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In deze basisregeling vindt u specifieke informatie over de invoer van olijfolie. Algemene 

informatie over invoer en het gebruik van invoercertificaten vindt u in de basisregeling invoer 

algemeen. 

 

De afdeling Marktordening van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is 

namens de Minister van Economische Zaken in Nederland bevoegd om de regeling uit te 

voeren.  

 
 

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in de regelgeving, neemt u dan een gratis 

abonnement op de RSS-feeds. Zie www.rvo.nl, agrarisch ondernemen, Marktordening. 
 
 

In deze versie van december 2015 is een wijziging opgenomen over de geldigheidsduur van 
het invoercertificaat voor olijfolie van oorsprong uit Tunesië van de GN-codes 1509 1010 en 

1509 10 90, verhoging van het zekerheidsbedrag, mogelijkheid tot aanvragen in november 
en december en geen maandelijks maximum aan te vragen hoeveelheid. De versie van 

december2014 wordt hiermee vervangen.  

http://www.rvo.nl/
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Als onderdeel van de gemeenschappelijke marktordening voor olijfolie en tafelolijven heeft 

de Europese Commissie (EC) maatregelen genomen om het handelsverkeer met derde 

landen in goede banen te leiden. Het gaat hierbij vooral om maatregelen die van toepassing 

zijn bij invoer van deze producten. Deze basisregeling gaat uitsluitend in op de invoer van 

olijfolie.  

 

De regeling is gebaseerd op de volgende EU verordeningen: 

• Nr. 1308/2013 houdende een gemeenschappelijke ordening van de 

landbouwmarkten. 

• Nr. 1345/2005 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoercertificaten in de 

sector olijfolie. 

• Nr.     29/2012 betreffende de handelsnormen voor olijfolie. 

• Nr. 1301/2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van 

door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde 

invoertariefcontingenten voor landbouwproducten. 

1.2 Producten 

(Verordening (EU) Nr. 1308/2013, Artikel 1 en 6) 

Deze regeling is van toepassing op olijfolie(producten) zoals omschreven in bijlage 1. Het 

verkoopseizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.  

1.3 Documenten  

De in deze regeling bedoelde invoercertificaten kunt u aanvragen bij het: 

Afdeling marktordening van RVO.nl: 

RVO.nl 

Afdeling Marktordening  

Postbus 93119 

2509 AC Den Haag 

 nieuw faxnummer en email-adres vermelden? (=onderhoudsgevoelig) 

1.4 Opbouw van de regeling 

Hoofdstuk 2 geeft een nadere toelichting op de invoer van olijfolie(producten) in het 

algemeen. Het derde hoofdstuk gaat in op invoer van olijfolie op basis van bijzondere 

invoerregelingen. Met een aantal landen heeft de Europese Unie (EU) overeenkomsten 

gesloten. In deze overeenkomsten is vastgelegd dat bij invoer uit bepaalde landen geen of 

een verlaagd douanerecht wordt opgelegd.  

 

Waar mogelijk bevatten de hoofdstukken een verwijzing naar de verordening en het 

betreffende artikel.  

 

2 Invoer van olijfolie 

2.1 Algemeen 

(Verordening (EU) Nr. 1308/2013, Artikel 176, lid 1 en 3) 

(Verordening (EG) Nr. 1345/2005, Artikel 1 en 2)  

Bij invoer uit derde landen van de producten die genoemd zijn in bijlage 1 moet u: 

• elektronische sagitta aangifte bij invoer (invoeraangifte) doen bij de douanekantoor van 

invoer, en 

• een douanerecht betalen. 
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In een aantal gevallen moet u een geldig invoercertificaat overleggen. Voor een hoeveelheid 

van 100 kg of minder is geen invoercertificaat vereist. 

Het invoercertificaat is geldig in alle lidstaten van de EU en wordt alleen afgegeven als u 

voldoende zekerheid heeft gesteld.  

