
 

 

Bijlage A 

Bron: Vo. (EG) nr. 376/2008 Bijlage I (L114/28 26.04.2008) 

 



 

Bijlage I a: Tariefcontingenten in het kader van het GATT-AKKOORD  

 (minimummarkttoegang) niet gespecificeerd naar land van oorsprong 

contingent-

nummer 
GN-code productomschrijving 1) 

 Contingent 

van 1 juli 

t/m 30 juni 

 in tonnen 

halfjaarlijkse 

hoeveelheid 

 in tonnen 

douane- 

recht 

in €/ 100 kg 

09.4590 0402 10 19 Mageremelkpoeder 68.537 34.268,5 47,50 

09.4599 0405 10 11 boter en andere van melk afkomstige 

vetstoffen 

 

 

 

* Voor producten van deze  

GN-codes geldt: 

1 kg product = 1,22 kg boter 

11.360 

 

 

 

 

(boter-

equivalent) 

 

 

5.680 

 

 

 

 

(boter-

equivalent) 

 

94,80 

0405 10 19 

0405 10 30 

0405 10 50 

0405 10 90 

* 0405 90 10 

* 0405 90 90 

09.4591 ex  0406 10 30 

ex 0406 10 50 

ex 0406 10 80 

 

pizzakaas, bevroren, versneden in 

delen die elk niet meer dan 1 gram 

wegen, in bergingsmiddelen met een 

netto-inhoud van 5 kg of meer, met een 

watergehalte van 52% of meer en een 

op de droge stof berekend vetgehalte 

van 38% of meer 

5.360 2.680 13,00 

09.4592 ex 0406 30 10 

0406 90 13 

Emmentaler smeltkaas 

Emmentaler 

 

18.438 9.219 71,90 

85,80 

09.4593 ex 0406 30 10 

0406 90 15 

Gruyère smeltkaas 

Gruyère en Sbrinz 

 

5.413 2.706,5 71,90 

85,80 

09.4594 0406 90 01 Voor verwerking bestemde kaas 2) 

 

20.007 10.003,5 83,50 

09.4595 0406 90 21 Cheddar 

 

15.005 7.502,5 21,00 

09.4596 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ex 0406 10 30 

ex 0406 10 50 

Verse kaas (niet gerijpt en niet 

verduurzaamd), met inbegrip van 

weikaas en wrongel, andere dan 

pizzakaas van contingentnummer 

09.4591 

19.525 9.762,5 92,60 

 

  ex 0406 10 80 106,40 

  0406 20 00 Kaas, geraspt of in poeder 94,10 

  0406 30 31 Andere smeltkaas, niet geraspt noch in 

poeder 

69,00 

  0406 30 39 71,90 

  0406 30 90 102,90 

  0406 40 10 Blauw-groen geaderde kaas en andere 

kaas die aders bevat die zijn verkregen 

door gebruik te maken van Penicillium 

roqueforti 

70,40 

  0406 40 50 

  0406 40 90 

  0406 90 17 Bergkäse en Appenzell 85,80 

  0406 90 18 Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont 

d'Or en Tête de Moine 

75,50 

  0406 90 23 Edam 

  0406 90 25 Tilsit    



 

  0406 90 29 Kashkaval 

  0406 90 32 Feta 

  0406 90 35 Kefalotyri 

  0406 90 37 Finlandia 

  0406 90 39 Jarlsberg 

  0406 90 50 Schapenkaas en kaas bereid uit 

buffelmelk, in bergingsmiddelen die 

pekel bevatten of in zakken van 

schapen- of geitenvellen 

  ex 0406 90 63 Pecorino 94,10 

  0406 90 69 Andere 94,10 

  0406 90 73 Provolone 75,50 

  0406 90 74 Maasdam 

  ex 0406 90 75 Caciocavallo 

  ex 0406 90 76 Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo 

en Samsø 

  0406 90 78 Gouda 

  ex 0406 90 79 Esrom, Italico, Kernhem en Saint-

Paulin 

  ex 0406 90 81 Cheshire, Wensleydale, Lancashire, 

Double Gloucester, Blarney, Colby en 

Monterey  

  0406 90 82 Camembert 

  0406 90 84 Brie 

   Andere kaas, met een  vetgehalte van 

niet meer dan 40 gewichtspercenten en 

een vochtgehalte, berekend op de 

vetvrije kaasmassa van:  

  0406 90 86 meer dan 47 doch niet meer dan 52% 

  0406 90 87  meer dan 52 doch niet meer dan 62% 

  0406 90 88  meer dan 62 doch niet meer dan 72% 

  0406 90 93 meer dan 72% 92,60 

  0406 90 99 Andere kaas met een vetgehalte van 

meer dan 40 gewichtspercenten 

106,40 

 

 

1)  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. 

