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Deelnemernummer vergunninghouder

Gegevens over de vergunninghouder

Raadpleeg de toelichting.

1. VERGUNNINGHOUDER: Universiteit Leiden

Naam verantwoordelijke namens vergunninghouder

(portefeuillehouder): College van Bestuur

ADRES: postbus 9500

POSTCODE EN PLAATSNAAM: 2300 RA Leiden

TELEFOON:

2. De vergunninghouder is wei in het bezit van een vergunning voor het fokken en afleveren van
proefdieren (artikel 11 a van de WOD).

3. De vergunninghouder is wei in het bezit van (een) vergunning(en) voor het verrichten van
biotechnologische handelingen bij dieren. Zo ja, dan hier of bij de in te vullen gegevens van de
organisatorische werkeenheid het MKG/BBD nummer invullen.

4. De vergunninghouder is wei een bezitsontheffing in het kader van CITES.

5. De ondergetekende: (naam)
Proefdierdeskundige (functie)

verklaart dat alle gevraagde gegevens betreffende de Registratie van dierproeven en proefdieren
over het jaar 2008 duidelijk, stellig en zonder voorbehoud zijn verstrekt en dat deze gegevens zijn
ingezien door degene die, krachtens artikel 14 van de Wet op de dierproeven, namens hem is
belast met het toezicht op het welzijn van de proefdieren.
Leiden

11 maart 2009 (dagtekening)

(handtekening)



5. Huisvesting proefdieren (invullen indien elders gehuisvest):
Naam:
Ad res:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoon:

Huisvesting proefdieren (invullen indien elders gehuisvest):
Naam:
Adres:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoon:

Huisvesting proefdieren (invullen indien elders gehuisvest):
Naam:
Adres:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoon:

Huisvesting proefdieren (invullen indien elders gehuisvest):
Naam:
Adres:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoon:

6. Alternatieve methoden.

a. Zijn in het registratieiaar in uw installing methoden ingevoerd die een vervanging of beperking van
net gebruik van proefdieren inhouden, dan wel tot vermindering van ongerief of verbetering van
welzijn bij dieren leiden?

nee

Indien u "Ja" heeft geantwoord, wordt u verzocht op een bijlage te vermelden:

- welke methoden het betreft;

- in het kader van welk onderzoek de onderscheiden methoden zijn toegepast;

- en welke winst dit oplevert op jaarbasis (het aantal dieren of een verbetering van het welzijn)

b. Denkt u dat deze methoden op grotere schaal in Nederland zou moeten/kunnen worden
toegepast?

c. Indien het niet eerder toegepaste methoden betreft: is er bezwaar tegen bekendmaking van deze
alternatieve methoden onder vermelding van de naam van de installing in de eerstvolgende uitgave
van "Zo doende"?
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Bijzonderheid dier: GEWOON

VERGUNNINGHOUDER: ||Unlversiteit Leiden

17
apecificatie diersoort

n gele vlakken

faeniopygia guttata

Alytes muletensis, Cat

* Diersoorten met code 9,29,31,32,33,34,49,59,69,79 en 89 nader te specificeren in kolom 17 in gele vlakken



TOTAALJAARSTAAT AAN- EN AFVOER DIEREN 2008

Deelnemer nr. VERGUNNIN

1
3ode-num-mei

dier-soort

11

21

22

23

29

31

32

33

34

41

42

43

44

45

49

51

52

59

69

79

89

91

Tot.

aanwe-zig op 1

3131

495

1032

4658

herkomst aangevoerde dieren
eigen fok bin-

nen uw totale

instel- ling

gereg. fok- of

afleve-rings

bedrijf in Neder

and

8741

3082

11823

gereg. fok- of

afleve-rings

20

530

550

bedrijf in EU

niet gereg. fok-

of afleve-rings

bedrijf in Neder

and

19

232

251

niet gereg. fok-

of afleve-rings

bedrijf in EU

0

0

andere her-

komst

0

0

242

242

* Diersoorten met code 9,29,31,32,33,34,49,59,69,79 en 89 nader te specificeren in kolor

In zwarte vakken mag niets ingevuld worden



JGHOUDER:

REGISTRATIEFORMULIER 3b >

Bijzonderheid dier: Genetisch gemodificeerd

HUniversiteit Leiden

10 11 12 13 14 15

bestemming afgevoerde dieren

dood of gedood
voor het begin

van de proef

6625

2135

8760

tijdens of in het

kader van de

proef

2641

2641

na afloop van

de proef

42

42

evend afgevoerd
gereg. onder

zoek instel-ling

n Neder-land

0

225

225

gereg. onder

zoek instel-ling

n EU

0

-

0

andere bestem

ming

0

0

16

aanwezig op

31 december

2603

270

2983

5856

17

specificatie diersoort

n de gele vakken

Xenopus Laevis

Danio Rerio

m 17 in gele vlakken



TOTAALJAARSTAAT AAN- EN AFVOER DIEREN 2008

Deelnemer nr. 1 1 0 6 0 o| VERGUNNIN

eigen fok bin-

nen uw totale

instel- ling

* Diersoorten met code 9,29,31,32,33,34,49,59,69,79 en 89 nader te specificeren in kolor

in zwarte kolommen niets invullen



REGISTRATIEFORMULIER 3c

Bijzonderheid dier: UIT DE WILDE FAUNA

JGHOUDER: ||Universiteit Leiden

10 11 12 13 14 15 16

bestemming afgevoerde dieren

dood of gedood
voor het begin

van de proef

31

31

ijdens of in het

kader van de

3roef

386

386

na afloop van

de proef

0

evend afgevoerd

gereg. onder

zoek instel-ling

n Neder-land

0

gereg. onder

zoek instel-ling

nEU

-

0

andere bestem

ming

180

57

2

239

aanwezig op

31 december

0

0

0

55

55

17.
Specificatie diersoort.

in gele vlakken

Myotis dasycneme

Larus argentatus, Pan

Caudata

Anguilla anguilla, Angi

m 17 in gele vlakken


