
INSPECTIELIJST doc.1

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

21700 BXOTRADING BENE LUI B. V.

veterinair* locatie
dierproefvergunninghouder

Regio

BezoekdetaHs

Voedeel «n Maren Autoriteit regio Noordweat

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspecttelljst

17-03-2011
27037
09:00
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

RDNT1114 Hulm«ting artikel 14 Wod
26-01-2011

Gesprek met vergunninghouder en proefdlerdeskundlge

Vraag 1 Beeft da vergunninghouder bevoegdheden verleend zoal» genoemd in artikel 7 van het
dierproevanbealuit ?

Antwoord Ja
Toelichting Deze bevoegdheden zijn niet schriftelijk vastgelegd. Het zijn mondelinge afspraken. De proefdlerdeskundige heeft

toegang tot ter zake doende plaatsen en documenten op het bedrijf en de boerderij.

Vraag 2 Heeft de vergunninghouder andere bevoegdheden verleend dan genoemd in artikel 7 van
het dierproevenbealuit?

Antwoord Nee
Toelichting Indien de proefdierdeskundige evt. ernstige afwijkingen signaleerd, informeert en adviseert hij de vergunninghouder

hierover. Zijn advies wordt door de vergunninghouder overgenomen.

Vraag 3
Antwoord

Heeft de proefdierdeakundige alle medewerking van de instelling? (dpb art 8)
Ja

Toelichting Er is hierop geen verdere toelichting gegeven.

Vraag 4 Mag da proef dierdeakundige kleine wijzigingen in een OZP goedkeuren?
Antwoord Ja
Toelichting Zie DEC-regelement. Bij deze vergunninghouder is dit echter niet van toepassing omdat de bloedafnames al jaren lang

op dezelfde wijze geschieden en er nooit wijzigingen worden aangebracht in de werkwijze.

Vraag 5 Hordt de proefdierdeekundige op de hoogte geatald van proeven met ernitig ongerief
(zie vargunningvoorwaarden) ?

Antwoord Ja
Toelichting Bij deze vergunninghouder worden geen dierproeven met ernstig ongerief uitgevoerd.

Vraag 6 Ia de proef dierdeakundige een medewerker van de vergunninghouder of wordt zij/of hij
ingehuurd?

Antwoord Mee
Toelichting De proefdierdeskundige wordt ingehuurd door de vergunninghouder. Hij bezoekt het bedrijf-boerderij 1X per jaar

vanwege het lage risico op meer dan van te voren ingeschat ongerief. Daarnaast is er veel email contact tussen de
vergunninghouder en de proefdierdeskundige.

Vraag 7 Voor hoeveel andera vergunninghouder» houdt de proef dierdeakundige (n) ook nog
toelicht?

Antwoord Muaariek
Toelichting Voor 3 andere vergunninghouders: |

Vraag 8 Hoe ia toezicht geregeld op proeven die door een andere vergunninghouder bij deze
vergunninghouder worden uitgevoerd?

Antwoord n. v. t.
Toelichting Niet van toepassing bij deze vergunninghouder.

Vraag 9 Boe ia het toezicht geregeld op dierproeven dl* onder verantwoordelijkheid van deze
vergunninghouder» eldera worden uitgevoerd?

Antwoord n. v. t.
Toelichting Niet van toepassing bij deze vergunninghouder.
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Woonplaats
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Voedsel en naren Autoriteit regio Noordwest
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Geldig vanaf

RDNT1114 Nulmeting artikel 14 Wod
26-01-2011

Gesprek met vergunninghouder en proefdierdeskundige

Vraag 1 Heeft de vergunninghouder bevoegdheden verleend zoals genoemd in artikel 7 van het
dierproevenbesluit?

Antwoord Ja
Toelichting Deze bevoegdheden zijn niet schriftelijk vastgelegd. Het zijn mondelinge afspraken.De proefdierdeskundige heeft

toegang tot ter zake doende plaatsen en documenten op het bedrijf en de boerderij.

Vraag 2 Heeft de vergunninghouder andere bevoegdheden verleend dan genoemd in artikel 7 van
het dierproevenbesluit?

Antwoord Nee
Toelichting Indien de proefdierdeskundige evt. ernstige afwijkingen signaleerd, informeert en adviseert hij de vergunninghouder

hierover. Zijn advies wordt door de vergunninghouder overgenomen.

Vraag 3 Heeft de proefdierdeskundige alle medewerking van de instelling? (dpb art 8)
Antwoord Ja
Toelichting Er is hierop geen verdere toelichting gegeven.

Vraag 4 Mag de proefdierdeskundige kleine wijzigingen in een OZP goedkeuren?
Antwoord Ja
Toelichting Zie DEC-regelement. Bij deze vergunninghouder is dit echter niet van toepassing omdat de bloedafnames al jaren lang

op dezelfde wijze geschieden en er nooit wijzigingen worden aangebracht in de werkwijze.

