Aanvragen projectvergunning
Onderzoeker
Vraag de UU/UMCU specifiek ingevulde
formulieren voor de aanvraag, de NTS, het
projectvoorstel en de bijlage beschrijving
dierproeven aan bij de IvD (info@ivd-utrecht).
Lees de beschikbare handleiding en toelichting
op de fomulieren (ZBO-CCD.nl).
Vul de formulieren in: de aanvraag, de NTS, het
projectvoorstel en één of meerdere bijlagen
beschrijving dierproeven. Doe dit eventueel in
overleg met de IvD (info@ivd-utrecht.nl).
Stuur de complete projectvergunningaanvraag
via de DEC-website (dec-utrecht.nl) naar de IvD.
Als je ook al werkprotocollen hebt ingevuld voeg
deze dan ter informatie toe. Log daarvoor in op
de DEC-website met je eigen account.

Pas indien nodig de projectvergunningaanvraag
en de NTS aan, en dien deze in op de DECwebsite (dec-utrecht.nl) naar de IvD.

Bij het aanvragen van en projectvergunning bij
de CCD moeten de volgende documenten
aangeleverd worden:
1) Aanvraag projectvergunning dierproeven
2) Niet-technische samenvatting (NTS)
3) Projectvoorstel
4) Bijlage (n) beschrijving dierproeven
Deze documenten vormen samen de aanvraag.
De aanvraag wordt aangeleverd door de
verantwoordelijk onderzoeker (VO => art. 9
bevoegd en aangemeld bij IvD). De VO moet de
aanvraag afstemmen met de IvD. Dit kan
afhankelijk van de complexiteit en het stadium
van de aanvraag mondeling, per e-mail of
telefonisch. De instellingsvergunninghouder dient
de aanvraag formeel in bij de CCD.

Behandeling
De IvD neemt de aanvraag in behandeling,
controleert de informatie op volledigheid en
reageert binnen 10 werkdagen.

Met het akkoord van de IvD gaat de aanvraag
naar de DEC. Jij en de IvD krijgen bericht van
de DEC dat de aanvraag ontvangen is en
wanneer de aanvraag behandeld zal worden.
Tijdens behandeling kan de DEC om
aanvullende informatie vragen.

Bij een negatief advies neem je zelf contact op
met de IvD om samen de negatief beoordeelde
projectvergunningaanvraag te analyseren en het
verdere verloop te bespreken.

Na behandeling krijg je tegelijk met de IvD
bericht van het advies via de DEC-website.

De IvD stuurt een positief advies met daarbij
de complete aanvraag naar de CCD en geeft
per direct opdracht voor het betalen van de
verschuldigde leges, die vervolgens bij jouw
onderzoeksgroep in rekening worden
gebracht.
De IvD voert de correspondentie met de CCD
tot en met de ontvangst van de vergunning
(of afwijzing). De correspondentie vanuit de
CCD gaat ook naar de VO.
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