 27 80

Voor GN-code 0207 11 30: 149 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 11 90: 162 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 12 10: 149 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 12 90: 162 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 13 10: 512 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 13 20: 179 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 13 30: 134 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 13 40: 93 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 13 50: 301 EUR per 1 000 kg

Voor GN-code 0207 13 60: 231 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 13 70: 504 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 14 10: 795 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 14 20: 179 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 14 30: 134 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 14 40: 93 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 14 50: 0 %
Voor GN-code 0207 14 60: 231 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 14 70: 0 %
Voor GN-code 0207 24 10: 170 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 24 90: 186 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 25 10: 170 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 25 90: 186 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 26 10: 425 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 26 20: 205 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 26 30: 134 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 26 40: 93 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 26 50: 339 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 26 60: 127 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 26 70: 230 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 26 80: 415 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 27 10: 0 %
Voor GN-code 0207 27 20: 0 %
Voor GN-code 0207 27 30: 134 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 27 40: 93 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 27 50: 339 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 27 60: 127 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 27 70: 230 EUR per 1 000 kg
Voor GN-code 0207 27 80: 0 %
Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat of de
invoerrechten

20 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de
maand volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 30

Is het certificaat overdraagbaar?

juni
Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4211

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de sluiting
van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk
Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst
betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met betrekking tot de
wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari

Productomschrijving

1 aanvraag per maand
Gezouten of gepekeld vlees van pluimvee

Oorsprong

Brazilië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447

Hoeveelheid in kg

129 930 000 kg, als volgt verdeeld:
30 % voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
30 % voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december
20 % voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
20 % voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni

GN-codes

Ex 0210 99 39

Douanerecht binnen het contingent

15,4 %

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

10 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja, (referentiehoeveelheid mag gecombineerd worden met de
hoeveelheden van 09.4212, 09.4213 en 09.4290, zie art. 9 lid 6 en 7 van

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

Vo. 2020/760)
Ja

Neen

Volgnummer

09.4212

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de sluiting
van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk
Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst
betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met betrekking tot de
wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Gezouten of gepekeld vlees van pluimvee

Oorsprong

Thailand

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447

Hoeveelheid in kg

81
30
30
20
20

GN-codes

Ex 0210 99 39

Douanerecht binnen het contingent

15,4 %

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

968 000 kg, als volgt verdeeld:
% voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
% voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december
% voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
% voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni

Ja, (referentiehoeveelheid mag gecombineerd worden met de
hoeveelheden van 09.4211, 09.4213 en 09.4290, zie art. 9 lid 6 en 7 van

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

Vo. 2020/760)
Ja

Neen

Volgnummer

09.4213

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de sluiting
van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk
Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst
betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met betrekking tot de
wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per oorsprong

Productomschrijving

Gezouten of gepekeld vlees van pluimvee

Oorsprong

Erga omnes (behalve Brazilië en Thailand en het Verenigd Koninkrijk)

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

824 000 kg
Per 1-7-2022 is de beschikbare hoeveelheid 368 000 kg

GN-codes

Ex 0210 99 39

Douanerecht binnen het contingent

15,4 %

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaataanvragen en de certificaten wordt in vak 24 het volgende
vermeld: “Mag niet worden gebruikt voor producten van oorsprong uit
Brazilië, Thailand, Argentinië en het Verenigd Koninkrijk”

Varkens
Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja, (referentiehoeveelheid mag gecombineerd worden met de
hoeveelheden van 09.4211, 09.4212 en 09.4290, zie art. 9 lid 6 en 7 van
Vo. 2020/760)

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Ja

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4214

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de
sluiting van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het
Koninkrijk Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene
Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met
betrekking tot de wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

Brazilië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447

Hoeveelheid in kg

52
30
30
20
20

GN-codes

1602 32 19

Douanerecht binnen het contingent

8%

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

10 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat moet
worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind
contingentjaar. Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand
van aanvraag t/m eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

665 000 kg, als volgt verdeeld:
% voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
% voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december
% voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
% voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni

Ja, (referentiehoeveelheid mag gecombineerd worden met de
hoeveelheden van 09.4215 en 09.4216, zie art. 9 lid 6 en 7 van Vo.
2020/760)

Moet de marktdeelnemer in de LORI-databank
zijn geregistreerd?

