
Inventaris
wordt verstrekt weigeringsgronden

nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1
DEC nr. 15

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

 

Namens de Centrale Commissie Dierproeven, 

Ir. G. de Peuter 

Algemeen Secretaris 

 

Bijlagen: 

-Aanmeldingsformulier 
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Geachte heer de Peuter, 

-Herstel: ik bedoel uiteraard woensdag 24 juni. 

Hoogachtend, 

 

Op 9 juni 2015 16:50 schreef  

Geachte heer de Peuter, 

Op woensdag 26 juni ben ik zowel 's ochtends als 's middags in de gelegenheid aan de CCD inzage te geven in 

de cv's en relevante relaties van de leden van de DEC VU/VUmc. 

Aangaande de tekenbevoegdheid is mij niet duidelijk  wat precies is bedoeld.  

Ben ik uit hoofde van mijn functie als  van deze DEC wat u betreft tekenbevoegd? 

Hoogachtend, 

 

PironS
Tekstvak
8



1

Van: Info-zbo

Verzonden: dinsdag 8 september 2015 17:57

Aan:

Onderwerp: RE: Uitnodiging ter inzage aanbieden CV's en belangenverklaringen DEC VU/VUmc

Beste  

 

Geen probleem. Ik voeg deze informatie toe aan het dossier van de DEC VU/VUmc.  

 

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: dinsdag 8 september 2015 17:22 

Aan: ZBO-CCD 

Onderwerp: Re: Uitnodiging ter inzage aanbieden CV's en belangenverklaringen DEC VU/VUmc 

 
Beste  
 
Na een vakantie- en werkperiode in het buitenland loop ik mijn correspondentie na en zie dat ik je vraag nog 
niet heb beantwoord. Excuses! 
 
Lid 5 van de DEC VU/VUmc heeft, zoals bekend, een aanstelling bij de VU. Maar ik zie in de verklaring geen 
belangen genoemd die tot structurele wraking zouden leiden bij aanvragen van deze vergunninghouder. Ik zie 
ook dergelijke belangen niet in verband met andere vergunninghouders. 
 
Vriendelijke groet, 

 
 
 
Op 15 juli 2015 15:41 schreef ZBO-CCD <ZBO-CCD@minez.nl>: 

Beste  

  

Uiteraard hebben wij er begrip voor dat het in een dergelijke situatie wat langer duurt.  
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Wat betreft de inhoud van de belangenverklaring. Zou u nog even kunnen aangeven of DEC lid 5 een belang heeft dat 

tot structurele wraking zou leiden bij behandeling van aanvragen van een specifieke vergunninghouder (eigen, maar ook 

andere vergunninghouders)? Indien van toepassing horen we graag om welke vergunninghouder het gaat. 

Als u ons deze informatie nog even kunt mailen, dan zullen wij deze aan het dossier van jullie DEC toevoegen. 

Mocht de CCD van mening zijn dat wij de belangenverklaring van DEC lid  5 toch ook nog moeten inkijken, dan laten wij 

u dat uiteraard weten.  

  

Met vriendelijke groet, 

  

 

  

Centrale Commissie Dierproeven  www.centralecommissiedierproeven.nl 

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

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

T: 0900 2800028 
E:  ZBO-CCD@minez.nl    

  

  

  

Van:   
Verzonden: vrijdag 10 juli 2015 15:49 

Aan: ZBO-CCD 

Onderwerp: Re: Uitnodiging ter inzage aanbieden CV's en belangenverklaringen DEC VU/VUmc 

  

Beste  

  

Hierbij verklaar ik inmiddels in het bezit te zijn van een ondertekende belangenverklaring van lid 5 van de DEC 
VU/VUmc. 

Wegens een sterfgeval in haar familie is de vertraging in de communicatie ontstaan. 
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Ik heb de verklaring bekeken en er is naar mijn oordeel ook in dit geval geen bezwaar tegen lidmaatschap van 
de DEC. 

  

Misschien volstaat deze mail om de informatie op orde te krijgen, maar uiteraard kan ik dit stuk ook ter inzage 
geven op een nader te bepalen plaats en tijdstip. 

  

Vriendelijke groet, 

 

  

  

  

Op 16 juni 2015 13:25 schreef ZBO-CCD <ZBO-CCD@minez.nl>: 

Beste  

  

Dank u wel voor uw reactie en het doorsturen van de e-mail naar de voorzitter van uw DEC. Aangezien wij van de 

meeste DEC’s op dit moment nog niet weten wie de voorzitter is, de DEC secretaris in het algemeen ons contactpersoon 

is en we ook niet van alle DEC’s weten wie er gaat komen, hebben we de uitnodigingen voor het ter inzage aanbieden 

van de stukken aan de DEC secretarissen gestuurd. In uw specifieke situatie was het inderdaad wellicht handiger 

geweest om de heer Wandel direct te benaderen. Een eventueel volgende e-mail over 24 juni, zullen we daarom direct 

naar de voorzitter sturen. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

 

