
Inventaris
wordt verstrekt weigeringsgronden

nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1
DEC nr. 1

1 Verzoek erkenning x x x
2 Verzoek uitstel reglement x x x
3 Mail verzoek uitstel reglement x x x
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DEC ALt 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA  Bilthoven 

 
 
 
Centrale Commissie Dierproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
 
 
 
Bilthoven, 28 april 2015 
 
Betreft: Verzoek tot uitstel inzending Reglement DEC ALt 
 
 
 
 
 
Geachte leden van de Centrale Commissie Dierproeven, 

 

Helaas lukt het ons niet om het reglement van de DEC ALt voor 1 mei a.s. met onze 

Instellingsvergunninghouder te bespreken en aan u toe te sturen. Wij willen u dan ook om uitstel 

verzoeken. Wij verwachten het reglement rond 15 mei naar u toe te kunnen sturen. 

 

Zonder tegenbericht gaan wij er van uit de erkenning van de DEC ALt tot deze tijd gehandhaafd blijft. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Ambtelijk secretaris DEC ALt 
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Van:

Verzonden: dinsdag 28 april 2015 15:58

Aan:

Onderwerp: RE: Verzoek om uitstel inzending reglement DEC ALt

Geachte mevrouw  
 
U heeft in uw brief van 28-04-2015, namens de DEC ALt, de CCD om uitstel gevraagd voor het indienen van 
uw verzoek tot erkenning. De CCD heeft begrip voor uw omstandigheden en heeft besloten u 1 week uitstel te 
verlenen. Dat betekent dat u uw verzoek tot erkenning uiterlijk op 7 mei 2015 dient in te dienen. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd met ons 
contact opnemen. 
 
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:  Namens  
Verzonden: dinsdag 28 april 2015 13:09 

Aan: ZBO-CCD 

Onderwerp: Verzoek om uitstel inzending reglement DEC ALt 

 
Geachte CCD,  
 
Bijgaand zenden wij u een brief met het verzoek om uitstel voor het inzenden van het reglement ten behoeve van de 
erkenning van de DEC ALt.  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Secretariaat DEC ALt  
tel.   
email:   
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA  Bilthoven  
Postbus 450  
3720 AL Bilthoven  
 
 

 

Proclaimer INTRAVACC http://www.intravacc.nl/proclaimer-mail 
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

  

Intravacc (DEC-ALT) 

t.a.v. Drs.  

Postbus 450 

3720 AL Bilthoven 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Namens de Centrale Commissie Dierproeven, 

 

 

 

Ir. G. de Peuter 

Algemeen Secretaris 

 

Bijlagen: 

-Aanmeldingsformulier 

 

Cc. DEC ALt t.a.v. 
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Van: ZBO-CCD

Verzonden: donderdag 11 juni 2015 16:48

Aan: '; ZBO-CCD

CC:

Onderwerp: RE: Aanvullende informatie DEC erkenning

Bijlagen: Beantwoording signaleringsbrief NVDEC0405final.pdf

Geachte  

Van u ontvingen wij een reactie op onze brief van 4 juni 2015.  

 

Voor de goede orde het volgende. 

 

In de brief van 18 mei 2015 heeft de CCD een drietal zaken aangekondigd. Allereerst de voorzittersbijeenkomst die 

nu gepland is op 25 juni as. Ten tweede dat besluitvorming over vergunning aanvragen wordt aangehouden tot na die 

bijeenkomst. Ten derde dat de CCD aan de zorgen van de DECs over de privacy gevoelige gegevens tegemoet wil 

komen. Aansluitend bij de suggestie van de NVDEC zullen die persoonsgegevens niet centraal verzameld en 

opgeslagen worden, maar worden deze ter inzage beschikbaar gesteld aan de CCD. De zittingsdagen of de 

mogelijkheid die ten burelen van de CCD door te nemen zijn hiervoor bedoeld. Het ondersteunend bureau zal tijdens 

die gesprekken de gevraagde informatie geanonimiseerd verzamelen. De CCD zal bij haar uiteindelijke besluitvorming 

over de erkenning de uitkomsten van het voorzittersoverleg in haar weging betrekken. Het beeld dat mogelijk kan 

zijn ontstaan dat de CCD al voor die tijd besluiten neemt, is dus niet juist. Volledigheidshalve treft u de eerdere brief 

aan de NVDEC hierbij aan.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Centrale Commissie Dierproeven 