Ja

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4215

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de sluiting
van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk
Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst
betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met betrekking tot de
wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

Thailand

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447

Hoeveelheid in kg

53
30
30
20
20

GN-codes

1602 32 19

Douanerecht binnen het contingent

8%

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

75 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat wordt
het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

866 000 kg, als volgt verdeeld:
% voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
% voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december
% voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
% voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni

Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
Is het certificaat overdraagbaar?
Referentiehoeveelheid
Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

eind contingentjaar
Ja
Ja, (referentiehoeveelheid mag gecombineerd worden met de hoeveelheden
van 09.4214 en 09.4216, zie art. 9 lid 6 en 7 van Vo. 2020/760)
Ja

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4216

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de
sluiting van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het
Koninkrijk Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene
Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met
betrekking tot de wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per oorsprong

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

Alle derde landen (behalve Brazilië, Thailand en het Verenigd Koninkrijk)

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

8 471 000 kg, als volgt verdeeld:
30 % voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
30 % voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december
20 % voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
20 % voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni

GN-codes

1602 32 19

Douanerecht binnen het contingent

8%

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat moet
worden vermeld

In de certificaataanvragen en de certificaten wordt in vak 24 het
volgende vermeld: “Mag niet worden gebruikt voor producten van
oorsprong uit Brazilië, Thailand en het Verenigd Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind
contingentjaar. Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand
van aanvraag t/m eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

Ja, (referentiehoeveelheid mag gecombineerd worden met de
hoeveelheden van 09.4214 en 09.4215, zie art. 9 lid 6 en 7 van Vo.
2020/760)

Moet de marktdeelnemer in de LORI-databank
zijn geregistreerd?

Ja

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4217

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de sluiting
van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk
Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst
betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met betrekking tot de
wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Bereidingen van vlees van kalkoen

Oorsprong

Brazilië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447

Hoeveelheid in kg

89
30
30
20
20

GN-codes

1602 31

Douanerecht binnen het contingent

8,5 %

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Zekerheid voor het invoercertificaat

10 EUR per 100 kg

Geldigheidsduur van het certificaat

950 000 kg, als volgt verdeeld:
% voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
% voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december
% voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
% voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de
maand volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 30
juni

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4218

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de sluiting
van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk
Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst
betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met betrekking tot de
wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per oorsprong

Productomschrijving

Bereidingen van vlees van kalkoen

Oorsprong

Alle derde landen (behalve Brazilië en het Verenigd Koninkrijk)

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

11
30
30
20
20

GN-codes

1602 31

Douanerecht binnen het contingent

8,5 %

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaataanvragen en de certificaten wordt in vak 24 het volgende
vermeld: “Mag niet worden gebruikt voor producten van oorsprong uit
Brazilië en het Verenigd Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

301 000 kg, als volgt verdeeld:
% voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
% voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december
% voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
% voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het einde van de
maand volgend op de laatste maand van de deelperiode maar uiterlijk 30
juni

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4251

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007
inzake de sluiting van overeenkomsten in de vorm van een
proces-verbaal van overeenstemming tussen de Europese
Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië en tussen
de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Thailand uit
hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst
betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met
betrekking tot de wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761: 1e 7 kalenderdagen
van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1
januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

Brazilië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van
Verordening (EU) 2015/2447

Hoeveelheid in kg

10
30
30
20
20

GN-codes

1602 32 11

Douanerecht binnen het contingent

630 EUR per 1 000 kg

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9,
van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van
toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

10 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat moet
worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het
invoercertificaat wordt het land van oorsprong vermeld; in
dat vak wordt het vakje “ja” aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari
t/m eind contingentjaar. Vanaf de 1e dag van de maand
volgend op de maand van aanvraag t/m eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORI-databank
zijn geregistreerd?

Ja

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

969 000 kg, als volgt verdeeld:
% voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
% voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december
% voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
% voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4252

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de
sluiting van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het
Koninkrijk Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene
Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994)
met betrekking tot de wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761:

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand
Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

Brazilië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447

Hoeveelheid in kg

59
30
30
20
20

GN-codes

1602 32 30

Douanerecht binnen het contingent

10,9 %

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

10 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje
“ja” aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

699 000 kg, als volgt verdeeld:
% voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
% voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december
% voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
% voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode t/m het
einde van de maand volgend op de laatste maand van de deelperiode

Is het certificaat overdraagbaar?

maar uiterlijk 30 juni
Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4253

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de sluiting
van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk
Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst
betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met betrekking tot de
wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

Brazilië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447

Hoeveelheid in kg

163 000 kg

GN-codes

1602 32 90

Douanerecht binnen het contingent

10,9 %

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

10 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
30 juni.

