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Doe. 1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 26 februari 2016 10:52
Centrale Handhaving Dierproeven
RE: test

Beste mevrouw|
Ik heb het nu in goede orde ontvangen. Hartelijk dank en excuses voor het ongemak.
Vriendelijke groeten en vast een fijn weekend

From: Centrale Handhaving Dierproeven fmailto:CHD@nvwa.nn
Sent: vrijdag 26 februari 2016 10:50

Subject: RE: test

Hierbij het document voor aanvraag voor een instellingsvergunning. Dit document heb ik op uw verzoek de naam
'test' gegeven. Wilt u nog even laten weten of dit goed is ontvangen? Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,

Van: |
Verzonden: vrijdag 26 februari 2016 10:47
Aan: |
Onderwerp: test

** Viroclïrïïcs

Rotterdam Science Tower
Marconistraat 16
3029 AK Rotterdam
The Netherlands

4799
M:
F:+31
E|
W: www.viroclinics.com



Doe. 2

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 7 april 2016 14:55
Centrale Handhaving Dierproeven
Viroclinics aanvraag instellingsvergunning
viroclinics_aanvraag_instellingsvergunning.pdf

Beste Mevr. Dr. |
Nogmaals dank voor de tijd die u eerder vandaag heeft genomen om samen met mij het aanvraagformulier door te
nemen.
Hierbij stuur ik u het ingevulde en ondertekende formulier.
Heeft u vragen/opmerkingen dan verneem ik dat graag, en dan hoop ik u (of collega) binnenkort te ontmoeten in
Schaijk bij de eerste inspectie.
Vriendelijke groeten,

****• IhM_
% Viroclimcs

Rotterdam Science Tower
Marconistraat 16
3029 AK Rotterdam
The Netherlands

M:
F: +31 88-668 4799

Ef̂ HHÎ ^H
W: www.viroclinics.com



Doe. 3

NVWA

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN INSTELLINGSVERGUNNING

(hieronder aankruisen welke vergunning(en) u wenst aan te vragen):

Ex artikel 2 WOD (instellingsvergunning voor verrichten dierproeven)

l&l Ex artikel 11 a WOD (instellingsvergunning voor fokken van dieren met het oog op

dierproeven)

D Ex artikel 11a WOD (instellingsvergunning voor afleveren van dieren met het oog

op dierproeven)

1. Aanvrager
Naam instelling: Viroclinics Biosciences BV
Naam verantwoordelijke namens de Instelling/ portefeuillehouder: Dr,

Aard van de instelling1: Contractlaboratorium
Indien van toepassing KvK-nummer: 24.46.26.93
Adres: Marconistraat 16
Postcode en plaatsnaam: 3029 AK Rotterdam
Telefoon: 088 - 6684787

2. Persoon of personen die binnen de instelling verantwoordelijk zijn voor de algemene
uitvoering van het project en voor de overeenstemming daarvan met verleende
projectvergunning, bedoeld in artikel 13f, vierde lid, onderdeel b, van de Wod

Functie: Ud van de IvD, Î H^̂ ^H^B Preklinisch analist (art.l3f)

2.

3.

B.v. een contractlaboratorium, een onderzoeksinstelling of een onderwijsinstelling ten aanzien waarvan in overeenstemming met andere
minister op de aanvraag wordt beslist, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Wod.



3. Persoon of personen bedoeld In artikel 13f, derde lid, van de Wod
a. De persoon of personen ter plaatse die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het welzijn
en de verzorging van de dieren in de inrichting

Functie: Lid van de IvD, Animal Scientist (art. 13f)

Functie: Wetenschappelijk lid van de IvD, Preklinisch analist (art. 9)

Functie: Wetenschappelijk lid van de IvD, Scientist (art. 9)

b. De persoon of personen ter plaatse die ervoor zorgen dat personeelsleden die met de dieren
omgaan, toegang hebben tot specifieke informatie betreffende de in de inrichting gehuisveste
soorten

Functie: I

2.

3.

