
Doe 1

Aan de NVWA,

Centrale Handhaving Dierproeven

t.a.v.l

Catharijnesingel 59,

3511 GG Utrecht.

Datum: 3-12-2014

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERGUNNING

<^ÉXjirtlkel l 2

Ex artikel 1 1 a WOD

Beide ex artikel 2 en ex artikel 11a WOD.

1. NAAM VERGUNNINGHOUDER: UMC St Radboud QM Diagnostics BV....

NAAM verantwoordelijke namens de vergunninghouder/ portefeuillehouder!

AARD VAN DE INSTELLING2 zelfstandige onderneming ,

Indien van toepassing nr. KvK 09189680 ,

ADRES:

POSTCODE EN PLAATSNAAM:

TELEFOOr

Indien in de de vergunning meerdere organisatorische werkeenheden3 moeten worden

genoemd, de namen van deze werkeenheden hier gaarne vermelden.

Niet van toepassing

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.



2. NAAM PROEFDIERDESKUNDIGE: Radboudumc,

ADRES:

POSTCODE EN PLAATSNAAM

TELEFOON:

3. NAAM ERKENDE DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE , die de voorgenomen dierexperimenten

toetst

RUDEC = Dier Experimenten Commissie van de Radboud Universiteit..

ADRES:|

POSTCODE EN PLAATSNAAM:|

TELEFOON!

4. HUISVESTING PROEFDIEREN (invullen indien niet op bovengenoemd adres bij 1 gehuisvest4):

ADRES:

POSTCODE EN PLAATSNAAM:

TELEFOON:

DE VERGUNNINGHOUDER

Directeur QM Diagnostics

Nijmegen ..

3-12-2014

(naam)

(functie)

(plaats)

(dagtekening)

(handtekening)

4 Bij meerdere locaties waar dieren worden gehuisvest dient u deze, voorzien van huisadres, in een bijlage te vermelden.



Doe 2

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Centrale Handhaving Dierproeven
woensdag 18 mei 2016 14:02

FW: aanvraag vergunning ex art 2 WOD

(aqmdiagriostics.org]

|@qmdiagpostics.orq

Verzonden: vrijdag 5 december 2014 11:46

Onderwerp: RE: aanvraag vergunning ex art 2 WOD

Beste)

Allereerst dank voor uw bevestiging.

Om antwoord te geven op uw vraag:
De volledige naam zoals het bedrijf ingeschreven staat bij de KvK is UMC St Radboud QM Diagnostics BV.
Het lijkt mij het beste om die naam aan te houden.

Vriendelijke groet.

Verzonden met mijn Windows Phone

Verzonden: 5-12-2014 11:38

Onderwerp: RE: aanvraag vergunning ex art 2 WOD

Geachte]

Toch nog een vraag:
Ik zie dat de naam van de vergunninghouder 'UMC St Raboud QM Diagnostics BV' is. Is dit correct of kan / moet
volstaan worden met 'QM Diagnostics BV'? (Bij de ondertekening wordt alleen QM Diagnostics genoemd)

Van: |
Verzonden: vrijdag 5 december 2014 9:34

Onderwerp: FW: aanvraag vergunning ex art 2 WOD

Geachtel

|@qmdiagnostics.org'

Ik heb uw aanvraag voor een vergunning ex art 2 Wod ontvangen.
Inmiddels heb ik ook een positief advies van|
Ik zal de vergunning op laten maken.

ontvangen.



mvg

Senior Inspecteur Toezichtontwikkeling

divisie Consument & Veiligheid
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

T 088-2233333

http://www. vwa.nl

Verzonden: donderdag 4 december 2014 15:14

CC: ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BOnderwerp: aanvraag vergunning ex art 2 WOD

Beste l

[(aqmdiaQnostics.orq]

|(g)qmdiagnostics.orq

In de bijlage een aanvraag voor een vergunning (ex art2 WOD) voor QM Diagnostics.
Eerder heeft mijn col l eg a ̂ ^^^^^^B contact hierover gehad met|

De originele getekende hard copy is tevens per reguliere post aan u verstuurd.

