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Geachte heer , beste , 

 

 

In 2021 heeft onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) in opdracht van het 

ministerie van LNV een evaluatie uitgevoerd van het NCad, getiteld ‘Positioneren in 

het stelsel van proefdierbescherming, evaluatieonderzoek naar het NCad over de 

jaren 2016-2021’. Het NCad heeft de gelegenheid gekregen om te reageren op 

feitelijke onjuistheden in het rapport. Deze opmerkingen zijn door AEF verwerkt. 

Het NCad is blij met de evaluatie en de uitkomsten ervan en kan zich grotendeels 

vinden in de conclusies en aanbevelingen zoals geformuleerd in paragraaf 2.1 en 

2.2. Daarin wordt aangegeven dat het NCad in de korte tijd sinds de oprichting al 

een positie heeft verworven in het stelsel van proefdierbescherming. Het beeld dat 

van het NCad wordt geschetst benadrukt haar verbindende en vernieuwende rol in 

het gemêleerde veld van stakeholders.  
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In het rapport wordt geconcludeerd dat er een brede behoefte is aan de herijking 

van de rol en taken van het NCad. Het ministerie van LNV zou hierin het voortouw 

moeten nemen. AEF geeft een aantal overwegingen waarom herijking wenselijk is: 

het brede takenpakket van het NCad en dualiteit daarin; de complexiteit van het 

stelsel; de governance door LNV; de taken die in de Wod aan het NCad en de 

Centrale Commissie Dierproeven (CCD) zijn gegeven. De conclusies vergen nadere 

bespreking door LNV en NCad. In dit verband werken we ook graag mee aan de 

hernieuwde werkafspraken over de diverse overlegvormen tussen uw ministerie en 

het NCad. 

 

AEF wijst er op dat de taak van harmonisatie van projectbeoordeling in Nederland is 

neergelegd bij de CCD, terwijl deze taak in veel andere Europese landen is belegd bij 

het Nationaal Comité (NC). Beide mogelijkheden zijn een legitieme interpretatie van 

de Europese richtlijn. Het gaat er om dat deze taak goed is belegd in de lidstaat. 

Vanuit de optiek van het NCad is er dus op zich geen reden om de huidige 

taakverdeling tussen CCD en NCad ter discussie te stellen. Het NCad draagt bij aan 

de harmonisatie door aan de IvD’s, de DEC’s en de CCD te adviseren, onder andere 

over de interpretatie van wet en regelgeving, en door actief te participeren in de 

samenwerking binnen Europa tussen NC’s. Daarnaast werkt het NCad aan de 

harmonisatie van ongeriefinschatting en de interpretatie van wet- en regelgeving 

door samen met DALAS en het IvD Platform FELASA-workshops te organiseren. 

 

Het NCad heeft een breed takenpakket vanuit de Wet op de dierproeven (Wod) en 

de Dierproevenregeling. Bij de opstart van het NCad heeft het ministerie, 

opdrachtgever van het NCad, in deze taken geprioriteerd door een grote 

hoeveelheid adviesvragen bij het NCad neer te leggen. In korte tijd heeft het NCad 

adviesrapporten opgesteld en op deze wijze de vragen vanuit het ministerie van 

LNV beantwoordt. Dat vereiste echter wel de volledige beschikbare capaciteit van 

het NCad waardoor er in de beginjaren van het NCad weinig tijd overbleef voor 

andere taken.  

 

Het NCad bezint zich geregeld op haar rol en taken tijdens haar ‘heidagen’. Hierdoor 

heeft het NCad in de eerste zes jaar van haar bestaan een ontwikkeling 

doorgemaakt. Sinds de capaciteit het toelaat, zijn ook andere taken opgepakt. De 

huidige invulling is grotendeels gebaseerd op de uitgebreide stakeholderconsultatie 

die het NCad in 2019 heeft uitgevoerd en op vragen vanuit het veld. Deze invulling 

doet meer recht aan de brede taakstelling vanuit de wet en de regeling, dan die in 

de beginjaren van het NCad. De rol die het NCad vervult, heeft daarmee het 

karakter van aanjager van vernieuwing (i.p.v. politieke doelstellingen op pagina 16). 
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Zoals ook in het rapport wordt aangegeven (op pagina 20) wordt LNV graag op de 

hoogte gehouden van onze te kiezen koers en accenten voor het komende jaar. Als 

onafhankelijk orgaan vindt het NCad het belangrijk om met vaste regelmaat met 

haar opdrachtgever in gesprek te zijn over rollen en taakinvulling. Het is altijd goed 

om de huidige effectiviteit en efficiëntie van de taakuitvoering verder te vergroten.   

 

Wat betreft de door de onderzoekers geconstateerde onderbesteding in de 

afgelopen jaren is het belangrijk te vermelden dat het NCad afgelopen jaar ca 85% 

van haar budget nodig heeft gehad.  Het verschil met eerdere jaren zit vooral in de 

inhuur van externe expertise. Externe inhuur zal ook in het huidige jaar en volgende 

jaren nodig zijn voor het realiseren van de ambities en doelstellingen. Het NCad 

verwacht het beschikbare budget de komende jaren hard nodig te hebben.  

 

Het bevorderen van innovatie op het gebied van alternatieven voor dierproeven 

draagt bij aan de hoofdtaak van het NCad, namelijk de bescherming van dieren 

gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. In dat licht is het bevorderen van 

innovatie op het gebied van alternatieven en het adviseren daarover een opgave 

vanuit de Europese richtlijn en dus van de Wod. Als het gaat om alternatieven voor 

dierproeven kan het NCad een brug slaan tussen het ministerie en het 

onderzoeksveld. 

 

Het NCad is vanaf het begin betrokken geweest bij TPI. In de beginjaren als lid, 

waarbij ook aanvullend menskracht geleverd werd aan het programma vanuit het 

ondersteunend bureau van het NCad. Maar voor een officieel adviesorgaan van het 

ministerie is zo’n rol ingewikkeld om een onafhankelijke positie te kunnen 

behouden. Daarom is, net als de KNAW, vanuit de notie van rolzuiverheid besloten 

agenda-lid te worden en vanuit die optiek een actieve rol te vervullen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Henk Smid 

Voorzitter NCad 




