
Zijn het producten voor tweeërlei gebruik?

Zijn het militaire goederen uit de EU-lijst?

Beslisschema  producten tweeërlei gebruik bij (weder)uitvoer of overbrenging

Beslisschema voor militaire goederen

ja

Zijn het  lijst 1-stoffen?

Zijn het lijst 2-stoffen?

Beslisschema voor lijst 1-stoffen

Beslisschema voor lijst 2-stoffen

nee

ja

nee

Beslisschema Vergunningen strategische goederen

nee

ja

ja

Bij een controle treft u roducten aan waarop de

Verordening 2021/821, het Uitvoeringsverdrag 
chemische wapens of het Besluit strategische 

goederen van toepassing zijn.

Beslisschema  producten tweeërlei gebruik bij doorvoer

Beslisschema doorvoervergunning

http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/boeken/HVGEM/strategische_goederen-begripsbepalingen_en_wetgeving.html


Betreft het uitvoer of doorvoer van ricine of 

saxitoxine?

Dit zijn militaire goederen.

Ontheffing vereist

Beslisschema lijst 1-stoffen

Bij een controle treft u lijst 1-stoffen aan.

Dit zijn producten voor tweeërlei gebruik genoemd in 

Verordening 2021/821, bijlage I en IV.

Betreft het het invoer?

Het betreft de uitvoer, overdracht of doorvoer 

van overige lijst 1-stoffen? Ontheffing vereist (Ucw, artikel 3, lid 4)

Ontheffing vereist (Ucw, artikel 3, lid 4) 

en

Vergunning vereist

(Beslisschema producten voor tweeërlei gebruik)

nee

nee

ja

ja

ja
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Betreft het uitvoer, overdracht of doorvoer van 

3-quinuclidinylbenzilaat?

Dit zijn producten voor tweeërlei gebruik genoemd 

in de Verordening 2021/821, bijlage I.

Invoer uit een niet-verdragsstaat.

Beslisschema lijst 2-stoffen

Bij een controle treft u lijst 2-stoffen aan.

Dit is een militair goed.

Betreft het invoer.

Het betreft de uitvoer of doorvoer van overige 

lijst 2-stoffen? Beslisschema producten voor tweeërlei gebruik.

nee

nee

ja

ja

ja Geen vergunning of ontheffing vereist.

Dit is verboden.

ja

Beslisschema voor  militaire goederen.

nee
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Betreft het uitvoer van producten voor

tweeërlei gebruik genoemd in  bijlage I van 

de Vo. 2021/821?

Beslisschema producten tweeëlei gebruik bij doorvoer

Beslisschema producten voor tweeërlei gebruik bij (weder)uitvoer of overbrenging

Bij een controle treft u producten voor

tweeërlei gebruik.

Betreft het doorvoer in de zin van de Vo. 
2021/821

Betreft het wederuitvoer van producten voor

tweeërlei gebruik genoemd in bijlage I van 

de Vo. 2021/821?

Een vergunning is vereist.

nee

nee

ja

ja

ja

Een vergunning is vereist.

Betreft het intra-Unie 

overbrenging van producten voor 
tweeërlei gebruik genoemd in  de Vo. 

2021/821?

nee
Voor producten genoemd in bijlage IV  is een vergunning

vereist.

Team Poss houdt toezicht.

Als een vergunning is verleend, kan uitvoer/wederuitvoer 

met maximaal 10 werkdagen worden opgeschort. 

Betreft het uitvoer of van wederuitvoer 

producten voor tweeërlei gebruik

 niet genoemd in bijlage I van de Vo. 

2021/821?

nee

ja

Is een catch-allbepaling van toepassing?

(Vo. 2021/821, artikel 4)ja

Een vergunning is vereist.

Vo. 2021/821 niet van toepassing.

ja

Betreft het vervoer van producten voor

tweeërlei gebruik genoemd in de bijlage I 

van de Vo. 2021/821 en waarop een

catch-allbepaling van toepassing is, en 

waarbij de producten tijdelijk het

douanegebied verlaten?

nee

Vo. 2021/821 niet van toepassing.

