Douane
Belastingdienst

Aanvraag

Vergunning uitvoer vuurwapens,
onderdelen en essentiële componenten
voor vuurwapens en munitie
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u aan: een uitvoervergunning voor
de uitvoer uit de Europese Unie (EU) van:
– vuurwapens
– onderdelen en essentiële componenten van vuurwapens
– munitie
Het gaat hierbij alleen om producten die zijn vermeld in de lijst
in bijlage 1 bij de Verordening (EU) nr. 258/2012.
De exporteur moet voorafgaand aan de vergunningaanvraag
toestemming hebben voor:
– de invoer in het land van bestemming, en
– de doorvoer door derde landen buiten de EU
(alleen als sprake is van doorvoer door die landen).
		Let op
		Komt u vanuit een lidstaat het grondgebied van Nederland
binnen? En bent u al in het bezit van een in die lidstaat afgegeven
uitvoervergunning op grond van de Verordening 258/2012? Dan
moet u een ‘consent tot binnenkomen’ aanvragen. Dat doet u
met het formulier: Aanvraag Consent voor wapens en munitie.
Het kan zijn dat u naast deze uitvoervergunning ook een
afzonderlijke vergunning voor de uitvoer van militaire goederen
moet aanvragen. Dat doet u met het formulier Aanvraag
Vergunning uitvoer of doorvoer strategische goederen of
sanctiegoederen (download het formulier van www.douane.nl).
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.antwoordvoorbedrijven.nl.
U kunt dit formulier ook per post versturen.
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
Bijlagen
Bij deze aanvraag stuurt u kopieën van documenten mee om te
bewijzen dat:
– het land van invoer met de invoer heeft ingestemd, en
– als doorvoer door een of meer derde landen buiten de EU nodig is,
dat die derde landen van doorvoer daartegen geen bezwaar
hebben tegen de doorvoer.
Deze documenten kunnen zijn:
– het document (invoervergunning) waaruit blijkt dat het derde land
van invoer met de invoer heeft ingestemd
– het document waaruit blijkt dat derde land(en) van doorvoer
geen bezwaar tegen doorvoer over hun grondgebied hebben
– een bewijs dat u de vuurwapens, onderdelen en essentiële
componenten voor vuurwapens en munitie voorhanden mag
hebben (erkenning/verlof/jachtakte)
– factuur/contract
Toelichting op de vragen
Na de vragen staan definities en een toelichting op enkele van de
vragen. Dit kan u helpen bij het juist beantwoorden van de vragen.
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Soort aanvraag. Kruis aan wat van
toepassing is. Voor uitleg leest u de
aanvullende toelichting op de vragen.
Datum aanvraag

Enkelvoudige vergunning
Meervoudige vergunning
Algemene vergunning
–

*250450301*
2 5 0 4 5 0 3 0 1

–

25 045 03 01

Soort aanvraag

02 van 07

1

Gegevens aanvrager (exporteur)
Naam of bedrijfsnaam
Adres
Postcode en woonplaats			
Telefoonnummer					
E-mailadres
EORI-nummer						
Uw kenmerk

2

Identificatienummer van de vergunning
U hoeft hier niets in te vullen.

3

Vervaldatum
U hoeft hier niets in te vullen.

4

Aanspreekpuntgegevens
Naam contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon



E-mailadres contactpersoon
Ontvangers
Vermeld hier gegevens van alle personen en/of bedrijven waar u de goederen naartoe stuurt.
Naam of bedrijfsnaam 1
Adres
Postcode en woonplaats			
Land
Telefoonnummer
E-mailadres

Naam of bedrijfsnaam 2
Adres
Postcode en woonplaats			
Land
Telefoonnummer
25 045 03 02

5

E-mailadres

*250450302*
2 5 0 4 5 0 3 0 2

03 van 07

5

Ontvangers (vervolg)
Naam of bedrijfsnaam 3
Adres
Postcode en woonplaats			
Land
Telefoonnummer
E-mailadres

6

Instantie van afgifte
U hoeft hier niets in te vullen.

