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In deze basisregeling vindt u informatie over uitvoer algemeen en   certificaten bij 

uitvoer. Specifieke informatie per uitvoerregeling vindt u in aparte 

basisregelingen. 

 

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. http://www.rvo.nl/rss  

 

Voorbehoud 

Indien de inhoud van deze basisregeling afwijkt van de van toepassing zijnde 

regelgeving, dan is deze regelgeving doorslaggevend. 
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1 Algemeen 

Onder uitvoer wordt in dit verband verstaan: de uitvoer van goederen en producten uit de 
Europese Unie (EU) naar derde landen (landen die geen lid zijn van de EU). Voor communautaire 
goederen die het douanegebied van de EU verlaten, moet bij de Douane aangifte ten uitvoer 
worden gedaan. Communautaire goederen zijn goederen die zich in het vrije verkeer van de EU 

bevinden. Dit zijn goederen waarvan de rechten bij invoer zijn betaald en goederen die in de EU 
zijn geproduceerd, geoogst of gewonnen. 

2 Uitvoercertificaten 

Voor diverse landbouwproducten is bij uitvoer uit de EU het gebruik van uitvoercertificaten 

(AGREX) verplicht. Hiermee wordt een goed beheer van de gemeenschappelĳke marktordening  

gewaarborgd. Voor transacties die betrekking hebben op kleine hoeveelheden, is geen 

uitvoercertificaat verplicht. In bijlage 1 vind u een overzicht van de producten en minimale 

hoeveelheid waarvoor een uitvoercertificaat verplicht is. 

 

Een uitvoercertificaat kan in de suiker- en zuivelsector ook voorgeschreven zijn voor uitvoer op 

basis van uitvoercontingenten. Hiervoor verwijzen wij u naar de basisregelingen uitvoer per sector. 

 

Een uitvoercertificaat is ook vereist bij uitvoer van producten met aanspraak op uitvoerrestitutie. 

Aangezien op dit moment geen uitvoerrestituties zijn vastgesteld, zullen wij in deze regeling hier 

niet verder op in gaan. 

 

2.1 Aanvraag en afgifte 

(Verordening (EG) nr. 376/2008) artikel 12 en 17 

Een verzoek om afgifte van een uitvoercertificaat kunt u schriftelijk indienen door middel van 

toezending van een aanvraagformulier, per e-mail, per brief of per fax. De mogelijkheden kunnen 

per sector verschillen. Raadpleeg daarom altijd ook de basisregeling voor de specifieke sector of 

product. 

 

In sommige sectoren moet u een offerte indienen als u aan een regeling wilt deelnemen. Als u uw 

offerte per e-mail wilt indienen, kunt u dat uitsluitend doen door uw offerte als pdf-bestand te 

mailen, voorzien van uw handtekening. Als u twijfelt, kunt u contact opnemen. Het 

aanvraagformulier moet als volgt worden ingevuld (zie ook bijlage 2): 

 Vak 4: volledige naam, adres, lidstaat en relatienummer van de aanvrager; 

 Vak 7: land van bestemming (indien van toepassing); 

 Vak 11: totaalbedrag van de zekerheid in euro; 

 Vak 15: omschrijving(en) volgens de GN-nomenclatuur; 

 Vak 16: GN-code(s); 

 Vak 17: nettogewicht in cijfers; 

 Vak 18: nettogewicht in letters; 

 Vak 20: volgnummer contingent en nummer van de verordening (bij uitvoercontingenten) 

Let op: per sector/product (en per regeling) kunnen er (kleine) verschillen zijn. Raadpleeg daarom 

altijd de basisregeling waarin de specifieke sector of het product in beschreven is. 

2.2 Tijdstip/dag van indiening van een aanvraag  

(Verordening (EG) nr. 376/2008) artikel 14 en 16 

Aanvragen voor certificaten kunnen uitsluitend op een werkdag worden ingediend. 

Onder werkdag wordt in Nederland verstaan: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van: 

Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, en 

eerste en tweede Kerstdag. 