Vraag 5 Hordt de proefdierdeskundige op de hoogte gesteld van proeven met ernstig ongerief
(zie vergunningvoorwaarden)?

Antwoord Ja
Toelichting Bij deze vergunninghouder worden geen dierproeven met ernstig ongerief uitgevoerd.

Vraag 6 Is de proefdierdeskundige een medewerker van de vergunninghouder of wordt z i j /of hij
ingehuurd?

Antwoord Nee
Toelichting De proefdierdeskundige wordt ingehuurd door de vergunninghouder. Hij bezoekt het bedrijf-boerderij 1X per jaar

vanwege het lage risico op meer dan van te voren ingeschat ongerief. Daarnaast is er veel email contact tussen de
vergunninghouder en de proefdierdeskundige.

Vraag 7 Voor hoeveel andere vergunninghouders houdt de proefdierdeskundige(n) ook nog
toezicht?

Antwoord Numeriek
Toelichting Voor 3 andere vergunninghouders: UU,UMC,Rottier.

Vraag 8 Hoe is toezicht geregeld op proeven die door een andere vergunninghouder bij deze
vergunninghouder worden uitgevoerd?

Antwoord n. v. t.
Toelichting Niet van toepassing bij deze vergunninghouder.

Vraag 9 Hoe i» het toezicht geregeld op dierproeven die onder verantwoordelijkheid van deze
vergunninghouders elders worden uitgevoerd?

Antwoord n. v. t.
Toelichting Niet van toepassing bij deze vergunninghouder.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 10 Wordt er door de proefdierdeskundige een jaarverslag gemaakt? (dpb art 9)
Antwoord Nee
Toelichting Er wordt door de proefdierdeskundige geen jaarverslag gemaakt richting de vergunninghouder; reden: men vindt het

een overbodige activiteit die geen extra informatie opleverd, en i.v.m. de W.O.B, heeft de vergunninghouder liever geen
overbodige communicatie.Men geeft aan dat het bedrijf regelmatig last heeft van dieractivisten.

Vraag 11 Hordt er aan nascholing gedaan en waaruit bestaat dat?
Antwoord Nee
Toelichting Bij deze vergunninghouder wordt er door de proefdierdeskundige niet aan nascholing gedaan. Bij andere

vergunninghouders waarvoor hij werkt wel.

Vraag 12 is er regelmatig overleg tussen vergunninghouder en proefdierdeskundige?
Antwoord Ja
Toelichting Regelmatig contact via email/telefoon: 4-6x per jaar. Er is wederzijds een goede bereikbaarheid.

Men heeft contact over de registratie/activisme/WOB/inspecties.

Vraag 13 Wordt de proefdierdeskundige regelmatig van knelpunten op de hoogte gehouden door
art 9 en art 12?

Antwoord Ja
Toelichting Er wordt aangegeven door de proefdierdeskundige dat er nooit knelpunten zijn. De proefdierdeskundige is wel

telefonisch bereikbaar door de art. 12 functionarissen.

Vraag 14 is de proefdierdeskundige als adviseur verbonden aan l of meerdere DEC's?
Antwoord Ja
Toelichting Hij is adviseur van de DEc in Utrecht.

Voor vergunninghouder Rottier (DEC Maastricht) zit hij niet als adviseur bij de DEc-vergadering maar is er wel vooraf
aan de vergadering contact geweest met de DEC over het te behandelen OZP.

Vraag 15 Is bij afwezigheid van de proefdierdeskundige het interne toezicht geregeld?
Antwoord Ja
Toelichting De proefdierdeskundige is altijd telefonisch bereikbaar.

Vraag 16 Heeft de proefdierdeskundige nog een andere functie bij dezelfde vergunninghouder?
Antwoord Nee
Toelichting Bij tieze vergunninghouder heeft de proefdierdeskundige geen andere functie.

Vraag 17 Is het interne toezicht geregeld als de proefdierdeskundige ook onderzoeker is?
Antwoord N. v. t.

Vraag 18 Werkt de proefdierdeskundige volgens een code/systeem?
Antwoord Nee
Toelichting Bij deze vergunninghouder wordt er door de proefdierdeskundige niet volgens een bepaald systeem of code gewerkt.

Vraag 19 wordt door de proefdierdeskundige scholing gegeven?
Antwoord Nee
Toelichting Bij deze vergunninghouder wordt er door de proefdierdeskundige geen onderwijs gegeven, bij andere

vergunninghouders wel.

Intern toezicht door de proefdierdeskundige

Vraag 20 Kan de proefdierdeskundige aantonen dat hij toezicht houdt op de wijze van
uitvoering van dierproeven (dpb art 6) en hoe vaak dat gebeurt?

Antwoord Ja
Toelichting De proefdierdeskundige bezoekt de boerderij 1 x per jaar en legt zijn bevindingen vast in een email aan de

vergunninghouder.

