Jaarverslag van de CCD online

Kim Zuijdvliet
De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) legt als zelfstandig bestuursorgaan jaarlijks verantwoording af voor haar werkzaamheden in een jaarverslag. Onlangs is het jaarverslag
2017 gepubliceerd op de website van de CCD (www.centralecommissiedierproeven.nl). In
dit verslag kijkt de CCD terug op belangrijke onderwerpen die in 2017 zijn opgepakt, geeft
zij een overzicht van alle zaken rondom juridische zaken en financiën en geeft aan waar zij
in 2018 haar aandacht op zal richten.
Een punt dat opvalt in het jaarverslag is het toegenomen aantal aanvragen:
Aanvragen projectvergunning
Aanvragen
Teruggetrokken
Vergund
Beoordeling achteraf
Afgewezen
Meldingen

2016
330
0
287
50
0
80

2017
534
1
431
60
9
179

Wijzigingsverzoeken

12

38

Vanaf januari 2018 mogen dierproeven in Nederland alleen nog worden uitgevoerd met een
vergunning van de CCD. Onder de zogeheten overgangsregeling mocht dat tot eind 2017 nog
met alleen een advies van een DEC. In totaal zijn er 534 projectvergunningen aangevraagd in
››
2017. Ten opzichte van 2016 betekent dit een stijging van de aanvragen met 204.
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Samenwerking met ‘het veld’
De CCD heeft in 2017 naast een Klant Tevredenheidsonderzoek ook in samenwerking met
diverse partijen als onder andere de DECs en IvD’s gekeken naar het verbeteren en optimaliseren van haar proces. Onder meer is de administratieve rompslomp voor Contract Research
Organisaties verlaagd door minder rapportagemomenten op te nemen. Ook zijn de aanvraagformulieren voor vergunningaanvragen onder de loep genomen. De gewijzigde aanvraagformulieren worden in 2018 ingevoerd.
Een andere belangrijke verbeterslag is gemaakt in het interne proces op het bureau van de
CCD. Doorlooptijden van aanvragen zijn door diverse verbeterpunten verkort. Input vanuit
het veld is voor deze aanpassingen van belang voor de CCD en zij vindt een goede onderlinge
samenwerking en communicatie daarom zeer van belang.

De CCD in 2018
Naast de werkzaamheden rondom vergunningverlening, focust de CCD zich in 2018, onder
meer, op de volgende onderwerpen:
• i.s.m. betrokkenen, voornamelijk de IvD’s, gaat de CCD aan de slag met de evaluatie van
handreikingen en beleidsregels
• de verdere uitwerking van mogelijke aanpassingen in het vergunningsstelsel, met name de
rol van de DEC als onafhankelijk adviseur
• de website van de CCD wordt aangepast op leesbaarheid, doorzoekbaarheid en duidelijkheid.
Heb je zelf ideeën of opmerkingen die ten goede komen aan het welzijn van de proefdieren,
neem dan contact op met je Instantie voor Dierenwelzijn, of neem contact op met de Centrale Commissie Dierproeven via zbo-ccd@rvo.nl
Op de website van de CCD zijn ook nieuwsberichten te vinden, bezoek deze website regelmatig!
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