
INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

90500 BIOXPERT
NISTKLROOISEBAAN
3
5374 RE
SCHAIJK

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

24-05-2012

10:00
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

RDNT1201 Dierproeven reden
01-01-2012

Dierproeven

Vraag 1 Is het inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 Nat is de reden van deze inspectie?
Antwoord Advies voor verlenen vergunning
Toelichting Inspectie 24 mei 2012 door^^^^^HMH en|

ADVISERING VERGUNNIt>

Naam vergunninghouder;
KvK:
tekenbevoegde KvK;
contactgegevens;

bezoekgegevens
Naam portefeuillehouder Wod:

DPV001: Was het bezoek aangekondigd?
Antwoord: ja

BioXpert B.V.
54838134

namens Bi-scientific B.V.:
Nistelrooisebaan 3 5374 RE

idem

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

DPV003: welke vergunning:
1= art 2 en 6 Wod
2= art 11a Wod: een fok- en afleververgunning voor proefdieren
3= beide (art 2 en 6 en 11a Wod)

De aanvraag betreft een vergunning voor 3= beide (art 2 en 6 en 11 a Wod)

DPV004: Zijn de handelingen die men denkt uit te gaan voeren te beschouwen als dierproeven?

De handelingen betreffen: fokken en beheren, rederiveren en/of cryopreserveren van transgene knaagdieren. Daarnaast
zal zij voor proefdieren van overige huurders de dagelijkse verzorging en biotechnische ondersteuning aanbieden.

DPV005: Heeft de kandidaat vergunninghouder een persoon aangesteld die toezicht houdt op het welzijn van de dieren,
zoals bedoeld in art 14 Wod?
1=ja
^^^^H (voorlopig 1 dag in de week)

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

^^^ |̂ is naast art 14 ook art. 9
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INSPECTIELIJST (vervolg)

l is ook art. 9
l is art. 9

DPV007: Heeft de (kandidaat-) vergunninghouder een persoon aangesteld zoals bedoeld in art 12 Wod

1=ja

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

1=ja
Voormalige faciliteit van MSD-Organon aan de Nistelrooisebaan 3 5374 RE Schaijk:
MR-faciliteit is geheel gehuurd voor het huisvesten van muizen en ratten.
MA-faciliteit is deels gehuurd voor het huisvesten van muizen en ratten en deels voor het huisvesten van konijnen.
Mogelijk worden er in de oude hondenhuisvesting (na aanpassing) ook honden gehuisvest.

Er bevinden zich op het moment van inspectie nog geen dieren in de faciliteit.

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

1=ja.
DEC-Consult
Thomas van Nijkerckenstraat 2
3515 XH Utrecht

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

In overleg met^^^B is nummer 90500 toegekend.
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Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

Regio 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintijd 
Bezoekreden 

Inspectielijst 

Lijst 
Geldig vanaf 

Dierproeven 

INSPECTIELIJST 

90500 BIOXPERT 
NISTELROOISEBAAN 
3 
5374 RE 
SCHAIJK _. 
veterinaire locatie 
dierproefvergunninghouder 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest 

06-09-2012 -13:30 
VT dierproeven 

RDNT1201 Dierproeven reden 
01-01-2012 

Vraag 1 
Antwoord 

Is het inspectiebezoek aangekondigd? 
Nee 

Wat is de reden van deze inspectie? 
Geen dieren of handelingen 

IDoc. 3 

Vraag 2 
Antwoord 
Toelichting De betreffende vergunninghouder Wod heeft op de inspectielocatie geen dieren onder zijn verantwoordelijkheid. 

Op deze en andere locatie wordt wel huisvesting en verzorging geboden als facilitaire dienstverlening aan andere 
vergunninghouders. 
Tevens besproken eisen mbt huisvesting andere diersoorten dan knaagdieren in het licht van veranderende Europese 
en nationale regelgeving. Daarover zal nader overleg moeten plaatsvinden. 
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