
INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

25800 MODIQUEST RESEARCH B.V.

OSS

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

27-09-2010

10:00
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

NW102BBB-1 Dierproeven reden
01-01-2010

Dierproeven

Vraag 1 Is het inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja
Toelichting Bezoek i.v.m. vergunningaanvraag in het kader van de Wet op de Dierproeven.

Vraag 2 Wat ia de reden van deze inspectie?
Antwoord Advies voor verlenen vergunning
Toelichting INSPECTIELIJST ADVISERING VERGUNNING

Deze vragenlijst staat niet in ISI maar wordt ingeval bij advisering vergunning in een Dierproef reden inspectie
ingevoerd. Deze lijst is bedoeld als een checklist
Antwoord op vraag 2 t/m 9 voldoet

Rubrieksomschrijving DPV Dierproef
Lokatie & Categorie: dierproefvergunninghouder veterinaire locatie
Bezoekreden: 80, dierproeven

DPV001: Was het bezoek aangekondigd?
Antwoord: ja
Afspraak mei

DPV002: Betreft het een aanvraag van:
1= nieuwe vergunning

DPV003: welke vergunning:
1= art 2 en 6 Wod

DPV004: Zijn de handelingen die men denkt uit te gaan voeren te beschouwen als dierproeven?
1=ja Productie en ontwikkeling van diagnostische kits, ontwikkelen en produceren van therapeutica, contract research
op dit gebied.

INFO
1= Handelingen die voldoen aan art 1 Wod (voornaamste kenmerken : handeling aan levend gewerveld dier met het
doel (in toelichting te noemen )met aanname dat daardoor het dier ongerief kan worden berokkend.
belang van het onderzoek voor de gezondheid of voeding van mens of dier; of wetenschappelijke vraagstelling?
2= nee, de handelingen vallen niet onder een in de Wod genoemd doel of ingeval van een intrekking er worden geen
dierproeven meer verricht.

DPV005: Heeft de kandidaat vergunninghouder een persoon aangesteld die toezicht houdt op het welzijn van de
dieren, zoals bedoeld in art 14 Wod?

INFO
1 = ja met de naam in de toelichting en waarbij de bevoegdheid na controle voldoet.
Indien de persoon wel voldoet aan alsmede de deskundigheid in verband met artikel 14 van de wet, maar waarbij de
mate van ervaring in toezicht op het desbetreffende onderzoeksgebied twijfelachtig is, wordt dit aan het advies aan de
vergunning gemeld.
2= nog niet bekend, verwezen naar beroepsgroep met vermelding van termijn waarin de naam bekend moet zijn (het
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INSPECTIELIJST (vervolg)

houden van proefdieren of het uitvoeren van dierproeven pas indien bij de inspectie de naam van de
proefdierdeskundige bekend is)
3=nvt (bij wijziging/of intrekking)

DPV006: Heeft de (kandidaat-) vergunninghouder een persoon aangesteld zoals bedoeld in art 9 Wod?

1= ja 4 personen

INFO
1= ja er is een persoon die voldoet aan de eisen gesteld in art 9 verantwoordelijk voor het bepalen van de dierproef. De
naam en het dossier is gearchiveerd en voor de inspectie inzichtelijk.
Indien de mate van ervaring op het desbetreffende onderzoeksgebied, van degene die de opzet en uitvoering van de
proef bepaalt, in verband met artikel 9 van de wet onvoldoende bekend is bij de proefdierdeskundige wordt dit in het
advies aan de vergunninghouder gemeld.

Deze persoon kan ook bij een andere vergunninghouder in dienst zijn.
2= nog niet bekend/ De wijze van uitvoering van dierproeven wordt bepaald als de naam van de artikel 9 persoon bij de
vergunninghouder en diens proefdierdeskundige bekend is en de documentatie van de bevoegdheid tijdens inspectie
inzichtelijk is en voldoet.
3= nvt. Ingeval van een aanvraag ex artikel 11 a of een intrekking

DPV007: Heeft de (kandidaat-) vergunninghouder een persoon aangesteld zoals bedoeld in art 12 Wod
2=nee/nog niet bekend

INFO
1= ja er is een persoon die voldoet aan de eisen gesteld in art 12 verantwoordelijk voor het verzorgen en behandelen
van de dieren. De naam en het dossier is gearchiveerd en voor de inspectie inzichtelijk. Dit kan ook de persoon zijn die
is bedoeld in art 9 Wod. Indien de mate van ervaring in verzorging en behandeling van proefdieren in verband met
artikel 12 van de wet onvoldoende bekend is bij de proefdierdeskundige wordt dit in het advies aan de
vergunninghouder gemeld.

2= nee. Er worden pas proefdieren gehuisvest of dierproeven verricht als de naam bij de inspectie is bekend.
3= nvt. Ingeval van een intrekking

DPV008: Heeft de kandidaat vergunninghouder een faciliteit ter beschikking die voldoet aan de wettelijke voorschriften
gebaseerd op art 12 Wod?

1=ja. Maakt gebruik van de faciliteiten van de Radboud Universiteit. Gewezen op het belang van een heldere
vastlegging van verantwoordelijkheden, indien twee vergunninghouders betrokken zijn bij dierproeven.

DPV009 Heeft de kandidaat-vergunninghouder een erkende dierexperimentencommissie (DEC) bereid gevonden
advies omtrent uitvoering van dierproeven uit te brengen?

1= ja, DEC Radboud Universiteit

INFO
1=ja. In toelichting de naam van de DEC noemen.

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 aa
de kandidaat vergunninghouder indien positief advies voor vergunning wordt afgegeven. Hierover vooraf overleg met
S&O te plegen.
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