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De Minister van Volksgezondheid, Welaijn en Spoft

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

.besiuit

Aan de Katnolieke Universiteit Nijmegen te Nijmegen 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



voedsei en waren autoriteit

Katholiek Um'versiteit Nijmegen

Postbus 9102
6500 HC NIJMEGEN

ondeiwerp
Wijziging vergunning ex artikel iia
van de Wet op de dierproeven

Hierbij zend ik u een afschrift van mijn besluit van heden waarbij de aan
u verleende vergunning tot het fokken van proefdieren wordt gewijzigd.

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.

datum
11juni2004
uw brief van
9juni2004
ons kenmerk
0424120
paginanummer
1

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,
De Directeur van de Voedsei en Waren Autoriteit,

Jpnderdeel Rijksdiepsbwoor de Keuring van Vee en Vlees.

Kopie aan:
De proefdierdeskundic Voedsei en Waren Autoriteit

Algemene Direciie
Rijksdienst voor de keuring van Vee
en Vlees
Prinses Bealrixban 2
2595 AL Den Haag
Postbus 19506
2500 CM Den Haag
Te!efoon{070}4484848
Fax (070)448 47 47
mvw.vwa.ni



voedsel en waren autoriteit

Katholiek Universiteit Niimegen

Postbus 9102
6500 HC NIJMEGEN

onderwerp

Wijziging vergunning ex artikel lla
van de Wet op de dierproeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

datum
11juni2004
uw brief van
9{uni2004
ons kenmerk
0424120
paginanummer
1

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

BESLUIT:

Het besluit van 19 juni 2001, GZB/VVB 281525
wordt vervangen door:

Aan de Katholieke Universiteit Nijmegen te Nijmegen wordt vergunm'ng
verleend voor het fokken en afleveren van proefdieren binnen de hierna
vermelde werkeenheden:

De Minister voornoemd,
namens de Minister:
De Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit,

\derdeel Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees

A. M. W. Klei>fneulman

Voedsel en Waren Autoriteit
Algemene Directie
Rijksdienst voor de keuring van Vee
enVtees .
Prinses Beatrodaan 2
2595 AL Den Haag

Postbiis 19506 x :̂: . ' • - " -
250pCMpenHaag -
Tefefo§i(b70)4484848 ;

'Fax(07p)4484747"-' '•



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Gezondheidsbeleid

Kafholieke Universiteit Nijmegen
College van Bestuur
Postbus 9102
6500 HC Nijmegen

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer

Onderwerp Bijlagefn!
Vergunning ex artikel 11 a van de Wet op de -1 -
dierproeven

Den Haag

I 9 JUKI 2(/tfi
Uw brief

8 maart 1999

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 Gezondheidsb

A.A.W. Kaiis, arts

Postbus 2O350
2500 EJ DEN HAAG
Telefoon (O7OI 34O 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 Den Haag

GZB/WB2181525

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

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

Besluit:

Aan de Katholieke Universiteit Nijmegen te-Nijmegen wordt vergunning verleend voor het
fokken van proefdieren op de volgende iocaties:

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

<-
A.A.W. Kalis, arts



voedsei en waren autoriteit

Radnoud Universiteit Nijmegen
Co|eaevanBe^yui-^

Postbus 9102
6500 HC Nijmegen

ondeiwerp
Wijziging vergunning ex arfikel 11a van de Wet op de dierproeven

De Minister van Voiksgezondheid, Weizijn en Sport

Gelet op arfikel 11 a van de Wet op de dierproeven (Stb, 1996,565);

BESLUIT:

Het besluit van 9 juni 2004, met kenmerk 0424120 wordt vervangen door:
Aan de Radboud Universiteit te Nijmegen wordt vergunning verleend voor het fokken en
aflevenen van proefdieren binnen de hierna vermelde werkeenheden:

datum
11 juni 2007
cms kenmerk
TVWA/D7/26038

eld door

/ De Minister voomoemd,
i / .risbiens de Minister:
V

' Piaatsvewangend Directeur Dienst Uitvoering van de Voedsei en Waren Autoriteit

!r. Marianne A. GJaipefC'-
Voedsei en Waren Autoriteit
Dienst Uitvoering
Prinses8eatrixlaan2
2595 AL Den Haag
Posibus 19506
2500 CM Den Haag
Telefoon (070)4484648
Fax (070)448 47 47
www.vwa.nl



voedsel en waren autoriteit

bpjjid yniygrsiteit Nijmegen
""

Postbus9102
6500 HC Nijmegen

onderwerp

WTjziging vergunning ex arfikei 11a van de wet op de dierproeven

Hierbij zend ik u een afschrift van mijn besluit van heden waarbij de aan u verieende
vergunning tot net fokken van proefdieren wordt gewijzigd.

Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grand van artikel 7:1 van de
Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschnft in te dienen bij het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en SporPfta.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,

•q0pastbQM0350,2500 EJ Den Haag. %

ss-De termijn voor het indienen van een bezwaarschnft bedraagt zes wdten. De termijn vangt
aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend.
, *
Het bezwaarschnft wordt ondertekend door de indiener en bevat:
• de naam en het adres van de indiener
• de dagtekening
• een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeid door

vermelding van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door
bijvoeging van een kopie van het besluit,

de gronden van het bezwaar.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
imens deze,

^ Pfaatsven/angend Directeur Dienst Uitvoering van de Voedsel en Waren Autoriteit

~"

datum
11juni2007
ons tenmerk
TVWA/07C6035
behandeW door

er

^
pagmanummer
1/1

0205244600

1

Voedsel en Waren Autoriteit
Dienst Uitvoering
Prinses Beatrirfaan 2
2595 AL Dai Haag
Postbus 19506
2500 CM Den Haag
Telefoon (070)4484848
Fax (070)448 47 47
wivw.v»a.nl


