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Geachte Kamerleden,  
 
Bij deze vindt u de beloofde Shortlist met aandachtspunten ten 
behoeve van het Algemeen Overleg Dierproeven van donderdag 7 
juni 2018.  
 
We hebben 6 punten samengesteld die extra aandacht verdienen en 
de ontwikkelingen van afgelopen week daarin meegenomen. We 
hopen dat u als volksvertegenwoordigers een stem kunt zijn namens 
alle diervriendelijke burgers voor de dieren in Nederlandse 
laboratoria.  
 
Met vriendelijke groet, 
Geoffrey Deckers,  
voorzitter Een DIER Een VRIEND 

1.  Na 15 jaar toont minister Van Engelshoven als eerste politieke moed met de afgelopen 
vrijdag gepresenteerde plannen tav BPRC en experimenten op apen  

Een DIER Een VRIEND heeft de minister een brief gestuurd met allereerst complimenten en ook tips, 
op- en aanmerkingen. Want de plannen moeten wel concreet gemaakt worden. Een kopie van deze 
brief is bij deze shortlist gevoegd. We verwijzen naar die brief voor het grootste deel van onze inbreng 
met betrekking tot het BPRC. 
 

- De reductie met 40% van de experimenten en geboortebeperking bij de fokgroepen doen geen 
recht aan eerder aangenomen moties dat het BPRC moet afbouwen tot nul. Meerdere moties 
werden aangenomen met betrekking tot afbouw van het BPRC, verwijzingen onder aan het 
document. 

- Een DIER Een VRIEND heeft de minister van OC&W verzocht een onafhankelijk onderzoek uit 
te laten voeren naar werkelijke resultaten van onderzoeken bij het BPRC van bijvoorbeeld de 
afgelopen 20 jaar. Welke doorbraken zijn er gekomen die niet zonder apen of andere dieren 
hadden kunnen worden verkregen? Voor dit onderzoek zou een ervaren onderzoeksgroep van 
de Universiteit Utrecht zoals die van drs. Peter van der Meer en professor Schellekens een 
goede zijn. Daarbij kan Rathenau gevraagd worden te helpen bij vervolgstappen die moeten 
leiden tot afbouw en sluiting van het BPRC zoals toegezegd door OC&W voorganger Hermans. 

- Daarbij komt bij dat de resultaten van proeven met apen weinig tot geen resultaat hebben gehad 
voor al die patiënten met ziektes die hopen op een oplossing.  

 
→ Als we de afbouw van het BPRC overlaten aan het BPRC zelf komt daar niet veel van, zo is 
gebleken de afgelopen 15 jaar. Er moeten strakke afbouwschema’s met duidelijke deadlines 
komen.  
 



2.  Dierproeven in Nederland 

Meer dan 64% van de dierproeven die in Nederland gedaan worden, is niet wettelijk verplicht.  
 

- Niet verplichte dierproeven kunnen direct afgeschaft worden, middels een afbouwschema met 
verplichte afbouwpercentages om sneller dichterbij de doelstelling van 2025 te komen! 
www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/15/van-dam-in-2025-meeste-dierproeven-vervange
n-door-innovatief-onderzoek 

- Daar komt bij dat het merendeel van de vergunninghouders op de een of andere manier door de 
overheid gesubsidieerd of anderszins door de overheid gefinancierd wordt - en wie betaalt, 
bepaalt toch? Dwingende quota van maximale aantallen dieren opleggen aan 
vergunninghouders is een bewezen weg om de door de overheid gestelde doelstellingen te 
halen. In december 2016 liet de regering weten dat Nederland in 2025 de meeste dierproeven 
vervangen moeten zijn door innovatief onderzoek zonder dieren. Hiermee moet nu een start 
worden gemaakt. 
www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/15/van-dam-in-2025-meeste-dierproeven-vervange
n-door-innovatief-onderzoek 

- Door voorstanders van dierproeven wordt vaak gezegd “hier verbieden betekent dat de 
experimenten in China verder gaan”. Doch los van een heel snel groeiende en steeds 
succesvollere dierenrechtenbeweging in China, wordt het merendeel van de dierproeven in 
Nederland gewoon betaald door de Nederlandse belastingbetaler. Het is aannemelijker dat we 
dat geld zouden gaan stoppen in innovatieve wetenschappelijke methodes in Nederland ipv ons 
belastinggeld te sturen naar China of andere landen. Nederland heeft als eerste land ter wereld 
in 1997 dierproeven voor cosmetica verboden, een initiatief dat wereldwijd navolging heeft 
gekregen.  

 
→ Als we de reductie overlaten aan hen die zelf dierproeven doen, zullen de door de overheid 
gestelde doelstellingen zeker niet gehaald worden.  
 

3.  Dierproeven zijn onwetenschappelijk, het is appels met peren vergelijken 

Zoals Een DIER Een VRIEND en haar internationale partners van Cruelty Free International en de 
European Coalition to End Animal Experiments al decennia aangetoond hebben, werken dierproeven 
niet als je iets wilt weten over mensen. Muizen zijn geen mensen; apen, honden en ratten ook niet en 
alle reageren anders dan mensen. Dierproeven zijn niet alleen onwetenschappelijk, maar zelfs 
misleidend omdat andere wegen niet meer genomen worden. Dierproeven zijn nu nog onterecht de 
standaard, en wetenschappers kiezen ervoor binnen de gebaande paden te blijven. 
 