2) De bedoelde kaas wordt geacht verwerkt te zijn wanneer hij is verwerkt tot producten van de onderverdeling 0406 30 van de 

gecombineerde nomenclatuur. Het bepaalde in de artikelen 291 t/m 300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 is van toepassing 

(commissieverordening tot toepassing van het Communautair Douanewetboek). 

 

 



 

Bijlage I f: Preferentiële tariefcontingenten in het kader van invoer uit ZWITSERLAND  

contingent-

nummer 
GN-code productomschrijving 

contingent 

van 1 juli tot en 

met 30 juni in 

tonnen 

halfjaarlijkse 

hoeveelheid 

 in tonnen 

douanerecht 

in % 

09.4155 ex 0401 40 Room met een vetgehalte van 

meer dan 6 doch niet meer 

dan 10 % 

2.000 1.000 0 

ex 0401 50 Room met een vetgehalte van 

meer dan 10% 

 0403 10 Yoghurt 

 

 

 

Bijlage I h: Preferentiële tariefcontingenten in het kader van invoer uit NOORWEGEN  

contingent-

nummer 
GN-code productomschrijving 

contingent  

van 1 januari 

t/m 31 

december 

 in tonnen 

halfjaarlijkse 

hoeveelheid 

 in tonnen 

douanerecht 

in % 

09.4179 0406  

 

 

Kaas en wrongel 

 

7.200 3.600 0 

 

 

Bijlage I i: Preferentiële tariefcontingenten in het kader van invoer uit IJSLAND 

contingent-

nummer 
GN-code productomschrijving  1) 

contingent 

van 1 juli tot en 

met 30 juni in 

tonnen 

Halfjaarlijkse 

hoeveelheid 

 in tonnen 

douanerecht 

in % 

09.4205 0405 10 11 

0405 10 19 

 

Natuurlijke boter 

 

350 175 0 

09.4206 ex 0406 10 50 (2) 

 

Skyr  380 190 0 

 

1) 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. 

2) In afwachting van de bevestiging van de productindeling dient de GN-code als niet-definitief te worden beschouwd 

 

 

 



 

Bijlage I j: Preferentiële tariefcontingenten in het kader van invoer uit Moldavië  

 in het kader van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 55/2008 

 

contingent-

nummer 
GN-code productomschrijving  1) 

jaar van invoer Contingent van 1 januari tot en met 

31 december 

(in ton) (in productgewicht) 
douane- 

recht 

in €/ 100 kg 
per jaar halfjaarlijks 

09.4210 

0401 tot 

en met 

0406 

 

Zuivelproducten 2010 t/m 2015 1.500 750 0 

1) Onverminderd de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de 

goederen geacht slechts een indicatieve waarde te hebben, aangezien toepasselijkheid van de preferentiële regelingen in het 

kader van deze bijlage wordt bepaald door de draagwijdte van de GN-codes. Wanneer ex GN-codes zijn vermeld, is de GN-code 

samen met de daarbij behorende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling 

 

Bijlage I k: Preferentiële tariefcontingenten in het kader van invoer van kaas uit Nieuw-Zeeland  

 

contingent-

nummer 
GN-code omschrijving 

jaarlijks 

contingent 

van 1 

januari tot 

en met 31 

december 

 in tonnen 

Hoeveelheid 

van 1 januari 

tot en met 30 

juni 

 in tonnen 

Hoeveelheid 

van 1 juli tot 

en met 31 

december in 

tonnen 

Hoeveelheid 

van 1 oktober 

tot en met 31 

december in 

tonnen 

Douane-

recht 

in €/ 100 

kg 

09.4515 0406 90 01 
Kaas voor 

verwerking (1) 
4000 4000 - - 17,06 

09.4514 Ex 0406 90 21 

Cheddar in hele 

vorm (in platte 

cilindrische vorm 

met een 

nettogewicht van 

33 of meer doch 

niet meer dan 44 

kg, of in de vorm 

van een kubus of 

blok met een 

nettogewicht van 

10kg of meer), 

met een 

vetgehalte van 

50 of meer 

gewichtspercent

en, berekend op 

de droge stof, en 

met een 

rijpingstijd van 

ten minste drie 

maanden 

7000 7000 - - 17,06 

1) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming wordt uitgeoefend met toepassing van de desbetreffende 