Vraag 21 Kan de proefdrdesk. aantonen dat hij toezicht houdt op de keuze en verwerving van
proefd. en de fokkerij (dpb art S) en hoe frequent dat plaatsvindt?

Antwoord Nee
Toelichting Hier houdt hij geen toezicht op.

Vraag 22 Kan de proefdierdeskundige aantonen dat hij alle proefdierfaciliteiten heeft bezocht
het afgelopen jaar?

Antwoord Ja
Toelichting D.m.v. de email aan de vergunninghouder na zijn bedrijfsbezoek.

Vraag 23 Kan de proefdrdesk. aantonen dat hij toezicht houdt op de verzorging en behandeling
vd proefdieren zowel voor, tijdens en als na de proef?

Antwoord Nee
Toelichting De proefdierdeskundige ziet bij deze vergunninghouder de dieren enkel op het moment van de proef, niet voor en na de

proef. De dieren verblijven kort bij de vergunninghouder.

Vraag 24 Kan de proefdierdeskundige aantonen dat hij toezicht houdt op de verdoving en
euthanasie van de dieren en hoe vaak?

Antwoord Nee
Toelichting Niet van toepassing.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 25 Kan de proefdierdeskundige aantonen dat hij op de hoogte is van de
welzijnsevaluatie?

Antwoord Nee
Toelichting Er worden geen welzijnsevaluaties gemaakt. Het werkelijke ongerief is bij deze vergunninghouder gelijk aan het van te

voren ingeschatte ongerief.
Wat de paarden betreft wordt geselecteerd op het gedrag van de te prikken dieren: enkel zeer goed handelbare dieren
worden gebruikt voor bloedafname.

Vraag 26 Worden er door de proefdierdeskundige of door externen (bv GLP) inspecties of audits
uitgevoerd en vastgelegd?

Antwoord Nee
Toelichting Door de proefdierdeskundige worden er op de boerderij geen audits gehouden. Door Biotrading zelf ook niet bij de

dieren op de boerderij ( De werkvoorschriften zijn wel ondertekend door de interne kwaliteitsfunctionaris). Ook geen
externe audits.

Vraag 27 Kan de proefdierdeskundige aangeven dat de frequentie van toezicht voldoende is?
Antwoord j a
Toelichting Naar mening van de proefdierdeskundige is bij deze vergunninghouder de kans dat er iets mis gaat erg klein: al jaren

lang dezelfde bloedafnames door dezelfde goed geoefende art. 12 functionarissen.
Op dit risico gebaseerd vindt de proefdierdeskundige 1 inspectie per jaar door hem uitgevoerd voldoende.Daarnaast
geeft de proefdierdeskundige aan dat hij altijd telefonisch bereikbaar is.

Vraag 28 Zijn er problemen bij het houden van toezicht?
Antwoord Nee
Toelichting Er zijn geen problemen, de proefdierdeskundige heeft vrij toegang.

Vragen aan een art. 9 en art. 12

Vraag 29 Hoe vaak wordt toezicht gehouden op de proefdieren? (huisvesting, verzorging en fok)
En wordt dat als voldoende ervaren?

Antwoord z . t.
Toelichting Er wordt minimaal 1 x per jaar toezicht gehouden bij het uitvoeren van de dierproeven. Schapen en koeien worden

korter dan 1 dag (1x bloed afgenomen) op de boerderij gehuisvest. Paarden kunnen langer (weken) op de boerderij
worden gehuisvest( 7 paarden zijn in 2010 2x getapt).
De art. 12 functionarissen hebben geen behoefte aan meer bezoek door de proefdierdeskundige.

Vraag 30 Hoe vaak wordt toezicht gehouden door de proefdierdeskundige op de uitvoering van
proeven (handelingen)? En wordt dat als voldoende ervaren?

Antwoord z . t.
Toelichting Zie antwoord vorige vraag.

Vraag 31 Is de proefdierdeskundige goed bereikbaar en benaderbaar voor art 9 en 12
functionarissen?

Antwoord z. t.
Toelichting De proefdierdeskundige is telefonisch goed bereikbaar.

Bevindingen en conclusie

Vraag 32 Wat zi jn de bevindingen?
Antwoord z. t.
Toelichting Op de dag van de inspectie wordt er geen bloed afgenomen op de boerderij.Er waren wel 2 schapen aanwezig waarop

de dierproef gedemonstreerd kon worden, maar de proefdierdeskundige besloot dat dat niet nodig was.
Het door de proefdierdeskundige gehouden toezicht bestond uit controle van de administratie aangaande de eerder
uitgevoerde dierproeven.
Er werd gecontroleerd of per diersoort het DEC-protocol en de werkinstructies aanwezig waren.
Het welzijns-experimentenlogboek werd nagekeken.

Vraag 33 Hoe wordt het art 14 Wod door vergunninghouder ingevuld?
Antwoord Voldoende
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