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• 

AVD4010020171304 

0 4 MEI 2017 

1 Gegevens aanvrager 
1.1 

1.2 

1.3 

Heeft u een 
deelnemernummer van de 
NVWA? 
Neem voor meer informatie 
over het verkrijgen van een 
deelnemernummer contact 
op met de NVWA. 

Nee > U kunt een aanvraa doen 

Vul de gegevens in van de Naam instelling of organisatie 
instellingsvergunninghouder 
die de projectvergunning 
aanvraagt. 

Vul de gegevens van het 
postadres in. 

Straat en huisnummer 
Postbus 
Postcode en plaats 
I ban 

Aanvraag 
Projectvergunning Dierproeven 
Administratieve gegevens 

D 
• U bent van plan om één of meerdere dierproeven uit te voeren. 
• Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor het project dat u 
wilt uitvoeren. Of u geeft aan wat u in het vergunde project wilt wijzigen. 
• Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website www.zbo
ccd.nl of in de toelichting op de website. 
• Of bel met 0900-2800028 (10 ct/min). 

40100 

Stichting Wageningen Research 

Akkermaalsbos 12 
59 

R7nn AR 
NL 1 ORAB00397066465 -Alle correspondentie van de 

CCD gaat naar de 
portefeuillehouder of diens 
gemachtigde en de 
verantwoordelijke 
onderzoeker. 

Tenaamstelling van het rekeningnummer Wageningen UR 

1.4 Vul de gegevens in van de 
verantwoordelijke 
onderzoeker 

Mw. 



1.5 

1.6 

1.7 

(Optioneel) Vul hier de 
gegevens in van de 
plaatsvervangende 
verantwoordelijke 
onderzoeker. 

(Optioneel) Vul hier de 
gegevens in van de persoon 
die er verantwoordelijk voor 
is dat de uitvoering van het 
project in overeenstemming 
is met de projectvergunning. 

Is er voor deze 
projectaanvraag een 
gemachtigde? 

2 Over uw aanvraag 

Mw. 

(Titel) naam en voorletters I [ ] Dhr. [ ] Mw. 

Functie 
AfdelinQ 
Telefoonnummer 
Email adres 

Ja > Stuur dan het in mee met deze aanvraa 

2.1 Wat voor aanvraag doet u? Nieuwe aanvraa > Ga verder met vraa 3 

2.1. Is dit een wijziging voor een 
project of dierproef waar al 
een vergunning voor 
verleend is? 

[ ] Wijziging op (verleende) vergunning die negatieve gevolgen kan hebben voor het 
Dierenwelzijn 

Vul uw vergunde projectnummer 
in en a verder met vraa 2.2 
[ ] Wijziging op (verleende) vergunning die geen negatieve gevolgen kan hebben voor het 
Dierenwelzijn 

Vul uw vergunde projectnummer 
in en a verder met vraa 2.3 

[ ] Ja > Beantwoord dan in het projectplan en de niet-technische samenvatting alleen de vragen waarop de wijziging 
betrekking heeft en onderteken het aanvraagformulier 

Nee > Ga verder met vraa 3 



2.3 Is dit een melding voor een 
project of dierproef waar al 
een vergunning voor is 
verleend? 

3 Over uw project 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Wat is de geplande start- en 
Startdatum 
einddatum van het project? 
Wat is de titel van het 
project? 
Wat is de titel van de niet
technische samenvatting? 
Wat is de naam van de 
Dierexperimentencommissie 
(DEC) aan wie de 
instellingsvergunninghouder 
doorgaans haar projecten ter 
toetsing voorlegt? 

4 Betaalgegevens 

4.1 

4.2 

Om welk type aanvraag 

gaat het? 
Op welke wijze wilt u dit 
bedrag aan de CCD 

Nee > Ga verder met vraa 3 

1-1-2018 

31-12-2022 
Onderzoek aan visbestanden 

Onderzoek aan visbestanden 

Naam DEC DEC Wageningen UR 

Postadres Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen 

E-mailadres dec@wur.nl 

I [X] Nieuwe aanvraag Projectvergunning € 1684,-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



voldoen. 
Bij een eenmalige incasso 
geeft u toestemming aan 
de CCD om eenmalig het 
bij 4.1 genoemde bedrag af 
te schrijven van het bij 1.2 
opgegeven 
rekeningnummer. 

