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bijlagen
2

Toepassing van het K.B. van 12/04/1974, betreffende sommige verrichtingen
i.v.m. stoffen met hormonale, antihormonale, anabole, beta-adrenergische, antiinfectieuze, antiparasitaire en anti-inflammatoire werking, laatst gewijzigd door
het K.B. van 04/02/2002 (B.S. 28/02/2002).

Geachte,
Ik heb de eer u in bijlage uw vergunning nr. NL436 toe te sturen die u toegestaan
werd in het kader van de regelgeving van sommige verrichtingen i.v.m. stoffen
met hormonale, antihormonale, anabole, beta-adrenergische, anti-infectieuze, antiparasitaire
en anti-inflammatoire werking.

Met de meeste hoogachting,

... Voor de Minister, ......·-·~,
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Philippe DE BUCf<,

""-"wad of Dlvlslon Authorisatlons
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X. De Cuyper
Administrateur-generaal
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DG INSPECTIE/Afdeling Vergunningen
Cel Substanties K.B. 12/04/1974

Vergunning nr. NL436
Geldig van : 28/09/2016
Vijfjaarlijkse hernieuwing dd.
Geldig tot: 28/09/2021

Krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 april 1974 betreffende sommige
bewerkingen inzake stoffen met hormonale, antihormonale, anabole, beta-adrenergische, antiInfectieuze, antiparasitaire en anti-inflammatoire werking, wordt een vergunning toegekend
aan :

Het instituut:

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29
B-1000 BRUSSEL

Perso(o)n(en) wettelijk of statutair bevoegd om het instituut te vertegenwoordigen:
Mevr. Camille Pisani
Verantwoordelijke(n) van het laboratorium: Mevr. Isabelle Schön
Plaats van de verrichtingen: Kbin- Moleculair labo- Devestel Niveau 4

~~~~~~t~~~s2iEL
Hierbij wordt, onverminderd de toepassing van andere wettelijke beschikkingen en
reglementen terzake, het instituut gemachtigd de volgende verrichtingen uit te voeren: in
bezit hebben, verkrijgen mits betaling of kosteloos van stoffen bedoeld door
bovengenoemd K.B. van 12/04/1974, als dusdanig of vermengd, en vermeld in bijlage, indien
het stoffen betreft met hormonale, antihormonale en beta-adrenergische werking.
Deze stoffen mogen enkel en alleen gebruikt worden voor wetenschappelijke
en/ of voor analytische doeleinden

X. De Cuyper
Administrateur-generaal

O;Jderf•.C:Illir>tr>I1Ummer: BE 0884 579 424

.be

Eur-ostatiOn ll · Vreter Hor·:apieir' 4C/40

1060 Brv;se!

ww•,v_fagg.cw

DG lNSPEC1lE/Afciei'f19 Vergunf\:ngen

Cei Substanu""' K.B .l2/04/l974

Datum: 28/09/2016

LIJST van stoffen waarvoor het instituut:
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29
B-1000 BRUSSEL

Een vergunning bekomen heeft in het kader van het KB van 12/4/1974
Vergunningsnummer: NL436

Geldigheidsduur van de vergunning: 28/09/2021

Plaats<enl van verrichtingen:
1. Kbin - Moleculair labo- Devestel Niveau 4, Vautierstraat 29, B-1000 BRUSSEL

ProductnaamCCAS-nummerl 1 :
Algemene vergunning voor stoffen met anti-infectieuze, anti-inflammatoire en antiparasitaire
werking.

Bestemming:
De stoffen worden uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijkeen/of analytische doeleinden.

1 Eventuele mogelijke isotopen inbegrepen.

.be