bepalingen van de Unie. De bedoelde kaas wordt geacht verwerkt te zijn wanneer hij is verwerkt tot producten van onderverdeling 

0406.30 van de gecombineerde nomenclatuur. Het bepaalde in de artikelen 291 tot en met 300 van Verordening (EEG) nr. 

2454/93 is van toepassing 



 

Bijlage I l: Preferentiële tariefcontingenten in het kader van invoer uit de Oekraïne  

 

contingent-

nummer 
GN-code omschrijving 

Hoeveelheid  

per jaar 

Douane-

recht 

in €/ 100 kg 

09.4600 

0401 

0402 910 

402 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 

Melk en room, niet in poeder, in korrels of in andere 

vaste vorm; yoghurt, niet gearomatiseerd noch met 

toegevoegde vruchten of cacao en niet in poeder, in 

korrels of in andere vaste vorm 

 

8000 0 

09.4601 

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 

Melk en room, in poeder, in korrels of in andere vaste 

vorm; gegiste of aangezuurde melkproducten in 

poeder, in korrels of in andere vaste vorm niet 

gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of 

cacao; [….. andere…] 

1500 0 

09.4602 

0405 10 

0405 20 90 

0405 90 

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; 

zuivelpasta's met een vetgehalte van meer dan 75 

doch minder dan 80 gewichtspercenten 

1500 0 

 



 

Bijlage II  B 
 

Preferentiële invoer van kaas zonder contingenten uit Turkije 
 
 

Volg-
nummer 

GN-code Omschrijving (1) Land van 
oorsprong 

Invoerrecht 
 

(in euro’s per 100 kg 
nettogewicht tenzij 

anders aangegeven) 

1 
0406 90 29 Kashkaval 

Turkije 

67,19 

2 

ex 0406 90 50 Andere kaas bereid uit schapen- of 
buffelmelk, in bergingsmiddelen die 
pekel bevatten of in zakken van 
schapen- of geitenvellen 

Turkije 

3 

ex 0406 90 86 
ex  

ex 0406 90 89 

ex 0406 90 92 

Tulum peyniri, bereid uit schapen- of 
buffelmelk, in afzonderlijke plastic of 
andere verpakkingen met een 
inhoud van minder dan 10 kg 

Turkije 

 

 

1) 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. 
 

 



 

Bijlage II  D 
 

Preferentiële invoer zonder contingenten uit Zwitserland  
 
 

GN-code Omschrijving 

Douanerecht 
(EUR/100 kg  
nettogewicht) 

Vanaf 1 juni 2007 

0402 29 11 
ex 0404 90 83 

Melk voor zuigelingen (*), luchtdicht verpakt in verpakkingen 
met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet 
meer dan 500 g en met een vetgehalte van meer dan 10 
gewichtspercenten 

43,80 

(*) Onder “melk voor zuigelingen” wordt verstaan: producten die vrij zijn van ziekteverwekkende kiemen en die minder dan 10 000 
levensvatbare aëroben en minder dan 2 colibacteriën per gram bevat. 



 

Bijlage III  A 
 

TARIEFCONTINGENTEN IN HET KADER VAN DE GATT/WTO-OVEREENKOMSTEN, 
GESPECIFICEERD NAAR LAND 

VAN OORSPRONG: NIEUW-ZEELANDSE BOTER  

 

contingent Deel A 09.4195 
 

 

GN-code Omschrijving 
Land van 

oorsprong 

Jaarlijks 

contingent 

van 1 

januari tot 

en met 31 

december 

in tonnen 

Hoeveelheid 

van 1 januari 

tot en met 30 

juni in tonnen 

Hoeveelheid 

van 1 juli tot 

en met 31 

december in 

tonnen 

Hoeveelheid 

van 1 oktober 

tot en met 31 

december in 

tonnen 

Invoerrecht  

in € per 

100 kg netto-

gewicht 

ex 0405 10 11 

ex 0405 10 19 

 

