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Inleiding
De Dierexperimentencommissie (DEC) van Unilever Research Vlaardingen (URV) is op 17-3-
'86 opgericht. Op 12 december 1996 is een DEC met een wettelijke vereiste samenstelling
ingesteld (wijziging van 12 september 1996 van de Wet op de Dierproeven (WOD). De DEC
heeft op 11 augustus 1997 ministeriële erkenning gekregen. Op 10-8-'98 werd bericht ontvangen
dat de DEC van URV in overeenstemming is met de doelstelling van art. l Sc van de WOD.

Vergunninghouder
De verguminehouder zoals bedoeld in art. 8 van de WOD is n is
gemachtif

Proefdierdcskundige
D" "'^fHierdeskundige was' »tot l juli, daana wem ae tunctie overgenomen door
T al tevens als adviseur van de DEC.

i)<nne»u*i«Mme. DEC, taken. deskundigheden en rooster van aftreden

Taken, deskundigheden en rooster van aftreden

Niet-Unilever leden:
Aftredend op

12-12-2002

12-12-2001
12-12-2002
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enen 12-12-2001
f&n
•en 12-12-2000
•aktisch) 01-01-2001
;ven 12-12-2001

De voorzitter bezoekt voor oe i/c*, uv , v.0—_ .ngen van de NVDEC.

Reglementen
Het reglement van de DEC, behoudens enkele specifieke aanvullingen, is overeenkomstig het
Referentie Reglement Dierexperimentencommissie dat door de Centrale Commissie Dierproeven
wordt gehanteerd. Op basis hiervan heeft de DEC ministeriële erkenning gekregen.
Naast een reglement is er ook een Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Hierin zijn in 2001 geen
wijzigingen aangebracht.

Vergaderingen
Er werden in 2001 twee plenaire (voltallige samenstelling) vergaderingen en 3 "Kleine DEC"
(URV medewerkers + de art. 14 functionaris) vergaderingen gehouden.

Werkwijze:
De onderzoeksplannen die ter toetsing worden aangeboden moeten vooraf wetenschappelijk
getoetst zijn door het UNC management en door de proefdierdeskundige ingeschat voor
dierongerief. Onderzoeksplannen worden, indien vanuit de DEC gewenst, met de
verantwoordelijke onderzoekers (study director) in de DEC besproken.
Voor goedkeuring van een onderzoeksplan is het nodig dat een meerderheid van de DEC er geen
bezwaar tegen heeft. Hoewel de "Kleine DEC" overeenkomstig het reglement van Centrale
Commissie Dierproeven (CCD) bevoegd is advies uit te brengen over dierexperimenten met
matig ongerief, heeft de DEC als werkwijze dat de buitenleden ruim van te voren de
onderzoeksplannen ter beoordeling toegezonden krijgen. Zij zijn zo in de gelegenheid om
telefonisch/schriftelijk advies uit te brengen.
De adviezen worden naar de gemachtigde van de vergunninghouder gezonden met een afschrift
aan UNC management en verantwoordelijke onderzoeker,

Dierproeven en adviezen

De DEC heeft zich er van vergewist dat de wetenschappelijke toetsing had plaatsgevonden.

De studies hebben geen opeenvolgende nummers, doordat het systeem van nummering ook voor
andere, niet-dierstudies wordt gebruikt.

| Het beoefenen van biotechnieken op muizen die over zijn na indeling en na
afloop van experimenten,
Doelstelling: Het in voorraad hebben van muizen voor de ontwikkeling en het in stand houden
van biotechnieken.
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Duur: geheel 2001
DEC advies: Geen beperkende voorwaarden. Geen Bezwaar

Het beoefenen van biotechnieken op ratten die over zijn na indeling en na
afloop van experimenten.
Doelstelling: Het in voorraad hebben van ratten voor de ontwikkeling en het onderhouden van cl
biotechnieken,
Duur: geheel 2001
DEC advies: Geen beperkende voorwaarden. Geen Bezwaar

Study Iet beoefenen van biotechnieken op hamsters die over zijn na indeling en na
afloop van experimenten.
Doelstelling: Het in voorraad hebben van hamsters voor de ontwikkeling en het onderhouden van #ƒ
biotechnieken.
Duur: geheel 2001
DEC advies: Geen beperkende voorwaarden. Geen bezwaar

Het beoefenen van biotechnieken op cavia's die over zijn na indeling en na
afloop van experimenten.
Doelstelling: Het in voorraad hebben van hamsters voor de ontwikkeling en het onderhouden van
biotechnieken. j
Duur: geheel 2001 a

DEC advies: Geen beperkende voorwaarden. Geen bezwaar

rat.
Doelstelling: Het meten van d ....... r.

Duur: Totaal 10 weken.
DEC advies: Geen beperkende voorwaarden. Geen bezwaar.

. Identification of , _____ lU . "" " ";'ing compounds.
Doelstelling: Het doel van deze studie is de functionaliteit vast te stellen van

k versterken effect is waargenomen. / o_ \ '
Duur: geheje jaar 2001.
DEC advies: Geen beperkende voorwaarden. Geen bezwaar.

, . — „ ̂ „-J

Doelstelling: Het' «*..«.,

V i'00
Duur: 7 weken. V "
DEC advies: Geen beperkende voorwaarden. Geen bezwaar.
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R • The effect ...... " " - *«<* >ressure
Jr ,uts.

Doelstelling: Het doel van dit experiment is het effect op de bloeddruk nagaan . an .5
ve- • • - • -v---1- (^ g y
Duur: 6 maanden /
DEC advies: Geen bezwaar, mits bij een positief resultaat er een vervolg studie zal plaatsvinden,
daar het anders niet zinvol genoemd experiment uit te voeren.

Gedurende het jaar 2001 werden geen onderzoeksplannen behandeld die door de DEC-URV als
problematisch werden ervaren.

Naar aanleiding van het sluiten van de locatie voor het uitvoeren van dierstudies binnen Unilever
Vlaardingenper 01-01-2002, is besloten om de Dierexperimenten Commissie van Unilever
Vlaardingen per zelfde datum op te heffen.

Gestuurd aan:
Inspectie K&W
Gemachtigde vergunninghouder
DEC leden.

\ (art 14).
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