Douane
Belastingdienst

Aanvraag

Consent voor wapens en munitie

Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u aan, een consent voor uitgaan, binnen
komen of doorvoeren van wapens en munitie. Met dit consent mag
u wapens en munitie van de categorieën II en III laten uitgaan of
binnenkomen, of doorvoeren. In de Wet wapens en munitie ziet u
welke wapens tot deze categorieën horen.
Bijlagen
In de toelichting bij deze aanvraag leest u welke kopieën u als
bijlage mee moet sturen. Hebt u bij vraag 7 niet genoeg ruimte?
Ga dan verder op de Bijlage bij vraag 7. Zet op elke bijlage uw
naam en handtekening.
1

Ondertekenen en indienen
U kunt dit formulier digitaal indienen via de postbus op
www.antwoordvoorbedrijven.nl. U hoeft het formulier dan
niet te ondertekenen.
U moet wél ondertekenen als u het ingevulde formulier
print en opstuurt. Het postadres van de CDIU is:
Belastingdienst/Douane/Groningen/
team Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30003, 9700 RD Groningen
Telefoon: (088) 15 12122, Fax: (088) 15 13182

Soort aanvraag
Kruis aan wat van toepassing is

2

Land van verzending

3

Land van bestemming

4

Gegevens aanvrager

4a

Naam of bedrijfsnaam

Uitgaan						
Binnenkomen					

Uitgaan gevolgd door binnenkomen
Binnenkomen gevolgd door uitgaan (doorvoer)

AEO-status
AEO-certificaat nummer
Wapenhandelaar

Ja
Nee

Adres
Postcode en plaats
Land

IUD 044 - 1Z*2FOL IUD0441Z*2FOL

E-mailadres
Uw referentienummer
(of uw naam)

*250440201*
2 5 0 4 4 0 2 0 1

25 044 02 01

Telefoonnummer

02 van 06

4

Gegevens aanvrager (vervolg)

4b

EORI-nummer, RSIN/fiscaal
nummer of BSN

4c

Geboorteplaats, geboortedatum

4d

Paspoort- of identiteits
kaartnummer
Datum afgifte paspoort of
identiteitskaart, door

4e

4f

Nationaliteit

4g

Bevoegd de wapens/munitie voor
handen te hebben op grond van

–

–

–

–

–

–

Nummer
Geldig tot

Stuur een kopie van uw jachtakte, erkenning, verlof, paspoort of identiteitskaart mee met de aanvraag
5

Gegevens verzender

5a

Naam of bedrijfsnaam
Wapenhandelaar

Ja
Nee

Adres
Postcode en plaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres
5b

EORI-nummer, RSIN/fiscaal
nummer of BSN

5c

Geboorteplaats, geboortedatum

5d

Paspoort- of identiteits
kaartnummer
Datum afgifte paspoort of
identiteitskaart, door

5e

5f

Nationaliteit

5g

Bevoegd wapens/munitie voor
handen te hebben op grond van

–

–

–

–

–

–

Nummer

Stuur een kopie van uw jachtakte, erkenning, verlof, paspoort of identiteitskaart mee met de aanvraag

25 044 02 02

Geldig tot

*250440202*
2 5 0 4 4 0 2 0 2

03 van 06

6
6a

Gegevens geadresseerde
Naam of bedrijfsnaam
Wapenhandelaar

Ja
Nee

Adres
Postcode en plaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres
6b

EORI-nummer, RSIN/fiscaal
nummer of BSN

6c

Geboorteplaats, geboortedatum

6d

Paspoort- of identiteits
kaartnummer
Datum afgifte paspoort of
identiteitskaart, door

6e

6f

Nationaliteit

6g

Bevoegd de wapens/munitie voor
handen te hebben op grond van

–

–

–

–

–

–

Nummer
Geldig tot

Stuur een kopie van uw jachtakte, erkenning, verlof, paspoort of identiteitskaart mee met de aanvraag
7

Wapens/munitie
Aantal

7b

Soort

7c

Merk

7d

Type

7e

Kaliber

7f

Fabricagenummer

7g

Categorie richtlijn

A		

B		

C		

D

25 044 02 03

7a

*250440203*
2 5 0 4 4 0 2 0 3

04 van 06

8

Wijze van verzending

8a

Vervoerder

8b

Wijze van vervoer

8c

Plaats doorvoer in Nederland

8d

Datum verzending

–

–

8e

Vermoedelijke datum aankomst

–

–

–

–

Ondertekening
Naam
Plaats
Datum
Handtekening
Schrijf binnen het vak

Bijlagen (aantal)
Aantekeningen (ruimte bestemd voor de Cdiu)

