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Aanvraag 
Vergunning vrijstelling goederen voor 
onderzoek, analyse of proefneming

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u aan: een ‘Vergunning vrijstelling 
goederen voor onderzoek, analyse of proefneming’. Met deze 
vergunning mag u eenmalig of doorlopend (maximaal 3 jaar) 
goederen bestemd voor onderzoek, analyse of proefneming in 
het vrije verkeer brengen, zonder dat u belastingen hoeft te betalen. 
Het gaat hierbij om goederen die u vanuit een land buiten de 
Europese Unie in Nederland in het vrije verkeer wilt brengen.

De vergunning geldt alleen voor de goederen en hoeveelheden 
die de Douane vaststelt. Daarbij wordt een uiterste datum 
vastgesteld voor:

 – het in het vrije verkeer brengen (invoer) van de goederen
 – het voltooien van onderzoek, analyse of proefneming

Deze gegevens vindt u terug op het laatste blad van de vergunning. 
Daar staat ook of de toestemming eenmalig of doorlopend is.

Let op!
De vrijstelling van belastingen geldt niet voor goederen die zijn 
bedoeld voor onderzoek, analyse of proefneming met als doel 
het werven van klanten.

Voorwaarden
Om de vergunning te kunnen krijgen, moet u voldoen aan de 
volgende voorwaarden:

 – U gebruikt de goederen om hiervan de samenstelling, kwaliteit of 
andere technische kenmerken vast te stellen, met als doel 
informatie te krijgen voor industrieel of commercieel onderzoek.

 – De goederen worden bij dit onderzoek helemaal of voor een deel 
verbruikt.

 – De goederen die u vermeldt in de aangifte voor het in het vrije 
verkeer brengen moeten overeenstemmen met de goederen die 
in de vergunning staan.

 – U moet kunnen aantonen dat u de goederen hebt gebruikt voor 
het beoogde onderzoek en doel.

Let op!
Als u niet voldoet aan alle wettelijke bepalingen en voorwaarden 
van deze vergunning, moet u alsnog de belastingen betalen en 
eventueel een boete.

Beantwoord de vragen volledig. Gebruik dit formulier ook als u
een wijziging wilt doorgeven. Beantwoord dan alleen vraag 1a, 1b, 1c 
en 1d en de vraag of vragen waarvoor de gegevens zijn veranderd.

Bijlagen
Stuur met uw aanvraag twee ondertekende goederenlijsten mee. 
Vermeld hierop alle goederen die u in het vrije verkeer wilt brengen.
Hebt u bij een bepaalde vraag niet genoeg ruimte? Ga dan verder 
op een bijlage. Zet op elke bijlage uw naam en handtekening.

Opsturen
Onderteken het formulier en stuur het met de bijlage(n) naar:
Belastingdienst/Douane/naam van het kantoor
Het adres is altijd: 
Postbus 3070, 6401 DN Heerlen

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en 
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

Taal: Nederlands

https://belastingdienst.nl/privacy
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1 Gegevens aanvrager

1a Naam of bedrijfsnaam

Adres

Postcode en plaats

1b Inschrijvingsnummer KvK

1c EORI-nummer of RSIN

1d Naam contactpersoon binnen uw 
onderneming voor de Douane

Functie

Telefoonnummer

2 Eenmalige of doorlopende toestemming

2 Wilt u een eenmalige of 
doorlopende toestemming?

Eenmalige toestemming
Doorlopende toestemming (u krijgt een vergunning voor maximaal 3 jaar)

3 Doel

3 Wat is het doel van de 
toestemming?
Omschrijf het onderzoek, de analyse 
of de proefneming.

4 Goederen en hoeveelheden

4a Voor welke goederen vraagt u 
de toestemming aan?
Omschrijf het soort goederen.

GN-code. Vermeld de volledige 
GN-code van 8 cijfers.

Waarde

4b Wat zijn de hoeveelheden per 
onderzoek, analyse of proef-
neming?
Vermeld de hoeveelheden in 
meetbare grootheden: 
stuks, kilo’s, liters, enz.

5 Op welke datum(s) brengt u de goederen over naar Nederland?

5 Op welke datum(s) brengt u de 
goederen over naar Nederland?

6 Voltooien onderzoek, analyse of proefneming

6 Geef een indicatie van de datum 
waarop het onderzoek, analyse 
of proefneming is voltooid

€
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7 Administratie

7 Locatie waar u de administratie 
van deze vergunning bewaart
Vermeld de adresgegevens van de 
locatie (bijvoorbeeld de bedrijfsruimte) 
waar u de handels- en belasting bewijs-
stukken en andere boek houd kundige 
bewijs stukken bewaart. Vermeld 
minimaal de postcode en het huis-
nummer met eventuele toevoeging. 

8 Vereiste vergunning

Let op! U kunt alleen een ‘Vergunning vrijstelling goederen voor onderzoek, analyse of proefneming’ aanvragen als u een ‘Registratie elektronisch 
berichtenverkeer AGS (Aangiftesysteem)’ hebt of deze tegelijk met de ‘Vergunning vrijstelling goederen voor onderzoek, analyse of proefneming’ aanvraagt. 
Deze registratie hebt u niet nodig als u zich laat vertegenwoordigen bij het doen van een ‘Aangifte in het vrije verkeer brengen’.

8 Hebt u een ‘Registratie 
elektronisch berichtenverkeer 
AGS (Aangiftesysteem)’?

9 Ondertekening

Naam

Functie

Plaats

Datum

Uw handtekening
Schrijf binnen het vak.

Bijlagen

– –

Nee, ik stuur een aanvraag mee voor de ‘Registratie elektronisch berichtenverkeer AGS 
(Aangiftesysteem)’

Nee, ik laat mij vertegenwoordigen bij het doen van een ‘Aangifte in het vrije verkeer brengen’

Ja, nummer

2 ondertekende goederenlijsten

Extra bijlagen (aantal)
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