2.2 Aanvraag en afgifte van certificaten 

(Verordening (EU) Nr. 1308/2013, Artikel 176) 

Invoercertificaten kunt u elke werkdag tot uiterlijk 13.00 uur aanvragen bij de afdeling 

marktordening van RVO.nl. Uiterlijk op dat tijdstip moet u ook bij de afdeling marktordening 

van RVO.nl een zekerheid hebben gesteld. Deze zekerheid bedraagt € 10,- per 100 kg. U 

hoeft deze zekerheid niet te stellen als de totale zekerheid voor het invoercertificaat niet 

hoger is dan € 100,-. 

 

Het invoercertificaat wordt afgegeven op de dag van aanvraag. Het certificaat is vanaf de 

datum van feitelijke afgifte 60 dagen geldig. De rechten uit het invoercertificaat kunt u 

overdragen tijdens de geldigheidsduur van het invoercertificaat, de verplichtingen niet.  

 

In de Basisregeling Invoer kunt u de volledige procedure nalezen die geldt bij de aanvraag 

en afgifte van invoercertificaten en het stellen, vrijgeven en verbeuren van een zekerheid. 

 

Bij uitvoer van olijfolie is geen uitvoercertificaat verplicht. 

 

2.3 Invoerrechten 

(Verordening (EU) Nr. 1308/2013, Artikel 219) 

Bij invoer van olijf(olie)producten in de EU geldt het tarief volgens het gemeenschappelijk 

douanetarief. Als de markt ernstig verstoord raakt of dreigt te raken door bijvoorbeeld 

aanzienlijke prijsstijgingen of –dalingen, kan de Europese Commissie (EC) maatregelen 

nemen.  Bijvoorbeeld door: 

• de douanerechten geheel of gedeeltelijk te schorsen, of 

• een invoertariefcontingent te openen met verlaagd douanerecht. 

 

U kunt de douanerechten uitsluitend bij de Douane betalen.  

 

2.4 Aanduiding op de verpakking 

(Verordening (EU) Nr. 29/2012, Artikel  3) 

Bij invoer van olijfolie van eerste persing en (geraffineerde) olie uit perskoeken van olijven in 

een directe verpakking van ten hoogste vijf liter uit derde landen moeten voorgeschreven 

aanduidingen op de verpakking zijn aangebracht. Het betreft de volgende meldingen: 

• voor extra olijfolie verkregen bij de eerste persing: 

“rechtstreeks uit olijven en op mechanische wijze verkregen olijfolie van superieure 

kwaliteit” 

• voor olijfolie verkregen bij de eerste persing: 

“rechtstreeks uit olijven en op mechanische wijze verkregen olijfolie” 

• voor olijfolie, samengesteld uit geraffineerde olijfolie en bij de eerste persing verkregen 

olijfolie: 

“olie die uitsluitend bestaat uit geraffineerde olijfolie en rechtstreeks uit olijven verkregen 

olie” 

• voor olie uit afvallen van olijven: 

“olie die uitsluitend bestaat uit door behandeling van het restproduct van de extractie van 

olijfolie verkregen olie en rechtstreeks uit olijven verkregen olijfolie” 

of 

“olie die uitsluitend bestaat uit door behandeling van afvallen van olijven verkregen olie 

en rechtstreeks uit olijven verkregen olie” 
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Op de verpakking moet ook een onuitwisbare aanduiding staan waaruit blijkt dat de 

betrokken olie in een derde land werd verpakt. 

 

2.5 Invoer in het kader van de regeling actieve veredeling 

Bij invoer van bepaalde olijfolie(producten) kunt u gebruikmaken van de regeling actieve 
veredeling. U kunt de olijfolie(producten) zonder betaling van douanerechten invoeren 
waarna u de producten verwerkt. De  hieruit verkregen producten worden 

veredelingsproducten genoemd. U bent verplicht om deze veredelingsproducten weer uit te 
voeren naar  landen buiten de EU. Het is mogelijk dat de toepassing van actieve veredeling 
volledig of gedeeltelijk wordt verboden. 
 
In de basisregeling actieve veredeling  zijn de algemene bepalingen opgenomen over actieve 
veredeling. 

2.6 Invoer van producten van GN-code 1522 

Bij invoer van producten van GN-codes 1522 00 31 en 1522 00 39 geldt een controleregeling 

die gebaseerd is op veterinaire voorschriften. Voor meer informatie over deze controles 

verwijzen we u naar de douanepost waar u aangifte doet. 

