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Aanvraag 
Vergunning aanschaf, invoer of 
vervoer van sanctiegoederen van 
bijlage I en II uit Iran

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u aan: een vergunning aanschaf, invoer 
of vervoer van sanctiegoederen en technologie van bijlage I en II 
uit Iran voor goederen zoals beschreven in bijlage I en II van 
Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 
betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot 
intrekking van verordening (EU) nr. 961/2010. Een vergunning voor 
uitvoer/wederuitvoer van militaire en dual-use goederen die 
onder deze sanctieverordening vallen vraagt u aan met het 
formulier: Aanvraag vergunning uitvoer of doorvoer strategische 
goederen of sanctiegoederen.

Bijlagen
Vraagt u een vergunning aanschaf, invoer of vervoer van 
sanctiegoederen van bijlage I en II vanuit Iran aan?  
Stuur dan mee met deze aanvraag:

 – Een kopie van het getekende contract of de order.

Hebt u bij een vraag niet voldoende invulruimte? Ga dan verder op 
een bijlage. Zet op elke bijlage uw naam en handtekening.

Indienen
U kunt dit formulier digitaal indienen via de postbus op 
www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl 

U kunt dit formulier ook per post opsturen.  
Het postadres van de CDIU is: 
Belastingdienst / Douane / Groningen/ 
team Centrale dienst voor in- en uitvoer 
Postbus 3070  
6401 DN  Heerlen

Telefoon: (088) 151 21 22

1 Soort aanvraag

Kruis aan wat van toepassing is. Invoer
Tijdelijke invoer
Vervoer zonder (tijdelijke) invoer in de EU
Aanschaf

2 Gegevens aanvrager (importeur/koper/vervoerder)

2a Naam of bedrijfsnaam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

2b Referentie

2c EORI-nummer

https://www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl
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3 Gegevens agent/vertegenwoordiger

Alleen invullen als een agent/vertegenwoordiger deze aanvraag invult.

3a Naam of bedrijfsnaam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

3b Referentie

3c EORI-nummer

4 Gegevens van de in Iran gevestigde exporteur of verkoper

Naam of bedrijfsnaam

Adres

Postcode en woonplaats

Land

5 Gegevens vervoerder

Alleen invullen als deze een andere is dan de aanvrager en bij vervoer uit Iran naar een derde land zonder (tijdelijke)invoer in de EU

Naam of bedrijfsnaam

Adres

Postcode en woonplaats

Land

6 Goederen

6a Omschrijving goederen

Naam product

Type- en versienummer

6b Kruis aan wat van toepassing is. 
Hebt u voor hetzelfde product 
eerder een aanvraag ingediend? 

Nee. Ga verder met vraag 6c.

Ja. Nummer van de aanvraag

Is deze aanvraag toegewezen? Nee
Ja
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6 Goederen (vervolg)

6c GN-code SG-post

Valuta

Eenheid hoeveelheid

CAS-Nummer

Waarde van de goederen

Hoeveelheid

7 Transactie

7a Land van herkomst

Lidstaat waar de goederen 
zich bevinden

Land van bestemming

Land van eindbestemming

Land van oorsprong

7b Contractdatum

7c Uiterste maand van  
verzending uit Iran

7d  Aanvullende informatie

8 Afgiftevorm vergunning

Afgiftevorm vergunning 
Kruis aan wat van toepassing is.

Papier
Elektronisch

9 Ondertekening

Naam

Plaats

Datum

Handtekening 
Schrijf binnen het vak.

Aantal bijlagen



04 van 04

1 Soort aanvraag
Kruis aan om welke soort aanvraag het gaat.

2 Gegevens aanvrager (importeur/koper/vervoerder)
Vul hier de gegevens in van de aanvrager. Dit is de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die de aanvraag doet of laat doen. 

2b Vul hier de referentiegegevens van de aanvrager in.

2c EORI-nummer
Vul hier het EORI-nummer van de aanvrager in. Dit nummer 
bestaat uit uw RSIN/fiscaal nummer met een aanvulling.

3 Gegevens agent/vertegenwoordiger
Vertegenwoordigt een agent/vertegenwoordiger de aanvrager? 
Vul dan hier de gegevens in van de agent/vertegenwoordiger die 
de aanvraag indient voor de aanvrager. Belastingdienst/Douane 
Groningen/Cdiu kan vragen om een schriftelijke volmacht 
waaruit blijkt dat de agent/vertegenwoordiger toestemming 
heeft van de aanvrager voor deze aanvraag van een vergunning.

Vult een agent/vertegenwoordiger deze vergunningaanvraag 
in? Dan stuurt Belastingdienst/Douane Groningen/Cdiu de 
vergunning naar de agent/vertegenwoordiger.

3b Vul hier de referentiegegevens in van de agent/
vertegenwoordiger.

3c EORI-nummer
Vul hier in: het EORI-nummer.

