Geachte
,
Op 3 mei 2019 hebben wij uw aanvraag voor een projectvergunning dierproeven ontvangen. Het
gaat om uw project "Pre-clinical PK/PD evaluation in non-human primates of immunotherapeutics
aimed to induce regulatory T-cells" met aanvraagnummer AVD
20197924. Hoewel wij het
DEC advies reeds op 28 mei hebben ontvangen, is uw aanvraag niet in voorgaande CCD
vergadering besproken. De reden hiervoor was dat het ons niet gelukt is om alle aanvragen in de
vorige CCD vergadering in te brengen. De keuzes die wij dan maken zijn met name gebaseerd op
de doorlooptijden van de lopende vergunningaanvragen.
In uw aanvraag zitten voor ons nog enkele onduidelijkheden. In deze brief leest u wat wij nog
nodig hebben en wanneer u een beslissing kunt verwachten.
Welke informatie nog nodig
Wij hebben de volgende informatie van u nodig om uw aanvraag verder te kunnen beoordelen:
- U geeft niet aan wat de herkomst van de dieren is die gebruikt zal worden in dit project. Hoewel
wij dit wel kunnen raden, willen wij u vragen dit voor de volledigheid nog aan te vullen in uw
aanvraag.
- U geeft aan dat de dieren gevast worden voordat de dieren worden gesedeerd. Kunt u, wederom
voor de volledigheid, aanvullen hoe lang de dieren worden gevast?
- Kunt u ook aangeven hoe u het meermaals vasten van de dieren heeft meegewogen in uw
ongriefsinschatting?
Opsturen binnen veertien dagen
Stuur de ontbrekende informatie binnen veertien dagen na de datum van deze brief op. U kunt dit
aanleveren via NetFTP. Indien u uiterlijk donderdag 4 juli kunt reageren, kunnen wij uw
antwoorden mondeling inbrengen in de vergadering.
Wanneer een beslissing
De behandeling van uw aanvraag wordt opgeschort tot het moment dat wij de aanvullende
informatie hebben ontvangen. Als u goedkeuring krijgt op uw aanvraag, kunt u daarna beginnen
met het project.
Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op www.centralecommissiedierproeven.nl. Of neem telefonisch contact
met ons op: 0900 28 000 28 (10 ct/minuut).
Met vriendelijke groet,
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