Belastingdienst/Douane Groningen/
Centrale dienst voor in- en uitvoer
Kempkensberg 12
Aanvraagformulier consent tot binnenkomen voor wapens en munitie die:
Postbus 30003
1. in het vrije verkeer van de EU worden gebracht
9700 RD GRONINGEN
2. onder de douaneregeling tijdelijke invoer of actieve veredeling worden gebracht
Tel. 088 151 2122
1
3. worden overgebracht en opgeslagen onder douaneverband of weder uitgaan naar een EU-lidstaat Fax 088 151 3182
drn-cdiu.groningen@belastingdienst.nl
4. afkomstig zijn uit het vrije verkeer van een EU-lidstaat
(ART. 11 Vierde lid van Richtlijn 91/477/EEG) MODEL WM 18 B

5. afkomstig zijn uit het vrije verkeer van een EU-lidstaat en vervolgens weder uitgaan
naar een EU-lidstaat
1)

Douaneverband = tijdelijke douaneopslag en de douaneregelingen douanevervoer, douane-entrepot, behandeling onder douanetoezicht

1 (Lid)staat van verzending:

2 Lidstaat van bestemming:

3 Verzender van de voorwerpen
ja

4 Geadresseerde

A

Wapenhandelaar

nee

A

Wapenhandelaar

B

Naam, voornaam/Firmanaam

B

Naam, voornaam/Firmanaam

C

Geboorteplaats en -datum

C

Geboorteplaats en -datum

D

Adres(van de firma)

D

Adres(van de firma)

E

Paspoort/identiteitskaart nummer

E

Paspoort/identiteitskaart nummer
(kopie bijvoegen)

F

afgegeven op

F

afgegeven op

G

Land

G

Land

door

H Bevoegd de wapens/munitie voorhanden te hebben op grond van

ja

nee

door

H Bevoegd de wapens/munitie voorhanden te hebben op grond van

(kopie bijvoegen)
nr.

J

i

Telefoon

geldig tot

nr.

Fax

i

J

Telefoon

K

Leveringsadres

B

Bijlage

geldig tot

Fax

5 Wapens/munitie
A ZO VOLLEDIG MOGELIJK INVULLEN
Aantal

Soort

Merk

Type/model

Kaliber

ja

nee

Fabricage nummer

CIP-keuring
(J/N)

Categorie
v.d. richtlijn
(A/B/C/D)

Netto gewicht

6 Wijze van verzending
A

Vervoerder

B Datum van vertrek

D

Per (wijze van vervoer)

E

Van (land, plaats)

F

Via (route/grenspost

G

Lidstaten van doorvoer

H)

Naar (land, plaats)

7 Het consent wordt aangevraagd door
B

Naam, voornamen/Firmanaam

D

Adres

A

Aanvraag naar waarheid ingevuld.
Datum

Wapenhandelaar
C

Postcode

E Bevoegd de wapens/munitie voorhanden te hebben op grond van

G

C Vermoedelijke datum van aankomst

ja

nee

Geboorteplaats

Geboorte datum

Plaats

Land

nr.

F

H

Handtekening

geldig tot

Belastingdienst/Douane Groningen/
Centrale dienst voor in- en uitvoer
Kempkensberg 12
Postbus 30003
9700 RD GRONINGEN
Tel. 088 151 2122
Fax 088 151 3182
dm-cdiu.groningen@belastingdienst.nl

MODEL WM 18 C

Bijlage bij aanvraagformulier consent

Bladnummer

Wapens/munitie
Nr.

Aantal

Soort

Merk

Type/model

Kaliber

Fabricage
nummer

CIP-keuring
(J/N)

Categorie v.d.
richtlijn
(A/B/C/D)

Netto
gewicht

Afgehandeld Douane
Voorschriften
1
Indien het consent betrekking heeft op goederen die:
a. in het vrije verkeer van de EU gebracht worden of ;
b. onder de douaneregeling tijdelijke invoer of actieve
veredeling gebracht worden,

Plaats

Datum

Stempel

dient het consent door de douane te worden gewaarmerkt.
Degene aan wie het consent is verleend levert het consent na
gebruikmaking onverwijld in bij de Belastingdienst/Douane
Groningen/Centrale dienst voor in- en uitvoer.
2
Indien het consent betrekking heeft op binnenkomen voor
overbrenging en opslag onder douaneverband draagt
degene aan wie het consent is verleend er zorg voor dat het
consent wordt afgegeven aan de Nederlandse douane.
3
Indien het consent betrekking heeft op het binnenkomen
(overbrengen) vanuit één van de bij de Europese Unie
aangesloten landen, doet de houder van het consent de wapens
en munitie, tot aan de bestemming, van het consent
vergezellen.
4
Indien het consent betrekking heeft op het binnenkomen
gevolgd door weder uitgaan naar een EU-lidstaat, draagt
degene aan wie het consent is verleend er zorg voor dat het
consent door de in rubriek 4 genoemde geadresseerde voor
ontvangst wordt getekend en aan hem wordt geretourneerd en
levert het consent na terugontvangst in bij de
Belastingdienst/Douane Groningen/Centrale dienst voor in- en
uitvoer.
5
Indien van het consent geen gebruik wordt gemaakt of de
geldigheidsduur daarvan is verstreken, levert degene aan wie
het consent is verleend, het consent onverwijld in bij
Belastingdienst/Douane Groningen/Centrale dienst voor in- en
uitvoer.

Bewijs van ontvangst
Message receipt
Naam/ Surname

Voornaam/ First names

Adres/ Adress

Land/ Country
Telefoon/ Phone no.

Fax/ Fax no.

Verklaart de aan ommezijde en/of bijlage vermelde
wapens/munitie te hebben ontvangen op/ declares to have
received the arms/ammunition mentioned in this form and/or
appendix at
Datum/ Date
Handtekening/ Signature

Stempel/ Stamp

S.v.p. ingevuld en ondertekend terugzenden aan het in
rubriek 6 genoemde adres
Please, return this form fully filled out and signed to the
adress mentioned under 6

