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Reglement Dierexperimentencommissie Rijksuniversiteit 
Groningen  
       

1. Algemene bepalingen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. Wet: de Wet op de dierproeven 
b. DEC: de dierexperimentencommissie als bedoeld in artikel 18a van de wet 
c. Lid: een lid van de DEC 
d. Projectvoorstel: het voorstel als bedoeld in artikel 10a, tweede en derde 

lid, van de wet 
e. CCD: de Centrale Commissie Dierproeven als bedoeld in artikel 18 van de 

wet 
f. Advies: een advies over de beoordeling van een projectvoorstel als 

bedoeld in artikel 10a derde lid van de wet of de Wet op de dierproeven 
van 12 januari 1977 en zoals gewijzigd op 25 juni 2009  

g. Vergunninghouder: de persoon gemandateerd namens de houder van een 
instellingsvergunning als bedoeld in artikel 2 van de wet 

h. oDEC: rechtsvoorganger van DEC overeenkomstig de Wet op de 
dierproeven van 12 januari 1977 en zoals gewijzigd op 25 juni 2009 

i. proefdierdeskundige: de in artikel 13f, derde lid, onderdeel a, bedoelde 
persoon 

    

2. Instelling en erkenning 

2.1 De DEC is ingesteld door de Rijksuniversiteit Groningen en behoeft erkenning 
van de CCD op voet van artikel 18a, eerste lid, van de wet. 

2.2 De DEC is bevoegd tot het adviseren van de CCD m.b.t. de toetsing van 
projectvoorstellen en de vergunningverlening, alsmede het adviseren omtrent 
mutaties van eerder door de oDEC uitgebrachte adviezen (tot ultimo 1-1-2018) 
en andere zaken aan de instellingsvergunninghouder. 

2.3 De DEC is bevoegd om direct in contact te treden met medewerkers van de 
instellingsvergunninghouder(s), alsmede derden, zoals overheid, adviseurs en 
professionele organisaties. 

2.4 De DEC is zelf geen bestuursorgaan in de zin der Algemene wet 
bestuursrecht. De DEC kan in juridische procedures een belang stellen waar haar 
eigen belangen rechtstreeks in het geding zijn. 

3. Samenstelling en Werkwijze 
3.1. Samenstelling 

3.1.1 De DEC bestaat uit ten minste zeven leden, waaronder de voorzitter. 
Behalve de voorzitter staat ten minste de helft van het aantal leden niet in een 
arbeidsverhouding tot de houder van een instellingsvergunning als bedoeld in 
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artikel 2 van de wet, over de beoordeling van wiens projectvoorstel advies wordt 
uitgebracht. 
 
3.1.2 De DEC houdt bij de advisering over een projectvoorstel in het bijzonder 
rekening met de aanwezigheid van expertise op het gebied van en bestaat uit 
personen die deskundig zijn op het gebied van: 
– de wetenschapsgebieden en wetenschappelijke toepassingen waarvoor de 

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

– het ontwerp van proeven, in voorkomend geval met inbegrip van de 
statistische aspecten; 

– de proefdiergeneeskundige praktijk dan wel, in voorkomend geval, de 
diergeneeskundige praktijk met betrekking tot wilde dieren; 

– het houden en verzorgen van dieren van de soorten die zullen worden 
gebruikt; 

– ethiek; 
– proefdieren en hun bescherming; 
– bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen gebieden. 
 
3.1.3 Ten minste twee van voornoemde leden zijn niet betrokken bij het 
verrichten van dierproeven. 
 
3.1.4 Dit reglement zal steeds in overeenstemming worden gebracht met bij 
algemene maatregel van bestuur gestelde eisen. 
 
 

3.2. Werkwijze 
  

3.2.1 Aan de opstelling van het advies over een projectvoorstel nemen leden, die 
betrokken zijn bij het verrichten van dat project, niet deel.  
 
3.2.2 Bij de opstelling van het advies zal de persoon verantwoordelijk voor het 
toezicht op het welzijn en de verzorging van de dieren in de inrichting als 
adviseur worden betrokken.  
 
3.2.3 De advisering over een projectvoorstel zal op onafhankelijke en 
onpartijdige wijze plaatsvinden. De DEC bewaakt onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid met gebruikmaking van de Code ter voorkoming van oneigenlijke 
beïnvloeding door belangenverstrengeling van de KNAW. 
 
3.2.4 De DEC kan bij de advisering over een projectvoorstel rekening houden 
met het advies van onafhankelijke en onpartijdige deskundigen die geen lid zijn 
van de commissie. 
 

