
Inventaris
wordt verstrekt weigeringsgronden

nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1
DEC nr. 3

1 Verzoek erkenning x x x
2 Aanvraagformulier x x x
3 Reglement x
4 Samenstelling x
5 Verzoek aanvullende informatie x x x
6 Uitnodiging bijeenkomst x x x
7 Aanvullende informatie I x x x
8 Uitnodiging hoorzitting x x x
9 Uitnodiging hoorzitting II x x x
10 Document hoorzitting x x x
11 Aanhouden erkenning x x x
12 Herinnering aanhouden erkenning x x x
13 Reactie aanhouden erkenning x x x
14 Aanvullende informatie II x x x
15 Erkenning x x x
16 Advies CCD x x
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

  

Boehringer Ingelheim 

t.a.v.  

 

 Weesp 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 03 juni 2015 

Betreft Bijeenkomst CCD en Dierexperimentencommissies 

 

  Pagina 1 van 2 

 
 

   

Centrale Commissie 

Dierproeven 
 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

www.zbo-ccd.nl 
 

T 0900-2800028 (10 ct /min) 
 

zbo-ccd@minez.nl 

 

Contactpersoon 

Ir. G. de Peuter 

Algemeen secretaris 

Onze referentie 

Bijeenkomst CCD 

Voorzittersoverleg 

Bijlagen 

1 

 
 

Geachte  

 

Graag wil de CCD u uitnodigen voor een bijeenkomst tussen de CCD en de voorzitters van de 

DECs of haar bestuurlijk verantwoordelijke vertegenwoordiger op 25 juni 2015 van 13.30-17.00 

uur, in Driebergen (de exacte locatie wordt later gecommuniceerd aan de deelnemers). 

De CCD wil graag met u over een tweetal zaken nader van gedachten wisselen. Dit naar 

aanleiding van de signaleringsbrief die wij van de NV DEC mochten ontvangen en onze reactie 

daarop. Beide brieven zijn voor uw informatie bijgesloten.  

 

Het eerste onderwerp betreft het referentiekader dat de CCD hanteert bij de erkenning van de 

DECs. Bij een aantal onderdelen van dat referentiekader zijn zowel inhoudelijke als juridische 

kanttekeningen geplaatst. Om die reden wil de CCD graag haar beweegredenen voor het 

hanteren van het referentiekader bespreken. Tot dat moment zal de CCD de besluitvorming over 

erkenning van de DECs aanhouden.  

Het tweede onderwerp betreft de tot dusverre opgedane ervaring in de samenwerking tussen de 

CCD en de DECs. Hoewel we allen nog in een opstartfase zitten, waarbij zaken nog niet altijd 

volledig zijn uitgekristalliseerd, is ook de nodige leerervaring opgedaan. Naar aanleiding van de 

eerste ervaringen heeft de CCD haar werkwijze op een aantal punten aangepast om de 

communicatie met de DECs te verbeteren. Desalniettemin ziet de CCD nog regelmatig aanleiding 

om anders te oordelen dan de DEC heeft geadviseerd. Juist omdat de CCD de DECs als haar 

belangrijkste adviseurs ziet, is het van belang dat er meer eenheid komt in de wijze van 

beoordelen. Ook constateren wij dat de wettelijke termijn van 40 dagen een strakke planning van 

beide zijden vereist en dat deze termijn soms problematisch is vanwege de huidige 

vergaderschema’s.   

 

De CCD wil graag met u van gedachten wisselen, welke stappen bij beide punten gezet moeten 

worden. 

 

De CCD ziet deze bijeenkomst als eerste in een reeks van halfjaarlijkse ontmoetingen tussen de 

CCD en de voorzitters van de DECs of haar bestuurlijk vertegenwoordiger om met enige 

regelmaat gezamenlijk te reflecteren op het verloop vergunningenproces. In deze bijeenkomst 

vertegenwoordigt de vice-voorzitter, Prof. Dr. Bas Blaauboer, de CCD. 
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Datum 

03 juni 2015 

Onze referentie 

Bijeenkomst CCD 

 

 

 

 

  

 

Pagina 2 van 2 

Ik wil u verzoeken om de vertegenwoordiging vanuit uw DEC af te stemmen met de bestuurlijk 

verantwoordelijke die uw DEC heeft ingesteld. Graag verneem ik uiterlijk 11 juni 2015 van u of en 

wie namens uw DEC aan dit voorzittersoverleg zal deelnemen, door bijgevoegd 

aanmeldingsformulier in te vullen en toe te sturen aan ZBO-CCD@minez.nl. 

 

Ir. G. de Peuter 

Algemeen Secretaris 

 

Bijlagen: 

-Aanmeldingsformulier 

 

Cc. DEC BI Weesp t.a.v. 
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Beste , 

Bedankt voor uw vragen betreffende het verzoek om aanvullende informatie voor DEC erkenning. 

