
Importeren voor de  
startende ondernemer 
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Ondernemers die (willen) starten met importeren, zien van alles op  

zich af komen en zien door de bomen het bos soms niet meer. U moet 

besluiten nemen over uw importproduct, leverancier, transport, 

invoerrechten en het inschakelen van een expediteur. Ook krijgt u  

te maken met codes, keurmerken en andere regels in het land van 

oorsprong en in Nederland. We hebben hier voor u de hoofdlijnen  

van het importeren op een rij gezet.

1. Mag ik zomaar importeren?
Het importeren van producten in Nederland 

is in principe vrij, ondernemers en parti-

culieren hebben geen toestemming van 

de overheid nodig om producten te mogen 

invoeren. Wel kan de invoer van bepaalde 

producten aan banden zijn gelegd. Zo mogen 

de volgende producten niet of slechts onder 

voorwaarden worden ingevoerd: 

• wapens en munitie; 

• kinderporno; 

• geneesmiddelen; 

• verdovende middelen; 

• bepaalde levensmiddelen; 

• bedreigde uitheemse dier- en/of  

plantensoorten; 

• namaakgoederen of kopieën  

van merkartikelen; 

• grondstoffen voor de vervaardiging van 

verdovende middelen (precursoren); 

• cultuurgoederen; 

• vuurwerk; 

• stoffen die de ozonlaag aantasten  

(bijvoorbeeld spuitbussen met  

chlooretheen); 

• cadmiumhoudende stoffen.
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Alleen in bijzondere gevallen kan men 

deze producten met bijvoorbeeld een 

invoer vergunning importeren. Voor diverse 

andere producten zoals levensmiddelen, 

vis, vlees, groente en fruit gelden bijzon-

dere voorschriften. Soms geldt een strenge 

wetgeving, zoals bij producten die voorzien 

zijn van een CE-markering (een aanduiding 

op product of verpakking waaruit blijkt 

dat het product aan de veiligheidseisen 

voldoet), zoals bijvoorbeeld speelgoed.  

Zo kunnen dus aan verschillende producten 

verschillende eisen worden gesteld.  

Hierover straks meer.

1.1 importeren als ondernemer
Als u goederen gaat invoeren met het doel 

die te verkopen, dan moet u zich waarschijn-

lijk inschrijven in het Handelsregister. Dit 

hangt af van de vraag of u uw werkzaam-

heden bedrijfsmatig verricht. De Kamer van 

Koophandel hanteert een aantal criteria om 

vast te stellen of u bedrijfsmatig opereert:

1. de ondernemer verricht een ‘regelmatige 

maatschappelijke werkzaamheid’; 

2. de werkzaamheden worden tegen  

betaling verricht; 

3. de ondernemer treedt zelfstandig op, 

voor eigen rekening en risico; 

4. de ondernemer treedt openlijk op, in 

concurrentie met andere ondernemers; 

5. de ondernemer neemt deel aan het 

economisch verkeer in een georgani-

seerd verband. Dit verband is gericht op 

samenwerking van mensen, kapitaal en/

of goederen; 

6. er wordt winst of kostenbesparing be-

oogd. Dit is ruimer dan het gebruikelijke 

begrip winst. Het gaat hier niet om of de 

ondernemer daadwerkelijk winst heeft 

gemaakt of kosten heeft bespaard, maar 

of hij/zij dit als doel heeft. 

In het eerste criterium wordt gesproken van 

‘een regelmatige, zelfstandige activiteit’. 

Wanneer uw import bestaat uit een eenma-

lige activiteit en u niet van plan bent dit vaker 

te gaan doen, dan hoeft u zich niet bij de 

Kamer van Koophandel in te schrijven. Bent u 

van plan vaker producten te in- en verkopen, 

heeft u een winstoogmerk en treedt u daarbij 

openlijk naar buiten toe op in concurrentie 

met anderen, dan moet u zich wel inschrij-

ven. De Belastingdienst hanteert eigen 

criteria om te beoordelen of u ondernemer 

bent voor de btw en de inkomstenbelasting. 

Wij adviseren u voor informatie over uw 

specifieke situatie contact op te nemen met 

de Belastingdienst via het (gratis) telefoon-

nummer 0800 0543.