7

Agent/vertegenwoordiger

7a

Dient u deze aanvraag in als
agent/vertegenwoordiger van
de exporteur?

7b

Naam of bedrijfsnaam

Nee. Ga verder met vraag 8.
Ja. Vul uw gegevens in bij vraag 7b.

Adres
Postcode en woonplaats			
Telefoonnummer					
E-mailadres
EORI-nummer						
Land(en) van uitvoer
Gegevens land van uitvoer			

Naam van het land van uitvoer

Landcode

Land 1 van uitvoer					
Land 2 van uitvoer					
Land 3 van uitvoer					
Land 4 van uitvoer					

25 045 03 03

8



*250450303*
2 5 0 4 5 0 3 0 3

04 van 07

9

Land(en) van invoer en nummer(s) van invoervergunning(en)
Naam van het land van invoer								

Landcode Nummer van de invoervergunning





Stuur een kopie van de invoervergunning van het land van invoer met de aanvraag mee.
10

Uiteindelijke ontvangers

10a

Is de eindontvanger een ander
bedrijf dan de ontvanger?

10b

Naam of bedrijfsnaam

Nee. Ga verder met vraag 11.
Ja. Vul de gegevens van de eindontvanger van de goederen in bij vraag 10b.

Adres
Postcode en woonplaats			
Land
Telefoonnummer
E-mailadres
11

Derde landen van doorvoer

11a

Vindt doorvoer plaats door andere
landen buiten de EU?

11b

Gegevens land van doorvoer		

Nee. Ga verder met vraag 12.
Ja. Vul de naam/namen en landcodes van die landen van doorvoer in bij vraag 11b.
Naam van het land van doorvoer

Landcode

Land 1 van doorvoer				
Land 2 van doorvoer				
Land 3 van doorvoer				
Land 4 van doorvoer				
Stuur een kopie van de voorafgaande toestemming van de landen van doorvoer met de aanvraag mee.
Lidstaat of lidstaten waar de goederen normaliter onder de douane uitvoerregeling worden gebracht
Vul in: de lidstaat van de EU en de landcode waar de douane aangifte ten uitvoer wordt gedaan.
									Landnaam																				 Landcode
Lidstaat 1							
Lidstaat 2							
Lidstaat 3							

*250450304*
2 5 0 4 5 0 3 0 4

25 045 03 04

12

05 van 07

13

Omschrijving van de producten
Vul in: omschrijving van de
goederen, zodat indelen
van de goederen in het
Gebruikstarief mogelijk is.
Wees zo specifiek mogelijk.

13a

Markering
Vul in: het fabricagenummer
van het vuurwapen/ de
onderdelen of essentiële
componenten van het
vuurwapen

14

Goederencode Geharmoniseerd Systeem
Goederencodes
Vul in de GN-code 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.

15

Valuta en waarde
Valuta en waarde

16

Aantal producten
Aantal producten					
Eindgebruik
Beschrijf het eindgebruik van de
goederen zo specifiek mogelijk,
zodat duidelijk is waarvoor de
goederen gebruikt worden

25 045 03 05

17

*250450305*
2 5 0 4 5 0 3 0 5

06 van 07

18

Contractdatum
Contractdatum						

19

–

–

Douane uitvoerregeling
Kruis aan wat van toepassing is.

20

Uitvoer
Wederuitvoer

Bij nationale wetgeving vereiste aanvullende informatie
U hoeft hier niets in te vullen.

21

Afgiftevorm vergunning
Afgiftevorm vergunning
U kunt maar één optie aankruisen.

