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Onderwerp: FW: Reglement LELY-DEC

Van: , ..
Verzonden: woensdag 11 mei 2005 16:45
Aan: ~
Onderwerp: Reglement LELY-DEC

Beste • =•

Gelieve hierbij aan te treffen het reglement van een nieuw op te richten Dierexperimentencommissie
genaamd LELY-DEC.
Deze DEC zal advies gaan geven aan l >n <Jn, na het verkrijgen van een vergunning als
bedoeld in art2 WOD, ook aan ' L). Na goedkeuring zal ik de samenstelling voorleggen aan
de VWA. Zou jij dit document verder willen verspreiden richting ' ' ' »? Heb je een idee over de
uitslagtermijn? Ik hoor het wel.

«LelyDEC_Reg.doc»
Met vriendeliike groet, kind regards,

Solvay Pharmaceuticals

Laboralory Animal Welfare Officer

Discovery Management

P.O. Box 900

1380DAWeesp

_
(00)

oOo=V=oOo

This e-mail is confidential.
If you are not the addressee or an authorized recipiënt of this message,
any distribution, copying, publication or use of this information for any
purpose is prohibited,
Please notify the sender immediately by e-mail and then delete this message.
Ce message est confidentiel.
Si vous n'etes pas Ie destinataire designe de ce message ou une personne
autorisee a l'utiliser, toute distribution, copie, publication ou usage a
quelques fins que ce soit des informations contenues dans ce message sont
interdits.
Merci d'informer immediatement l'expediteur par messagerie electronique et
d'ensuite detruire ce message.

16-12-2011



de Wet op de dierproeven (WOD) van 12 januari 1 977,
Stb. 1977, 67, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de
wet van 10 december 2003, Stb. 2004, 20;

Voeds& en Warenautoriteit, Centrale Handhaving
Dierproeven.

het Dierproevenbesluit van 31 mei 1985;

International Microsurgical Training Centre (IMTC), Dr.
K.Kramer, Zuidersluisweg 2, 8243 RC, Lelystad

Rephartox, Dr. B. Rademaker, Zuidersluisweg 2, 8243
RC, Lelystad

Brains on Line (BOL), Prof.dr.Ir. B,H.C. Westerink
(vergunningaanvraag in voorbereiding)

een op basis van artikel 18a van de Wet erkende
Dierexperimentencommissie

de deskundige aangewezen voor de taak, bedoeld in
artikel 14 van de Wet;

het geheel der handelingen als omschreven in artikel
1,1 van de Wet.

de persoon, bedoeld in art. 9 van de Wet;

de Centrale Commissie Dierproeven bedoeld in art. 18
van de Wet;

de persoon bedoeld in art. 12 van de Wet;
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REGLEMENT LELY-DEC

ARTIKEL 1: BEGRIPPEN

In dit reglement wordt verstaan onder:

-deWet

)

- VWA

- het Besluit

- de vergunninghouders

- de LELY-DEC

- de proefdierdeskundige

- dierproef

- de onderzoeker

- de Centrale Commissie Dierproeven

• de dierverzorger
de zoölogisch analist
de biotechnicus

)
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ARTIKEL 2. STATUSIINSTELLING

De LELY-DEC is ingesteld door en adviseert in ieder geval aan de vergunninghouders van:
• International Microsurgical Training Centre
• Rephartox
• Brains on Line (vergunningaanvraag in voorbereiding)

hierna te noemen als de vergunninghouders

De LELY-DEC is aangaande haar functioneren verantwoording schuldig aan de vergunninghouders. De
LELY-DEC behoeft voor het uitvoeren van haar werkzaamheden erkenning op basis van de Wet op de
dierproeven.