Wilt u als ondernemer gaan importeren, 

besef dat dit een zekere voorbereiding 

vergt. Zo heeft het weinig zin om producten 

te importeren die onverkoopbaar zijn in 

Nederland. Een marktonderzoek vooraf 

kan u een beter beeld van de markt geven. 

Het is ook belangrijk dat u weet wie uw 

toekomstige afnemers zijn en of uw prijs 

concurrerend is. Sowieso is een kosten-

calculatie belangrijk, u moet immers weten 

hoeveel de import gaat kosten, ook wat 

betreft transport en verzekering. 

Op www.kvk.nl vindt u een importplan 

waarmee u zich beter kunt voorbereiden.
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1.2 Importeren als particulier
Als u geen onderneming heeft en goederen 

importeert zonder commercieel doel (bijvoor-

beeld vanwege een hobby) dan hoeft u zich 

niet in te schrijven in het Handels register. 

Wel moet u, net als een onder nemer, invoer-

rechten, btw of eventuele andere heffingen 

(bpm, accijns e.d.) betalen. In tegenstel-

ling tot een ondernemer heeft u geen recht 

op teruggave van de btw. Ook mag u geen 

artikelen importeren die verboden zijn of die 

vanuit het merkrecht beschermd zijn.

 

2. Hoe verloopt  
de aangifte bij de Douane?
Goederen kunnen op verschillende manie-

ren Nederland binnenkomen: per schip, 

vliegtuig, trein, of vrachtauto. Goederen 

die met de post worden verzonden komen 

in eerste instantie via de luchthaven of 

haven binnen. Als u als ondernemer of 

particulier goederen importeert van buiten 

de Europese Unie (EU), dan moet u deze 

goederen aangeven bij de Douane. Die zal 

de documenten controleren en heffingen 

incasseren. Ook controleert de Douane of 

de goederen mogen worden ingevoerd.  

Zo worden drugs, wapens en namaakarti-

kelen zonder meer in beslag genomen. 

2.1 Aangifte door ondernemers
Ondernemers of ondernemingen die goe-

deren invoeren moeten aangifte doen bij 

de Douane. Dit kunnen ze zelf doen of ze 

kunnen de aangifte laten verzorgen door 

een bevoegde instantie (bijvoorbeeld een 

douane-expediteur). Een ondernemer kan 

kiezen uit de volgende aangiftes:

• elektronisch;

• schriftelijk;

• mondeling.

Elektronisch

Hoe de elektronische aangifte precies 

werkt, hangt af van uw situatie. Over het 

algemeen is het zo dat u de aangifte in 

uw computersysteem invoert. Vervolgens 

stuurt u uw aangifte via uw computer 

naar de Douane. U kunt zelfs beschei-

den elektronisch aanbieden. De Douane 

controleert uw gegevens en u ontvangt 

vervolgens elektronisch bericht over uw 

aangifte. In dit bericht staat bijvoorbeeld 

dat u de goederen mag wegvoeren of dat 

de Douane de goederen nader wil contro-

leren. Ook de rechten en heffingen die u 

over deze goederen moet betalen worden 

in dit bericht vermeld. Voor elektronische 

aangiften gebruikt u EDI-berichten. EDI 

staat voor Electronic Data Interchange, een 

elektronisch bericht dat in gestandaardi-

seerde vorm is opgemaakt. Via EDI kan uw 

computersysteem met het systeem van de 

Belastingdienst communiceren. 

Om elektronisch aangifte te kunnen doen 

heeft u een geschikt softwarepakket nodig 

en, afhankelijk van het type pakket, een 

abonnement op een netwerkdienst. De 

kosten van elektronisch aangeven zijn 

afhankelijk van uw softwarepakket, het 

soort aangifte en de hoeveelheid aangiften 

die u doet. Om elektronisch aangifte te 

kunnen doen heeft u verder bepaalde 

vergunningen nodig. Welke dit zijn hangt af 

van uw situatie en het soort aangifte dat u 

doet. Informatie over de vergunningen kunt 

u krijgen bij het douanekantoor waaronder 

uw bedrijf valt. 



