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Gelet op artikel lla van de Wet op de dierproeven (Stb. 1996,
565) ;

BESLOTT:
In het besluit van 28 januari 2000, met kenmerk GZB/WB
2.039.147, wordt
"Aan de Erasmus Universiteit, EUR te Rotterdam wordt
vergunning verleend voor het fokken van proefdieren op de
volgende locaties"
gewijzigd in
"Aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum {Erasmus MC) te
Rotterdam wordt vergunning verleend voor het fokken en
afleveren van proefdieren op de volgende locaties".

Het besluit d.d. 27 juli 2004 met kenmerk 0431026, wordt bij
deze ingetrokken.

De Minister voornoemd,
de Minister:
sel en Waren Autoriteit,
Voedsel en Waren Autoriteit
Algemene DirecBe
Rjjksdienst voor de keuring van Vee
enVtees
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 19506
2500 CM Den Haag
Tetefoon(070)4484848
Fax(070) 448 47 47
www.vwa.nl

voedsel en waren autoriteit

Raad van Bestuur Erasmus MC

Mr-

Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

onderwerp

datum

Wijziging vergunning ex artike! sia
van de Wet op de dierproeven

04 augustus 2004
uw brief van
26mei2004
onskenmeric

Hierbij zend ik u een afschrift van mijn besluit van heden
waarbij de aan u verleende vergunning tot het fokken van
proefdieren wordt gewijzigd.
Vanwege een verschrijving in het besluit dat door mij is
verzonden op 27 juli 2004 verzoek ik u dat besluit als
vervallen te beschouwen.
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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.
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Hierbij doe ik u toekomen een afschrift van mijn erkenning onder datum en nummer dezes,
naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve moge verwijzen.
Tot slot wijs ik u er op dat, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht,
degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, daartegen binnen zes weken
na de dag waarop het aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift kan
indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift
dient u te adresseren aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de Directeur Gezondheidsbeleid,
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A.A.W. Kalis, arts

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

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX DEN HAAG

Correspondence uitsluitend
richten aan het postadres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Internetadres:
www.minvws.nl

Kenmerk

GZB/VVB 2.039. 147

Den Haag
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De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gelet op artikel 11a van de Wet op de dierproeven (Stb. 1977, 67);

besluit
Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) te Rotterdam wordt vergunning verleend voor het fokken
van proefdieren op de volgende locaties:

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

A.A.W. Kalis, arts

