
TOELICHTING REGISTRATIEFORMULIER 3a, b en c

TOTAALJAARSTAAT AAN- EN AFVOER DIEREN (VERGUNNINGHOUDER)

Transgene dieren en dieren uit de wilde fauna gaarne registreren op resp. formulieren 3b en 3c.

In de desbetreffende kolommen dienen de aantallen gewervelde dieren te worden vermeld:

kolom 1: Code nummer diersoort

Muizen 01
Ratten 02
Hamsters 03
Cavia's 04
Andere knaagdieren * 09

Konijnen 11

Honden 21
Katten 22
Fretten 23
Andere vleeseters * 29

Prosimians* 31
Nieuwe wereld-apen * 32
Oude wereld-apen* (excl.mensapen) 33
Mensapen * 34

Paarden 41
Varkens 42
Geiten 43
Schapen 44
Runderen 45
Andere Zoogdieren * 49

Kippen 51
Kwartels 52
Andere Vogels * 59

Reptielen* 69
Amfibieen * 79
Vissen* 89
Cyclostomata * 91

* U wordt verzocht dit naderte specificeren in kolom 17.

kolom 2: aanwezig op 1 januari: van het registratiejaar.

kolom 3: eigen fok: verkregen door eigen fok. Zoogdieren tellen zodra ze zijn gespeend en tevens als
ze voor het spenen in proef zijn genomen; vogels tellen zodra het ei is verlaten; reptielen,
amfibieen en vissen: volwassen dieren tellen en tevens als ze eerder in proef zijn genomen.

kolom 4: verkregen van geregistreerde vergunninghouders fok- of afleveringsbedrijf van proefdieren
in Nederland (zie bijlage bij de registratie formulieren).
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kolom 5: verkregen van geregistreerde instelling in een andere Lid-Staat van de EU. Met betreft hier
een van de volgende Staten: Belgie, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, lerland, Italie, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en
Zweden.
N.B. De meeste Lid-Staten hebben nog geen lijst van geregistreerde fok- en afleve-
ringsbedrijven. De vergunninghouder dient aan de leverancier te vragen om zijn fok- en
afleververgunning

kolom 6* verkregen van een niet-geregistreerde instelling in Nederland.
kolom 7* verkregen van een niet-geregistreerde instelling in een andere EU Lid-Staat.
kolom 8* andere herkomst:

• uit een Verdragspartij van de Conventie ETS 123 (exclusief de EU Lid-Staten). Met
betreft hier een van de volgende Verdragspartijen: Cyprus, Noorwegen en Zwitserland.

• uit een Europees land dat geen Lid-Staat van de EU is en ook geen Verdragspartij ETS
123. Het betreft een van de volgende landen: Albanie, Andorra, Armenie, Azarbaijan,
Bosnie Herzegovina, Buigarije, Estland, Georgie, Hongarije, Kroatie, Liechtenstein,
Letland, Litouwen, Malta, Moldavie, OekraYne, Polen, Roemenie, Rusland, San Marino,
Slowakije, Slovenie, Tsjechische Republiek, Turkije, Usland en de voormalige Joegosla-
vische Republiek van Macedonia.

• uit een niet-Europees land.
* Wanneer 6, 7 of 8 van toepassing is dient ingevolge artikel 16 Wod ontheffing of vrijstelling

(categoriaal) te zijn verleend.
Vrijstelling van het verbod in artikel 11 Wod: Vrijstelling van net in artikel 11 van de Wod

gestelde verbod wordt verleend voor dierproeven op duiven, geiten, kalkoenen, kippen,
paarden, runderen, schapen, varkens en vissen.

kolom 9: wilde fauna: al dan niet rechtstreeks betrokken uit de wilde fauna (geboren in de wilde
fauna). Dieren die in de vrije natuur worden gehouden en waaraan in het vrije veld
onderzoek wordt verricht worden hier niet geregistreerd. Vanzelfsprekend worden deze
dieren wel geregistreerd in de registratie dierproeven (formulier 5) in kolom 1
(bijzonderheid dier) onder code 4 (dier in zijn biotoop).

kolom 10: dood of gedood voor het begin van de proef: b.v. wegens ongeschiktheid (genotype,
geslacht, gewicht, ziekte, e.d.) of overtolligheid.

kolom 11: dood of gedood tijdens de proef: gedurende de periode aanvangende met het begin van de
proef en eindigende wanneer het dier is gestorven, respectievelijk is gedood ter beeindiging
van de proef of ter bestudering van fenomenen aan het gedode dier, verband houdende met
de proef. Dit aantal dient over een te komen met de aantallen die zijn geregistreerd in de
formulieren 5, kolom 13 onder code 1.

kolom 12: dood of gedood na afloop van de proef: b.v. omdat geen andere passende bestemming
voor het dier beschikbaar was. Dit kan zijn direct aansluiten aan of enige tijd na de proef. Dit
aantal dient overeen te komen met de aantallen die geregistreerd zijn in de formulieren 5,
kolom 13, code 2.

kolom 13: levend afgevoerd naar een andere geregistreerde vergunninghoudende onderzoekinstellin-
gen in Nederland.

kolom 14: levend afgevoerd naar een andere geregistreerde onderzoekinstelling in een EU Lid-Staat of
Een ETS 123-Verdragspartij.

koiom 15: levend afgevoerd naar een andere bestemming: het aantal dieren dat levend is afgevoerd
buiten de instelling van de vergunninghouder, niet zijnde een andere geregistreerde
instelling (zie 13 en 14).

kolom 16: aanwezig op 31 december van het registratiejaar.

De som van kolommen 2 t/m 9 dient gelijk te zijn aan de som van de kolommen 10 t/m 16.
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