Ik verneem graag of de aanvraag juist en volledig is ingevuld en wil u vragen of u mij een
ontvangstbevestiging zou willen sturen.

Met vriendelijke groeten,

UM, QM Diagnostics (231QM)
ljgjcimdJaQnostics.org l www.Qmdiaanostics.org

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.



Doe 3

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Centrale Handhaving Dierproeven
woensdag 18 mei 2016 14:02

FW: aanvraag vergunning ex art 2 WOD
2014-12-4 aanvraag vergunning proefdieren NVWA.pdf

Van: |
Verzonden: donderdag 4 december 2014 16:53

CC: Centrale Handhaving Dierproeven
Onderwerp: FW: aanvraag vergunning ex art 2 WOD

Mijn voorstel is dat we de vergunning verlenen. Ik ken de huisvesting en de betrokkenen.

Groet,

©qmdiagnostics.orq]
Verzonden: donderdag 4 december 2014 15:14

Onderwerp: aanvraag vergunning ex art 2 WOD

Beste l

In de bijlage een aanvraag voor een vergunning (ex art2 WOD) voor QM Diagnostics.
Eerder heeft mijn collega ̂ ^^^^^^H contact hierover gehad met|

De originele getekende hard copy is tevens per reguliere post aan u verstuurd.

Ik verneem graag of de aanvraag juist en volledig is ingevuld en wil u vragen of u mij een
ontvangstbevestiging zou willen sturen.

Met vriendelijke groeten,

UM, | l QM Diagnostics (231QM) ;
l@amdiaanostics.org l www.amdiaanostic5.orQ



Doe 4

Aan de NVWA,

Centrale Handhaving Dierproeven

t.a.v.j

Catharijnesingel 59,

3511 GGUtrecht.

Datum: 3-12-2014

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERGUNNING

EX artikel 2 WOD1

Ex artikel 11 a WOD

Beide ex artikel 2 en ex artikel 11a WOD.

1. NAAM VERGUNNINGHOUDER: UMC St Radboud QM Diagnostics BV ....

NAAM verantwoordelijke namens de vergunninghouder/ portefeuillehouder!

AARD VAN DE INSTELLING2 zelfstandige onderneming ,

Indien van toepassing nr. KvK 09189680 ,

ADRES:!

POSTCODE EN PLAATSNAAM:!

TELEFOOf

Indien in de de vergunning meerdere organisatorische werkeenheden3 moeten worden

genoemd, de namen van deze werkeenheden hier gaarne vermelden.

Niet van toepassing

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.



2. NAAM

•i
ADRES:|

POSTCODE EN PLAATSNAAM:

TELEFOON: |

3. NAAM ERKENDE DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE , die de voorgenomen dierexperimenten

toetst

RUDËC = Dier Experimenten Commissie van de Radboud Universiteit ,

ADRES:|

POSTCODE EN PLAATSNAAM:|

TELEFOON]

4. HUISVESTING PROEFDIEREN (invullen indien niet op bovengenoemd adres bij 1 gehuisvest4):

ADRES:

POSTCODE EN PLAATSNAAM:

TELEFOON:

DE VERGUNNINGHOUDER:̂ ^^^^^^^^^^^^K (naam)

Directeur QM Diagnostics^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H. (functie)

Nijmegen ..̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B (plaats)

3-12-2014 ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H (dagtekening)
(handtekening)

Bij meerdere locaties waar dieren worden gehuisvest dient u deze, voorzien van huisadres, in een bijlage te vermelden.



