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Tweeëntwintigste bijeenkomst Nationaal Comité advies dierproevenbeleid
d.d. 16-12-2016

Opening en vaststelling agenda
Alle leden zijn aanwezig. Tevens zijn drie medewerkers en de rijkstrainee van het
secretariaat van het NCad aanwezig.

Mededelingen
Vacature senior adviseur
De vacature is binnen het ministerie van Economische Zaken opengesteld en
inmiddels hebben met een aantal kandidaten gesprekken plaatsgevonden.
Beleidsreactie op het advies Afbouwschema
De Tweede Kamer heeft inmiddels de beleidsreactie op het advies Afbouwschema
ontvangen. De staatssecretaris heeft de adviezen van het NCad in ontvangst
genomen en heeft een aantal daarvan middels het beleggen van concrete taken
ook al vorm gegeven.
Er wordt in dat kader vanuit de verantwoordelijke beleidsdirectie getracht om op
korte termijn een overleg te plannen met de voorzitter van het NCad, het RIVM en
ZonMw.
Congres in Fukuoka, Japan
Zoals ook in de vorige vergadering aan de orde is gekomen worden activiteiten die
in relatie staan met NCad werkzaamheden tijdens een vergadering gemeld. In dat
kader geeft de voorzitter aan dat hij op uitnodiging bij het Asian Congress 2016
on alternatives and Animal Use in Lifescience’ in Fukuoka, Japan is geweest waar
hij uitleg gegeven heeft over het NCad. Daarbij heeft hij ook aangegeven dat het
NCad werkt aan een advies betreffende het uitfaseren van dierproeven.
11de internationale wereldcongres
Het 11de World Congress on the Use of Animals and Alternatives in Life Sciences
in 2020 is toebedeeld aan Nederland en zal worden gehouden in Maastricht.
Coördinatieteam i.h.k.v. advies Denktank
In het kader van het advies van de Denktank: ‘In transitie!, Nederland
internationaal toonaangevend in proefdiervrije innovaties’ dat in opdracht van het
ministerie van Economische Zaken is uitgegeven wordt een projectbureau
opgericht waarvan een klankbordgroep en een coördinatieteam deel uitmaken.
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Actielijst
Naar aanleiding van de actielijst:
Vervolg advies in voorraad gedood
Op 19 en 22 december vinden twee werkgroep overleggen plaats; een werkgroep
voor het opstellen van kwaliteitseisen en efficiëntie criteria voor het maken van
genetische veranderde muizen en ratten met behulp van gene editing methoden
en een werkgroep voor het opstellen van kwaliteitseisen en efficiëntie criteria voor
het fokken van genetisch veranderde muizen en ratten. Er zijn 3 bijeenkomsten
per werkgroep gepland.

Datum
December 2016

Plaatsen van lijst met Codes of Practice (CoP’s)
Er is een voorstel gedaan aan de Biotechnische Vereniging om een lijst met CoP’s
op hun website te plaatsen. Aan de lijst is een disclaimer toegevoegd voor
eventueel verouderde CoP’s. Zodra de Biotechnische Vereniging de lijst heeft
geplaatst wordt het NCad daarover ingelicht.
Platform IvD
Het bestuur van het Platform IvDs is gekozen. De volgende stap is het opstellen
van statuten. Het Platform is ondergebracht bij de Biotechnische Vereniging. Het
NCad zou graag zien dat de op te stellen statuten duiding geven aan de rol van
het Platform als spreekbuis van alle aangesloten IvDs in de samenwerking met het
NCad, met name bij de invulling en uitvoering van de werkzaamheden van het
NCad.

