
Kenmerk Den Haag

GZB/VVB 2.041.019 ~ 2 FEB. 2000

De Minister van Volicsgezondheid, Welzijn an Sport

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

besiuit

Aan de Koninkiijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen {KNAW) te Amsterdam wordt vergunning
verleend voor het fokken van proefdieren op de volgende locaties:

Oe Minister voornoemd,
namens de Minister:
de Directed? Gezondheidsbeleid,

, arts



.Votksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Gezondhaidsbefeid

Koninktijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

Ons kenmerk Iniiehtingen bij _ Doorkiesnumroef

Ondsrwerp Bijlage{n!

Vergunning ex artikei 11a van de Wet op -1-
de dierproeven

Den Haag

1 1 SEP. 20QO
Uw brief

19 maart 1999

Hierbtj 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 besiuit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift kan
indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift
dient u te adresseren aan de Dtrectie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 2O350, 2500 EJ Den Haag.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de Oirecteur Gezondherdsbeleid,

Postbus 2035O
2500 E.I DFN HAAG
I'eiisloon (070) 340 79 11
Fax !070J 340 78 31

BezoekadrHs:

251 1 VX DEN HAAG

Corre5(>or>dontie uilsluitend
rir;hien aan hot positives
met vurcnelding van de
datum BO h«t kcninsrk van

internal ailres.
www nvnvws



Ministerie van Voiksgezondheid, Weizijn en Sport

Diractie Gezondh«f3»beletd

toninklijke Nederlandse Academic van Wetenschappen
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

Ons kenmerk Inlichtinoenbî ^^^^^^^ Doorkiesnumtner

Onderwerp Bijlage(n)
Wijziging vergunning ex artikel 11a van de -1-
de dierproeven

Dan Haag

2000Uw brief
20 januari 2000

Hierbij doe ik u toekomen een afschrtft van mijn erkenning onder datum en nummer dezes,
naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve moge verwtjzen.

P
Naar aanleiding fan uw opmerkingen in uw brief van 20 januari jl. bericht ik u alsvoigt:

1. Vermelding in beschikking datum van verzoek tot erkenning. De aan u verstrekte
beschikking Is een standaard beschikking. Er Is niet voor gekozen om in de beschikking
te verwijzen naar de datum van aanvraag.Jn de aanbiedingsbrief wordt onder het kopje
"Uw brief" vermeld wanneer de aanvraag is ingediend.

2. Vermelding in beschikking datum advies Centrale Cie Dierproeven. De aan u verstrekte
beschikking is een standaard beschikking. Er is niet voor gekozen om de datum van
advisering door de Centrale Cie Dierproeven hierin mee te nemen.

3. Geen datering beschikking. De beschikking en de aanbiedingsbrief zijn wel gedateerd en
wel op 2 februari 2000 {zie bijgevoegde kopie).

Tot slot wijs ik u er op dat, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht,
degene wiens beiang rechtstreeks bij een besiuit is betrokken, daartegen binnen zes weken
na de dag waarop het aangevallen besiuit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift kan
indienen bij het bestuursorgaan dat het besiuit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift
dient u te adresseren aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van
Volksgezondheid, Weizijn en Sport, Postbus 2035O, 2500 EJ Den Haag.

De Minister van Volksgezondheid,
Weizijn en Sport,
namens deze,
de Directeur Gezondheidsbeleid,

A.A.W. Kalis, arts

Postbus 2035O
2500 EJ D£N HAAG
Teleloon (070) 340 73 11
Fax (070) 340 78 34

Bszoekadres:
Pamassusplein 5
2511 VX DEN HAAG

Correspondcniie uitsluiiend Iniernetadres:
richten aan tint postadres www.minvws.ni
met vsrmelding van de
datum en het kenmork van
deza brief.



Kenmerk Den Haag

GZB/VVB 2.073.789 \ ME! 2000

Oa Minister van Volksgezondheid, Welzijn an Sport

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

besluit
In de regeling van 2 februari 2OOO, GZB/WB 2,041.019 wordt de tenaamstelling gewijzigd in:

Koninkfijke Nederlandse Academie van Wetenschappen {KNAW)

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

A.A.W, Kalis, arts



voedsel en waren autoriteit

KNAW
t.a.v.^

Postbus~19121

1000 C6 AMSTERDAM

VERZONDEN 2 0 JUN

onderwerp
Wijziging vergunning ex artikel tia
van de Wet op de dierproeven

Oe Minister van Volksgezondheid, Weizijn en Sport

Gelet op artikel 11 a van de Wet op de dieiproeven {Stb. 1996,565);

BESLUIT:

Het faesluit van 2 februari 2000.. GZB/WB 2.041.019 wordt vervangen door
Aan de Koninklijke Nederfandse Academie voor Wetenschappen wordt vergunrang verleend
voor hetfokken en afleveren van proefdieren binnen de hiema vermekte werkeenheden:

I, hienonder valten:

datum
16 jure 2008
ons kemnertt
TVWAB8/21189

eMdoor

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

Dr. ir. Rob J. Portland

Voedsel en Waren Autofflea
Dtenst lettering
Prinse$8e8bU!l3an2
2595 AL Den Haag
Postous 19506
2500 CM Den Haag

Fax (070) «B 47 47
vrww.vwa.nl