 
Aanvragen voor dagelijkse certificaten, die op een werkdag uiterlijk om 13:00 uur door RVO.nl zijn 
ontvangen, worden dezelfde dag in behandeling genomen. Aanvragen die op een niet-werkdag 
worden ontvangen of worden ingediend na bovenvermeld tijdstip, worden geacht te zijn ingediend 
op de eerstvolgende werkdag.  
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Wanneer aanvragen moeten worden ingediend binnen een in dagen omschreven termijn waarvan 

de laatste dag  op een niet-werkdag valt, vindt er geen verschuiving naar de eerstvolgende 
werkdag plaats. De aanvragen moeten dan op de laatst voorafgaande werkdag worden ingediend. 

 

Aanvragen die niet tijdig zijn ingediend, onvolledig zijn of waarvoor niet tijdig de vereiste zekerheid 

is gesteld, worden niet in behandeling genomen.  

2.3 Zekerheid 

(Verordening (EG) nr. 376/2008) artikel 14 

Tegelijkertijd met de indiening van uw aanvraag voor een uitvoercertificaat, moet u ook een 

zekerheid stellen bij team F&C van RVO.nl, uiterlijk om 13.00 uur. De zekerheid kan worden 

gesteld in contanten of door middel van een bankgarantie. RVO.nl aanvaardt de bankgarantie 

alleen als deze garantie is afgegeven door een kredietinstelling: 
  als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet op het Financieel Toezicht; 

  die door de Minister van Financiën is toegelaten; of 

  die een vergunning heeft gekregen ingevolge artikel 6 van Richtlijn 2006/48/EG. 

Het bedrag van de zekerheid kan per product en per regeling verschillen. U vindt de bedragen in de 

basisregelingen en circulaires over de diverse regelingen. Hierin is ook de contactpersoon vermeld. 

In bepaalde gevallen hoeven zekerheden van minder dan  

€ 100,-- niet gesteld te worden. 

2.4 Intrekken van een aanvraag  

(Verordening (EG) nr. 376/2008) artikel 12 

Een aanvraag voor een certificaat kan worden ingetrokken per e-mail, brief of per fax. Uw verzoek 

tot intrekking moet uiterlijk om 13:00 uur van dezelfde werkdag waarop u het certificaat 

aanvroeg, zijn ontvangen. Trekt u de aanvraag in per e-mail, dan geldt hier ook dat dit uitsluitend 

als PDF-versie mogelijk is, omdat uw handtekening niet mag ontbreken. 

Verzoeken tot intrekking die na dit tijdstip worden ontvangen, zijn, behoudens in geval van 

overmacht, niet ontvankelijk. U krijgt in dat geval het aangevraagde certificaat met de daaruit 

voortvloeiende rechten en verplichtingen. 

2.5 Aanvraag en afgifte van uittreksels van certificaten  

(Verordening (EG) nr. 376/2008) artikel 9 en 21 

Als het voor de uitvoertransactie noodzakelijk is dat een certificaat wordt gesplitst, kunnen er een 

of meer uittreksels van dat certificaat afgegeven worden. Een uittreksel kan alleen worden 

afgegeven door de instantie die het uitvoercertificaat heeft afgegeven. Uittreksels kunnen alleen 

worden afgegeven voor de nog niet gebruikte hoeveelheid. 

 

Om een of meer uittreksels af te geven van een reeds afgegeven certificaat moet het betreffende 

certificaat bij RVO.nl worden overgelegd. U moet bij uw verzoek aangeven hoeveel uittreksels u 

wilt en voor welke hoeveelheden de uittreksels moeten worden afgegeven. Deze hoeveelheden 

worden, vermeerderd met de tolerantie (indien van toepassing), aan de achterzijde van het 

oorspronkelijke (moeder)certificaat afgeschreven met daarnaast de vermelding "uittreksel". 

 

Na afgifte van de uittreksels wordt het origineel van het certificaat met de uittreksels toegezonden 

aan de titularis c.q. cessionaris. Als het certificaat door afschrijving van de uittreksels volledig is 

benut wordt dit niet meer teruggezonden. 

