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 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u een vergunning aan om 1 of meer 
cultuurgoederen meerdere keren tijdelijk uit te voeren uit de 
Europese Unie. Het gaat om cultuurgoederen die tijdelijk in een 
ander land worden gebruikt of tentoongesteld. Een vergunning 
is nodig voor goederen die voldoen aan de criteria van bijlage 1 
behorende bij de Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 
de Europese Unie. Kort samengevat zijn cultuurgoederen: kunst, 
archeologische voorwerpen en antiek. Zie voor meer informatie 
de laatste pagina van dit formulier.

Hoe werkt de vergunning?
Als de uitvoervergunning wordt verleend, ontvangt u alleen deel 2 
van deze vergunning. Deel 1 is voor onze administratie. Als u aangifte 
ten uitvoer doet voor de cultuurgoederen, moet u deel 2 laten zien. 
Na controle krijgt u deel 2 terug. Als de geldigheidsduur is verstreken 
of als u geen gebruik meer maakt van deze vergunning, moet u deel 2 
direct terugsturen aan Douane/Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU).

Bijlagen meesturen
Stuur met dit formulier de volgende documenten mee:

 – documentatiemateriaal van de uit te voeren cultuurgoederen 
met alle relevante gegevens van die cultuurgoederen 
Bijvoorbeeld: aankoopbewijzen, facturen, taxatierapport of 
expertiserapporten.

 – 1 of meer kleurenfoto’s waarop de cultuurgoederen zo duidelijk 
en compleet mogelijk zijn afgebeeld 
Kleurenfoto’s op papier moeten minimaal 8 x 12 cm zijn. 
Dient u uw aanvraag digitaal in? Dan moet het aantal pixels 
van de foto’s minimaal 950 x 1.400 (minimaal 1,5 MB) zijn.

Hebt u bij een vraag niet voldoende invulruimte? Ga dan verder 
op een bijlage. Onderteken zowel de aanvraag als elke bijlage.

Wij kunnen om extra informatie vragen
De CDIU of de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed kunnen 
vragen om aanvullende informatie als dat voor de behandeling 
van uw aanvraag noodzakelijk is. Bijvoorbeeld over de herkomst 
van de cultuur goederen. Deze informatie moet u dan schriftelijk 
of digitaal aanleveren.

Muziekinstrumenten
Vraagt u een uitvoervergunning aan voor een muziekinstrument? 
En is er samenloop met de Flora- en faunawet, bijvoorbeeld omdat 
in het instrument parelmoer of ivoor is verwerkt? Dan moet u ook 
een Musical Instrument Certificate (MIC) aanvragen. Dat kan via 
mijn.rvo.nl (zoek daar op: ‘Musical Instrument Certificate’).

Indienen
Bedrijven dienen dit formulier digitaal in via de postbus op: 
berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl. U hoeft dit formulier 
dan niet te ondertekenen.

Particulieren sturen het ingevulde en ondertekende formulier met 
bijlage(n) per e-mail aan drn-cdiu.groningen@douane.nl.

U kunt dit formulier ook per post versturen.
Het postadres van de CDIU is: 
Douane/Groningen/ 
Team Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 
Postbus 3070 
6401 DN Heerlen

Telefoon: 088 - 15 121 22

Aanvraag 
Uitvoervergunning cultuurgoederen
Specifiek open vergunning

https://mijn.rvo.nl
https://www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl
mailto:drn-cdiu.groningen@douane.nl
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1 Gegevens aanvrager (exporteur)

Wie vraagt de uitvoervergunning aan voor de cultuurgoederen die op deze aanvraag staan?

Naam of bedrijfsnaam

Adres

Postcode en woonplaats

Land

Naam contactpersoon

Telefoonnummer 
contactpersoon

E-mailadres contactpersoon

Voor bedrijven: 
EORI-nummer / fiscaal nummer

Voor particulieren: 
Burgerservicenummer

Referentie van de aanvrager
Vermeld deze referentie altijd op uw 
correspondentie over deze aanvraag.