Boter, van ten minste 6 

weken oud, met een 

vetgehalte van niet 

minder dan 80 doch 

minder dan 85%, 

rechtstreeks uit melk of 

room bereid, zonder 

gebruikmaking van 

opgeslagen materialen 

volgens één enkel 

volledig apart en 

ononderbroken 

procedé 

 

Nieuw-

Zeeland 

 

74.693 

 

contingent 

09.4195 

Deel A: 

20.540,5 

contingent 

09.4195 

Deel A: 

20.450,5 

 

contingent 

09.4195 

Deel A: 

 - 

 

70 

 

ex 0405 10 30 Boter, van ten minste 

zes weken oud, met 

een vetgehalte van niet 

minder dan 80 doch 

minder dan 85 

gewichtspercenten, 

rechtstreeks uit melk of 

room bereid zonder 

gebruikmaking van 

opgeslagen materialen 

volgens één enkel 

procedé waarbij de 

room een fase van 

geconcentreerd 

botervet en/of 

fractionering van dat 

botervet kan doorlopen 

(de zogenaamde 

“Ammix”- en 

“Spreadable”-procedés) 

 

 

 

 

 

 

 

contingent  

9.4182 

Deel B: 

16.806 

 

 

 

 

 

contingent  

9.4182 

Deel B: 

16.806 

 

 

 

 

contingent  

9.4182 

Deel B: 

- 
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Bijlage III  B 

 

TARIEFCONTINGENTEN IN HET KADER VAN DE GATT/WTO-OVEREENKOMSTEN, 

GESPECIFICEERD NAAR LAND VAN OORSPRONG: ANDERE 
 

 
Contingent- 

nummer 

GN-code Omschrijving 
Land van 
oorsprong 

Contingent 
per jaar van 
1 januari tot 
en met 31 
december 

(in ton) 

Invoerrecht 
(in euro per 

100 kg 
nettogewicht) 

Voorschriften voor 
het invullen van 

certificaten 
IMA 1 

09.4522 0406 90 01 
Kaas voor verwerking (1) 

Australië 500 17,06 
Zie bijlage XI, punten 

C en D 

09.4521 ex 0406 90 21 

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 blik 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 

Australië 3.711 17,06 
Zie bijlage XI, 

punt B 

09.4513 ex 0406 90 21 

Cheddar van niet-gepasteuriseerde 
melk, met een vetgehalte van 50 of 
meer gewichtspercenten, berekend 
op de droge stof, met een 
rijpingstijd van ten minste negen 
maanden, en met een waarde 
franco grens (2) per 100 kg 
nettogewicht van niet minder dan: 
 
334,20 EUR voor kazen in hele 
vorm met standaardgewicht 
 
354,83 EUR voor kazen met een 
nettogewicht van niet minder dan 
500 g 
 
368,58 EUR voor kazen met een 
nettogewicht van minder dan 500 g 

Canada 4.000 13,75 Zie bijlage XI, punt A 

De uitdrukking “in hele vorm met 
standaardgewicht” is van 
toepassing op kazen: 
 
in platte cilindrische vorm met een 
nettogewicht van 33 kg tot en met 
44 kg, 
 
blokken kaas in de vorm van een 
kubus of blok met een nettogewicht 
van 10 kg of meer. 

(1) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming wordt uitgeoefend door toepassing van de desbetreffende communautaire bepalingen. 
De bedoelde kaas wordt geacht verwerkt te zijn wanneer deze is verwerkt tot producten van onderverdeling 0406 30 van de gecombineerde 
nomenclatuur. Het bepaalde in de artikelen 291 tot en met 300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 is van toepassing. 

(2) Als “waarde franco grens” wordt beschouwd, de prijs franco grens van het land van uitvoer of de fob-prijs van het land van uitvoer, welke prijzen 
worden verhoogd met een bedrag dat overeenkomt met de kosten van vervoer en verzekering tot het douanegebied van de Gemeenschap. 