Doe 5

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Centrale Handhaving Dierproeven
woensdag 18 mei 2016 14:01

FW: aanvraag vergunning ex art 2 WOD
2014-12-4 aanvraag vergunning proefdieren NVWA.pdf

Van: |
Verzonden: vrijdag 5 december 2014 9:34

Onderwerp: FW: aanvraag vergunning ex art 2 WOD

Geachte!

l@gmdiaqnostics.orq

Ik heb uw aanvraag voor een vergunning ex art 2 Wod ontvangen.
Inmiddels heb ik ook een positief advies van |
Ik zal de vergunning op laten maken.

ontvangen.

mvg

Senior Inspecteur Toezichtontwikkeling

divisie Consument & Veiligheid
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 j 3511 GG j Utrecht
Postbus 43006 13540 AA | Utrecht

T 088-2233333
Ml

http://www.vwa.nl

|@qmdiaqnostics.org]

l@qmdiaqnostics.org

Verzonden: donderdag 4 december 2014 15:14
Aan: |
CC: |
Onderwerp: aanvraag vergunning ex art 2 WOD

Beste l

In de bijlage een aanvraag voor een vergunning (ex art2 WOD) voor QM Diagnostics.
Eerder heeft mijn collega ü̂ B̂ HH contact hierover gehad met|

De originele getekende hard copy is tevens per reguliere post aan u verstuurd.

Ik verneem graag of de aanvraag juist en volledig is ingevuld en wil u vragen of u mij een
ontvangstbevestiging zou willen sturen.

Met vriendelijke groeten,



IM, QM Diagnostics (231QM) l
|@Qrndiagnostic5.org i www.qmdiaqnostics.org



Doe 6

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Centrale Handhaving Dierproeven
woensdag 18 mei 2016 14:01

FW: besluit registratie proefdieren en dierproeven 2014

l @q mdiagnostics.org]Van: MBPBMIM@qrndiagnostic5.org Fmailtoj
Verzonden: dinsdag 6 januari 2015 10:18
Aan: Centrale Handhaving Dierproeven
Onderwerp: besluit registratie proefdieren en dierproeven 2014

L.S.,

UMC St Radboud QM Diagnostics BV is sinds 15 December 2014 zelf vergunninghouder voor de Wet op
de proefdieren. Tot die datum vielen de activiteiten zoals uitgevoerd bij QM Diagnostics onder de
vergunning van het centraal dierenlaboratorium (CDL) van het Radboudumc.

Naar aanleiding van uw brief d.d. 18-12-2014 (referentie NVWA/2014/11955) heb ik telefonisch
contact gehad rnet̂ ^m^HHHH- Met|H ben ik overeengekomen dat de registratie voor
2014 door het CDL van het Radboudumc gedaan wordt aangezien QM Diagnostics geheel 2014 onder
de vergunning van het CDL geopereerd heeft. QM Diagnostics zal vanaf 1-1-2015 zelf de registratie
gaan voeren,

Voor de registratie vanaf 2015 zou ik u willen vragen of u mij het deelnemernummer van QM
Diagnostics zou willen toesturen. Tot op heden heb ik dat nog niet ontvangen.

Graag ontvang ik een bevestiging dat u mijn email in goede orde ontvangen heeft.

Met vriendelijke groeten,

QM Diagnostics (231QM)
(3)amdiaqnostics.org l www.gmdiaqnostics.org



Doe 7

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

|@qmdiagnostics.org
vrijdag 5 december 2014 11:46

Centrale Handhaving Dierproeven;
|@qmdiagnostics.org

RE: aanvraag vergunning ex art 2 WOD

Beste|

Allereerst dank voor uw bevestiging.

Om antwoord te geven op uw vraag:
De volledige naam zoals het bedrijf ingeschreven staat bij de KvK is UMC St Radboud QM Diagnostics BV.
Het lijkt mij het beste om die naam aan te houden.

