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Aanvraagformulier DEC erkenning  
 
1.Gegevens Dierexperimentencommissie (DEC) 
1.1 Vul hier de contactgegevens in 

van de DEC 
Naam DEC DEC-KNAW 
Straat en Huisnummer Meibergdreef 47 
Postbus  
Postcode en Plaats 1105 BA Amsterdam 
Telefoonnummer  
Contactpersoon DEC  
(Beoogde) functie contactpersoon 
in DEC 

 

E-mailadres contactpersoon  
E-mailadres secretariaat DEC  

 
1.2 Geef hier aan voor welke 

instellingsvergunninghouder(s) 
de DEC tot dusverre haar 
werkzaamheden heeft 
uitgevoerd 

Naam instellingsvergunninghouder KNAW 
Straat en Huisnummer  
Postbus Postbus 19121 
Postcode en Plaats 1000 GC Amsterdam 
Telefoonnummer 020-5510700 

 
2. Samenstelling DEC 
2.1 Geef hier informatie over de 

samenstelling van de DEC 
Aantal leden Voorzitter en 7 leden waarvan 

2 vacatures 
Aantal leden met een arbeidsrelatie 
tot instellingsvergunninghouder(s) 
over de beoordeling van wiens 
projectvoorstel advies wordt 
uitgebracht 

3 (KNAW); zie tabel 
samenstelling DEC-KNAW. 
Vacatures worden ingevuld 
met leden zonder een 
arbeidsrelatie met KNAW 

(Beoogde) voorzitter Zie tabel samenstelling 
  (Beoogde) vicevoorzitter Zie tabel samenstelling 
2.2 Beschrijf hier kort de 

basisformatie van de DEC.  
Zie Bijlage 1:Deskundigheid 

Zie tabel samenstelling 

Geef hier weer hoeveel (en 
welke) van bovengenoemde 
deskundigen niet betrokken zijn 
bij dierproeven  

Tenminste 2; zie tabel samenstelling. 
 

2.3 Geef hier de specifieke 
wetenschappelijke expertise van 
de DEC weer en het 
toepassingsgebied waarvoor de 
DEC in de basis geëquipeerd is.  

Zie tabel samenstelling 

2.4 Geef aan op welke basis gebruik 
wordt gemaakt van externe 
experts ? 

Nader te bepalen.  

3. Checklist bijlagen 
3.1 Welke bijlagen stuurt u mee? 

Gevraagde informatie is reeds 
eerder gestuurd, de overige 
informatie is ter inzage tijdens 
de zittingsdagen. De tabel 
samenstelling DEC-KNAW is up-
to-date gebracht. 

 Het reglement van de DEC (verplicht)  
 Overzicht van informatie waarop de expertise van de  

afzonderlijke leden is gebaseerd (CV)(verplicht) 
 Overzicht van de arbeidsrelaties van de leden van de DEC 

gedurende de afgelopen 5 jaar (verplicht) 
 Overzicht van mogelijke andere relevante belangen van de leden 

van de DEC (verplicht). Zie Bijlage 1:Onafhankelijkheid DEC-leden. 
 Overige relevante documentatie, namelijk: overzicht tarieven. 

4. Ondertekening 
 Print het formulier uit, 

onderteken het en stuur het 
inclusief bijlagen per post naar 
de CCD:  
 
Centrale Commissie Dierproeven  
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
 

Ondertekening door:  
De ondergetekende verklaart dat  
 
-het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld  
Naam  
Functie  
Plaats Amsterdam 
Datum 10 juni 2015 
Handtekening 
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

  

KNAW 

t.a.v.  

Postbus 19121  

1000 GC Amsterdam 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 KNAW t.a.v. 

 



1

Van:

Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 17:47

Aan: ZBO-CCD

Onderwerp: aanvullende informatie erkenning DEC-KNAW

Categorieën:

Geachte CCD, 

 

In reactie op uw brief van 3 juni wil ik u laten weten dat de KNAW voornemens is om de informatie over de cv’s en 

andere belangen van de DEC leden graag aan u ter inzage wil voorleggen. De DEC voorzitter en de secretaris zullen 

daarbij aanwezig zijn. 

 

Onze voorkeur gaat uit naar donderdagochtend 25 juni met als tweede keuze woensdagmiddag 24 juni waarbij het goed 

is om te weten dat de voorzitter van de DEC-KNAW alleen donderdagochtend aanwezig kan zijn. Wanneer het volstaat 

dat alleen de secretaris aanwezig is tijdens de zitting dan is woensdag 24 juni zowel ochtend en middag mogelijk.  

 

Ik verzoek u om een toelichting op de tekenbevoegdheid die genoemd wordt in de brief; tekenbevoegd namens de DEC 

of de instellingsvergunninghouder? 

 

 

Met vriendelijke groet, 
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Samenstelling DEC-KNAW (datum herziening: 11 juni 2015) 
Adviseert voor: 
1. KNAW 

-  
-  
-   

 
2.  
3.  
4. ) 
5.  
6.   
7.  
8.  
 