CoP Pijnbestrijding
In de laatste bijeenkomst van de NCP’s is aangegeven geen Europees gedragen
CoP voor pijnbestrijding te gaan opstellen. Wel wordt de mogelijkheid geboden om
relevante documenten van lidstaten op de website van de Europese Commissie te
plaatsen. De structuur om dergelijke informatie met andere lidstaten te delen
dient echter eerst definitief door de Europese Commissie te worden vastgesteld
alvorens wij de in Nederland opgestelde CoP over pijnbestrijding op die website
kunnen plaatsen.
Deprivatie/gecontroleerde vochtinname
De eerste vergadering van de twee werkgroepen heeft plaatsgevonden op 28
november. Het waren twee constructief en oriënterende bijeenkomsten. Er zijn
afspraken gemaakt voor de volgende bijeenkomsten die begin januari zullen
plaatsvinden. Een aantal werkgroep leden zal voor die vergadering onderwerpen
voorbereiden. Een van de onderwerpen die zal worden besproken is het
vaststellen van de verschillende definities. De maatschappelijke consultatie is
gepland voor eind januari. De uitnodigingen daarvoor zullen spoedig worden
uitgestuurd.
Symposium met Eurogroup
In algemene zin is er al contact met Eurogroup over een te houden symposium
geweest. Het is van belang om de doelstelling van een dergelijke bijeenkomst van
te voren helder vast te stellen. Ook de rol die het NCad wil vervullen dient
duidelijk te zijn. Wil het NCad de trekker zijn of moderator? Vanuit het NCad
worden verschillende suggesties gedaan hoe een dergelijk symposium kan worden
ingevuld, waarbij spelers zoals de parlementaire werkgroep dierenwelzijn, andere
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gelijkgestemde lidstaten en het ministerie van Economische Zaken een eventuele
rol kunnen spelen.
Daarbij kan de bijeenkomst van 6 en 7 december die de Europese Commissie
heeft georganiseerd als uitgangspunt dienen. Een verslag van deze bijeenkomst
wordt in januari verwacht.
Het secretariaat zal met de betreffende beleidsdirectie van Economische Zaken in
contact treden of en hoe hier concrete stappen kunnen worden gezet.

Datum
December 2016

Verslag vorige bijeenkomst
Het verslag wordt na een enkele aanpassing goedgekeurd.

Terugblik Advies Afbouwschema dierproeven
Het NCad blikt terug op het proces van het tot stand komen van dit advies. Het
was een bijzonder advies met grote dynamiek. Verschillende NCad leden geven
aan dat de tijdsdruk enorm was, anderen stellen vraagtekens of meer tijd echt
nodig was. Wel heeft dit advies een behoorlijk beslag gelegd op de leden en met
name de trekker en de betreffende medewerkers van het secretariaat. Deze forse
inspanning heeft geresulteerd in een gebalanceerd advies.
De reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken op het advies omvat
een aantal concrete acties voor het NCad. Er zal nog een officieel verzoek komen,
echter vanuit het secretariaat zal al worden nagedacht over voorstellen hoe
invulling gegeven kan worden aan een aantal punten.
Terugblik Symposium en werkgroep Synthesis of Evidence (SoE)
Het was een tijdrovende actie om de deelnemers tijdig het Europees Parlement
binnen te loodsen. Alhoewel er een groot aantal deelnemers aanwezig was bleek
het aantal Parlementariërs tegen te vallen. Met dit symposium heeft het NCad zich
wel op Europees niveau op de kaart gezet.
In de middag vond de werkgroep plaats. Een aantal werkgroepleden kon zich niet
vinden in de gekozen paraplu term SoE en gaf aan dat er al veel op het gebied
van SoE bekend is. Uiteindelijk is besloten dat het advies over SoE dat het NCad
heeft uitgebracht als uitgangspunt zal worden genomen. De adviezen die daarin
staan vermeld zullen deelwerkgroepen verder gaan uitwerken. Dit zal onder meer
resulteren in een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift.
De CCD heeft echter de verwachting dat de werkgroep een CoP zou gaan
opstellen. Aangegeven wordt dat een van de werkgroep leden tevens een CCD lid
is.
Mocht een internationale CoP niet mogelijk blijken dan dient er alsnog een
nationale CoP te worden opgesteld.
Jaarplan 2017
Het document dat is meegestuurd betreft een voorstel van onderwerpen die in
2017 zouden kunnen worden opgepakt.
Inzake het advies Afbouwschema dient eerst nadere feedback van de
staatssecretaris te worden afgewacht alvorens een beter beeld ontstaat wat er
van het NCad wordt verwacht in 2017. Het secretariaat zal een schets maken hoe
het advies zou kunnen worden ingevuld.
Ideeën voor 2017 en eventuele prioritering kunnen NCad leden doorgeven aan het
secretariaat voor het eind van 2016.
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W.v.t.t.k.
De voorzitter vermeldt dat hij helaas de vergadering op 13 januari verhinderd is
wegens verplichtingen in het buitenland.
Verder worden geen punten naar voren gebracht.

Datum
December 2016

Pagina 4 van 4

