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therapeutiscfie monodonale antistoffen
ADRES:

Yalelaan 60

POSTCODE EN PLAATSNAAM: 3584CM UTRECHT
TELEFOON:

030-2123123

Indien in de de vergunning meerdere organisatorische werkeenheden3 moeten worden genoemd,
de namen van deze werkeenheden hier gaarne vermelden

3

POSTCODE FN PI AATSNAAM.

rt5fl4CM IJTRFOHT

TELEFOON:

03071Z31M

NAAM ERKENDE DIEKEXPERIMENTENCOMMISSIE , die da voorgenomen dierexperimenten
toetst

Dierexperimentencommissia van het UMCU
ADRES:

Raad van Bestuur UMC Utrecht

POSTCODE EN PLAATSNAAM;

Postbus 85500.3508 GA Utrecht

TELEFOON:

030-3509247

4 Kunt u tijdens de inspectie naar aanleiding van uw aanvraag aantonen dat de uitvoering van de
proef wordt bepaald door bevoegde personen ex artikel 9 en dat de dieren worden verzorgd en
behandeld door bevoegde personen ex artikel 12 WOD
5.

Ja/Nee

HUISVESTING PROEFDIEREN (
ADRES:

POSTCODE EN PLAATSNAAM: ,
TELEFOON:

100,00
VWA KEUF1INGSDIENST VAN W
VERGUNNING»»1"»"3**^ wer np np
DIERENPROEF
GENMABBVUïi-iconi

VWA/KvW

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERGUNNING
EX artikel 2 WOD1
Ex artikel 11 a WOD
Belde ex artikel 2 en ex artikel 11 a WOD.

1.

NAAM VERGUNNINGHOUDER:
NAAM INSTELLING/BEDRIJF

Genmab BV

AARD VAN DE INSTELLING2

Biotechnologiebedrijf gericht op de ontwikkeling van humane
therapeutische monoclonale antistoffen

ADRES:

Yalelaan 60

POSTCODE EN PLAATSNAAM: 3584CM UTRECHT
TELEFOON:

030-2123123

Indien in de de vergunning meerdere organisatorische werkeenheden3 moeten worden genoemd,
de namen van deze werkeenheden hier gaarne vermelden

' Gaarne de vergunning omcirkelen dte u wenst aan te vragen
Bv een contracdaboratorium, onderzoeksinstelling of een onderwijsinstelling waarvoor mede ondertekening van een andere
minister is gewenst
3 Een insteiiing 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 vermetden
2

2

N NAAM PROEFDIERDESKUNDIGE:
ADRES:

Bureau Proefdierdesk Nw Gildestein, Universiteit Utrecht

POSTCODE EN PLAATSNAAM:

Postbus 80166. 3508 TD UTRECHT

TELEFOON:

(030)2531569

B/NAAM PROEFDIERDESKUNDIGE:
ADRES:

Yalelaan 60

POSTCODE EN PLAATSNAAM:

3584CM UTRECHT

TELEFOON:

0302123139

3. NAAM ERKENDE DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE , die de voorgenomen dierexperimenten
toetst
Dierexperimentencommissie van het UMCU
ADRES:

Raad van Bestuur UMC Utrecht

POSTCODE EN PLAATSNAAM:

Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

TELEFOON:

030-2509247

4. Kunt u tijdens de inspectie naar aanleiding van uw aanvraag aantonen dat de uitvoering van de
proef wordt bepaald door bevoegde personen ex artikel 9 en dat de dieren worden verzorgd en
behandeld door bevoegde personen ex artikel! 2 WOD..
5.

Ja/Nee

HUISVESTING PROEFDIEREN
ADRES:

POSTCODE EN PLAATSNAAM:
TELEFOON:

6

DE VERGUNNINGHOUDER:

(naam)
Antibody Research Genmab BV
UTRECHT.

