
nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit
Mmfsterfe van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

> Retouradres Posfous 43006 3540 AA UocM

AanTNOtriskelionB.V.
t.a.v.(
Utrechtseweg 48
3704HEZEJST

Catharijnesingetre
3511GG Utrecht
Postbtis 43006
3S40AA Utrecht
www.vwa.nl

Conlartpersoon
KCDV

T 088-2233333
F 088-2233334

Onze f
TVWAm/12900

Datum 5oktober2011
Betreft Vergunning artikei 2, eerste lid, en artikei 6, en artikei 11a

van de Wet op de dierproeven

Geachte

in aansluiting op uw verzoek d.d. 1 augustus 2011 en op basis van een inspectie van de
nVWA die op 15 augustusi 2011 heeft plaatsgevonden zend ik u het besluit waarbij aan u per
1 januari 2012 vergunning wordt verleend dierproeven te verrichten en proefdieren te fokken
en af te leveren.

Deze vergunning gekJt, wat betreft het verrichten van proeven als bedoeld in artikei 1, eerste
lid, onder a-d van de Wet op de dierproeven, uitsluitend voor zover proeven, al dan niet
rechtstreeks, gerichtzijn op het belang van de gezondheid en voeding van mens of dier.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geiet op artikei 2, eerste lid, en artikei 6 van de Wet op de dierproeven {Stb. 1996,565);

BESLUIT:

Aan TNO Triskeiion bv te Zeist wordt per 1 januari 2012 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 artikei 14 van de Wet op de dierproeven. Indien een proef gepaard
kan gaan met ernstig ongemak dat langer dan 7 dagen za! aanhouden, afsmede als geen
verdoving zal worden toegepast dient daarvan bij de kennisgeving mededeling te worden
gedaan.
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Geletop artikel 11a van de Wet op de dierproeven (Stb. 1996, 565); 5oi**er2oii
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Aan TNO Triskelion bv te Zeist wordt per 1 januari 2012 vergunning verleend om proefdieren
te fokken en af te leveren.

De Minister van Volksgezondheid, Weizijn en Sport
namens deze.

C.W.J. Schreuders
De Inspecteur-Generaal van de Voedsei en Waren Autoriteit

Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de
Aigemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie
van Volksgezondheid, Weizijn 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

cc. proefdierdeskundigel
TNO Triskeiion
Utrechtseweg 48
3704 HE ZEIST
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