De bepalingen van Tvo. CDW, artikel 843 zijn van toepassing. ja

nee

Voor niet in bijlage IV genoemde producten kan

een vergunningplicht worden ingesteld.

Is een ad-hoc vergunningplicht 

ingesteld?(Vo. 2021/821, artikel 9 en 10)

nee

nee

ja

http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e124
http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e124
http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e124
http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e124
http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e211
http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e211
http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e211
http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e124
http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e358
http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e358
http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e197
http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e197
http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e197
http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e225
http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e279
http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e313
http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e197
http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e225
http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e279
http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/A1001001A12A05B13845B07651#HVGEM-d2659e358


Betreft het doorvoer van niet-Unie producten
voor tweeërlei gebruik genoemd in  bijlage I 

van de Vo. 2021/821 bestemd voor

doeleinden genoemd in Vo. 2021/821 art. 4

lid 1?

Beslisschema producten weeëlei gebruik bij (weder)uitvoer of overbrenging

Beslisschema producten voor tweeërlei gebruik bij doorvoer

Bij een controle treft u producten voor

tweeërlei gebruik.

Betreft het (weder) uitvoer of overbrenging in 

de zin van de Vo. 2021/821.

Geen beperkingen

nee

ja

ja

Is een ad-hoc vergunningplicht ingesteld?

(Vo. 2021/821, artikel 7)
Een vergunning is vereist.

ja

Is een ad-hoc verbod ingesteld?

(Vo. 2021/821, artikel 7) Doorvoer verboden

nee

nee

Betreft het doorvoer van niet-Unie producten
voor tweeërlei gebruik niet genoemd in  

bijlage I van de Vo. 2021/821 bestemd voor

doeleinden genoemd in Vo. 2021/821 art. 4

lid 1?

ja

Betreft het doorvoer van niet-Unie producten
voor tweeërlei gebruik genoemd in  bijlage I 

van de Vo. 2021/821 voor militaire

doeleinden genoemd in Vo. 2021/821, art. 4

lid 2?

nee

nee

Is een ad-hoc verbod ingesteld?

(Vo. 2021/821, artikel 7) Doorvoer verbodenja ja

nee

Geen beperkingen

nee

ja
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Geen overdrachtsvergunning vereist.

Beslisschema uitvoer, doorvoer of overdracht van militaire goederen

Meldplicht

CDIU beoordeelt in overleg met het 

ministerie van Buza of een 

(ad-hoc)vergunningplicht wordt 

opgelegd.

Betreft het doorvoer door Nederland van goederen die afkomstig 

zijn van een bondgenoot of die een bondgenoot als 

eindbestemming hebben?

Betreft het overdracht uit Nederland?

Overdrachtsvergunning vereist.Het betreft overdracht naar een 

andere lidstaat.

Begrippen voor van toepassing van het Besluit (Bsg) en de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012 (Usg).

Lidstaat:  een lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein

Overdracht uit Nederland: overbrenging naar een andere lidstaat

Uitvoer uit Nederland: het doen verlaten van Nederlands grondgebied naar een derde land

Doorvoer door Nederland: uitsluitend vervoer via Nederlands grondgebied

Derde land: een land niet zijnde een lidstaat

Bondgenoot: Japan,  Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Australië een lidstaat of een Navo-lidstaat

Niet-bondgenoot: een ander land of een andere staat dan Japan,  Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Australiëeen lidstaat

of een Navo-lidstaat

Let op! Voor te vervullen douaneformaliteiten zijn  Noorwegen, IJsland en Liechtenstein een derde land

Is een ontheffing verleend van het verbod op doorvoer, uitvoer of 

overdracht zonder vergunning volgens  Bsg, art 6, 12 of 19?

Betreft het doorvoer door Nederland van goederen die afkomstig 

zijn uit een lidstaat en een lidstaat als eindbestemming hebben?

nee

Betreft het doorvoer door Nederland van goederen die uitsluitend 

worden  vervoerd door de territoritale wateren of het luchtruim van 

Nederland?

