
 

 
 

 

 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

 

 

 

In dit overzicht staan de producten waarvoor na 6 november 2016 buiten de 

tariefcontingenten nog een certificaat nodig is. 

 

CERTIFICAATVERPLICHTING – BIJ INVOER  

Lijst van de in artikel 2, lid 1, onder a van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1237 bedoelde 

producten 

 

 

A. Rijst (artikel 1, lid 2, onder b) van en bijlage I, deel II, bij Verordening (EU) nr. 1308/2013) 

 GN-code Beschrijving Bedrag 

van de 

zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden(1) 

 

 1006 20 Gedopte rijst, met inbegrip van 

producten die worden ingevoerd in 

het kader van de in artikel 2, lid 1, 

onder c), van Gedelegeerde 

Verordening (EU) 2016/1237 

bedoelde tariefcontingenten 

30 euro/t tot het einde van 

de tweede maand 

volgende op de 

maand van de 

dag van afgifte 

van het certificaat 

overeenkomstig 

artikel 7, lid 2 

1000 kg 

 1006 30 Halfwitte of volwitte rijst, ook 

indien gepolijst of geglansd, met 

inbegrip van producten die worden 

ingevoerd in het kader van de in 

artikel 2, lid 1, onder c), van 

Gedelegeerde Verordening (EU) 

2016/1237 bedoelde 

tariefcontingenten 

30 euro/t tot het einde van 

de tweede maand 

volgende op de 

maand van de 

dag van afgifte 

van het certificaat 

overeenkomstig 

artikel 7, lid 2  

1000 kg 

 1006 40 00 Breukrijst, met inbegrip van 

producten die worden ingevoerd in 

het kader van de in artikel 2, lid 1, 

onder c), van Gedelegeerde 

Verordening (EU) 2016/1237 

bedoelde tariefcontingenten 

1 euro/t tot het einde van 

de tweede maand 

volgende op de 

maand van de 

dag van afgifte 

van het certificaat 

overeenkomstig 

artikel 7, lid 2 

1000 kg 

                                                           
 



 

 
 

 (1)Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 3, lid 1, onder c), geen certificaten hoeven te 

worden overgelegd. 

 Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader van een door middel 

van certificaten  

beheerd tariefcontingent.  

 

B. Suiker (artikel 1, lid 2, onder c), van en bijlage I, deel III, bij Verordening (EU) nr. 1308/2013) 

 GN-code Beschrijving Bedrag van de 

zekerheid 

Geldigheidsduur Netto 

hoeveelheden(1) 

 

 1701 Alle producten die worden 

ingevoerd in het kader van 

een andere preferentiële 

regeling dan een 

tariefcontingent(2)(3) 

20 euro/t tot het einde van 

de derde maand 

volgende op de 

maand van de 

dag van afgifte 

van het certificaat 

overeenkomstig 

artikel 7, lid 2 

(-) 

 

(1) Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 3, lid 1, onder c), geen certificaten hoeven te 

worden overgelegd. Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader 

van een door middel van certificaten beheerd tariefcontingent. 

(2) De certificaatverplichting bij invoer is van toepassing tot en met 30 september 2017.  

(3) Met uitzondering van de invoer van preferentiële suiker van GN-code 1701 99 10 van oorsprong uit de 

Republiek Moldavië als bedoeld in Besluit 2014/492/EU van de Raad van 16 juni 2014 betreffende de 

ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de associatieovereenkomst tussen 

de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de 

Republiek Moldavië, anderzijds (PB L 260 van 30.8.2014, blz. 1) en de preferentiële invoer van suiker van GN-

code 1701 van oorsprong uit Georgië als bedoeld in Besluit 2014/494/EU van de Raad van16 juni 2014 

betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de 

Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun 

lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (PB L 261 van 30.8.2014, blz. 1).  

(—) Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist. 

 

C. Zaaizaad (artikel 1, lid 2, onder e), van en bijlage I, deel V, bij Verordening (EU) nr. 1308/2013) 

 GN-code Beschrijving Bedrag 

van de 

zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden(1) 

 

ex 1207 99 20 Zaaizaad voor de inzaai van 

henneprassen 

(2) tot het einde van 

de zesde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van de feitelijke 

afgifte van het 

certificaat 

overeenkomstig 

artikel 7, lid 2, 

tenzij door de 

(-) 

                                                           
 



 

 
 

 GN-code Beschrijving Bedrag 

van de 

zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden(1) 

 

lidstaten anders is 

bepaald 

(1) Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 3, lid 1, onder c), geen certificaten hoeven te 

worden overgelegd. Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader 

van een door middel van certificaten beheerd tariefcontingent.  