ARTIKEL 3. TAAKSTELLING

Aan de LELY-DEC zijn de volgende taken opgedragen:
3.1 De LELY-DEC adviseert de vergunninghouders aangaande de ethische toelaatbaarheid van

voorgenomen dierproeven. Dit betreft de onderwerpen genoemd in Artikelen 2 (tweede en derde
lid), 9, 10, lOb, 11, 12 en 13 van de Wet, in het bijzonder het afwegen van het ongerief van de
proefdieren in relatie tot het wetenschappelijk en maatschappelijk belang, dat met de
voorgestelde proef wordt beoogd. Het advies kan zowel betrekking hebben op afzonderlijke, als
op een reeks gelijksoortige dierproeven. Daarbij zullen als elementen van de afweging een rol
spelen:
• de wetenschappelijke kwaliteit van de dierproef
• de proefciierkundige kwaliteit van de dierproef
• de ethische aspecten van de dierproef
• kredietwaardigheid van onderzoeker en/of groep
De beoordeling wordt gedaan aan de hand van een onderzoeksplan (OZP) dat tevoren
wetenschappelijk is getoetst en in orde bevonden;

3.2 De LELY-DEC informeert en adviseert gevraagd dan wel ongevraagd aangaande de voor de
vergunninghouders relevante gegevens of ontwikkelingen op het gebied van het
dierproevenbeleid in Nederland en aangaande algemene - soms principiële - vragen of
problemen met betrekking tot dierexperimenteel onderzoek in de organisatie van de
vergunninghouder;
De LELY-DEC fungeert daarbij tevens als klankbord voor onderzoekers en andere direct
betrokkenen ten aanzien van de ethiek van dierproeven;

3.3 Het zorg dragen voor het bewaren van vertrouwelijkheid betreffende hetgeen door de LELY-DEC
behandeld wordt;

3.4 De LELY-DEC heeft voorts een taak in de formulering van criteria met betrekking tot het gebruik
van proefdieren en de ethische toetsing van voorgenomen dierproeven, zulks in overleg met de
vergunninghouders;

3.5 Het stimuleren van toepassing van de 3 Vs: Vervanging, Vermindering en Verfijning van
dierproeven;

3.6 De vergunninghouders van advies te dienen indien in het kader van een dierproef tevens
biotechnologische handelingen worden verricht. De LELY-DEC gaat na of voor de te verrichten
biotechnologische handelingen door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op
grond van artikel 66 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren een vergunning is
verleend en controleert of de voorgenomen handeling valt binnen hetgeen in deze vergunning is
bepaald.

ARTIKEL 4. BEVOEGDHEDEN

De LELY-DEC is bevoegd tot:
4.1 Het uitvoeren van de wettelijk vereiste toetsing van dierproeven op ethische toelaatbaarheid en

de advisering daarover;
4.2 Het inwinnen van voor de uitvoering van haar taak nodige informatie en/of advies zowel binnen,

als buiten de vergunninghoudende instellingen, e.ea. voorzover dat niet strijdig is met eventuele
geheimhoudingsverplichtingen. In geval van extern advies zal zulks niet gebeuren dan met
voorafgaande goedkeuring van de betreffende vergunninghouder.
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ARTIKEL 5. SAMENSTELLING

5.1 De LELY-DEC zal bestaan uit S leden;
5.2 De LELY-DEC is zodanig samengesteld, dat daarin de navolgende disciplines) deskundigheden

in evenredige getalsverhouding vertegenwoordigd zijn:
- 2 deskundigen op het gebied van dierproeven
- 2 deskundigen op het gebied van alternatieven voor dierproeven
-2 deskundigen op het gebied van proefdieren en hun bescherming
- 2 deskundigen op het gebied de ethische toetsing;

5.3 Tenminste drie leden van de LELY-DEC, waaronder de voorzitter, staan niet in een
arbeidsverhouding tot de vergunninghouder aan wie advies wordt uitgebracht;

5.4 De voorzitter wordt in functie benoemd door de vergunninghouder, na overleg met de LELY
DEC. De LELY-DEC kiest uit haar midden een vice voorzitter en een secretaris, tenzij een
ambtelijk secretaris (die géén lid is van de LELY-DEC) wordt aangewezen door de
vergunninghouder;

5.5 Tenminste twee van de onder 5.2 bedoelde deskundigen mogen niet betrokken zijn bij de
uitvoering van dierproeven;

5.6 De proefdierdeskundige van IMTC, Rephartox en BOL neemt als adviseur van de LELY-DEC
deel aan de beraadslagingen, maar heeft geen stemrecht;

5.7 Indien leden van de LELY-DEC betrokken zijn bij een voor advies voorliggende dierproef, zullen
zij niet deelnemen aan het opstellen van het advies over die dierproef.

