
Inventaris
wordt verstrekt weigeringsgronden

nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1
DEC nr. 9

1 Verzoek erkenning x x x
2 Aanvraagformulier x x x
3 Reglement x
4 Samenstelling x x
5 Ontvangstbevestiging x x x
6 Verzoek aanvullende informatie x x x
7 Uitnodiging bijeenkomst x x x
8 Uitnodiging hoorzitting x x x
9 Aanmelding hoorzitting x x x
10 Document hoorzitting x x x
11 Erkenning x x x
12 Tarieven x x x
13 Intrekking bestaande erkenning x x x
14 Advies CCD x x
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Van:

Verzonden: donderdag 30 april 2015 21:23

Aan:

CC:

Onderwerp: FW:  Erkenning DEC

Bijlagen: 150408 Tabel DECsamenstelling_concept_150422_RS.docx; Aanvraagformulier DEC 

erkenning 2015-04-24_RS.docx; 150408 Reglement DEC_concept_150422-4.docx

Geachte mevr  
 
Bijgaand mail ik u het aanvraagformulier DEC erkenning en het Reglement van de DEC van Stichting Het Nederlands 
Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. 
De formulieren heb ik ondertekend en per post verstuurd naar de CCD. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

 
From:  
Sent: vrijdag 9 januari 2015 13:01 
To: DEC 
Subject: FW: Erkenning DEC 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
De Dierexperimentencommissies  (DEC’s) die voor de inwerkingtreding van de herziene Wet op de dierproeven (Wod) 
op 18 december jl. erkend waren, behouden die erkenning vooralsnog. De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) 
gaat beoordelen of een DEC voldoet aan de in de herziene wet gestelde eisen. Dat gaat de CCD vanaf 1 mei 2015 
toetsen. Op die manier heeft uw DEC de gelegenheid om de noodzakelijke aanpassingen door te voeren. Uiterlijk 1 
juli 2015 neemt de CCD een besluit. Als een DEC niet voldoet aan de eisen in de herziene wet, trekt de CCD de 
erkenning in. 
Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief ‘Herziene Wod’ van 18 december jl. ontvangt u hierbij informatie over de 
precieze vereisten voor de erkenning van een DEC. In de brief ‘CCD erkenning DEC’ wordt een toelichting gegeven 
over hoe uw DEC een erkenning kan aanvragen. Bij deze mail vindt u ook het aanvraagformulier om de DEC 
erkenning aan te vragen. We ontvangen graag dit ingevulde formulier van uw DEC. 
 
Mocht u nog vragen hebben dan horen we dat graag. 
 
Ger de Peuter 
Kwartiermaker/algemeen secretaris 
 
Centrale Commissie Dierproeven 
www.zbo-ccd.nl<http://www.zbo-ccd.nl> 
Nationaal Comité advies dierproevenbeleid www.NCadierproevenbeleid.nl<http://www.NCadierproevenbeleid.nl> 
........................................................................ 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2500 EK | Den Haag Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T:  
E:   
 
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal 
ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen. 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

  

NKI-AVL 

 

Plesmanlaan 121 

1066 CX Amsterdam 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 03 juni 2015 

Betreft Bijeenkomst CCD en Dierexperimentencommissies 
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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. 

 

PironS
Tekstvak
7



 
  
 

 

  
 

Datum 

03 juni 2015 

Onze referentie 

Bijeenkomst CCD 
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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. 

 

Namens de Centrale Commissie Dierproeven, 

Algemeen Secretaris 

 

Bijlagen: 

-Aanmeldingsformulier 

 

Cc. DEC NKI t.a.v. 

 



1

Van: ZBO-CCD

Verzonden: maandag 13 juli 2015 13:08

Aan:

Onderwerp: RE: Erkenning DEC: Ter inzage aanbieden informatie

Geachte  

 

Bedankt voor het doorgeven van de namen. Ik zal beide personen aanmelden bij de portier. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Van:  

Verzonden: vrijdag 10 juli 2015 16:05 

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

 
Geachte  

 

Namens de DEC NKI zullen de volgende personen komen: 

 

 

 

Mocht u nog vragen hebben, verneem ik dit graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Tel.:  

____________________________ 
 

The Netherlands Cancer Institute | Plesmanlaan 121 | 1066 CX AMSTERDAM | www.nki.nl 
Antoni van Leeuwenhoek  | Plesmanlaan 121 | 1066 CX AMSTERDAM | www.avl.nl 

 
 

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender 
te melden. Het Antoni van Leeuwenhoek  (AVL) staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging 
van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over het AVL raadpleegt u www.avl.nl 

 

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

Sent: maandag 6 juli 2015 15:30 

To:  
Subject: RE: Erkenning DEC: Ter inzage aanbieden informatie 

 
Geachte mevrouw  

 

Maandag 20 juli om 14.00 is prima. 
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Het adres is: Bezuidenhoutseweg 73, 2500 EK, Den Haag (gebouw Ministerie van EZ) 

 

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

 

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.  

 

Indien u verhinderd bent horen wij dit uiteraard graag z.s.m. 

 

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: maandag 6 juli 2015 15:17 

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

 
Geachte , 

 

Indien nog mogelijk willen we graag gebruik maken van de mogelijkheid om de CV’s en belangenverklaringen in te laten 

zien op maandag 20 juli om 14:00. Donderdag 23 juli is helaas niet mogelijk voor ons. 