98

Schriftelijk

Met het formulier Enig document kunt u 

schriftelijk aangifte doen. Sinds 2010 is 

deze vorm van aangifte eigenlijk alleen nog 

in zeer speciale gevallen mogelijk. Neem 

contact op met de Douane voor informatie 

over schriftelijk aangifte doen.

Mondeling

Mondeling aangifte doen van commerciële 

goederen kan uitsluitend onder de vol-

gende voorwaarden:

• de waarde van de zending mag niet hoger 

zijn dan 1.000 euro; 

• het gewicht van de zending mag niet 

hoger zijn dan 1.000 kilo;

• de goederen mogen geen onderdeel zijn 

van een regelmatige reeks van zendingen; 

• ze mogen niet door onafhankelijke ver-

voersondernemingen vervoerd worden 

(het moet met andere woorden eigen 

vervoer betreffen).

Bij de mondelinge aangifte moet u vol-

doende gegevens aan de Douane kunnen 

overleggen om controle mogelijk te maken. 

Mondelinge aangifte is niet toegestaan als 

er sprake is van:

• toekenning van restituties of andere 

bedragen; 

• teruggave van rechten bij invoer; 

• goederen die aan beperkende  

maatregelen zijn onderworpen; 

• bijzondere formaliteiten.

Het indienen van de aangifte kunt over het 

algemeen het beste laten verzorgen door 

een specialist als de douane-expediteur. 

Deze bedrijven zijn door het ministerie van 

Financiën gemachtigd om voor derden de 

aangiftes te verzorgen. U vindt ze op  

www.fenex.nl.

Het is mogelijk dat de Douane of de 

douane-expediteur u vraagt om een import-

nummer. Het zogenoemde EORI-nummer 

(Economic Operators Registration and 

Identification-nummer) gebruikt de Douane 

om gegevens uit te wisselen met andere 

douaneautoriteiten. Dit unieke nummer 

wordt in Nederland als volgt samengesteld:

• het komt gedeeltelijk overeen met uw 

fiscaal nummer of btw-nummer of bij bv’s 

het RSIN-nummer;

• het bestaat uit de letters NL gevolgd door 

negen cijfers;

• de toevoeging B... (B01 B02 etc.) van het 

btw-nummer komt te vervallen;

• als er minder dan negen cijfers zijn moet u 

de getallenreeks aanvullen met voorloop-

nullen.

2.2 Aangifte door particulieren
Particulieren kunnen te maken krijgen met 

de volgende situaties:

• reizigersbagage;

• post;

• koerier.

Reizigersbagage

Als u goederen heeft gekocht en mee-

genomen in uw reizigersbagage dan dient 

u zelf aangifte te doen bij de Douane. Dit 

is een mondelinge aangifte. Op de meeste 

(lucht)havens zijn er twee doorgangen 

voor de douane: rood en groen (let op de 

borden). Rood hoort bij ‘aangifte goederen’ 

en groen betekent ‘niets aan te geven’. Als 

u op de luchthaven of in de haven goederen 

bij u heeft waarover u belasting moet be-

talen, dan gaat u naar de balie bij de rode 

doorgang. De douaneambtenaar berekent 

de belasting die u ter plekke moet betalen.

Doorgaans geldt een vrijstelling als u goe-

deren wilt invoeren met een waarde minder 

dan 430 euro. Zijn de goederen meer waard 

dan 430 euro dan moet u invoerrechten 

en btw betalen. Voor producten kunnen 

verschillende invoerrechten gelden. De 

Douane kan u aan de hand van de goede-

rencode het juiste invoerrecht geven. Voor 

accijnsgoederen als sigaretten en alcohol 

gelden overigens andere regels. 

Zowel bij de rode als bij de groene door-

gang kan de Douane uw bagage controle-

ren. Voordat dit gebeurt, stelt de Douane 

u de vraag of u iets heeft aan te geven, dit 

om misverstanden te voorkomen. U bent 

verplicht uw medewerking aan de controle 

te verlenen. Als blijkt dat u goederen bij u 
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invoert, betaalt invoerrechten. De Douane 

maakt op dit punt geen onderscheid tussen 

de invoer door ondernemers of door parti-

culieren. Als u aangifte doet of laat doen 

worden de invoerrechten ter plekke voldaan.