Onderstaand een antwoord op uw vragen: 

Op pagina 1 van 2 onder het kopje “op welke wijze de informatie verstrekken” vraagt u in de eerste regel naar 

een ontbrekend aanvraagformulier. Kunt u dit verduidelijken? Wij zijn ons er niet van bewust dat er nog een 

aanvraagformulier mist. 

Deze zin is per abuis in uw brief terecht gekomen. Onder het kopje “welke informatie nog nodig” staat vermeld 

welke informatie wij nog van u nodig hebben. Het aanvraagformulier van Boehringer-Ingelheim is inderdaad al 

bij ons in bezit. U kunt deze zin derhalve negeren. Onze excuses voor deze verwarring.  

Op pagina 2 van 2 in de onderste alinea schrijft u: de persoon die de informatie ter inzage komt aanbieden 

dient tekenbevoegd te zijn. Is de persoon die namens de vergunninghouder gemachtigd is ook tekenbevoegd? 

Hiervoor mag inderdaad een gemachtigde van de vergunninghouder komen. Het gaat om iemand die namens de 

vergunninghouder gemachtigd is te tekenen voor zaken die betrekking hebben op de DEC.  

Helaas is het voor ons niet mogelijk aanwezig te zijn op de zittingsdagen en om deze reden wil ik graag een 

afspraak met u maken om de ontbrekende informatie ter inzage aan te bieden. De volgende data zijn hiervoor 

beschikbaar: 

Prettig dat u meteen data aangeeft waarop u beschikbaar bent. Wij wachten nog enkele dagen totdat wij van alle 

DECs respons hebben gekregen en zullen dan contact met u opnemen wanneer u de stukken ter inzage kunt 

komen aanbieden. 
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Geachte heer/mevrouw, 

Wij hebben uw aanvraag betreft het verkrijgen van aanvullende informatie in goede orde ontvangen. 

Hieronder nog enkele vragen/opmerkingen hierover: 

Op pagina 1 van 2 onder het kopje “op welke wijze de informatie verstrekken” vraagt u in de eerste regel 

naar een ontbrekend aanvraagformulier. Kunt u dit verduidelijken? Wij zijn ons er niet van bewust dat er nog 

een aanvraagformulier mist. 

Op pagina 2 van 2 in de onderste alinea schrijft u: de persoon die de informatie ter inzage komt aanbieden dient 

tekenbevoegd te zijn. Is de persoon die namens de vergunninghouder gemachtigd is ook tekenbevoegd? 

Helaas is het voor ons niet mogelijk aanwezig te zijn op de zittingsdagen en om deze reden wil ik graag een 

afspraak met u maken om de ontbrekende informatie ter inzage aan te bieden. De volgende data zijn hiervoor 

beschikbaar: 

Vrijdag 03 juli 

Donderdag 09 juli (middag) 

Vrijdag 10 juli 

Maandag 13 juli 

Woensdag 15 juli 

Donderdag 16 juli 

Vrijdag 17 juli 

Graag hoor ik van u wanneer dit schikt. 

Met vriendelijke groeten 

 

DEC secretaris  

Boehringer Ingelheim Animal Health Operations 
 

 Weesp 
THE NETHERLANDS 
Telephone:  0031  
E-mail:
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Van: ZBO-CCD

Verzonden: dinsdag 30 juni 2015 15:53

Aan:

Onderwerp: RE: Erkenning DEC: Ter inzage aanbieden informatie

Beste  

 

Na aanleiding van het telefoongesprek eerder deze middag, ben ik in onze mail-box op zoek gegaan naar uw e-mail van 

4 juni waarin u verschillende data heeft vermeld waarop u de informatie ter inzage zou kunnen aanbieden. Ik kan deze 

e-mail helaas niet terug vinden. Zou u mij deze e-mail opnieuw kunnen toesturen, zodat ik een afspraak met u kan 

inplannen. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Van: ZBO-CCD  

Verzonden: dinsdag 30 juni 2015 15:08 
Aan:  

Onderwerp: Erkenning DEC: Ter inzage aanbieden informatie 

 
Geachte  

 

Langs deze weg willen wij u uitnodigen voor het ter inzage aanbieden van CV’s en belangenverklaringen van leden 

van DEC BI Weesp aan het ondersteunend bureau van de CCD in Den Haag.  

 

Het is mogelijk om de informatie ter inzage aan te bieden op: 

Maandagmiddag 20 juli (14.00 of 15.30) 

Donderdagmiddag 23 juli (12.30, 14.00 of 15.30)  

 

Wij zullen ongeveer 1,5 uur met uw gegevens bezig zijn en zullen de benodigde informatie anoniem verzamelen. 

