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De functie van het invullen van de waarde en 
hoeveelheid op de vergunningaanvraag is 
tweeledig:  

1. Het begrenst het gebruik van een 
exportvergunning tot maximaal de 
opgegeven waarde en/of hoeveelheid.  

2. Het geeft de overheid inzicht in de omvang 
van de totale export van strategische 
goederen. Deze cijfers worden gebruikt voor 
rapportages aan de Tweede Kamer en de 
Europese Commissie. 

 
 
Vergunningen voor een enkele transactie  
Voor vergunningen voor een enkele transactie 
(individuele vergunningen) ligt de waarde en 
hoeveelheid voor de hand: dit is simpelweg de 
hoeveelheid en statistische waarde van de te 
exporteren goederen zoals omschreven in het 
onderliggend contract dat u met de koper heeft 
getekend, of de offerte die u heeft verstuurd. Als 
daarin de kosten voor het vergunningplichtige goed 
niet gespecificeerd zijn, dient u een onderbouwde 
schatting van de waarde van de export op te geven. 
U kunt hiervoor de (statistische) marktwaarde van 

de producten of diensten nemen. Licht dit toe in het 
opmerkingenveld op het aanvraagformulier.  
De vergunning geeft slechts toestemming voor een 
enkele transactie, dus de waarde en hoeveelheid op 
de vergunning dienen te corresponderen met de 
statistische waarde en hoeveelheid die u invult op 
de aangifte uitvoer.  
 
 

Vergunningen voor meerdere transacties 
Een exportvergunning kan u de mogelijkheid geven 
om gedurende de looptijd van de vergunning 
meerdere exporten plaats te laten vinden (globale 
vergunningen, of individuele vergunningen voor 
meerdere transacties). Elke export onder deze 
vergunning dient geregistreerd te worden, waarmee 
de resterende waarde en hoeveelheid waarvoor de 
vergunning nog inzetbaar is afneemt. Ook hier 
wordt de statistische waarde bedoeld. Als de 
maximale waarde of hoeveelheid is bereikt, dan is 
de vergunning uitgeput en dient voorafgaand aan 
een nieuwe export een nieuwe vergunning te 
worden aangevraagd. Houd opnieuw rekening met 
een behandeltijd van 8 weken.  

https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HD/douanewaarde-bijlage_1_waarden_en_prijzen.html
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HD/douanewaarde-bijlage_1_waarden_en_prijzen.html


 

Bij uw aanvraag is het van belang een goede 
inschatting te maken van wat u gedurende de 
looptijd van de vergunning denkt te gaan 
exporteren. Een te lage inschatting kan leiden tot 
het snel moeten doen van een nieuwe 
vergunningaanvraag. Maar vraag ook niet meer aan 
dan wat u maximaal denkt te kunnen exporteren. 
Als de waarde van een vergunning niet kan worden 
onderbouwd, kan dit een reden voor de CDIU zijn 
om de waarde bij te stellen.  
 
Voorbeeld: U exporteert jaarlijks tussen de 10.000 
en 20.000 kilo gecontroleerde grondstof naar 
landen waar een exportvergunning voor nodig is. De 
prijzen fluctueren tussen de €1,50 en €2,- per kilo. U 
vraagt dan jaarlijks een globale vergunning aan voor 
de export van 20.000 kilo grondstof, met de 
daarmee corresponderende maximale waarde: 
€40.000,-  
De eerste export die onder deze vergunning 
plaatsvindt gaat om 5.000 kilo, à €2,- per kilo. U 
schrijft dus 5.000 kilo en €10.000 af van uw 
vergunning. U kunt deze vergunning hierna nog tot 
het einde van de looptijd gebruiken voor de export 
van 15.000 kilo, ter waarde van maximaal €30.000,- 
 
 
Bijzondere gevallen 
Bij niet-fysieke export is niet altijd een hoeveelheid 
te bepalen. Wanneer de export niet in eenheden is 
uit te drukken, laat u dit vak leeg. U dient wel toe te 
lichten waarom dit volgens u niet mogelijk is.  
 
Voorbeeld: U zult komend jaar vijf keer een 
presentatie geven waarin kennis verwerkt is welke 
aan exportcontrole onderhevig is . Deze 
presentaties zult u geven aan een selectief 
gezelschap in het buitenland. Op de 
vergunningaanvraag vult u als aantal ‘vijf’ in.  
 
Voorbeeld: U zult gedurende het komende jaar op 
regelmatige basis gecontroleerde technische 
gegevens gaan uitwisselen met een van uw 
leveranciers in het buitenland. Dit gebeurt via e-
mail, telefoon,  cloud en/of post. Voor deze 
gegevens bestaat geen zinvolle maat. U laat het vak 
leeg en kunt de daarbij behorende argumentatie 
invullen in het opmerkingenveld. 
 

Voorbeeld: U levert technische ondersteuning in 
gecontroleerde technologie aan een bedrijf in het 
buitenland. Het bedrijf betaalt u hiervoor per uur. 
Volgens het contract zult u voor 50 uur worden 
ingehuurd. De in te vullen hoeveelheid op de 
vergunning is 50 uur.  
 
Let op: op dit moment is het nog niet mogelijk om 
bv de eenheid ‘uren’ op het aanvraagformulier in te 
vullen. Gebruik de eenheid ‘stuks’, voor alle 
eenheden die niet genoemd worden op het 
aanvraagformulier, en licht dit toe in het 
opmerkingenveld. 
 
 
Waarde van niet-vergoede export 
De waarde op een exportvergunning moet 
overeenkomen met de (verwachte) vergoeding voor 
die specifieke export. Er zijn gevallen van export 
waar geen vergoeding tegenover staat. Als dat het 
geval is, laat u dit veld op het aanvraagformulier leeg 
en geeft u toelichting waarom u geen vergoeding 
ontvangt voor de export In andere gevallen maakt 
een export onderdeel uit van een groter project, of 
gaat het om export tussen verschillende vestigingen 
van uw eigen bedrijf. De export heeft dan de waarde 
die correspondeert met de interne geldstroom die 
samenhangt met de transactie. 
 
Voorbeeld: U exporteert gecontroleerde 
blauwdrukken naar uw leveranciers in het 
buitenland, opdat deze de door u bestelde 
producten kunnen produceren. U bent in dit 
scenario de klant, er staat geen vergoeding 
tegenover het exporteren van de blauwdrukken. U 
laat dan dit veld leeg. Let op dat u de situatie helder 
uitlegt in het opmerkingenveld of in een bijlage bij 
uw aanvraag. 
 
Voorbeeld: Een medewerker van uw bedrijf levert 
vergunningplichtige technische bijstand aan een 
vestiging in het buitenland. De Nederlandse 
salarisadministratie verhaalt intern de uren van de 
medewerker op de vestiging in het buitenland. De 
waarde op de vergunning correspondeert dan met 
de (verwachte) compensatie voor de Nederlandse 
vestiging. Let op: als de uren van de medewerker 
niet vergoed worden door de vestiging in het 
buitenland, dan is er sprake van onbetaalde export 



 

en kan het veld worden leeggelaten. Licht dit toe in 
het opmerkingenveld op het aanvraagformulier. 
 
Voorbeeld: Samen met een internationaal 
consortium voert u een constructieproject uit ter 
waarde van 60 miljoen Euro. Als onderdeel van dit 
project levert u vergunningplichtige goederen en 
technologie aan het samenwerkingsplatform. U 
krijgt geen vergoeding voor deze export, maar krijgt 
wel betaald bij de oplevering van het project. In dit 
geval kunt u een onderbouwde schatting van de 
waarde van de export opgeven. U kunt hiervoor de 
marktwaarde van de producten of diensten nemen. 
Licht dit toe in het opmerkingenveld op het 
aanvraagformulier.  
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