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Da Minister van Volksoezondheitf, Welzijn en Sport

Gelet op artikel 1 la van de Wet op de dierproeven (Stb. 1977, 67);

besluit

Aan het Academisch Ziekenhuis Universiteit van Amsterdam (UvA) te Amsterdam wordt vergunning
verieend voor het fokken van proefdieren op de volgende locatie:

tel

De Minister voornoemd,
namens de Minister:
de Directeur Gezondheidsbeleid,

, arts



Ministerie van Volksgezondherd, Welzijn en Sport

Directie Voeding en Gezondhaidsbescherming

Raad van Bestuur

AcaderniscrMeoiscrt Centrum
Meibergdreef 9
1 1 05 AZ Amsterdam

Ons kenmsrk Inlichtingen bij Doorkiesnummer

VGB/VBL 2395266
Ondefwerp Bijlagefn)

Wijziging vergunning ex artikel 11a, Wet op -1-
de dierproeven

Den Haag

08JUL12003
Uw 5>ieT

14februari 2003
03.03.098

Geachte

Hierbij zend ik u een afschrift van mijn besluit van heden waarbij de aan u verleende
vergunning tot het fokken of afleveren van dieren met het oog op dierproeven wordt
gewijzigd.

Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de
Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie
van Voiksgezondheid, Weizijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt
aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:
• de naam en het adres van de indiener,
• de dagtekening,
• een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het

zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een kopie van het besiuit,
• de gronden van het bezwaar.

De Minister van Voiksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Voeding en Gezondheidsbescherming,

Jortland

Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Telefoon (070) 340 79 11
Fax (070) 340 78 34

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2611 VX DEN HAAG

Correspondence
uitslukend richten aan het
postaclres met vermelding
van de datum en hel
kenrnerk van deze brief

Internetadras:
www.minvws.nl
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De Minister van Voiksgezoridheid, VVeizijn en Sport

Gelet op artikel 1 1a van de Wet op de dierproeven (Stb. 1977, 67);

Besluit:

In de regeling van 2 februari 2000, GZB/VVB 2.039.103, waarbij aan het Academisch
Ziekenhuis Universiteit van Amsterdam (UvA) te Amsterdam vergunning wordt verleend
voor het fokken van proefdieren, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

• "Academisch Ziekenhuis Universiteit van Amsterdam (UvA)" wordt vervangen door
"Animal Research Institute AMC, organisatorisch onderdeel van het Academisch
Medisch Centrum bij de Openbare universiteit van Amsterdam";

• De volgende Jpcaties worden toegevoegd: _
• Locatiel
• Locatiel
• Locatie (

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Voeding en Gezondheidsbescherming,

.J. Portland