Vriendelijke groet,

Verzonden met mijn Windows Phone

Verzonden: 5-12-2014 11:38

Onderwerp: RE: aanvraag vergunning ex art 2 WOD

Geachte |

Toch nog een vraag:
Ik zie dat de naam van de vergunninghouder 'UMC St Raboud QM Diagnostics BV is. Is dit correct of kan / moet
volstaan worden met 'QM Diagnostics BV'? (Bij de ondertekening wordt alleen QM Diagnostics genoemd)

Van: |
Verzonden: vrijdag 5 december 2014 9:34

Onderwerp: FW: aanvraag vergunning ex art 2 WOD

Geachte |

Ik heb uw aanvraag voor een vergunning ex art 2 Wod ontvangen.

Ik zal de vergunning op laten maken.

mvg

Senior Inspecteur Toezichtontwikkeling

|@qmdiagnostics.org'

divisie Consument & Veiligheid



Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 j 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

T 088-2233333
Ml

Verzonden: donderdag 4 december 2014 15:14
Aan:
CC:
Onderwerp: aanvraag vergunning ex art 2 WOD

Beste l

l@qmdiagnostics.org]

I@qmdiagno5tics.orq

In de bijlage een aanvraag voor een vergunning (ex art2 WOD) voor QM Diagnostics.
Eerder heeft mijn collega ̂ ^^^^^^^ contact hierover gehad met|

De originele getekende hard copy is tevens per reguliere post aan u verstuurd.

Ik verneem graag of de aanvraag juist en volledig is ingevuld en wil u vragen of u mij een
ontvangstbevestiging zou willen sturen.

Met vriendelijke groeten,

HM, l QM Diagnostics (231QM)
|@qmdiagnpstics,org l www.omdiaano

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.



Doe 11

Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

UMC St Radboud QM Diagnostics
T.a.v. | Catharijnesingel 59

3511 GG Utrecht
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.vwa.nl

Contactpersoon

T 088 223 33 33
F 088 223 33 34
info@vwa.nl

Onze referentie
TNVWA/12/ 11748

Datum 15 december 2014
Betreft Vergunning Wet op de dierproeven

Geachtel

In aansluiting op uw verzoek d.d. 3 december 2014 en op basis van een bezoek
van de van de NVWA, zend ik u het besluit waarbij aan u vergunning wordt
verleend dierproeven te verrichten.

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

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

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

BESLUIT:
Aan UMC St Radboud QM Diagnostics te Nijmegen wordt 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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Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN,
Voor deze:
DE INSPECTEUR-GENERAAL VAN DE NEDERLANDSE VOEDSEL- EN

Datum
15 december 2014

Onze referentie
TNVWA/12/ 11748

Dr. Ir. H. Paul

Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van
deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen.
Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via "mijn.rvo.nl". Om in te loggen heeft u uw
gebruikerscode en wachtwoord nodig, voor de ondertekening een TAN-code. Bij een digitaal
bezwaarschrift stuurt u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie
per post na.
Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004
DE Zwolle. Bij een schriftelijk bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw
bezwaarschrift.

Op mijn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie over het digitaal en schriftelijk
indienen van een bezwaarschrift.

Meer informatie
Heeft u vragen over uw bezwaarschrift, kijk dan op de website: mijn.rvo.nl. Of bel met: 088
042 42 42 (lokaal tarief).

cc. proefdierdeskundigen
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Nr. 37125
23 december

2014

Verlening vergunning dierproeven UMC St Radboud QM Diagnostics BV te 

Nijmegen, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

8 december 2014
kenmerk NVWA/TRC/11748

De Staatssecretaris van Economische Zaken maakt bekend

dat aan UMC St Radboud QM Diagnostics BV te Nijmegen onder kenmerk TRC/NVWA/2014/ – op 
8 december 2014 vergunning is verleend op grond van artikel 2 van de Wet op de dierproeven om 
dierproeven te mogen verrichten.

Aan de vergunning om dierproeven te mogen verrichten is het volgende voorschrift verbonden:
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.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2014 nr. 37125 23 december 2014
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