5 Checklist bijlagen 

5.1 Welke bijlagen stuurt u 
mee? 

6 Ondertekening 
6.1 Print het formulier uit, 

onderteken het en stuur het 
inclusief bijlagen via de 
beveiligde e-mailverbinding 
naar de CCD of per post 
naar: 

Ver licht 
[ il Projectvoorstel 
[)J Niet-technische samenvatting 

Overige bijlagen, indien van toepassing 
[ J Melding Machtiging 
[)J Bestelorder WUR1055480 

Ondertekening door de instellingsvergunninghouder of gemachtigde (zie 1.6). De ondergetekende 
verklaart: 
• dat het projectvoorstel is afgestemd met de Instantie voor Dierenwelzijn. 
• dat de personen die verantwoordelijk zijn voor de opzet van het project en de dierproef, de personen die 
de dieren verzorgen en/of doden en de personen die de dierproeven verrichten voldoen aan de wettelijke 
eisen gesteld aan deskundigheid en bekwaamheid. 



• 

Centrale Commissie 
Dierproeven Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

• dat de dieren worden gehuisvest en verzorgd op een wijze die voldoet aan de eisen die zijn opgenomen 
in bijlage III van richtlijn 2010/63/EU, behalve in het voorkomende geval de in onderdeel F van de bijlage 
bij het bij de aanvraag gevoegde projectvoorstel gemotiveerde uitzonderingen. 
• dat door het ondertekenen van dit formulier de verplichting wordt aangegaan de leges te betalen voor de 
behandeling van de aanvraag. 
• dat het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 
Naam 



2.

















3.





















4.
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7.A WAG EN IN C3 E Nlii;M 
For quality of life 

Centrale Commissie Dierproeven 
Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Geachte CCD, 

Onderstaand het advies dat de DEC- WUR heeft gegeven aangaande het project 
"Onderzoek aan visbestanden" 

A. Algemene gegevens over de procedure 

1. Aanvraagnummer: AVD4010020171304 

2. Titel van het project: Onderzoek aan visbestanden 

3. Titel van de NTS: Onderzoek aan visbestanden 

4. Type aanvraag: nieuwe aanvraag projectvergunning 

5. Contactgegevens DEC: 
DEC-WUR 

Secretaris: dec@wur.ni 

6. Adviestraject 
Ontvangen door DEC: 26-04-2017 
Aanvraag compleet: 26-04-2017 
In vergadering besproken : 15-05-2017 
Advies aan CCD : zie datum brief 

7. De Instantie voor Dierenwelzijn heeft een positief oordeel over de kwaliteit van 
de aanvraag uitgebracht en de DEC heeft dit in haar overweging betrokken. 

9. Correspondentie met de aanvrager 
Er Is geen aanvullende correspondentie met de aanvrager geweest. 

B. Beoordeling (adviesvraag en behandeling) 

1. De DEC heeft vastgesteld dat het project vergunningplichtig is (dierproeven in de 
zin der wet). 

2. De aanvraag is een nieuwe aanvraag. 
3. De DEC Is competent om over de aanvraag te adviseren vanuit het oogpunt van 

onafhankelijkheid, onpartijdigheid en beschikbare expertises. 

D 

Wageningen 

University & Research 

DA1\It-' 

23 mei 2017 

ONOUWatP 

aanvraag projectvergunning 
AVD401002017130~ 

ONS KEUI>1i;HK 

AVD4010020171304 

INTERliET 

www.wur.ni 

09098104 

E·HAll 

DEC@wur.ni 

Wageningon Unfverslty &. Research Is 

spodallsed In the domain o f heanhy 

tood and llvrng env1ronmenL 
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C. Beoordeling (inhoud) 

1. De DEC heeft vastgesteld dat de aanvraag toetsbaar is en voldoende samenhang 
heeft. 

2. De DEC heeft mogelijk tegenstrijdige wetgeving, gericht op de gezondheid en 
welzijn van het dier of het voortbestaan van de soort, gesignaleerd die het 
uitvoeren van de proef in de weg kan staan. Dit betreft de 
Natuurbeschermlngswet indien er in het project sprake is van vangst van 
ondermaatse vis of beschermde soorten. 

