Reglement Dierexperimentencommissie Utrecht

1. Algemene bepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.

Wet: de Wet op de dierproeven.

b. DEC Utrecht: de dierexperimentencommissie erkend op grond van artikel 18a van de Wet.
c.

Lid of Leden: een lid of leden van de DEC Utrecht.

d. Projectvergunning: een vergunning voor het uitvoeren van een Project zoals bedoeld in artikel
10a van de Wet.
e.

Projectvoorstel: het voorstel dat wordt ingediend ten behoeve van een aanvraag om een
Projectvergunning zoals bedoeld in artikel 10a, tweede en derde lid, van de Wet.

f.

CCD: de Centrale Commissie Dierproeven zoals bedoeld in artikel 18 van de Wet.

g. Advies: een advies van de DEC Utrecht aan de CCD over een Projectvoorstel, zoals bedoeld in
artikel 10a derde lid van de Wet.
h.

Vergunninghouder: houder van een instellingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2 van de
Wet.

i.

oDEC: de dierexperimentencommissie die was erkend overeenkomstig de Wet op de
dierproeven van 12 januari 1977 en zoals gewijzigd op 25 juni 2009.

2. Instelling en erkenning
2.1

De DEC Utrecht is ingesteld door de Vergunninghouders UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht
en is erkend door de CCD op grond van artikel 18a, eerste lid, van de Wet.

2.2

De DEC Utrecht is bevoegd tot het adviseren van de CCD met betrekking tot de toetsing van
Projectvoorstellen en de verlening van een Projectvergunning, alsmede de advisering omtrent
mutaties van eerder door de oDEC uitgebrachte adviezen aan de Vergunninghouder (tot ultimo
1-1-2018).

3. Samenstelling, vergadering en werkwijze
3.1 Samenstelling en expertise
3.1.1 De DEC Utrecht bestaat uit ten minste zeven Leden, waaronder de voorzitter. Op grond van
artikel 18a2d van de Wet staan - naast de voorzitter - ten minste de helft van het aantal Leden
niet in een arbeidsverhouding tot de Vergunninghouder, over de beoordeling van wiens
Projectvoorstel een Advies wordt uitgebracht. Ten minste twee Leden zijn niet betrokken bij het
verrichten van dierproeven.
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3.1.2 De DEC Utrecht houdt bij een Advies 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;

-

eventueel bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen gebieden.

3.2 Vergadering en besluitvorming
3.2.1 De DEC Utrecht vergadert in beginsel twee keer per maand. De (vice)voorzitter kan besluiten dat
van de vergaderfrequentie wordt afgeweken.
3.2.2 Per vergadering van de DEC Utrecht zullen telkens ten minste zeven Leden worden uitgenodigd,
rekening houdend met de vereiste samenstelling als beschreven in artikel 3.1 van dit reglement.
3.2.3. In een vergadering van de DEC Utrecht kunnen bij aanwezigheid van ten minste vier Leden
besluiten worden genomen.
3.2.3 De secretaris van de DEC Utrecht agendeert en verzorgt de stukken en de verslaglegging.
3.2.4 Het uitwerken en uitbrengen van een Advies gebeurt onder verantwoordelijkheid van de
secretaris of de (vice)voorzitter.
3.2.5 De vergadering is niet openbaar.
Toegang tot de vergadering van de DEC Utrecht hebben:
-

de Leden,

-

de [algemeen/ambtelijk] secretaris,

-

de in artikel 3.3.2 van dit reglement bedoelde adviseurs en

-

eventuele genodigden.

3.2.6 De DEC Utrecht brengt Advies uit aan de CCD met gebruikmaking van de daartoe aangereikte
modelformulieren van de CCD. De DEC Utrecht 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.

Versie 30 april 2015

2

3.3 Werkwijze
3.3.1 Indien een Lid betrokken is bij de uitvoering van een Projectvoorstel of als anderszins in een
concreet geval een belangenconflict dreigt, zal dit Lid niet deelnemen aan het opstellen van een
Advies over het betreffende Projectvoorstel. Het Lid zal dit voorafgaand aan de vergadering
melden aan de (vice)voorzitter of de secretaris. De (vice)voorzitter ziet toe op juiste nakoming
hiervan.
3.3.2 Bij de opstelling van het Advies zal de DEC Utrecht een persoon als adviseur betrekken die
verantwoordelijk is voor het toezicht op het welzijn en de verzorging van dieren in de inrichting
van de Vergunninghouder waar het betreffende Projectvoorstel zal worden uitgevoerd, zoals
bedoeld in artikel 13f, derde lid, onderdeel a van de Wet.
3.3.3 Een Advies zal op onafhankelijke en onpartijdige wijze plaatsvinden. De (vice)voorzitter bewaakt
de onafhankelijkheid en onpartijdigheid met inachtneming van de Code ter voorkoming van
oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling van de KNAW.
3.3.4 De DEC Utrecht kan bij een Advies rekening houden met het advies van onafhankelijke en
onpartijdige deskundigen die geen lid zijn van de DEC Utrecht.

4. Benoeming en zittingsduur
4.1

De (vice)voorzitter en de andere Leden worden voor de termijn van vijf jaar benoemd door de
Vergunninghouders UMC Utrecht en Universiteit Utrecht. Na het verstrijken van de termijn
waarvoor de Leden zijn benoemd, kunnen zij éénmaal voor de periode van vijf jaar worden
herbenoemd.

4.2

De 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. Geheimhouding en onafhankelijkheid
5.1

Een Lid is verplicht, geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle informatie die hij in
het kader van zijn functie binnen de DEC Utrecht verkrijgt en die als vertrouwelijk is aangemerkt
of waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. Alle Leden
zullen hiertoe een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

5.2.

De geheimhoudingsplicht duurt voort na beëindiging van het lidmaatschap van de Leden.
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5.3

Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op andere personen die geen Lid zijn en
door de DEC Utrecht bij haar werkzaamheden worden betrokken in de hoedanigheid als
adviseur of toehoorder.

5.4

Een Lid van de DEC Utrecht vervult geen nevenfuncties die onverenigbaar zijn met een goede
invulling van zijn taken en zijn onafhankelijkheid en vertrouwen daarin kunnen schaden. Hij
maakt daartoe alle nevenfuncties kenbaar aan de (vice)voorzitter.

5.5

De secretaris houdt een lijst bij van de nevenfuncties en deze lijst ligt ter inzage bij het
secretariaat van de DEC Utrecht.

6. Verdeling werkzaamheden
6.1

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

7. Overige bepalingen
7.1

Er is een huishoudelijk reglement waarin de werkwijze van de DEC Utrecht nader wordt
omschreven.

7.2

De kosten van een Advies van DEC Utrecht staan vermeld op de website.

Vastgesteld te Utrecht d.d. 30 april 2015
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