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In deze basisregeling vindt u de voorwaarden voor de regeling invoer van conserven van 

paddenstoelen,  verordening (EG) nr. 1979/2006. 

De afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM) van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO.nl) is namens de Minister van Landbouw, Natuur enVoedselkwaliteit in Nederland 

bevoegd om de regeling uit te voeren. 

 

Voor de invoer van conserven van paddenstoelen kunt u één keer per jaar een aanvraagformulier 

voor een invoercertificaat indienen. Kort vóór de aanvraagperiode, stuurt RVO.nl een nieuwsbericht 

met de beschikbare hoeveelheden voor de betreffende periode.  

 

De telefoonnummers van RVO.nl zijn aangepast. Na 088 komt nu 04. De laatste 5 cijfers blijven 

ongewijzigd.  

 

De basisregeling van mei 2017 komt hiermee te vervallen. 

 

Wilt u op de hoogte blijven van deze aanvraagperiodes, neemt u dan een gratis abonnement op de 

RSS-feeds. Zie hiervoor op www.rvo.nl/rss . 
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1 Invoerregeling conserven van paddenstoelen 

 

1.1  Algemeen 

(vo. 1979/2006, art. 1) 

De EU heeft de verplichting op zich genomen om jaarlijks een tariefcontingent voor invoer van 

conserven van paddenstoelen open te stellen. Deze verplichting houdt in dat 

paddenstoelenconserven van het geslacht Agaricus van de GN-codes 0711 51 00, 2003 10 20 

en 2003 10 30 van oorsprong uit China en andere derde landen kunnen worden ingevoerd. 

Binnen deze regeling geldt een douanetarief van 12% ad-valoremrecht voor producten van 

GN-code 0711 51 00 en van  23% ad-valoremrecht voor producten van de GN-codes 2003 10 

20 en 2003 10 30. 
 

1.2 Beschikbare hoeveelheden 

(vo. 1979/2006, art. 3, lid 2, art. 6 en bijlage1) 

In het kader van dit tariefcontingent zijn de volgende hoeveelheden beschikbaar 

(in ton uitgelekt nettogewicht): 

 

Land van oorsprong Volgnummer Van 1 januari 

t/m 31 

december van 

elk jaar 

China Traditionele importeurs   09.4157 

Nieuwe importeurs          09.4193 

30.400 

Andere derde 

landen 

Traditionele importeurs   09.4158 

Nieuwe importeurs          09.4194 

5.030 

De verdeling van de hoeveelheid is als volgt: 95% is beschikbaar voor traditionele importeurs 

en 5% voor nieuwe importeurs. 

1.3 Traditionele en nieuwe importeurs 

(vo. 1979/2006, art. 4 en 8.2) 

 

Deze invoerregeling staat open voor traditionele en nieuwe importeurs.  

 

Traditionele importeurs zijn importeurs die kunnen aantonen dat zij: 
a) In tenminste twee van de voorgaande drie kalenderjaren conserven van 

paddenstoelen in de EU hebben ingevoerd; 

b) In het jaar dat voorafgaat aan hun aanvraag tenminste 100 ton op basis van groenten 

en fruit verwerkte producten in de EU hebben ingevoerd. (zie bijlage 1) 

Nieuwe importeurs  zijn andere dan traditionele importeurs die moeten aantonen dat zij in 

elk van de voorgaande twee kalenderjaren tenminste 50 ton op basis van groenten en fruit 

verwerkte producten (zie bijlage 1) in de EU hebben ingevoerd. Heeft u vorig jaar 

invoercertificaten gehad? Dan moet u ook bewijs leveren dat 50% hiervan in het vrije verkeer 

is gebracht. 

2 Invoercertificaten 

2.1  Voorwaarden voor het indienen van een aanvraag 

(vo. 1301/2006, art. 5) 

Bij het indienen van hun eerste aanvraag voor een bepaalde invoertariefcontingentsperiode, 

moeten zowel traditionele als nieuwe importeurs aantonen aan RVO.nl dat zij geregistreerd 

zijn in het kader van de BTW-regeling. Daarnaast moeten zij aantonen dat zij aan de 

invoercriteria (zie hoofdstuk 1.3) hebben voldaan. Douanedocumenten gelden als bewijs van 

invoer.  
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Bij aangifte ten in- of uitvoer in een andere lidstaat met een Nederlands invoer- of 

uitvoercertificaat kan dit worden aangetoond met een conform origineel gewaarmerkte 

kopie van het Enig Document (ED) of een conform origineel gewaarmerkte uitdraai van de 

elektronische aangifte. Vermeldt u ook de certificaatnummers. 
 