 

U wordt verzocht via de e-mail 2 of 3 voorkeurstijdsvakken aangeven.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 
Centrale Commissie Dierproeven  www.zbo-ccd.nl  

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

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 

T: 0900 2800028 

E:  ZBO-CCD@minez.nl    
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Van: ZBO-CCD

Verzonden: woensdag 1 juli 2015 10:00

Aan: '

Onderwerp: RE: Erkenning DEC: Ter inzage aanbieden informatie

Beste  

 

Dank u wel voor uw reactie. Ik zal zowel u als  aanmelden voor 15 juli. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
Centrale Commissie Dierproeven  www.zbo-ccd.nl  

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

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 

T: 0900 2800028 

E:  ZBO-CCD@minez.nl    

 

 

 

Van:   

Verzonden: woensdag 1 juli 2015 8:36 

Aan: ZBO-CCD 
Onderwerp: RE: Erkenning DEC: Ter inzage aanbieden informatie 

 
Beste mevrouw  

 

Woensdag 15 juli om 10:30 zou voor ons uitstekend zijn. 

 

De naam van de persoon die de informatie komt aanleveren is: 

 

De mogelijkheid dat ik met mee kom is aanwezig, dus wellicht dat u mij voor de zekerheid ook aan wilt melden: 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

From: ZBO-CCD [mailto:ZBO-CCD@minez.nl]  

Sent: dinsdag 30 juni 2015 16:17 

To:  

Subject: RE: Erkenning DEC: Ter inzage aanbieden informatie 

 
Beste  

 

Dank u wel voor het doorsturen van de e-mail. 

 

Woensdag 15 juli zou om 10.30 of om 14.00 kunnen. 

PironS
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Het adres is: Bezuidenhoutseweg 73, 2500 EK, Den Haag (gebouw Ministerie van EZ) 

Legitimatie is in dit gebouw verplicht. Wij ontvangen van u ook graag z.s.m. de naam van de persoon die deze 

informatie komt aanleveren, zodat wij deze persoon bij de portier kunnen aanmelden.  

 

Ik hoor graag welk tijdstip u het beste uit komt. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Van:   

Verzonden: dinsdag 30 juni 2015 16:01 
Aan: ZBO-CCD 

Onderwerp: RE: Erkenning DEC: Ter inzage aanbieden informatie 

 
Beste mevrouw  

 

Hierbij de e-mail en het door jullie gegeven antwoord. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 
Bedankt voor uw vragen betreffende het verzoek om aanvullende informatie voor DEC erkenning. 
Onderstaand een antwoord op uw vragen: 
 
Op pagina 1 van 2 onder het kopje “op welke wijze de informatie verstrekken” vraagt u in de eerste regel naar 
een ontbrekend aanvraagformulier. Kunt u dit verduidelijken? Wij zijn ons er niet van bewust dat er nog een 
aanvraagformulier mist. 
Deze zin is per abuis in uw brief terecht gekomen. Onder het kopje “welke informatie nog nodig” staat vermeld 
welke informatie wij nog van u nodig hebben. Het aanvraagformulier van Boehringer-Ingelheim is inderdaad al 
bij ons in bezit. U kunt deze zin derhalve negeren. Onze excuses voor deze verwarring.  
 
Op pagina 2 van 2 in de onderste alinea schrijft u: de persoon die de informatie ter inzage komt aanbieden 
dient tekenbevoegd te zijn. Is de persoon die namens de vergunninghouder gemachtigd is ook tekenbevoegd? 
Hiervoor mag inderdaad een gemachtigde van de vergunninghouder komen. Het gaat om iemand die namens de 
vergunninghouder gemachtigd is te tekenen voor zaken die betrekking hebben op de DEC.  
 
Helaas is het voor ons niet mogelijk aanwezig te zijn op de zittingsdagen en om deze reden wil ik graag een 
afspraak met u maken om de ontbrekende informatie ter inzage aan te bieden. De volgende data zijn hiervoor 
beschikbaar: 
Prettig dat u meteen data aangeeft waarop u beschikbaar bent. Wij wachten nog enkele dagen totdat wij van alle 
DECs respons hebben gekregen en zullen dan contact met u opnemen wanneer u de stukken ter inzage kunt 
komen aanbieden. 
 
 
Met vriendelijke groet,   

 

Centrale Commissie Dierproeven 

 
Centrale Commissie Dierproeven  www.zbo-ccd.nl  

........................................................................ 
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Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 

T: 0900 2800028 

E:  ZBO-CCD@minez.nl    

 

 
Van:   

Verzonden: donderdag 4 juni 2015 13:42 
Aan: ZBO-CCD 

CC:  
Onderwerp: RE: Aanvullende informatie DEC erkenning 

Urgentie: Hoog 

 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij hebben uw aanvraag betreft het verkrijgen van aanvullende informatie in goede orde ontvangen. 
Hieronder nog enkele vragen/opmerkingen hierover: 
 
Op pagina 1 van 2 onder het kopje “op welke wijze de informatie verstrekken” vraagt u in de eerste regel 
naar een ontbrekend aanvraagformulier. Kunt u dit verduidelijken? Wij zijn ons er niet van bewust dat er nog 
een aanvraagformulier mist. 
 
