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Inleiding

Akzo Nobel heeft een vergunning om dieroroeven uit te voeren zoals beschreven
in de wet op de dierproeven (Wod). houdt toezicht op de locatie
in Arnhem waar experimenten uitgevoerd worden ter bepaling van de toxiciteit
van bepaalde stoffen. Dit onderzoek vindt onder andere plaats in het kader van
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) waarbij
volgens OECD richtlijnen gewerkt wordt.
Het laboratorium - - is
gespecialiseerd in de analyse (en concentratie-bepaling) van de geteste stoffen
in waterige media hetgeen van essentieel belang is bij een goede uitvoering van
de toxiciteits-testen.
In dit verslag worden de gegevens van 2 jaar (2012 en 2013) onderzoek
samengevat omdat er over 2012 geen verslag werd geproduceerd. Dit had te
maken met de wisseling van proefdierdeskundige naar
in juli 2012). Er heeft eveneens een wis feuillehouder vo
vergunning plaatsgehad. In plaats van is nu bij
de NVWA aangemeld als 'vergunninghouder'.

Nieuwe DEC aanvragen

In zowel 2012 als 2013 werd er 1 DEC-aanvraag ingediend bij de DEC van de
Radboud Universiteit in Nijmegen. Deze zijn na beantwoording van wat kleine
vragen goedgekeurd (RU-DEC 2012-058 en 2013-090).

Proefdiergebruik

In 2013 werden bij Akzo Nobel 404 dierproeven uitgevoerd (in 2012 waren dat er
157), waarbij ook 404 proefdieren (zebravissen) werden gebruikt. Het betreft
alleen experimenten met zebravissen (Danio rerio) waarbij in 2013 meer 'early
life stage tests' werden uitgevoerd dan in 2012. Dat zijn testen waarbij de dieren
al vanaf de vroege ontwikkeling, terwijl ze nog een dooierzak hebben, worden
blootgesteld aan de te evalueren chemische stof.



Inspecties

NVWA
In 2013 werd door de afdeling Handhaving Dierproeven van de Nederlandse
Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) een (1) inspectie uitgevoerd op de locatie

. Dat was een aangekondigde inspectie op 21 juni 2013 door
Daarbij werd geconstateerd dat niet van alle medewerkers voldoende

inzichtelijk kon worden gemaakt dat ze de art 12 status hadden. En dat het goed
zou zijn (conform advies van de proefdierdeskundige) om ook een ontheffing te
hebben voor het fokken van proefdieren (ivm produceren van jonge vissen voor
de early life stage testen). Daarbij werd opgemerkt dat dit wel nadere scholing
van het personeel vereiste. Aan al deze punten is gewerkt en is inmiddels
tegemoet gekomen. Een praktisch opmerking van de inspectie was dat de
verzorging van de dieren in het weekend anders was dan door de week.
Daarmee werd bedoeld dat er in het weekend maar 1 dag iemand kwam kijken.
Dit punt is opgelost door zo weinig mogelijk dieren op voorraad te hebben en bij
chronische toxiciteitsexperimenten een extra weekendcontrole te hebben [

Intern door Proefdierdeskundiae
Wanneer er experimenten gaan lopen wordt de proefdierdeskundige daarover
ingelicht (per e-mail). De proefdierdeskundige kan dan beslissen om een intern
toezicht te hebben of niet. In 2012 was er 1 keer intern toezicht tijdens een
experiment en in 2013 ook 1 keer (dit viel samen met de NVWA inspectie).
Hiervan zijn ook verslagen gemaakt die naar de lab verantwoordelijke (M.

en de vergunninghouder werden gestuurd.

Alternatieven

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen geweest op het gebied van de alternatieven,
aan een alternatieve methode voor de evaluatie van bioaccumulatie wordt verder
gewerkt. De OECD richtlijnen worden uitstekend gevolgd en Akzo Nobel zit in het
netwerk om die data ook te delen met anderen die bijdragen aan het REACH-
project. Dat is de beste manier om tot reductie te komen.

Externe contacten

heeft in 2013 zitting gehad in de volgende organisaties:
Bestuur van de beroepsgroep van proefdierdeskundigen Nederland,
Lezingenwerkgroep Biotechnische Dagen bij de Biotechnische Vereniging, lid
van de Biotechnische Vereniging, lid van de Nederlandse Vereniging voor
Proefdierkunde. De landelijke bijeenkomsten van de "Beroepsgroep
Proefdierdeskundigen" werden steeds bijgewoond.
Als vertegenwoordiger van de proefdierdeskundigen heeft zitting gehad
in een landelijke werkgroep 'Ethische toetsing' die voor het ministerie van EZ



adviezen schreef mbt de implementatie van de nieuwe EU richtlijnen
(EU/2010/63). Daarnaast is hij actief geweest om voor (een aantal)
vergunninghouders de organisatie te prepareren om een 'Instantie voor
Dierenwelzijn' in te richten volgens de nieuwe wet, die overigens nog niet was
ingegaan. geeft ook colleges bij de art 9 cursus aan het UMCN.

Overige informatie m.b.t. de voortgang

De proefdierdeskundige is als art.
14 functionaris aangesteld door het bedrijf. De proetdierdeskundige houdt
geregeld intern toezicht, maar is vanwege de situatie niet permanent nodig of
aanwezig. Wel altijd telefonisch bereikbaar in geval van calamiteiten. Daar waar
nodig (vakantie) werd een regeling getroffen met de proefdierdeskundige van de
Universiteit Utrecht om als achten/vacht te fungeren, zodat te allen tijde het
toezicht kon worden gegarandeerd.
Met betrekking tot de implementatie van de nieuwe Wet op de Dierproeven
(Wod) is er geregeld contact geweest tussen de vergunninghouder en de
proefdierdeskundige om dit voor te bereiden. Omdat de invoering van de nieuwe
wet keer op keer werd uitgesteld is dit punt doorgeschoven naar 2014.
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