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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Dr. A. Klink
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Den Haag, 4 februari 2008

Geachte heer Klink,
Het bedreigen van directieleden van de projectontwikkelaar van ScienceLink en wethouder Heldens van
Venray past in een patroon van toenemende demonstraties, intimidaties en geweld tegen personen die
rechtstreeks of indirect te maken hebben met dierproeven. Deze acties treffen zowel onderzoekers van door
de overheid gefinancierde wetenschappelijke instellingen als medewerkers van bedrijven.
Wij maken ons ernstige zorgen over het verslechterende klimaat waarin dierexperimenteel onderzoek in
Nederland moet worden verricht. Betrokkenen voelen zich in toenemende mate onveilig. Bovendien
schaadt de internationale publiciteit over 'successen' van radicale activisten de reputatie van Nederland als
een goede en veilige plaats voor hoogwaardig onderzoek.
Wij vragen u met klem het volgende:
• Laat de overheid ondubbelzinnig en publiekelijk haar steun betuigen aan de onderzoekers en
passende maatregelen nemen om hun veiligheid te waarborgen;
• Spreek u in heldere woorden en bijbehorende daden uit tegen intimiderende acties van
dieractivisten, die bestaande bedrijven en instellingen het werken onmogelijk proberen te maken
en nieuwe initiatieven willen tegenhouden;
• Neem uw medeverantwoordelijkheid voor het geven van goede voorlichting aan de Nederlandse
bevolking over het maatschappelijk en wetenschappelijk belang van dierexperimenteel onderzoek.
Wij vinden dat het kabinet hier een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. De overheid stelt niet alleen
veel dierproeven wettelijk verplicht, maar bepaalt ook de regels, verleent de vergunningen en houdt
toezicht. Bovendien is de overheid de grootste financier van dierproeven in Nederland en zijn de meeste
onderzoekers werkzaam in de publieke sector (overheid of semi-overheid).
Het kabinet heeft in zijn toekomstvisie een belangrijk accent gelegd op de vele kansen die de biomedische
wetenschap biedt. Het gaat daarbij niet alleen om ingrijpende verbeteringen in diagnostiek en behandeling
van patiënten, maar ook om de versterking van de nationale kennisbasis en de industrie. Voor de
vooruitgang in het biomedisch onderzoek in Nederland is het onontbeerlijk dat de noodzakelijke
dierproeven hier op verantwoorde wijze kunnen blijven plaatsvinden.
De harde en vaak illegale acties zijn gericht op het zaaien van angst onder de betrokkenen bij
dierexperimenteel onderzoek en leiden tot stopzetting en verplaatsing van dierproeven, zo blijkt uit
verschillende voorbeelden. Deze ontwikkelingen brengen ernstige schade toe aan de door uw kabinet
beoogde groei van kennis en innovatie op biomedisch gebied. Deze ontwikkelingen zijn niet alleen slecht
voor burgers, patiënten, economie en werkgelegenheid. Ook voor proefdieren is dat niet zelden een slechte
ontwikkeling. Dieren genieten in Nederland een relatief zeer hoog niveau van bescherming. De wet- en
regelgeving is in ons land beter dan elders ingesteld op een adequate bescherming van dieren. Het goede
overleg in het 'bottom-up proces' tussen de betrokken ministeries en veldpartijen draagt daar in onze ogen
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positief aan bij. Bovendien voeren de betrokken organisaties en onderzoekers het beleid loyaal en
nauwgezet uit. Verplaatsing van dierproeven naar het buitenland is daarom niet in het belang van de dieren.
Graag benadrukken wij dat het niet onze bedoeling is de vrijheid van meningsuiting van actievoerders te
beperken. Wij willen uitsluitend buitenrechtelijke en intimiderende acties tegengaan en betrokkenen de
bescherming bieden waar zij recht op hebben. Een hardere aanpak van de Britse overheid heeft daar tot
goede verbeteringen geleid. Een dergelijke aanpak, maar dan op de Nederlandse situatie toegesneden, is
volgens ons van het grootste belang voor ons land.
Wij maken ons grote zorgen en willen graag met u van gedachten wisselen over een gezamenlijke aanpak
voor de verbetering van het klimaat voor dierproeven in Nederland. Eventuele vragen beantwoorden wij
ook graag.
Omdat het dierproevendossier raakt aan het beleid van verschillende ministeries, is deze brief verzonden
aan de ministeries van VWS, LNV, EZ, OCW, BZK, Justitie en VROM.
Met vriendelijke groet,

Prof.dr. J.W.W. Coebergh
Voorzitter Federa

Mw. drs. Iris van Bennekom
Directeur NPCF

Prof. dr. Dick de Zeeuw
Voorzitter FIGON
J. Martje Fentener van Vlissingen
Bestuurslid NVP

Dr. Michel A. Dutrée
Directeur Nefarma

Ir. Johan G. Hanstede
Voorzitter BioFarmind

Drs. Rob T.A. Janssen
Directeur Niaba

Dr. Cor Oosterwijk
Directeur VSOP
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