De uittreksels hebben voor de daarop vermelde hoeveelheden dezelfde rechtsgevolgen als het 

originele certificaat. Op basis van een uittreksel van een certificaat kan echter geen ander 

uittreksel worden afgegeven. 
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2.5.1 Geldigheidsduur 

Dag van Afgifte 

(Verordening (EG) nr. 376/2008) artikel 22 en (Verordening (EG) nr. 1301/2006 artikel 8 

Voor het bepalen van de geldigheidsduur worden de certificaten geacht te zijn afgegeven op de dag 
van indiening van de aanvraag. Deze dag wordt meegerekend voor de geldigheidsduur van het 
certificaat. 

  

De Europese Commissie (EC) kan met het oog op de afgifte van certificaten een aantal 

carenzdagen vaststellen. In principe zijn certificaten geldig vanaf de dag van indiening van de 

aanvraag, tenzij de geldigheidsduur van een certificaat op de dag van feitelijke afgifte aanvangt.  

 

De geldigheidsduur vangt dus óf op de dag van indiening van de aanvraag, óf op de dag van 

daadwerkelijke afgifte van het certificaat aan. In beide gevallen wordt de dag van afgifte tot de 

geldigheidsduur van het certificaat gerekend. 

Hoe in voorkomend geval moet worden gehandeld, wordt per product/sector geregeld. 

 

Bijzonderheden m.b.t. expiratiedatum (laatste dag van geldigheid) 

Als de laatste dag van de geldigheidsduur van een certificaat een niet-werkdag is, loopt het 
certificaat af bij het einde van het laatste uur van de daaropvolgende werkdag. 

Als de “daaropvolgende werkdag” in een volgende kalendermaand valt, wordt, voor wat betreft de 

toepassing van de vooraf vastgestelde bedragen, het certificaat geacht te zijn gebruikt op de 

laatste dag van de geldigheidsduur welke op het certificaat is vermeld.  

 

Deze situatie is van toepassing op certificaten waarvoor de geldigheidsduur wordt bepaald door een 

termijn in uren, dagen, weken, maanden of jaren (bijv. lopende maand + vijf maanden). Ingeval is 

bepaald dat de geldigheidsduur eindigt op een bepaalde datum is bovenstaande niet van 

toepassing en eindigt de geldigheidsduur op het laatste uur van de betreffende dag. De laatste dag 

van geldigheid gaat echter nooit over de laatste dag van het contingentjaar heen. 

 

De uittreksels hebben dezelfde expiratiedatum als de certificaten ten laste waarvan ze worden 

afgegeven. 

2.5.2 Depotregeling 

Het is mogelijk uitvoercertificaten door RVO.nl in depot te laten houden. De afschrijving op de 

certificaten wordt dan door RVO.nl gedaan op basis van ontvangen documenten, afkomstig van de 

douane.  

Als u gebruik wilt maken van de depotregeling, moet u op uw aanvraag voor het uitvoercertificaat 

vermelden ‘certificaat in depot RVO.nl. 

Bij de elektronische aangifte moet u bescheidcode 1119 vermelden. Deze code moet u combineren 

met één van de volgende opties in vak 37/2 van de aangifte: 

Vak niet ingevuld = verplicht certificaat zonder restitutie (in depot bij RVO.nl) 

51 = verplicht certificaat met restitutie (in depot bij RVO.nl) 

E 52 = niet verplicht restitutiecertificaat (in depot bij RVO.nl) 

2.5.3 Verlengstroken (allonges) 

(Verordening (EG) nr. 376/2008) artikel 27) 

Als een op een certificaat of uittreksel vermelde hoeveelheid in zeer vele kleinere partijen wordt in- 

of uitgevoerd, kan de douane voor de afschrijving verlengstroken (allonges) van een certificaat of 

uittreksel afgeven, welke met een visering aan het certificaat of het uittreksel worden bevestigd. 

2.6 Rechten en verplichtingen 

2.6.1 Recht van en plicht tot uitvoer 

(Verordening (EG) 376/2008) artikel 7 

Het uitvoercertificaat geeft het recht en de plicht om de op het certificaat vermelde hoeveelheid uit 

te voeren binnen de geldigheidsduur van het certificaat. U moet het certificaat ook tijdig 
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terugsturen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan zal de zekerheid geheel of gedeeltelijk 

verbeurd verklaard worden. 