 



 

   

 
Bijlage VII bis deel 1: 
Tariefcontingent in het kader van bijlage I bij de Associatieovereenkomst met de  
Republiek Chili 
 

 jaarlijkse 
hoeveelheid in 

tonnen  
(basis = kalenderjaar) 

contigent- 

nummer 

GN-
code 

Omschrijving 
(1) 

Recht 
(% van het MFN-

recht) 
2004 

jaarlijkse toename vanaf 
2005 

09.1924 0406 
kaas en  
wrongel 

Vrijstelling 1.500 75 

 
 

Bijlage VII bis deel 2: 

Tariefcontingent in het kader van Bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 747/2001 betreffende bepaalde 

landbouwproducten van oorsprong uit Israël 
 

 jaarlijkse hoeveelheid in tonnen  

(basis = kalenderjaar) 

contigent- 

nummer 
GN-code Omschrijving (1) 

Recht 
 

vanaf 2010 

09.1302 0404 10 
wei en  
gewijzigde wei 

Vrijstelling 1300 

1) Onverminderd de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de omschrijving van de 
goederen slechts geacht een indicatieve waarde te hebben, aangezien de preferentiële regeling in het kader van deze bijlage wordt 
bepaald door de draagwijdte van de GN-codes. Wanneer ex GN-codes zijn vermeld, is de GN-code tezamen met de 
daarbijbehorende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling. 

 
Bijlage VII bis deel 4: 

Tariefcontingenten in het kader van bijlage 1 bij protocol nr. 1 bij Besluit nr. 1/98  

van de Associatieraad EG-TURKIJE. 

 

contingent-

nummer 
GN-code productomschrijving (1) 

Land van 

oorsprong 

contingent 

per jaar van  

1 januari  

tot en met  

31 december 

in tonnen 

douanerecht 

in € per 100 kg 

nettogewicht 

09.0243 0406 90 29 

 

ex 0406 90 50 

 

 

 

 

ex 0406 90 86 

ex 0406 90 89 

ex 0406 90 92 

 

Kashkaval 

 

Schapenkaas en kaas 

bereid uit buffelmelk, in 

recipiënten die pekel 

bevatten of in zakken van 

schapen- of geitenvellen 

 

Tulum Peyniri bereid uit 

schapen- of buffelmelk, in 

afzonderlijke plastic of 

andere verpakkingen met 

een inhoud van minder 

dan 10 kg 

 

Turkije 2.300 0 

1) 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. Wanneer ex 
GN-codes zijn vermeld, is de GN-code samen met de daarbij behorende omschrijving bepalend voor de toepassing van de 
preferentiële regeling. 



 

   

Bijlage VIII 

OMSTANDIGHEDEN WAARONDER EEN CERTIFICAAT IMA 1 OF EEN deel DAARVAN KAN WORDEN 

GEANNULEERD, GEWIJZIGD, VERVANGEN OF GECORRIGEERD 

 

1. Annulering van een certificaat IMA 1 wanneer wegens niet-inachtneming van de eisen inzake de samenstelling 
het volledige recht verschuldigd is en is betaald. 
Wanneer voor een partij het volledige recht is betaald omdat niet is voldaan aan de eis inzake het maximale 
vetgehalte, kan het desbetreffende certificaat IMA 1 worden geannuleerd en kan de met de afgifte van 
certificaten IMA 1 belaste instelling de betrokken hoeveelheden toevoegen aan die waarvoor in hetzelfde 
contingentjaar certificaten IMA 1 kunnen worden afgegeven. De douaneautoriteit houdt het corresponderende 
invoercertificaat in en zendt het aan de instantie van afgifte van invoercertificaten, die het overeenkomstig artikel 
36 wijzigt om het om te zetten in een invoercertificaat voor invoer van de betrokken hoeveelheid tegen het 
volledige recht. 

2. Product vernietigd of ongeschikt voor verkoop geworden. 

De met de afgifte van certificaten IMA 1 belaste instelling kan een certificaat IMA 1 of een deel ervan annuleren 
voor een erdoor gedekte hoeveelheid die buiten de wil van de exporteur is vernietigd of ongeschikt voor verkoop 
is geworden. Indien een deel van de door een certificaat IMA 1 gedekte hoeveelheid is vernietigd of ongeschikt 
voor verkoop is geworden, kan voor de resterende hoeveelheid een vervangingscertificaat IMA 1 worden 
afgegeven. In het geval van de in bijlage III, deel A, bedoelde Nieuw-Zeelandse boter wordt daartoe de originele 
productidentificatielijst gebruikt. Het vervangingscertificaat is slechts tot en met dezelfde datum als het origineel 
geldig. In dit geval wordt in vak 17 van het vervangingscertificaat IMA 1 de vermelding "geldig tot en met 
00.00.0000" aangebracht. 