3. De DEC heeft vastgesteld dat de in de aanvraag aangekruiste doelcategorie in 
overeenstemming is met de hoofddoelstelling. 

Belangen en waarden 
4. Het directe doel van de aanvraag is het verzamelen van gegevens omtrent aard 

en omvang van visbestanden per leeftijdsgroep, toestandbeoordelingen, 
ecosysteem en voedselwebstudies t.b.v. beleidsadvisering. 
Het uiteindelijke doel van de aanvraag is te komen tot een zodanig beheer van 
visbestanden dat evenwichtige ecosystemen en duurzamer visserij gewaarborgd 
worden. 
De DEC heeft vastgesteld dat er een directe en reële rela t ie is tussen beide 
doelstellingen en dat het directe doel gerechtvaardigd is binnen de context van 
het onderzoeksveld. 

5. De belanghebbenden en hun morele waarden in het project zijn: 
• Proefdieren: aantasting van welzijn en Integriteit 

Vissen: evenwichtige leeftijdsopbouw in een duurzaam ecosysteem 
Predatoren van vissen: duurzame voedselvoorziening 
Visserijsector: economisch belang 
Onderzoeker/CRO: economisch belang 

• Maatschappij: morele verantwoordelijkheid voor een goed beheer t.b .v. een 
duurzaam, gebalanceerd ecosysteem 
Overheid : betrouwbare gegevens voor onderbouwing van visserijbeleid 

6. Voor zover de DEC dat kan inschatten is er geen sprake van substantiële 
milieueffecten. 

Proefopzet en haalbaarheid 
7. De DEC heeft vastgesteld dat de kennis en kunde van de onderzoeksgroep en 

andere betrokkenen bij de dierproeven, afgaande op het geschreven voorstel en 
het oordeel van de IvO, voldoende gewaarborgd zijn. Men heeft reeds j arenlang 
ervaring met dit onderzoek. 

8. De DEC heeft vastgesteld dat het project goed is opgezet, de voorgestelde 
experimentele opzet en uitkomstparameters logisch en helder aansluiten bij de 
aangegeven doelstelling. De gekozen strategie en experimentele aanpak kan in 
de ogen va de DEC leiden tot het behalen van de doelstell ing binnen het kader 
van het project. Dit project is een voortzetting van jarenlang, internationaal 
gecoördineerd en wettelij k voorgeschreven onderzoek waarbij de methodiek is 
vastgelegd. 

Welzijn dieren 
9. Er is sprake van de volgende bijzonderheden op het gebled van categorieën van 

dieren, omstandigheden of behandeling van de dieren: 
X Bedreigde dlersoort(en) (10e, lid 4) 
0 Niet-menselijke primaten (10e) 
X Dieren in/uit het wi ld (lOf) 
X Niet gefokt voor dierproeven (11, bijlage I richtlijn) 
0 Zwerfdieren (10h) 
0 Hergebruik (le, lid 2) 
X Locatie : buiten instelling vergunninghouder (lOg) 
X Geen toepassing verdoving/pijnbestrijding (13) 
X Dodingsmethode niet volgens bijlage IV richtlijn (13c, lid 3) 
De keuze hiervoor is realistisch ingeschat en geclassificeerd . 

10. Er is in dit project geen sprake van huisvesting. 
11. De DEC stelt vast dat een cumulatieve inschatting van ongerief als "mat ig" 

realistisch is ingeschat en geclassificeerd. Ongerief in de experimenten zal 
bestaan uit: Vangst d.m.v. een net en verblijf buiten water. 

12. Naast ongerief is er geen sprake van aantasting van integriteit van het dier, 
anders dan voortvloeiend uit de proefhandellng, met uitzondering van de roggen 
en haaien: die worden voorzien van een identificatietag. 



