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Algemeen 

In de Europese Unie (EU) is er regelgeving ter bescherming van cultuurgoederen. Onder 

cultuurgoederen kunnen ook muziekinstrumenten vallen. De regelgeving is gericht op de bescherming 

van het nationale erfgoed wanneer het onrechtmatig het grondgebied van de EU verlaat. Verordening 

(EG) nr. 116/2009 schrijft voor dat bij uitvoer een uitvoervergunning vereist is voor cultuurgoederen 

met een bepaalde waarde en ouderdom.  

Voor muziekinstrumenten die ouder zijn dan 50 jaar en een waarde hebben boven € 50.000 moet een 

uitvoervergunning worden aangevraagd wanneer deze de buitengrens van de EU passeren. Aan de 

afgifte van een uitvoervergunning zijn geen kosten verbonden.  

Een uitvoervergunning kan worden aangevraagd bij de Douane/Centrale dienst voor in- en uitvoer in 

Groningen, via email: drn-cdiu.groningen@belastingdienst.nl. In de regel wordt de uitvoervergunning 

binnen een paar werkdagen afgegeven. 

 

Er zijn drie soorten vergunningen: 

 standaard; 

 specifiek open; 

 algemeen open.  

Professionele musici die regelmatig met hun muziekinstrument de buitengrens van de EU passeren, 

kunnen gebruik maken van een zgn. Specifieke open vergunning (SOV), die vijf jaar geldig kan zijn.  

Binnen de EU bestaat vrij verkeer van goederen en is geen uitvoervergunning vereist als u naar een 

andere lidstaat reist. 

 

Zie voor nadere informatie over het systeem van uitvoervergunningen: http://www.inspectie-

oe.nl/actueel/publicaties/detail/brochure-invoer-en-uitvoer-cultuurgoederen/524. 

Voor nadere informatie over regelgeving met betrekking tot cultuurgoederen:  http://www.inspectie-

oe.nl/collecties/wet-en-regelgeving 

mailto:drn-cdiu.groningen@belastingdienst.nl
http://www.inspectie-oe.nl/actueel/publicaties/detail/brochure-invoer-en-uitvoer-cultuurgoederen/524
http://www.inspectie-oe.nl/actueel/publicaties/detail/brochure-invoer-en-uitvoer-cultuurgoederen/524
http://www.inspectie-oe.nl/collecties/wet-en-regelgeving
http://www.inspectie-oe.nl/collecties/wet-en-regelgeving
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Wijzigingen in systeem van specifieke open uitvoervergunningen (per 1 oktober 2012) 

SOV’s op naam instelling 

Meestal staan uitvoervergunningen voor muziekinstrumenten op naam van degene die het instrument 

bespeelt. Het is vanaf oktober 2012 ook mogelijk om de muziekinstrumenten die eigendom zijn van 

een orkest of het Muziekinstrumenten Fonds op naam van deze instelling af te geven in plaats van op 

naam van de (tijdelijke) houder. Dit beperkt de administratieve last voor de musicus en het risico dat 

vergeten wordt om de uitvoervergunning tijdig te verlengen. Bij de verlenging van een SOV kan de 

naamswijziging worden doorgevoerd (de verlenging van een SOV wordt dan wel beschouwd als een 

nieuwe aanvraag door de CDIU).  

Voor de instelling (de eigenaar van het instrument) is het raadzaam om zelf een bruikleencontract of 

verklaring van tijdelijk gebruik op te stellen met de houder.  

Een professionele musicus die zelf eigenaar is van een instrument en hiermee op tournee gaat buiten 

de EU, blijft zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en verlengen van de SOV voor dit instrument.  

 

Termijn van vijf jaar 

De geldigheidstermijn van de vergunning is per 1 oktober 2012 verlengd naar vijf jaar (was drie jaar).  

