
INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

39900PRINSES MAXIMA CENTR.VOOR KINDERONCOLOGIE B.V

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

24-08-2016

10:00
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

RDNT1601 Dierproeven reden
01-01-2016

Dierproeven

Vraag 1 is het inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 Wat is de reden van deze inspectie?
Antwoord Advies verlenen vergunning
Toelichting Gezien ontbreken van relevante informatie nog geen positief advies tav verlenen vergunning ex art 2111a Wod te

geven.
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Regio

Bezoekdetails

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Lijst
Geldig vanaf

39900PRINSES MAXIMA CENTR.VOOR KINDERONCOLOGIE B.V

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

27-10-2016

08:00
VT dierproeven

RDNT1601 Dierproeven reden
01-01-2016

Dierproeven

Vraag 1 Is het inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 Wat is de reden van deze inspectie?
Antwoord Advies verlenen vergunning
Toelichting t.a.v. de aanvraag van Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie b. v. (PMC) voor een instellingsvergunning ex art

2 en 11a Wet op de dierproeven (Wod) dd 15-07-2016 :
Deze lijst is mede gebaseerd op de informatie die reeds op 24-08-2016 verstrekt is.
Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat de handelingen die PMC in de toekomst wil gaan uitvoeren handelingen
betreffen die dierproeven zijn gezien aard van de handelingen, doel van het onderzoek en naar verwachting te
gebruiken diersoort(en). Gezien handelingen en aard van onderzoek wordt ook een instellingsvergunning ex art 11a
Wod aangevraagd.
Bij de vervolg inspectie is meer duidelijkheid gegeven op welke locatie men de proefdieren wil gaan houden (bij de
NVWA wel bekende locatie van proefdierhuisvesting) en dat men met betrekking tot personen aan de wettelijke eisen
kan voldoen.

PMC heeft door de aanvulling van de eerder op 24-08-2016 verstrekte gegevens voldoende aannemelijk gemaakt dat
men kan voldoen aan: ^___^_
1 -eisen tav over personeel met bevoegdheid ex art 9 Wod; | en werkgroepleidersj

(huisvesting): op 27-10-2016 nadere inzage gehad in de
l over gebruik van proefdierfaciliteit; deze

, aanwezig tijdens bezoek op

- eisen zoals^e^

intentieverklaring
3- eisen zoals gesteld in Dierproevenbesluit art 9 Iid1 (medewerking):
24-08-2016.
4- eisen zoals gesteld in Dierproevenbesluit art 11 (lvD):|
en daarnaasteenwetenschapper-Dienstverlening mbtart 14 Wod

(mij bekende personen).
5- eisen zoaTeaeainierproevenDesluit art 12 : tav de registratie verplichting is nadere toelichting gegeven door de
NVWA op 24-08-2016.
6- eisen zoals gesteld in Dierproevenbesluit art 13: diersoorten ws. nvt
7- Personeel: eisen zoals gesteld in Dierproevenbesluit art 8. Nadere inzage gehad in de intentieverklaring tussen

~] over gebruik van proefdierfaciliteit en proefdierverzorgend personeel.
daarnaast neetOrjer^escnikklngover personeel dat bevoegd is ex artikel 6 van de Dierproevenregeling 2014 op
HBO-niveau ||HHHIĵ |||
8- eisen zoalsgestelairTOie^roevenbesluit Art 9lid 2 NVT: nog geen nadere invulling aan gegeven;
9- eisen zoals gesteld in Dierproevenbesluit Art 10 mbtart 14 Wod NVT: nog geen nadere invulling aan gegeven. Zie
item 4: impliceert ook l

Tevens werd op 24-08-2016 besproken de rol van NVWA ikv toezicht en handhaving, werkwijze NVWA, bestuurs- en
strafrechtelijke middelen, andere toezichtgebieden van NVWA mogelijk relevant voor de kandidaat
instellingsvergunninghouder Wod zoals dierlijke bijproducten.
Conclusie: op grond van de op 24-08-2016 en 27-10-2016 verstrekte gegevens zijn er m.i. voldoende redenen om aan
te nemen dat het PMC kan voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. de Wod en er zijn mij geen weigeringsgronden, zoals
bedoeld in artikel 5 Wod, bekend.
Aan de rechtspersoon Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie b.v. kan m.i. een instellingsvergunning ex art 2
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INSPECTIELIJST (vervolg)

en 11a Wod verleend worden.

Men heeft nog niet voldaan aan Dierproevenregeling art2 lid 2.Bij het indienen van een aanvraag is een bedrag van €
1.783,73 verschuldigd. PMC verwacht NVWA-nota.
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