Wageningen UR (University & Research centre) 

13. Voor dit project zijn HEP's niet aan de orde gezien de korte tijd dat dieren 
gehanteerd worden en in verband met het doel van het project. 

3 V's 

14. De DEC heeft vastgesteld dat de onderzoeker voldoende aannemelijk heeft 
gemaakt dat er geen alternatieven zijn om de doelstelling van het project te 
realiseren . Vervanging is in de ogen van de DEC niet mogelijk omdat het 
onderzoek alleen in het doeldier uitgevoerd kan worden. 

15. De DEC heeft vastgesteld dat dat de onderzoeker voldoende aannemelijk heeft 
gemaakt dat er optimaal tegemoet gekomen wordt aan de vereiste van 
vermindering van dierproeven. De onderzoeker heeft in de ogen van de DEC 
maximaal invulling gegeven aan vermindering door monsteraantallen terug te 
brengen en de aantallen dieren zo veel mogelijk te baseren op eerdere 
onderzoeksresultaten. Verdere vermindering zal de betrouwbaarheid voor 
adviezen schaden. 

16. De DEC heeft vastgesteld dat het project in overeenstemming is met de vereiste 
van verfijning van dierproeven. De onderzoeker past naar vermogen de 
mogelijkheden voor verfijning toe. De vissen worden na vangst nat gehouden. 

17. Duplicatie in de tijd is voor dit project een vereiste om de trends te kunnen 
vaststellen. Er is geen duplicatie per tijdstip. 

Dieren in voorraad gedood en bestemming dieren na afloop proef 

18. De vraag of belde sekses evenredig gebruikt worden is bij dit onderzoek niet van 
toepassing. Het betreft wildvang en er is geen sprake van surplusdieren . 

19. De dieren worden gedood in het kader van het project. Dit is noodzakelijk voor 
het doel van het project. Hiervoor worden geëigende en op vissersboten 
bruikbare methoden toegepast die afwijkend zijn van de richtlijn . De DEC is van 
mening dat de onderzoeker hiervoor overtuigende argumentatie geeft. 

NTS 

21. De NTS is naar het oordeel van de DEC een evenwichtige weergave van het 
project, begrijpelijk geformuleerd en voldoet aan de vereisten in de herziene 
Wod Art. 10.a.1.7. 

D. Ethische afweging 

1. De centra le morele vraag van het project is: Weegt het belang van voldoende 
betrouwbare gegevens omtrent aard en omvang van visbestanden, per 
leeftijdscategorie en grootteklasse ten behoeve van de daarop gebaseerde 
toestandbeoordellngen, voedselweb- en ecosysteemstudies op tegen het 
maximaal matig ongerief dat de maximaal 183.770 proefdieren wordt 
aangedaan? 

2. In haar beoordeling heeft de DEC geconstateerd dat het hier gaat om een 
aanvraag met voldoende samenhang. Het betreft internationaal gecoördineerd en 
wettelijk voorgeschreven onderzoek waarbij de methodiek is vastgelegd. 
In de afweging heeft de DEC meegewogen dat kennis uit het onderzoek bijdraagt 
aan het verkrijgen van gegevens omtrent visbestanden . Deze waarde van 
kennis beoordeelt de DEC als een reëel doel. Als het project zijn ui teindelijke 
doel haalt dan kan deze kennis bijdragen aan een onderbouwd evenwicht tussen 
visserij en ecosysteem. De DEC ziet een morele verantwoordelijkheid van de 
maatschappij voor een goed beheer van visbestanden t.b.v. een duurzaam, 
gebalanceerd ecosysteem. Het belang daarvan voor de vissen (individueel en als 
populatie) en dat van het ecosysteem is hierbij ingeschat als een reëel belang. 
Het economisch belang voor de visserij heeft de DEC ook meegewogen als een 
reëel belang. De onderzoeker/CRO heeft een economisch belang. De DEC heeft 
dit meegewogen als een beperkt belang. Tot slot zijn de waarden van de 
proefdieren in het geding. Het gaat hierbij om een maximaal matige aantasting 
van welzijn. De integriteit wordt In dit project, met uitzondering van de dieren 
die voorzien worden van een tag, niet sterker aangetast dan gebruikelijk bij het 
uitvoeren van een dierproef. 