 
Centrale Commissie Dierproeven  www.zbo-ccd.nl  

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

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

T: 0900 2800028 

E:  ZBO-CCD@minez.nl    

 

 
Van:   
Verzonden: woensdag 10 juni 2015 15:06 

Aan: ZBO-CCD 
CC:  

Onderwerp: Re: Aanvullende informatie DEC erkenning 

 
Geachte Centrale Commissie Dierproeven,  
 
Op 4 juni heeft de DEC-ALt bijgevoegde brief en email van u ontvangen. Onderstaand vindt u het antwoord op uw brief, 
opgesteld in overleg met de voorzitter van de DEC-ALt. Dit antwoord zal ook in een brief per post naar u toegestuurd 
worden.  
 
Geachte heer De Peuter, geachte leden van de CCD,  
 
U heeft in het verleden aangegeven belang te hechten aan een goede verstandhouding met de DECs, uw belangrijkste 
adviseurs. In dat licht is het voor ons moeilijk te begrijpen waarom u in uw brief van 3 juni meldt op 25 juni met DEC 
voorzitters en anderen in overleg te willen treden over de door u te hanteren erkenningseisen, en vervolgens in een 
andere brief, eveneens van 3 juni de DECs vraagt om binnen 7 dagen aanvullende informatie te leveren die betrekking 
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heeft op die erkenningseisen. 
 
Wij achten het hanteren van de genoemde termijn van 7 dagen (feitelijk slechts 4 werkdagen) niet redelijk, dit mede in het 
licht van de mededelingen die u doet in uw andere brieven van 18 mei en 3 juni, waarin u aangeeft eerst met de DEC’s 
van gedachten te willen wisselen over de erkenningseisen en de besluitvorming over erkenning van de DEC’s aan te 
zullen houden tot na 25 juni. Wij zijn zoals reeds eerder aangegeven uiteraard bereid om u van de voor de uitoefening 
van uw wettelijke taken benodigde informatie te voorzien. Het ligt echter voor de hand dat dit ná het aangekondigde 
overleg plaatsvindt en met inachtneming van termijnen die het ons mogelijk maken om bedoelde informatie op een 
zorgvuldige wijze aan te leveren. 
 
Wij vragen u dan ook om uitstel van de genoemde termijn tot na 25 juni.  
 
Met vriendelijke groet,  
 

  
Vergunninghouder PD-ALt  
 

  
Secretaris DEC-ALt  
 
 
 
 
From:        ZBO-CCD <ZBO-CCD@minez.nl>  
To:          
Date:        04-06-2015 12:48  
Subject:        Aanvullende informatie DEC erkenning  

 
 
 
Geachte mevrouw   
   
Op 8 mei 2015 heeft de CCD uw aanvraag tot erkenning van uw DEC ontvangen. De CCD heeft nog aanvullende informatie van u nodig om 
uw aanvraag verder te kunnen beoordelen.  
   
Zie bijgaande brief.  Deze brief wordt u ook nog per post toegezonden.  
   
Met vriendelijke groet,    
   
Centrale Commissie Dierproeven  
   
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, 
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.  
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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.[attachment "DEC ALT.pdf" deleted by  

]  
 
 
 
Proclaimer INTRAVACC http://www.intravacc.nl/proclaimer-mail  



Aanvraagformulier DEC erkenning

1.1

1.2

Vul hier de contactgegevens in
van de DEC

Geef hier aan voor welke
in stel Ii n g sve rg u n n ing houder(s)
de DEC tot dusverre haar
werkzaamheden heeft
uitgevoerd

Naam DEC
Straat en Huïsnummer

Postbus
Postcode en Plaats
Telefoonnummer
Contactpersoon DEC
(Beoogde) functie contactpersoon
in DEC
E-mailadres contactpersoon
E-mailadres secretariaat DEC

1.Ge evens Dierexperimentencommissîe (DEC)

Naam instellingsvergunninghouder
Straat en Huisnummer

Postbus
Postcode en Plaats
Telefoonnummer

2. Samenstelling DEC
2.1 Geef hier informatie over de Aantal leden S

samenstelling van de DEC Aantal leden met een arbeidsrelatie Arbeidsrelatie met
tot instellingsvergunninghouder(s) Intravacc* 1
over de beoordeling van wiens Arbeidsrelatie t.o.v. PD
projectvoorstel advies wordt ALt 3 (inclusiefuitgebracht

arbeidsrelatie met
Int rava cc)
Geen arbeidsrelatie 5

(Beoogde) voorzitter
(Beoogde) vicevoorzitter

2.2 Beschrijf hier kort de - Ethiek
basisformatie van de DEC. - Ontwerpen van proeven + statische aspecten
Zie Bijlage 1:Deskundigheid - De wetenschapsgebieden en wetenschappelijke

toepassingen waarvoor de dieren zullen worden gebruikt,
met inbegrip van vervanging, vermindering en verfijning op
de betrokken gebieden