Samenstelling 
(gegevens per lid) 

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

Betrokken bij 
dierproeven? 

(B/NB) 

Arbeidsrelatie met instellingsvergunninghouder (A/GA) 

KNAW 2 t/m 8      

Voorzitter  E, PB; PG NB A* GA      
Lid 2 & plv. voorzitter  E NB GA GA      
Lid 3 (  W3W; ED B GA GA      
Lid 4 ) W3W; ED B GA GA      
Lid 5 ( ) W3W; ED B A GA      
Lid 6 Vacature W3W; ED B GA GA      
Lid 7 ) HV; PB B A GA      
Lid 8 Vacature W3W; ED;HV B GA GA      

 
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 
- A* - arbeidsrelatie met de KNAW maar niet met een van de KNAW-instituten genoemd onder 1. 
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De DEC-KNAW heeft de volgende tarieven voor het geven van een advies over PVA 
vastgesteld*: 
 
Tarief: 0 Euro (interne aanvragen) 
Voor de KNAW instituten: 

-  
-  
-   

 
Tarief: 2000 Euro (externe aanvragen) 
PVA met 1 of 2 Type Dierproeven. 
 
Tarief: 4000 Euro (externe aanvragen) 
PVA met 3 of meer  Type Dierproeven (complexe aanvragen). 
 
* De tarieven zijn gebaseerd op een inschatting van de kosten die worden gemaakt voor het 
hele traject dat wordt doorlopen voor  het opstellen van een DEC-advies. De werkelijke kosten 
zullen in de loop  van 2015-2016 pas duidelijk  worden en de tarieven zullen op basis van de 
evaluatie mogelijk worden aangepast. 
 
Versie: donderdag 11 juni 2015  
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Van: ZBO-CCD

Verzonden: vrijdag 12 juni 2015 9:34

Aan: ZBO-CCD

Onderwerp: RE: aanvullende informatie erkenning DEC-KNAW

Geachte , 

De persoon die het formulier zou moeten tekenen is uiteindelijk de voorzitter van de DEC. Wij merken dat dit voor 

verschillende DECs moeilijk is om de voorzitter te sturen naar de zittingsdagen. Het zal ook mogelijk zijn om het 

formulier, wat wij meegeven bij de zittingsdagen op een later tijdstip terug te sturen. Het volstaat dus als de secretaris 

bij de zittingsdag aanwezig is.  

 

Wij bekijken nog de aanmeldingen van de overige DECs waarna wij de uitnodigingen voor de zittingsdagen zullen 

versturen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Centrale Commissie Dierproeven 

 

Van:   

Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 17:47 
Aan: ZBO-CCD 

Onderwerp: aanvullende informatie erkenning DEC-KNAW 

 

Geachte CCD, 

 

In reactie op uw brief van 3 juni wil ik u laten weten dat de KNAW voornemens is om de informatie over de cv’s en 

andere belangen van de DEC leden graag aan u ter inzage wil voorleggen. De DEC voorzitter en de secretaris zullen 

daarbij aanwezig zijn. 

 

Onze voorkeur gaat uit naar donderdagochtend 25 juni met als tweede keuze woensdagmiddag 24 juni waarbij het goed 

is om te weten dat de voorzitter van de DEC-KNAW alleen donderdagochtend aanwezig kan zijn. Wanneer het volstaat 

dat alleen de secretaris aanwezig is tijdens de zitting dan is woensdag 24 juni zowel ochtend en middag mogelijk.  

 

Ik verzoek u om een toelichting op de tekenbevoegdheid die genoemd wordt in de brief; tekenbevoegd namens de DEC 

of de instellingsvergunninghouder? 

 

 

Met vriendelijke groet, 
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Van: ZBO-CCD

Verzonden: dinsdag 16 juni 2015 14:31

Aan:

Onderwerp: RE: Uitnodiging ter inzage aanbieden CV's en belangenverklaringen DEC KNAW

Beste , 

 

Bedankt voor uw reactie. Wij zullen u en de  aanmelden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Van:   

Verzonden: dinsdag 16 juni 2015 13:33 

Aan: ZBO-CCD 
Onderwerp: RE: Uitnodiging ter inzage aanbieden CV's en belangenverklaringen DEC KNAW 

 
Beste , 

 

De verwachting is dat  en  de stukken zullen aanbieden namens de 

DEC-KNAW. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

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

Sent: Tuesday, June 16, 2015 11:58 AM 

To:  
Subject: Uitnodiging ter inzage aanbieden CV's en belangenverklaringen DEC KNAW 

 
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 25 juni 2015 om 11.00 bij RVO Utrecht, Croeselaan 15,  

 
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, 
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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. 



PironS
Tekstvak
11























Samenstelling DEC‐KNAW (datum herziening: 30 juli  2015) 
Adviseert voor: 
1. KNAW 

‐  
‐  
‐   

 
2.   
3.   
4.   
5.   
6.    
7.   
8.   
 
