
25
 0

38
 0

4 
01

*250380401*
2 5 0 3 8 0 4 0 1

IU
D

 0
38

 - 
1Z

*4
FO

L 
 

Douane
Belastingdienst

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u een ontheffing aan voor de overdracht 
van lijst 1-stoffen naar een ontvanger in het buitenland. Deze stoffen 
staan beschreven in het Verdrag chemische wapens.
 
U moet deze aanvraag minimaal 3 maanden voor de geplande
overdracht indienen.

Indienen
U kunt dit formulier digitaal indienen via de postbus op 
berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl. 

U kunt dit formulier ook per post versturen. 
Het postadres van de CDIU is:
Belastingdienst/Douane/Groningen/ 
team Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 
Postbus 3070 
6401 DN Heerlen

Telefoon: (088) 151 21 22

Meer informatie 
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid 
of in het Handboek strategische goederen en diensten.

Aanvraag
Ontheffing voor buitenlandse
overdracht lijst 1-stoffen

1 Gegevens aanvrager (exporteur)

1a Naam of bedrijfsnaam 

Adres 

Postcode en woonplaats    

Telefoonnummer     

E-mailadres 

Referentie 

1b EORI-nummer of RSIN of BSN  

2 Gegevens geadresseerde/ontvanger

Naam of bedrijfsnaam 

Adres 

Postcode en woonplaats    

Land 

Telefoonnummer 

E-mailadres 
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02 van 03

3 Gegevens eindgebruiker (als deze een andere is dan de geadresseerde/ontvanger)

Naam of bedrijfsnaam 

Adres 

Postcode en woonplaats    

Land 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

4 Periode van overdracht

Periode van overdracht 

5 Lijst 1-stoffen

Aantal over te dragen 
lijst 1-stoffen 

GN-code 

Waarde van de lijst 1-stoffen 

Valuta 

          Vul voor iedere over te dragen stof in: formulier  
‘Form CN-2’ van de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).

6 Eindgebruik

Geef aan wat het eindgebruik 
van de lijst 1-stoffen is. 
Kruis aan wat van toepassing is. 
U kunt meer mogelijkheden  
aankruisen.

 C01 onderzoeksdoeleinden
 C02 medische doeleinden
 C03 farmaceutische doeleinden
 C04 beschermingsdoeleinden
 C05 afvalverwijdering
 C06 productie van andere lijst 1-stoffen

7 Ondertekening

Naam 

Plaats 

Datum         –  – 

Handtekening 
Schrijf binnen het vak. 
 
          



03 van 03

 Toelichting

1  Gegevens exporteur
 Vul hier de gegevens in van de aanvrager. Dit is de natuurlijke 

persoon of rechtspersoon die de aanvraag doet.

1b EORI-nummer of RSIN of BSN
 Bent u een zakelijke klant? Vul dan uw EORI-nummer in. 

Hebt u geen EORI-nummer? Vul dan uw RSIN in. Bent u een 
particulier? Vul dan uw BSN (Burgerservice nummer) in.

 2  Gegevens geadresseerde/ontvanger
 Vul hier de gegevens in van de persoon of het bedrijf waar u 

de lijst 1-stoffen naartoe stuurt. U kunt lijst 1-stoffen alleen 
verhandelen met personen of bedrijven in verdragsstaten, dat 
wil zeggen landen die het Verdrag chemische wapens hebben 
ondertekend en geratificeerd en waarop geen wapenembargo 
van kracht is.

3  Gegevens eindgebruiker
 Vul hier de gegevens in van de eindgebruiker van de lijst 1-stoffen 

(als dit een ander bedrijf of een andere persoon is dan de 
geadresseerde). Het land van de eindgebruiker dient hetzelfde 
te zijn als het land van de ontvanger. Doorvoer via een derde 
land is volgens het Verdrag chemische wapens verboden.

4  Periode van overdracht
 Vermeld hier de periode van de overdracht in maanden en jaren. 

Bijvoorbeeld: december 2011, januari en februari 2012.

5  Lijst 1-stoffen
 Vermeld hier het aantal stoffen dat wordt overgedragen. 

  GN-code
 Vul hier de GN-code in voor de lijst 1-stoffen. Het gaat hier om 

het zogenoemde gebruikstarief. U vindt de GN-codes op de 
website van de Douane: douane.nl, zet in het zoekvak: 
Gebruikstarief.

 Vul voor iedere over te dragen stof ook het formulier ‘Form CN-2’ 
in van de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 
(OPCW). U vindt dit formulier op de internetsite van de OPCW, 
opcw.org. Kijk onder Our work/National implementation/ 
Declarations adviser/Declarations Handbook. U vindt ‘Form 
CN-2’ in het document ‘Section C (Declaration Forms)’.

6  Eindgebruik
 Geef hier aan wat het eindgebruik is van de lijst 1-stoffen.

7  Ondertekening
 Dient u de aanvraag schriftelijk in? Dan moet u de aanvraag 

ondertekenen. Dient u de aanvraagt digitaal in? Dan hoeft u 
de aanvraag niet te ondertekenen.
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