
In aanvulling op mijn mail van 20 april jl. kan ik u, met het oog op het naar 7 juni 2018 verschoven 
algemeen overleg Dierproeven, namens Proefdiervrij melden dat wij inmiddels van het ministerie van 
LNV hebben vernomen dat het de Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) wil doorzetten en dat voor 
de organisatie hiervan € 1 miljoen per jaar beschikbaar is tot en met 2020. Proefdiervrij is blij dat LNV 
zich committeert aan TPI, want deze transitie creëert de mogelijkheid om echt verandering teweeg 
te brengen. Proefdiervrij wil wel de kanttekening plaatsen dat er een grotere financiële commitment 
gewenst is dan de toegezegde 1 miljoen.  
 
Onze belangrijkste constatering is dat er meer commitment van andere ministeries gewenst is bij TPI. 
Proefdiervrij vraagt uw inzet in het debat om brede investeringen in proefdiervrije innovatie mogelijk 
te maken. Ook zijn wij geschrokken van het sterk toegenomen aantal proeven op apen bij het BPRC. 
In het onderstaande lichten wij deze punten toe. 
  
Groter commitment andere ministeries gewenst 
Wat ons zorgen baart is dat andere departementen (OCW, EZK, VWS en IenW) weliswaar 
(gedeeltelijk) inhoudelijk commitment hebben getoond, maar zich vooralsnog niet financieel 
committeren. Voor Proefdiervrij blijft voorop staan dat de minister vasthoudt aan de ambitie om 
Nederland in 2025 koploper proefdiervrije innovatie te laten zijn, maar de kans op succes neemt 
uiteraard wel aanzienlijk toe als departementen hier gezamenlijk de schouders onder zetten. 
Proefdiervrije innovatie is immers niet alleen een kwestie van dierenwelzijn. Veel dierproeven 
worden verricht in het kader van wetenschappelijk onderzoek, medicijnontwikkeling en veiligheid. 
Het ministerie van LNV gaat hier niet (alleen) over. Het is dan ook van belang dat ministeries 
samenwerken. Daar komt bij dat proefdiervrije innovatie kansen biedt voor het bedrijfsleven én op 
kwalitatief beter onderzoek. Tegen deze achtergrond willen wij u verzoeken vanuit de Kamer aan te 
dringen op een breder inhoudelijk en financieel commitment vanuit de andere betrokken ministeries. 
Ook blijven wij ervoor pleiten om proefdiervrije innovatie een plek te geven in de vanuit Invest-NL te 
financieren investeringen. 
 
Bouw proeven op apen daadwerkelijk af 
Enkele weken geleden, op Wereldproefdierendag, is in het AD een artikel verschenen over het aantal 
proeven op apen in 2017. Het AD stelt dat het aantal proeven in 2017 fors is gestegen in vergelijking 
met 2016. Zij baseert zich op voorlopige cijfers van het Biomedical Primate Research Centre (BPRC). 
Proefdiervrij is geschrokken van deze cijfers en gaat hierover binnenkort een gesprek aan met het 
BPRC. De apenkolonie in het BPRC zal daadwerkelijk moeten worden afgebouwd. De overheid kan dit 
bevorderen door het stap voor stap taakstellend verschuiven van de aanwending van de BPRC-
subsidie van apenonderzoek naar proefdiervrij onderzoek. 
 
Breed vraagstuk vergt brede investeringen 
Behalve apen worden helaas ook nog steeds veel andere dieren slachtoffer van dierproeven. 
Proefdiervrij roept de Kamer op deze dieren niet uit het oog te verliezen. De grote reikwijdte van het 
proefdierenvraagstuk laat eens te meer zien dat er brede investeringen in proefdiervrij onderzoek 
nodig zijn. 
 
Graag verzoeken wij u de bovenstaande punten te betrekken in uw bijdrage aan het debat op 7 juni. 
Vanzelfsprekend blijven wij altijd bereid één en ander nader toe te lichten, eventueel ook 
voorafgaand aan ons geplande gesprek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Debby Weijers MSc 
Directeur Stichting Proefdiervrij 


