Commissie LNV

Aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Plaats en datum:
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Den Haag, 23 januari 2019
Nog openstaande toezeggingen algemeen overleg Dierproeven d.d. 7 juni 2018
2019Z00037/2019D02383

Geachte mevrouw Schouten en mevrouw Van Engelshoven,
In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van
23 januari 2019 is besloten een algemeen overleg Dierproeven in te plannen met u.
Op 7 juni 2018 vond het laatste algemeen overleg Dierproeven plaats. Tijdens dit algemeen overleg
deed u verschillende toezeggingen aan de Kamer (zie bijlage). De commissie verzoekt u om conform
de afgesproken termijn aan de toezeggingen te voldoen en waar de termijn niet nader is
gespecificeerd, uiterlijk op 1 april 2019.
In de ‘Jaarplanning LNV 2019 – voorziene Kamerbrieven en wetgeving’ (Kamerstuk 35 000, nr. XIV-68)
heeft u voor de periode januari tot en met maart 2019 twee brieven aangekondigd binnen het thema
dierproeven (Voortgang Transitie Proefdiervrije Innovatie en Zo doende 2017. Jaaroverzicht van de
NVWA over dierproeven en proefdieren). De commissie verzoekt u om de brieven volgens de planning,
dus voor 1 april 2019, aan de Kamer te sturen.
Bij deze breng ik u het verzoek van de commissie over.
Hoogachtend,
de griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

M.E. Haveman-Schüssel

Bijgevoegd: Lijst met nog openstaande toezeggingen binnen het thema dierproeven
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Bijlage 1: Lijst met nog openstaande toezeggingen binnen het thema dierproeven
Openstaande toezeggingen, gedaan tijdens het algemeen overleg Dierproeven op 7 juni 2018:
-

-

De Kamer zal jaarlijks geïnformeerd worden over de voortgang van de Transitie Proefdiervrije
Innovatie.
De minister van OCW informeert de Kamer in het eerste kwartaal van 2019 over het plan van
het BPRC om het aantal proeven met apen met 40% te verminderen, inclusief haar reactie
daarop. Dit plan is uiterlijk op 1 januari 2019 klaar.
Na ommekomst van het plan van de aanpak van het BPRC zal de minister van OCW de Kamer
begin 2019 informeren over de financiële consequenties van de uitvoering van het plan.
De minister van LNV zal schriftelijk reageren op de aangeboden petitie van stichting een Dier
een Vriend.
De minister van LNV zal de Kamer een half jaar na het AO Dierproeven (dus begin januari
2019) informeren over het proces van vergunningverlening voor onderzoeken met dierproeven
en de verscherping daarvan, inclusief de ervaringen met het nieuwe portal. In deze brief
informeert de minister de Kamer ook nader over hoe de dierstudies zich verhouden tot de
humane standaarden.
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