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Folterwerktuigen   

Folterwerktuigen zijn goederen die gebruikt kunnen worden 
voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke 
of onterende behandeling of bestraffing. Maatregelen voor 
de handel in deze goederen met derde landen zijn 
vastgesteld door de Europese Unie in Verordening (EU) 
2019/125. Onder ‘handel’ vallen ook technische bijstand en 
diensten van tussenhandelaren. De goederen waar het om 
gaat, staan in bijlage II, bijlage III en bijlage IV van de 
verordening. Folterwerktuigen mag u niet zo maar in-, uit- 
of doorvoeren van en naar niet-EU-landen. In sommige 
situaties geldt een verbod. In andere gevallen hebt u een 
vergunning nodig.  

Bijlage II 

In bijlage II van de verordening gaat het om goederen die 
uitsluitend gebruikt kunnen worden voor de uitvoering van 
de doodstraf of foltering, of andere wrede, onmenselijke 
behandeling en bestraffing. Het betreft hier de volgende 
goederen: 

• Goederen ontworpen voor de executie van mensen 
als galgen, guillotines en systemen ontworpen voor 
de executie van mensen door toediening van een 
dodelijke chemische stof. 

• Goederen die volgens de verordening niet geschikt 
zijn voor gebruik door rechtshandhavingsautoriteiten 
om mensen in bedwang te houden als 
stroomschokapparaten, duimboeien, vingerboeien, 
duimschroeven en vingerschroeven, stangboeien en 
beenboeien.  

• Draagbare goederen die volgens de verordening niet 
geschikt zijn voor gebruik door rechtshandhavings-
autoriteiten bij oproerbeheersing of zelfbescherming 
als knuppels met een schacht met metalen spijkers. 

• Zwepen, bijvoorbeeld zwepen met strengen of 
riemen die prikkels, weerhaken, spijkers, 
metaaldraad en dergelijke hebben om de impact van 
de streng of riem te vergroten.  

De handel in goederen uit bijlage II is verboden. Een 
uitzondering geldt hier indien aangetoond kan worden dat 
de goederen in het land van eindbestemming gebruikt zullen 
worden voor tentoonstellingen in musea vanwege hun 
historische betekenis.  

Bijlage III en IV 

In bijlage III en IV van de verordening gaat het om goederen 
die niet alleen gebruikt kunnen worden voor foltering of 
andere wrede, onmenselijke behandeling of bestraffing, 
maar ook voor andere legitieme doeleinden. Voorbeelden 
van goederen in bijlage III: 
 

• Goederen ontworpen om mensen in bedwang te 
houden als kluisters en groepskluisters, individuele 
boeien of ringen, alle met een vergrendelings-
mechanisme, en spuwmaskers. 

• Wapens en apparaten die zijn ontworpen voor 
oproerbeheersing of zelfbescherming als 
bijvoorbeeld draagbare wapens met elektrische 
ontlading en vaste of monteerbare wapens met 
elektrische ontlading die een groot bereik hebben. 



 

• Wapens en apparatuur voor de verspreiding van 
verdovende of irriterende chemische stoffen en 
bepaalde aanverwante stoffen, voor gebruik bij 
oproerbeheersing of zelfbescherming als pelargoon-
zuurvanillylamide, capsicum-oleohars en vaste of 
monteerbare apparatuur voor de verspreiding van 
verdovende of irriterende chemische stoffen. 

Goederen in bijlage IV zijn: 
 

• Producten die zouden kunnen worden gebruikt voor 
de executie van mensen met een dodelijke injectie als 
amobarbital, pentobarbital, secobarbital, thiopental 
en natriumzout van deze producten.  

 
Voor de uitvoer van goederen in bijlage III en IV moet u een 
vergunning hebben. Dat geldt ook voor het verlenen van 
tussenhandel-diensten en technische bijstand. Het is 
verboden deze goederen door te voeren indien u weet dat 
deze ingezet worden voor foltering of bestraffing. 

Opium- en Geneesmiddelenwet 

De goederen in bijlage IV vallen ook onder de Opiumwet 
(amobarbital, pentobarbital, secobarbital en natriumzout 
van deze producten) en de Geneesmiddelenwet (thiopental 
en natriumzout van dit product). U moet daar óók een 
ontheffing (Opiumwet) of vergunning (Geneesmiddelenwet) 
voor hebben.  

Type vergunningen 

Folterwerktuigen mogen niet zo maar in-, uit- of 
doorgevoerd worden naar niet-EU-landen. Indien er geen 
verbod geldt, hebt u een vergunning nodig. Hiervoor zult u 
een vergunning moeten aanvragen voor de uitvoer van het 
product. U kunt drie soorten vergunningen aanvragen, te 
weten: 

• Een individuele vergunning (voor goederen in bijlage 
II, III en IV). Deze geldt voor één specifieke exporteur 
of tussenhandelaar voor uitvoer of tussenhandel naar 
één eindgebruiker in een derde land, voor één of 
meer goederen. Voor goederen in bijlage II kunt u 
uitsluitend een individuele vergunning aanvragen.  

• Een globale vergunning (voor goederen in bijlage III 
en IV). Deze geldt voor één specifieke exporteur of 
tussenhandelaar voor uitvoer of tussenhandel naar 
één of meer gespecificeerde eindgebruikers en 
distributeurs. 

• Een algemene vergunning (enkel voor goederen in 
bijlage IV). Dit is een uitvoervergunning waarmee 
bepaalde goederen naar bepaalde landen onder 

specifieke gebruiksvoorwaarden geëxporteerd 
kunnen worden. De landenlijst en 
gebruiksvoorwaarden staan in bijlage V van de 
verordening.  

Meer informatie 

Voor meer informatie neemt u contact op met:  
Belastingdienst/Douane Groningen/CDIU 
Postbus 3070 
6401 DN Heerlen 
Telefoon: (088) 151 21 22 
Fax: (088) 151 31 82 

 
 

 
 

Dit is een publicatie van: 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Postbus 20061 | 2500 EB Den Haag 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden 
ontleend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in 
deze publicatie. 
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