25 044 02 04

9

*250440204*
2 5 0 4 4 0 2 0 4

Belastingdienst/Douane Groningen
Centrale dienst voor in- en uitvoer
Kempkensberg 12
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Tel. +31(0)88 151 21 22
Fax: +31(0)88 151 31 82
Email: drn-cdiu.groningen@belastingdienst.nl

Douane
Belastingdienst

Model WM 18 C

Bijlage bij vraag 7 ‘Wapens/munitie’

Aanvraag consent voor wapens en munitie
																																																																	Categorie
Volg-																																																																	v.d. richtlijn
nr.
Aantal				Soort										Merk										Type/model							Kaliber							Fabricagenummer		(A/B/C/D)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25 044 02 05

23
24

*250440205*
2 5 0 4 4 0 2 0 5

06 van 06

Toelichting bij de vragen
1 Soort aanvraag
Kruis aan welk consent u nodig hebt.
Uitgaan: het verlaten van het grondgebied van Nederland.
Binnenkomen: het binnen het grondgebied van Nederland komen.
2 Land van verzending
Vermeld het land waaruit de goederen worden verzonden.
3 Land van bestemming
Vermeld het land waar de goederen naartoe gaan.
4a AEO-status en certificaatnummer
Hebt u een AEO-certificaat? Vermeld hier de status en het nummer
van uw certificaat.
4b, 5b, 6b EORI- of RSIN/fiscaal nummer, of BSN
Bent u een zakelijke klant? Vul dan uw EORI-nummer in. Hebt u geen
EORI-nummer? Vul dan uw RSIN of fiscaal nummer in. Bent u een
particulier? Vul dan uw BSN (Burgerservicenummer) in.
7 Wapens/munitie
Vermeld hier de gebruikelijke handelsbenaming of omschrijving. Wees
zo specifiek mogelijk, zodat duidelijk is om welke goederen het gaat.
7g	Categorie richtlijn (A,B,C,D)
Vermeld hier de categorie waar het wapen onder valt
volgens Richtlijn van de Raad van 18 juni 1991, (91/477/EEG)).
De categorieën zijn:
Categorie A — Verboden vuurwapens
1.		Geschut en lanceerinrichtingen voor militaire doeleinden
2.		Automatische vuurwapens
3.		Camouflagevuurwapens
4.		Munitie waarmee een pantserplaat kan worden doorboord,
munitie met springlading of brandsas, alsmede de voor het
afschieten van deze munitie gebruikte kogels
5.		Pistolen en revolvers geschikt voor het schieten met
expanderende kogels, munitie met expanderende kogels
voor pistolen, munitie met expanderende kogels voor
revolvers, kogels die gebruikt worden voor het afschieten van
expanderende munitie. Zijn deze wapens en munitie bestemd
zijn voor schijfschieten of jacht door personen die bevoegd zijn
deze te gebruiken? Dan vallen niet onder deze categorie

Categorie B — Vergunningsplichtige vuurwapens
1.		 Korte semi-automatische of korte repeteervuurwapens
2.		 Korte enkelschotsvuurwapens met centrale ontsteking
3.		Korte enkelschotsvuurwapens met randvuurontsteking met een
totale lengte van minder dan 28 centimeter
4.		Lange semi-automatische vuurwapens waarvan het magazijn en
de kamer meer dan drie patronen kunnen bevatten
5.		Lange semi-automatische vuurwapens waarvan het magazijn en
de kamer niet meer dan drie patronen kunnen bevatten, voor
zover het magazijn niet verwisselbaar is of kan worden
gegarandeerd dat zij met algemeen gangbare werktuigen niet
kunnen worden omgebouwd tot wapens waarvan het magazijn
en de kamer meer dan drie patronen kunnen bevatten
6.		Lange repeteer- en semi-automatische vuurwapens met een
gladde loop, die ten hoogste 60 centimeter lang is
7.		Civiele semi-automatische vuurwapens die het uiterlijk
hebben van automatische oorlogsvuurwapens vallende
onder categorie B, punten 4 tot en met 7
Categorie C — Aangifteplichtige vuurwapens
1.		Lange repeteervuurwapens andere dan die vermeld in
categorie B, punt 6
2.		Lange enkelschotsvuurwapens met getrokken loop
3.		Lange semi-automatische vuurwapens, niet vallende onder
categorie B, punten 4 tot en met 7
4.		Korte enkelschotsvuurwapens met randvuurontsteking met een
totale lengte van ten minste 28 centimeter
Categorie D — Andere vuurwapens
Lange eenschotsvuurwapens met gladde loop
8 Wijze van verzending
8b	Wijze van vervoer
Vermeld of de goederen per vliegtuig, auto of schip worden
vervoerd
8c	Plaats doorvoer in Nederland
Vermeld de plaats (gemeente of deel van een gemeente) waar
de goederen Nederland binnenkomen, waar de goederen in
Nederland worden bewaard en waar de goederen Nederland
weer verlaten.

