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Bijlage 
Cryptografische producten

 Waarom dit formulier?

Dit formulier is een bijlage bij het formulier Aanvraag Vergunning 
uitvoer of doorvoer strategische goederen of sanctiegoederen. U vult deze 
bijlage in als u cryptografische producten wilt uitvoeren van categorie 
5A002 of 5D002 van Bijlage I van Verordening (EU) 2021/821.

Indienen
U kunt dit formulier digitaal indienen via de postbus op 
berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.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) 151 21 22

1 Gegevens cryptografische producten

1a Voldoet het cryptografisch product aan alle criteria van noot 3 
(cryptografienoot) in categorie 5, deel 2 ‘informatiebeveiliging’ van 
Bijlage I van Verordening (EU) 2021/821? Kruis aan wat van toepassing is.

Ja. U hebt geen vergunning nodig.
Nee

1b Is de cryptografische functie van het product beperkt tot 
authentificatie en/of digitale handtekening?

Ja. U hebt geen vergunning nodig.
Nee

1c Gaat het om een hardware- of een softwareproduct? Hardware
Software

1d Valt het cryptografische product onder een van de beschrijvingen van 
technische noot 1 of noot 2 onder categorie 5A002 of de noten onder 
5D002 van Bijlage I van Verordening (EU) 2021/821?

Ja. U hebt geen vergunning nodig.
Nee

1e Gebruikt het cryptografische product symmetrische of 
asymmetrische cryptografie?

Symmetrische cryptografie
Asymmetrische cryptografie

1f Naam van het toegepaste cryptografisch algoritme

1g Sleutellengte (aantal bits)

1h Valt het cryptografisch product onder een Amerikaanse Licence 
Exception EnC?

Nee. Ga verder met 1j.
Ja

1i Onder welk deel van paragraaf 740.17 van de Export Admini stration 
Regulations (EAR) hebt u toestemming de producten uit te voeren 
uit de VS?

740.17 (a)(1)
740.17 (a)(2)
740.17 (b)(1)
740.17 (b)(2)(i)
740.17 (b)(2)(ii)

740.17 (b)(2)(iii)
740.17 (b)(2)(iv)(A)
740.17 (b)(2)(iv)(B)
740.17 (b)(3)
740.17 (b)(4)

1j Hebt u voor uitvoer van het cryptografisch product een geldige 
uitvoervergunning van een andere lidstaat van de Europese Unie?

Ja. Stuur een kopie van deze vergunning mee.
Nee

https://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl
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2 Eindgebruik

2 Is de eindgebruiker een 
overheidsinstelling of een 
niet-overheids instelling? 
Kruis aan wat van toepassing is.

Overheidsinstelling
Niet-overheidsinstelling

3 Ondertekening

Naam

Plaats

Datum

Handtekening
Schrijf binnen het vak.

 Toelichting

1 Cryptografische producten 
1b  Onder authentificatie en digitale handtekening valt ook de 

daarmee samenhangende sleutelbeheerfunctie. Authentificatie 
omvat alle aspecten van toegangscontrole waarbij geen 
encryptie van bestanden of tekst betrokken is, behalve wanneer 
deze rechtstreeks verband houdt met de bescherming van 
wacht woorden, persoonlijke identificatienummers (PIN-codes) 
of andere informatie om toegang zonder toestemming te 
voorkomen.

3 Ondertekening
  Dient u de aanvraag schriftelijk in? Dan moet u of uw 

vertegenwoordiger de aanvraag ondertekenen. Dient u de 
aanvraag digitaal in? Dan hoeft u of uw vertegenwoordiger 
niet te ondertekenen.
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