- Proefdiergeneeskundige praktijk dan wel
diergeneeskundige praktijk met betrekking tot wilde dieren

- Proefdieren en hun bescherming
- Het houden en verzorgen van dieren van de soorten die

zullen_worden_gebruikt
Geef hier weer hoeveel (en Zie bijlage bij reglement
welke) van bovengenoemde - Ethiek: 2 leden, beide niet betrokken
deskundigen niet betrokken zijn - Ontwerpen van proeven + statische aspecten: 4 leden,
bij dierproeven allen niet betrokken

- De wetenschapsgebieden en wetenschappelijke
toepassingen waarvoor de dieren zullen worden gebruikt,
met inbegrip van vervanging, vermindering en verfijning op
de betrokken gebieden: 4 leden, waarvan 3 niet betrokken,
1 wel betrokken

- Proefdiergeneeskundige praktijk dan wel
diergeneeskundige praktijk met betrekking tot wilde
dieren: 1 lid, deze is niet betrokken

- Proefdieren en hun bescherming: 1 lid, deze is niet
betrokken

- Het houden en verzorgen van dieren van de soorten die
zullen_worden_gebruikt:_1_lid,_deze_is_wel_betrokken

2.3 Geef hier de specifieke (Bio)ethiek
wetenschappelijke expeftise van
de DEC weer en het
toepassingsgebied waarvoor de
DEC in de basis geëquipeerd is.

DEC ALt
Antonie van
Leeuwenhoeklaan 9
450
3720 AL Bilthoven

Ambt. secretaris DEC

Antonie van
Leeuwenhoeklaan g

450
3720 AL Bilthoven
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2.4 Geef aan op welke basis gebruik Indien externe expertise noodzakelijk is, wordt de externe adviseur

wordt gemaakt van externe gekozen op basis zijn CV (opleiding en ervaring). De extern adviseur

experts? vult vooraf een belangenverklaring en een

geheimhoudingsverklaring in.

3. Checklist bijlagen
3.1 Welke bijlagen stuurt u mee? 0 Het reglement van de DEC (verplicht) REEDS IN UW BEZIT

Q Overzicht van informatie waarop de expertise van de

afzonderlijke leden is gebaseerd (CV)(verplicht) REEDS IN UW

BEZIT
0 Overzicht van de arbeidsrelaties van de leden van de DEC

gedurende de afgelopen 5 jaar (verplicht) REEDS IN UW BEZIT

Q Overzicht van mogelijke andere relevante belangen van de leden

van de DEC (verplicht). Zie Bijlage 1:Onafhankelijkheid DEC-leden.
REEDS IN UW BEZIT

0 Overige relevante documentatie, namelijk:

4. Ondertekening
Print het formulier uit, Ondertekening door:

onderteken het en stuur het De ondergetekende verklaart dat
inclusief bijlagen per post naar

de CCD: -het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld

Naam
Centrale Commissie Dierproeven

Functie Ambtelijk secretaris DEC ALt
Postbus 20401

Plaats Bilthoven
2500 EK Den Haag

Datum

Handtekening

* IntravaCC is vergUnninghouder.
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Tabel	DEC	ALt	
	
Samenstelling	
(gegevens	per	
lid)	

Expertise	
W3V;	ED;	PG;	HV;	E;	PB	

Betrokken	
bij	

dierproeven?
B/NB	

Arbeidsrelatie	met	
instellings‐
vergunninghouder	
(A/GA)	
	

	
Voorzitter		 E,	ED	 NB	 GA	

Lid	2		 E	 NB	 GA	

Lid	3		 W3V,	ED		 NB	 GA	

Lid	4		 W3V,	ED		 NB	 GA	

Lid	5		 PG,	PB,	HV		
	

NB	 GA	

Lid	6		 W3V,	HV		
	

B	 A	

Lid	7		 W3V,	ED		 NB	 A	

	 	 	 	

	 	 	 	
	
	

Afkortingen:	

