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Export control



Even voorstellen: Lidwina Hoekstra

⁻ Advocate en mede-eigenaar Customs 
Knowledgde

⁻ Customs Knowledge
⁻ Adviseren en procederen over al wat met 

douanerecht te maken heeft; van start 
(vergunningen) tot eind (procederen)

⁻ Opleidingen

⁻ Mijn focusgebied
⁻ Advies en procederen (fiscaal) strafrecht, 

import- en exportperikelen 

⁻ NVWA, ILT, OM, FIOD, en Douane 



Voor vandaag:
- Douanerechtelijke aspecten van exporteren

- Uitvoeraangifte - proces

- Exporteur moet in de EU gevestigd zijn

- Export control

- Dual use producten

- Sancties 

- Maar vooral ook:
- Awareness

- Tips & Tricks



Wat gebeurt er allemaal douanerechtelijk?

Exporteren



Uitvoeraangifte
- (digitaal) document benodigd voor Douane wanneer 

de goederen het vrije verkeer van de EU verlaten

- Ook wel:
- EX-A of EU-A

- Wat staat daar op?
- Ontvanger van de goederen

- Welk type goederen (productomschrijving en 
goederencode)

- Gewicht

- Plaats van uitvoer (Schiphol, Rotterdamse haven 
bijvoorbeeld)

- Wordt opgemaakt vóór vertrek

- Soms aanvullende documentatie nodig
- Certificaat van Oorsprong (CvO / EUR1)

- EORI-nummer nodig (Economic Operator Registration 
and Identification)



Uitvoeraangifte



En dan?
- Aangifte wordt ontvangen en kunnen worden 

gecontroleerd door Douane
- Controle ziet op:

- Veiligheid

- Gezondheid

- Economie

- Milieu

- Vergunningsvereisten

- Goederen mogen pas weg na toestemming Douane
- Gaat via bericht aan douanekantoor van uitgang (dat is 

het bevoegde kantoor voor de plek waar de goederen 
de Unie verlaten; zeehaven of luchthaven dus)

- Vervoer naar kantoor van uitgang
- Goederen worden verzegeld 

- Zelf als men AEO (Authorised Economic Operator) 
gecertificeerd is

- Anders Douane 



Exporteur – artikel 1 Vo (EU) 2446/2015

1. een particulier die goederen bij zich draagt die het 
douanegebied van de Unie zullen verlaten, wanneer 
deze goederen deel uitmaken van zijn persoonlijke 
bagage

2. in andere gevallen, wanneer punt 1 niet van 
toepassing is:

3. een in het douanegebied van de Unie gevestigde 
persoon die de macht heeft om te beslissen en beslist 
heeft dat de goederen dat douanegebied zullen 
verlaten

4. wanneer punt 2.1 niet van toepassing is, eender 
welke in het douanegebied van de Unie gevestigde 
persoon die partij is bij de overeenkomst op grond 
waarvan goederen dat douanegebied zullen verlaten



Exporteur (2)
- Definitie alleen bij uitvoer, niet bij wederuitvoer

- Vanaf oktober 2020 is Douane hierop gaan 
controleren

- Exporteur neemt niet alleen formaliteiten op zich, 
maar is ook aan te spreken op basis van bijzondere 
wetgeving (bijv. product- en voedselveiligheid en dual 
use)

- Tips:
- Sluit een goede overeenkomst in geval opgetreden 

wordt (voor een derde) als exporteur

- Modelovereenkomsten, maar kunnen (en moeten) 
uitgebreider



Wat is het eigenlijk en wat moet je ermee?

Export control



Wat is dat dan bijvoorbeeld?



Waar ging dit over en hoe liep dit af?
ECLI:NL:GHARL:2013:BY9127 (Hof Arnhem-Leeuwarden 21-01-2013)

• Transport uitbesteed aan B.V. Y.

• Gecorrespondeerd met eigenaar B.V. Y over vereisten die nodig zijn voor 
een rechtsgeldig transport van de goederen

• Geen invoervergunning vereist

• Gevraagd of uitvoervergunning nodig was, geen duidelijk antwoord

• Op zitting: wist niet of uitvoervergunning nodig was, advies B.V. Y 
ingewonnen want deskundig bedrijf



Uitspraak gerechtshof
⁻ “Het hof heeft op grond van voorgaande gang van zaken niet de 

overtuiging bekomen dat de verdachte bewust de kans dat het 
tritium(gas) zonder vergunning uitgevoerd zou worden heeft aanvaard 
of op de koop toe heeft genomen. De verdachte is er van uit gegaan 
dat een vergunning, zo die vereist was, door [getuige] (aan wiens 
bedrijf het transport was uitbesteed) zou worden aangevraagd en dat 
deze t.t.v. de export aanwezig zou zijn.”



Daar liep het met een sisser af..
⁻ Maar toen ging de rechtspraak er wat ‘harder’ in…

⁻ Is binnen het OM een heel team opgezet dat zich uitsluitend 
bezighoudt met sanctiewetgeving

⁻ En is voorkomen beter dan genezen..