Samenstelling 
(gegevens per lid) 

Expertise 
(W3V; ED; PG; HV; E; PB) 

Betrokken bij 
dierproeven? 

(B/NB)

Arbeidsrelatie met instellingsvergunninghouder (A/GA) 

KNAW  2 t/m 8           

Voorzitter    E, PB; PG  NB  A*  GA           
Lid 2 & plv. voorzitter ( ) E  NB  GA  GA           
Lid 3 ( )  W3W; ED  B  GA  GA           
Lid 4 ( )  W3W; ED  B  GA  GA           
Lid 5 ( )  W3W; ED  B  A  GA           
Lid 6  )  W3W;ED; PG; HV; PB B  A  GA           
Lid 7 ( )  HV; PB  B  A  GA           
Lid 8 Vacature  W3W; ED;HV  B  GA  GA           

 
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 
‐ A* ‐ arbeidsrelatie met de KNAW maar niet met een van de KNAW‐instituten genoemd onder 1. 
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Van:

Verzonden: maandag 10 augustus 2015 9:13

Aan: 'Info-zbo'

Onderwerp: RE: invulling vacature DEC-KNAW

Bijlagen: DEC KNAW expertise en belangen_lid6.docx

Categorieën:

Dag  

 

Excuus; het nieuwe lid is geen lid van een IvD nog bij de KNAW nog bij een andere vergunninghouder waarvoor de DEC-

KNAW adviseert. 

 

 

 

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

Sent: Monday, August 10, 2015 9:02 AM 

To:  
Subject: RE: invulling vacature DEC-KNAW 

 

Beste  

Bedankt voor het opsturen van het formulier. Het formulier is bij ons ontvangen.  

Kunt u nog aangeven of lid 6 ook lid is van een IvD bij de KNAW of een andere vergunninghouder? 

Deze vraag is niet ingevuld op het formulier. 

 

 

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. 

 

 

 

Van:   

Verzonden: donderdag 6 augustus 2015 13:10 

Aan: 'Info-zbo' 
Onderwerp: RE: invulling vacature DEC-KNAW 

 

Geachte CCD, 

Ik stuur vandaag het ingevulde en getekende formulier op naar de CCD. 

Groet  

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

Sent: Thursday, August 06, 2015 9:04 AM 

To:  
Subject: RE: invulling vacature DEC-KNAW 

 

Beste , 

Bij deze zend ik u een formulier ter invulling. Het is niet duidelijk of dit formulier in de toekomst ook zo zal blijven 

wanneer wijzigingen optreden in samenstelling van de DECs maar om de erkenningsprocedure nu voort te laten gaan 

willen wij dit graag nu op deze manier uitvoeren.  

 

Kunt u bijgevoegd formulier invullen op basis van de bij u bekende gegevens van dit nieuwe lid? Graag het formulier 

ondertekend (door u of de voorzitter) retour zenden (per post of per e-mail). 

Als het u lukt om dit formulier uiterlijk woensdag 12 augustus in te dienen, zal uitspraak over erkenning van uw DEC 

geen vertraging oplopen. Als het niet lukt horen wij dit graag van u.   

 

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. 

 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 30 juli 2015 14:48 

Aan: 'Info-zbo' 

Onderwerp: RE: invulling vacature DEC-KNAW 

 

Beste , 

Ik geef de voorkeur aan het sturen van het formulier; kan je dat sturen dan maak ik alles in orde. 

Groet  

 

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

Sent: Thursday, July 30, 2015 10:01 AM 
To: secretariaat DEC 

Subject: RE: invulling vacature DEC-KNAW 

 

Beste , 

Excuses voor de late reactie. Toevallig heb ik aankomende maandagmiddag een afspraak met . Zou het mogelijk zijn om 

dit CV/belangenverklaring aan hem mee te geven ter inzage?  

Als dit niet kan, zal ik u in de loop van volgende week een formulier sturen wat u kunt invullen en getekend door de voorzitter kunt 

terugsturen.  

Dit formulier zal redelijk vergelijkbaar zijn aan de formulieren die wij op de zittingsdagen hebben ingevuld, waarin u de achtergrond 

kunt invullen waarop de expertises genoemd in de tabel van het nieuwe lid gebaseerd zijn.   

 

 

Met vriendelijke groet, 
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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. 

 

 

 

 

Van:   

Verzonden: donderdag 23 juli 2015 16:22 

Aan: ZBO-CCD 
Onderwerp: invulling vacature DEC-KNAW 

 

Geachte CCD, 

 

Wij hebben invulling gevonden voor 1 van de vacatures voor de DEC-KNAW met een onafhankelijk lid SK. 

Wat is de procedure om het CV van het nieuwe lid te laten inzien door de CCD? Is het insturen van een herziene versie 

van de tabel samenstelling voldoende? 

 

Ik hoor het graag van u. 

 

Groet  

 DEC-KNAW 
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