Op pagina 2 van 2 in de onderste alinea schrijft u: de persoon die de informatie ter inzage komt aanbieden dient 
tekenbevoegd te zijn. Is de persoon die namens de vergunninghouder gemachtigd is ook tekenbevoegd? 
 
Helaas is het voor ons niet mogelijk aanwezig te zijn op de zittingsdagen en om deze reden wil ik graag een 
afspraak met u maken om de ontbrekende informatie ter inzage aan te bieden. De volgende data zijn hiervoor 
beschikbaar: 
 
Vrijdag 03 juli 
Donderdag 09 juli (middag) 
Vrijdag 10 juli 
Maandag 13 juli 
Woensdag 15 juli 
Donderdag 16 juli 
Vrijdag 17 juli 
 
Graag hoor ik van u wanneer dit schikt. 
 
Met vriendelijke groeten 
 

 
DEC secretaris  
 
Boehringer Ingelheim Animal Health Operations 

 
 Weesp 

THE NETHERLANDS 
Telephone:  0031  
E-mail:  
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Van: Info-zbo

Verzonden: donderdag 10 december 2015 10:30

Aan:

Onderwerp: RE: Besluit CCD erkenning DEC

Geachte  

 

Bedankt voor uw reactie. 

Wij zouden graag zo snel mogelijk de stukken inzien. Een van de mogelijkheden zou zijn na afloop van de bespreking 

van de CCD met de DEC’s op 16 december, mocht u zich daarvoor hebben aangemeld. Indien u daar niet aanwezig 

zult zijn, zou ook maandagmiddag 14 december een mogelijkheid zijn. 

 

U mag de stukken overigens ook (geanonimiseerd) naar ons toesturen. Wij zullen ze na controle dan weer naar u 

terugsturen zodat hier geen documenten blijven liggen.  

 

We horen graag wat uw voorkeur heeft. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
Centrale Commissie Dierproeven  www.centralecommissiedierproeven.nl 

 

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

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 

T: 0900 2800028 

E:  info@zbo-ccd.nl (Let op: nieuw e-mail adres) 
 

 

 

 

Van:   

Verzonden: woensdag 9 december 2015 9:03 

Aan: info@zbo-ccd.nl 
Onderwerp: RE: Besluit CCD erkenning DEC 
 

Geachte heer, mevrouw, 

In de bijlage treft u aan de reactie van Boehringer Ingelheim Animal Health Operations op het besluit van de CCD op de 

erkenningsaanvraag voor de DEC BI Weesp. Deze reactie heeft wat lang op zich laten wachten. De reden daarvoor is dat 

er een aanpassing van de samenstelling van de IvD noodzakelijk was. Vanwege organisatorische aspecten kon dat niet 

op korte termijn geregeld worden. In de bijlage is vermeld dat wij bepaalde stukken graag aan de CCD willen tonen. 

Graag verneem ik op zo kort mogelijke termijn hoe en met wie ik een afspraak kan maken om dit te realiseren. 

In uw schrijven hebt u aangegeven dat de DEC nog kan functioneren zonder formele erkenning tot 3 maanden na uw 

schrijven, dat betekent 17 december 2015. Wij verwachten dat de DEC begin 2016 gevraagd wordt om weer advies uit 

te brengen. Daarom is het wenselijk om op korte termijn tot een afronding van de procedure te komen. 

De bijlage is vandaag ook per post verzonden. 

Met vriendelijke groet, 

 

Gemachtigde namens de vergunninghouder Wod 

 

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

Sent: donderdag 17 september 2015 15:00 
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To:  

Subject: Besluit CCD erkenning DEC 
 

Geachte heer/mevrouw, 

Bijgevoegde brief is vandaag ook per post verzonden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Centrale Commissie Dierproeven  www.centralecommissiedierproeven.nl   
........................................................................ 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 

Let op: vanaf nu heeft de CCD een nieuw e-mailadres info@zbo-ccd.nl. Heeft u ons oude e-mail adres in uw 

adressenboek, dan vragen we u om dat aan te passen. 

 

 

 

Centrale Commissie Dierproeven  www.centralecommissiedierproeven.nl   
........................................................................ 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 

Let op: vanaf nu heeft de CCD een nieuw e-mailadres info@zbo-ccd.nl. Heeft u ons oude e-mail adres in uw 

adressenboek, dan vragen we u om dat aan te passen. 
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