Indienen wijziging projectvergunning
Bij een wijziging van de projectvergunning wordt onderscheid gemaakt tussen wijzigingen die de IvD
kan afhandelen en wijzigingen waar een vergunning van de CCD voor nodig is. Een wijziging zonder
extra negatieve gevolgen voor het dierenwelzijn wordt afgehandeld door de IvD. Een wijziging waarbij
de negatieve effecten op dierenwelzijn in een klasse hoger moet worden ingeschat
(licht>matig>ernstig), het aantal dieren hoger wordt dan is vergund óf er een wijziging is in de
vraagstelling, wordt afgehandeld door de CCD. In beide gevallen wordt de wijziging ingediend door de
verantwoordelijk onderzoeker (VO), die moet voldoen aan de wettelijke eisen (art. 9) en aangemeld
moet zijn bij de IvD.

Onderzoeker
Vul na overleg met de IvD (info@ivd-utrecht.nl)
de onderdelen op het projectvoorstelformulier
of de bijlage beschrijving dierproeven in, die van
toepassing zijn op de wijziging. Stuur het
wijzigingsvoorstel via de DEC-website (decutrecht.nl) naar de IvD.

Vul de aanvraag voor de wijziging van de
projectvergunning aan met een gewijzigde NTS
en een nieuw aanvraagformulier .
Stuur de complete aanvraag voor de
projectvergunningswijziging via de DEC-website
(dec-utrecht.nl) naar de IvD.
Pas indien nodig de wijzigingsaanvraag en de
NTS aan, en stuur deze naar de IvD via de DECwebsite (dec-utrecht.nl).

Behandeling
De IvD stuurt je een reactie of een
goedkeuring van de wijziging via de DECwebsite. De IvD stuurt hiervan een melding
naar de CCD. Einde procedure

De IvD neemt contact met je op om de
wijziging via het projectvoorstelformulier ter
goedkeuring voor te leggen aan de CCD.
De IvD neemt de wijziging in behandeling,
controleert de informatie, en reageert
binnen 5 dagen.

Met het akkoord van de IvD gaat de
wijzigingsaanvraag naar de DEC. Jij en de IvD
krijgen bericht van de DEC dat de aanvraag
ontvangen is en wanneer de aanvraag
behandeld zal worden.
Na behandeling krijg je tegelijk met de IvD
bericht van het advies via de DEC-website.

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.

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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