ARTIKEL 6. BENOEMING EN ZITTINGSDUUR

6.1 De leden van de LELY-DEC worden benoemd en ontheven van hun taak door de
vergunninghouders na overleg met de LELY-DEC en op voordracht van de proefdierdeskundige;

6.2 De leden worden benoemd in eigen persoon; zij kunnen zich niet laten vervangen;
6.3 De benoeming geldt voor 3 jaar; herbenoeming is terstond mogelijk (indien wordt voldaan aan de

vereisten in art. 5);
6.4 Het lidmaatschap eindigt door:

- beëindiging van dienstverband;
- schriftelijk bedanken door een lid;
- het intrekken van een benoemingsbesluit om dringende redenen;

het aflopen van een zittingstermijn;
- overlijden.

ARTIKEL 7. WERKWIJZE

7.1 De LELY-DEC vergadert minimaal 1 x per maand mits er voldoende agendapunten voorliggen,
zulks ter beoordeling van de voorzitter. Verder vergadert zij zo dikwijls als de voorzitter dit nodig
acht om de adviezen binnen redelijke tijd te kunnen geven;

7.2 De secretaris maakt een verslag van de vergaderingen en formuleert de adviezen van de LELY
DEC;

7.3 De vergaderingen van de LELY-DEC zijn niet openbaar, tenzij de LELY-DEC anders besluit;
gegevens over de dierproef en het in het overleg besprokene worden vertrouwelijk behandeld; de
leden van de LELY-DEC hebben een verplichting tot geheimhouding; deze blijft van kracht ook
na einde van het LELY-DEC-lidmaatschap;

7.4 De LELY-DEC bepaalt in overleg op welke wijze de onderzoeker de voorgenomen dierproef aan
de LELY-DEC ter toetsing voorlegt met inachtneming van het ter zake geldende wettelijke
voorschrift;

7.5 De LELY-DEC vraagt de onderzoeker indien nodig om toelichting te geven ter vergadering;
7.6 De LELY-DEC beraadt zich en beslist over voorstellen in afwezigheid van de betrokken

onderzoeker alvorens een besluit te nemen over haar advies;
7.7 Het advies van de LELY-DEC betreft het onderzoeksplan, zoals dat is voorgelegd;

wijzigingen in dat plan moeten onverwijld aan de DEC worden gemeld.
7.8 De LELY-DEC neemt bij haar afwegingen de -in Nederland aanvaarde- ethische en proefdier-

kundige criteria aangaande dierproeven in acht en gaat expliciet na of de mogelijkheid van
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alternatieve methoden is onderzocht. Daarnaast dienen algemene richtlijnen, zoals de door cle
overheid uitgegeven” Codes of Practice “ als uitgangspunt bij de toetsing;

7.9 De LELY-DEC streeft steeds naar besluitvorming via consensus en de inbreng van alle
deskundigheden hierbij. Een advies kan alleen worden uitgebracht wanneer dit wordt
gesteund door meer clan de helft van het aantal DEC-leden. Een minderheidsstandpunt kan
in het advies worden vermeld, indien één der leden daar prijs op stelt;

7.10 De LELY-DEC kan aan een positief advies voorwaarden verbinden;
7.11 De LELY-DEC brengt haar adviezen schriftelijk uit aan de vergunninghouder met een

afschrift aan de onderzoeker. Bij een negatief advies worden ook de overwegingen
vermeld.

7.12 Een negatief advies van de LELY-DEC bindt de vergunninghouder formeel niet; indien één der
vergunninghouders ondanks een negatief advies de dierproef toch wil uitvoeren, is hij verplicht dit
schriftelijk aan de LELY-DEC te melden en voordat tot uitvoering wordt overgegaan een oordeel
te vragen aan de Centrale Commissie Dierproeven. Dit oordeel is bindend;

7.13 De LELY-DEC doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden met inachtneming van het ter
zake geldende wettelijke voorschrift. Zij zendt dit verslag vôôr 1 april aan de vergunninghouder
en via deze aan de Minister, per adres VWA, Centrale Handhaving Dierproeven.

