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Geachte , 
 
Op 24 september 2020 hebben wij uw verzoek om verlenging van de looptijd van 
een projectvergunning dierproeven ontvangen. Het gaat om uw project Exposure 
to chemical threats: Medical interventions, toxicology and safety
aanvraagnummer AVD501002016583, waarvoor op 1 augustus 2016 een 
vergunning is afgegeven. De looptijd in de huidige vergunning is van 1 augustus 
2016 tot en met 31 juli 2021. Uw verzoek om verlenging is bij ons geregistreerd 
onder aanvraagnummer AVD501002016583-5. Wij hebben uw verzoek om 
verlenging van de looptijd beoordeeld. 
 
Beslissing 
Het is ons gebleken dat dit project beïnvloed wordt door de bijzondere 
omstandigheden rond COVID-19. Daarom verlengen wij de looptijd van de 
vergunning, beschreven onder de vergunni Exposure to 
chemical threats: Medical interventions, toxicology and safety met 6 maanden. 
 
Wij benadrukken dat een verlenging van een vergunning, waardoor de looptijd 
meer dan 5 jaar wordt, zeer uitzonderlijk is in onderhavige procedure. 
 
De einddatum op uw vergunning zal wijzigen. Uw vergunning zal geldig zijn tot en 
met 31 januari 2022. 
 
De datum waarop de beoordeling achteraf moet worden teruggekoppeld zal 
veranderen in januari 2023. 
 
Overwegingen 
U geeft in uw verzoek aan dat u de dierproeven in dit project momenteel niet kunt 
uitvoeren vanwege de uitbraak van het SARS-Cov2 virus en de daarvoor door de 
rijksoverheid ingestelde maatregelen. U heeft in uw verzoek aangegeven dat 
hierdoor het directe doel van het project niet behaald kan worden. Een verlenging 
van 6 maanden is volgens u nodig om het directe doel alsnog te kunnen behalen. 
Om het directe doel te kunnen behalen zijn geen extra dieren nodig of wijzigingen 
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in de proefopzet. Door de verlenging wordt het welzijn van de proefdieren of de in 
de inrichting gehuisveste dieren niet negatief beïnvloed. Wij zijn van mening dat 
uit uw verzoek voldoende blijkt dat de vertraging wordt veroorzaakt door de 
corona maatregelen. Wij zijn verder van mening dat de duur van de gevraagde 
verlenging voldoende is onderbouwd. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden 
hebben wij voor uw situatie besloten u de aangevraagde verlenging toe te 
kennen. 
 
Met inachtneming van de genoemde verlenging in onderhavige beschikking blijft 
het besluit en de vergunning van 20 april 2020 voor het overige ongewijzigd. U 
dient deze brief te voegen bij uw oorspronkelijke vergunning. 

 
Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze brief schriftelijk een bezwaarschrift indienen.  
Een bezwaarschrift kunt u sturen naar Centrale Commissie Dierproeven, 
afdeling Juridische Zaken, postbus 93118, 2509 AC Den Haag. 
 
Bij het indienen van een bezwaarschrift vragen we u in ieder geval de datum van 
de beslissing waartegen u bezwaar maakt en het aanvraagnummer te vermelden. 
U vindt deze gegevens in de rechter kantlijn in deze brief. 
 
Bezwaar schorst niet de werking van het besluit waar u het niet mee eens bent. 
Dat betekent dat dat besluit wel in werking treedt en geldig is. U kunt tijdens deze 
procedure een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank in de woonplaats van de aanvrager. U moet dan wel kunnen aantonen 
dat er sprake is van een spoedeisend belang. 
 
Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 
Op http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Pages/default.aspx kunt 
u zien onder welke rechtbank de vestigingsplaats van de aanvrager valt. 
 
 
Meer informatie 
Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via e-mail (info@zbo-ccd.nl) en telefoon 
(0900 28 000 28 (10 ct/minuut)). 
 
De Centrale Commissie Dierproeven 
namens deze: 

 
Algemeen Secretaris 
 