Andere documenten wanneer met muziekinstrumenten buiten de EU wordt gereisd 

Als buiten de EU wordt gereisd, wordt geadviseerd om naast een geldige uitvoervergunning bij het 

instrument te hebben: 

 een bruikleenovereenkomst; 

 een aankoopfactuur; 

 een conditierapport; 

 een verzekeringsbewijs.  

De douane (wereldwijd) kan hiernaar vragen om de herkomst of de waarde vast te kunnen stellen. 

ATA-carnet: fiscale vrijstelling voor beroepsuitrusting bij uitvoer 

Een ATA-carnet (Admission Temporaire/Temporary Admission) is een internationaal document dat 

onder andere gebruikt kan worden voor tijdelijke (weder)in- en uitvoer of doorvoer van 

beroepsuitrusting. Met dit carnet kan vrijstelling worden verkregen van de fiscus bij aangifte van 

beroepsuitrusting bij een douanekantoor (er zijn dan geen btw, douanerechten of borgsommen 

verschuldigd). Bij beroepsuitrusting kan worden gedacht aan tentoonstellingsgoederen, 

muziekinstrumenten, foto- en filmmateriaal. Het carnet voorkomt oponthoud en administratieve 

rompslomp aan de grens.  

Er zijn diverse landen bij de ATA-overeenkomst aangesloten. Bij het gebruik van dit formulier wordt de 

EU als één land aangemerkt. Indien meerdere reizen per jaar met een muziekinstrument worden 

gemaakt naar een bestemming buiten de EU, kan het handig zijn om een ATA-carnet aan te vragen. 

Een carnet is 1 jaar geldig. De administratiekosten bedragen ca € 185 per jaar.  

Een carnet kan worden aangevraagd via de Kamer van Koophandel in de regio. Zie voor verdere 

informatie: 

http://www.kvk.nl/ondernemen/internationale-handel/documenten/ata-carnet/ 

Douaneverklaring  

Indien een muziekinstrument niet voldoet aan de waarde- en ouderdomsdrempels cf. Verordening 

116/2009 is geen uitvoervergunning nodig. Het is dan nog steeds raadzaam om verzekeringsbewijzen 

e.d. met het instrument mee te laten reizen.  

Zo nodig kan de douane een verklaring (Douaneverklaring DO 131) afgeven over de communautaire 

(EU) status.  

Hiermee kan de herkomst uit het vrije verkeer van de  EU bij wederinvoer worden aangetoond. Ook 

kan met deze verklaring worden aangetoond dat de omzetbelasting is geheven in Nederland. De 

douaneverklaring kan voordat de uitvoer uit Nederland plaatsvindt, worden aangevraagd bij de 

inspecteur van het douanekantoor in Nederland in wiens gebied belanghebbende is gevestigd. Deze 

verklaring wordt slechts afgegeven als het met bijvoorbeeld de factuur en/of het garantiebewijs van de 

verkoper aannemelijk wordt gemaakt dat de goederen zich in het vrije verkeer van de Gemeenschap 

bevinden en dat daarover de omzetbelasting in Nederland is geheven en niet is terug gegeven. Aan 

http://www.kvk.nl/ondernemen/internationale-handel/documenten/ata-carnet/
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de afgifte van de verklaring zijn geen kosten verbonden. De verklaring heeft een onbeperkte 

geldigheidsduur. Zie voor nadere informatie:  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/buitenland_en_doua

ne/reisbagage/vanuit_een_niet_eu_land/voor_welke_goederen_hoef_ik_geen_belasting_te_betalen_k

rijg_ik_vrijstelling_van_belasting 

Aankoop van een muziekinstrument buiten Nederland 

Wanneer goederen van buiten de EU worden ingevoerd in Nederland, zoals bij aankoop van een 

muziekinstrument, moeten invoerrechten (douanerechten) en btw worden betaald. De hoogte is 

afhankelijk van de waarde van het ingevoerde goed.  