ARTIKEL 8. AANMELDING EN BEHANDELING

8.1 Voor elke voorgenomen dierproef, waarvan de wijze van uitvoering bepaald wordt door een
onderzoeker ex. art.9 WOD van de vergunninghoudende instellingen waaraan advies wordt
gegeven, dient een adviesaanvraag te worden ingediend;

8.2 De LELY-DEC zal adviesaanvragen, die conform het ter zake geldende wettelijke voorschrift zijn
voorgelegd, zo spoedig mogelijk behandelen en binnen 1 week na haar eerstvolgende
vergadering advies uitbrengen dan wel aangeven waarom dat niet mogelijk is;

8.3. De onderzoeker vult het OZP-formulier volledig in en pleegt overleg met de uitvoerende mede
werkers (ex. art.12);

8.4. OZP-formulier voorzien van de relevante handtekeningen wordt minimaal twee weken voor de
vergadering aan de proefdierdeskundige gezonden en indien nodig besproken;

8.5. Indien akkoord, stuurt de proefdierdeskundige de aanvraag door aan de LELY-DEC. Dit gebeurt
één week voor de eerstvolgende vergadering van de LELY-DEC. Een vergaderschema zal tijdig
bekend worden gemaakt;

8,6 De LELY-DEC kan indien het gaat om spoedeisende gevallen, waarbij het dierexperiment met
gering ongerief zal worden uitgevoerd, een verkorte procedure hanteren, waarbij na overleg met
de onderzoeker het aldus door de proefdierdeskundige gegeven advies voorgelegd zal worden
aan twee leden van de commissie (de kleine commissie (KC)) bestaande uit één in -en één
extern lid). Het hieruit voorkomende advies zal in de eerstvolgende LELY-DEC-vergadering
gemeld en desgewenst toegelicht worden.
• De leden van de KC kunnen zich onbeargumenteerd onthouden van een advies en het
betreffende protocol doorverwijzen naar de eerstvolgende vergadering van de DEC
• Experimenten die gepaard gaan met meer dan gering ongerief kunnen niet door de KC
voorzien worden van een voorlopig advies, maar moeten plenair getoetst worden.
• De leden van de KC dienen hun advies binnen één week na het ontvangen van het
protocol bij de proefdierdeskundige aan te leveren.
• De leden van de KC kunnen niet door de adviesvragende onderzoeker(s) benaderd
worden. Alle contacten van de KC met de onderzoekers lopen via de proefdierdeskundige.

ARTIKEL 9. SLOTBEPALINGEN

9.1 Wijzigingen in het reglement zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan Centrale Commissie
Dierproeven;
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7.6 De LELY—DEC hetaidt—z;h en he&ist over VOOrsIallnfl hi niwozfrjluekt Vflfl do i)ølrøkkOfl
onclai’zoetçer ak’oiene een besluit in nemen over haar advies;

7,7 liet advies van do LELY-DEC betmft hot odorzoekupo, 7.0015 tlni is voi’gnIocjd wijzigingen
in dat plan moeten onvoiwijld aan de DEC worden i’joniold.

7,8 De LELY-DEC neemt bij haar woçjingon cie ‘In Nedorlund aunvarmrdo olhlunhe en proofdlni’—
kundige criteria ingaande diorpi’oeverT In acht en gaat oxpliclel na Of cle mojeIiJkliøid an
alternatieve methoden is onrioçzocht. Daarnriasl dinnn algemene ricliUljnen, zoals cle door (l
overheid uitgegeven Codes of Prectice “als uitgançjspurit bij de tootsitig;

7.9 Do LELY—DEC streeft steeds naar bosluilvonning vi cnneoiisfls 0fl (Ie lnbi’entj van alle
desicundighoden hierbij. Een advies kon alløen wöi’clan Liitgobriicht wanneer dii wordt
gesteund door moer dan clø helft van bot aantal tDEC4odon. Een nndorhoidsstrmndl:i1tnt kon in
het advies worden vermeld, indien één der ledon daar prijs op stelt;

7,10 Do LELY—IDEC kan aan con positief advies voorwaarden verbinden;
7.11 De LELY—DEC brengt haar adviezen schriftelijk uit tien do vergimnninglmoudar lOOt O(ii afschrift

aan de onderzoeker. 8lj een riegcitlef Cdvios worden ook de OVOI’WOÇjin9t3fl vermeld.
7.12 Een negatief advies van do 1_ELY.DEC bindt de vorgtinninglioudoi’ formeel niet; ii’mdion Ôén der

) vergunninghouders ondanks con negatief advies do diorproef toch wil uitvoeren, Is hij veiy licht
dit schriftelijk aan do LEIY.DEC te melden en voordat tot uitvoering wordi overgegaan een
oordeel le vragen aan de Centrale Commissie Dierpioeven. Dit ooi’deel is bindend;

7,13 De LELY—DEC doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden met inochtneming van hel ter
zake geldende wettelijke voorschrift. Zij zendt dit verslag vÖÔr 1 april aan da vergunninghouder
en via deze aan cle Minister, per adres VWA, Centrale Handhaving Dierproeven.