22

Papier
Elektronisch (alleen mogelijk bij uitvoeraangifte in Nederland)

Ondertekening aanvrager
Naam
Plaats
Datum								

–

–

Handtekening

									
Aantal bijlagen

Invoervergunning van het land van invoer (als vraag 9 is ingevuld)
 Voorafgaande toestemming van de landen van doorvoer (als vraag 11 is ingevuld)
Extra bijlagen (aantal)		



Aantekeningen (ruimte bestemd voor CDIU)










25 045 03 06



*250450306*
2 5 0 4 5 0 3 0 6
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Toelichting
Definities
Vuurwapen
Een draagbaar, van een loop voorzien wapen waarmee door
explosieve voortstuwing een lading, een kogel of een projectiel wordt
uitgestoten, dat daartoe is ontworpen of daartoe kan worden
omgebouwd.
Onderdelen van vuurwapens
Elk voorwerp of vervangend voorwerp dat speciaal is ontworpen
voor een vuurwapen en essentieel is voor de werking daarvan, met
inbegrip van een loop, kast of magazijn, slede of cilinder, grendel of
afsluiter, en elke voorziening die is ontworpen of aangepast om het
geluid dat door het afvuren van een vuurwapen wordt veroorzaakt,
te dempen.

Essentiële componenten voor vuurwapens
Het sluitingsmechanisme, de kamer en de loop van vuurwapens die,
als afzonderlijke voorwerpen, vallen onder de categorie waarin het
vuurwapen waarvan zij deel uitmaken of waarvoor zij bestemd zijn,
is ingedeeld.
Munitie
Het gehele stuk of zijn componenten, met inbegrip van patroon
houder, slaghoedje, voortstuwingskruit.

Aanvullende toelichting op de vragen
Soort aanvraag
U kunt een van de volgende drie vergunningen aanvragen voor de
uitvoer van vuurwapens, onderdelen en essentiële componenten
voor vuurwapens en/of munitie die vallen onder Verordening
(EU) nr. 258/2012.
Enkelvoudige vergunning
Deze vergunning is bedoeld voor één specifieke exporteur voor
één zending vuurwapens, onderdelen en essentiële componenten
van vuurwapens en/of munitie aan één geïdentificeerde uiteindelijke
ontvanger of ontvanger in een derde land.
Meervoudige vergunning
Deze vergunning is bedoeld voor één specifieke exporteur voor meer
zendingen van vuurwapens, onderdelen en essentiële componenten
van vuurwapens en/of munitie aan een geïdentificeerde uiteindelijke
ontvanger of ontvanger in een derde land.
Algemene vergunning
Deze vergunning is bedoeld voor één specifieke exporteur voor
meerdere zendingen vuurwapens, onderdelen en essentiële
componenten van vuurwapens en/of munitie aan meerdere
geïdentificeerde uiteindelijke ontvangers of ontvangers in één
of meer derde landen.
1 Gegevens aanvrager (exporteur)
Vul in de gegevens van de aanvrager (exporteur). Dit is de natuurlijke
persoon of rechtspersoon die de aanvraag doet of laat doen.
EORI nummer
Het EORI-nummer is een uniek identificatienummer dat bedrijven
moeten gebruiken bij gegevensuitwisseling met de Douane in
alle lidstaten van de Europese Unie. Meer informatie over het
EORI‑nummer vindt u op www.douane.nl.
Uw kenmerk
Vul hier uw kenmerk in.

7 Agent vertegenwoordiger
Vul in de gegevens van de agent/vertegenwoordiger die de aanvraag
indient voor de exporteur (als dat van toepassing is). De Cdiu kan
vragen om een schriftelijke volmacht waaruit blijkt dat de agent/
vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft van de exporteur.
In geval van vertegenwoordiging stuurt de Cdiu de vergunning naar
de vertegenwoordiger.
13 Omschrijving van de producten
Vul in de omschrijving van de goederen die in Nederland gebruikelijk
is. Vermeld ook bijzonderheden als deze van belang zijn voor het
indelen van de goederen volgens het gebruikstarief. Wees zo
specifiek mogelijk, zodat duidelijk is om welke goederen het precies
gaat. Als het om meerdere goederen gaat dan kunt u deze gegevens
invullen op de bijlage van het aanvraagformulier.
17 Eindgebruik
Beschrijf het eindgebruik van de goederen zo specifiek mogelijk,
zodat duidelijk is waarvoor de goederen precies gebruikt worden.