Bij aangifte ten in- of uitvoer in een andere lidstaat met een buitenlands invoer- of 

uitvoercertificaat of zonder certificaat kan dit worden aangetoond met een conform 

origineel gewaarmerkte kopie van het Enig Document (ED) of een conform origineel 

gewaarmerkte uitdraai van de elektronische aangifte. 

 

Daarnaast moet de aanvrager in een BTW-register van een lidstaat staan ingeschreven. Dit 

kan worden aangetoond door bij de aanvraag een kopie van de meest recente Aangifte 

omzetbelasting (jaar, kwartaal of maand) en een recent uittreksel van de Kamer van 

Koophandel te overleggen. Bij elektronische aangifte omzetbelasting kan dat de ‘Eigen kopie’ 

zijn. 

2.2 Aanvraag invoercertificaat 

(vo. 1979/2006, art. 5, 6.3, 8.1 en vo 2016/1239, art.4) 

Uw aanvraag voor een invoercertificaat kunt u bij de afdeling IMM van RVO.nl indienen 
gedurende de eerste vijf werkdagen van januari. 

 

Het aanvraagformulier moet als volgt worden ingevuld: 
vak   4: volledige naam, adres, lidstaat, relatienummer en EORI nummer aanvrager;  

    vak   8:    land van oorsprong (verplicht); 

  vak 11:    totaalbedrag van de zekerheid in euro; 

  vak 15:    omschrijving(en) volgens de gecombineerde nomenclatuur (GN); 

  vak 16:    GN-code(s); 

  vak 17:    nettogewicht in cijfers; 

  vak 18:    nettogewicht in letters; 

vak 20: traditionele importeur respectievelijk nieuwe importeur. U vult in dit vak 

ook het volgnummer van het contingent in (zie hoofdstuk 1.2) 

2.3 Aan te vragen hoeveelheden 

(vo. 1979/2006, art. 7) 

Traditionele importeurs: u kunt een hoeveelheid aanvragen die gelijk is aan 150% van uw 

referentiehoeveelheid. Referentiehoeveelheid is de grootste hoeveelheid (uitgedrukt in 

nettogewicht) conserven van paddenstoelen die u per kalenderjaar heeft ingevoerd in de 

voorgaande drie kalenderjaren. 

 

Nieuwe importeurs: u mag maximaal 1% aanvragen van de voor die oorsprong vastgestelde 

totale hoeveelheid. 

2.4 Stellen van de zekerheid 

(vo. 1979/2006, art.5.2) 

Tegelijk met de aanvraag voor een invoercertificaat moet de aanvrager voor de aangevraagde 

hoeveelheid zekerheid stellen bij team F&C van de RVO.nl. De zekerheid bedraagt € 40 per ton 

uitgelekt nettogewicht. 

 

De zekerheid kan worden gesteld in contanten of door middel van een bankgarantie. Meer 

informatie over het stellen van zekerheid vindt u op onze site. 

 

Voor meer informatie over het stellen van zekerheid kunt u contact opnemen met het team 

F&C, T (088) 04 26740 of 25831. 

 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/handel-planten-dieren-producten/invoer-agrarische-producten/zekerheid
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2.5 Afgifte van het invoercertificaat 

(vo. 1979/2006, art.5.1 en 10) 

De invoercertificaten worden afgegeven in januari. De certificaten zijn geldig vanaf de dag van 

afgifte. De overige bepalingen met betrekking tot invoercertificaten worden in hoofdstuk 3 

weergegeven. 

 

3 Overige bepalingen met betrekking tot de invoercertificaten 

Ten aanzien van de afgifte van uittreksels, het verlies van invoercertificaten, in geval van 

overmacht of bij verlenging of intrekking van invoercertificaten gelden de gebruikelijke 

bepalingen. 

3.1 Geldigheidsduur 

Invoercertificaten zijn geldig vanaf de datum van afgifte tot en met 31 december van het 

betrokken contingentjaar.  

3.2 Overdracht 

(vo. 1979/2006, art. 5.4) 

De uit het invoercertificaat voortvloeiende rechten zijn niet overdraagbaar. 

3.3 Tolerantie 

Het invoercertificaat voorziet niet in een tolerantie. De hoeveelheid die op het certificaat staat 

vermeld, mag niet worden overschreden. 

3.4 Vrijgave of verbeurte van de zekerheid van het invoercertificaat 

De voor het invoercertificaat gestelde zekerheid wordt vrijgegeven wanneer bewezen is dat de 

verplichting tot invoer tijdens de geldigheid van het invoercertificaat is nagekomen. Het bewijs 

van invoer in het vrije verkeer moet binnen 45 dagen na de laatste dag van geldigheid van het 

invoercertificaat geleverd worden. Dit betekent dat het originele certificaat binnen 45 dagen na 

de laatste dag van geldigheid bij de afdeling IMM van de RVO.nl moet zijn ingeleverd. 
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