3.1 Taric-code
Invoerrechten of, zoals ze officieel heten, 

douanerechten zijn belastingen die worden 

geheven bij de invoer van producten afkom-

stig uit landen buiten de EU. De hoogte van 

de douanerechten verschilt per product. Om 

te kunnen vaststellen hoeveel invoerrechten 

u moet betalen heeft de Douane de produc-

ten die worden ingevoerd onderverdeeld in 

cijfercodes, beter bekend als goederencode 

of Taric-code. De Douane zelf spreekt liever 

van de GS-code (Geharmoniseerd Systeem). 

In het buitenland wordt de code HS-code 

(Harmonized System) genoemd.Overal ter 

wereld zijn de eerste zes cijfers identiek.  

U kunt de GS-code achterhalen via: 

• uw exporteur, zeker als het bedrijf al 

langer exporteert; 

• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): 

www.cbsvooruwbedrijf.nl

• de Douane. Hier kunt u de GS-code van 

het product opvragen via op 0800-0143 

heeft waarover belasting is verschuldigd, 

dan moet u direct afrekenen. De Douane 

controleert ook of u verboden goederen 

meeneemt, bijvoorbeeld drugs of na-

gemaakte merkproducten. Als die tijdens 

de controle worden aangetroffen, dan ris-

keert u een boete of strafvervolging. Denk 

er aan dat de Douane aan de buitenkant 

van een product niet kan zien waar het 

gekocht is. Zorg daarom altijd dat u bewijs-

stukken als aankoopbonnen of facturen bij 

u heeft, waaruit blijkt waar u bijvoorbeeld 

uw digitale camera of shawl heeft gekocht. 

Hiermee voorkomt u dat u invoerrechten 

moet betalen over een camera die u voor 

vertrek op vakantie al in Nederland had 

gekocht. Die kans is reëel als het apparaat 

er nieuw uitziet en u geen aankoopbewijs 

kunt tonen.

Post

Goederen die per post ons land bin-

nenkomen, komen bij het International 

Mail Centre op Schiphol terecht. Ook hier 

controleert de Douane of in de post stukken 

verboden goederen zitten of goederen 

waarvoor invoerrechten verschuldigd zijn. 

Een vrijstelling wordt alleen gegeven als 

de waarde van de goederen niet boven de 

45 euro uitkomt (exclusief verzekerings- en 

vervoerskosten) en de goederen bestemd 

zijn voor persoonlijk gebruik. Verder moe-

ten de goederen door een buiten de EU ver-

blijvende particulier zijn verzonden. Is de 

verzender een ondernemer of onderneming 

dan mag de waarde niet hoger zijn dan 22 

euro (exclusief verzekerings- en vervoers-

kosten). Is de waarde tussen de 22 en 150 

euro dan betaalt u alleen btw.

Koerier

Bij pakketten die worden verstuurd via 

koeriers, wordt de aangifte bij de Douane ver-

zorgd door de koeriersdienst. Het koeriers-

bedrijf zal op voorschot de verschuldigde 

invoerrechten en btw betalen en die verreke-

nen in de eindafrekening die u ontvangt.

 
3. Invoerrechten
Iedereen die in Nederland producten 

Een voorbeeld: een mantelpakje van geweven, machinaal bedrukt katoen heeft  

GS-code 62.04.1200.90. Waarom? 

62:  kleding en kledingtoebehoren, andere dan brei- of haakwerk;

62.04:  mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, 

japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte broeken voor  

jongens en meisjes;

62.04.1200 het product is van katoen;

62.04.1200.90  anders dan volgens het batikprocedé met de hand bedrukt.
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(gratis).

De Douane stelt vast of een product onder 

een bepaalde code valt. Aan uw eigen 

mening of bijvoorbeeld die van de Kamer 

van Koophandel kunnen dus geen rechten 

worden ontleend.

3.2 Betalen van de invoerrechten
Als de code eenmaal bekend is, dan kan 

ook het invoerrecht worden vastgesteld. 