4. Benoeming en zittingsduur 

De voorzitter en de andere leden van de DEC worden voor de termijn van vijf 
jaar benoemd door de Rijksuniversiteit Groningen. Na het verstrijken van de tijd 
waarvoor zij zijn benoemd, kunnen zij éénmalig voor de periode van vijf jaar 
worden herbenoemd.  
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De benoemde leden zijn lid in eigen persoon; zij kunnen zich niet laten 
vervangen. Het lidmaatschap eindigt door: 
- schriftelijk bedanken door een lid; 
- het intrekken van een benoeming om dringende redenen; 
- het aflopen van de benoemingstermijn; 
- overlijden 

5. Vertrouwelijkheid 

Een lid neemt, ook na zijn aftreden, de vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van 
alle informatie die hij in het kader van zijn functie binnen de DEC verkrijgt en die 
als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent 
of redelijkerwijs moet vermoeden. Het voorgaande is van overeenkomstige 
toepassing op andere personen die door de DEC bij haar werkzaamheden worden 
betrokken. 
 

6. Verdeling werkzaamheden 

De taken van de voorzitter worden bij diens afwezigheid waargenomen door de 
vice-voorzitter. 
 

7. Vergadering en besluitvorming 

7.1 De DEC vergadert zo dikwijls als nodig is voor een goede voortgang van de 
uitvoering van haar taken.  
 
7.2 Bij deelname van ten minste de helft van het totale aantal leden kunnen 
besluiten worden genomen. 
 
7.3.1 De secretaris agendeert en verzorgt de stukken en de verslaglegging.  
 
7.3.2 Het uitwerken en uitbrengen van adviezen gebeurt onder 
verantwoordelijkheid van de secretaris. 
 
7.4 De vergadering is niet openbaar.  
 
Toegang hebben: 
- de leden, 
- de secretaris, 
- persoon/personen verantwoordelijk voor het toezicht op het welzijn en de   
  verzorging van de dieren in de inrichting 

 en 
- eventuele genodigden. 
 
7.5 De DEC brengt advies uit aan de CCD met gebruikmaking van de daartoe 
aangereikte modelformulieren. De DEC brengt advies uit op basis van consensus 
of op basis van een meerderheid van stemmen. Op verzoek van een minderheid 
worden gemotiveerde minderheidsstandpunten in het betreffende advies 
opgenomen.  
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8. Verschoning  

8.1 Indien een lid meent niet onpartijdig of vrij van druk te kunnen oordelen in 
een bepaalde aangelegenheid, dient dit lid te verzoeken zich te mogen 
verschonen.  
 
8.2 Indien de DEC van mening is dat de onpartijdigheid c.q. onafhankelijkheid 
van een lid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen komen, 
kan zij besluiten een lid ook zonder verzoek verschoning te verlenen.  
 
8.3 Indien verschoning wordt toegewezen of verleend, neemt het desbetreffende 
lid niet deel aan de advisering over de desbetreffende aangelegenheid. Van 
verschoning wordt, zonder vermelding van persoonsgegevens, mededeling 
gedaan in het advies. 
 
 
 
 

Dit reglement is door de DEC-RUG vastgesteld op 15 oktober 2015 en 
treedt per direct in werking.   
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

  

Rijksuniversiteit Groningen 

   

Postbus 72 

9700 AB Groningen 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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-RUG t.a.v. 

 



1

Van:

Verzonden: vrijdag 5 juni 2015 9:32

Aan: ZBO-CCD

Onderwerp: DEC erkenning

Categorieën:

Geachte heer de Peuter, 

  
Ten aanzien van het tonen van de benodigde gegevens ten behoeve van de erkenning van onze DEC zou ik op 24 of 25 

naar Utrecht kunnen komen. 
  

Met vriendelijke groet, 

  
 

De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Anderen dan de 
geadresseerde(n) mogen geen gebruik maken van dit bericht, het niet openbaar maken of op enige wijze 
verspreiden of vermenigvuldigen. Het UMCG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een incomplete 
aankomst of vertraging van dit verzonden bericht.  
 
The contents of this message are confidential and only intended for the eyes of the addressee(s). Others than the 
addressee(s) are not allowed to use this message, to make it public or to distribute or multiply this message in 
any way. The UMCG cannot be held responsible for incomplete reception or delay of this transferred message.  
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Van: ZBO-CCD

Verzonden: dinsdag 16 juni 2015 11:43

Aan:

Onderwerp: Uitnodiging ter inzage aanbieden CV's en belangenverklaringen DEC-RUG

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 14.00 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, 

 

 

 
Centrale Commissie Dierproeven www.centralecommissiedierproeven.nl/  

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

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

T: 0900 2800028 

E:  info@zbo-ccd.nl 
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Van:

Verzonden: vrijdag 16 oktober 2015 9:47

Aan: Info-zbo

CC:

Onderwerp: Besluit erkenning DEC-RuG: juiste versie reglement

Bijlagen: Reglement DEC RuG aangepast_definitief_15102015.pdf

Categorieën: DEC's: 

Beste  

 

Per abuis stuurde ik u een oude versie waarbij ook onder punt 7.4 nog ‘proefdierkundige’staat genoemd. Excuses 

hiervoor. 

Bij deze stuur ik u de juiste versie. Graag zou ik een ontvangstbevestiging hiervan krijgen. 

 

Vr. gr. 