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4254

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de sluiting
van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk
Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst
betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met betrekking tot de
wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

Thailand

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447

Hoeveelheid in kg

2 435 000 kg, als volgt verdeeld:
30 % voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
30 % voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december
20 % voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
20 % voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni

GN-codes

1602 32 30

Douanerecht binnen het contingent

10,9 %

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

75 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m

Is het certificaat overdraagbaar?

eind contingentjaar
Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Ja

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4255

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de
sluiting van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het
Koninkrijk Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene
Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met
betrekking tot de wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761:

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

Thailand

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447

Hoeveelheid in kg

1 940 000 kg, als volgt verdeeld:
30 % voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
30 % voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december
20 % voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
20 % voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni

GN-codes

1602 32 90

Douanerecht binnen het contingent

10,9 %

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

75 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat moet
worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind
contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag

Is het certificaat overdraagbaar?

t/m eind contingentjaar
Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORI-databank
zijn geregistreerd?

Ja

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4256

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de sluiting
van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk
Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst
betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met betrekking tot de
wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

Thailand

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447

Hoeveelheid in kg

8 572 000 kg, als volgt verdeeld:
30 % voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
30 % voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december
20 % voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
20 % voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni

GN-codes

1602 39 29

Douanerecht binnen het contingent

10,9 %

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

75 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m

Is het certificaat overdraagbaar?

eind contingentjaar
Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4257

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de sluiting
van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk
Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst
betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met betrekking tot de
wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

Thailand

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447

Hoeveelheid in kg

10 000 kg

GN-codes

1602 39 21

Douanerecht binnen het contingent

630 EUR per 1 000 kg

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

75 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4258

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de
sluiting van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het
Koninkrijk Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene
Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met
betrekking tot de wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761:
Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

Thailand

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447

Hoeveelheid in kg

300 000 kg

GN-codes

Ex 1602 39 85 (verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders,
25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of
slachtafvallen, van pluimvee, bevattend)

Douanerecht binnen het contingent

10,9 %

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

75 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat moet
worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind
contingentjaar. Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand
van aanvraag t/m eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORI-databank
zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4259

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de sluiting
van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk
Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst
betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met betrekking tot de
wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

Thailand

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447

Hoeveelheid in kg

278 000 kg

GN-codes

Ex 1602 39 85 (verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders,
minder dan 25 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee,
bevattend)

Douanerecht binnen het contingent

10,9 %

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

75 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4260

Internationale overeenkomst of andere handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de
sluiting van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal
van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de
Federale Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en
het Koninkrijk Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de
Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel 1994
(GATT 1994) met betrekking tot de wijziging van concessies voor
pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 juli tot en met 30 september
1 oktober tot en met 31 december
1 januari tot en met 31 maart
1 april tot en met 30 juni

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per oorsprong

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

Alle derde landen (behalve Brazilië, Thailand en het Verenigd
Koninkrijk)

Bewijs van oorsprong bij de certificaataanvraag.

Neen

Zo ja, instantie die bevoegd is voor de afgifte
ervan
Bewijs van oorsprong voor het in het vrije verkeer

Neen

brengen
Hoeveelheid in kg

1 669 000 kg, als volgt verdeeld:
30 % voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
30 % voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december
20 % voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
20 % voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni

GN-codes

1602 32 30

Douanerecht binnen het contingent

10,9 %

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de certificaataanvraag

In de certificaataanvragen en de certificaten wordt in vak 24 het

en op het certificaat moet worden vermeld

volgende vermeld: “Mag niet worden gebruikt voor producten van
oorsprong uit Brazilië, Thailand en het Verenig Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m
eind contingentjaar. Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de
maand van aanvraag t/m eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORI-databank zijn

Ja

geregistreerd?

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4263

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de sluiting
van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk
Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst
betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met betrekking tot de
wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari1
aanvraag per maand en per oorsprong

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

Alle derde landen, behalve Thailand en het Verenigd Koninkrijk.

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

159 000 kg

GN-codes

1602 39 29

Douanerecht binnen het contingent

10,9 %

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaataanvragen en de certificaten wordt in vak 24 het
volgende vermeld: “Mag niet worden gebruikt voor producten van
oorsprong uit Thailand en het Verenigd Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind
contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Ja

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4264

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de sluiting
van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk
Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst
betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met betrekking tot de
wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per oorsprong

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

Alle derde landen, behalve Thailand en het Verenigd Koninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

0 kg

GN-codes

Ex 1602 39 85 (verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, 25
of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van
pluimvee, bevattend)

Douanerecht binnen het contingent

10,9 %

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaataanvragen en de certificaten wordt in vak 24 het volgende
vermeld: “Mag niet worden gebruikt voor producten van oorsprong uit
Thailand en het Verenigd Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m 30
juni.