3 Bijzondere invoerregelingen 

3.1 Algemeen 

(Verordening (EG) Nr. 1301/2006, Artikel 5) 

Naast de gebruikelijke invoer van olijfolie in de EU, kunt u olijfolie ook in het kader van 

bijzondere invoerregelingen invoeren. Dit houdt in dat u olijfolie kunt invoeren tegen een 

verlaagd douanerecht of met vrijstelling van het douanerecht waarbij de in te voeren 

hoeveelheid beperkt is tot een vastgesteld maximum per periode (invoerquota of 

tariefcontingenten). 

 

De juiste toepassing van het douanerecht en de bewaking van de invoerquota en de 

oorsprong van de goederen vereisen bijzondere procedures bij invoer die soms sterk afwijken 

van de algemene procedures bij invoer uit derde landen.  

 

Bij invoer van de producten met verlaagd douanerecht moet bij de douane ook altijd een 

geldig invoercertificaat worden overgelegd.  

 

Tariefcontingenten kunnen op twee manieren worden beheerd:  

• op basis van de in de gehele EU aangevraagde invoercertificaten, of  

• op basis van de volgorde waarin de aangiften voor het in het vrije verkeer van de EU 

brengen door de douanediensten worden aanvaard(zogenaamde ‘first come, first served’ 

principe) 

 

Beheer op basis van invoercertificaten: 

Als het beheer op basis van invoercertificaten plaatsvindt, heeft u bij de aangifte ten invoer 

een bijzonder invoercertificaat nodig. Het moment waarop een bijzonder invoercertificaat kan 

worden aangevraagd, kan afwijken van de normale procedure. De gegevens van deze 

aanvragen voor bijzondere invoercertificaten worden doorgegeven aan de EC. Elke lidstaat 

ontvangt daarna melding van de EC voor welke hoeveelheid het invoercertificaat kan worden 

afgegeven. Voor de laatste stand van zaken kunt u contact opnemen met het Team In- en 

Uitvoerregelingen T 088 – 602 6762.  

 

Als u een invoercertificaat aanvraagt, moet u bewijzen dat u op dat moment al geruime tijd 

werkzaam bent op het gebied van de handel met derde landen in olijfolie. Het product waarin 

u de afgelopen periode heeft gehandeld, hoeft niet identiek te zijn aan het product waarvoor 

u nu een invoercertificaat aanvraagt. Voldoende is dat de producten onder dezelfde 

marktordening vallen. Hiervan is sprake als u zowel gedurende een periode van twaalf 

maanden voor het moment van aanvraag, als gedurende een periode van twaalf maanden 
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direct voorafgaand aan de hiervoor geldende periode, ten minste één handelsactiviteit hebt 

verricht. 

 

 

 

U kunt dit uitsluitend bewijzen door middel van: 

• door de douaneautoriteiten naar behoren geviseerde douanedocumenten voor het vrije 

verkeer waarin de betrokken aanvrager wordt genoemd als geadresseerde, of 

• de door de douaneautoriteiten naar behoren geviseerde douanedocumenten voor invoer.  

 

Om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven te beperken, kunt u op uw aanvraag, als 

bewijs van handelsactiviteiten, volstaan met de verklaring: 

 

‘………… (bedrijfsnaam) heeft in de afgelopen twaalf maanden en de twaalf maanden daarvoor 

handel gedreven met derde landen in producten die vallen onder dezelfde 

gemeenschappelijke marktordening’. 

 

De afdeling Marktordening van RVO.nl controleert of deze verklaring inhoudelijk juist is. Dit 

is alleen mogelijk als de invoer in of de uitvoer vanuit Nederland heeft plaatsgevonden. Als 

de invoer in of uitvoer uit een andere lidstaat heeft plaatsgevonden, kan deze verklaring 

achterwege blijven, maar moet u de voorgeschreven documenten bij uw aanvraag 

overleggen. 

 

Let op: deze verklaring of het voorgeschreven bewijs is alleen nodig bij uw eerste aanvraag. 

Als u binnen een invoertariefcontingentsperiode twee maal aanvraagt, hoeft u dit alleen de 

eerste keer te verklaren of te bewijzen.  