Zijn het: 

 goederen bestemd voor gebruik door de Nederlandse strijdkrachten

of

goederen die eigendom zijn van en bestemd voor gebruik door 

Navo-strijdkrachten of het Joint Force Command in Brunssum

of 

goederen die eigendom zijn van het Era

 of

militaire voertuigen die worden gebruikt door vreemde krijgsmachten 

bij gelegenheden als staats- of beleefdheidsbezoeken, vlootschouw 

en of luchtvaartmanifestaties?

Geen vergunning vereist en geen 

meldplicht bij doorvoer zonder 

aanlanding in Nederland.

Vrijstelling, geen vergunning vereist 

en geen meldplicht bij:

- uitvoer uit Nederland

- doorvoer door Nederland

- overdracht uit Nederland

Betreft het uitvoer uit Nederland? Uitvoervergunning vereist.

Geen vergunning vereist en geen 

meldplicht.

Betreft het overdracht naar België of 

Luxemburg.

nee

nee

ja

ja

nee

ja

ja

 betreft het doorvoer zonder lossing of 

overlading in Nederland?

ja

nee

nee

nee

Algemene of Individuele 

doorvoervergunning vereist.
 betreft het doorvoer met lossing of 

overlading in Nederland?

ja

ja

ja

Betreft het doorvoer door Nederland van goederen die afkomstig 

zijn van een niet-bondgenoot en die een niet-bondgenoot als 

eindbestemming hebben?

nee

Individuele doorvoervergunning 

vereist.

ja

ja

ja

ja

nee

nee
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Beslisschema individuele of algemene vergunning bij doorvoer van militaire goederen met vergunningplicht

Vrijstelling van, ontheffing van of uitzondering op vergunningplicht niet van toepassing

Lidstaat:  een lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein

Doorvoer door Nederland: uitsluitend vervoer via Nederlands grondgebied

Derde land: een land niet zijnde een lidstaat

Bondgenoot: Japan,  Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Australië, een lidstaat of een Navo-lidstaat

Niet-bondgenoot: een land of staat niet zijnde Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Australië, een lidstaat of een

Navo-lidstaat

Betreft het doorvoer door Nederland  met lossing of 

overlading van goederen die:

afkomstig zijn van een bondgenoot of een 

niet-bondgenoot

 en

 een bondgenoot als eindbestemming hebben?

nee
Betreft het doorvoer door Nederland met lossing of 

overlading van goederen die:

 afkomstig zijn van een bondgenoot

 en

 een niet-bondgenoot als eindbestemming hebben?

Betreft het de volgende categorie van de 

gemeenschappelijke EU-lijst van miltaire goederen:

- ML1 t/m ML3;

- ML4, onderdeel a;

- ML6, waar het complete voertuigen betreft;

- ML9, waar het complete vaartuigen betreft;

- ML10, waar het complete vliegtuigen of onbemande

luchtvaartuigen betreft;

- ML12, waar het complete systemen betreft;

- ML19, waar het complete systemen betreft.

Betreft het doorvoer door Nederland van goederen 

die:

 afkomstig zijn van een niet-bondgenoot

 en

 een niet-bondgenoot als eindbestemming hebben?

nee

ja

nee

Is een toegelaten gebruiker geregistreerd bij de CDIU

en

Doorvoer naar land van eindbestemming toegestaan 

volgens de sanctiewetgeving ( geen wapenembargo)?

Algemene doorvoervergunning NL007Betreft het een andere categorie van de 

gemeenschappelijke EU-lijst van miltaire goederen?

Individuele doorvoervergunning

Betreft het de volgende categorie van de 

gemeenschappelijke EU-lijst van miltaire goederen:

- ML3 en ML4 waar het clustermunitie, waaronder

clusterbommen, betreft

- ML4, voor wat betreft anti-personeelsmijnen.

ja ja

nee

Individuele doorvoervergunning

Betreft het een andere categorie goederen van de 

gemeenschappelijke EU-lijst van miltaire goederen?

Is een toegelaten gebruiker geregistreerd bij de 

CDIU?
Algemene doorvoervergunning NL008

Individuele doorvoervergunning

ja

ja

ja

ja

nee

nee

ja

ja

nee
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