ARTIKEL 8, MNMELDING EN EHANDELlNG

8,1 Voor elke voorgenomen dierproof, waarvan do wijze van uitvoering bepaald wordt dooi’ een
onderzoeker ex. art.9 WOD van de vergunninghoudende instellingen waaraan advies wordt
gegeven, dient een adviesaanvraag te worden Ingediend;

8.2 De LELY-DEC zal adviesaanvragen die conform hot [er zake geldende wettelijke voorschrift zijn
voorgelegd, zo spoedig mogelijk behandelen en binnen 1 week na haar eerstvolgende
vergadering advies uitbrengen dan wel aangeven waarom dat niet mogelijk is;

8,3, De onderzoeker vult het OZP-formulier volledig in en pleegt overleg niet do uitvoerende mede
werkers (ex. ert.12);

8,4. OZP-formulier voorzien van de relevante handtekeningen wordt minimaal twee weken voor de
vergadering aan de proefdierdeskundige gezonden en indien nodig besproken;

8.6. Indien akkoord, stuurt de proefdierdeskundigo de aanvraag door aan de LELY-DEC. Dit gebeurt
één week voor de eem’sf,votgende vergadering van de LELY-DEC. Een vorgaderschema zal tijdig
bekend worden gemaakt;

8.6 De LELY-DEC kan indien het gaat ore spoedeisende gevallen, waarbij het dierexporiment met
gering ongerief zal worden uitgevoerd, een verkorte procedure hanteren, waarbij na overleg met
de onderzoeker het aldus door de proefdierdeskundige gegeven advies voorgelegd zal worden
aan twee leden van de commissie (de kleine comniissie (KC)) bestaande uit één in -en één
extern lid). Het hieruit voorkomende advies zal in de eerstvolgende LELY-DEC-vergaclering
gemeld en desgewenst toegelicht worden.

De leden van de KC kunnen zich onbeargumenteerd onthouden van een advies en het
betreffende protocol doorverwijzen naar de eerstvolgende vergadering van do DEC

Experimenten die gepaard gaan met moer dan gering ongerief kunnen niet door do KC
voorzien worden van een voorlopig advies, maar moeten plenair getoetst worden.
• De leden van de KC dienen hun advies binnen één week na het ontvangen van het
protocol bij cle proefdierdeskundige aan te leveren.
• De leden van de KC kunnen niet door de advieevragende onderzoeker(s) benaderd
worden. Alle contacten van de KC met de onderzoekers lopen via de proefdierdeskundige.

ARTIKEL 9. SLO’rI3EPAUJNGEN

9.1 Wijzigingen in het reglement zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan Centrale Commissie
Dierproeven;
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geheimhoudingsverpliciinjen. Iii rJovl3l—vtil1--eXk)rrl rdVk)s zal riko riot pol mr. r’nrr dun mei
voorafgaande goedkor.rrfrig var do botrofkmnclcr vorg i.ir inpl loridoj’.

ARTIKEL 5. SAMENSTELLING

5.1 D LELY-DEC zal beslaan uit 8 frrdon;
5.2 De LELY—DEC is zodanig srmmerrgesleld, dat drmrin do navolgende disoiplincis/ dirskundigimdori

In evenredige getaisverhouding ver egenwoordigd zijr,i:
2 deskundigen op het gebied van dierproevon

- 2 deskundigen op het gebied van Citamalioven voor dierprouven
— 2 deskundigen op het gebied van proefdieren en hun bescherming
• 2 deskundigen op het gebied do othischo toetsing:

5.3 Tenminste drie leden van do LELY.DEC, warondor do voorzitter, staan niet in een
arheldsverhouding tol de vergunninghouder iran wie advies wordt uitgebracht;

5.4 De voorzitter wordt in functie bonorrmcl door’ do ver’gunninghoudor, na overleg met do LEI..Y•
DEC. Do LELY-DEC kiest uit haar middon een vice voorzitter en Ooit secretaris, tenzij een
ambtelijk secretaris (die géôn fld is von do LEiI..Y-DEC) wordt ngewezen door de
vergunninghouder;