 

U moet uw aanvraag indienen in de lidstaat waarin u bent gevestigd en voor BTW-doeleinden 

bent geregistreerd. Als dit in Nederland is, moet u uw aanvraag bij de afdeling 

marktordening van RVO.nl indienen. U moet uw BTW-nummer op uw aanvraag vermelden. 

 

Douane-expediteurs en douanevertegenwoordigers mogen geen invoercertificaten in het 

kader van deze invoertariefcontingenten aanvragen.  

 

Beheer op basis van volgorde van aangifte: 

Het tariefcontingent kan ook worden beheerd op basis van de volgorde waarin de aangiften 

voor het in het vrije verkeer van de EU brengen door de douanediensten worden aanvaard. 

In dat geval bepaalt de douanedienst na de aangifte ten invoer op basis van de gegevens 

van de EC of de betrokken hoeveelheid binnen het tariefcontingent past.  

 

Het contingent heeft een volgnummer. Aan de hand van dit volgnummer kunt u op de 

internetsite van de EC het saldo van de beschikbare hoeveelheid olijfolie raadplegen. Het 

adres is: 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=nl 

 

Dit geldt alleen voor contingenten die beheerd worden op basis van de gegevens van de 

douanediensten.  

 

Het volgende schema geeft weer met welke landen bijzondere invoerregelingen zijn 

gesloten: 

 

 

Contingent beheerd door de Commissie op basis van invoercertificaten 

Land van 

oorsprong 
Invoer-recht 

Hoeveel-heid 

in ton 

Volgnummer 

contingent 

Verordening

-nummer 
GN-code 

Tunesië 0 56.700 09.4032 1918/2006 1509 10 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=nl
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Contingenten beheerd door de douane op basis van invoeraangiften 

Land van oorsprong 
Invoer 

recht 
Hoeveelheid in ton1 

Volgnum-

mer 

contingent 

Verorde 

ning-

nummer 

GN-code 

Algerije 0 1.000 09.1009 747/2001 
1509 

1510 00 

Jordanië 0 12.000 09.1166 747/2001 1509 10 

Libanon 0 1.000 09.1186 747/2001 
1509 10 

1510 00 10 

Westelijke Jordaanoever/ 

Gazastrook 
0 3.000 09.1386 747/2001 1509 10 

 

Voor invoer van olijfolie uit Turkije geldt ook een bijzondere invoerregeling. Het invoerrecht 

wordt verlaagd en de in te voeren hoeveelheid is niet beperkt. 

3.2 Certificaat van oorsprong (EUR.1) 

Als er sprake is van een verlaagd douanerecht, wordt dat alleen toegepast als bij de aangifte 

ten invoer uit een bepaald land of uit een groep van landen, de oorsprong wordt aangetoond. 

In de meeste gevallen is dat door overlegging van een certificaat inzake goederenverkeer 

EUR.1 (EUR.1). Soms kan een ander bijzonder document zijn voorgeschreven, zoals een 

certificaat van oorsprong formulier A of een factuurverklaring. Bij de invoeraangifte moet het 

nummer van het invoercertificaat en het nummer van het bewijs van oorsprong worden 

vermeld. 

 

3.3 Invoer uit Tunesië 

(Verordening (EG) Nr. 1918/2006, Artikel 2), (Verordening (EU) 2015/ 

Ruwe olijfolie van de GN-codes 1509 10 10 en 1509 10 90 uit Tunesië kunt u binnen het 

invoertariefcontingent (volgnummer 09.4032) zonder betaling van het douanerecht invoeren. 

Elk jaar vanaf 1 januari mag u van dit invoertariefcontingent gebruikmaken. Voorwaarde is 

dat de olijfolie geheel in Tunesië is verkregen en rechtstreeks naar de EU is vervoerd. 

Jaarlijks is 56.700 ton beschikbaar en invoercertificaten worden afgegeven totdat deze 

hoeveelheid is bereikt. 

 

  

Aanvraag invoercertificaat 

(Verordening (EG) Nr. 1918/2006, Artikel 3), (Verordening (EG) Nr. 1345/2005, Artikel 2), (Verordening (EG) Nr. 1301/2006, 

Artikel 6) 

U kunt wekelijks op maandag of dinsdag één invoercertificaat aanvragen bij de afdeling 

marktordening van RVO.nl aanvragen.  