‐ Expertise:	

‐ W3V	=	de	wetenschapsgebieden	en	wetenschappelijke	toepassingen	

waarvoor	de	dieren	zullen	worden	gebruikt,	met	inbegrip	van	vervanging,	

vermindering	en	verfijning	op	de	betrokken	gebieden;		

‐ ED	=	het	ontwerp	van	proeven,	in	voorkomend	geval	met	inbegrip	van	de	

statistische	aspecten;		

‐ PG	=	de	proefdiergeneeskundige	praktijk	dan	wel,	in	voorkomend	geval,	de	

diergeneeskundige	praktijk	met	betrekking	tot wilde	dieren;		

‐ HV	=	het	houden	en	verzorgen	van	dieren	van	de	soorten	die	zullen	worden	

gebruikt;		

‐ E	=	ethiek;		

‐ PB	=	proefdieren	en	hun	bescherming.		

‐ Betrokken	bij	dierproeven:	NB	=	niet	betrokken;	B	=	betrokken	

‐ Arbeidsrelatie:	GA	=	geen	arbeidsrelatie;	A	=	arbeidsrelatie	
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Van:  namens

Verzonden: maandag 14 december 2015 14:11

Aan: info@zbo-ccd.nl

CC:

Onderwerp: Tarief externe beoordeling DEC ALt

Categorieën: DEC's: 

Beste CCD,  
 
Het tarief dat de DEC ALt in rekening zal brengen voor het toetsen van een extern projectvoorstel bedraagt   
 
Mocht de CCD het tarief openbaar bekend willen maken, dan vernemen wij dat graag van te voren.  
 
Wij gaan er overigens van uit dat de DEC per project de vrijheid heeft, om de boordeling van een project, aan te nemen 
of te weigeren.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Secretariaat DEC ALt  

  
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA  Bilthoven  
Postbus 450  
3720 AL Bilthoven  
tel.   

  
 
 

 

Proclaimer INTRAVACC http://www.intravacc.nl/proclaimer-mail 
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Van: ZBO-CCD

Verzonden: woensdag 8 juli 2015 15:36

Aan:

Onderwerp: RE: Erkenning DEC: Ter inzage aanbieden informatie

Geachte  

 

Ik zal u en  aanmelden bij de portier. 

 

Een rijbewijs zou in elk geval voldoende moeten zijn. Een rijkspas van een ander ministerie is niet altijd voldoende als 

legitimatie. Voor de zekerheid kunt u het beste toch ook maar een rijbewijs mee nemen. 

 

U kunt inderdaad naar mij vragen. Ik word gebeld zodra jullie je aanmelden. Ik of een collega zal jullie dan komen 

ophalen bij de ingang. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
Centrale Commissie Dierproeven  www.centralecommissiedierproeven.nl 

 

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

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

T: 0900 2800028 

E:  ZBO-CCD@minez.nl    
             

 

 

 
Van:  Namens  
Verzonden: woensdag 8 juli 2015 13:01 

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

 
Geachte mevrouw   
 

 zal als voorzitter meegaan.  
 
Overigens is mijn eigen paspoort verlopen en ik ben pas volgende week in de gelegenheid een nieuwe aan te vragen (17 
juli), die ik de week erna op kan halen (24 juli). Ik heb wel nog een geldig rijbewijs en een rijkspas met foto. Kan ik een 
van deze twee documenten meenemen als legitimatie bewijs?  
Verder, kunnen we bij aankomst na u vragen?  
 
alvast bedankt,  
vriendelijke groet,  

  
 
Secretariaat DEC ALt  
tel.   
email:   
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA  Bilthoven  
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Postbus 450  
3720 AL Bilthoven  
 
 
 
 
From:        ZBO-CCD <ZBO-CCD@minez.nl>  
To:          
Date:        06-07-2015 14:26
Subject:        RE: Erkenning DEC: Ter inzage aanbieden informatie  

 
 
 
Geachte   
   
Donderdag 23 juli om 12.30 is prima.  
   
Het adres is: , Den Haag (   
   
Wij zullen ongeveer 1,5 met uw gegevens bezig zijn en zullen de benodigde informatie anoniem verzamelen.  
   
Zou u ons nog even de naam van de voorzitter kunnen mailen? Die is bij ons nog niet bekend. Wij moeten u en de voorzitter namelijk 
aanmelden bij de portier.  
Legitimatie is in dit gebouw verplicht.  
   