2.6.2 Overdracht van rechten 

(Verordening (EG) 376/2008) artikel 8 

De rechten kunnen door de titularis gedurende de geldigheidsduur van het uitvoercertificaat  

worden overgedragen. Dat is per uitvoerregeling verschillend. De overdracht mag alleen betrekking 

hebben op de nog niet afgeschreven hoeveelheden. Verplichtingen zijn niet overdraagbaar. 

 

Wilt u de rechten van een reeds afgegeven uitvoercertificaat overdragen, dan moet u het originele 

uitvoercertificaat bij de afdeling Marktordening van RVO.nl overleggen, onder vermelding van de 

naam en het adres van de cessionaris waaraan de rechten moeten worden overgedragen en de 

over te dragen hoeveelheid. In vak 6 van het uitvoercertificaat vermeldt RVO.nl de naam en het 

adres van de cessionaris en de datum van overdracht. De overdracht wordt gewaarmerkt door 

plaatsing van het stempel van het ministerie van Economische Zaken. De overdracht is van kracht 

met ingang van de datum van aanpassing door RVO.nl en heeft geen invloed op de geldigheidsduur 

van het uitvoercertificaat. 

 

De cessionaris mag het uitvoercertificaat niet nogmaals overdragen aan een derde, maar mag het 

wel retrocederen (terug overdragen) aan de titularis. Wanneer de cessionaris om retrocessie 

verzoekt, vermeldt RVO.nl in vak 6 van het uitvoercertificaat ”aan de titularis geretrocedeerd op 

…..” en de datum van retrocessie, gewaarmerkt door plaatsing van de stempel van het ministerie 

van Economische Zaken. De retrocessie is van kracht met ingang van de datum van aanpassing 

door RVO.nl. Uiteraard geldt de retrocessie slechts voor de nog niet benutte hoeveelheid. De 

retrocessie heeft geen invloed op de geldigheidsduur van het uitvoercertificaat.  

2.6.3 Inleveren van certificaten en uittreksels 

(Verordening (EG) nr. 376/2008) artikel 26 

Uitvoercertificaten en uittreksels moeten tijdig bij de afdeling Marktordening van RVO.nl worden 

ingeleverd of ze nu geheel of gedeeltelijk of helemaal niet zijn benut. De termijn is afhankelijk van 

de regeling. De uitvoercertificaten en uittreksels moeten binnen een bepaalde termijn na de laatste 

dag van geldigheid zijn ingeleverd. De termijn is afhankelijk van de regeling. 

2.6.4 Verlies van certificaten en/of uittreksels 

(Verordening (EG) 376/2008) artikel 35, 36, 38) 

Bij verlies van een niet of slechts gedeeltelijk benut certificaat kan er een vervangings-

certificaat of –uittreksel worden afgegeven als: 

 U kunt aantonen dat een certificaat of uittreksel niet of slechts gedeeltelijk is gebruikt en 

 U kunt aantonen dat een certificaat of uittreksel ook niet meer gebruikt kan worden als gevolg 

van een volledige of gedeeltelijke vernietiging. 

 

Bij verlies van een niet of slechts gedeeltelijk benut certificaat met vaststelling vooraf van een 

restitutie die hoger is dan 0 kan RVO.nl een vervangingscertificaat of –uittreksel afgeven van de 

door u opgegeven hoeveelheid, vermeerderd met de tolerantie. U moet dan aantonen dat u de 

nodige voorzorgen hebt genomen om verlies van het desbetreffende document te voorkomen. Als 

blijkt dat de door u opgegeven hoeveelheid groter is dan volgens onze administratie is toegestaan, 

wordt deze dienovereenkomstig verminderd. De afgifte van een vervangingscertificaat of –

uittreksel is afhankelijk van het stellen van een extra zekerheid. Het bedrag van deze zekerheid 

wordt verkregen door het bedrag van de vooraf vastgestelde restitutie met 20% te vermeerderen 

(minimaal € 3/100 kg) en het aldus verkregen bedrag te vermenigvuldigen met de hoeveelheid 

waarvoor het vervangings-certificaat of –uittreksel wordt afgegeven, vermeerderd met de 

tolerantie. 