 

De in te voeren hoeveelheid mag de op het certificaat vermelde hoeveelheid in de vakken 17 

en 18 niet overschrijden. In vak 19 van het certificaat wordt daarom het cijfer “0” ingevuld. 

 

In uw aanvraag vermeldt u: 

• in de vakken 7 en 8: “Tunesië”. Het invoercertificaat houdt de verplichting in om uit dit 

land in te voeren. De vermelding wordt ook op het invoercertificaat overgenomen. 

• in vak 20: het nummer van het invoertariefcontingent. De afdeling Marktordening van 

RVO.nl neemt dit over op het invoercertificaat. 

 

Voor het certificaat moet u een zekerheid stellen van € 20,- per 100 kilogram. 

   

                                                

 
1 Hoeveelheid die per kalenderjaar beschikbaar is 
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Afgifte en geldigheidsduur invoercertificaat 

(Verordening (EG) Nr. 1918/2006, Artikel 1 en 3, gewijzigd met artikel 1 van Verordening (EU) 2015/2031) 

Als de aanvragen de beschikbare hoeveelheid overschrijden, stelt de EC een 

kortingspercentage vast. Het certificaat wordt uiterlijk op de vierde werkdag na de 

toestemming van de EC afgegeven. Het invoercertificaat is  geldig tot de laatste dag van de 

invoertariefcontingentsperiode, gerekend vanaf de feitelijke dag van afgifte. 

3.4 Invoer uit Turkije 

(Verordening (EG) nr. 2008/1997, Artikel 1, 2 en 3) 

Als u olijfolie van de GN-codes 1509 10 10, 1509 10 90 en 1510 00 10 uit Turkije invoert 

die: 

• geen raffinageproces heeft ondergaan,  

• volledig is verkregen in Turkije, en 

• rechtstreeks naar de EU is vervoerd, 

wordt het invoerrecht verminderd met 10%. 

 

Als u olijfolie van de GN-codes van GN-code 1509 90 00 en 1510 00 90 uit Turkije invoert 

die: 

• een raffinageproces heeft ondergaan,  

• volledig in Turkije is verkregen, en 

• rechtstreeks naar de EU is vervoerd, 

wordt het invoerrecht verminderd met 5%. 

 

Voorwaarde hiervoor is dat aan de douane het EUR-1 certificaat wordt overgelegd. De 

douane vermeldt vervolgens het nummer van dit certificaat in de invoeraangifte. 



 

bijlage 1 

 

   

 
 

 
  

 

 

 

Producten waarop de regeling van toepassing is 
 

De gemeenschappelijke marktordening voor olijfolie en tafelolijven heeft betrekking op de 

volgende producten: 

 

 GN-code Omschrijving 

A 1509 Olijfolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch 

gewijzigd 

1510 00 Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven, ook 

indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd, mengsels daarvan 

met olijfolie of fracties daarvan, bedoeld bij post 1509, daaronder 

begrepen 

B 0709 92 10 Olijven, vers of gekoeld, bestemd voor andere doeleinden dan het 

vervaardigen van olie 

0709 92 90 Andere olijven, vers of gekoeld 

0710 80 10 Olijven, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren 

0711 20 Olijven, 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 

ex 0712 90 90 Gedroogde olijven, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan 

wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid 

2001 90 65 Olijven, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur 

ex 2004 90 30 Olijven, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of 

azijnzuur, bevroren 

2005 70 00 Olijven, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of 

azijnzuur, niet bevroren 

C 1522 00 31 

1522 00 39 

Afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of 

plantaardige was, welke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie 

heeft 

2306 90 11 

2306 90 19 

Perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie verkregen 

vaste afvallen.  

 

Voor de invoer van GN-codes 0709 92 10, 0711 20 90 en 2306 90 19 

moet een invoercertificaat worden overgelegd. Verder moet ook een invoercertificaat worden 

overlegd bij invoer van GN-codes 1509 10 10 en 1509 10 90 als u in aanmerking wilt 

komen voor een 0-recht binnen het contingent 09.4032. 

 


