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Toelichting en 
algemene informatie 
Vergunning vrijstelling goederen voor 
onderzoek, analyses of proefneming 

Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning

Informatie voor bedrijven met een ‘Vergunning vrijstelling goederen 
voor onderzoek, analyses of proefneming’

Wat kunt u met deze vergunning?
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 (EU) 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.

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

Algemene voorwaarden

Bij uw vergunning horen algemene voorwaarden, die vindt u 
hieronder. 

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.

Aangifte in het vrije verkeer brengen 
Bij het doen van de aangifte zorgt u ervoor dat de goederen 
gecontroleerd kunnen worden. U toont op verzoek de vergunning.

In de aangifte vermeldt u als aanvullende informatie: 
 – het nummer van de vergunning
 – het adres en de plaats waar de goederen naartoe gaan

Voltooiing onderzoek, analyse of proefneming
Elk onderzoek, analyse of proefneming moet uiterlijk zijn voltooid 
op de datum die in de vergunning staat. In bepaalde gevallen kunt u 
om verlenging vragen. U moet dan een schriftelijk verzoek indienen 
bij het douanekantoor waar u de aangifte om de goederen in het 
vrije verkeer te brengen hebt ingediend. 
Stuur met uw verzoek een kopie mee van de ‘Aangifte in het vrije 
verkeer brengen’. Dien het verzoek in vóórdat het onderzoek, de 
analyse of de proefneming is voltooid.

Verklaring voltooiing onderzoek, analyse of proefneming 
Zodra het onderzoek, de analyse of proefneming is voltooid moet 
u dat melden bij de Douane. Stuur daarvoor een verklaring naar het 
douanekantoor dat de vergunning beheert. 

Vermeld in de verklaring:
 – de datum waarop u de goederen in het vrije verkeer hebt gebracht
 – de plaats waar u de aangifte voor het in het vrije verkeer brengen 
hebt gedaan

 – het nummer van de aangifte voor het in het vrije verkeer brengen
 – het adres en de plaats waar de goederen zijn tijdens het onderzoek, 
de analyse of de proefneming 

 – de datum waarop het onderzoek, de analyse of proefneming 
is voltooid

Hoe u de verklaring opstuurt, vindt u in de individuele voorwaarden 
bij uw vergunning. De contactgegevens van het douanekantoor vindt 
u op douane.nl.

Uw verklaring moet binnen 2 maanden na voltooiing van het 
onderzoek, de analyse of proefneming bij de Douane binnen zijn.

http://douane.nl
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Restanten 
Zijn de goederen die u met vrijstelling in het vrije verkeer hebt 
gebracht niet volledig gebruikt? Dan moet u de restanten onder 
toezicht van de Douane laten vernietigen. U krijgt dan een bewijs 
van vernietiging. Neem voor vernietiging contact op met de Douane. 
U kunt er ook voor zorgen dat de restanten geen handelswaarde 
meer hebben of dat ze worden uitgevoerd uit de EU. Daarvoor 
moet u vooraf toestemming vragen aan de Douane. 
Als u de goederen niet laat vernietigen, behandelen of uitvoeren, 
dan moet u alsnog de belastingen betalen. 

Administratieve verplichtingen
Het is belangrijk dat u een goede administratie bijhoudt. 
Algemene regels over de administratieve verplichtingen vindt u 
in het ‘Handboek Douane’ op douane.nl.
U moet een administratie bijhouden waarmee de Douane 
het verloop van de vrijstelling kan controleren. Vermeld hierin:

 – de datum waarop u de goederen hebt ontvangen
 – het nummer van deze vergunning
 – een korte omschrijving van de goederen
 – het adres en de plaats waar de goederen naartoe gaan
 – het onderzoek, de analyse of de proefneming 
 – het doel
 – de datum waarop het onderzoek, de analyse of de proefneming 
is voltooid

 – de datum waarop het doel is bereikt
 – welke restanten er overblijven

Wijzigingen
Verandert er iets in uw gegevens dat invloed heeft op deze 
vergunning? Geef deze wijziging dan door aan de Douane.

Individuele voorwaarden

Als er voor uw bedrijf naast algemene voorwaarden ook individuele 
voorwaarden gelden, staan die voorwaarden in uw vergunning. 

http://douane.nl
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