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4265

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de
sluiting van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het
Koninkrijk Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene
Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) met
betrekking tot de wijziging van concessies voor pluimvee

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per oorsprong

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

Alle derde landen, behalve Thailand en het Verenigd Koninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

58 000 kg

GN-codes

Ex 1602 39 85 (verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders,
minder dan 25 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee,
bevattend)

Douanerecht binnen het contingent

10,9 %

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaataanvragen en de certificaten wordt in vak 24 het
volgende vermeld: “Mag niet worden gebruikt voor producten van
oorsprong uit Thailand en het Verenigd Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
30 juni.

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4273

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit (EU) 2017/1247 van de Raad van 11 juli 2017 betreffende de
sluiting namens de Europese Unie van de Associatieovereenkomst tussen
de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en
hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, met uitzondering van de
bepalingen betreffende de behandeling van onderdanen van derde landen
die legaal werken op het grondgebied van de andere partij
Besluit (EU) 2019/2145 van de Raad van 5 december 2019
betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm
van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging
van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen
daarvan, waarin wordt voorzien door de Associatieovereenkomst tussen
de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en
hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 31 maart
1 april tot en met 30 juni
1 juli tot en met 30 september
1 oktober tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving

Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee, vers, gekoeld of bevroren;
andere bereidingen en conserven van vlees van kalkoenen en van
pluimvee van de soort Gallus domesticus

Oorsprong

Oekraïne

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig titel V van protocol 1 bij de Associatieovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne,
anderzijds

Hoeveelheid in kg

Tariefcontingentperiode (kalenderjaar) vanaf 2021: 70 000 000 kg
(nettogewicht), als volgt verdeeld:
25 % voor elke deelperiode

GN-codes

0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12, 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30,
0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 13 99, 0207 14 10, 0207 14
20, 0207 14 30, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 14 99, 0207
24, 0207 25, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 50, 0207 26
60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 26 99, 0207 27 10, 0207 27 20, 0207
27 30, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70, 0207 27 80, 0207 27 99,
0207 41 30, 0207 41 80, 0207 42, 0207 44 10, 0207 44 21, 0207 44 31,
0207 44 41, 0207 44 51, 0207 44 61, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 44
99, 0207 45 10, 0207 45 21, 0207 45 31, 0207 45 41, 0207 45 51, 0207
45 61, 0207 45 81, 0207 45 99, 0207 51 10, 0207 51 90, 0207 52 90,
0207 54 10, 0207 54 21, 0207 54 31, 0207 54 41, 0207 54 51, 0207 54
61, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 54 99, 0207 55 10, 0207 55 21, 0207
55 31, 0207 55 41, 0207 55 51, 0207 55 61, 0207 55 81, 0207 55 99,
0207 60 05, 0207 60 10, ex 0207 60 21, 0207 60 31, 0207 60 41, 0207
60 51, 0207 60 61, 0207 60 81, 0207 60 99, ex 0210 99 39, 1602 31,
1602 32, 1602 39 21

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

75 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Ja

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4274

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit (EU) 2017/1247 van de Raad van 11 juli 2017 betreffende
de sluiting namens de Europese Unie van de Associatieovereenkomst
tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, met
uitzondering van de bepalingen betreffende de behandeling van
onderdanen van derde landen die legaal werken op het grondgebied
van de andere partij

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 31 maart
1 april tot en met 30 juni
1 juli tot en met 30 september
1 oktober tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: 1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee, niet in stukken gesneden,
bevroren

Oorsprong

Oekraïne

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig titel V van protocol 1 bij de Associatieovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne,
anderzijds

Hoeveelheid in kg

20 000 000 kg (nettogewicht), als volgt verdeeld: 25 % voor elke
deelperiode

GN-codes

0207 12

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

75 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761;
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind
contingentjaar. Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand
van aanvraag t/m eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4289

Internationale overeenkomst of

Besluit (EU) 2021/1213 van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Unie, van

andere handeling

de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de
Argentijnse Republiek uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake
Tarieven en Handel (GATT) 1994 met betrekking tot de wijziging van de concessies voor
alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van
het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het

1 januari tot en met 31 maart

tariefcontingent

1 april tot en met 30 juni
1 juli tot en met 30 september
1 oktober tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van deze verordening

Productomschrijving

Kippen

Oorsprong

Argentinië

Bewijs van oorsprong bij de

Neen

certificaataanvraag. Zo ja, instantie
die bevoegd is voor de afgifte ervan
Bewijs van oorsprong voor het in

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU) 2015/2447

het vrije verkeer brengen
Hoeveelheid in kg

2 080 000 kg, als volgt verdeeld: 25 % voor elke deelperiode

GN-codes

0207 14 10
0207 14 50
0207 14 70

Douanerecht binnen het contingent 0 EUR
Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van Gedelegeerde Verordening
(EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat 50 EUR per 100 kg
Specifieke informatie die op de