Het invoerrecht bij invoer van goederen van 

binnen de EU is over het algemeen een per-

centage. In sommige gevallen, bijvoorbeeld 

bij landbouwproducten wordt in plaats van 

een percentage, een bedrag per gewicht 

vastgesteld. Het percentage invoerrechten 

kan worden beïnvloed door het land van 

oorsprong. Voor producten uit ontwikke-

lingslanden gelden lagere invoerrechten. 

Dat geldt ook voor producten uit landen 

waar de EU aparte verdragen mee heeft 

zoals Turkije, Israël of Noorwegen.

Zodra de goederen bij de grens aankomen 

heft de Douane de invoerrechten over 

de waarde van de goederen. De waarde 

wordt door de Douane zelf vastgesteld en 

douane waarde genoemd. 

Hoeveel invoerrechten u moet betalen 

kunt u laten vaststellen of zelf opzoeken. 

Zelf kunt u de invoerrechten opzoeken op 

http://gebruikstarief.douane.nl

Als u de GS-code kent, kunt u ook via de 

Kamer van Koophandel de invoerrechten 

opvragen. Eenmaal betaalde invoerrechten 

kunt u niet terugvragen. De Douane draagt 

ze af aan het ministerie van Financiën die 

ze op haar beurt aan de EU betaalt.

4. Btw
De Douane heft btw of omzetbelasting 

over alle importgoederen. Hierbij geldt 

geen onderscheid tussen particulieren en 

ondernemers. 

4.1 Heffingspercentages
Het heffingspercentage is in de regel 21%, 

maar er is ook een verlaagd tarief van 6% 

voor de volgende goederen:

• voedingsmiddelen;

• water;

• agrarische goederen;

• geneesmiddelen en medische  

hulpmiddelen;

• media, cultuur en vermaak;

• gas en minerale oliën voor de tuinbouw.

Ondernemers kunnen btw die ze betaald 

hebben later verrekenen, particulieren niet. 

De btw wordt geheven over de douane-

waarde en (eventuele) invoerrechten en 

moet ter plekke worden voldaan.

4.2 Verlegging van de btw-betaling
Ondernemers kunnen de btw op hun 

De douanewaarde  

is als volgt samengesteld:

de prijs die u betaalt voor de goederen 

+  

de transportkosten 

+ 

de verzekeringskosten
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geïmporteerde goederen in mindering 

brengen op de verschuldigde omzetbelas-

ting die zij maandelijks, driemaandelijks of 

zesmaandelijks afdragen. Dit wordt aftrek 

van voorbelasting genoemd. Vervelend is 

wel dat u als ondernemer in feite bij elke 

invoer de btw moet voorfinancieren. U kunt 

dit voorkomen door de btw die u ter plekke 

bij invoer moet betalen te verleggen naar 

het moment van aangifte van de omzetbe-

lasting. Deze mogelijkheid is vastgelegd in 

artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 

1968 en wordt om die reden wel een ‘artikel 

23’ genoemd. Er zijn wel voorwaarden 

gesteld aan de verleggingsregeling:

• u moet een schriftelijke verzoek indienen 

bij de inspecteur;

• de regeling is alleen van toepassing als u 

geregeld goederen invoert;

• uw administratie moet aan bepaalde 

voorwaarden voldoen;

• de aanwijzing geldt voor alle goederen 

die u invoert of wilt invoeren;

• u ontvangt een btw-identificatienummer 

dat u op elke kopiefactuur of vracht-

document moet vermelden.

5. Andere heffingen
Bij invoer kunnen naast de invoerrechten 

en btw nog andere heffingen gelden:

• bpm;

• antidumpingheffingen;

• accijns;

• verbruiksbelasting.

5.1 Bpm
Bij de invoer van auto’s en motorvoertuigen 

wordt bpm berekend. Ook als de auto’s wor-

den geïmporteerd uit EU-lidstaten. Betaling 

vindt plaats bij registratie van het voertuig in 

het kentekenregister. Bpm staat voor Belas-

ting van Personenauto’s en Motorrijwielen.

5.2 Antidumpingheffingen
Soms produceren fabrieken in landen 

buiten de EU producten met een prijs die 

fors onder de prijzen van soortgelijke 

producten binnen de Europese Unie ligt. 