2 Gebruiker

Is de aanvrager ook de gebruiker 
van de cultuurgoederen?

Ja. Ga verder met vraag 3.
Nee. Vul de gegevens van de gebruiker in.

Naam of bedrijfsnaam

Adres

Postcode en woonplaats

Land

3 Eigenaar

Is de aanvrager ook de eigenaar 
van de cultuurgoederen?

Ja. Ga verder met vraag 4.
Nee. Vul de gegevens van de eigenaar in.

Naam of bedrijfsnaam

Adres

Postcode en woonplaats

Land
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4 Bezit van de cultuurgoederen

Hoe is de eigenaar in het 
bezit gekomen van de 
cultuurgoederen?

Aankoop
Schenking
Legaat
Anders, namelijk

5 Verlenging of vervanging van bestaande Uitvoervergunning cultuurgoederen

Wilt u een bestaande Uitvoer-
vergunning cultuurgoederen 
(specifiek open vergunning) 
verlengen of vervangen? Vermeld 
dan het oude vergunningnummer.

Nee

Ja, verlenging van  N L 0 0 7 4 C D I U

Ja, vervanging van  N L 0 0 7 4 C D I U

6 Categorie van de cultuurgoederen

Omschrijving van de cultuur-
goederen (over eenkomstig 
bijlage I bij Verordening (EG) 
nr. 116/2009)

Categorie van de cultuurgoederen

Vraagt u een uitvoervergunning aan voor verschillende cultuurgoederen met dezelfde categorie en goederencode? 
Geef dan antwoord op deze vraag op een aparte bijlage bij dit formulier. Of voeg als bijlage een paklijst bij 
van alle cultuurgoederen waarvoor u met dit formulier een uitvoervergunning aanvraagt. Vermeld in dat geval: 
zie bijlage <nummer van de bijlage>.

7 Omschrijving van de cultuurgoederen

Om welke cultuurgoederen 
gaat het?

Vul in: objectbenaming (een of enkele trefwoorden, bijvoorbeeld schilderij, beeldhouwwerk, muziekinstrument, 
meubilair, masker, munt, fossiel, globe, ruiterpistool) en omschrijving van het cultuurgoed.
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7 Omschrijving van de cultuurgoederen (vervolg)

Heeft uw aanvraag betrekking 
op een viool, cello of bas? Vul dan 
ook de onderstaande gegevens in. 

Gaat het om meerdere instrumenten?
Gebruik dan een aparte bijlage bij dit formulier.

Viool/cello/bas vervaardigd door

Lengte corpus cm Bouwjaar

Breedte corpus boven cm Mensuurlengte cm

Breedte corpus midden cm
Borstbreedte tussen 
mensuurkerven cm

Breedte corpus onder cm Afstand tussen de F-gaten cm

Houtsoort van het achterblad

Houtsoort van het bovenblad

Lakkleur

Eventuele bijzonderheden

8 GN-code

Wat is de 8-cijferige GN-code 
(goederencode) van het cultuur-
goed? (Zoals vermeld in bijlage I 
bij Verordening (EG) nr. 116/2009)

9 Waarde

Wat is de totale waarde van 
de cultuurgoederen? €

De hierboven vermelde 
totale waarde is de:
(Voeg bij deze aanvraag bewijs
stukken van de waarde.)

Taxatiewaarde
Verzekerde waarde
Aankoopwaarde
Andere waarde, namelijk

10 Ondertekening aanvrager

Ik verklaar dat de gegevens in deze aanvraag en in de meegestuurde bewijsstukken juist zijn.