.,

(plaats)

-

(functie)

..(dagtekening)
(handtekening)

* Bij meerdere locaties waar dieren worden gehuisvest dient u deze, voorzien van huisadres, in een bijlage te vermelden

voedsel en waren autoriteit

Genmab B.V.
T.a.v.
Yalelaan 60
3584 CM

onderwerp

datum

Aankondiging vergunning ex art. 2, eerste lid, en art. 6 en art. 11a van de Wet op de
Dierproeven

TRCRw/os/27236
Wjlaa«(n)

Geachte t

paginanummer
1/1

Hierbij zend ik u een afschrift van mijn besluiten van heden waarbij aan u vergunning wordt
verleend voor het fokken en afleveren van proefdieren en 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 rechtstreeks, gericht zijn op het belang van de gezondheid of de voeding van mens of dier.
.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 hetzaaknummer, briefkenmerk en datum of door
bijvoeging van een kopie van het besluit,
• en de gronden van het bezwaar.
DE MINISTERVAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN en SPORT,
namens de MINISTER:
DE DIRECTEUR VAN DE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT,
ONDERPPf-L RIJKSDIENST VOOR DE KEURING VAN VEE EN VLEES

.

Kepfé'aan: ue pcoefdierdeskundigen van Genmab B.V.:
-:
, Univ. Utrecht, NW Gildestein, Postbus 80166,3508 TD Utrecht
-1
r, Genmab, Yalelaan 60,3584 CM Utrecht
Bijlage:
Besluit vergunning art. 2, eerste lid, en art. 6 WOD (TRCRW/05/27237)
Besluit vergunning art. 11 a WOD (TRCRVV/05/27239)

Voedsel en Waren Autoriteit
Algemene Directie
Rftsdienst voor de keuring van Vee

Postbus issoe
wSïïiSÖtt
F^OTO)44847 47
www.vwa.nl

•y
voedsel en waren autoriteit

Genmab B.V.

T.a.v.
Yalelaan 60
3584 CM UTRECHT
onderwerp

Besluit vergunning ex art. 2, eerste lid, en art. 6 van de Wet of de Dierproeven ,

datum
23 augustus 2005
ons kenmerk
TRW/05/27237
paginanummer
1/1

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 Genmab B.V. te Utrecht 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 als geen
verdoving zal worden toegepast dient daarvan bij de kennisgeving mededeling te worden
gedaan.

DE MINISTER VOORNOEMD,

namens de MINISTER:
DE DIRECTEUR VAN DE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT,
'MJERDEEL RIJKSDIENST VOOR DE KEURING VAN VEE EN VLEES

Voedsel en Waren Autoriteit
Algemene Directie
Rijksdienst voor de keuring van Vee

en Vlees
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 19506
2500 CM Den Haag
Telefoon (070) 448 48 48
Fax {070}448 47 47
www.vwa.nl

voedsel en waren autoriteit

Genmab B.V.
T.a.v. c
Yalelaan 60
3584 CM UTRECHT

datum
23 suguslus 2005
ons kenmerk

onderwerp

Besluit vergunning ex art. 11 a van de Wet of de Dierproeven

TRW/05/27239
paginanummer
1/1

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

'

.

:

Gelet op artikel 11a van de Wet op de dierproeven (Stb. 1996,565);.
BESLUIT:
Aan Genmab B.V. te Utrecht wordt vergunning verleend voor het fokken en afleveren van
proefdieren.

DE MINISTER VOORNOEMD,
namens de MINISTER:
DE DIRECTEUR VAN DE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT,
-"ONDERDEEL RIJKSDIENST VOOR DE KEURING VAN VEE EN VLEES

Voedsel en Waren Autoriteit
Algemene Directie
Rijksdienst voor de keyring van Vee •
en Vlees
Prinses Bea'.rixiaan 2
2595 AL Den Maag
Postbus 19506
2500 CM Den Haag
Telefoon. (070) 448 46 48
Fax (070)448 47 47
www.vwanl

