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De overgangsregeling dat Instellingsvergunninghouders zelf een advies van een dierexperimentencommissie (DEC) aan kunnen vragen, en dus een aanvraag tot projectvergunning
en een advies van een DEC tegelijk in kunnen dienen, stopt per 1 januari 2018. De Centrale
Commissie Dierproeven vertelt welke route u nu moet nemen voor uw projectvergunning
aanvraag.
Met ingang van 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk om uw projectvergunningaanvraag
samen met een DEC-advies in te dienen bij de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). In de
Wet op de dierproeven is aangegeven dat de CCD advies vraagt aan een DEC. Bij inwerkingtreding op 14 december 2014 is er voor gekozen vooralsnog twee wegen te bewandelen in
het aanvraagtraject. Met ingang van 1 januari aanstaande vervalt één weg binnen dit traject: u
kunt dan niet zelf meer een projectaanvraag naar de DEC sturen. De verandering heeft als doel
om strakker te kunnen sturen op de wettelijke termijnen, waarbij DECs zich concentreren op
het aan de CCD uit te brengen advies bij het ingediende projectvoorstel.

Veertig werkdagen
Voor het behandelen en de uiteindelijke besluitneming staan maximaal 40 werkdagen in de
wet omschreven. Met de verandering per 1 januari betekent dit concreet dat de tijdverdeling tussen de DEC en de CCD is gesteld op ieder twintig werkdagen. Tijdens het proces van
behandelen van een aanvraag bekijken de CCD en de DEC of de aanvraag voldoet aan de eisen
die in de wet worden omschreven. Daarbij wordt gekeken naar ethische, wetenschappelijke
en dierenwelzijnsaspecten. Dit staat in de volgende artikelen van de Wet op de dierproeven: 2,
tweede en derde lid, 9, 10, 10a2, 10a4, 10b, 10d tot en met 10h, 11, 13 en 13f.
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Uitdaging
Deze aanpassing is best een uitdaging voor alle partijen. Niet alleen voor de instellingvergunninghouders betekent dit een verandering, maar ook voor bijvoorbeeld de Instanties voor
Dierenwelzijn (IvD) en DECs. Wat betekent dit nu concreet voor iedereen?
Vergunningaanvragers
• d
 irecte routing naar CCD: u kunt uw projectvergunningaanvraag direct indienen
bij de CCD
• u kunt wel een DEC van voorkeur aangeven
• praktisch: uw aanvraag moet voorzien in alle gevraagde informatie. Het is van belang dat de
kwaliteit van de aanvragen goed genoeg is en voldoende informatie bevat om tot een advies en besluit te komen. De CCD heeft een toelichting geschreven voor het invullen van de
aanvraag. Deze kunt u gebruiken om uw aanvraag zo volledig en correct mogelijk te maken.
Omdat de schrijfhulp die sommige DECs nog boden, komt te vervallen is het belangrijk dat
de instellingsvergunninghouder zo nodig voorzieningen treft om de kwaliteit van aanvragen te waarborgen.
Instantie voor Dierenwelzijn
• elke aanvraag tot projectvergunning moet afgestemd zijn met de IvD
• de IvD heeft een grote rol bij het schrijven van de bijlagen dierproeven. Het duidelijk beschrijven van de technische en dierenwelzijnsaspecten kunnen het proces van advisering en
besluitvorming voor zowel de DEC als de CCD soepeler laten verlopen.
Centrale Commissie Dierproeven
• vraagt erkende* DEC om advies.
• van aan aanvrager vragen om aanvullingen wanneer de aanvraag nog niet compleet genoeg
is om tot een besluit te komen.
• besluit op de aanvraag, waarbij het advies van de DEC zwaarwegend is
• d
 e CCD zorgt ervoor de besluitvorming binnen 40 werkdagen plaatsvindt, of bij complexe
projecten binnen 55 dagen.
Dierexperimentencommissie
• geeft binnen 20 werkdagen advies aan de CCD over een projectvergunningsaanvraag
• kan aan aanvrager vragen om aanvullingen wanneer de aanvraag nog niet compleet genoeg
is om een ethische afweging te maken.
• kan ook de CCD laten weten dat de projectaanvraag niet beoordeeld is.
Wilt u alle informatie met betrekking tot het aanvragen van een projectvergunning? Via de QRcode verwijzen we u graag naar onze website.
* In de Wet op Dierproeven is vastgelegd dat de CCD een DEC kan erkennen. Om erkend te kunnen worden moet een DEC aan een aantal
wettelijke vereisten voldoen.
In de wet bijvoorbeeld vastgelegd hoe een DEC moet zijn samengesteld qua expertise en dat de helft van de DEC leden alsmede de
voorzitter geen arbeidsrelatie met de instelling mag hebben. Daarnaast volgt uit de wet dat de advisering over de beoordeling van een
projectvoorstel door de DEC op onafhankelijke en onpartijdige wijze
plaats moet vinden.
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