Als deze goedkopere producten worden 

in gevoerd in de EU dan kan dit leiden tot 

prijs dumping en zelf dreigende schade 

voor een hele bedrijfstak. Veelal is de 

lagere prijs het gevolg van een subsidie in 

het land van oorsprong die de productie 

en/of het vervoer goedkoper maken. Als 

de Europese Commissie constateert dat 

hiervan sprake is, kan men een zogenaamd 

compenserend recht instellen om de 

gevolgen van de subsidie te compenseren. 

Dit compenserende recht wordt een anti-

dumpingheffing genoemd. Soms heeft het 

alleen betrekking op bepaalde leveranciers 

van het product, soms op alle makers van 

het product in het desbetreffende land. 

De stappen die leiden naar de instelling 

van een antidumpingheffing zijn als volgt:

• een bedrijfstak constateert dat er schade 

dreigt of is veroorzaakt voor de bedrijfstak; 

• vanuit de bedrijfstak wordt een klacht 

ingediend bij het ministerie van Eco-

nomische Zaken in Nederland of bij de 

Europese Commissie (EC) in Brussel.  

Bij de klacht moet bewijsmateriaal worden 

gevoegd met betrekking tot de schade;

• de EC behandelt de klacht in overleg met 

de EU-lidstaten. Na behandeling wordt 

beslist of er een voorlopige antidumping-

heffing komt. Een voorlopige heffing is 

maximaal negen maanden geldig;

• de EC stelt vervolgens een onderzoek in 

en besluit daarna of er een definitieve 

heffing komt.

Antidumpingheffingen kunnen in principe 

voor elk product worden opgelegd.

5.3 Accijns en verbruiksbelasting
Een andere heffing is de accijns die wordt 

geheven op de volgende producten:

•  bier;

•  wijn;

•  zogenaamde alcoholische tussen-

producten als: asti spumante, port, 

madeira, sherry, vermout, appelwijn  

of cider en andere vruchtenwijnen;

• overige alcoholische dranken als rum, 

whisky, wodka, jenever, gin, etc.;

• minerale oliën (olie, gasolie, stookolie, 

petroleumgas, methaan, lpg);
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• tabaksproducten.

Bij alcoholvrije dranken (vruchtensap, 

groente sap, mineraalwater en limonade) 

wordt gesproken van ‘verbruiksbelasting’  

in plaats van ‘accijnsheffing’.

Accijns en verbruiksbelasting zijn verschul-

digd bij de invoer uit landen van zowel 

buiten als binnen de EU. Ook particulieren 

kunnen te maken krijgen met accijns. De 

accijnstarieven verschillen per product en 

kunt u opvragen bij de Douane, Belasting-

dienst of Kamer van Koophandel.

6. Documenten bij de douaneafhandeling
Naast het formulier Aangifte ten invoer 

moeten nog een aantal andere documenten 

worden overlegd aan de Douane. Onder-

nemers moeten in ieder geval rekening 

houden met de volgende documenten:

• factuur (invoice);

• vrachtbrief of connossement (Bill of lading, 

Airway bill of lading of CMR vrachtbrief).

De factuur wordt opgemaakt door de 

verkoper of exporteur en is meestal in het 

Engels opgesteld. Zij bevat alle relevante 

gegevens over de producten en prijzen. In 

de regel zal de Douane de douanewaarde 

baseren op de factuur. Particulieren kun-

nen ook volstaan met de aankoopbon of 

een andere vorm van waardebepaling.

De vrachtbrief wordt opgemaakt door 

de exporteur en heeft verschillende ver-

schijningsvormen. Bij zeevervoer heet de 

vrachtbrief Bill of lading. Bij luchtvervoer 

heet hij Airwaybill of lading en bij vervoer 

over de weg de CMR-vrachtbrief.

Soms vraagt de Douane aanvullende docu-

menten. Wie importeert uit ontwikkelings-

landen kan bepaalde producten tegen een 

lager invoerrecht invoeren. Om te bewijzen 

dat de producten oorspronkelijk afkom-

stig zijn uit het betreffende land moet u 

een GSP-certicate Form A overleggen. Dit 

document dient uw verkoper in het land 

van oorsprong bij de overheid op te laten 

maken. 