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat wordt het land van

certificaataanvraag en op het

oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja” aangekruist

certificaat moet worden vermeld
Geldigheidsduur van het certificaat Overeenkomstig artikel 13 van deze verordening

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de

Ja

LORI-databank zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4290

Internationale overeenkomst of

Besluit (EU) 2021/1213 van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Unie, van

andere handeling

de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de
Argentijnse Republiek uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake
Tarieven en Handel (GATT) 1994 met betrekking tot de wijziging van de concessies voor
alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van
het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het

Neen

tariefcontingent
Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van deze verordening

Productomschrijving

Gezouten of gepekeld vlees van pluimvee

Oorsprong

Argentinië

Bewijs van oorsprong bij de

Neen

certificaataanvraag. Zo ja, instantie
die bevoegd is voor de afgifte ervan
Bewijs van oorsprong voor het in

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU) 2015/2447

het vrije verkeer brengen
Hoeveelheid in kg

456 000 kg

GN-codes

Ex 0210 99 39

Douanerecht binnen het contingent 15,4 %
Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van Gedelegeerde Verordening
(EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat 50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat wordt het land van

certificaataanvraag en op het

oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja” aangekruist

certificaat moet worden vermeld
Geldigheidsduur van het certificaat Overeenkomstig artikel 13 van deze verordening
Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de

Ja

LORI-databank zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4410

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/87/EG van de Raad van 20 december 1993 inzake het
sluiten van Overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenkomst betreffende bepaalde oliehoudende zaden tussen de
Europese Gemeenschap en respectievelijk Argentinië, Brazilië, Canada,
Polen, Zweden en Uruguay op grond van artikel XXVIII van de GATT

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761:

januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni
juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december

1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
Productomschrijving

1 aanvraag per maand en per GN-code
Kippen

Oorsprong

Brazilië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447” (douaneautoriteiten kunnen van 1 juni tot en met
31 december 2021 alle alternatieve bewijzen verlangen die nodig zijn
om de oorsprong van de producten te bewijzen indien de
marktdeelnemers het in de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening
(EU) 2015/2447 bedoelde certificaat van oorsprong niet kunnen
overleggen)

Hoeveelheid in kg

14 479 000 kg, als volgt verdeeld: 25 % voor elke deelperiode

GN-codes

0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat of de
invoerrechten

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind
contingentjaar. Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand
van aanvraag t/m eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja, (referentiehoeveelheid mag gecombineerd worden met de
hoeveelheden van 09.4411, 09.4412 en 09.4289, zie art. 9 lid 6 en 7
van Vo. 2020/760)

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Ja

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4411

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/87/EG van de Raad van 20 december 1993 inzake het
sluiten van Overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenkomst betreffende bepaalde oliehoudende zaden tussen de
Europese Gemeenschap en respectievelijk Argentinië, Brazilië, Canada,
Polen, Zweden en Uruguay op grond van artikel XXVIII van de GATT

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni
juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving

Kippen

Oorsprong

Thailand

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447” (douaneautoriteiten kunnen van 1 juni tot en met
31 december 2021 alle alternatieve bewijzen verlangen die nodig zijn om
de oorsprong van de producten te bewijzen indien de marktdeelnemers
het in de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU) 2015/2447
bedoelde certificaat van oorsprong niet kunnen overleggen)

Hoeveelheid in kg

4 432 000 kg, als volgt verdeeld: 25 % voor elke deelperiode

GN-codes

0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m

Is het certificaat overdraagbaar?
Referentiehoeveelheid

eind contingentjaar
Ja

Ja, (referentiehoeveelheid mag gecombineerd worden met de
hoeveelheden van 09.4412, 09.4410 en 09.4289, zie art. 9 lid 6 en 7 van
Vo. 2020/760)

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Ja

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4412

Internationale overeenkomst of andere

Besluit 94/87/EG van de Raad van 20 december 1993 inzake het

handeling

sluiten van Overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenkomst betreffende bepaalde oliehoudende zaden tussen de
Europese Gemeenschap en respectievelijk Argentinië, Brazilië, Canada,
Polen, Zweden en Uruguay op grond van artikel XXVIII van de GATT

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 31 maart
1 april tot en met 30 juni
1 juli tot en met 30 september
1 oktober tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand, per GN-code en per oorsprong

Productomschrijving

Kippen

Oorsprong

Alle derde landen (behalve Brazilië, Thailand en het Verenigd Koninkrijk)
(per 1-1-2022 wordt Argentinië ook uitgesloten)

Bewijs van oorsprong bij de

Neen

certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan
Bewijs van oorsprong voor het in het vrije

