Route aanvragen projectvergunning
Verantwoordelijk Onderzoeker (VO)
Leg contact met de IvD (info@ivd-utrecht) en
vraag de vooringevulde CCD-formulieren op.
Voorkom het gebruik van oude versies. Vraag
indien gewenst een voorbespreking aan.

Lees de toelichting bij de aanvraagformulieren
en de Toelichting proefopzet en statistiek.
Dien jouw aanvraag in via de DEC-website
(www.dec-utrecht.nl)

Bij het aanvragen van een projectvergunning
lever je de volgende documenten aan:
1) Aanvraag projectvergunning dierproeven
2) Niet-technische samenvatting (NTS)
3) Projectvoorstel
4) Bijlage(n) beschrijving dierproeven
De aanvraag wordt aangeleverd door de
verantwoordelijk onderzoeker (VO, art. 9bevoegd). Na afstemming met de IvD dient de
instellingsvergunninghouder de aanvraag
formeel in bij de CCD.
De IvD betaalt de leges vooraf en factureert die
bij jouw onderzoeksgroep

Behandeling
De IvD neemt de aanvraag in behandeling en
maakt een afspraak met je om het
projectvoorstel te bespreken.

Pas het projectvoorstel aan en dien dit in bij de
IvD via de DEC-website.
Je ontvangt vragen van de DEC binnen 5
werkdagen na de vergadering. Indien gewenst
kun je advies vragen aan de IvD voordat je de
antwoorden naar de DEC stuurt via de DECwebsite
De CCD kan nog vragen stellen. Stuur je
aangepaste projectaanvraag plus een
begeleidend schrijven op briefpapier van je
vergunninghouder met daarin je antwoorden
naar de IvD.

Bij een negatief besluit neem je zelf contact op
met de IvD om samen de negatief beoordeelde
projectvergunningaanvraag te analyseren en
conclusies te trekken.

Zodra je een akkoord hebt van de IvD stuurt
deze een vergunningaanvraag naar de DEC en
de CCD. Vanaf dat moment komt de CCD binnen
40 werkdagen tot een besluit, exclusief de
responstijd na vragen.
De DEC stuurt haar advies en aangepaste
bijlagen naar de CCD.

De IvD zorgt ervoor dat jouw antwoorden naar
de CCD worden gestuurd.

De CCD neemt een besluit en maakt dit kenbaar
aan alle betrokkenen.

Bij een positief besluit ga je in overleg met de
IvD over het indienen van de werkprotocollen.
De IvD neemt contact met je op over de
openbaarmaking van de projectvergunning.
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