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In deze regeling vindt u een beschrijving van de maatregelen die door de Europese Raad zijn 
genomen voor de invoer van hennep(zaad) uit derde landen in de Europese Unie (EU). Deze 
maatregelen hebben betrekking op hennep(zaad) dat onder de volgende GN-codes valt: 

- 1207 99 91 hennepzaad niet bestemd voor zaaidoeleinden, 
- 1207 99 20 hennepzaad bestemd voor zaaidoeleinden, 
- 5302 10 00 ruwe hennep of geroot. 

 

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

Nederland (RVO) is namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 

Nederland bevoegd om de regeling uit te voeren. Als u vragen heeft over de uitvoering van 

deze regeling kunt u contact opnemen met het team In- en Uitvoer regelingen, T 088  04 

26762. Met beleidsmatige vragen kunt u bellen met Peter van Dijk T 088  04 26788. Als u 

interesse hebt voor één van de in de regeling genoemde verordeningen, kunt u contact 

opnemen met het team Beleid en Advies, T 06 468 47779. 
 

 

 

De basisregeling van maart 2018 komt hiermee te vervallen. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In deze regeling vindt u een beschrijving van de maatregelen die door de Europese Raad zijn 
genomen voor de invoer van hennep(zaad) uit derde landen in de Europese Unie (EU). Deze 
maatregelen hebben betrekking op hennep(zaad) dat onder de volgende GN-codes valt: 

- 1207 99 91 hennepzaad niet bestemd voor zaaidoeleinden, 

- 1207 99 20 hennepzaad bestemd voor zaaidoeleinden, 
- 5302 10 00 ruwe hennep of geroot. 

 
Met ingang van 1 mei 2002 is bij invoer uit derde landen van de hiervoor genoemde producten 
in de EU, naast de gebruikelijke bescheiden, het gebruik van een invoercertificaat vereist. U 
hoeft geen zekerheid te stellen.  
 

De juridische basis voor de uitvoering van de regeling is vastgelegd in: 

- Verordening (EU) Nr. 1308/2013 houdende een gemeenschappelijke ordening van de 

landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (artikel 189), 

- Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1237 van 18 mei 2016 tot aanvulling van 

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 

uitvoeringsbepalingen voor het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten en tot aanvulling 

van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 

voorschriften inzake de vrijgave en de verbeurdverklaring van voor dergelijke certificaten 

gestelde zekerheden, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 2535/2001, (EG) nr. 

1342/2003, (EG) nr. 2336/2003, (EG) nr. 951/2006, (EG) nr. 341/2007 en (EG) nr. 

382/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2390/98, (EG) nr. 1345/2005, (EG) 

nr. 376/2008 en (EG) nr. 507/2008 van de Commissie, artikel 9, 

- Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1239 van 18 mei 2016 tot vaststelling van 

uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en 

de Raad wat betreft het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten, 

- Algemene douaneregeling (artikel 3:13), 

- Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan 

landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 

73/2009 van de Raad (artikel 32, lid 6) 

- Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 

2021 tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de 

lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische 

GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking 

van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013  

- Bepalingen uit de opiumwetgeving kunnen van toepassing zijn op de aangiften ten invoer 

van hennep. 
 

1.2 Bevoegdheden 

RVO is in Nederland op basis van de Algemene Douaneregeling de instantie die bevoegd is: 

- voor de afgifte van certificaten voor de invoer van hennep(zaad) uit derde 

landen, 

- importeurs van hennepzaad een erkenning te verlenen, 

- eisen te stellen aan de administratie van de erkende importeurs van 

hennepzaad, en 

- voorwaarden te stellen met het oog op verklaringen over het eindgebruik van 

geïmporteerd hennepzaad. 

  

RVO en de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn bevoegd controles uit te voeren. In voorkomend geval 



   

 
 

zal RVO de in andere lidstaten bij de uitvoering van de regeling betrokken organisaties 

eveneens bij de controles betrekken. 

2 Invoer van hennepzaad dat niet voor zaaidoeleinden bestemd is 

2.1 Erkenning importeur 

Om hennepzaad, dat niet bestemd is voor zaaidoeleinden, uit derde landen in Nederland in te 

mogen voeren, moet u in het bezit zijn van een erkenning en een invoercertificaat.  

2.2 Hoe krijgt u een erkenning? 

Allereerst moet u een aanvraag om erkenning aan RVO zenden.  