Neen

verkeer brengen
Hoeveelheid in kg

778 000 kg, als volgt verdeeld: 25 % voor elke deelperiode

GN-codes

0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de

In de certificaataanvragen en de certificaten wordt in vak 24 het volgende

certificaataanvraag en op het certificaat

vermeld: “Mag niet worden gebruikt voor producten van oorsprong uit

moet worden vermeld

Brazilië, Thailand, Argentinië en het Verenigd Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja (referentiehoeveelheid mag gecombineerd worden met de
hoeveelheden van 09.4411 09.4410 en 09.4289, zie art. 9 lid 6 en 7 van
Vo. 2020/760)

Moet de marktdeelnemer in de LORI-

Ja

databank zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4420

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/87/EG van de Raad van 20 december 1993 inzake het sluiten
van Overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van overeenkomst
betreffende bepaalde oliehoudende zaden tussen de Europese
Gemeenschap en respectievelijk Argentinië, Brazilië, Canada, Polen,
Zweden en Uruguay op grond van artikel XXVIII van de GATT

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 31 maart
1 april tot en met 30 juni
1 juli tot en met 30 september
1 oktober tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand en per GN-code

Productomschrijving

Kalkoen

Oorsprong

Brazilië

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag; zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447” (douaneautoriteiten kunnen van 1 juni tot en met 31 december
2021 alle alternatieve bewijzen verlangen die nodig zijn om de oorsprong
van de producten te bewijzen indien de marktdeelnemers het in de
artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU) 2015/2447 bedoelde
certificaat van oorsprong niet kunnen overleggen)

Hoeveelheid in kg

4 227 000 kg, als volgt verdeeld: 25 % voor elke deelperiode

GN-codes

0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat wordt
het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind contingentjaar.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m
eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Ja

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4422

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 94/87/EG van de Raad van 20 december 1993 inzake het
sluiten van Overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van
overeenkomst betreffende bepaalde oliehoudende zaden tussen de
Europese Gemeenschap en respectievelijk Argentinië, Brazilië, Canada,
Polen, Zweden en Uruguay op grond van artikel XXVIII van de GATT

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

1 januari tot en met 31 maart
1 april tot en met 30 juni
1 juli tot en met 30 september
1 oktober tot en met 31 december

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand, per GN-code en per oorsprong

Productomschrijving

Kalkoen

Oorsprong

Erga omnes, alle derde landen behalve het Verenigd Koninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

2 121 000 kg, als volgt verdeeld: 25 % voor elke deelperiode

GN-codes

0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80

Douanerecht binnen het contingent

0 EUR

Bewijs van handel

Ja. Bewijs van handel alleen vereist wanneer artikel 9, lid 9, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van toepassing is. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaten wordt in vak 24 het volgende vermeld: “Mag niet
worden gebruikt voor producten van oorsprong uit het Verenigd
Koninkrijk”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Aangevraagd van 23-30 november: van 1 januari t/m eind
contingentjaar. Vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand
van aanvraag t/m eind contingentjaar

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Ja

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Ja

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4266

Internationale overeenkomst of andere

Besluit (EU) 2019/143 van de Raad van 28 januari 2019 betreffende de

handeling

sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een
briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China in
verband met DS492 European Union – Measures affecting Tariff
Concessions on Certain Poultry Meat Products (Europese Unie –
Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde
pluimveevleesproducten)

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand per oorsprong

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

Alle derde landen, behalve China

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

60 000 kg

GN-codes

1602 39 29

Douanerecht binnen het contingent

10,9 %

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld
Geldigheidsduur van het certificaat

In de certificaataanvragen en de certificaten wordt in vak 24 het volgende
vermeld: “Mag niet worden gebruikt voor producten van oorsprong uit
China”
Overeenkomstig artikel 13: vanaf de 1 e dag van de maand volgend op de
maand van aanvraag t/m 30 juni.

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4267

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit (EU) 2019/143 van de Raad van 28 januari 2019 betreffende de
sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een
briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China in
verband met DS492 European Union – Measures affecting Tariff
Concessions on Certain Poultry Meat Products (Europese Unie –
Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde
pluimveevleesproducten)

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand per oorsprong

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

Alle derde landen, behalve China

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

60 000 kg

GN-codes

1602 39 85

Douanerecht binnen het contingent

10,9 %

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het invoercertificaat

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In de certificaataanvragen en de certificaten wordt in vak 24 het volgende
vermeld: “Mag niet worden gebruikt voor producten van oorsprong uit
China”

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13: vanaf de 1 e dag van de maand volgend op de
maand van aanvraag t/m 30 juni.