- Op de door de Tweede Kamer georganiseerde ronde tafel bijeenkomst op 14 september 2017 
werd dit (en nog veel meer) dan ook door de door de Kamer uitgenodigde wetenschappers klip 
en klaar gezegd: dierproeven doen ten behoeve van de mens is net zoiets als appels met peren 
vergelijken. Dierproeven zijn ouderwets, onwetenschappelijk, voldoen niet aan de 
wetenschappelijke criteria en zijn dus misleidend, duur, langzaam en dieren zijn geen mensen. 

- Belangrijk te zeggen dat de geïnterviewden geen tegenstanders van dierproeven zijn, maar 
mensen van (veelal) door de Nederlandse overheid betaalde instellingen. Op de vraag ‘Wat zou 
er gebeuren als morgen dierproeven zouden worden afgeschaft?’ kwam het onthullende 
antwoord: “waarschijnlijk niets”.  

 
→ De afbouw van alle dierproeven heeft de ondersteuning nodig van extra maatregelen van de 
overheid, met verplichte afbouw in percentages.  
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4.  Dieren gedood in overschot 

Het aantal dieren dat door dierproefnemers in overschot of voorraad gedood wordt stijgt ieder jaar weer 
opnieuw. Hier moet een stop op komen! We kunnen en mogen niet accepteren dat deze aantallen 
blijven groeien terwijl de Tweede Kamer en de regering al meerdere malen aangegeven hebben dit niet 
te willen.  
 

- Ook hier geldt weer dat we deze reductie niet kunnen overlaten aan de mensen die zelf die 
overschotten en voorraden veroorzaken - dezelfde mensen die er geen probleem mee hebben 
om zo’n 440.000 dieren af te maken zonder te zijn gebruikt in een dierproef.  

 
→  De afbouw van het aantal dieren gedood in overschot gaat alleen gebeuren als er extra 
maatregelen van de overheid genomen worden, met verplichte afbouw in percentages. Anders 
zal dit aantal alleen maar verder stijgen.  
 

5.  EU SCHEER rapport, partijdig, niet onafhankelijk en achterhaald  

Het SCHEER rapport van de EU is het aloude voorbeeld van ‘Wij van WC Eend bevelen WC Eend aan’: 
dit rapport is niet onafhankelijk, gebaseerd op verouderde, achterhaalde kennis en tot stand gekomen 
door mensen die zelf belangen hebben bij dierproeven te vragen naar hun mening. De collega’s van 
Een DIER Een VRIEND in de European Coalition to End Animal Experiments hebben dan ook terecht 
een klacht ingediend bij de Europese Ombudsman. 
 
www.crueltyfreeinternational.org/another-tragedy-monkeys-eu-laboratories 
 

- Het SCHEER rapport kan, mag en dient derhalve niet serieus genomen te worden, net zoals het 
KNAW advies van 2014 over apenproeven en het BPRC ook terecht van tafel werd geveegd 
door de Tweede Kamer, waarna het Rathenau aan het werk is gezet. Dit omdat het SCHEER 
rapport partijdig is, niet up to date, achterhaald - en het merendeel van de geïnterviewden en 
leden van de commissie zelf proeven met apen deden of gedaan hadden.  

 
→ Het SCHEER rapport is omstreden en zou niet meegenomen mogen worden, en al zeker niet 
nu de Europese Ombudsman zich buigt over deze kwestie  
 

6.  De stuurgroep 2025 

Op dit moment zijn ‘de dieren’ ondervertegenwoordigd in de kernteams TPI (Transitie Proefdiervrije 
Innovatie) van het RIVM dat zowel op directieniveau als op medewerkerniveau bij elkaar komt op 
geregelde tijdstippen. Cruelty Free International en de European Coalition to End Animal Experiments - 
de internationale partners van Een DIER Een VRIEND hebben de coördinator van TPI (Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat) een brief gestuurd met de vraag toe te mogen treden met haar 
wetenschappelijke adviseurs. Immers hoe meer organisaties met concrete kennis kunnen bijdragen, hoe 
beter:  
 

- Dr. Katy Taylor, Director of Science and Regulatory Affairs, Cruelty Free International European 
Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), International Council on Animal Protection in 
Pharmaceutical Programmes (ICAPPP), Fellow of the Oxford Centre for Animal Ethics  

  

https://www.crueltyfreeinternational.org/another-tragedy-monkeys-eu-laboratories


* Meerdere moties die aangenomen werden met betrekking tot afbouw van het BPRC: 

 
- https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32336-18.html 

 
- https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2016Z06297&did=2016D129

60 
 

- https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32336/kst-32336-38?resultIndex=5&sortt
ype=1&sortorder=4 

 
- https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2014Z23599&did=2014D47556 

 
- https://www.google.com/url?q=https://www.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bijdrage-wasse

nberg-begroting-ocw-proeven-op-apen-in-bprc&sa=D&ust=1524173332814000&usg=AF
QjCNH3twJbDs95VxeiymhzswujYZhFQw 
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