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Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Regio

Bezoekdetalls

26500 CHARDON PHARMX

veterinairs locatie
dierproe{vergunninghouder

Nederland** Voedael- en Harenautoriteit regio Noordweet

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

InspectlelIJst

20-02-2013
25098
10:00
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

RDNT1301 Dierproeven reden
01-01-2013

Dierproeven

Vraag 1 1« het inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 Wat ia de raden van deze inspectie?
Antwoord Advie» voor verlenen vergunning
Toelichting DPV001: Was het bezoek aangekondigd?

Antwoord: ja of nee

DPV002: Betreft het een aanvraag van:
1= nieuwe vergunning

DPV003: welke vergunning:
3= beide (art 2 en 6 en 11a)
KvK nog na te gaan.

DPV004: Zijn de handelingen die men denkt uit te gaan voeren te beschouwen als dierproeven?
Ja

DPV005: Heeft de kandidaat vergunninghouder een persoon aangesteld die toezicht houdt op het welzijn van de dieren,
zoals bedoeld in art 14 Wod?
Ja, proefdierdeskundigen van 10300, waarvan er één aanwezig is bij dit gesprek.

DPV006: Heeft de (kandidaat-) vergunninghouder een persoon aangesteld zoals bedoeld in art 9 Wod?

DPV007: Heeft de (kandidaat-) vergunninghouder een persoon aangesteld zoals bedoeld in art 12 Wod
1=ja
Vier personen. Bevoegdheid gecontroleerd. Van één van bleek dit gebaseerd op een ontheffing bij een vorige VGH. Of
een opleiding of nieuwe ontheffing vereist.

DPV008: Heeft de kandidaat vergunninghouder een faciliteit ter beschikking die voldoet aan de wettelijke voorschriften
gebaseerd op art 12 Wod?
Te gast bij 10300. aangegeven aan proefdierdeskundige van 10300 dat de verzorging bij 10300 ligt en zij daarmee ook
verantwoordelijkheid dragen. Beide VGHs geadviseerd goed contractueel vast te leggen wie verantwoordelijk si voor
wat, ook ten behoeve van de registratie (formulier 3 en 5). Aangegeven dat de dieren van deze VGH herkenbaar moeten
zijn aan hun kooilabels als zijnde van deze VGH.

DPV009 Heeft de kandidaat-vergunninghouder een erkende dierexperimentencommissie (DEC) bereid gevonden advies
omtrent uitvoering van dierproeven uit te brengen?
1=ja. DEC-RU

DPV 010: indien overgegaan wordt tot verlening van de vergunning art 2 en 6 of 11 a Wod, dient de registratie
proefdieren en dierproeven te geschieden onder een nummer. Dit wordt bepaald door afdeling S&O en medegedeeld aar
de kandidaat vergunninghouder indien positief advies voor vergunning wordt afgegeven. Hierover vooraf overleg met S&C
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INSPECTIELIJST (vervolg)

te plegen.
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