 

Deze zekerheid wordt na vijftien maanden vrijgegeven, tenzij meer wordt uitgevoerd dan de 

toegestane hoeveelheid. In dat geval wordt het gedeelte van de zekerheid verbeurd, dat 

overeenkomt met de teveel uitgevoerde hoeveelheid. Bovendien moet als er een uitvoerbelasting 

van toepassing van toepassing is op het moment dat voor de te veel uitgevoerde hoeveelheid de 
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douaneformaliteiten bij uitvoer zijn vervuld, de uitvoerbelasting over die hoeveelheid worden 

betaald. 

 

In vak 22 van het vervangingscertificaat wordt vermeld: “Certificaat (of uittreksel) ter vervanging 

van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel). Nummer van het oorspronkelijke certificaat 

………..”. Deze vermelding wordt rood onderstreept. Als het verloren certificaat of uittreksel wordt 

teruggevonden, dan moet het worden ingeleverd bij RVO.nl, waarna de extra zekerheid wordt 

vrijgegeven. Is de op het oorspronkelijke certificaat of uittreksel vermelde hoeveelheid groter dan 

die vermeld op het vervangingsdocument, dan kan op verzoek van belanghebbenden een uittreksel 

worden afgegeven ter grootte van het verschil tussen beide, vermeerderd met de tolerantie. 

 

Bij verlies van een geheel of gedeeltelijk benut certificaat of uittreksel kan RVO.nl bij wijze van 

uitzondering  een duplicaat afgeven. 

Dit duplicaat wordt aangeboden bij de douane of bij een andere bevoegde instantie van de lidstaat. 

De bevoegde instantie schrijft het duplicaat af en viseert dit. Een duplicaat is alleen bedoeld om de 

gestelde zekerheid geheel of gedeeltelijk vrij te kunnen geven. U kunt geen aangifte ten uitvoer 

doen met een duplicaat. 

2.7 Vrijgave of verbeurte van de zekerheid 

(Verordening (EG) nr. 376/2008) artikel 31, 32 en 34 en (Verordening (EU) nr. 907/2014 artikel 23  

De zekerheid wordt vrijgegeven als: 
1) de verplichting tot uitvoer is nagekomen; en 

2) het uitvoercertificaat tijdig is teruggestuurd naar de afdeling marktordening van RVO.nl. 

De zekerheid wordt volledig vrijgegeven als het totale bedrag van de te verbeuren zekerheid  

€ 100,- of minder bedraagt. 

2.7.1 Verbeurdverklaring bij onvolledig benut certificaat 

De verplichting tot uitvoer wordt geacht te zijn nagekomen als de uitgevoerde hoeveelheid 

95% of meer bedraagt. Als de verplichting tot uitvoer niet is nagekomen, wordt de 

zekerheid verbeurd voor een hoeveelheid, gelijk aan het verschil tussen: 

- 95% van de op het certificaat vermelde hoeveelheid  

en 

- de werkelijke uitgevoerde hoeveelheid. 
De zekerheid wordt vrijgegeven naar rato van de gerealiseerde hoeveelheid, met dien verstande 
dat ten minste 5% van de hoeveelheid, vermeld op het certificaat, moet zijn gerealiseerd. 
 

Als minder dan 5% van de in het certificaat vermelde hoeveelheid is gerealiseerd, wordt de 
zekerheid volledig (d.w.z. voor 100%) verbeurd. 
 

Voordat de  zekerheid geheel of gedeeltelijke wordt verbeurd, wordt de titularis schriftelijk de 

mogelijkheid geboden het hem ten laste gelegde bedrag te betalen. Deze betaling moet binnen 

dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de eis tot betaling, worden gedaan. 

Als na dertig dagen geen betaling is ontvangen, zal RVO.nl  de betrokken zekerheid verbeuren. 

2.7.2 Verbeurdverklaring bij te laat teruggestuurd certificaat 

Een uitvoercertificaat moet binnen een bepaalde tijd na de laatste dag van geldigheid door de 

afdeling Marktordening van RVO.nl zijn ontvangen. 

