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In- en uitvoer van granen 

Invoer van granen  

Bij invoer van granen moet u rekening houden met het feit dat u eventueel een invoerrecht moet betalen. De hoogte 

van dit invoerrecht kan afhankelijk zijn van het land van oorsprong. Voor een aantal landen is namelijk een korting 

op het invoerrecht van toepassing. De hoogte van het invoerrecht kan ook afhankelijk zijn van de kwaliteit van het 

ingevoerde graan. Bij de vaststelling van invoerrechten zijn de ontwikkelingen op de wereldmarkt van belang. Hoe 

hoger de prijzen op de wereldmarkt, hoe lager de invoerrechten (en andersom natuurlijk). Overigens moet de 

Europese Commissie (EC) bij de vaststelling van invoerrechten ook rekening houden met de WTO-afspraken. Bij 

invoer van granen en graanproducten kunnen invoercertificaten vereist zijn die u vooraf  moet aanvragen bij RVO.nl. 

Het invoercertificaat dient u te overleggen bij de aangifte ten invoer. De EC volgt de in de lidstaten afgegeven 

invoercertificaten. Zij kan aan de hand daarvan het verloop van de invoer bepalen en het beleid daarop afstemmen. 

Deze certificaten dienen dan tevens als verbintenis met de EC ten aanzien van de rechten en verplichtingen bij 

invoer. De EC kan de mogelijkheid tot het aanvragen of afgifte van invoercertificaten schorsen. Meer over invoer 

van granen kunt u vinden in de Regeling invoer granen. 

Uitvoer van granen  

Bij uitvoer van granen of graanproducten uit de EU is in bepaalde gevallen een uitvoercertificaat vereist dat vooraf 

moet worden aangevraagd bij RVO.nl en die bij de aangifte ten uitvoer bij de douane moet worden overgelegd. De 

EC volgt de in de lidstaten afgegeven uitvoercertificaten. Zij kan aan de hand daarvan het verloop van de uitvoer 

bepalen en het beleid daarop afstemmen. Deze certificaten dienen voor de exporteur dan tevens als verbintenis met 

de EC ten aanzien van de rechten en verplichtingen bij uitvoer. De EC kan de mogelijkheid tot het aanvragen of 

afgifte van uitvoercertificaten schorsen. Meer over uitvoer granen kunt u vinden in de Regeling uitvoer sector 

granen.  

 

10 april 2014 

 

 

 
 
 

 