5,5 Tenminste twee van do onder 5.2 bedooklo deskundigen mogen nIet botrokkon zijn hij do
uitvoering van dierproeven;

5.6 De proefdierdeskundige van IMTC, Rephartox en L3OL neemt als adviseur van cie LELY-DEiC
doel aan de beraadslagingen, maar heeft geen stemrecht;

5.7 Indien leden van de LELY-DEC betrokken zijn bij een voor advies voorliggende diorproof, zullen
zij niet deeinemen aan het opstellen van hot advies over die diorproef.

ARTIKEL 6. BENOEMING EN ZITTINGSDUtJR

6.1 De leden van de LELY-DEC worden benoemd en ontheven van hun taak door de
vergunninghouders na overleg met’ do LELY-DEC en op voordracht win de
proefdierdeskundige;

6.2 De leden worden benoemd in eigen persoon; zij kunnen zich niel laten vervangen;
6,3 De benoeming geldt voor 3 jaar: herbenoeming is terstond mogelijk (Indien wordt voldaan aan

de vereisten in art, 5);
6,4 Het lidmaatschap eindigt door:

- beëindigIng van dienstverband;
- schriftelijk bedanken door een lid;

het intrekken van een benoemingsbesluit om dringende redenen;
het aflopen van een zittingstermijn;

• overlijden.

ARTIKEL 7. WERKWIJZE

7.1 De LELY-DEC vergadert minimaal 1 x per maand mits er voldoende egendapunten voorliggon,
zulks Ier beoordeling van de voorzitter. Verder vergadert zij zo dikwijls alS de voorzitter dit nodig
acht om de adviezen binnen redelijke tijd te kunnen geven:

7.2 De secretaris maakt een verslag van de vergaderingen en formuleert de adviezen van de LELY
DEC:

7.3 De vergaderingen van de LELY-DEC zijn niet openbaar, tenzij de LELY-DEC anders besluit:
gegevens over de dierproef en het in het overleg besprokene worden vertrouwelijk behandeld;
de leden van de LELY-DEC hebben een verplichting tot geheimhouding; deze blijft van kracht
ook na einde van het LELY-DEC-lidmaalschap;

7.4 De LEL.Y-DEC bepaalt in overleg op welke wijze de onderzoeker de voorgenomen dierproef aan
de LELY-DEC ter toetsing vooriegt met inachtneming van het ter zake geldende wettelijke
voorschrift:

7,5 De l..ELY-DEC vraagt de onderzoeker indien nodig om toelichting te geven ter vergadering:
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ARTIKEL 2 STATUS/INSTELL1NG

De LELYDEC is ingesteld door en advisenit frt ieder qeval aan ria vergri ringlroirdor s van:
• emotionril Microsurgical Trnring Contro
• Rephartox
• Brains on Line (verqunninqnanvranq in voorborelding)

hierna te noemen als ‘ de vergunninghoudnrs

De LELYDEC is aangaande haar Iunclionsron vorentwoording SChUl(Ilf3 (10 V&3rg ninçjhoudors, Do
LELY—DEC behoeft voor het uitvoeren van haar workzomhoclen (3riWflrlin!J Of) hjr VOl) do Wat op do
dierproeven.

ARTIKEL 3. TAAKSTELLING

Aan de LELYDEC zijn do volgende Wkcar opgedragen:
3.1 De LELY—DEC adviseert de vergunninçjhouders aongarrnde de e[liIscIe Loetnatboarhoid von

voorgenomen dierproeven, Dit Ixtreft do onderwerpen genoemd in Artikelen 2 (tweede en derde
lid), 9, 10, lOb, 11. 12 en 13 von do Wet, in het bijzonder hot afwegnn van Irot ongori0f van do
proefdieren in relatie tot hot wetenschappelijk en maatschappelijk belang, dat hOt do
voorgestelde proef wordt beoogd. Het advies ken zowel betrekking hebben op afzondorlijka, als
op een reeks gelijksoortige dierproeven. Daarbij zullen als elementen von dci afweging een rol
spelen:
• de wetenschappelijke kwaliteit van de dierproef
• de proefdierkunclige kwaliteit van de diorproef
• de ethische aspecten van cle cliorproef