In geval van uitvoer vindt vrijgave van de zekerheid plaats op basis van de volgende bewijzen: 

- het afgeschreven en geviseerde certificaat en/of uittreksel (bewijs van benutting), dat, 

behoudens overmacht, uiterlijk binnen twee maanden na de laatste dag van geldigheid 

moet zijn ontvangen; en 

- een controle-exemplaar T5 bij: 

   uitvoer vanuit Nederland, zowel via een andere lidstaat als rechtstreeks, naar derde 

landen; of 

   plaatsing van de goederen onder de regeling voor communautair douanevervoer 

per spoor/grote containers.  
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Als het bewijs van benutting niet binnen twee maanden  na de laatste dag van geldigheid is 

geleverd, wordt de zekerheid volledig verbeurd. 

Als het bewijs van benutting na twee maanden maar binnen 730 dagen na het verstrijken van de 

geldigheidsduur wordt ingediend, wordt de verbeurde zekerheid voor het gedeelte waarvoor het 

bewijs is geleverd, onder inhouding van 15% terugbetaald. 

 

Het bewijs van het verlaten van het douanegebied van de EU (het controle-exemplaar T5) moet, 

binnen twaalf maanden na afloop van de geldigheidsduur van het certificaat worden ingediend. 

Dan kan de gehele zekerheid voor de corresponderende hoeveelheid worden vrijgegeven. Wordt 

het controle-exemplaar T5 na twaalf maanden maar uiterlijk op de 730e dag na einde geldigheid 

ingediend, dan wordt 15% van de zekerheid verbeurd.  

Als het bewijs na 730 dagen na de laatste dag van geldigheid nog niet is geleverd, wordt de 

zekerheid volledig verbeurd. 

 

Als het controle-exemplaar T5 uitsluitend voor de vrijgave van de zekerheid dient, dan moet in vak 

106 vermeld worden: "te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid". 

Als niet het originele certificaat, maar een uittreksel, een vervangingscertificaat of een 

vervangingsuittreksel wordt gebruikt, moet deze vermelding aangevuld worden met het nummer 

van het oorspronkelijke certificaat en naam en adres van RVO.nl. 

 
Uit de overgelegde bewijzen moet blijken dat de producten het douanegebied van de EU hebben 
verlaten uiterlijk zestig dagen nadat de aangifte ten uitvoer is aanvaard. Voor levering van 
goederen als scheepsproviand via een bevoorradingsdepot, geldt een termijn van dertig dagen 

waarbinnen de goederen na aanvaarding van de aangifte ten uitvoer of plaatsing onder de regeling 
in een bevoorradingsdepot moeten zijn opgeslagen.  
 

Als het controle-exemplaar T5 als gevolg van "omstandigheden die niet aan de exporteur zijn toe 

te rekenen" (een minder stringente voorwaarde dan "overmacht") niet binnen drie maanden na 

afgifte door RVO.nl is terugontvangen, kan de exporteur bij RVO.nl een gemotiveerd schriftelijk 

verzoek indienen om andere bewijsstukken als gelijkwaardig te erkennen. Uw verzoek moet binnen 

6 maanden na de laatste dag van de geldigheidsduur van het certificaat door RVO.nl zijn 

ontvangen. Neemt u contact op met RVO.nl om te vragen met welke documenten u het verzoek 

kunt ondersteunen. 

Bij realisatie van in- of uitvoer in Nederland op grond van in andere lidstaten afgegeven certificaten 

of uittreksels vindt vrijgave van de zekerheid plaats in de lidstaat van afgifte van het certificaat 

onder de aldaar geldende voorwaarden. 

2.7.3 Uitvoer naar bepaald derde land 

Indien in communautaire regelgeving is bepaald dat de bestemming verplicht is, zal het vakje "ja" 

worden aangekruist. Als dit van toepassing is, verplicht het certificaat tot uitvoer naar het 

vermelde land. De douane zal de uiteindelijke bestemming controleren. Deze controle vindt 

achteraf plaats aan de hand van de bewijzen van invoer. 

3 Overmacht 

(Verordening (EG) nr. 376/2008) artikel 39, 40 en 41 

3.1 Algemeen 

Wanneer als gevolg van overmacht de uitvoer niet kan plaatsvinden tijdens de geldigheidsduur van 

het certificaat, kan  RVO.nl op schriftelijk verzoek van de titularis de geldigheidsduur van het 

certificaat verlengen met een termijn die op grond van de aangevoerde omstandigheden nodig 

wordt geacht, dan wel het certificaat annuleren door vrijgave van de overeenkomstige zekerheid. 

