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E-mail
'@tno.triskelion.nl

Doorklesnummer

Geachte mevrouw/heer,

Bijgevoegd treft u de vergunningaanvraag aan van TNO Triskelion BV, met het
verzoek om de vergunning per 1 januari 2012 in te laten gaan.

Graag zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Faxnummer
+31 88 866 6970

Op opdrachten asn TNO TrlskeBon B.V.
zt)n van toepassing de /Vgemöne
Voorwaarden voor opdrachten aan TNO
Triskelion BV , zoals gedeponeerd bij de
Kamer Midden-Nederland; de Algemene
Voorwaarden zuilen op verzoek worden
loogezonden.

Handelsregistemummer B1382997

Aanvraag gedaan door dr.ir. M.R.H. Löwik, directeurNaam verantwoordelijke namens vergunninghouder: M.R.H. LöwickNaam proefdierdeskundige: dr. P.L.P. van LooHuisvesting proefdieren: Utrechtseweg 48, 3704 HE ZeistVergunningn ondertekend door C.J.W. SchreudersKopie aan mw. P.L.P. van Loo



Aan nVWA

Centrale Handhaving Dierproeven

Catharijnesingel 59

3511 GG Utrecht AANVRAAGFORMULIER VOOR VERGUNNING

EX artikel 2 WOB1

Ex artikel 11 a WOB

Belde ex artikel 2 en ex artikel 11 a WOB.

1. NAAM VERGUNNINGHOUDER: TNO Triskelion B.V.

NAAM verantwoordelijke namens de vergunninghouder/ portefeuillehouder:

AARD VAN DE INSTELLING2: contractlaboratorium

Indien van toepassing nr. KvK 51382997

ADRES: Utrechtseweg 48,

POSTCODE EN PLAATSNAAM: 3704 HE Zeist

TELEFOON:

Indien in de de vergunning meerdere organisatorische werkeenheden3 moeten worden genoemd,

de namen van deze werkeenheden hier gaarne vermelden N.V.T,

2. NAAM PROEFDIERDESKUNDIGE:

ADRES: Utrechtseweg 48

POSTCODE EN PLAATSNAAM: 3704 HE Zeist

TELEFOON:

3. NAAM ERKENDE DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE , die de voorgenomen dierexperimenten

toetst DEC TNO

ADRES: Utrechtseweg 48 (postpunt 37)

POSTCODE EN PLAATSNAAM: 3704 HE Zeist

TELEFOON:

1 Gaarne de vergunning omcirkelen die u wenst aan te vragen
2 B.v. een contractlaboratorium, onderzoeksinstelling of een onderwijsinstelling waarvoor mede ondertekening van een andere
minister is gewenst
3 Een instelling kan worden onderverdeeld in meerdere afdelingen/organisatorische werkeenheden, dit is van belang bij het
intrekken van een vergunning bij een overtreding. Indien u uw vergunning wilt onderverdelen in organisatorische werkeenheden
gaarne in aparte bijlage de naam, adres, telefoonnummer en proefdiercoordinator vermelden.



4. HUISVESTING PROEFDIEREN

ADRES;

POSTCODE EN PLAATSNAAM:

TELEFOON:

5. DE VERGUNNINGHOUDER:.

...,..,. Zeist

(dagtekening}

(handtekening)

1 S| meerdere tocaöés waar öisitsn WOK|«II fehatswest effent H deze( voBtn^srt van huisadres, In een bijlage ts vermelden.



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

> Relouradres Poslbus 13006 3540 AA UtrecM

Aan TNO triskelion B.V.
t.a.v.
Utrechtseweg 48
3704 HE ZEIST

Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Poslbus 43006
3540 M Utrecht
vw/w.vwa.nl

Contactpersoon
KCDV

T 088-2233333
F 088-2233334
into@vwa.nl

Onze referentie
TVWA/11/12000

Datum 5 oktober 2011
Betreft Vergunning artikel 2, eerste lid, en artikel 6, en artikel 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 geldt, wat betreft het verrichten van proeven als bedoeld in artikel 1, eerste
lid, onder a-d van de Wet op de dierproeven, uitsluitend voorzover proeven, al dan niet
rechtstreeks, gericht zijn op het belang van de gezondheid en voeding van mens of dier.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gelet op artikel 2, eerste lid, en artike! 6 van de Wet op de dierproeven (Stb. 1996,565);

BESLUIT:

Aan TNO Triskelion 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 artikel 14 van de Wet op de dierproeven. Indien een proef gepaard
kan gaan met ernstig ongemak dat langer dan 7 dagen zal aanhouden, alsmede als geen
verdoving zal worden toegepast dient daarvan bij de kennisgeving mededeling te worden
gedaan.
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Datum

Gelet op artikel 11a van de Wet op de dierproeven (Stb. 1996,565);
Onze referentie

BESLU|T. TVWA/11/1JOOO

Aan TNO Triskelion bv te Zeist wordt per 1 januari 2012 vergunning verleend om proefdieren
te fokken en af te leveren.

De Ministervan Volksgezondheid, Welzijn en Sport
namens deze,

De Inspecteur-Generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit

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

cc. proefdierdeskundige
TNO Triskelion
Utrechtseweg 48
3704 HE ZEIST
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