
Inventaris
wordt verstrekt weigeringsgronden

nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1
DEC nr. 17

1 Verzoek erkenning x x x
2 Ontvangstbevestiging x x x
3 Aanvraagformulier x x x
4 Aangepast aanvraagformulier x x x
5 Reglement x
6 Samenstelling x
7 Verzoek aanvullende informatie x x x
8 Uitnodiging bijeenkomst x x x
9 Aanmelding hoorzitting x x x
10 Reactie verzoek aanvullende informatie I x x x
11 Reactie verzoek aanvullende informatie II x x x
12 Uitnodiging hoorzitting x x x
13 Document hoorzitting x x x
14 Verzoek uitstel x x x
15 Aanvullende informatie x x x
16 Erkenning x x x
17 Intrekking bestaande erkenning x x x
18 Advies CCD x x
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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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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, 

Ir. G. de Peuter 

Algemeen Secretaris 

 

Bijlagen: 

-Aanmeldingsformulier 

 

Cc. DEC-WIL Research Europe  t.a.v. 

 



1

Van:

Verzonden: donderdag 4 juni 2015 14:58

Aan: ZBO-CCD

Onderwerp: RE: Aanvullende informatie DEC erkenning

Categorieën:

Geachte heer de Peuter,  

 

Hierbij willen wij de DEC WIL Research Europe B.V. aanmelden voor een van de zittingsdagen in Utrecht.  

 

Onze voorkeur gaat uit naar:  

- Woensdagmiddag 24 juni 2015 

- Donderdagochtend 25 juni 2015 

 

Graag horen wij zo spoedig mogelijk op welke datum wij naar de zittingsdag kunnen komen. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 
Secretaris DEC WIL Research 

 

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

Sent: donderdag 4 juni 2015 12:47 

To:  

Subject: Aanvullende informatie DEC erkenning 

 

Geachte  

 

Op 29 april 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  

PironS
Tekstvak
9



2

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: ZBO-CCD

Verzonden: donderdag 11 juni 2015 16:43

Aan:

Onderwerp: FW: Signaleringsbrief en antwoord behorende bij uitnodiging CCD-DEC bijeenkomst 

van 25 juni

Bijlagen: Beantwoording signaleringsbrief NVDEC0405final.pdf

Geachte  

Van u ontvingen wij een stevige reactie op uw 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    
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Van:

Verzonden: vrijdag 19 juni 2015 14:41

Aan: ZBO-CCD

Onderwerp: FW: Uitnodiging ter inzage aanbieden CV's en belangenverklaringen DEC WIL Research 

Europe

Geachte , 
  
Hierbij wil ik laten weten dat  op 24 juni op deze afspraak met de papieren zal verschijnen. 
  
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wens u een fijn weekend. 
  
With kind regards / met vriendelijke groet, 
  
  

  
 

 

 
 
P: +31 (073) 640 6700 
F:  
E:   
 
Hambakenwetering 7 
5231 DD ’s-Hertogenbosch  

 
’s-Hertogenbosch 

The Netherlands 

 
www.wilresearch.com 
We have listening down to a science 
  
Aanwezig op maandag, donderdag op de even weken op woensdagmorgen en in de oneven weken op vrijdagmorgen. 
  
In the office on Monday, Thursday in even weeks on wednesdaymorning and in odd weeks on Fridaymorning. 

  
  
  
  

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

Sent: Tuesday, June 16, 2015 11:35 AM 

To:  

Subject: Uitnodiging ter inzage aanbieden CV's en belangenverklaringen DEC WIL Research Europe 
  
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 12.00 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. 
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Van:

Verzonden: vrijdag 19 juni 2015 8:27

Aan: ZBO-CCD

Onderwerp: FW: Signaleringsbrief en antwoord behorende bij uitnodiging CCD-DEC bijeenkomst 

van 25 juni

Geachte CCD,  

 

Op 11 juni ontvingen wij een reactie van de CCD op ons schrijven van 9 juni jongstleden.  

 

In onze brief vroegen wij om uitstel van de termijn om de gegevens te leveren die in de brief van 3 juni van de CCD 

gevraagd werden.   

In de reactie van de CCD van 11 juni blijft onduidelijk of de DEC WIL Research Europe deze uitstel van de CCD krijgt.  

 

Kan de CCD bevestigen dat er een uitstel is van de leveringstermijn (was gesteld op 7 dagen na 3 juni)?  

Voor 24 juni is een afspraak gemaakt om nadere gegevens te overleggen, maar mogelijk moet er na deze datum nog 

aanvullende informatie geleverd worden.  

Wij willen dan ook de CCD verzoeken om een leveringstermijn te stellen die ruim na 24 juni ligt.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Secretaris DEC WIL Research Europe 
 
 

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

Sent: Thursday, June 11, 2015 4:43 PM 
To:  

Subject: FW: Signaleringsbrief en antwoord behorende bij uitnodiging CCD-DEC bijeenkomst van 25 juni 

 

Geachte  

Van u ontvingen wij een stevige reactie op uw 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 
........................................................................ 
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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. 
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