
Betreft het overdracht / uitgaan uit 

Nederland van communautaire goederen 

naar lidstaat.

Overdracht/bestemming:  België of  Luxemburg?

Is het doorvoer van niet communautaire 

goederen door Nederland?

Aanlanding in Nederland?

Geen overdrachtsvergunning of 

meldplicht.

Betreft het overdracht door of  ten behoeve van de:

- Nederlandse krijgsmacht of 

- NAVO-strijdmachten, JFC of ERA of

- Staats- of beleefdheidsbezoeken etc?

Alle andere gevallen van uitvoer/uitgaan. Overdrachtsvergunning Bsg.

Vrijstelling (geen 

overdrachtsvergunningplicht en geen 

meldplicht Bsg).

Alle andere gevallen van doorvoer.

nee

ja ja

nee

ja

ja

Militaire goederen afkomstig uit of als 

eindbestemming: Australië, Japan,  Nieuw-Zeeland, 

Zwitserland, een NAVO-bondgenoot of een lidstaat 

die Nederland verlaten met hetzelfde vervoermiddel 

als waarmee zij zijn binnengekomen zonder 

overlading.

Beslisschema samenloop uitvoer in de zin van het Besluit strategische goederen (Bsg)  en uitgaan in de zin van de Wet wapens en munitie (Wwm) voor categorie I wapens (geluiddempers).

Bij een controle treft u geluiddempers voor 

vuurwapens aan.

Betreft het doorvoer door of  ten behoeve van de:

- Nederlandse krijgsmacht of 

- NAVO-strijdmachten, JFC of ERA of

- Staats- of beleefdheidsbezoeken etc?

Vrijstelling, geen vergunningplicht en 

geen meldplicht Bsg. 

Vrijstelling (geen 

vergunningplicht en geen 

meldplicht Bsg).

ja

CDIU beoordeelt namens het 

ministerie van ELI of een 

(ad-hoc) vergunningplicht 

moet worden opgelegd.

Wordt een 

doorvoervergunningplicht 

opgelegd?

Vrijstelling vergunningplicht, 

maar wel meldplicht Bsg.

nee

Doorvoervergunning Bsg (algemeen/individueel).

Ontheffing Wwm vereist voor 

uitgaan (artikel 13 lid 4 

Wwm) omdat het geen 

uitvoer in de zin van Bsg 

betreft).

Ontheffing Wwm vereist 

(artikel 13 lid 1 en 4 Wwm).

Betreft het binnenkomen/ invoer?
Geen samenloop met Bsg omdat Bsg alleen ziet op 

uitvoer- en doorvoersituaties. Alleen Wwm is van 

toepassing.

nee

ja

Is er een ontheffing verleend door de Minister?

nee

nee

Is het uitvoer Bsg/ uitgaan Wwm naar 3e 

land (niet lidstaat) van communautaire 

goederen? 

Betreft het uitvoer door of  ten behoeve van de:

- Nederlandse krijgsmacht of 

- NAVO-strijdmachten, JFC of ERA of

- Staats- of beleefdheidsbezoeken etc?

Is er een ontheffing verleend door de Minister?

Alle andere gevallen van uitvoer/uitgaan.

Vrijstelling (geen vergunningplicht en 

geen meldplicht Bsg).

Geen ontheffing Wwm vereist 

voor uitgaan (artikel 13 lid 4 

Wwm).

Uitvoervergunning Bsg.

Ontheffing Wwm vereist ( artikel 13 lid 1 

en 4 Wwm) omdat alleen voor uitvoer in 

de zin van Bsg artikel 13 lid 4 een 

voorziening bevat en niet voor doorvoer in 

de zin van Bsg.

Militaire goederen afkomstig uit of als 

eindbestemming: Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, 

Zwitserland, een NAVO-bondgenoot of een lidstaat 

die Nederland verlaten na overlading.

nee

nee

ja

nee

ja

ja

ja

nee

nee

ja

Ontheffing Wwm vereist 

(artikel 13 lid 2 Wwm voor 

gebruik en onderwijs 

Krijgsmacht, politie en 

overige openbare dienst en 

voor doorvoer in de zin van 

Wwm.

Samenloop Bsg / Wwm voor categorie I wapens - versie 1.0

 

 

NAVO LANDEN 

België Frankrijk Litouwen Roemenië Verenigd Koninkrijk 

Bulgarije Griekenland Luxemburg Slovenië Verenigde Staten  

van Amerika 

Canada Hongarije Nederland Slowakije  

Denemarken IJsland Noorwegen Spanje  

Duitsland Italië Polen Tsjechië  

Estland Letland Portugal Turkije  

Geen ontheffing Wwm vereist. 

Lidstaat: EU lidstaten en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein

Is er een ontheffing verleend door de Minister?
ja

nee

nee

ja

Doorvoer door Nederland van militaire goederen die 

afkomstig zijn uit, en als eindbestemming een 

lidstaat hebben.

nee

ja


