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 Waarom dit formulier?

Dit formulier is een bijlage bij het aanvraagformulier ontheffing voor 
binnenlandse overdracht. Op dit formulier vermeldt u voor iedere 
over te dragen lijst 1-stof de exacte hoeveelheden en het eindgebruik.

Bijlage 
Aanvraag ontheffing voor 
binnenlandse overdracht lijst 1-stoffen

1 Gegevens aanvrager 

2 Gegevens geadresseerde/ontvanger

3 Periode van overdracht

4 Lijst 1-stoffen

5 Eindgebruik

Naam of bedrijfsnaam

Adres

Adres

Postcode en woonplaats

Postcode en woonplaats

Periode van overdracht

Naam volgens de IUPAC 
nomenclatuur

Aantal over te dragen 
lijst 1-stoffen

CAS-nummer

Hoeveelheid

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

Eenheid (van de hoeveelheid)

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

Referentie

Naam of bedrijfsnaam



02 van 02

 Toelichting

1 Gegevens exporteur
Vul hier de gegevens in van de aanvrager. Dit is de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die de aanvraag doet of laat doen.

2 Gegevens geadresseerde/ontvanger
Vul hier de gegevens in van de instelling waar u de lijst 1-stoffen 
naartoe stuurt.

3 Periode van overdracht
Vermeld hier de periode van de overdracht in maanden en jaren. 
Bijvoorbeeld: december 2021, januari en februari 2022.

4 Lijst 1-stoffen
Vermeld hier de volgende gegevens van de lijst 1-stof:

 – CAS-nummer. Vul hier het CAS-nummer in, het registratie-
nummer van de Chemical Abstracts Service.

 – Naam volgens de IUPAC-nomenclatuur. Vul hier de naam van 
de lijst 1-stoffen in volgens de IUPAC-nomenclatuur.

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