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Protocol werkafspraken Nationaal Comité advies dierproevenbeleid 
en de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit  
 
 
Inleiding 
Per 18-12-2014 is het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) ingesteld voor de 
bescherming van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden.  

Het voorliggende protocol geeft een nadere invulling aan de relatie tussen het NCad en de Minister 
van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), voor zover die relatie niet bij of krachtens de wet 
is geregeld. De zelfstandige positie van het NCad bij de uitvoering van haar bij of krachtens de Wet 
op de dierproeven opgedragen taken en de beleidsverantwoordelijkheid op het gebied van 
dierproeven van de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit staan hierbij voorop. Dit 
protocol weerspiegelt de gedachte dat een goede interactie tussen de Minister van Landbouw 
Natuur en Voedselkwaliteit en het NCad een goede uitoefening van de taken en bevoegdheden van 

het NCad bevordert.  
 

 
HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN  
 
Artikel 1  

In dit protocol wordt verstaan onder:  
a. minister: de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit;  
b. ministerie: het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit;  
c. het Nationaal Comité, bedoeld in artikel 19, eerste lid van de wet; hier te noemen 

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) 
d. DAD: de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het Ministerie van Landbouw 

Natuur en Voedselkwaliteit  

e. RVO.nl: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;  
f. Het Bureau: het personeel, bedoeld in artikel 19, achtste lid, van de wet, ter beschikking 

gesteld door de minister afkomstig uit de formatie van RVO.nl;  
g. algemeen secretaris: de medewerker van het Bureau die leiding geeft aan het Bureau;  
h. wet de Wet op de dierproeven;  

 
 

HOOFDSTUK 2 BEHEERSMATIGE RELATIE  
 
Artikel 2 Begroting, jaarplan en jaarverslag  

1. Het NCad stelt jaarlijks een verslag op over de activiteiten van het afgelopen jaar.  
2. Het NCad stelt jaarlijks een jaarplan voor het opvolgende jaar op, waarvan een - in overleg 

met RVO.nl opgestelde - ontwerpbegroting deel uitmaakt.  

3. De posten die in de begroting van RVO.nl zijn opgenomen voor het Bureau van het NCad 
sluiten aan op de in de ontwerpbegroting van het NCad voor het Bureau opgenomen 
posten.  

4. In de ontwerpbegroting wordt alles vastgelegd wat de minister in staat stelt een goede 
afweging te maken voor het desbetreffende onderdeel van de departementale begroting.   
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5. Voor de financiële verantwoording over de werkzaamheden van het Bureau wordt gebruikt 

gemaakt van de administratieve systemen en processen die worden gehanteerd voor 
RVO.nl.  

6. Het Bureau zorgt voor een zorgvuldige registratie van inkomsten en uitgaven en maakt 
daarbij gebruik van de daarvoor specifiek bestemde boekingssleutels.  

7. Het NCad draagt in overleg met RVO.nl zorg voor de financiële verantwoording aan de 
minister over de kosten van het NCad en het Bureau op basis van de door het Bureau 
bijgehouden registratie.  

8. De inzet van RVO.nl voor het NCad wordt in de jaarlijkse offerteaanvraag van LNV aan 
RVO.nl opgenomen.  

9. RVO.nl neemt de inzet voor het NCad op in de RVO.nl offerte en in de verantwoording van 
RVO.nl aan LNV. Hierbij worden de tarieven van RVO.nl gehanteerd.  

10. De financiële verantwoording van het NCad loopt mee met de jaarrekening van RVO.nl en 
wordt uiterlijk 15 maart van het jaar t + 1 opgeleverd door RVO.nl.  

 
 
HOOFDSTUK 3 BELEIDSMATIGE RELATIE  
 

Artikel 3 Wederzijds informeren  
1. Het NCad verstrekt uit eigen beweging zo spoedig mogelijk de gegevens die nodig zijn voor 

de taakuitoefening van de minister of waarvan het NCad redelijkerwijs kan aannemen dat 

zij voor de taakuitoefening van de minister nodig zijn.  
2. De minister verstrekt uit eigen beweging of op verzoek van het NCad zo spoedig mogelijk 

de gegevens die nodig zijn voor de taakuitoefening van het NCad of waarvan hij 
redelijkerwijs kan aannemen dat zij voor de taakuitoefening van het NCad nodig zijn.  

3. Het NCad en de minister informeren elkaar tijdig over onderwerpen die in de publiciteit 
kunnen komen en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het voor de ander 
van belang is om daarvan op de hoogte te zijn.  

