BV ‘bijzondere’ info

FELASA, de Europese Federatie van proefdierkundige verenigingen, houdt elke 3 jaar een
groot internationaal congres op het terrein van proefdierkunde en 3V-alternatieven (www.
felasa.eu). In de loop der jaren is de omvang toegenomen, vooral omdat kwaliteit van leven
van proefdieren en het zorgvuldig uitvoeren van proefdieren steeds meer aandacht krijgen.
Het delen van nieuwe inzichten en het bijhouden van de vakkennis is daarbij essentieel. Deze
waarden zie je ook heel nadrukkelijk terug in de nieuwe Europese dierproevenrichtlijn. Deze
moet per 1-1-2013 zijn opgenomen in de nationale wetgeving van de lidstaten. In de Richtlijn
staan flinke ambities met betrekking tot: 3V-alternatieven beleid, transparantie, huisvesting en
verzorging van dieren, welzijnsbewaking, ethische toetsing, competentie van medewerkers en
nog veel meer. Het jaar 2016 is een mooi moment om met betrekking tot deze ontwikkelingen
de eerste balans op te maken, ook al omdat de richtlijn beoogt om de verschillen binnen Europa
weg te werken. Brussel is, vanzelfsprekend, de uitgelezen plaats om behalve de vakmensen ook
de beleidsmakers en politici te interesseren.

Bidbook
FELASA heeft, deze keer voor het eerst, haar leden, de aangesloten proefdierkundige verenigingen opgeroepen om zich officieel kandidaat te stellen. Dat betekent dat er een bidbook moet
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worden opgesteld. De Belgische en Nederlandse verenigingen (BCLAS, NVP en BV) zijn daartoe een samenwerking aangegaan. De concurrentie komt uit Turkije (Istanbul) van de Turkse
proefdierkundige vereniging die, na enkele jaren van kandidatuur, zojuist als lid van FELASA
is aangenomen. Beide voorstellen zijn gepresenteerd op de algemene vergadering van FELASA
eind mei (2012) in Lissabon. De algemene vergadering van FELASA heeft nog geen keuze
gemaakt, dat staat gepland voor november (2012). De samenwerkende verenigingen hebben het
voorbehoud gemaakt dat de ledenvergadering van elk het laatste woord heeft. De verenigingen
en FELASA verdelen naderhand het positief resultaat dat redelijkerwijs te verwachten is. In de
aanloop naar het congres worden er uiteraard kosten gemaakt die zullen moeten worden gedekt
vanuit verschillende bronnen (de verenigingen, FELASA, weldoeners, investeerders). De begroting is in detail opgesteld om dit proces verantwoord te kunnen bewaken en verantwoorden.

Grote uitstraling
De samenwerkende verenigingen hopen een fantastisch congres te organiseren met een grote
uitstraling naar buiten (de hele wereld is geïnteresseerd in de ontwikkelingen in Europa) maar
ook naar elkaar, omdat veel leden van de drie verenigingen in samenwerking dingen tot stand
zullen brengen. Grote belangstelling is te verwachten gezien de reputatie van FELASA. Nieuw
is dat de organiserende verenigingen ook sessies met Franse/Nederlandse simultaanvertaling
trachten te organiseren zodat in deze talen voordrachten kunnen worden gehouden en met name
lezingen over dierenwelzijn/diermanagement/beste praktijken in deze talen beschikbaar komen.

Wij houden jullie op de hoogte
Het kostenplaatje voor de deelnemers zal redelijk zijn (deelname niet duurder dan in 2010).
De goede bereikbaarheid is in het voordeel van de deelnemers en van belang voor de bedrijven
die zich daar willen presenteren met hun diensten en producten. Ook is er een ruime keuze aan
verblijfsaccommodatie in alle prijsklassen. En er is veel te doen en te zien voor wie er even uit
wil breken of een paar toeristische dagen aan het congres wil plakken.
Uiteraard worden de leden van de drie deelnemende verenigingen in detail op de hoogte
gehouden gedurende de aanloopfase naar het congres in 2016. Nadere vragen en aanbiedingen
kunnen worden gericht aan (een van) de drie besturen.
Contact verenigingsbesturen: info@bclas.org, info@proefdierkunde.nl, secretariaat@biotechnischevereniging.nl.
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