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4268

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit (EU) 2019/143 van de Raad van 28 januari 2019 betreffende de
sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een
briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China in
verband met DS492 European Union – Measures affecting Tariff
Concessions on Certain Poultry Meat Products (Europese Unie –
Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde
pluimveevleesproducten)

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8:

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand per oorsprong

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

Erga omnes, alle derde landen behalve het Vereningkoninkrijk

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

5 000 000 kg, als volgt verdeeld:
30 % voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
30 % voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december
20 % voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
20 % voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni

GN-codes

1602 32 19

Douanerecht binnen het contingent

8%

Bewijs van handel

Ja, 25 ton.

Zekerheid voor het invoercertificaat

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

Neen

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13: Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode
t/m het einde van de maand volgend op de laatste maand van de

Is het certificaat overdraagbaar?

deelperiode maar uiterlijk 30 juni
Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4269

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit (EU) 2019/143 van de Raad van 28 januari 2019 betreffende de
sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een
briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China in
verband met DS492 European Union – Measures affecting Tariff
Concessions on Certain Poultry Meat Products (Europese Unie –
Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde
pluimveevleesproducten)

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

1
1
1
1

Certificaataanvraag

juli tot en met 30 september
oktober tot en met 31 december
januari tot en met 31 maart
april tot en met 30 juni

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

China

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447. Om in het kader van de bedoelde contingenten in het vrije
verkeer te kunnen worden gebracht, moet een door de bevoegde
autoriteiten van China afgegeven certificaat van oorsprong worden
overgelegd.

Hoeveelheid in kg

6 000 000 kg, als volgt verdeeld:
30 % voor deelperiode 1 juli tot en met 30 september
30 % voor deelperiode 1 oktober tot en met 31 december
20 % voor deelperiode 1 januari tot en met 31 maart
20 % voor deelperiode 1 april tot en met 30 juni

GN-codes

1602 39 29

Douanerecht binnen het contingent

10,9 %

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist.

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13: Geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode
t/m het einde van de maand volgend op de laatste maand van de
deelperiode maar uiterlijk 30 juni

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

Volgnummer

09.4283

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit (EU) 2019/143 van de Raad van 28 januari 2019 betreffende de
sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een
briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China in
verband met DS492 European Union – Measures affecting Tariff
Concessions on Certain Poultry Meat Products (Europese Unie –
Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde
pluimveevleesproducten)

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari
1 aanvraag per maand

Productomschrijving

Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Oorsprong

China

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag. Zo ja, instantie die
bevoegd is voor de afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van Verordening (EU)
2015/2447. Om in het kader van de bedoelde contingenten in het vrije
verkeer te kunnen worden gebracht, moet een door de bevoegde
autoriteiten van China afgegeven certificaat van oorsprong worden
overgelegd.

Hoeveelheid in kg

600 000 kg

GN-codes

1602 39 85

Douanerecht binnen het contingent

10,9 %

Bewijs van handel

Ja. 25 ton

Zekerheid voor het invoercertificaat

50 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

In vak 8 van de invoercertificaataanvraag en van het invoercertificaat
wordt het land van oorsprong vermeld; in dat vak wordt het vakje “ja”
aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13: vanaf de 1 e dag van de maand volgend op de
maand van aanvraag t/m 30 juni.

Is het certificaat overdraagbaar?

Ja

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Neen

I.XIII Overig/Uitvoer
Deel A Katten en hondenvoer
Volgnummer

Niet van toepassing

Internationale overeenkomst of andere

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de

handeling

sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder
haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994)
voortvloeiende overeenkomsten

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7, 8 en 71 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761: Meer dan één aanvraag per maand

Productomschrijving

Katten- en hondenvoer [uitgevoerd naar Zwitserland]

Bestemming

Zwitserland

Bewijs van oorsprong bij de

Neen

certificaataanvraag.
Zo ja, instantie die bevoegd is voor de
afgifte ervan
Bewijs van oorsprong voor het in het vrije

Ja. Uitvoercertificaat AGREX of een factuur of enig ander handelsdocument

verkeer brengen

waarin het product van oorsprong voldoende duidelijk is omschreven om
het te kunnen identificeren

Hoeveelheid in kg

6 000 000 kg

GN-code

2309 10 90

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het uitvoercertificaat

Neen

Specifieke informatie die op de

In vak 7 van het aanvraagformulier en van het certificaat moet het land

certificaataanvraag en op het certificaat

van bestemming worden vermeld; in dat vak moet het vakje “ja” worden

moet worden vermeld

aangekruist

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
Dag van afgifte t/m 31 december

Is het certificaat overdraagbaar?

Neen

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-

Neen

databank zijn geregistreerd?