3. Op basis hiervan is de DEC van mening dat het ethisch verantwoord is om 
onderzoek te doen naar visbestanden met maximaal matig ongerief voor 
maximaal 183.770 proefdieren . De DEC ziet in dit stadium geen mogelijkheden 
op het terrein van vervanging, vermindering van het aantal proefdieren of 
verfijning van de aanvraag. De centrale morele vraag kan met "ja" beantwoord 
worden. 
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E. Advies 

1. Advies aan de CCD: 
• De DEC adviseert de vergunning te verlenen. 

2. Het uitgebrachte advies is gebaseerd op consensus. 
3. Onderstaande knelpunten/dilemma's zijn naar voren gekomen tijdens het 

beoordelen van de aanvraag en het opstellen van het advies: 
• De DEC merkt op dat er hier sprake is van maximaal matig ongerief, maar 

dat in vergelijking met de gangbare visserij de proefdieren mogelijk zelfs 
minder ongerief ondervinden dan in de reguliere praktijk. De DEC 
onderschrijft desondanks de inschatting van de onderzoeker met betrekking 
tot het ongerief voor de vissen . Dit roept de vraag op naar de noodzaak van 
meer aandacht voor welzijn van vissen in de visserij . De Dec zelf heeft 
echter slechts zeer beperkte invloed op de wijze waarop de beroepsvisserij 
ingevuld wordt. De DEC ziet geen directe verantwoordelijkheid voor zichzelf 
om te sturen op de keuze voor de strategie aangezien die al plaatsvindt voor 
de indien ing van het project. Zij kan in dit kader enkel signaleren. Vanuit dit 
perspectief heeft de DEC dit project beoordeeld : gegeven de huidige 
omstandigheden is de DEC van mening dat het project een bijdrage leveren 
aan het verbeteren van het in stand houden van een evenwichtig 
ecosysteem. De discussie over de wenselijkheid van een sterkere aandacht 
voor het welzijn van vissen en visserij-omstandigheden zal In een ander 
gremium dan de DEC gevoerd moeten worden . 

Met vriendelijke groet, 

secretaris DEC WUR 
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9.D 
Centrale Commissie Dierproeven 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

llllilïïiiigeningen Research 

Akkermaalsbos 12 
6700 AB WAGENINGEN 
•1 d •l•l••ll••ll111111'1'111•1ll 

Datum 8 juni 2017 
Betreft Beslissing aanvraag projectvergunning Dierproeven 

Geachte •••• 

Op 1 mei 2017 hebben wij uw aanvraag voor een projectvergunning 
dierproeven ontvangen. Het gaat om uw project "Onderzoek van 
visbestanden" met aanvraagnummer AVD4010020171304. Wij hebben uw 
aanvraag beoordeeld. 

Op 7 juni 2017 heeft u uw aanvraag aangevuld. Wij hebben u vragen gesteld 
over het aantal dierproeven, met name welke dieren In de jaarregistratie van 
de NVWA worden opgenomen. Hierover hebben wij telefonisch contact gehad 
en u heeft bevestigd de gemaakte afspraken over registratie toe te passen. 

Beslissing 
Wij keuren uw aanvraag goed op grond van artikel 10a van de Wet op de 
Dierproeven (hierna: de wet). Hierbij gelden de voorwaarden zoals genoemd 
In de vergunning. 
Met het oog op artikel 10a, lid 1, zijn er algemene voorwaarden gesteld. 

U kunt met uw project "Onderzoek van vlsbestanden" starten. De vergunning 
wordt afgegeven van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022. 

Overige wettelijke bepalingen blijven van kracht. 