In het geval dat de totale door een certificaat IMA 1 gedekte hoeveelheid of een deel daarvan buiten de wil van 
de exporteur is vernietigd of ongeschikt voor verkoop is geworden, kan de met de afgifte van certificaten IMA 1 
belaste instelling de betrokken hoeveelheden toevoegen aan die waarvoor in hetzelfde contingentjaar certificaten 
IMA 1 kunnen worden afgegeven. 

3. Wijziging van de lidstaat van bestemming 

Indien de exporteur zich genoodzaakt ziet de in een certificaat IMA 1 vermelde lidstaat van bestemming te 
wijzigen voordat een corresponderend invoercertificaat is afgegeven, kan de met de afgifte van certificaten IMA 1 
belaste instelling het originele certificaat IMA 1 wijzigen. Een dergelijk gewijzigd origineel certificaat IMA 1 dat 
door de met de afgifte van certificaten IMA 1 belaste instelling naar behoren is geviseerd en op passende wijze is 
geïdentificeerd, kan worden overgelegd aan de instantie van afgifte van invoercertificaten en aan de 
douaneautoriteiten. 

4. Wanneer in een certificaat IMA 1 een administratieve of technische fout wordt ontdekt voordat een 
corresponderend invoercertificaat is afgegeven, kan de met de afgifte van certificaten IMA 1 belaste instelling het 
originele certificaat IMA 1 corrigeren. Een dergelijk gecorrigeerd origineel certificaat IMA 1 kan worden 
overgelegd aan de instantie van afgifte van invoercertificaten en aan de douaneautoriteiten. 

5. Wanneer een voor invoer in een bepaald jaar bestemd product door buitengewone oorzaken en buiten de wil van 
de exporteur niet langer beschikbaar is en er, gezien de termijn die normaliter met verzending vanuit het land van 
oorsprong is gemoeid, geen andere mogelijkheid om het contingent volledig te gebruiken is dan dat product te 
vervangen door een product dat oorspronkelijk voor invoer in het volgende jaar bestemd was, kan de met de 
afgifte van certificaten IMA 1 belaste instelling op de zesde werkdag nadat zij de Commissie naar behoren in 
kennis heeft gesteld van de bijzonderheden over het voor het betrokken jaar te annuleren certificaat IMA 1 of 
deel daarvan en over het te annuleren eerste voor het volgende jaar afgegeven certificaat IMA 1 of een deel 
daarvan, een nieuw certificaat IMA 1 afgeven voor de vervangende hoeveelheid. 

Indien de Commissie van mening is dat de omstandigheden van het betrokken geval niet binnen de 
werkingssfeer van deze bepalingen vallen, kan zij binnen 5 werkdagen bezwaar maken onder vermelding van 
haar redenen daarvoor. Is de te vervangen hoeveelheid groter dan die welke wordt gedekt door het eerste voor 
het volgende jaar afgegeven certificaat IMA 1, dan kan de benodigde hoeveelheid worden verkregen door in de 
volgorde van afgifte, voorzover nodig, telkens een verder certificaat IMA 1 of een deel daarvan te annuleren. 

Alle hoeveelheden waarvoor een certificaat IMA 1 of een deel daarvan voor het betrokken jaar is geannuleerd, 
worden toegevoegd aan de hoeveelheden waarvoor in dat contingentjaar een certificaat IMA 1 kan worden 
afgegeven. 
Alle van het volgende contingentjaar overgebrachte hoeveelheden waarvoor één of meer certificaten IMA 1 zijn 
geannuleerd, worden weer toegevoegd aan de hoeveelheden waarvoor in dat contingentjaar certificaten IMA 1 
kunnen worden afgegeven. 



