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Hierbij doe ik u toekomen een afschrift van mijn erkenning onder datum en nummer dezes,
naar de inhoud waarvan ik kortheidshaive moge verwijzen.
Tot slot wijs ik u er op dat, op grand van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht,
degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, daartegen binnen zes weken
na de dag waarop het aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift kan
indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift
dient u te adresseren aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postfaus 20350, 2500 EJ Den Haag.
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De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gelet op artikel 11a van de Wet op de dierproeven {Stb. 1977, 67);
Besluit:
Aan Charles River Nederland te Someren wordt vergunning verieend voor het fokken van
proefdieren op de volgende locaties:
~

te<

Aan deze vergunning is het voigende voorschrift verbonden.
Het aanwezig zijn van een deugdelijke administratie betreffende
de eigen fok en productie van dieren per locatie;
de aan- en/of verkoop van dieren, die fysiek via de vergunninghoudende instelling
verloopt;
de aan- en/of verkoop van dieren, die niet in fysieke zin via de vergunninghoudende
instelling verloopt.
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