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Hierbij doe ik u toekomen een afschrift van mijn erkenning onder datum en nummer dezes,
naar de inhoud waarvan ik kortrieidshaive moge verwijzen.

Tot slot wijs ik u er op dat, op grond van artikel 7:1 van de Aigemene wet bestuursrecht,
degene wiens belang rechtstreeks bij een bestuit is betrokken, daartegen binnen zes weken
na de dag waarop het aangevallen besiuit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift kan
indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergeiijk bezwaarschrift
dient u te adresseren aan de Directie Wetgeving nn Juridische Zaken van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 20360, 2500 EJ Den Haag.
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De Minister van Volksgezondheicf. VVelzijn en Sport

Gelet op artikel 11a van de Wet op de dierproeven (Stb. 1977, 67);

besluit

Aan de Universiteit Maastricht te Maastricht wordt vergunning verleend voor het fokken van proefdieren
op de voigende locaties:

De Minister voornoemd,
naraens deiMinister:
de pirfecpur gjez^
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De Minister van Volksgezondheid, Weizijn en Sport

Gelet op artikel 11a van de Wet op de dierproeven (Stb. 1996,565);

BESLUIT:

Het besluit van 4 mei 2000, met kenmerk GZBA/VB 2070317 wordt gewijzigd in:

Aan de Univen'siteit Maastricht te Maastricht wordt vergunning verieend voor hef fokken en
afleveren van proefdieren binnen de hierna vermelde werkeenheden:

Minister van Volksgezondheid, Weizijn en Sport,
is deze,
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