(2) Er wordt geen zekerheid geëist.  

(—) Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist. 

 

 

D. Vlas en hennep (artikel 1, lid 2, onder h), van en bijlage I, deel VIII, bij Verordening (EU) nr. 1308/2013) 

 GN-code Beschrijving Bedrag van de 

zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden(1) 

 

 5302 10 00 Hennep, ruw of geroot  (2) tot het einde van 

de zesde maand 

volgende op de 

maand van de 

dag van de 

feitelijke afgifte 

van het certificaat 

overeenkomstig 

artikel 7, lid 2, 

tenzij door de 

lidstaten anders 

is bepaald 

(-) 

(1) Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 3, lid 1, onder c), geen certificaten hoeven te 

worden overgelegd. Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader 

van een door middel van certificaten beheerd tariefcontingent.  

(2) Er wordt geen zekerheid geëist.  

(—) Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist. 

 

E. Groenten en fruit (artikel 1, lid 2, onder i), van en bijlage I, deel IX, bij Verordening (EU) nr. 1308/2013) 

 GN-code Beschrijving Bedrag van de 

zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden(1) 

 

 0703 20 00 Knoflook, vers of gekoeld, 

met inbegrip van producten 

die worden ingevoerd in het 

kader van de in artikel 2, lid 

1, onder c), van 

Gedelegeerde Verordening 

(EU) 2016/1237 bedoelde 

tariefcontingenten(2) 

50 euro/t drie maanden 

vanaf de dag van 

afgifte 

overeenkomstig 

artikel 7, lid 2 

(-) 

 ex 0703 90 00 Andere eetbare looksoorten, 

vers of gekoeld, met 

inbegrip van producten die 

worden ingevoerd in het 

kader van de in artikel 2, lid 

1, onder c), van 

50 euro/t drie maanden 

vanaf de dag van 

afgifte 

overeenkomstig 

artikel 7, lid 2 

(-) 



 

 
 

 GN-code Beschrijving Bedrag van de 

zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden(1) 

 

Gedelegeerde Verordening 

(EU) 2016/1237 bedoelde 

tariefcontingenten(2) 

(1) Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 3, lid 1, onder c), geen certificaten hoeven te 

worden overgelegd. Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader 

van een door middel van certificaten beheerd tariefcontingent. 

(2) De certificaatverplichting bij invoer is van toepassing tot en met 30 september 2017.  

(—) Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.  

 

F. Verwerkte groenten en fruit (artikel 1, lid 2, onder j), van en bijlage I, deel X, bij Verordening (EU) nr. 

1308/2013) 

 GN-code Beschrijving Bedrag van de 

zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden(1) 

 

 ex 0710 80 95 Knoflook(2) en Allium 

ampeloprasum, ook indien 

gestoomd of in water 

gekookt, bevroren, met 

inbegrip van producten die 

worden ingevoerd in het 

kader van de in artikel 2, lid 

1, onder c), van 

Gedelegeerde Verordening 

(EU) 2016/1237 bedoelde 

tariefcontingenten(3) 

50 euro/t drie maanden 

vanaf de dag van 

afgifte 

overeenkomstig 

artikel 7, lid 2 

(-) 

 ex 0710 90 00 Mengsels van groenten die 

knoflook(2) en/of Allium 

ampeloprasum bevatten, ook 

indien gestoomd of in water 

gekookt, bevroren, met 

inbegrip van producten die 

worden ingevoerd in het 

kader van de in artikel 2, lid 

1, onder c), van 

Gedelegeerde Verordening 

(EU) 2016/1237 bedoelde 

tariefcontingenten(3) 

50 euro/t drie maanden 

vanaf de dag van 

afgifte 

overeenkomstig 

artikel 7, lid 2 

(-) 

 ex 0711 90 80 Knoflook(2) en Allium 

ampeloprasum, voorlopig 

verduurzaamd (bijvoorbeeld 

door middel van 

zwaveldioxide of in water 

waaraan, voor het voorlopig 

verduurzamen, zout, zwavel 

of andere stoffen zijn 

toegevoegd), doch als 

zodanig niet geschikt voor 

dadelijke consumptie, met 

inbegrip van producten die 

worden ingevoerd in het 

kader van de in artikel 2, lid 

1, onder c), van 

Gedelegeerde Verordening 

50 euro/t drie maanden 

vanaf de dag van 

afgifte 

overeenkomstig 

artikel 7, lid 2 

(-) 



 

 
 

 GN-code Beschrijving Bedrag van de 

zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden(1) 

 

(EU) 2016/1237 bedoelde 

tariefcontingenten(3) 

 ex 0711 90 90 Mengsels van groenten die 

knoflook(2) en/of Allium 

ampeloprasum bevatten, 

voorlopig verduurzaamd 

(bijvoorbeeld door middel 

van zwaveldioxide of in 

water waaraan, voor het 

voorlopig verduurzamen, 

zout, zwavel of andere 

stoffen zijn toegevoegd), 

doch als zodanig niet 

geschikt voor dadelijke 

consumptie, met inbegrip 

van producten die worden 

ingevoerd in het kader van 

de in artikel 2, lid 1, onder 

c), van Gedelegeerde 

Verordening (EU) 2016/1237 

bedoelde 

tariefcontingenten(3) 

50 euro/t drie maanden 

vanaf de dag van 

afgifte 

overeenkomstig 

artikel 7, lid 2 

(-) 

 ex 0712 90 90 Gedroogde knoflook(2) en 

Allium ampeloprasum en 

mengsels van gedroogde 

groenten die knoflook(2) 

en/of Allium ampeloprasum 

bevatten, ook indien in 

stukken of in schijven 

gesneden, dan wel 

fijngemaakt of in 

poedervorm, doch niet op 

andere wijze bereid, met 

inbegrip van producten die 

worden ingevoerd in het 

kader van de in artikel 2, lid 

1, onder c), van 

Gedelegeerde Verordening 

(EU) 2016/1237 bedoelde 

tariefcontingenten(3) 

50 euro/t drie maanden 

vanaf de dag van 

afgifte 

overeenkomstig 

artikel 7, lid 2 

(-) 

 

(1) Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 3, lid 1, onder c), geen certificaten hoeven te 

worden overgelegd. Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader 

van een door middel van certificaten beheerd tariefcontingent. 

 (2) Het betreft tevens producten waarbij het woord „knoflook” slechts een onderdeel is van de benaming. 

Voorbeelden daarvan zijn onder meer „soloknoflook”, „olifantenknoflook”, „éénteensknoflook” en 

„reuzenknoflook”. 

 (3) De certificaatverplichting bij invoer is van toepassing tot en met 30 september 2017.  
(—) Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.  

 

 

 

 



 

 
 

 

G. Andere producten (artikel 1, lid 2, onder x), van en bijlage I, deel XXIV, afdeling 1, bij Verordening (EU) 

nr. 1308/2013) 

 GN-code Beschrijving Bedrag 

van de 

zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden(1) 

 

 1207 99 91 Hennepzaad, ander dan voor 

zaaidoeleinden 

(2) tot het einde van 

de zesde maand 

volgende op de 

maand van de 

dag van de 

feitelijke afgifte 

van het certificaat 

in de zin van 

artikel 7, lid 2, 

tenzij door de 

lidstaten anders 

is bepaald 

(-) 

(1) Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 3, lid 1, onder c), geen certificaten hoeven te 

worden overgelegd. Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader 

van een door middel van certificaten beheerd tariefcontingent.  

(2) Er wordt geen zekerheid geëist.  

(—) Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist. 

  



 

 
 

 

H. Ethylalcohol uit landbouwproducten (artikel 1, lid 2, onder u), van en bijlage I, deel XXI, bij 

Verordening (EU) nr. 1308/2013) 

 GN-code Beschrijving Bedrag 

van de 

zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden(1) 

 