Naam: |
Functie: Manager/|
Naam:

Functie: Lid van de IvD, Animal Scientist (art. 13f)

c. De persoon of personen ter plaatse die ervoor zorgen dat personeelsleden voldoende
geschoold en bekwaam zijn, voortdurend worden opgeleid en onder toezicht staan totdat zij
het bewijs van de vereiste bekwaamheid hebben geleverd

Funttie:

2.

3.

PhDNaam: |
Functie: Manager/
Naam: |
Functie: Lid van de IvD, Animal Scientist (art. 13f)



4. Persoon of personen bedoeld in artikel 14 van de Wod

Functie: Dierenarts, Veterinair Patholoog

5. Hulsvesting proefdieren
(invullen indien niet op bovengenoemd adres bij l gehuisvest, eventuele meerdere locaties
waarop dieren worden gehuisvest In een bijlage vermelden, voorzien van huisadres):

Adres: Nistelrooise Baan 3
Postcode en plaatsnaam: 5374 RE, Schaijk
Telefoon: 088-6684787

6. Ondertekening
De vergunninghouder: Viroclinics Biosciences B.V.

(gemandateerd door portefeuillehouder)Naam:
Functie:
Plaats: Rotterdam
Dagtekening:
Handtekening:

f}pr -20 (

Dit formulier bij voorkeur digitaal opsturen naar: chd@nvwa.nl t.a.v. |

Voor verzending per post:

NVWA, Centrale Handhaving Dierproeven

Catharijnesingel 59, 3511 GG UTRECHT



Doe. 4

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 22 april 2016 14:22
Centrale Handhaving Dierproeven
RE: Viroclinics aanvraag instellingsvergunning

Beste mevrouw j
Bedankt voor deze bevestiging. Ik zal berichten omtrent de inspectie in de gaten houden.
Vriendelijke groeten

From: Centrale Handhaving Dierproeven fmailto:CHD@nvwa.nl1
Sent: donderdag 21 april 2016 10:42

Subject: RE: Viroclinics aanvraag instellingsvergunning

Beste meneer l

Bedankt voor de volledig ingevulde en ondertekende aanvraag. Wij nemen de aanvraag in behandeling en er zal
binnenkort contact met u gezocht worden voor een inspectie.

Met Vriendelijke groet,

Inspecteur TO

Divisie Consument & Veiligheid, afdeling Toezichtsontwikkeling
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht, the Netherlands
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
telefoon: + 31 088 223 33 33
e-mail)
werkdagen: ma, di, wo, do

of chd (S) nvwa.nl

Van: |
Verzonden: donderdag 7 april 2016 14:55
Aan: Centrale Handhaving Dierproeven
Onderwerp: Viroclinics aanvraag instellingsvergunning

Nogmaals dank voor de tijd die u eerder vandaag heeft genomen om samen met mij het aanvraagformulier door te
nemen.
Hierbij stuur ik u het ingevulde en ondertekende formulier.
Heeft u vragen/opmerkingen dan verneem ik dat graag, en dan hoop ik u (of collega) binnenkort te ontmoeten in
Schaijk bij de eerste inspectie.
Vriendelijke groeten,



*» Viroclïmci

Rotterdam Science Tower
Marconistraat 16
3029 AK Rotterdam
The Netherlands

M: | _
F: +31 88-668 4799

E:̂ ^^^^^^HW: www.viroclinics.com

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. 5

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 12 mei 2016 17:13

FW: Viroclinics aanvraag instellingsvergunning
viroclinics_aanvraag_instellingsvergunning.pdf

Hallo |H'

Vandaag ben ik in Schaijk bij Viroclinics geweest.
Ik heb daar de huisvestings- en behandelingsfaciliteiten die zij beoogen te gaan gebruiken
Deze voldoen aan de eisen gesteld in de Wod.

Senior inspecteur

Divisie Consument & Veiligheid
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Postbus 43006
2540 AA Utrecht

e-mail:̂ •̂•̂ •̂î ^HJÎ H ofchd@nvwa.nl

geïnspecteerd.

Van: Centrale Handhaving Dierproeven
Verzonden: donderdag 21 april 2016 11:01

Onderwerp: FW: Viroclinics aanvraag instellingsvergunning

Hallol

We hebben een verzoek gekregen voor een instellingsvergunning van Viroclinics. Zij gaan de locatie in Schaijk
gebruiken voor de dierproeven en ik vroeg me af of jij de inspectie zou willen doen daar (daar heb ik je net over
geprobeerd te bellen). Ik hoor graag even of je dat ziet zitten.

