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Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement Met
ingang van September 2021 officieel van kracht

Wat zijn dual-use-goederen?

Dual-use-goederen hebben doorgaans een onschuldige, civiele toepassing. Maar in
de verkeerde handen kunnen ze worden gebruikt om bijvoorbeeld
massavernietigingswapens, ballistische raketten of conventionele militaire goederen
te maken.
Om misbruik tegen te gaan, zijn dual-use goederen onderworpen aan strenge
exportregels. Zo geldt binnen de EU een vergunningplicht voor de uitvoer van deze
strategische goederen en diensten. Is het risico op misbruik te groot, dan wordt de
vergunningaanvraag afgewezen. De afspraken hierover zijn in de EU geregeld in
wetgeving, de EU Dual-Use-verordening.

De meest recente informatie over Dual Use goederen kunt u hier vinden
Vernieuwde EU-exportregels voor dual-use-goederen | Publicatie | Rijksoverheid.nl

De gepubliceerde lijst kunt u hier vinden
EUR-Lex - 32021R0821 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Veelgestelde vragen kunt u hier vinden
Veelgestelde vragen herziening EU dual-use-verordening | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Heeft u vragen over vergunningaanvragen, indelingsverzoeken en staat uw vraag niet bij de
veelgestelde vragen? Neem dan contact op met:

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU),
Postbus 3070, 6401 DN Heerlen.
Telefoon: 088 - 151 21 22,
e-mail: cdiu@douane.nl
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Vanwege de internationale veiligheid gelden er strenge regels voor de uitvoer, de
overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten van tweeërlei gebruik. Deze
regels zijn gebaseerd op de Europese Verordening No. 2021/821 van het Europees
Parlement die met ingang van September 2021 officieel van kracht gegaan is.
Deze verklaring in laten vullen en rechtsgeldig laten ondertekenen door een bij de KvK als
tekenbevoegd aangemerkt persoon.
Doorlopende / Éénmalige non-dual-use verklaring
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Ondergetekende, in deze bevoegd vertegenwoordiger van:
Bedrijfsnaam :

_______________________________________(bij voorkeur bedrijfsstempel)

Adres:

________________________________________________________

Postcode:

________________________________________________________

Plaats en Land:

________________________________________________________

Factuurnummer:

______________________________________(alléén bij eenmalige verklaring)

Verklaart en garandeert dat:
✓ er voldoende kennis genomen is van de bepalingen met betrekking tot Dual Use
goederen;
✓ er géén Strategische Goederen, al dan niet ontmanteld of onderdelen daarvan,
geëxporteerd, overgebracht, verhandeld of doorgevoerd worden;
✓ In voorkomend geval er wél sprake is van vergunning-plichtige goederen zal J.
Heebink Customs Services BV vooraf schriftelijk door ondergetekende daarover, per
email, ingelicht worden op het volgende adres:
customs@heebink.nl (Vermeld in het onderwerp Dual Use + dossiernummer)

Vertegenwoordiger: __________________________________________________
Functie:

__________________________________________________

Datum:

__________________________________________________

Handtekening:

__________________________________________________

Disclaimer
In geval van (vermeende) overtreding van de wet- en regelgeving op dit gebied is de ondergetekende
aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die J. Heebink Customs BV, als gevolg van deze (vermeende)
overtreding zal leiden.
Ook vrijwaart ondergetekende J. Heebink Customs BV tegen aansprakelijkheden van derden, waaronder
begrepen ondergeschikten, die verband houden met het niet, niet correct of niet tijdig schriftelijk aangeven aan J.
Heebink Customs BV van de export, de overbrenging en/of de doorvoer van Dual Use goederen.

