


2 van 3

1.6 (Optioneel) Vul hier de 
gegevens in van de persoon 
die er verantwoordelijk voor 
is dat de uitvoering van het 
project in overeenstemming 
is met de projectvergunning. 

(Titel) Naam en 
voorletters

Dhr.  Mw.

Functie       

Afdeling       

Telefoonnummer       

E-mailadres       

1.7 Is er voor deze 
projectaanvraag een 
gemachtigde? 

 Ja    >  Stuur dan het ingevulde formulier Melding Machtiging mee met  deze aanvraag  

 Nee    

2 Over uw aanvraag 

2.1 Wat voor aanvraag doet u? 
 

 Nieuwe aanvraag  > Ga verder met vraag 3 

 Wijziging op (verleende) vergunning die negatieve gevolgen kan hebben voor het         
    dierenwelzijn    

    Vul uw vergunde projectnummer   
    in en ga verder met vraag 2.2 

       

 Melding op (verleende) vergunning die geen negatieve gevolgen kan hebben voor het        
    dierenwelzijn  

2.2 

 
 
 
Is dit een wijziging voor een 
project of dierproef waar al 
een vergunning voor 
verleend is?  

    Vul uw vergunde projectnummer   
    in en ga verder met vraag 2.3 

 AVD501002016583    

 

 Ja  > Beantwoord dan in het projectplan en de niet-technische samenvatting alleen 
            de vragen waarop de wijziging betrekking heeft en onderteken het  
            aanvraagformulier 

 Nee  > Ga verder met vraag 3 
 

2.3 
 
Is dit een melding voor een 
project of dierproef waar al 
een vergunning voor is 
verleend?  
 
 
 
 
 
 

 

 Nee   >  Ga verder met vraag 3 

 Ja     >  Geef hier onder een toelichting en ga verder met vraag 6 

Wij willen graag melden dat de verhouding rat/cavia die is aangegeven in het 
project verandert. Zoals in de vergunning aangegeven zal per studie het juiste 
model worden bepaald adhv een schema. Hieruit blijkt dat op basis van de 
afgelopen periode dat er een shift is opgetreden in de verwachte keuze rat of 
cavia. Door de verandering in aantallen rat
dieren op de vergunning niet wijzigen (immers het ingeschatte aantal studies 
wijzigt niet). Ook de mate van ongerief is onveranderd. Aanvullende informatie 
is bij de IvD bekend. 
 

  

3 Over uw project 

3.1 Wat is de geplande start- en 
einddatum van het project? 

Startdatum  

Einddatum  

3.2 Wat is de titel van het 
project?  

 

3.3 Wat is de titel van de niet- 
technische samenvatting?  

3.4 Wat is de naam van de 
Dierexperimentencommissie 
(DEC) aan wie de 
instellingsvergunninghouder 
doorgaans haar projecten ter 
toetsing voorlegt?  

Naam DEC    

Postadres  

E-mailadres  

  

 

             