 

Graag horen wij of dit nog mogelijk is. 

 

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Tel.:  

____________________________ 
 

The Netherlands Cancer Institute | Plesmanlaan 121 | 1066 CX AMSTERDAM | www.nki.nl 
Antoni van Leeuwenhoek  | Plesmanlaan 121 | 1066 CX AMSTERDAM | www.avl.nl 

 
 

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender 
te melden. Het Antoni van Leeuwenhoek  (AVL) staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging 
van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over het AVL raadpleegt u www.avl.nl 

 

From:  

Sent: vrijdag 3 juli 2015 13:41 
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To: 'ZBO-CCD' 

Subject: RE: Erkenning DEC: Ter inzage aanbieden informatie 

 
Beste allen, 

 

Wij zullen hier zo snel mogelijk op terugkomen. Echter, vanwege vakanties kan ik u helaas nu nog geen antwoord geven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Tel.:  

____________________________ 
 

The Netherlands Cancer Institute | Plesmanlaan 121 | 1066 CX AMSTERDAM | www.nki.nl 
Antoni van Leeuwenhoek  | Plesmanlaan 121 | 1066 CX AMSTERDAM | www.avl.nl 

 
 

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender 
te melden. Het Antoni van Leeuwenhoek  (AVL) staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging 
van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over het AVL raadpleegt u www.avl.nl 

 

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

Sent: dinsdag 30 juni 2015 15:03 

To: DEC 
Subject: Erkenning DEC: Ter inzage aanbieden informatie 

 
Geachte heer/mevrouw, 

 

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

van DEC NKI 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    

 

 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
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wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van:

Verzonden: dinsdag 16 juni 2015 12:18

Aan: ZBO-CCD

Onderwerp: RE: aanvullende informatie erkenning DEC Nederlands Kanker Instituut

Categorieën:

Geachte  

 

Helaas is 18 juni geen optie. 

 

Heeft u al opties voor Den Haag; zijn er dan ook weer bepaalde dagen of zullen wij zelf met een voorstel komen? 

 

Veel dank en met vriendelijke groet, 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

l 

Tel.:  

____________________________ 
 

The Netherlands Cancer Institute | Plesmanlaan 121 | 1066 CX AMSTERDAM | www.nki.nl 
Antoni van Leeuwenhoek  | Plesmanlaan 121 | 1066 CX AMSTERDAM | www.avl.nl 

 
 

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender 
te melden. Het Antoni van Leeuwenhoek  (AVL) staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging 
van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over het AVL raadpleegt u www.avl.nl 

 

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

Sent: maandag 15 juni 2015 17:40 

To: DEC; ZBO-CCD 
Subject: RE: aanvullende informatie erkenning DEC Nederlands Kanker Instituut 

 

Geachte , 

 

Dank u wel voor uw reactie. Helaas is het niet meer mogelijk om de CV’s en het overzicht van de mogelijk andere 

belangen op 24 of 25 juni ter inzage aan te bieden. 

Het is nog wel mogelijk om dit op 18 juni in de middag te doen.  

Mocht 18 juni voor u geen optie zijn, dan is het ook mogelijk om een afspraak te maken buiten deze dagen. U kunt dan 

naar ons in Den Haag komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
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: maandag 15 juni 2015 16:02 
Aan: ZBO-CCD 

Onderwerp: aanvullende informatie erkenning DEC Nederlands Kanker Instituut 

 

Geachte CCD, 

 

In reactie op uw brief van 3 juni willen wij u graag laten weten dat iemand van de DEC NKI donderdagochtend 25 juni in 

Utrecht de CV’s  van de DEC-leden ter inzage kan overleggen en het overzicht van mogelijke andere belangen. 

Indien mogelijk zoveel mogelijk aansluitend aan de bijeenkomst van de CCD in de middag. 

 

Een tweede mogelijkheid is woensdag 24 juni met als voorkeur rond 11:15 – 11:30, aangezien een van onze DEC-leden 

tot 11:00 een afspraak in Utrecht heeft (RVO, Croezelaan 15).  

 

Indien u nog vragen heeft, vernemen wij dit graag. 

 

Bij voorbaat veel dank en met vriendelijke groet, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Tel.:  

____________________________ 
 

The Netherlands Cancer Institute | Plesmanlaan 121 | 1066 CX AMSTERDAM | www.nki.nl 
Antoni van Leeuwenhoek  | Plesmanlaan 121 | 1066 CX AMSTERDAM | www.avl.nl 

 
 

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender 
te melden. Het Antoni van Leeuwenhoek  (AVL) staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging 
van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over het AVL raadpleegt u www.avl.nl 

 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Dierexperimentencommissie NKI 
Plesmanlaan 121 
1066 CX   AMSTERDAM    

 
 

 
 
 
Centrale Commissie Dierproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
 
 
 
 
Datum:  16 november 2015 
Onderwerp:  externe tarieven 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Naar aanleiding van uw verzoek in uw brief d.d. 17 september 2015 wil de DEC NKI u graag mededelen dat haar 
gehanteerde externe tarief minimaal € 3500,- exclusief BTW is. 
 
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, verneemt zij dit graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
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