De bepalingen kunnen per sector verschillen, hiervoor verwijzen wij u naar de regelingen per 

sector. 

 

Onverminderd de jurisprudentie die op dit punt bestaat, geldt in het algemeen, dat slechts van 

"overmacht" sprake kan zijn, als: 

1) het voor de titularis ondanks de door hem genomen voorzorgsmaatregelen niet mogelijk 

 



Basisregeling uitvoer alle sectoren 

10 

 
 

   

 
 

is de door hem aangegane verplichting (tijdig) na te komen; 

2) deze omstandigheid het gevolg is van een “vreemde oorzaak” die betrokkene niet kan 

worden toegerekend; en  

3) deze omstandigheid niet voorzienbaar was. 

 
De verzoeker moet het bewijs leveren dat de omstandigheden, die hem hebben verhinderd in of uit 
te voeren, voor hem overmacht inhouden. 
 

Dergelijke bewijzen moeten binnen zes maanden na afloop van de geldigheidsduur van het 

certificaat zijn geleverd. 

3.2 Overmacht in land van bestemming 

Er kan een beroep op overmacht worden gedaan dat betrekking heeft op land van bestemming. Dit 

kan alleen worden erkend als het land van bestemming tijdig aan RVO.nl werd opgegeven. De 

opgave van het land bestemming wordt geacht tijdig te zijn geschied, als op het ogenblik van de 

melding aan RVO.nl het intreden van het geval van overmacht door de aanvrager nog niet kon 

worden voorzien. 

3.3 Aanvraag tot verlenging 

Aanvragen tot verlenging van de geldigheidsduur kunnen tot en met dertig dagen na het 

verstrijken van de geldigheidsduur worden ingediend. Als om verlenging van de geldigheidsduur 

wordt verzocht, moet het desbetreffende certificaat of uittreksel worden overgelegd. 

4 Overige voorwaarden 

Om te mogen uitvoeren, moet vaak ook aan andere voorwaarden worden voldaan. Zo moet een 
product altijd van goede handelskwaliteit zijn. Wij adviseren om eerst bij de Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit (NVWA) na te gaan aan welke voorwaarden er aan uw product moet voldoen. 
Contactgegevens: 
W www.vwa.nl 
E  info@nvwa.nl 
T  0900-0388 

http://www.vwa.nl/
mailto:info@nvwa.nl
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Bijlage 1 : Certificaatverplichting 

CERTIFICAATVERPLICHTING – BIJ UITVOER ZONDER RESTITUTIE  

EN VOOR PRODUCTEN WAARVOOR OP DE DAG VAN INDIENING GEEN 

UITVOERHEFFING IS VASTGESTELD 

Lijst van de in artikel 1, lid 2, onder b), punt i), bedoelde producten en de op grond 

van artikel 4, lid 1, onder d), geldende maxima 

(de volgorde is die van de bijlagen I Verordening (EU) Nr. 1308/2013) 

 

A. Granen ** 

 GN-code Beschrijving Bedrag van 

de zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden1 

 

 1001 19 00 Durumtarwe, andere dan 

zaaigoed 

3 euro/t Tot het einde van de 

vierde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van afgifte van het 

certificaat in de zin 

van artikel 22, lid 1 

5000 kg 

ex 1001 99 00 Spelt, zachte tarwe en 

mengkoren, andere dan 

zaaigoed 

3 euro/t Tot het einde van de 

vierde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van afgifte van het 

certificaat in de zin 

van artikel 22, lid 1 

5000 kg 

 1002 90 00 Rogge, andere dan 

zaaigoed 

3 euro/t Tot het einde van de 

vierde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van afgifte van het 

certificaat in de zin 

van artikel 22, lid 1 

5000 kg 

 1003 90 00 Gerst, andere dan 

zaaigoed 

3 euro/t Tot het einde van de 

vierde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van afgifte van het 

certificaat in de zin 

van artikel 22, lid 1 

5000 kg 

 1004 90 00 Haver, andere dan 

zaaigoed 

3 euro/t Tot het einde van de 

vierde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van afgifte van het 

certificaat in de zin 

van artikel 22, lid 1 

5000 kg 

 1005 90 00 Maïs, andere dan zaaigoed 3 euro/t Tot het einde van de 5000 kg 

                                                