Binnen de EU is vrij verkeer van goederen. Als een instrument wordt gekocht in een lidstaat van de 

EU betaalt u in dat land de daar geldende belasting en hoeft in Nederland geen extra belasting meer 

te worden geheven. Voorwaarde is wel dat de goederen bestemd zijn voor eigen gebruik. 

Zie voor nadere informatie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/btw-en-accijns/vraag-en-

antwoord/moet-ik-belasting-betalen-bij-de-invoer-van-goederen.html 

Wat te doen bij diefstal van een muziekinstrument 

Bij diefstal van een muziekinstrument moet aangifte worden gedaan bij de lokale politie. In Nederland 

kan na aangifte de diefstal ook worden gemeld bij de Inspectie als het een cultuurgoed betreft. 

Informatie over gestolen cultuurgoederen kan de politie en/of de Inspectie doorgeleiden naar het 

KLPD/unit kunst en antiek criminaliteit en Interpol.  

Voor opname in de Interpol database Stolen Works of art is een goede beschrijving van het voorwerp 

of muziekinstrument vereist, evenals een goede foto.  

Vrijstelling studiebenodigdheden (muziek)studenten 

Studenten die naar Nederland verhuizen om een studie te volgen, kunnen goederen en 

studiebenodigdheden belastingvrij invoeren in Nederland. Hieronder vallen ook muziekinstrumenten. 

Wel is een Vergunning vrijstelling verhuisgoederen voor studenten vereist, evenals een bewijs van 

inschrijving bij een onderwijsinstelling en een lijst van de goederen. De vrijstelling kan meerdere 

malen per jaar worden verleend. De vergunning kan worden aangevraagd bij de douaneregio 

waaronder de toekomstige woonplaats valt.  

Zie voor nadere informatie: 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/buitenland_en_doua

ne/internationaal_verhuizen/internationaal_verhuizen_en_douane/u_verhuist_naar_nederland_vanuit_

een_niet_eu_land/ik_verhuis_naar_nederland_om_een_opleiding_te_volgen_en_wil_mijn_verhuisboe

del_belastingvrij_in_nederland_invoeren 

Vrijstelling muziekinstrumenten in verhuisboedel 

Bij verhuizing naar Nederland vanuit een niet-EU-land kan de verhuisboedel belastingvrij worden 

ingevoerd in Nederland. Wel is een Vergunning vrijstelling voor verhuisgoederen vereist. 

Muziekinstrumenten kunnen vallen onder de verhuisboedel indien deze voorkomen op de 

inventarislijst van de verhuisboedel. Indien het muziekinstrument meegaat in de handbagage, moet dit 

specifiek worden benoemd. Voorwaarde voor verkrijging van de vrijstelling is dat een 

muziekinstrument zes maanden in gebruik moet zijn geweest vóór deze de EU wordt binnengebracht 

en dat deze 12 maanden in bezit moet blijven na invoer.  

De vergunning kan worden aangevraagd bij de douaneregio waaronder de toekomstige woonplaats 

valt. Zie voor nadere informatie: 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/buitenland_en_doua

ne/internationaal_verhuizen/internationaal_verhuizen_en_douane/u_verhuist_naar_nederland_vanuit_

een_niet_eu_land/ik_verhuis_naar_nederland_en_wil_mijn_verhuisboedel_belastingvrij_in_nederland

