
Inventaris Wob-verzoek W17-17
wordt verstrekt weigeringsgronden

nr. Documenten 20171667 reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1
1 Aanvraagformulier x x
2 Projectvoorstel oud x x x
3 Niet-technische samenvatting oud
4 Bijlage dierproeven 1 oud x x x
5 Bijlage dierproeven 2 oud x x x
6 Bijlage dierproeven 3 oud x x x
7 Bijlage dierproeven 4 oud x x x
8 Bijlage dierproeven 5 oud x x x
9 Bijlage dierproeven 6 oud x x x
10 Bijlage dierproeven 7 oud x x x
11 Ontvangstbevestiging x x
12 Brief verlenging termijn x x
13 DEC-advies x x
14 Projectvoorstel nieuw x x x
15 Niet-technische samenvatting nieuw x
16 Bijlage dierproeven 1 nieuw x x x
17 Bijlage dierproeven 2 nieuw x x x
18 Bijlage dierproeven 3 nieuw x x x
19 Bijlage dierproeven 4 nieuw x x x
20 Bijlage dierproeven 5 nieuw x x x
21 Bijlage dierproeven 6 nieuw x x x
22 Bijlage dierproeven 7 nieuw x x x
23 Vraag aan DEC en reactie x x
24 Verzoek aanvulling aanvraag x x
25 Reactie verzoek aanvulling x x
26 Adviesnota CCD x x
27 Beschikking en vergunning x x
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Beste  

Excuses, die zin is er per abuis in blijven staan. Voor het opstellen van een advies maak ik gebruik van een 

standaard document en B4 wordt daar uit gehaald indien niet van toepassing. Dat had in dit geval ook 

moeten gebeuren. Er waren geen DEC-leden betrokken bij het project; alle aanwezige DEC-leden waren 

betrokken bij de behandeling van de aanvraag en het opstellen van het advies. 

Zal ik een aangepast advies opsturen of is deze mail voldoende? 

Met vriendelijke groeten, 

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

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

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. 

Gebruik door derden of openbaarmaking van dit bericht zonder toestemming van de Animal Sciences Group 

is niet toegestaan. Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en ons te 

informeren. 

From: info@zbo-ccd.nl [mailto:info@zbo-ccd.nl]  

Sent: woensdag 6 september 2017 14:14 

To: DEC WUR  

Subject: Verzoek aanvullende informatie projectvergunningsaanvraag AVD1040020171667 

Geachte DEC Wageningen UR, 

Op 10-05-2017 hebben wij een aanvraag voor een projectvergunning dierproeven ontvangen waarover uw 

DEC advies heeft uitgebracht. Het gaat om het project 'To determine the telation between protein 
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fermentation and gut health in pigs and poultry' met aanvraagnummer AVD1040020171667. 

In uw advies geeft u onder B4 aan: Vanwege betrokkenheid bij het betreffende project is een aantal DEC- 

leden, met het oog op onafhankelijkheid en onpartijdigheid, niet betrokken bij de behandeling van de 

aanvraag en het opstellen van het advies. Licht toe waarom. Kunt u aangeven of er sprake is geweest van 

uitsluiting van leden, en indien dit het geval is hoeveel leden er waren uitgesloten en waarom? 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

Centrale Commissie Dierproeven 

www.centralecommissiedierproeven.nl

........................................................................

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

........................................................................

T: 0900 2800028 

E: info@zbo-ccd.nl
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Gevraagde informatie

In de brief van 8 september 2017 heeft de CCD om aanvullende informatie gevraagd in 

aanvraagnummer AVD1040020171667. Hieronder vindt u de gevraagde informatie.

In Bijlage Dierproeven 3.4.4.2 zal een overdosis anesthesie met voorafgaande sedatie gebruikt 

worden als dodingsmethode (zoals genoemd in bijlage IV van richtlijn 2010/63/EU). Aangezien ook 

bij verdoving (via injectie) kortdurende pijn ervaren zou kunnen worden door het dier, hebben we 

bij H aangegeven dat pijn kan voorkomen tijdens het doden. 

De complete procedure voor dissectie voor het verzamelen van ileale digesta is als volgt: 

1.        Twee dagen voor dissectie worden varkens individueel gehuisvest. 

2.        Vanaf 24 tot 6 uur voor dissectie worden de varkens iedere 6 uur gevoerd.

3.        Vanaf 6 uur voor dissectie worden de varkens ieder uur gevoerd.

4.        Tien minuten voor dissectie worden de varkens verdoofd middels intraveneuze injectie. 

Hierna zijn de varkens ontspannen, stil en met de ogen bijna helemaal dicht.

5.        De varkens worden overgebracht naar een andere ruimte, waar de buikholte wordt geopend 

en het maagdarmpakket wordt verwijderd onder anesthesie.

6.        Direct na het verwijderen van het maagdarmpakket worden de varkens gedood met een 

overdosis anesthesie.

 

 

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

Myrthe Gilbert, PhD 

 

 

 

  

 

From: Info-zbo [mailto:info@zbo-ccd.nl]  

Sent: vrijdag 8 september 2017 11:56 

To: Vergunningenloket <vergunningen@wur.nl> 

Cc:  

Subject: Aanhouden AVD1040020171667 

Geachte meneer, mevrouw,

Op 10 mei 2017 hebben wij uw aanvraag voor een projectvergunning dierproeven ontvangen. Het 

gaat om uw project "To determine the telation between protein fermentation and gut health in pigs 

and poultry" met aanvraagnummer AVD1040020171667. In uw aanvraag zitten voor ons nog 

enkele onduidelijkheden. In bijgaande brief leest u wat wij nog nodig hebben en wanneer u een 

beslissing kunt verwachten.

Stuur de ontbrekende informatie binnen veertien dagen na de datum van deze brief op.

De behandeling van uw aanvraag wordt opgeschort tot het moment dat wij de aanvullende 

informatie hebben ontvangen. Uw aanvraag is in ieder geval niet compleet als de leges niet zijn 

ontvangen.
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Als er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag.  
 
Met vriendelijke groeten,  

Namens de Centrale Commissie Dierproeven   

 

 

 
www.centralecommissiedierproeven.nl
........................................................................

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

........................................................................ 

T: 0900 – 28 000 28 (10 ct/min) 

E: info@zbo-ccd.nl 
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