Maar wat kunnen de gevolgen zijn?
1. Serieuze boetes 
2. Gevangenisstraf mogelijk (6 jaar)
3. Natuurlijke personen: feitelijk leidinggevenden
4. VS: extra-territoriaal

1. Directors and officers of US nationality
2. Products/Parts of US origin

5. Bad press: naming and shaming



Wat valt er onder ‘export control’
⁻ Economische sancties

⁻ Oplegging en handhaving 

⁻ EU sancties

⁻ VS sancties

⁻ Exportcontrole

⁻ Handel met gesanctioneerde landen/entiteiten/personen



Waarom?
⁻ (Politieke) instrumenten

⁻ Internationale gemeenschap of nationaal

⁻ Sturen of bestraffen van gedrag van bepaalde landen

⁻ Teneinde de internationale vrede en veiligheid te 
handhaven of te herstellen



Op welke juridische basis?

- VN resolutie - EU verordening

Werking op:
- Landen 
- Terroristische organisaties 

Werking  op:
- Landen (besluit)
- Entiteiten/personen 
(verordening)



Waar ligt de focus vooral op:



Waarom?
Overheden wereldwijd streven er naar:

⁻ Controle over strategische items, hetzij met hoge 
technologische capaciteiten of speciaal ontworpen of 
aangepast voor militaire doeleinden, om export naar 
bestemmingen buiten de EU en het VK zonder 
voorafgaande toestemming te vermijden;

⁻ Controle uit te oefenen op handel met landen onder 
embargo of sancties, bedrijven, organisaties of personen;

⁻ Te voorkomen dat bepaalde goederen of technologie 
worden vrijgegeven aan specifieke, benoemde 
eindgebruikers;

⁻ Er voor te zorgen voor zorgvuldigheid met gevaarlijke 
goederen, inclusief nucleair materiaal en chemicaliën;

⁻ De technologische vooruitgang bij te houden die criminelen 
in staat stellen op verschillende manieren te opereren en 
de politiek te veranderen van landen.

⁻ Er voor te zorgen dat export- en importbewegingen 
gedocumenteerd en traceerbaar zijn.



Waar moet dan aan gedacht worden?

Sancties



Juridische basis voor sancties

Werking op:
- NL entiteiten/personen (regeling)

Kan (uit)werking op: 
- landen 
- EU entiteiten/personen 



EU sancties

- Toepassingsbereik
- Op alle EU entiteiten en personen, ook als zij 

buiten de EU opereren

- Op EU en niet-EU branches (en 
dochtervennootschappen) van EU entiteiten

- Op alle personen met een niet-EU nationaliteit 
voor zover zij zich in de EU bevinden

- Op niet-EU entiteiten voor zover zij zaken doen 
binnen de EU

- Wat kan het dan zijn?
- Handelsrestricties (overheid / goederen)

- Financiële restricties (betaling / financiële dvl. / 
bevriezing)

- Omzeiling



VS sancties

• Grotendeels ook sancties die EU heeft, 
maar ook nog specifieke sancties 
bijvoorbeeld ten aanzien van landen of 
entiteiten

• Bijvoorbeeld:

• Iran

• Venezuela

• Noord-Korea

• China



Waarom export control nodig en waar 
ziet het op?

- Achtergrond exportcontrole: anti-proliferatie / anti-
massavernietigingswapens

- Exportcontrole
- Alle uitvoer van dual-use en militaire goederen buiten 

EU ongeacht de bestemming (en binnen EU voor 
militaire goederen of Bijlage IV dual-use verordening)

- Op basis van:

- EU Verordening 428/2009 (dual-use verordening)

- Algemene Douanewet

- Besluit strategische goederen

- Uitsluitend vergunningsplichten => geen algemene 
verboden (zoals bij sanctierecht)

- DUAL USE items: zowel civiel als militair gebruik

- Export van militaire goederen is nationaal geregeld



Waar gaat het dan om?
- Wat is het:

1.Militaire goederen

2.Chemische wapens strategische goederen

3.Dual-use goederen

- 4.Sancties

- Catch all!



Strategische goederen



Handel met sanctielanden



Handel met gesanctioneerde partijen 
en/of entiteiten



Tips & Tricks

Voorkomen is 
beter dan 
genezen



Risico’s
- Onderzoek POSS (Precursoren, oorsprong, 

strategische goederen, sanctiewetgeving)

- Handhaving door OM

- Strafvervolging - sancties



Wat is dan belangrijk om ‘gedoe’ te voorkomen?

In het kader van sancties:
• US Nexus controleren en geen transacties met US Nexus 
uitvoeren zonder OFAC-vergunning
• Tijdig bank/financiële instellingen informeren en 
gelaagde benadering toepassen:

• Ken uw klant;
• Ken uw product of uw dienst;
• Ken het ontvangende land;

• Ken het eindgebruik;
• Ken de eindgebruiker; en
• Ken de transactie.

• Zorg dat offertes/overeenkomsten sanctiebestendig zijn.
• Wees transparant jegens de toezichthouder en de 
bank/fo.
• Weet hoe te reageren indien er iets misgaat.



Mogelijkheden van CDIU 
- Verzoek om classificatie van het product

- CDIU stelt vast of product vergunningsplichtig is of niet

- Verzoek om sondage
- CDIU stelt vast of vergunning mogelijk zou zijn

- Vergunningsaanvraag
- Reguliere vergunningsaanvraag

- Diverse ‘varianten’

- Voor specifiek product

- Voor specifieke klant

- Voor algemene uitvoer



STEL ZE GERUST!

VRAGEN?!




