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Hoogte Kadijk 401
1018 BK Amsterdam

Onderwerp: Aanvraag voor vergunning ex art 2 WOD

Referentie: Datum:

MU09-45KL 9 Oktober 2009

Geachte mevrouw/heer,

Bijgaand vind u het ingevulde aanvraagformulier van Mucosis BV voor een vergunning
tot het verrichten van dierproeven, zoals gedefinieerd onder ex art 2 van de WOD.
Mucosis is een biotechnologisch bedrijf dat zich bezig houdt met het ontwikkelen van
nieuwe profylactische vaccins. In het kader van deze ontwikkeling willen wij dierproeven
aanvragen bij de DEC-RuG in Groningen en proefdierexperimenten verrichten in het
Centraal Dieren Laboratorium van de RuG/UMCG in Groningen. Mucosis zal zelf de
benodigde art 9 en 12 mensen in vaste dienst hebben. Als proefdierdeskundige art 14
zullen wij ran de RuG inhuren. De RuG heeft daar

1 toestemming voor verleend en deze aanvraag is in overleg met haar
tot stand gekomen.

Graag zie ik uw reactie binnenkort tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Mucosis BV
MediTech Center
L.J. Zielstraweg 1
9713 GX Groningen
The Nethertands
T.-+31-
M: +31-
E: -(gmucosis.com
W: www.mucosis.com

Mucosis BV, L.J. Zielstraweg 1, 9713 GX Groningen, The Netherlands
Ph. +31 50 3612112; Trade register (KvK) 02096219
E-mail: info@mucosis.com; Web: www.mucosis.com

Aanvraag gedaan door dr. C. (Kees) J. Leenhouts, Chief Scientific OfficerProefdierdeskundige art. 14: mw. dr. Catriene ThuringNaam proefdierdeskundige: dr. Catriene M.A. ThueringAdres Dierexperimentencommissie: A. Deusinglaan 1, Researchgebouw 3218Huisvesting proefdieren: Centraal Dierenlaboratorium RUG.UMCG, A. Deusinglaan 1, Researchgebouw 3218Vergunningen ondertekend door dr.ir. Rob J. DortlandBehandeld door mw. R. FromKopie aan dr. C.M.A. Thuring



VWA AANVRAAGFORMULIER VOOR VERGUNNING

EX artikel 2 WOD1

Ex artikel 11 a WOD

Beide ex artikel 2 en ex artikel 11 a WOD.

1. NAAM VERGUNNINGHOUDER: Mucosis B.V

NAAM verantwoordelijke namens de vergunninghouder/ portefeuillehouder

AARD VAN DE INSTELLING2 Biotechnologisch vaccin-ontwikkelings bedrijf

ADRES: L.J. Zielstraweg 1

POSTCODE EN PLAATSNAAM: 9713 GX Groningen

TELEFOON:

Indien in de vergunning meerdere organisatorische werkeenheden3 moeten worden genoemd,

de namen van deze werkeenheden hier gaarne vermelden.

N.v.t

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:

ADRES: A. Deusinglaan 1,

POSTCODE EN PLAATSNAAM: 9713 AV Groningen

TELEFOON: 050-3634601

3. NAAM ERKENDE DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE , die de voorgenomen dierexperimenten

toetst

DEC-RuG

ADRES: DEC secretariaat, p/a A. Deusinglaan 1, '

POSTCODE EN PLAATSNAAM: 9713 AV Groningen

TELEFOON: 050-3632999

5. HUISVESTING PROEFDIEREN

ADRES: (

POSTCODE EN PLAATSNAAM:

TELEFOON:

DE VERGUNNINGHOUDER: <naam)

art. 9 (functie)

Groningen (plaats)

9 oktober 2009... (dagtekening)

(handtekening)

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



Voedsel en Waren Autoriteit
Ministerie van Landbouw, Natuuren
Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 19506 2500 CM Den Haag

Mucosis BV
p/a
LJ. Zielstraweg l
9713 GX GRONINGEN

Dienst Uitvoering

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 19506
2500 CM Den Haag
www.vwa.nl

Contactpersoon

ïvwa.nl

Datum 21 januari 2010
Betreft Verlenen ex artikel 2, eerste lid, en artikel 6

van de Wet op de dierproeven

Onze referentie
TVWA/10/2327

Uw referentie

Hierbij zend ik u een afschrift van mijn besluit van heden 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 de proeven, al dan niet rechtstreeks, gericht zijn op het belang van de
gezondheid of de voeding van mens of dier.

Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grond van artikel
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te
dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie
Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De
termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit
is gedagtekend.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:
• de naam en het adres van de indiener
« de dagtekening
• een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door

vermelding van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door
bijvoeging van een kopie van het besluit,

• en de gronden van het bezwaar

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,
De Plaatsvervangend Tncn<=,<-toUr-Generaa| van de Voedsel en Waren Autoriteit

Kopie aan:
Proefdierdeskundige , Bureau van de proefdierdeskundigen



Voedsel en Waren Autoriteit
Ministerie van Landbouw, Natuuren
Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 19506 2500 CM Den Haag

Dienst Uitvoering

Prinses Beatrixlaan 2
MUCOSJS BV 2595 AL Den Haag
, Postbus 19506

P' 2500 CM Den Haag
LJ. Zielstraweg l www.vwa.nl

9713 GX GRONINGEN Contactpersoon

ivwa.nl

Onze referentie
TVW A/10/2327

Uw referentie
Datum 21 januari 2010
Betreft Vergunning ex artikel 2, eerste lid, en artikel 6 van de Wet op de

dierproeven

De Minister van Volksgezondheid , Welzijn en Sport

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

BESLUIT:

Aan Mucosis BV te Groningen wordt per l januari 2010 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.

De Minister voornoemd,
namens deze,
De Plaatsvervangend Inspecteur-Generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit


