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TOELICHTING
OPGAVE VAN IN- EN UITVOER VAN STOFFEN VAN LIJSTEN 2 EN 3
Specification of Imports or Exports of the Schedule 2/3 Chemicals (Form 2.1.1)

I. Inhoud van de opgave
1. Stoffen en begripsomschrijvingen
Het voorwerp van deze opgave zijn de stoffen die zijn opgenomen in Lijst 2 en Lijst 3 van de Bijlage
inzake stoffen bij het Verdrag inzake Chemische Wapens. U vindt een overzicht van deze stoffen als in
het document ‘Overzicht van de stoffen in lijsten 1, 2 en 3 van de Bijlage inzake Stoffen bij het Verdrag
inzake Chemische Wapens’.
Onder “invoer” wordt verstaan ‘de fysieke verplaatsing van opgelijste stoffen naar het territorium of eender
welke andere plaats onder de jurisdictie of controle van een verdragsstaat vanuit het territorium of eender
welke andere plaats onder de jurisdictie of controle van een andere staat, met uitsluiting van
doorvoeroperaties’.
Onder “uitvoer” wordt verstaan ‘de fysieke verplaatsing van opgelijste stoffen vanuit het territorium of
eender welke andere plaats onder de jurisdictie of controle van een verdragsstaat naar het territorium of
eender welke andere plaats onder de jurisdictie of controle van een andere staat, met uitsluiting van
doorvoeroperaties’.
Onder “doorvoeroperaties” wordt verstaan ‘de fysieke verplaatsingen waarin opgelijste stoffen door het
territorium van een staat worden gevoerd op weg naar de bedoelde staat van bestemming.
Doorvoeroperaties omvatten niet stoffen die zonder overlading of verandering van vervoermiddel
worden verzonden.
Als bijlage 1 bij deze toelichting vindt u een overzicht van de landencodes die u in het declaratieformulier
moet aangeven.
2. Opgaven
De gevraagde informatie betreft de opgave van de door het Verdrag toegelaten invoer en uitvoer van
stoffen van lijsten 2 en 3 voor het vorige kalenderjaar.
3. Kwantitatieve drempels
De opgave is enkel verplicht als de in- of uitgevoerde hoeveelheden boven de volgende drempels
liggen:
Voor stoffen van lijst 2A: 0,01 kg;
Voor stoffen van lijst 2B: 1 kg;
Voor stoffen van lijst 3: 10 kg.
4. Uitzonderingen
Voor mengsels die stoffen van lijst 2B of lijst 3 bevatten is een opgave van de in- en uitvoer enkel
verplicht als die mengsels meer dan dertig procent van deze stoffen bevatten.
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II. Praktische modaliteiten van de opgave
1. Vertrouwelijkheid van informatie
Aan het begin van alle regels op het declaratieformulier kan u een niveau van vertrouwelijkheid
opgeven. Er zijn drie mogelijkheden:
R = OPCW Restricted
P = OPCW Protected
H = OPCW Highly Protected
Dergelijke veiligheidsclassificatie kan worden toegewezen aan die informatie, waarvan de niettoegelaten verspreiding ernstige schade kan aanrichten aan het bedrijf. De ervaring leert echter dat
hoge veiligheidsclassificaties voor inrichtingen die onderscheiden organische stoffen produceren
eerder de uitzondering zijn. Een te hoge veiligheidsclassificatie bemoeilijkt bovendien de behandeling
van de kennisgeving. Aan de bedrijven wordt dan ook gevraagd om de classificatie in de mate van het
mogelijke achterwege te laten of te beperken.
Indien u het toch nodig acht een veiligheidsclassificatie toe te wijzen, worden uw opgaven behandeld
door een speciale afdeling van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (‘OPCW’) die
zich bezighoudt met het behandelen van geclassificeerde informatie m.b.t. de kennisgevingen en
andere verificatieactiviteiten.
2. Hoeveelheden
De gevraagde hoeveelheid betreft de werkelijke hoeveelheid van de opgelijste stof. Indien het product
onzuiver is of een mengsel betreft, dan moet de werkelijke hoeveelheid aan opgelijste stof worden
opgegeven (berekend aan de hand van het percentage van opgelijste stof aanwezig).
Deze hoeveelheden van stoffen van lijsten 2 en 3 moeten worden opgegeven in kilogram (kg) of
ton (t).
3. Afrondingsregels
U dient hoeveelheden op te geven tot op drie cijfers nauwkeurig. Hoeveelheden met meer dan drie
cijfers moeten afgerond worden tot drie cijfers. Hoeveelheden met minder dan drie cijfers moeten met
nullen aangevuld worden tot drie cijfers. Nullen voor het eerste andere cijfer worden niet meegeteld.

III. Administratieve afhandeling
Zoals aangegeven op de website van de dienst Controle Wapenhandel dient u de
declaratieformulieren van deze website te downloaden, digitaal in te vullen en digitaal aan de dienst
over te maken.
De formulieren die door de dienst Controle Wapenhandel gebruikt worden zijn deze die het OPCW in
haar ‘Declarations Handbook’ daartoe ter beschikking stelt. Indien u hiermee enige problemen
ondervindt kan u uiteraard steeds de dienst Controle Wapenhandel contacteren.
Indien U bij het invullen van deze documenten technische informatie nodig heeft uit de zogenaamde
‘Handbook of Chemicals’, kan u de website van de OPCW raadplegen (www.opcw.org).
Voor all andere nodige informatie kan u uiteraard ook steeds contact opnemen met de dienst Controle
Wapenhandel of met de Nationale Autoriteit van België, het centraal punt voor doeltreffend contact
met het OPCW en andere verdragsstaten.