 
Artikel 4 Woordvoerderschap  
Ingeval van advisering door het NCad op verzoek van de minister:  

a. worden over een advies naar derden toe in ieder geval geen mededelingen gedaan dan 
nadat de minister het advies heeft ontvangen;  

b. wordt het advies door het NCad twee weken nadat de minister het heeft ontvangen, 

openbaar gemaakt.  
c. wordt over een uitgebracht advies niet eerder gecommuniceerd dan twee weken nadat de 

minister het heeft ontvangen.  
 
Artikel 5 Samenwerking  
Het NCad kan zich doen bijstaan door externe deskundigen.  
 

Artikel 6 Relatiebeheerders  
1. In de verantwoordelijke beleidsdirectie DAD wordt een relatiebeheerder aangewezen voor 

het werkterrein van het NC.  

2. Namens de minister fungeert de relatiebeheerder als eerste aanspreekpunt voor de 
beleidsmatige kwesties op werkniveau.  

3. Binnen het NCad fungeert de algemeen secretaris van het NCad als relatiebeheerder voor 

het werkterrein van het NCad. Hij vormt voor het ministerie het eerste aanspreekpunt in 
beleidsmatige kwesties op werkniveau.  
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Artikel 7 Regulier overleg  

1. Het NCad en de minister treden regelmatig en tenminste tweemaal per jaar in overleg over 
ontwikkelingen op het gebied van de aan het NCad opgedragen wettelijke en andere door 
de minister opgedragen taken.  

2. De directeur DAD en de voorzitter van het NCad vergezeld door de algemeen secretaris van 
het NCad treden regelmatig en tenminste tweemaal per jaar in overleg.  

3. Indien daaraan behoefte is, vindt onverminderd de vorige leden tussentijds overleg plaats.  

 
Artikel 8 Functioneren algemeen secretaris  

1. De voorzitter van het NCad wordt betrokken bij de functioneringsgesprekken die namens 
de minister door een medewerker van RVO.nl worden gevoerd met de algemeen secretaris.  

2. Personeel dat werkzaam is voor het NCad (het Bureau) legt over de inhoud van de 
werkzaamheden uitsluitend daaraan verantwoording af.  

 
Artikel 9 Vertrouwelijkheid  
De minister enerzijds en het NCad anderzijds nemen in hun onderlinge beleidsmatige relatie ten 

opzichte van derden vertrouwelijkheid in acht voor zover dit uit wet- en regelgeving of de aard der 

zaken voortvloeit.  
 
Artikel 10 Evaluatie  
Eens in de vijf jaar vindt een evaluatie plaats over het functioneren van het NCad. De minister en 
het NCad maken afspraken over de inhoud en de aanpak van de evaluatie en de te verstrekken 
gegevens.  

 
Artikel 11 Contacten NCad met de Staten-Generaal  

1. De Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren en de Leidraad 
aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren zijn van overeenkomstige toepassing op 
de medewerkers van het Bureau van het NCad.  

2. Het NCad licht de minister voorafgaand aan formele contacten als bedoeld in het eerste lid 
zo spoedig mogelijk in over deze contacten en verzoekt daarbij, waar dat op grond van de 
aanwijzingen externe contacten of de leidraad externe contacten vereist is voor de 
medewerkers van het Bureau, om instemming van de minister.  

3. Zo nodig vindt overleg plaats tussen de minister en het NCad over contacten als bedoeld in 

het eerste lid.  

4. Indien de minister niet aanwezig is bij de contacten tussen de Staten-Generaal en het 
NCad informeert het NCad de minister zo spoedig mogelijk na afloop van contacten als 
bedoeld in het eerste lid.  

 

Artikel 12 Internationale contacten  
De minister kan zich bij Europees of ander internationaal overleg doen bijstaan of laten 
vertegenwoordigen door het NCad voor zover dit niet strijdig is met de onafhankelijke positionering 
van het NC.  
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HOOFDSTUK 4 OVERIGE BEPALINGEN  

 
Artikel 13  
Dit protocol treedt in werking na ondertekening.  
 
Artikel 14  
Dit protocol wordt aangehaald als: Protocol werkafspraken Nationaal Comité advies 
dierproevenbeleid en de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.  

 
Artikel 15 
Met ondertekening van dit protocol vervalt Protocol werkafspraken Nationaal Comité en de minister 
van Economische Zaken. 
 
 

’s-Gravenhage, 18 december 2020 
 
 
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 
 
 

 
 
Carola Schouten 
 
 

 

 

Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid, 

 

Namens gehele NCad 

 

 

Henk Smid 

Voorzitter 

 

 

 

 
 

Handtekening 

 
 


