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De Nederlandse vereniging van Dierexperimentencommissies (NVDEC) verenigt de in
Nederland werkzame DECs om de advisering over dierproeven te ondersteunen met een
onderlinge dialoog, met respect voor ieders zelfstandig functioneren. Met haar activiteiten wil
de NVDEC bijdragen aan de uitwerking van een inhoudelijke visie met betrekking tot het
dierproevenbeleid in Nederland. Uitgangspunt daarbij is het streven naar een ethisch
verantwoord proefdiergebruik in Nederland. Proefdieren hebben een waarde op zichzelf en
kunnen pijn, lijden en angst ervaren. Daarom kan de samenleving het gebruik van proefdieren
slechts toestaan op basis van een ethische afweging.
De NVDEC is van oordeel dat dierproeven alleen dan ingezet moeten worden indien er geen
alternatief zonder dieren voorhanden is (V van vervanging). Daarnaast is het gebruik van
dieren in het kader van wetenschappelijk onderzoek in de breedste zin van het woord alleen
dan gerechtvaardigd als het wordt gedaan binnen de daartoe door de Wet op de dierproeven
(Wod) gestelde eisen. Daarbij dient onder meer te worden voldaan aan de V van verfijning en
de V van vermindering en dat alles binnen een door de Wod geborgd kwaliteitskader.
Het verwoorden van het ethisch dilemma, het borgen van de 3V’s en de kwaliteit van
onderzoek zijn de belangrijkste taken van de DECs bij hun advisering aan de Centrale
Commissie Dierproeven (CCD).
De NVDEC hoopt met de realisering van onderstaande doelstellingen bij te dragen aan een
kwalitatief goede toetsing van dierproeven door de DECs:
• Het bevorderen van de hantering van uniforme kwaliteitsmaatstaven en criteria voor
onafhankelijke advisering over en toetsing van dierproeven door DECs in Nederland.
• Het bieden en faciliteren van opleiding- en training voor DEC-leden.
• Het uitdragen en positioneren van de rol van DECs in de realisering van de optimale opzet
en uitvoering van dierproeven in Nederland.
• Het behartigen van de gezamenlijke belangen van DECs bij de CCD, de vergunninghouders,
de overheid, de politiek en de samenleving in het algemeen.
• Het behartigen van de belangen van individuele DECs in bijzondere gevallen.
• Het bijdragen aan de voortgaande maatschappelijke discussie over dierproeven en mogelijke
alternatieven.
De NVDEC tracht haar doel te bereiken door:
• Het optreden als overlegorgaan met de CCD.
De NVDEC overlegt op regelmatige basis met de staf van de CCD. Er is een halfjaarlijks
overleg met alle DEC-voorzitters en de CCD.
• Het bieden van een platform voor het uitwisselen tussen de leden van informatie, ervaringen
en modellen voor advisering en toetsing.
De NVDEC heeft hiertoe onder meer een expertisekader ontwikkeld. Voorts is er regelmatig
intern overleg met DEC-voorzitters, -secretarissen en -leden.
• Het toeleveren aan de leden van externe informatie uit de wetenschap, maar ook vanuit de
Nederlandse overheid en de Europese Unie, dierenbeschermingsorganisaties of media.
• Het bieden van opleiding- en trainingsfaciliteiten voor DEC-leden. Er wordt een basistraining
voor nieuwe DEC-leden aangeboden en regelmatig worden studiebijeenkomsten
georganiseerd.
• Het ontwikkelen en uitdragen van standpunten van de vereniging naar de desbetreffende
doelgroepen door middel van gesprekken, brieven, memo's en persberichten. Er wordt onder
meer een verklaring voor een breed publiek voorbereid.
• Het onderhouden van contacten met vergelijkbare verenigingen of platforms binnen en
buiten Nederland.