 
** Tenzij in Verordening (EG) Nr. 1342/2003 anders is bepaald 

 

1 Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Deze 

beperkingen gelden niet voor de invoer in het kader van een preferentiële regeling of van tariefcontingenten. 
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 GN-code Beschrijving Bedrag van 

de zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden1 

 

vierde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van afgifte van het 

certificaat in de zin 

van artikel 22, lid 1 

 1101 00 15 Meel van zachte tarwe en 

spelt  

3 euro/t Tot het einde van de 

vierde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van afgifte van het 

certificaat in de zin 

van artikel 22, lid 1 

500 kg 

 

B. Rijst  

 GN-code Beschrijving Bedrag van 

de zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden1 

 

 1006 20 Gedopte rijst 3 euro/t Tot het einde van de 

vierde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van afgifte van het 

certificaat in de zin 

van artikel 22, lid 1 

500 kg 

 1006 30 Halfwitte of volwitte rijst, 

ook indien gepolijst of 

geglansd 

3 euro/t 
Tot het einde van de 

vierde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van afgifte van het 

certificaat in de zin 

van artikel 22, lid 1 

500 kg 

 

C. Suiker  

 GN-code Beschrijving Bedrag van 

de zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden1 

 

 1701 Rietsuiker en 

beetwortelsuiker, alsmede 

chemisch zuivere 

sacharose, in vaste vorm 

11 euro/ 100 

kg 

- voor hoeveelheden 

van meer dan 10 t, 

tot het einde van de 

derde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van de feitelijke 

afgifte van het 

certificaat in de zin 

van artikel 22, lid 2 

2000 kg 

                                                

 
1 Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Deze 

beperkingen gelden niet voor de uitvoer in het kader van een preferentiële regeling of van tariefcontingenten, of wanneer een 

uitvoerheffing is vastgesteld. 
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 GN-code Beschrijving Bedrag van 

de zekerheid 

Geldigheidsduur Netto-

hoeveelheden1 

 

- voor hoeveelheden 

van ten hoogste 10 

t, tot het einde van 

de derde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van afgifte van het 

certificaat in de zin 

van artikel 22, lid 1 

(1) 

 1702 60 95 

1702 90 95 

Andere suiker in vaste 

vorm en suikerstroop, niet 

gearomatiseerd en zonder 

toegevoegde kleurstoffen, 

met uitzondering van 

lactose, glucose, 

maltodextrine en 

isoglucose 

4,2 euro/ 

100 kg 

- voor hoeveelheden 

van meer dan 10 t, 

tot het einde van de 

derde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van de feitelijke 

afgifte van het 

certificaat in de zin 

van artikel 22, lid 2 

- voor hoeveelheden 

van ten hoogste 10 

t, tot het einde van 

de derde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van afgifte van het 

certificaat in de zin 

van artikel 22, lid 1 

(1) 

2000 kg 

 2106 90 59 Suikerstroop, 

gearomatiseerd of met 

toegevoegde kleurstoffen, 

andere dan stroop van 

isoglucose, van lactose, 

van glucose en van 

maltodextrine 

4,2 euro/ 

100 kg 

- voor hoeveelheden 

van meer dan 10 t, 

tot het einde van de 

derde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van de feitelijke 

afgifte van het 

certificaat in de zin 

van artikel 22, lid 2 

- voor hoeveelheden 

van ten hoogste 10 

t, tot het einde van 

de derde maand 

volgende op de 

maand van de dag 

van afgifte van het 

certificaat in de zin 

van artikel 22, lid 1 

(1) 

2000 kg 

(1) Voor hoeveelheden van ten hoogste 10 t mag de betrokkene niet meer dan één dergelijk 

certificaat per uitvoertransactie gebruiken.



Basisregeling uitvoer alle sectoren 

14 

 

   

 
 

 
  

 

Bijlage 2 : Aanvraagformulier uitvoercertificaat 

 

 

 
 

 

 


