
Centrale Handhaving Dierproeven,
VWA Noord west
HoogteKadijk401,
1018 BK Amsterdam

Datum : l O april 2008
Onderwerp : Aanvraag vergunning AMT NV tb v uitvoeren van proefdieronderzoek

en fokken van proefdieren

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij een verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het uitvoeren van dier-
experimenten en het fokken van proefdieren voor AMT NV

AMT NV is een biotechnologisch bedrijf dat zich toelegt op het onderzoeken en
ontwikkelen van innovatieve therapeutische strategieën voor de behandeling van ziekten,
waarvoor geen afdoende behandeling bestaat.. Voor AMT is het van essentieel belang
zelfstandig proefdieronderzoek te gaan uitvoeren.

AMT zal gebruik maken van de huisvestingsfaciliteiten van het ernaast gelegen
Academisch Medisch Centrum (ARIA). DEC protocollen zullen worden getoetst door de
DEC van het AMC Verder heeft AMT jereid gevonden om voor
AMT op te treden als artikel 14 functionaris,

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en in afwachting van uw reactie,
ver blijf ik,

Met vriendelijke groet,

Bijlagen: Formulier aanvraag vergunning
Kopie betalingsbewijs

c-isiting addross
Meibergdreef €3
1105 BA Amsterdam
The Netherlands

postal address
P.O. Box 22506
1100 DA Amsterdam
Ihè Netherlands

tel »31 (0)20 566 7394
fax +31 (0)20 566 92:2
infoSaratbiopharroa com
www. atr tbi apiva rira coir

Aanvraag gedaan door dr. Ronald H.W. Lorijn, CEOArt. 14 functionaris: dr. Hienriëtte GriffioenNaam vergunninghouder: dr. Ronald H.W. Lorijn, MD, PhD, MBAVergunning ondertekend door dr.ir. Rob J. DortlandBehandeld door mw. R. From



VWA AANVRAAGFORMULIER VOOR VERGUNNING

EX artikel 2 WOD1

Ex artikel 11 a WOD

Beide ex artikel 2 en ex artikel 11 a WOD.

NAAM VERGUNNINGHOUDER:

1., NAAM INSTELLING/BEDRUF:Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT)

AARD VAN DE INSTELLING2: Biotechnologisch bedrijf

ADRES: Meibergfdreef 61

POSTCODE EN PLAATSNAAM: 1105 BA Amsterdam

TELEFOON: 020-5667394

Indien in de de vergunning meerdere organisatorische werkeenheden3 moeten worden

genoemd, de namen van deze werkeenheden hier gaarne vermelden.

1 Gaarne de vergunning omcirkelen die u wenst aan te vragen
* B.v een contractlaboratorium, onderzoeksinstelling of een onderwijsinstelling waarvoor mede ondertekening van een
andere minister is gewenst
3 Een instelling kan worden onderverdeeld in meerdere afdelingen/organisatorische werkeenheden, dit is van belang bij het
intrekken van een vergunning bij een overtreding. Indien u uw vergunning wilt onderverdelen in organisatorische
werkeenheden gaarne in aparte bijlage de naam, adres, telefoonnummer en proefdiercoordinator vermelden



100.00 EUR

Verwerkt

1.4-Apr-OS VWA NOORDWEST AMSTERDAM

AMSTERDAM

19.23.24.470 '

KOSTEN AMT yeRGUNNINGAANVRAA^

DE DIERPROEVEN:



voedsel en waren autoriteit

AMT
p/at
Meibergdreef 63
1105 BA AMSTERDAM

onderwerp datum
Verlenen ex artikel 2, eerste lid, en artikel 6 en artikel na 30 Juni 2008
van de Wet op de dierproeven

behandeld door
Kierbij zend ik u een afschrift van mijn besluit van heden waarbij aan u vergunning wordt
verleend dierproeven te verrichten.
Deze vergunning geldt, wat betreft het verrichten van proeven als bedoeld in artikel 1 , eerste
lid, onder a-d, van de Wet op de dierproeven, uitsluitend voor zover de proeven, al dan niet paginanummer'
rechtstreeks, gericht zijn op het belang van de gezondheid of de voeding van mens of dier. vi_
Tevens zend ik u een afschrift van mijn besluit van heden waarbij aan u een vergunning
wordt verleend voor het fokken en afleveren van proefdieren.
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 Volksgezondheid, Welzijn 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 besluit,

• en de gronden van het bezwaar

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,
De Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit,

Voedsel en Waren Autoriteit
Dienstuitvoering

, -'" Prinses BeatrMaan 2
2595 AL Der Haag
Postbus 19506

Kopie aan: 2500 CM Den Haag
Proefdierdeskundige WIA/AMC, Meibergdreef 31,1105 AZ AMSTERDAM Telefoon (070) 448 4848

Fax (070) 448 47 47
www.vwa.nl



voedsel en waren autoriteit

AMT

p/a
Meibergdreef 63
1105 BA AMSTERDAM

onderwerp
Vergunning ex artikel 2, eerste lid, en artikel 6
van de Wet op de dierproeven

De Minister van Volksgezondheid , Welzijn en Sport

Gelet op artikel 2, eerste lid, en artikel 6 van de Wet op de dierproeven (Stb. 1996, 565);

BESLUIT:

Aan Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) wordt vergunning verleend tot het verrichten
van dierproeven onder het volgende voorschrift.

De vergunninghouder dient tijdig vooraf van de proeven kennis te geven aan de
toezichthouder, bedoeld in artikel 14 van de Wet op de dierproeven. Indien een proef gepaard
kan gaan met ernstig ongemak dat langer dan 7 dagen zal aanhouden, alsmede ais geen
verdoving zal worden toegepast dient daarvan bij de kennisgeving mededeling te worden
gedaan.

De Minister voornoemd,
namens deze,
De Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit,

datum
30 juni 2008

^'-^eu door
telefoonnummer

paginanummer
1/1

Voedsel en Waren Autoriteit
Dienstuitvoering
Prinses Beatrëdaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 19506
2500 CM Den Haag
Telefoon (070) 448 4848
Fax (070) 448 47 47
www.vwa.nl



voedsel en waren autoriteit

AMT

p/a
Meibergdreef63
1105 BA AMSTERDAM

onderwerp datum
Vergunning ex artikel na 30 juni 2008
van de Wet op de dierproeven

De Minister van Volksgezondheid , Welzijn en Sport
telefoonnummer

Gelet op artikel 1 1 a van de Wet op de dierproeven (Stb. 1 996, 565); Ü îiadres
fvwa.nl

paginanummer
1/1

BESLUIT:

Aan Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) te Amsterdam wordt vergunning verleend
voor het fokken en afleveren van proefdieren.

De Minister voornoemd,
namens deze,
De Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit,

Voedsel en Waren Autoriteit
Dienstuitvoering
Prinses Beatnxlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 19506
2500 CM Den Haag
Telefoon (070) 448 «48
Fax (070)4484747
www.vwa.nl