  

Van:   

Verzonden: dinsdag 16 juni 2015 12:02 
Aan: ZBO-CCD 

CC:  
Onderwerp: RE: Uitnodiging ter inzage aanbieden CV's en belangenverklaringen DEC VU/VUmc 

Urgentie: Hoog 
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Geachte  

  

Dinsdag 9 juni heeft de voorzitter van de DEC VU/VUmc, , per e-mail doorgegeven op welke dagen en 

tijdstippen hij in de gelegenheid is om de CCD inzage te verlenen in de gevraagde gegevens. Hij zal dat als voorzitter in 

eigen persoon doen. Ik ben dan ook enigszins verbaasd dat je mij deze uitnodiging stuurt. Kan het zijn dat hier sprake is 

van een misverstand? Ik wil jullie er ten overvloede op wijzen dat het — zeker gezien de korte termijnen —van het 

grootste belang is om direct de juiste personen te benaderen. Om die reden ben ik zo vrij om deze mail alvast te cc-en 

naar onze voorzitter. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

 

  

 
Arbo & Milieu 
 

 
 
T (  | WERKDAGEN: ma – vr | 

 
 Amsterdam | Disclaimer  

  

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

Sent: Tuesday, June 16, 2015 11:29 AM 

To:  
Subject: Uitnodiging ter inzage aanbieden CV's en belangenverklaringen DEC VU/VUmc 

  

Beste , 

  

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

van uw DEC aan het ondersteunend bureau van de CCD.  

  

U wordt verwacht op 24 juni 2015 om 09.00 bij RVO Utrecht, Croeselaan 15,  
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Wij zullen ongeveer 1,5 tot 2 uur met uw gegevens bezig zijn, en zullen de benodigde informatie anoniem verzamelen. 

  

Bij het RVO is legitimatie verplicht. Graag ontvangen wij van u 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.centralecommissiedierproeven.nl/  
........................................................................ 

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

T: 0900 2800028 
E:  info@zbo-ccd.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. 
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  



6

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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Arbo & Milieu

| WERKDAGEN: ma – vr |

 Amsterdam | Disclaimer �
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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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Van:

Verzonden: dinsdag 16 februari 2016 8:46

Aan: 'Info-zbo'

CC:

Onderwerp: RE: Herinnering: tarieven DEC voor externe aanvragen

Categorieën: DEC's: 

Geachte   

Naar aanleiding van uw mail hierbij onze gehanteerde externe tarieven. De DEC VU-VUmc heeft overigens geen eigen 

budgetverantwoordelijkheid. De contractpartij is de Vrije Universiteit te Amsterdam, deze bepaalt de tariefstelling en de 

facturering.  

Bij een externe projectvergunningaanvraag heeft de VU vooralsnog een tarief à €3.000 exclusief BTW per advies 

vastgesteld, welke in rekening zal worden gebracht bij de aanvrager. Op dit moment is er nog geen ervaring met de 

beoordeling van aanvragen van derden, het genoemde tarief is daarom een voorlopige raming op basis van aannames. 

De VU behoudt zich het recht voor om het tarief bij te stellen wanneer blijkt dat het niet kostendekkend is voor de 

geleverde werkzaamheden. Uiteraard zal de VU de CCD van een dergelijke tariefswijziging op de hoogte stellen.  

Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben.  

Met vriendelijke groet, mede namens de DEC, 

  

 
 

Arbo & Milieu 
 

 
 
T (    WERKDAGEN: ma – do | 

 Amsterdam | 
 Amsterdam | Disclaimer  

 

Van:   

Verzonden: woensdag 10 februari 2016 16:06 
Aan: 'Info-zbo' 

CC:  

Onderwerp: RE: Herinnering: tarieven DEC voor externe aanvragen 
 

Geachte mevrouw  

 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om te melden dat mevrouw  sinds vorig jaar de 

contactpersoon en ambtelijk secretaris van de DEC VU-VUmc is. Zij is te bereiken via e-mail of zie cc). 

Ik heb haar onderstaand bericht reeds doorgestuurd. Een inhoudelijke reactie kan de CCD ongetwijfeld spoedig 

tegemoet zien. 
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Met vriendelijke groet, 

 

 

 
 

 
Arbo & Milieu 
 

 
 
T (  WERKDAGEN: ma – vr | 

 Amsterdam | 
 Amsterdam | Disclaimer  

 

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

Sent: Wednesday, February 10, 2016 2:33 PM 
To:  

Subject: Herinnering: tarieven DEC voor externe aanvragen 
 

Geachte DEC, 

 

Op 17 september 2015 hebben wij u per brief laten weten dat de CCD uw DEC erkent. In deze brief hebben wij u 

tevens verzocht voor 1 januari 2016 de door u gehanteerde externe tarieven aan ons door te geven. 

Tot op heden hebben wij uw tarieven echter nog niet ontvangen. 

Wij verzoeken u ons deze tarieven alsnog toe te sturen. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank, 

 

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) 
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