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Goederen en technologie voor informatiebeveiliging 
worden op grote schaal geëxporteerd uit Nederland. 
Dit type goederen wordt gecontroleerd in het 
Wassenaar arrangement, vanwege de mogelijkheid 
om deze goederen zowel civiel als militair in te zetten.  
Daarbij kunnen deze goederen een faciliterende rol 
spelen bij schendingen van mensenrechten.  
 
Voor de export van dit type goederen stelt het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken een aanpassing 
voor per 01-01-2018. Het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken ziet dat cryptografie goederen 
een bulkgoed geworden is met veelal een laag of 
beperkt risico op mogelijke 
mensenrechtenschendingen. Gezien de totale 
marktomvang is de hiermee gepaard gaande 
administratieve last voor het bedrijfsleven en de 
betrokken departementen dusdanig groot geworden, 
dat een verfijning voor dit type vergunning wordt 
voorgesteld. Het doel is dan ook te komen tot een 
doelmatig en effectief beleid op exportcontrole voor 
cryptografiegoederen.  
 
Scope van het type goederen 
De goederen die in aanmerking komen voor een 
aanpassing in de vergunningverlening zijn Wassenaar 

gecontroleerde goederen onder categorie 5A002, 
5D002 & 5E002. Dit varieert van videoconferencing 
apparatuur tot aan apparatuur of programmatuur 
waarmee je kwaadwillend netwerkverkeer kunt 
blokkeren. Goederen voor cybersurveillance, zoals 
inbraakprogrammatuur, en uitrusting voor het 
onderscheppen van (mobiele) telecommunicatie 
vallen nadrukkelijk buiten scope van de 
aanpassingen.  

Risicogerichte aanpak 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken maakt de 
risicobeoordeling van exportvergunningen op basis 
van de volgende criteria: 
• Aard van het goed of de dienst; 
• Exporteur; 
• Eindgebruik(er); 
• Eindbestemming. 
 
Op basis van deze risicoafweging neemt het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken een besluit over de 
toekenning van een vergunning en het type 
vergunning. Voor categorie 5A002, 5D002 en 5E002 
zijn er drie type  vergunningen: 



 

• De nationale algemene uitvoervergunning 
(NL010) voor categorie 5A002, 5D002 en 5E002, 
voor export naar bestemmingen waarvoor het 
risico op bijdrage aan 
mensenrechtenschendingen niet bestaand tot 
minimaal is.  

• Globale vergunning voor bestemmingen waarop 
mensenrechtensancties of wapenembargo van 
kracht is of met een hoog politiek afbreukrisico 

• Individuele vergunning 
 
Voor elk type vergunning gelden andere voorwaarden 
naargelang het risicoprofiel van de transactie.  

Algemene Nationale Uitvoervergunning 
NL010 

De Nationale Algemene Uitvoervergunning geldt voor 
alle landen, met uitzondering van wapenembargo 
en/of sanctie landen of landen met een hoog politiek 
afbreukrisico. Verplichtingen onder deze vergunning 
zijn minimaal.  Exporteur dient wel over een 
goedgekeurd ICP te beschikken. Ten minste twee 
weken voorafgaand aan het gebruik van deze 
vergunning dient een schriftelijk verzoek om 
registratie te worden ingediend bij de 
Belastingdienst/ Douane Groningen/Team Centrale 
Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU). 

Globale vergunningen 

In veelvoorkomende gevallen worden vergunningen 
voor categorie 5A002, 5D002, 5E002 goederen 
aangevraagd naar een bestemming waar 
mensenrechtensancties op rusten of wapenembargo 
van kracht is. Uit nader onderzoek naar de 
bestemming in combinatie met dit type goederen 
kunnen twijfels zijn over de transactie. Voor dit type 
bestemmingen worden daarom additionele 
voorwaarden opgelegd om eventuele risico’s op 
mensenrechtenschendingen te mitigeren. Voor dit 
type bestemmingen is de exporteur verplicht een End 
User Statement te hebben van elke eindgebruiker in 
zijn administratie. Legalisering van End User 
Statements voor dit type goederen is niet verplicht. 
Als alternatief accepteren wij ook een Consignee 
Undertaking. In dit document staat precies naar 
welke landen geleverd mag worden en onder welke 
voorwaarden. 
 

Een exporteur dient bij het gebruik van een algemene 
nationale uitvoervergunning en/of een globale 
vergunning te beschikken over een goedgekeurd 
Internal Compliance Program (ICP). Het ICP geeft een 
overzicht van de verzameling maatregelen en 
procedures die een exporteur neemt om ervoor te 
zorgen dat zijn goederen na export niet voor militaire 
doeleinden of mensenrechtenschendingen worden 
ingezet. Deze maatregelen en procedures bevatten 
belangrijke elementen, zoals de rollen en 
verantwoordelijkheden binnen de organisatie, 
screening van de eindgebruiker(s) en trainingen. Bij 
globale vergunningen dienen exporteurs in het ICP 
expliciet duidelijk te maken welke maatregelen zij 
hanteren om te voorkomen dat de goederen gebruikt 
worden bij de schending van mensenrechten. 
Daarnaast moet duidelijk aangegeven worden bij een 
aanvraag welke goederen geleverd gaan worden. 
 
Het exporteren van goederen waar de mogelijkheid 
bestaat om cryptografie te ontsleutelen of omzeilen, 
of goederen waarmee je versleuteld verkeer kunt 
monitoren is uitgesloten van een globale vergunning. 
Deze goederen moeten altijd via een individuele 
vergunning worden aangevraagd.   

Individuele vergunningen 

In alle overige gevallen kan altijd een individuele 
vergunning worden aangevraagd. Hier kijkt het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken dan op basis van 
een case-by-case benadering naar. Voor dit type 
vergunning is de End User Statement verplicht. Ook 
dient de ‘bijlage cryptografische producten’ ingevuld 
te worden.  
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