Specifieke voorwaarden

Overeenkomstig de artikelen 70 en 71 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761

Deel B- Sector: Melk
Volgnummer

Niet van toepassing

Internationale overeenkomst of andere
handeling

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten,
enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds

Tariefcontingentperiode

1 juli tot en met 30 juni

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
1e 7 kalenderdagen van elke maand muv december
23-30 november voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari

Productomschrijving

1 aanvraag per maand en per GN-code
Melkpoeder, al dan niet gezoet

Bestemming

Dominicaanse Republiek

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag.
Zo ja, instantie die bevoegd is voor de
afgifte ervan
Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Neen

Hoeveelheid in kg

22 400 000 kg

GN-codes

0402 10, 0402 21 en 0402 29

Bewijs van handel

Overeenkomstig artikel 8, lid 2, onder c) en artikel 55, lid 5 van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760
25 ton

Zekerheid voor het uitvoercertificaat

3 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

Overeenkomstig artikel 56, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761:
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”.
Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag t/m 30
juni.

Geldigheidsduur van het certificaat

Ja, overeenkomstig artikel 55, lid 4, van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761

Is het certificaat overdraagbaar?

Neen

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?
Specifieke voorwaarden

Neen
Overeenkomstig de artikelen 55, 56 en 57 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761

Volgnummer

Niet van toepassing

Internationale overeenkomst of andere

Het extra contingent op grond van de WTO-Landbouwovereenkomst

handeling

De tariefcontingenten die oorspronkelijk uit de Tokioronde voortvloeiden
en door de Verenigde Staten in lijst XX van de Uruguayronde aan
Oostenrijk, Finland en Zweden zijn toegekend
De tariefcontingenten die oorspronkelijk uit de Uruguayronde
voortvloeiden en door de Verenigde Staten in lijst XX van de
Uruguayronde aan Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije zijn toegekend

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor de tariefcontingenten

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7, 8 en 59 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761:
op werkdagen van 1 t/m 10 september van het jaar dat voorafgaat aan
het contingentjaar. Meerdere aanvragen mogelijk

Productomschrijving

Overeenkomstig bijlage XIV.5 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
(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)

Bestemming

Verenigde Staten van Amerika

Bewijs van oorsprong bij de

Neen

certificaataanvraag.
Zo ja, instantie die bevoegd is voor de
afgifte ervan
Bewijs van oorsprong voor het in het vrije

Ja. Uitvoercertificaat

verkeer brengen
Hoeveelheid in kg

Overeenkomstig bijlage XIV.5 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

GN-code

0406 overeenkomstig bijlage XIV.5 bij Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761 (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)

Bewijs van handel

Ja. Overeenkomstig artikel 8, lid 2, onder d), van Gedelegeerde
Verordening (EU) 2020/760 en artikel 59, lid 4, van
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
25 ton

Zekerheid voor het uitvoercertificaat

3 EUR per 100 kg

Specifieke informatie die op de

Overeenkomstig artikel 59 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld
Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761:
vanaf 1 januari t/m 31 december

Is het certificaat overdraagbaar?

Neen

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORI-

Neen

databank zijn geregistreerd?

Specifieke voorwaarden

Overeenkomstig de artikelen 58 tot en met 63 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761,
Zie voor de HTS van USA https://hts.usitc.gov/current

Volgnummer

Niet van toepassing

Internationale overeenkomst of andere
handeling

Besluit 95/591/EG van de Raad van 22 december 1995 houdende
goedkeuring van de resultaten van de onderhandelingen met bepaalde
derde landen betreffende artikel XXIV, lid 6, van de GATT en aanverwante
zaken

Tariefcontingentperiode

1 januari tot en met 31 december

Deelperioden voor het tariefcontingent

Neen

Certificaataanvraag

Overeenkomstig de artikelen 6, 7, 8, 64 en 71 van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/761: Meer dan één aanvraag per maand

Productomschrijving

Kaas

Bestemming

Canada

Bewijs van oorsprong bij de
certificaataanvraag.
Zo ja, instantie die bevoegd is voor de
afgifte ervan

Neen

Bewijs van oorsprong voor het in het vrije
verkeer brengen

Ja. Uitvoercertificaat

Hoeveelheid in kg

14 271 831 kg

GN-codes

0406 10; 0406 20; 0406 30; 0406 40; 0406 90

Bewijs van handel

Neen

Zekerheid voor het uitvoercertificaat

Neen

Specifieke informatie die op de
certificaataanvraag en op het certificaat
moet worden vermeld

Overeenkomstig artikel 64 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

Geldigheidsduur van het certificaat

Overeenkomstig de artikelen 13 en 71 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761: vanaf de dag van afgifte t/m 31 december

Is het certificaat overdraagbaar?

Neen

Referentiehoeveelheid

Neen

Moet de marktdeelnemer in de LORIdatabank zijn geregistreerd?

Neen

Specifieke voorwaarden

Overeenkomstig de artikelen 64 en 71 van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/761