 

 

 

 

From:   

Sent: donderdag 15 oktober 2015 15:09 
To: 'Info-zbo' 

Cc:  

Subject: RE: Besluit erkenning DEC-RuG 
 

Beste , 

 

Bij deze stuur ik u nogmaals het aangepaste DEC-RUG reglement. Dit reglement is in de vergadering van vandaag 

definitief vastgelegd. 

Graag zou ik ook  een ontvangstbevestiging krijgen. 

 

Vr. gr. 

 

 

 

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

Sent: maandag 5 oktober 2015 17:22 

To:  
Subject: RE: Besluit erkenning DEC-RuG 
 

Beste  

We hebben uw aangepaste reglement beoordeeld. Kunt u ons na 15 oktober laten weten of het reglement inderdaad 

is vastgesteld?  

Daarna kunnen wij u definitief uitsluitsel geven. 

 

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: dinsdag 22 september 2015 15:09 
Aan: Info-zbo 

Onderwerp: FW: Besluit erkenning DEC-RuG 
 

Beste CCD medewerker 

 

Eerder stuurde ik u het aangepaste reglement DEC-RuG.  

 

Graag zou ik u nog willen vragen om ons een ontvangstbevestiging hiervan te sturen.  

 

Indien u nog opmerkingen heeft die gevolgen zouden kunnen hebben voor de DEC erkenning, zou ik u willen vragen dit 

per mail of telefoon te communiceren 

 

Vriendelijke groet,  

 

 

 

  

 

From:   

Sent: dinsdag 22 september 2015 11:51 
To: 'Info-zbo' 

Cc:  

Subject: RE: Besluit erkenning DEC 
 

Beste CCD medewerker 

 

In reactie op uw brief dd 17 sept 2015 (uw ref: aanhouden besluit erkenning DEC-RuG), stuur ik u een gewijzigd 

reglement van de DEC-RuG. Het betreft nu nog een concept reglement welke in de eerstvolgende vergadering van de 

DEC-RuG op 15-10-2015 vastgesteld zal worden en in werking zal treden. 

 

In paragraaf 3.2.2. staat nu aangegeven dat  ‘de persoon verantwoordelijk voor het toezicht op het welzijn en de 

verzorging van de dieren in de inrichting’  als adviseur zal worden betrokken.  

 

Vriendelijke groet, namens de DEC-RuG, 

 

 

 

    

 

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

Sent: donderdag 17 september 2015 15:18 

To:  
Cc:  

Subject: Besluit erkenning DEC 
 

Geachte heer/mevrouw, 

Bijgevoegde brief is vandaag ook per post verzonden. 
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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. 

 

De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Anderen dan de 
geadresseerde(n) mogen geen gebruik maken van dit bericht, het niet openbaar maken of op enige wijze 
verspreiden of vermenigvuldigen. Het UMCG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een incomplete 
aankomst of vertraging van dit verzonden bericht.  
 
The contents of this message are confidential and only intended for the eyes of the addressee(s). Others than the 
addressee(s) are not allowed to use this message, to make it public or to distribute or multiply this message in 
any way. The UMCG cannot be held responsible for incomplete reception or delay of this transferred message.  

De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Anderen dan de 
geadresseerde(n) mogen geen gebruik maken van dit bericht, het niet openbaar maken of op enige wijze 
verspreiden of vermenigvuldigen. Het UMCG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een incomplete 
aankomst of vertraging van dit verzonden bericht.  
 
The contents of this message are confidential and only intended for the eyes of the addressee(s). Others than the 
addressee(s) are not allowed to use this message, to make it public or to distribute or multiply this message in 
any way. The UMCG cannot be held responsible for incomplete reception or delay of this transferred message.  
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Van: Info-zbo

Verzonden: dinsdag 10 november 2015 13:19

Aan:

Onderwerp: RE: Besluit erkenning DEC-RuG: juiste versie reglement

Beste  

 

Wij hebben uw aangepast DEC reglement in goede orde ontvangen. Aangezien wij problemen hebben met het 

versturen van e-mails, kan het zijn dat u onze ontvangstbevestiging niet heeft ontvangen. 

Wij streven er naar om u volgende week een brief te sturen over de erkenning van uw DEC. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

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 10 november 2015 11:56 

Aan: Info-zbo 
Onderwerp: Besluit erkenning DEC-RuG: juiste versie reglement 
 

Beste  

 

Na het opsturen van het aangepaste DEC reglement op 16 oktober 2015 heb ik niets meer vernomen over de erkenning 

van de DEC 

Kunt u mij hierover informeren? 

 

Vr. gr.  

 

 

 

 

 

From:   

Sent: vrijdag 16 oktober 2015 9:47 
To: 'Info-zbo' 

Cc:  
Subject: Besluit erkenning DEC-RuG: juiste versie reglement 
 

Beste  

 

Per abuis stuurde ik u een oude versie waarbij ook onder punt 7.4 nog ‘proefdierkundige’staat genoemd. Excuses 

hiervoor. 
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