Er zijn nog meer landen waarbij u voordeel 

met betrekking tot de invoerrechten kunt 

halen. Naast de ontwikkelingslanden heeft 

de EU verdragen met de zogenoemde EUR-

landen. Dit zijn:

• alle landen die behoren tot de Europese 

Vrijhandels Associatie (EVA) (of EFTA, de 

European Free Trade Association). Zij heb-

ben een bilateraal contract met Nederland. 

Goederen van oorsprong uit deze landen 

kunnen tegen een nultarief worden inge-

voerd. Overigens bestaat de EVA praktisch 

niet meer. Eigenlijk zijn alleen Zwitserland, 

Noorwegen en IJsland nog lid. 

• De landen van de Maghreb (Algerije,  

Marokko, Tunesië) en Mashrek (Egypte, 

Jordanië, Libanon en Syrië), alsmede 

Turkije, Zuid-Afrika, Mexico, Chili en 

Israël. Sinds juni 2011 is ook Zuid-Korea 

EUR-land.

• de ACS-landen (Afrikaans, Caribisch en 

Stille Zuidzee) en de LGO-landen (landen 

en gebieden overzee). Voor deze landen 

zijn de invoerrechten gedeeltelijk of 

geheel vervallen. 

Om de oorsprong van de producten uit deze 

landen te bewijzen moet u een certificaat 

van oorsprong EUR 1 overleggen. Bij som-

mige landen mag bij een waarde van minder 

dan 6000 euro per zending ook worden vol-

staan met een verklaring van oorsprong op 

de factuur. Voor een groot aantal producten 

uit Turkije geldt een afwijkend certificaat, 

het ATR. Het is overigens mogelijk dat 

landen zowel ontwikkelingsland zijn als 

EUR-land. In dat geval kan het best worden 

gekozen voor de status van EUR-land. 

Meestal is het invoerrecht dan 0%. 

7. Producten waarvoor aparte eisen gelden
Voor een aantal producten gelden extra 

eisen bij de invoer:

• werken van platina, goud en zilver;

• cultuurgoederen;

• precursoren;

• explosieven voor civiel gebruik;

• wapens;

• ruwe diamant;

• chemische wapens;

• bedreigde dier- en plantensoorten;

• gezelschapsdieren;

• diervoeders;
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• visserijproducten;

• levensmiddelen;

• geneesmiddelen;

• vlees en vleesproducten;

• planten;

• landbouwproducten;

• gevaarlijke afvalstoffen;

• producten die de ozonlaag invoeren;

• cadmium en cadmiumhoudende producten;

• gevaarlijke chemische stoffen;

• hout en houtproducten;

• pallets.

De Kamer van Koophandel kan u meer ver-

tellen over de eisen die gelden voor deze 

producten.

8.Wat komt er nog meer bij import 
kijken?
In de bovenstaande informatie is vooral 

aandacht besteed aan de directe invoer in 

Nederland, de rol van de Douane, de kosten 

en documenten. Ondernemers die gaan 

importeren krijgen echter met meer zaken te 

maken. Zoals het vinden van een buiten-

landse leverancier, het beoordelen van 

offertes, het uitwerken van de logistiek, het 

regelen van de betaling en het opmaken van 

contracten. Informatie over het opzetten van 

uw importtraject is verkrijgbaar bij de Kamer 

van Koophandel. Op www.kvk.nl vindt u 

naast het importplan informatie over de 

verschillende onderdelen van de import. 



Meer weten?  Ga naar www.kvk.nl/contact

• vergunningen, diploma’s en registraties

• markt

• huisvesting

• personeel

• belastingen en administratie

• verzekeringen

De KvK helpt u ook graag met 
vragen over:

Of vraag naar onze andere 
producten:

Of vraag naar onze andere producten:

www.kvk.nl voor het Handelsregister. Hier vindt u snel meer over zaken-

relaties adressen via internet: zelf up-to-date adressenbestanden selecteren 

handelsnaamonderzoek: bestaat uw nieuwe bedrijfsnaam al.

Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder.