_invoeren 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/buitenland_en_douane/reisbagage/vanuit_een_niet_eu_land/voor_welke_goederen_hoef_ik_geen_belasting_te_betalen_krijg_ik_vrijstelling_van_belasting
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/buitenland_en_douane/reisbagage/vanuit_een_niet_eu_land/voor_welke_goederen_hoef_ik_geen_belasting_te_betalen_krijg_ik_vrijstelling_van_belasting
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/buitenland_en_douane/reisbagage/vanuit_een_niet_eu_land/voor_welke_goederen_hoef_ik_geen_belasting_te_betalen_krijg_ik_vrijstelling_van_belasting
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/btw-en-accijns/vraag-en-antwoord/moet-ik-belasting-betalen-bij-de-invoer-van-goederen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/btw-en-accijns/vraag-en-antwoord/moet-ik-belasting-betalen-bij-de-invoer-van-goederen.html
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/buitenland_en_douane/internationaal_verhuizen/internationaal_verhuizen_en_douane/u_verhuist_naar_nederland_vanuit_een_niet_eu_land/ik_verhuis_naar_nederland_om_een_opleiding_te_volgen_en_wil_mijn_verhuisboedel_belastingvrij_in_nederland_invoeren
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/buitenland_en_douane/internationaal_verhuizen/internationaal_verhuizen_en_douane/u_verhuist_naar_nederland_vanuit_een_niet_eu_land/ik_verhuis_naar_nederland_om_een_opleiding_te_volgen_en_wil_mijn_verhuisboedel_belastingvrij_in_nederland_invoeren
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/buitenland_en_douane/internationaal_verhuizen/internationaal_verhuizen_en_douane/u_verhuist_naar_nederland_vanuit_een_niet_eu_land/ik_verhuis_naar_nederland_om_een_opleiding_te_volgen_en_wil_mijn_verhuisboedel_belastingvrij_in_nederland_invoeren
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/buitenland_en_douane/internationaal_verhuizen/internationaal_verhuizen_en_douane/u_verhuist_naar_nederland_vanuit_een_niet_eu_land/ik_verhuis_naar_nederland_om_een_opleiding_te_volgen_en_wil_mijn_verhuisboedel_belastingvrij_in_nederland_invoeren
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/buitenland_en_douane/internationaal_verhuizen/internationaal_verhuizen_en_douane/u_verhuist_naar_nederland_vanuit_een_niet_eu_land/ik_verhuis_naar_nederland_en_wil_mijn_verhuisboedel_belastingvrij_in_nederland_invoeren
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/buitenland_en_douane/internationaal_verhuizen/internationaal_verhuizen_en_douane/u_verhuist_naar_nederland_vanuit_een_niet_eu_land/ik_verhuis_naar_nederland_en_wil_mijn_verhuisboedel_belastingvrij_in_nederland_invoeren
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/buitenland_en_douane/internationaal_verhuizen/internationaal_verhuizen_en_douane/u_verhuist_naar_nederland_vanuit_een_niet_eu_land/ik_verhuis_naar_nederland_en_wil_mijn_verhuisboedel_belastingvrij_in_nederland_invoeren
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/buitenland_en_douane/internationaal_verhuizen/internationaal_verhuizen_en_douane/u_verhuist_naar_nederland_vanuit_een_niet_eu_land/ik_verhuis_naar_nederland_en_wil_mijn_verhuisboedel_belastingvrij_in_nederland_invoeren


 4 

 

Flora- en faunawet 

In muziekinstrumenten kunnen materialen zijn verwerkt van bedreigde dier- en plantensoorten (zoals 

ivoor en schildpaddenschild). Voor deze materialen is een CITES-vergunning nodig (zowel bij in- als 

bij uitvoer). Zonder een dergelijke verklaring bestaat het risico dat het muziekinstrument in beslag 

wordt genomen.  

Een CITES-vergunning is één jaar geldig en wordt afgegeven door het ministerie van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).  

Het LNV-loket van het ministerie van EL&I is bereikbaar via tel. 0800-2233322 of via: 

https://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-ontheffing/dossiers/dossier/cites 

Nuttige links: 

Informatie is ook te vinden op de volgende websites: 

http://www.inspectie-oe.nl/collecties 

http://www.belastingdienst.nl/douane 

 

 

 

bijgewerkt Den Haag, februari 2019 

 

 

 

NB. Bij het opstellen van deze informatie is de nodige zorgvuldigheid betracht. Aan deze informatie kunnen geen 

rechten of aansprakelijkheden worden ontleend.  

 

https://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-ontheffing/dossiers/dossier/cites
http://www.inspectie-oe.nl/collecties
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