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Bijlage
Aanvraagformulier opiumontheffing: 
locatie en handelingen
Gebruik deze bijlage als u een opiumontheffing aanvraagt voor 
meerdere locaties. Indien u meerdere locaties heeft waar activiteiten 
plaatsvinden, dient u per locatie de handelingen aan te kruisen.

1.1 Naam

1.2 Adres

1.3 Postcode en plaats

2.1 Aankruisen wat van toepassing is

2.2 Vraagt u een ontheffing aan 
in verband met onderzoek?
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Locatie waar de activiteiten plaatsvinden

> U moet onderstaande punten per locatie invullen

|
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Waarvoor vraagt u de opiumontheffing aan?

> Meerdere antwoorden mogelijk

  Handelingen met opiumwetmiddelen namens of op verzoek van een overheidsinstantie 
(Opiumontheffing volksgezondheid)

  Groothandel oprichten of uitbreiden 
(Opiumontheffing Handelsgerelateerd)

  Bereiden van en handelen in geneesmiddelen voor de mens 
(Opiumontheffing Handelsgerelateerd)

  Bereiden van en/of handelen in geneesmiddelen voor dieren 
(Opiumontheffing Diergezondheid) 

  Onderzoek met mens, dier en/of planten 
(Opiumontheffing Wetenschappelijk onderzoek)

  Analytisch-chemisch onderzoek (ook microbiologisch onderzoek valt hieronder)  
(Opiumontheffing Analytisch-chemisch onderzoek)

  Opleiding van studenten 
(Opiumontheffing Instructieve doeleinden)

  Opleiding van speurhonden 
(Opiumontheffing Instructieve doeleinden)

  Nee

  Ja, vermeld hieronder het doel van het onderzoek.
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Welke handelingen wilt u gaan doen?

> Meerdere antwoorden mogelijk

  Bereiden (produceren, verpakken en etiketteren van (dier)geneesmiddelen)

 Verwerken (een middel gebrukken in het kader van onderzoek, verdunning, toediening aan een proefdier)

  Bewerken (alle overige handelingen met een middel)

  Aanwezig hebben (geldt voor elke hoeveelheid)

  Vervoeren

  Afleveren (van groothandel naar ontheffingshouder of beroepsbeoefenaar)

  Verkopen (handeling waarbij het eigendom overgaat naar een andere ontheffinghouder of beroepsbeoefenaar) 
(NB nooit van toepassing op onderzoek of opleiding)

  Verstrekken (ter hand stellen aan een proefpersoon of patiënt) (NB niet aan dieren)

  Vervaardigen (synthetiseren of omzetten van middelen)

  Telen (elke vorm van vermeerdering van planten) (NB alleen bij wetenschappelijk onderzoek)
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3.1 Aankruisen wat van toepassing is

2 van 2


	1: 
	1 Naam: 
	2 Adres: 
	3 Postcode: 
	3 Plaats: 

	1: 
	2 Heeft u eerder in Nederland een aanvraag gedaan voor een verklaring van vakbekwaamheid of erkenning van uw beroepskwalificaties: Off

	GROUP1: 
	Handelingen met opiumwetmiddelen namens of op verzoek van een overheidsinstantie: Off
	Groothandel oprichten of uitbreiden: Off
	Bereiden van en handelen in geneesmiddelen voor de mens: Off
	Bereiden van en/of handelen in geneesmiddelen voor dieren: Off
	Onderzoek met mens, dier en/of planten: Off
	Analytisch-chemisch onderzoek: Off
	Opleiding van studenten: Off
	Opleiding van speurhonden: Off
	�Bereiden: Off
	Verwerken: Off
	�Bewerken: Off
	Aanwezig hebben: Off
	�Vervoeren: Off
	�Afleveren: Off
	�Verkopen: Off
	�Verstrekken: Off
	�Vervaardigen: Off
	�Telen: Off