Procedure 
Wij hebben advies gevraagd bij de Dierexperimentencommissie DEC 
Wageningen UR. Dit advies is opgesteld op 23 mei 2017. Bij de beoordeling 
van uw aanvraag is dit advies betrokken overeenkomstig artikel 10a, lid 3 van 
de wet. 
Wij kunnen ons vinden in de inhoud van het advies van de 

Centrale Commissie 
Dierproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
centralecommlssledlerproeven.nl 
0900 28 000 28 (10 ct/mln) 
lnfo@zbo-ccd.nl 

Onze referentie 

Aanvraagnummer 
AVD4010020171304 

Bijlagen 

1 
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Dierexperimentencommissie. Dit advies van de commissie nemen wij over, 
inclusief de daaraan ten grondslag liggende motivering. Er worden 
aanvullende algemene voorwaarde(n) gesteld. 
Het DEC-advies en de in de bijlage opgenomen beschrijving van de artikelen 
van de wet- en regelgeving zijn de grondslag van dit besluit. 

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze brief schriftelijk een bezwaarschrift Indienen. 
Een bezwaarschrift kunt u sturen naar Centrale Commissie Dierproeven, 
afdeling Juridische Zaken, postbus 20401, 2500 EK Den Haag. 

Bij het indienen van een bezwaarschrift vragen we u in ieder geval de datum 
van de beslissing waartegen u bezwaar maakt en het aanvraagnummer te 
vermelden. U vindt deze nummers in de rechter kantlijn in deze brief. 

Bezwaar schorst niet de werking van het besluit waar u het niet mee eens 
bent. Dat betekent dat dat besluit wel in werking treedt en geldig is. U kunt 
tijdens deze procedure een voorlopige voorziening vragen bij de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank in de woonplaats van de aanvrager. U 
moet dan wel kunnen aantonen dat er sprake Is van een spoedeisend belang. 

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. Op 
http :/ /www. rechtspraak. ni/Organisatie/Rechtbanken/Pages/ de fa ult.aspx kunt 
u zien onder welke rechtbank de vestigingsplaats van de aanvrager valt. 

Meer informatie 
Heeft u vragen, kijk dan op www.centralecommlssledierproeven.nl. Of neem 
telefonisch contact met ons op: 0900 28 000 28 (10 ct/minuut). 

Centrale Commissie Dierproeven 
namens deze: 

Algemeen Secretaris 

Bijlagen: 
- Vergunning 

Hiervan deel uitmakend: 
- DEC-advies 
- Weergave wet- en regelgeving 

Datum: 
B juni 2017 
Aanvraagnummer: 
AVD4010020171304 

Pagina 2 van 2 



Centrale Commissie Dierproeven 

Projectvergunning 
gelet op artikel 10a van de Wet op de Dierproeven 

Verleent de Centrale Commissie Dierproeven aan 
Naam: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Deelnemersnummer: 

Stichting Wageningen Research 

Akkermaalsbos 12 

6700 AB WAGENINGEN 

40100 

deze projectvergunning voor het tijdvak 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022, voor het project 
"Onderzoek van visbestanden" met aanvraagnummer AVD4010020171304, volgens advies van 
Dierexperimentencommissie DEC Wageningen UR. Er worden aanvullende algemene voorwaarde(n) 
gesteld. 
De functie van de verantwoordelijk onderzoeker is Onderzoeker. 
De aanvraag omvat de volgende bescheiden: 

1 een aanvraagformulier projectvergunning dierproeven, ontvangen op 1 mei 2017 
2 de bij het aanvraagformulier behorende bijlagen: 
a Projectvoorstel, zoals ontvangen per digitale Indiening op 1 mei 2017; 
b Niet-technische Samenvatting van het project, zoals ontvangen per digitale indiening op 1 mei 2017; 
c Advies van dierexperimentencommissie d.d. 23 mei 2017, ontvangen op 23 mei 2017. 
d De aanvullingen op uw aanvraag, ontvangen op 7 juni 2017 
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Aanvraagnummer: 
AVD4010020171304 

Naam proef Diersoort/ Stam Aantal Ernst Opmerkingen 
dieren 

3.4.4.1 Onderzoek weefsels en organen surveys zout 

Andere vissen (andere Pisces) 114.020 
I 100% 
Verschillende vissoorten zoals Matig 
beschreven in de bijlage 
dierproeven 