ex 2207 10 00 Ethylalcohol, niet gedenatureerd, 

met een alcoholvolumegehalte van 

80% vol. of meer, verkregen uit in 

bijlage I bij het Verdrag vermelde 

landbouwproducten 

1 euro 

per 

hectoliter 

tot het einde van 

de vierde maand 

volgende op de 

maand van de 

dag van afgifte 

van het certificaat 

in de zin van 

artikel 7, lid 2 

100 hl 

ex 2207 20 00 Ethylalcohol en gedistilleerde 

dranken, gedenatureerd, ongeacht 

het gehalte, verkregen uit in 

bijlage I bij het Verdrag vermelde 

landbouwproducten 

1 euro 

per 

hectoliter 

tot het einde van 

de vierde maand 

volgende op de 

maand van de 

dag van afgifte 

van het certificaat 

in de zin van 

artikel 7, lid 2 

100 hl 

ex 2208 90 91  Ethylalcohol, niet gedenatureerd, 

met een alcoholvolumegehalte van 

minder dan 80% vol., verkregen 

uit in bijlage I bij het Verdrag 

vermelde landbouwproducten 

1 euro 

per 

hectoliter 

tot het einde van 

de vierde maand 

volgende op de 

maand van de 

dag van afgifte 

van het certificaat 

in de zin van 

artikel 7, lid 2 

100 hl 

ex 2208 90 99 Ethylalcohol, niet gedenatureerd, 

met een alcoholvolumegehalte van 

minder dan 80% vol., verkregen 

uit in bijlage I bij het Verdrag 

vermelde landbouwproducten 

1 euro 

per 

hectoliter 

tot het einde van 

de vierde maand 

volgende op de 

maand van de 

dag van afgifte 

van het certificaat 

in de zin van 

artikel 7, lid 2 

100 hl 

(1)Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 3, lid 1, onder c), geen certificaten hoeven te worden 

overgelegd. Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader van een 

door middel van certificaten beheerd tariefcontingent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CERTIFICAATVERPLICHTING – BIJ UITVOER 

Lijst van de in artikel 2, lid 2, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1237 bedoelde 

producten  

 

A. Rijst (artikel 1, lid 2, onder b), van en bijlage I, deel II, bij Verordening (EU) nr. 1308/2013) 

 GN-code Beschrijving Bedrag van de 

zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden1 

 

 1006 20 Gedopte (bruine) rijst of 

zilvervliesrijst 

3 euro/t tot het einde van de 

vierde maand volgende 

op de maand van de 

dag van afgifte van het 

certificaat in de zin van 

artikel 7, lid 2 

500 kg 

 1006 30 Halfwitte of volwitte rijst, ook 

indien gepolijst of geglansd 
3 euro/t tot het einde van de 

vierde maand volgende 

op de maand van de 

dag van afgifte van het 

certificaat in de zin van 

artikel 7, lid 2 

500 kg 

1 Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 3, lid 1, onder c), geen certificaten hoeven te 

worden overgelegd. Niet van toepassing op uitvoer in het kader van een preferentiële regeling of in het 

kader van een door middel van certificaten beheerd tariefcontingent. 

B. Suiker (artikel 1, lid 2, onder c), van en bijlage I, deel III, bij Verordening (EU) nr. 1308/2013) 

 GN-code Beschrijving Bedrag van de 

zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden1 

 1701 Rietsuiker en 

beetwortelsuiker, alsmede 

chemisch zuivere sacharose, 

in vaste vorm2 

11 euro/ 100 

kg 

 tot het einde van de 

derde maand volgende 

op de maand van de 

dag van afgifte van het 

certificaat 

overeenkomstig artikel 

7, lid 2(3) 

2000 kg 

 1702 60 95 

1702 90 95 

Andere suiker in vaste vorm 

en suikerstroop, niet 

gearomatiseerd en zonder 

toegevoegde kleurstoffen, met 

uitzondering van lactose, 

glucose, maltodextrine en 

isoglucose2 

4,2 euro/ 100 

kg 

tot het einde van de 

derde maand volgende 

op de maand van de 

dag van afgifte van het 

certificaat 

overeenkomstig artikel 

7, lid 2(3) 

2000 kg 

 2106 90 59 Suikerstroop, gearomatiseerd 

of met toegevoegde 

kleurstoffen, andere dan 

stroop van isoglucose, van 

lactose, van glucose en van 

maltodextrine2 

4,2 euro/ 100 

kg 

tot het einde van de 

derde maand volgende 

op de maand van de 

dag van afgifte van het 

certificaat 

overeenkomstig artikel 

7, lid 2(3) 

2000 kg 

(1) Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 3, lid 1, onder c), geen certificaten hoeven te worden 

overgelegd. Niet van toepassing op uitvoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader van een 

door middel van certificaten beheerd tariefcontingent. 

(2)De certificaatverplichting bij uitvoer is van toepassing tot en met 30 september 2017. 

(3)Voor hoeveelheden van ten hoogste 10 t mag de betrokkene niet meer dan één dergelijk certificaat per 

uitvoertransactie gebruiken. 

                                                           
 