Naam

Plaats

DatumHandtekening
Schrijf binnen het vak.
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 Overzicht van de categorieën cultuurgoederen, gebaseerd op bijlage 1 bij Verordening (EG) 116/2009

Cate-
gorie

Omschrijving Waarde-
drempel

Goederencode

1 Oudheidkundige voorwerpen, ouder dan 100 jaar, afkomstig van:
 – opgravingen en vondsten, op het land en in zee
 – oudheidkundige locaties
 – oudheidkundige collecties

geen 9705 00 00
9706 00 00

2 Delen die integrerend deel hebben uitgemaakt van artistieke, historische of religieuze monumenten 
die niet in hun geheel bewaard zijn gebleven, ouder dan 100 jaar

geen 9705 00 00
9706 00 00

3 Afbeeldingen en schilderijen die niet tot categorie 4 of 5 behoren en geheel met de hand zijn 
vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke materialen, ouder dan 50 jaar en niet 
meer in het bezit van de maker

€ 150.000 9701

4 Aquarellen, gouaches en pasteltekeningen die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op 
welke ondergrond, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker

€ 30.000 9701

5 Mozaïeken, ongeacht van welke materialen, die geheel met de hand zijn vervaardigd en niet tot 
categorie 1 of 2 behoren, en tekeningen die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op 
welke ondergrond en van welke materialen, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker

€ 15.000 6914
9701

6 Oorspronkelijke gravures, prenten, zeefdrukken en lithografieën en hun respectieve matrijzen, 
alsmede de originele affiches, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker

€ 15.000 Hoofdstuk 49
9702 00 00
8442 50 99

7 Oorspronkelijke beelden of oorspronkelijk beeldhouwwerk, alsmede kopieën die zijn verkregen 
volgens hetzelfde procedé als de oorspronkelijke stukken, ouder dan 50 jaar en niet meer in het 
bezit van de maker en niet behorend tot categorie 1

€ 50.000 9703 00 00

8 Fotoafdrukken, films en de negatieven daarvan, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van 
de maker

€ 15.000 3704; 3705; 3706
4911 91 80

9 Wiegendrukken en manuscripten, met inbegrip van geografische kaarten en partituren, 
afzonderlijk of in verzamelingen, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker

geen 9702 00 00; 9706 00 00
4901 10 00; 4901 99 00
4904 00 00; 4905 91 00
4905 99 00; 4906 00 00

10 Boeken, ouder dan 100 jaar, afzonderlijk of in verzamelingen € 50.000 9705 00 00; 9706 00 00

11 Gedrukte geografische kaarten, ouder dan 200 jaar € 15.000 9706 00 00

12 Archieven en onderdelen daarvan, ongeacht de aard en het materiaal, ouder dan 50 jaar geen 3704; 3705; 3706
4901; 4906
9705 00 00; 9706 00 00

13 Verzamelingen* en exemplaren voor verzamelingen van fauna, flora, mineralen en anatomische delen
verzamelingen* van historisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch belang

€ 50.000 9705 00 00

14 Vervoermiddelen, ouder dan 75 jaar € 50.000 9705 00 00
Hoofdstukken 86 t/m 89

15 Andere antiquiteiten die niet tot de categorieën 1 tot en met 14 behoren:

a tussen 50 en 100 jaar oud:
 – speelgoed, spellen
 – glaswerk
 – edelsmidwerk
 – meubelen en meubelstukken
 – optische instrumenten en instrumenten voor de fotografie of de cinematografie
 – muziekinstrumenten
 – uurwerken
 – houtwaren
 – aardewerk
 – tapisserieën
 – tapijten
 – behangselpapier
 – wapens

b meer dan 100 jaar oud

€ 50.000  
 
 
Hoofdstuk 95
7013
7114
Hoofdstuk 94
Hoofdstuk 90
Hoofdstuk 92
Hoofdstuk 91
Hoofdstuk 44
Hoofdstuk 69
5805 00 00
Hoofdstuk 57
4814
Hoofdstuk 93 
 
9706 00 00

* Als omschreven in het arrest van het Hof van Justitie in zaak 252/84, namelijk ‘voorwerpen die relatief zeldzaam zijn, normalerwijs 
niet overeenkomstig hun oorspronkelijke bestemming worden gebruikt, voorwerp zijn van speciale handelsbranches buiten de 
gewone handel in soortgelijke gebruiksvoorwerpen, en een hoge waarde hebben’.
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