Alvast bedankt,

Groeten ••

Van: l
Verzonden: donderdag 7 april 2016 14:55
Aan: Centrale Handhaving Dierproeven
Onderwerp: Viroclinics aanvraag instellingsvergunning

Nogmaals dank voor de tijd die u eerder vandaag heeft genomen om samen met mij het aanvraagformulier door te
nemen.
Hierbij stuur ik u het ingevulde en ondertekende formulier.
Heeft u vragen/opmerkingen dan verneem ik dat graag, en dan hoop ik u (of collega) binnenkort te ontmoeten in
Schaijk bij de eerste inspectie.
Vriendelijke groeten,



'**• _Viroclïmci

Rotterdam Science Tower
Marconistraat 16
3029 AK Rotterdam
The Netherlands

F: +31 88-668 4799

^^^ •̂•1W: www.viroclinics.com



Doe. 6

Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

Viroclinics Biosciences B.V.
t.a.v. Dhr. |
Marconistraat 16
3029 AK Rotterdam

Datum 31 mei 2016
Betreft Aanvraag instellingsvergunning

Divisie Consument &
Veiligheid

Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Contactpersoon

T 088 223 33 33
chd@nvwa.nl

Onze referentie
TRCVWA/ 2016/4497

Behandeld door

Kopie aan

Geachte heer l

In aansluiting op uw verzoek dd 7 april 2016 en op basis van een positief advies
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, zend ik u het besluit waarbij aan
u vergunning wordt verleend voor het verrichten van dierproeven.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, en artikel 6 van de Wet op de dierproeven
(Stb. 2014, 473);

BESLUIT:

Aan Viroclinics Biosciences B.V. te Rotterdam wordt vergunning verleend
tot het verrichten van dierproeven.

Tevens wordt vergunning verleend voor het fokken van dieren met het oog op
dierproeven.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 11, eerste lid, en artikel 6 van de Wet op de dierproeven
(Stb. 2014, 473);
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Divisie Consument &
Veiligheid

Datum
BESLUIT: 31 mei 2016

Aan Viroclinics Biosciences B.V. te Rotterdam wordt vergunning verleend TRCVWA/ 2016/4497
tot het fokken van dieren met het oog op dierproeven.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN,
Voor deze:
DE INSPECTEUR-GENERAAL VAN DE NEDERLANDSE VOEDSEL- EN,
WARENAUTORITEIT

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.
De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum.

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar.
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 de 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.

Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op:
088 042 42 42 (lokaal tarief).
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Doe. 7

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Categorieën:

vrijdag 3 juni 2016 12:16
Centrale Handhaving Dierproeven

registratienummer

Afgehandeld

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw brief met referentienummer TRCVW A/2016/4497 waarin de vergunning wordt verleend aan
Viroclinics tot het uitvoeren van dierexperimenten wil ik u vragen of u mij het bijbehorende registratienummer kunt
toesturen.
Dit registratienummer is nodig om de huidige vergunningen waarop ik,m|̂ ^B, als verantwoordelijk of
vervangend art.9 geregistreerd ben bij de CCD over te zetten van de huidige vergunninghouder naar Viroclinics.

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groeten,

Manager Preclinical Services

**• *o~™«

Viroclmici

Rotterdam Science Tower
Marconistraat 16
3029 AK Rotterdam
The Netherlands

M:]
F: +31 88-668 4799

EH^HHIHiH
W: www.viroclinics.com



Nr. 31270
17 juni

2016

Verlening instellingsvergunning dierproeven; Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit (NVWA),

Datum: 31 mei 2016
Kenmerk: TRC/NVWA/2016/4497

De Staatssecretaris van Economische Zaken maakt bekend

dat aan Viroclinics Biosciences B.V. te Rotterdam onder kenmerk TRC/NVWA/2016/4497 op 31 mei 2016 
vergunning is verleend op grond van artikel 2 van de Wet op de dierproeven om dierproeven te 
mogen verrichten.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2016 nr. 31270 17 juni 2016
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