4 Gegevens van de in Iran gevestigde exporteur of verkoper
Vul hier de gegevens in van de in Iran gevestigde exporteur of 
verkoper.

5 Gegevens vervoerder
Alleen invullen als deze een andere is dan de aanvrager en bij 
vervoer uit Iran naar een derde land zonder (tijdelijke)invoer in de 
EU. Vul hier de gegevens in van de vervoerder van de goederen.

6 Goederen
6a Omschrijving van de goederen 

Vermeld hier de naam van de goederen die in Nederland 
gebruikelijk is. Vermeld ook bijzonderheden als deze van invloed 
is op het indelen van de goederen volgens de ‘goederennaamlijst 
internationale handel’. Wees zo specifiek mogelijk, zodat 
duidelijk is om welke goederen het precies gaat.

6c 
 – GN-code. Vul hier de GN-code in voor de goederen. Het gaat 

hier om het zogenoemde gebruikstarief. U vindt de GN-codes op 
de website van de Douane: www.douane.nl, zet in het zoekvak: 
Gebruikstarief.

 – CAS-nummer. Gaat het om chemicaliën? Vul dan hier het 
CAS-nummer in, het registratienummer van de Chemical 
Abstracts Service.

 – SG-post. Vul hier het post-/categorienummer in. U vindt dit 
nummer in bijlage I en II van Verordening (EG) nr. 267/2012 van 
de Raad, van 23 maart 2012

7 Transactie
7a 

 – Land van herkomst
 Vul hier het land in vanwaar de goederen zijn verzonden met 
als bestemming Nederland, ongeacht de landen die tijdens het 
vervoer zijn aangedaan. 

 – Land van bestemming
Vul hier het land in waar de goederen naartoe worden 
verzonden.

 – Land van eindbestemming
Vul hier het land in waar het uiteindelijke eindgebruik plaats-
vindt. U hoeft niet de landen te vermelden waar de goederen 
tijdens het vervoer door komen. Weet u dat de goederen 
uiteindelijk worden door geleverd aan een andere bestemming 
dan het land van eindbestemming? Dan moet u dit vermelden

 – Land van oorsprong 
Land waar de goederen zijn voortgebracht.

7c Uiterste datum van verzending uit Iran
Vul hier de dag, maand en het jaar in waarin naar verwachting 
alle goederen zijn verzonden.

8 Afgiftevorm vergunning
Kruis aan in welke vorm u de vergunning wilt hebben. Het is 
alleen mogelijk de vergunning elektronisch te ontvangen als deze 
via www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl is ingediend.

9 Ondertekening
Dient u de aanvraag schriftelijk in? Dan moet u of uw 
vertegenwoordiger de aanvraag ondertekenen. 

U (aanvrager) of uw vertegenwoordiger verklaart met het 
ondertekenen en opsturen (schriftelijk) of het indienen (digitaal) 
van deze aanvraag:

 – dat hij voor deze transactie geen tweede aanvraag heeft 
ingediend in een andere lidstaat

 – dat hij weet dat de goederen in rubriek 6 sanctiegoederen zijn en 
dat het daarom van groot belang is de bestemming van de in te 
voeren en/of te vervoeren goederen juist te vermelden

 Toelichting

https://www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl

	Waarom dit formulier?
	Bijlagen
	Indienen

	1	Soort aanvraag
	2	Gegevens aanvrager (importeur/koper/vervoerder)
	3	Gegevens agent/vertegenwoordiger
	4	Gegevens van de in Iran gevestigde exporteur of verkoper
	5	Gegevens vervoerder
	6	Goederen
	7	Transactie
	8	Afgiftevorm vergunning
	9	Ondertekening
	Toelichting
	1	Soort aanvraag
	2	Gegevens aanvrager (importeur/koper/vervoerder)
	3	Gegevens agent/vertegenwoordiger
	4	Gegevens van de in Iran gevestigde exporteur of verkoper
	5	Gegevens vervoerder
	6	Goederen
	7	Transactie
	8	Afgiftevorm vergunning
	9	Ondertekening


	1a: Off
	2a: 
	1: 
	2: 
	4: 
	3_PC: 
	5_TEL: 
	6_EM: 

	2b: 
	2c_EORI: 
	3a: 
	1: 
	2: 
	4: 
	3_PC: 
	5_TEL: 
	6_EM: 

	3b: 
	3c_EORI: 
	4: 
	1: 
	2: 
	4: 
	3: 
	5: 

	5: 
	1: 
	2: 
	4: 
	3: 
	5: 

	6a: 
	1_ML: 
	3: 
	2: 

	6b: 
	1: 
	2: Off

	6b0: Off
	6c: 
	1: 
	4: 
	6: 
	0: 
	2: 
	3: 
	5: 

	7a: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	7d_ML: 
	7b: 
	date01: 
	d: 
	m: 
	y: 


	7c: 
	9: 
	1: 
	2: 
	4_A2: 
	3: 
	date03: 
	d_F: 
	m_F: 
	y_F: 



	8: Off