Voor zover van toepassing vermeldt u de verlangde gegevens in uw aanvraag en stuurt u de 

overige documentatie als bijlage met uw aanvraag mee. U moet een recent uittreksel van de 

KvK bijvoegen bij uw aanvraag. 

Als reeds actieve ondernemer moet u aantonen dat u voorafgaand aan de erkenningsaanvraag 

gedurende twaalf maanden voldoende activiteiten in de handel in granen, zaden en/of 

peulvruchten ten behoeve van diervoeders en menselijke consumptie heeft uitgevoerd. 

Als startende ondernemer moet u bewijsmateriaal, waaronder een bedrijfsplan, aan RVO 

overleggen. Hieruit moet blijken dat activiteiten in de handel in granen, zaden en/of 

peulvruchten ten behoeve van diervoeders en menselijke consumptie op korte termijn zullen 

worden gestart. 

De aanvraag wordt in eerste instantie door RVO beoordeeld. Vervolgens wordt een kopie van 

uw aanvraag aan de NVWA gezonden. 

De NVWA controleert of uw bedrijf/organisatie aan de eisen voldoet en informeert RVO over 

het resultaat van de controle. 

In afwachting van het resultaat van de NVWA-controle geeft RVO een voorlopige erkenning af. 
Indien de NVWA heeft vastgesteld dat u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u van RVO een 
definitieve erkenning. De erkenning heeft een nummer dat u moet gebruiken als u verzoekt 
om afgifte van een invoercertificaat. RVO informeert ook de douane dat u erkend bent. Pas 
nadat aan u een erkenning is verleend zullen wij uw aanvraag om een invoercertificaat in 
behandeling kunnen nemen. Wanneer u uw erkenning in een andere lidstaat heeft gekregen, 

kunt u bij RVO een certificaat aanvragen. In dat geval moet u van de erkenning een voor 

conform origineel gewaarmerkte kopie aan RVO inzenden. Op uw aanvraag voor het 
invoercertificaat moet u verwijzen naar de aan u verleende erkenning. 

In Nederland gevestigde organisaties die hennepzaad gebruiken voor wetenschappelijk 

onderzoek en voor hun activiteiten hennepzaad willen invoeren, hebben ook een erkenning 

nodig. 

2.3 Eisen waaraan een erkende importeur moet voldoen 

Als erkende importeur moet u: 

1. volledig en naar waarheid een voorraadboekhouding voeren waarin de aangevoerde 

partijen, de be- of verwerkte partijen, de opgetreden verwerkingsverliezen en de 

afgeleverde partijen worden opgenomen en tevens als individuele partijen volgbaar zijn. 

2. de bij punt 1 genoemde voorraadboekhouding en overige bewijsstukken overleggen aan 

de met de controle en/of uitvoering van deze verordening belaste instanties als deze 

instanties dit vragen. 

3. alle op de voorraadboekhouding onderscheidenlijk administratie betrekking hebbende 

bescheiden gedurende een periode van ten minste vijf jaar in chronologische volgorde 

bewaren. 

4. er voor zorgen dat de in artikel 9 van Gedelegeerde Verordening  (EU) 2016/1237 

bedoelde verklaringen binnen de daarvoor gestelde termijn en onder de gestelde 

voorwaarden worden verstrekt aan RVO. De verklaringen kunt u indienen onder verwijzing 

naar het nummer van het certificaat waarmee de betrokken partij is ingevoerd. 

5. zodanige maatregelen treffen dat ook uw afnemers voldoen aan het gestelde onder de 

punten 1, 2 en 3. 

https://mijn.rvo.nl/hennep-en-hennepzaad-invoeren#main-content


   

 
 

2.4 Hoe lang is een erkenning geldig? 

In principe is een erkenning voor onbepaalde tijd geldig. Voldoet u echter niet meer aan de 

voorwaarden van de erkenning, dan kan deze worden ingetrokken. Het is dan niet meer 

mogelijk invoercertificaten aan te vragen. Reeds afgegeven invoercertificaten mogen nog wel 

worden gebruikt. 

2.5 Eindverbruikersverklaring 

Het is van belang dat u binnen twaalf maanden na de datum van afgifte van het 

invoercertificaat aantoont dat de ingevoerde partij hennepzaad één van de volgende 

bestemmingen heeft gekregen: 

- het zaad bevindt zich in een zodanige situatie dat het van inzaai wordt uitgesloten, 

- het zaad is gemengd met andere zaden bestemd voor diervoeder, waarbij het aandeel 

hennepzaad maximaal 15% van de totale partij bedraagt. In uitzonderingsgevallen kan 

dit, op basis van een gemotiveerd verzoek en nadat hiervoor door RVO toestemming is 

verleend, worden verhoogd tot 25%, of 

- het zaad is weer uitgevoerd naar derde landen. 

