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Voorzitter BV, 2 Voorzitter Commissie IvD Platform

Zoals jullie weten is het, als gevolg van de invoering van de herziene Wet op de dierproeven
(Wod), voor de meeste vergunninghouders in Nederland verplicht een Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) te hebben. Dit geldt overigens ook voor de vergunninghouders in andere lidstaten.
Vanuit de Wod zijn veel taken bij de IvD neergelegd. Deze taken hebben als speerpunten dierenwelzijn en de 3 V’s. De IvD moet zorg dragen voor een professionele uitvoering en begeleiding
van dierexperimenten in de breedste zin des woords. De IvD is daarom een belangrijk orgaan.
In Nederland zijn er inmiddels een behoorlijk aantal IvD’s actief met een verschillende samenstelling, maar met dezelfde doelstelling. Belangrijk is dat de IvD’s van elkaar leren en op deze
wijze elkaar versterken. Dat is de reden dat een aantal personen zich hebben ingezet om de
IvD’s in Nederland te organiseren. Na uitvoerig overleg met verschillende gremia en een brede
vertegenwoordiging van de IvD’s in Nederland heeft het platform een verzoek gedaan aan het
bestuur van de BV voor de oprichting van een commissie IvD platform binnen de BV. Aangezien
het bestuur van de BV overtuigd is van het belang van deze commissie hebben zij hier positief
op gereageerd. In een daarop volgende gelegenheid is de commissie IvD platform gerealiseerd en
hebben zich spontaan acht enthousiaste personen beschikbaar gesteld:
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorzitter: Harry Blom (13f3a)
Secretaris: Anneloes Dirks (Wetenschapper)
Penningmeester: Gerrit-Jan Wennink (Aangewezen dierenarts)
Contactpersoon (inter)nationale organisaties: Tineke Coenen (13f3a)
Contactpersoon Werkgroep Opleiding & Training: Anne Marie Rhebergen (Aangewezen dierenarts)
Contactpersoon Commissie Coördinatoren: Marian Verhage (Biotechnicus)
Lid: Norbert Stockhofe (Wetenschapper)
Lid: Michel Weij (Biotechnicus)

Tesamen vormen deze commissieleden een evenwichtig team en zijn een goede afspiegeling
van de personen die bij de IvD betrokken zijn. Inmiddels is Harry Blom als voorzitter van deze
commissie toegetreden tot het bestuur van de BV. Uiteraard zal zijn benoeming moeten worden
bekrachtigd tijdens de ledenvergadering in november aanstaande. De commissie zal op korte
termijn contact leggen met de landelijke IvD’s en met relevante nationale organisaties. Verder zal
een jaarplan en een begroting worden opgesteld. Er zijn inmiddels ook plannen voor het organiseren van bijeenkomsten. Bij het lezen van dit bericht is de eerste bijeenkomst al achter de rug. Heb
je deze gemist, dan zullen berichten over volgende activiteiten later dit jaar zowel via de BV als
via de IvD’s bekend worden gemaakt.
Het bestuur wil alle IvD’s bedanken voor het vertrouwen in de BV en wenst de commissie IvD
platform zeer veel succes in de toekomst.
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