3.4.4.2 Merken haaien en roggen tijdens surveys zout 

Andere vissen (andere Pisces) 1.000 
I 100% 
verschillende soorten roggen Matig 
en haaien 

3.4.4.3 Onderzoek weefsels en organen bijvangst 

Andere vissen (andere Pisces) 48.750 
I 100% 
verschillende vissoorten Matig 
beschreven in de bijlage 

3.4.4.4 onderzoek weefsels en organen vis binnenwater 

Andere vissen (andere Pisces) 20.000 
I 100% 
verschillende vissoorten Matig 
beschreven in de bijlage 

Voorwaarden 

Op grond van artike/10a1 lid 2 van de Wet op de dierproeven zijn aan een projectvergunning 
voorwaarden te stellen 

De vergunning wordt verleend onder de voorwaarde dat golno go momenten worden afgestemd met de 
IvO. 

In artikel 10, lid 1 sub a van de wet, wordt bepaald dat het verboden is een dierproef te verrichten voor 
een doel dat, naar de algemeen kenbare, onder deskundigen heersende opvatting, ook kan worden bereikt 
anders dan door middel van een dierproef, of door mlddel van een dierproef waarbij minder dieren kunnen 
worden gebruikt of minder ongerief wordt berokkend dan bij de in het geding zijnde proef het geval is. 
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Nieuwe onderzoeken naar alternatieven kunnen tot gevolg hebben dat inzichten en/of omstandigheden van 
het aangevraagde project in de vergunningsperiade wijzigen, gedurende de looptijd van deze vergunning. 
Indien bovenstaande zich voordoet dient aanvrager dit in afstemming met de IvD te melden bij de CCD. 
De CCD kan in een dergelijke situatie aan de vergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde 
voorwaarde wijzigen of intrekken. 
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Weergave wet- en regelgeving 

Dit project en wijzigingen 
Volgens artikel lOc van de Wet op de Dierproeven (hierna de wet) is het verboden om andere dierproeven 
uit te voeren dan waar de vergunning voor Is verleend. De dierproeven mogen slechts worden verricht in 
het kader van een project, volgens artikel lOg. Uit artikel lOb volgt dat de dierproeven zijn ingedeeld in de 
categorieën terminaal, licht, matig of ernstig. Als er wijzigingen in een dierproef plaatsvinden, moeten 
deze gemeld worden aan de Centrale Commissie Dierproeven. Hebben de wijzigingen negatieve gevolgen 
voor het dierenwelzijn, dan moet volgens artikel 10a5 de wijziging eerst voorgelegd worden en mag deze 
pas doorgevoerd worden na goedkeuren door de Centrale Commissie Dierproeven. 
Artikel lOb schrijft voor dat het verboden Is een dierproef te verrichten die leidt tot ernstige mate van pijn, 
lijden, angst of blijvende schade die waarschijnlijk langdurig zal zijn en niet kan worden verzacht, tenzij 
hiervoor door de Minister een ontheffing is verleend. 

Verzorging 
De fokker, leverancier en gebruiker moeten volgens artikel 13f van de wet over voldoende personeel 
beschikken en ervoor zorgen dat de dieren behoorlijk worden verzorgd, behandeld en gehuisvest. Er 
moeten ook personen zijn die toezicht houden op het welzijn en de verzorging van de dieren in de 
inrichting, personeel dat met de dieren omgaat moet toegang hebben tot informatie over de in de 
Inrichting gehuisveste soorten en personeel moet voldoende geschoold en bekwaam zijn. Ook moeten er 
personen zijn die een eind kunnen maken aan onnodige pijn, lijden, angst of blijvende schade die tijdens 
een dierproef bij een dier wordt veroorzaakt. Daarnaast zijn er personen die zorgen dat een project 
volgens deze vergunning wordt uitgevoerd en als dat niet mogelijk Is zorgen dat er passende maatregelen 
worden getroffen. 
In artikel 9 staat dat de persoon die het project en de dierproef opzet deskundig en bekwaam moet zijn. In 
artikel 8 van het Dierproevenbesluit 2014 staat dat personen die dierproeven verrichten, de dieren 
verzorgen of de dieren doden, hiervoor een opleiding moeten hebben afgerond. 
Voordat een dierproef die onderdeel uitmaakt van dit project start, moet volgens artikel 10a3 van de wet 
de uitvoering afgestemd worden met de Instantie voor dierenwelzijn. 