 

Het schriftelijke bewijs dat aan deze eis is voldaan, moet worden geleverd door middel van 

een eindverbruikersverklaring. Deze verklaring moet worden opgesteld en afgegeven door 

degene die het hennepzaad in de beschreven situatie brengt.  

De verklaring moet de volgende gegevens bevatten: 

- naam, adres, lidstaat en handtekening, 

- een beschrijving van de verwerking en de datum waarop deze is verricht, en 

- de hoeveelheid van de betrokken partij in kilogrammen. 

 

De eindverbruikersverklaring(en) moet u onder verwijzing naar het nummer van het 

invoercertificaat waarmee de betrokken partij is ingevoerd, naar RVO zenden.  

Als u deze eindverbruikersverklaring voor een (gedeelte van een) partij hennepzaad niet 

binnen de termijn van twaalf maanden kunt leveren, kunt u een verzoek indienen om deze 

termijn te verlengen. Dit met redenen omkleed verzoek moet binnen de termijn van twaalf 

maanden bij RVO worden ingediend. RVO kan besluiten de termijn met zes maanden te 

verlengen. Deze termijn kan eventueel daarna nogmaals met zes maanden worden verlengd. 

Als importeur bent u er voor verantwoordelijk dat de eindverbruikersverklaring in 

het bezit komt van RVO. 

2.6 Controles 

Naast de erkenningscontrole wordt jaarlijks gecontroleerd of de voorwaarden die tot erkenning 

hebben geleid zijn nageleefd. In dit kader vindt ook controle van de voorraadadministratie 

plaats. Daarnaast wordt gecontroleerd of de door u, of uw afnemer(s), geleverde 

eindverbruikersverklaringen rechtmatig en tijdig zijn afgegeven. De controles worden door de 

NVWA uitgevoerd. 

2.7 Opgave over het verloop van de ingevoerde partij 

Als erkende importeur bent u verplicht een opgave te verstrekken over het verloop van de 

goederen tot de eindbestemming is bereikt. Deze opgave moet gerelateerd zijn aan het 

invoercertificaat dat bij invoer is gebruikt. De opgave moet tenminste de volgende gegevens 

bevatten:  

- volledige naam en adres van de verstrekker van de opgave, 

- nummer van het invoercertificaat, 

- ingevoerde hoeveelheid, 

- in eigen bedrijf verwerkte hoeveelheid,* 

- eventuele verwerkingsverliezen, 

https://mijn.rvo.nl/hennep-en-hennepzaad-invoeren#main-content


   

 
 

- afgeleverd in Nederland,* 

- verzonden naar EU-lidstaten,* 

- uitgevoerd naar derde landen.* 

Alle hoeveelheden moeten worden vermeld in kilogrammen.  

* Voor deze bestemmingen moeten één of meerdere eindverbruikersverklaringen worden 

ingestuurd tot de volledige met het certificaat ingevoerde hoeveelheid is verantwoord. 

Wanneer u als importeur zelf verwerkt of exporteert naar derde landen moet u uiteraard zelf 

de eindverbruikersverklaring opmaken en verantwoorden. 

2.8  Overige bepalingen 

Wij attenderen u nogmaals op het feit dat u als importeur verantwoordelijk blijft voor het tijdig 

inzenden van de eindverbruikersverklaring. 

Om controle op de rechtmatigheid van afgegeven eindverbruikersverklaringen mogelijk te 

maken is uw afnemer ook verplicht zodanige maatregelen te nemen dat: 

- de administratie aan dezelfde eisen voldoet als die van uzelf, 

- de met de controle en/of uitvoering van deze regeling belaste instanties (NVWA en/of 

RVO) de administratie kunnen controleren, en 

- het ingevoerde hennepzaad niet als zaaizaad wordt gebruikt. 

 
De administratie van uw afnemer moet met betrekking tot hennepzaad dus aan dezelfde 
voorwaarden voldoen als uw eigen administratie. Wij raden u aan deze bepalingen bij verkoop 
in het leveringscontract op te nemen. 
Kijk voor het aanvragen van een invoercertificaat bij hoofdstuk 5. 
 