 

   

Bijlage IX 

 

 



 

   

Bijlage X 

 

 



 

   

Bijlage XI 
 

VOORSCHRIFTEN VOOR HET INVULLEN VAN CERTIFICATEN IMA 1 
 

Behalve de vakken 1, 2, 4, 5, 9, 17 en 18 van het certificaat IMA 1 moeten ook worden ingevuld: 
 
A. Met betrekking tot de in bijlage III B onder contingentnummer 09.4513 genoemde Cheddar van GN-code 

ex 0406 90 21: 
1. vak 3 door vermelding van de koper; 
2.  vak 6 door vermelding van de lidstaat van bestemming; 
3. vak 7 door vermelding van, naar gelang van het geval,  

- "Cheddar in hele vormen met standaardgewicht",  
- "Cheddar in andere dan hele vormen met standaardgewicht, met een nettogewicht van 500 gram of 
meer",  
- "Cheddar in andere dan hele vormen met standaardgewicht, met een nettogewicht van minder dan 
500 gram"; 

4. vak 10 door vermelding van "uitsluitend niet-gepasteuriseerde inlandse koemelk"; 
5. vak 11 door vermelding van "ten minste 50 gewichtspercenten"; 
6. vak 14 door vermelding van "ten minste 9 maanden"; 
7. vak 15 en vak 16 met vermelding van de periode waarvoor het contingent geldt. 

B. Met betrekking tot de in bijlage III, deel B, onder de contingentnummers 09.4514 en 09.4521 genoemde 
cheddar van GN-code ex 0406 90 21: 
1. vak 7 door vermelding van "Cheddar in hele vormen met standaardgewicht"; 
2. vak 10 door vermelding van "uitsluitend inlandse koemelk"; 
3. vak 11 door vermelding van "ten minste 50 gewichtspercenten"; 
4. vak 14 door vermelding van "ten minste 3 maanden"; 
5. vak 16 met vermelding van de periode waarvoor het contingent geldt. 

C. Met betrekking tot de in bijlage III, deel B, onder de contingentnummers 09.4515 en  09.4522 genoemde 
Cheddar, bestemd voor verwerking, van GN-code ex 0406 90 01: 
1. vak 7 door vermelding van "Cheddar in hele vormen met standaardgewicht"; 
2. vak 10 door vermelding van "uitsluitend inlandse koemelk"; 
3. vak 16 met vermelding van de periode waarvoor het contingent geldt. 

D. Met betrekking tot de in bijlage III, deel B, onder de contingentnummers 09.4515 en  09.4522 genoemde 
Cheddar, bestemd voor verwerking, van GN-code ex 0406 90 01: 
1. vak 10 door vermelding van "uitsluitend inlandse koemelk"; 
2. vak 16 met vermelding van de periode waarvoor het contingent geldt. 
 



 

   

 

Bijlage XII 

 

MET DE AFGIFTE BELASTE INSTELLINGEN 

Derde 
landen 

GN-code 
en omschrijving 

Instantie van afgifte 

 Benaming Plaats van vestiging 

Australië  0406 90 01 
 
 
 
 
 0406 90 21 

Cheddar en 
andere voor 
verwerking 
bestemde kaas 
 
Cheddar 

Australian Quarantine 
Inspection Service 

 
Department of Agriculture, 
Fisheries and Forestry 

PO Box 60  
World Trade Centre 
Melbourne, VIC 3005 
Australia 
Tel.: (61 3)92 46 67 10 
Fax: (61 3) 92 46 68 00 

Canada  0406 90 21 Cheddar Canadian Dairy 
Commission 
 
Commission Canadienne 
du lait 

Building 55, NCC Driveway 
Central Experimental Farm 
960 Carling Avenue 
Ottawa, Ontario K1 A 0Z2 
Tel.: 1 (613) 792-2000 
Fax: 1 (613) 792-2009 

Nieuw-

Zeeland 

ex 0405 10 11 

ex 0405 10 19 

ex 0405 10 30 

 

ex 0406 90 01 

 

 

ex 0406 90 21 

Boter 

Boter 

Boter 

 

Kaas voor 

verwerking 

 

Cheddar 

Ministry for Primary 

Industries 

Pastoral House 

25 The Terrace 

P.O. Box: 2526 

Wellington 6140 

New Zealand 

Tel:  +64 48940100 

Fax:  +64 48940720 

www. mpi.govt.nz 

 

 
 