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:  Namens  

Verzonden: maandag 6 juli 2015 10:41 

Aan: ZBO-CCD 

Onderwerp: Re: Erkenning DEC: Ter inzage aanbieden informatie  
   
Beste   
 
Graag zouden de voorzitter en de secretaris 23 juli om 12:30 of 14:00 langs willen komen.  
 
Graag hoor of dit past nog past voor u.  
 
vriendelijke groet,  
 
Secretariaat DEC ALt  
tel.   
email:   
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA  Bilthoven  
Postbus 450  
3720 AL Bilthoven  
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From:        ZBO-CCD <ZBO-CCD@minez.nl>  
To:          
Date:        30-06-2015 15:05  
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 ALt 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, 
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.  
 

 
 
Proclaimer INTRAVACC http://www.intravacc.nl/proclaimer-mail  
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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.  
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DEC ALt 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA  Bilthoven 

 
 
 
Centrale Commissie Dierproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
 
 
 
Bilthoven, 20 oktober 2015 
 
Betreft: Reactie op beslissing aanvraag erkenning DEC ALt, d.d. 18 september 2015 
 
 
 
Geachte leden van de Centrale Commissie Dierproeven, 
 
Hierbij de reactie van de DEC ALt op uw brief van 18 september jl. inzake uw beslissing op de  
aanvraag om erkenning van de DEC ALt. 
 
In uw brief geeft u aan dat u tot de conclusie bent gekomen, dat de DEC ALt nog niet voldoet aan de 
door de u gestelde criteria voor de erkenning van de DEC’s. 
 
De DEC ALt voldoet volgens u nog niet aan de erkenningseisen, omdat één van de leden van de DEC 
ook lid is van de IvD. U beroept zich op artikel 18a, tweede lid onder f, dat bepaalt dat bij de 
opstelling van het advies, de in artikel 13f, derde lid, onderdeel a, bedoelde persoon, als adviseur zal 
worden betrokken. De DEC onderschrijft dat iemand niet tegelijk adviseur en lid kan zijn. Wij willen 
er echter op wijzen dat het betrokken DEC‐lid weliswaar lid is van de IvD, maar niet belast is met 
taken als bedoeld in artikel 13f, derde lid, onderdeel a. Wij zijn dan ook van mening dat uw 
argumentatie op dit punt geen steek houdt. 
 
De DEC ALt heeft niettemin in overleg met het betreffende IvD lid besloten dat zij haar lidmaatschap 
van de DEC binnen de door u gestelde termijn van drie maanden zal beëindigen. De DEC zal wel 
regelmatig een beroep op haar blijven doen voor advies. 
 
Na het terugtreden van het betreffende lid beschikt de DEC nog steeds over zeven leden. Ook qua 
samenstelling voldoet de DEC nog steeds aan de erkenningseisen. De expertise “het houden en 
verzorgen van dieren van de soorten die zullen worden gebruikt” (HV) kan ook worden geclaimd 
door lid 5 (voor de grotere dieren) en door lid 6 (voor de kleinere dieren) en zal als zodanig bij hen 
worden ondergebracht. Een aangepaste tabel treft u bijgaand aan. 
 
Aangezien de deskundigheid HV in eerste instantie niet is geclaimd voor de betreffende leden, zullen 
wij dat hieronder kort toelichten. Daarvoor maken wij gebruik van informatie uit de CV's van de 
betrokken personen die u reeds eerder heeft ingezien. 
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Lid 5 is  met expertise op het gebied van   en  . Hij 
heeft vooral kennis op het gebied van huisvesting en verzorging van grote (landbouwhuis)dieren. 
Deze kennis is relevant, omdat dierproeven met deze grote dieren bij de vergunninghouder 
voorkomen. Lid 6 heeft een afgeronde opleiding MBO biotechniek (artikel 12), en werkervaring als 
biotechnicus en heeft zich daarna via een HBO opleiding verder ontwikkeld tot senior onderzoeker 
op het gebied van   en   voor 

 Zijn kennis betreft vooral de huisvesting en verzorging van kleine dieren (muizen,  
ratten en cavia’s) die gebruikt worden voor deze testen, hetgeen uitermate relevant is voor het type 
onderzoek dat de DEC‐Alt ter toetsing krijgt voorgelegd. 
 
Op basis van de informatie in deze brief verzoeken wij u de DEC ALt alsnog te erkennen. Wij 
vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
 
Hoogachtend, 
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