3 Invoer van hennepzaad bestemd voor zaaidoeleinden 

Invoer uit derde landen van hennepzaad van GN-code 1207 99 20 bestemd voor inzaai is 

alleen mogelijk als het rassen betreft die in de EU zijn toegelaten en als het hennepzaad is 

geproduceerd in landen die voor de keuring van zaaizaden zijn gelijkgesteld aan de EU. 
De controle op de naleving van deze bepalingen wordt door de douane uitgevoerd tijdens de 
behandeling van de aangifte ten invoer.  

Als importeur van voor inzaai bestemd hennepzaad hoeft u niet te worden erkend. Het gebruik 

van een invoercertificaat is daarentegen wel voorgeschreven. 

Kijk voor het aanvragen van een invoercertificaat bij hoofdstuk 5. 

 

4 Hennep, ruw of geroot 

Invoer uit derde landen van ruwe of gerote hennep van GN-code 5302 10 00 is mogelijk zonder 

dat u als importeur erkend hoeft te zijn. Wel moet u verklaren dat het THC-gehalte niet meer 

dan 0,2%* bedraagt. De douane controleert bij de aangifte voor het vrije verkeer door 

bemonstering of de ingevoerde hennep aan deze eis voldoet. Zodra de uitslag van de analyse 

bekend is en blijkt dat aan de eis van het maximum THC-gehalte is voldaan, worden de 

goederen vrijgegeven. 

*een maximum THC-gehalte van 0,2% is voorgeschreven in het kader van vo 1307/2013, 

art 32, lid 6 en art 35, lid 3. Met ingang van 1 januari 2023 wordt het maximum THC-gehalte 

0,3% (vo 2022/2115, art. 4, lid 4 en 8). 

Kijk voor het aanvragen van een invoercertificaat bij hoofdstuk 5. 

 



   

 
 

5 Invoercertificaten 

5.1 Aanvraag en afgifte van het invoercertificaat 

Een digitale aanvraag heeft de voorkeur. Vraagt u digitaal aan, dan kiest u de button onder 

Direct digitaal aanvragen. Het systeem vraagt u om bepaalde gegevens in te vullen. 

 

Voor meer informatie over de aanvraag en de afgifte van deze invoercertificaten kunt u contact 

opnemen met het team In- en Uitvoer 088  04 26762. 

5.2 Bepalingen met betrekking tot het invoercertificaat 

- Uw invoercertificaat wordt in behandeling genomen op de dag van aanvraag (mits de 

aanvraag vóór 13.00 uur is ingediend.  

- Het invoercertificaat is geldig tot en met het einde van de zesde maand na de maand van 

afgifte. 

- De rechten van het invoercertificaat mogen niet worden overgedragen. 

- Het certificaat moet gelijktijdig met de aangifte voor het vrije verkeer bij de douane 

worden ingediend. 

- Het certificaat mag voor maximaal 105% van de afgegeven hoeveelheid worden gebruikt.  

- Het certificaat moet uiterlijk 60 kalenderdagen na het verstrijken van de geldigheidsduur 

aan RVO worden geretourneerd. Het niet naleven van deze termijn heeft voor u mogelijk 

consequenties voor in de toekomst af te geven certificaten. 

- Vraagt u aan voor hennepzaad, niet voor zaaidoeleinden, dan moet uw aanvraag 

vergezeld gaan van een verklaring dat u binnen twaalf maanden na afgifte van het 

invoercertificaat de eindverbruikersverklaring zult indienen. 

- Vraagt u aan voor hennepzaad, bestemd voor zaaidoeleinden, dan moet uw aanvraag 

vergezeld gaan van een verklaring dat het in te voeren hennepzaad van een ras/variëteit is, 

waarvan het THC-gehalte niet hoger is dan 0,2%*. Het schriftelijk bewijs hiervoor (dat wil 

zeggen: het officiële etiket) moet zijn aangebracht op de directe verpakking van het 

hennepzaad. 

*een maximum THC-gehalte van 0,2% is voorgeschreven in het kader van vo 1307/2013, 

art 32, lid 6 en art 35, lid 3. Met ingang van 1 januari 2023 wordt het maximum THC-gehalte 

0,3% (vo 2022/2115, art. 4, lid 4 en 8). 

 

https://mijn.rvo.nl/agrarische-producten-invoeren
https://mijn.rvo.nl/agrarische-producten-invoeren