Pijnbestrijding en verdoving 
In artikel 13 van de wet staat dat een dierproef onder algehele of plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd 
tenzij dat niet mogelijk is, dan wel bij het verrichten van een dierproef worden pijnstillers toegediend of 
andere goede methoden gebruikt die de pijn, het lijden, de angst of de blijvende schade bij het dier tot 
een minimum beperken. Een dierproef die bij het dier gepaard gaat met zwaar letsel dat hevige pijn kan 
veroorzaken, wordt niet zonder verdoving uitgevoerd. Hierbij wordt afgewogen of het toedienen van 
verdoving voor het dier traumatischer is dan de dierproef zelf en het toedienen van verdoving 
onverenigbaar is met het doel van de dierproef. Bij een dier wordt geen stof toegediend waardoor het dier 
niet meer of slechts in vermlnderde mate in staat is pijn te tonen, wanneer het dier niet tegelijkertijd 
voldoende verdoving of pijnstilling krijgt toegediend, tenzij wetenschappelijk gemotiveerd. Dieren die pijn 
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kunnen lijden als de verdoving eenmaal is uitgewerkt, moeten preventief en postoperatief behandeld 
worden met pijnstillers of andere geschikte pijnbestrijdingsmethoden, mits die verenigbaar zijn met het 
doel van de dierproef. Zodra het doel van de dierproef is bereikt, moeten passende maatregelen worden 
genomen om het lijden van het dier tot een minimum te beperken. 

Einde van een dierproef 
Artikel 13a van de wet bepaalt dat een dierproef is afgelopen wanneer voor die dierproef geen verdere 
waarnemingen hoeven te wordeh verricht of, voor wat betreft nieuwe genetisch gemodificeerde 
dierenlijnen, wanneer bij de nakomelingen niet evenveel of meer, pijn, lijden, angst, of blijvende schade 
wordt waargenomen of verwacht dan bij het Inbrengen van een naald. Er wordt dan door een dierenarts of 
een andere ter zake deskundige beslist of het dier in leven zal worden gehouden. Een dier wordt gedood 
als aannemelijk is dat het een matige of ernstige vorm van pijn, lijden, angst of blijven schade zal blijven 
ondervinden. Als een dier in leven wordt gehouden, krijgt het de verzorging en huisvesting die past bij zijn 
gezond heldsteestand. 
Volgens artikel 13b moet de dood als eindpunt van een dierproef zoveel mogelijk worden vermeden en 
vervangen door in een vroege fase vaststelbare, humane eindpunten. Als de dood als eindpunt 
onvermijdelijk is, moeten er zo weinig mogelijk dieren sterven en het lijden zo veel mogelijk beperkt 
blijven. 
Uit artikel 13d volgt dat het doden van dieren door een deskundig persoon moet worden gedaan, wat zo 
min mogelijk pijn, lijden en angst met zich meebrengt. De methode om te doden is vastgesteld in de 
Europese richtlijn artikel 6. 
In artikel 13c is vastgesteld dat proefdieren geadopteerd kunnen worden, teruggeplaatst in hun habitat of 
in een geschikt dierhouderijsysteem, als de gezondheidstoestand van het dier het toelaat, er geen gevaar 
is voor volksgezondheid, diergezondheid of milieu en er passende maatregelen zijn genomen om het 
welzijn van het dier te waarborgen. 

Locatie 
De vergunning wordt verleend voor een project waarbij dierproeven geheel of gedeeltelijk worden verricht 
buiten een inrichting van een gebruiker (artikel lOg van de wet). 
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