Rrociietwaardigheid van onderzoeker en/of groep
De beoordeling wordt gedaan aan de hand van een ondrzoøksptan (OZP) dat tevoren
wetenschappelijk is getoetst en in orde bevonden;

3,2 De LELY-DEC informeert en adviseert gevraagd dan wel ongevraagd aangaande do voor cle
vergunninghoudors relevante gegevens of ontwikkelingen op het gebied van het
diorproevenbeleid in Nederland en aangaande algemene - soms principidlo vragen of
problemen met betrekking lol clierexperimentool onderzoek in de organisatie van cle
vergunningbouder;
De LELY-DEC fungeert daarbij tevens als ktankbord voor onderzoekers en andere direct
betrokkenen ten aanzien van de ethiek van dierproeven;

3.3 Het zorg dragen voor het bewaren van vertrouwolijkheid betreffende hetgeen door de LELY
DEC behandeld wordt;

3.4 De LELY-DEC heeft voorts een taak in de formulering van criteria met betrekking tot het gebruik
van proefdieren en de ethische toetsing van voorgenomen dierproeven, zulks In overleg met de
vergunninghouders:

3.5 Het stimuleren van toepassing van de 3 Vs: Vervanging, Vermindering en Verfijning van
dierproeven;

3,6 De vergunninghcuders van advies te dienen indien in het kader van een dierpr’oef tevens
biotechnologische handelingen worden verricht. De LELY-DEC gaat na of voor de te verrichten
biotechnologische handelingen door de MinIster van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op
grond van artikel 66 van de Gezondheids- en Wetzijnswet voor dieren een vergunning is
verleend en controleert of de voorgenomen handeling valt binnen hetgeen In deze vergunning is
bepaald,

ARTIKEL 4. BEVOEGDHEDEN

De LELY..DEC Is bevoegd tot:
4.1 Het uitvoeren van de wettelijk vereiste toetsing van dierproeven op ethische toelaatbaarheid en

de advisering daarover;
4.2 Het inwinnen van voor de uitvoering van haar taak nodige Informatie en/of advies zowel binnen,

als buiten de vergLrnninghoudende instellingen, e.o.a. voorzover dat niet strijdig is met eventuele
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Aankondiging verlenen erkenning ex art. 18a Wet op Dierproeven

Naar aanleiding van uw verzoek van 11 nul 2005;

Overwegende dat uit hel reglement van de dierexperimenlencommissie blijkt dat aan de in
artikel 18a, tweede lid, van de Wol op de Dierproeven gestelde eisen wordt voldaan;

Doe ik u hierbij een afschrift toekomen van de door mij verleende erkenning onder datum en
nummer dezes, naar de inhoud waarvan Ik korttteldshalve moge verwijzen.

Eet) belanghebbende kan legen een besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de
Algemene wet bestuursrecht. Dit Kan door een bezwaarschrift in te dienen bij hot Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, l.a.v. Directe Wetgeving en Juridische Zaken,
Postbus 20350,2500 EJ Den Haag.

De termijn voor het Indienen van een bezwaarschrift'bedraagt zes weken. De termijn vangt
aan met Ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit Is gedagtekend.

Het bezwaarschrift wordl ondertekend door de indiener en bevat:
• de naam en het adres van de indiener.
• de dagtekening,
• een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het

zaaknummer, brfefkenmerken datum of door bijvoeging van een kopte van hè! besluit,
• de gronden van hel bezwaar.
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DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,
/namens de MINISTER:

\E WND, PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR VAN DE VOEDSEL EN WAREN
\, ONDERDEEL RIJKSDIENST VOOR DE KEURING VAN VEE EN VLEES
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Besluit erkenning ex art 18 a eerste Ikl van de WOD

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gezien het advies van de Cenlrala Commissie Dierproeven;

Getet op artikel 18 a, eerste lid, van de Wet op de Dierproeven (Staatsblad 1996, 565);

BESLUIT:

De Dierexperimentencommissie LELY DEC wordl erkend.

Dit besluft treedt terstond In werking.

DE MINISTER VOORNOEMD,
mens de MINISTER: .
WND, PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR VAN DE VOEDSEL EN WAREN

//AUTORITEIT. ONDERDEEL RIJKSDIENST VOOR DE KEURING VAN VEE EN VLEES
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