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Introductie 

Het aanvragen van een CCD vergunning voor het uitvoeren van dierproeven start met het 

afstemmen van de aanvraag met de Instantie voor Dierenwelzijn (IvD; Figuur 1). Hierbij 

wordt met name gekeken naar de technische aspecten en naleving van de 3V’s (Vervanging, 

Vermindering, Verfijning). Of een aanvraag voldoende ‘wetenschappelijke kwaliteit’ heeft 

wordt bekeken door de toetsingskamer. Indien deze stappen doorlopen zijn wordt de 

aanvraag, namens de vergunninghouder (RUG)  ingediend bij de CCD. De CCD zal een 

dierexperimentencommissie (DEC) om advies vragen. De CCD zal doorgaans de aanvraag 

naar de –door de aanvrager aangegeven- DEC sturen. Voor RUG aanvragers is dit altijd de 

DEC-RUG. De DEC-RUG zal met name naar wetenschappelijke en ethische aspecten van de 

aanvraag kijken en een advies opstellen t.a.v. de aanvraag. Om dit uit te kunnen voeren 

heeft de DEC-RUG een hierop toegespitste expertise (zie Tabel 1). Na het ontvangen van het 

DEC advies neemt de CCD een besluit en zal eventueel een vergunning afgeven aan de 

vergunninghouder. Hierna volgt er nog een afstemronde met de IvD voor het afspreken van 

meer details in het kader van de uit te voeren dierexperimenten: elk uit te voeren 

experiment wordt vooraf met de IvD besproken en vastgelegd in een protocol.     

 

 

 

Figuur 1. Infographic: van idee naar CCD vergunning. (bron: https://proefdierjaarverslagrug.nl/2017) 
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De DEC-RUG 

Samenstelling 

Conform samenstellingseisen vastgesteld in de wet op de dierproeven (WoD) 

was de DEC op 1 Januari 2018 samengesteld zoals weergegeven in tabel 1. 

Gedurende het lopende jaar is er één DEC lid afgetreden, deze is opgevolgd 

door een nieuw DEC lid.    
 

Tabel 1. Samenstelling DEC-RUG op 1 januari 2018 

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

Betrokken bij dierproeven? 
B/NB 

Arbeidsrelatie  
RUG 

Voorzitter W3V; PG; HV; PB B* gA 

Lid 2 W3V, PB B* gA 

Lid 3 E NB gA 

Lid 4 W3V B gA 

Lid 5 W3V B A 

Lid 6 ED NB gA 

Lid 7 W3V B A 

Lid 8 W3V NB gA 

    

Adviseur 1 Proefdierdeskundige, Lid IvD   

Adviseur 2 Proefdierdeskundige, Lid IvD   

Secretaris 
(ambtelijk) 

   

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 
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, B* = betrokken uitsluitend buiten NL; Arbeidsrelatie: gA = geen arbeidsrelatie; A = arbeidsrelatie 

 

Vergunninghouders. 

De DEC-RUG behandelde CCD aanvragen voor de RUG (UMCG, Faculty of Science and 

Engineering). In 2018 heeft de DEC-RUG geen aanvragen voor externe vergunninghouders 

behandeld.  

 

Activiteiten DEC-RUG 
 

Vergaderingen 
In de reguliere (maandelijkse) DEC vergaderingen, en incidentele extra bijeenkomsten in 
‘klein comité’,  zijn CCD aanvragen besproken en DEC adviezen voor de CCD voorbereid. 
Ook zijn een aantal keren aanvragers uitgenodigd, dit om nadere uitleg te vragen of een 
voorgenomen (negatief) DEC advies toe te lichten.  
 
CCD Aanvragen    
In 2018 zijn 27 nieuwe CCD aanvragen en 1 wijzigingsaanvraag door de DEC behandeld. Bij 
20% van de (wijzigings)aanvragen was het DEC oordeel ‘niet beoordeelbaar’: deze aanvragen 
zijn geretourneerd naar de CCD. De CCD heeft daarop de aanvrager op de hoogte gesteld 
van de DEC kritiek en de aanvrager in de gelegenheid gesteld om een gereviseerde versie in 
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te sturen. Bij 3 aanvragen en 1 wijzigingsaanvraag werd door de DEC uiteindelijk een 
negatief advies afgegeven. Deze adviezen zijn opgevolgd door de CCD. De doorlooptijden 
voor benodigde werkdagen voor het opstellen van een advies zijn weergegeven in Figuur 2. 
Het gemiddelde aantal werkdagen lag op 15. Dit is ruim onder de door de CCD opgelegde 
maximale doorlooptijd van 20 werkdagen. Bij twee (meer complexe) aanvragen is er een 
overschrijding geweest van de maximale doorlooptijd, waarvoor toestemming van de CCD is 
verkregen.  
 

 
Figuur 2. Doorlooptijd bij DEC-RUG voor ingediende CCD aanvragen/wijzigingen in 2018.  
De rode stippellijn geeft de maximale  doorlooptijd van 20 werkdagen voor behandeling van CCD 

aanvragen aan. *:Overschrijding van de doorlooptijd met toestemming van de CCD. 

 
Landelijk overleg 
De DEC-RUG heeft geparticipeerd in NVDEC georganiseerde DEC voorzitters/secretarissen 
overleggen op 19 april, 16 augustus en 23 oktober. Dit  overleg was steeds voorafgaand aan 
de CCD-DEC voorzitters/secretarissen bijeenkomsten, georganiseerd door de CCD op 
dezelfde dagen. Ook hierin participeerde de DEC-RUG.  

 
Educatie  
Bij cursussen proefdierkunde, gegeven in januari, juni en september, werd de nieuwe wet op 
de dierproeven, de aanvraagprocedure en de rol van de DEC hierin, uitgelegd.  
  


