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Dierproeven

Vraag 1 Ia het inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 wat is de reden van deze inspectie?
Antwoord Advies voor verlenen vergunning
Toelichting Inspectie 30 mei 2012 doorj'

CONCEPT INSPECTIELIJST ADVISERING VERGUNNING
Naam vergunninghouder; Jasja Dekker Dierecologie
KvK: 54209951
Naam portefeuillehouder Wod: IĴ ^̂ HII
contactgegevens; ^^^Enknuizenstraat 26, 6843 WZ Arnhem; tel. 06-26932592;!
De vergunninghouder is gewezen op enkele mogelijke consequenties van de keuze om als ZZP-er/ eenmanszaak
herkenbare naam van een natuurlijk persoon als VGH Wod bekend te staan.
DPV001: Was het bezoek aangekondigd? JA
DPV002: Betreft het een aanvraag van een nieuwe vergunning
DPV003: welke vergunning: uitsluitend art 2 en 6 Wod.
Voor een aanvraag van een vergunning art 11a Wod is o.i. ook huisvesting noodzakelijk.
DPV004: Zijn de handelingen die men denkt uit te gaan voeren te beschouwen als dierproeven?
De handelingen betreffen dierproeven bij dieren in hun biotoop (invasieve handeling zoals bedoeld in beleidsdocument
van Ministerie van VWC d.d. 31-05-1988 DGVGZAA/P-681153 zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 09-06-1988).
DPV005: Heeft de kandidaat vergunninghouder een persoon aangesteld die toezicht houdt op het welzijn van de dieren,

DPV006: Heeft de (kandidaat-) vergunninghouder een persoon aangesteld zoals bedoeld in art 9 Wod? JA, ̂ ^m|
|H|̂ | De vergunninghouder is bekend met dierproeven bij dieren in hun biotoop.
wi|z^an wetenschappelijke toetsing hanbgt af van het type project: in sommige gevallen (werk voor organsaties als
Provincie, Staatsbosbeheer of de landelijke overheid) zal er gebruik kunnen worden gemaakt van een
wetenschappelijke klankbordgroep/experts van de opdrachtgever, of zal het onderzoek al uitgewerkt zijn in een
programma van eisen of onderzoeksprogramma. In de situaties waar dit niet aan de orde is, kanm OF het project
ter beoordeling voorleggen aan peers, of een formele begeleidingscommissie voor het project formeren.
DPV007: Heeft de (kandidaat-) vergunninghouder een persoon aangesteld zoals bedoeld in art 12 Wod? NEE. De
kandidaat-vergunninghouder Wod is wel gewezen op de verplichting tot inzet van bevoegd en bekwaam personeel
waarvoor de vergunninghouder verantwoordelijkheid draagt.
DPV008: Heeft de kandidaat vergunninghouder een faciliteit ter beschikking die voldoet aan de wettelijke voorschriften
gebaseerd op art 12 Wod?
NEE. Het is ook niet een beoogd doel van de kandidaat vergunninghouder Wod om proefdieren te huisvesten.
DPV009 Heeft de kandidaat-vergunninghouder een erkende dierexperimentencommissie (DEC) bereid gevonden advies
omtrent uitvoering van dierproeven uit te brengen? JA. DEC-KNAW
DPV 010: indien overgegaan wordt tot verlening van de vergunning art 2 en 6 of 11a 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&(
te plegen.

In overleg metH^ l̂ is nummer 26300 toegekend.
Tevens besprokenMoezicht en handhaving Wod, art 11 Wod ontheffingsverplichting, rol|
legeskosten mogelijke aanstaande wetswijziging, Dierlijke Bijproducten.

Conclusies:
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INSPECTIELIJST (vervolg)

De kandidaat vergunninghouder Wod wil dierproeven doen met dieren in hun biotoop. Daarop zijn niet alle wettelijke ge-
en verboden vanuit de Wod van toepassing. De toezichthouders zien geen belemmeringen in het verstrekken van een
vergunning ex art 2 en 6 Wod.
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