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Beantwoording vragen over apen als proefdieren

Ons kenmerk
DGA / 20013092
Uw kenmerk
2019Z24074

Geachte Voorzitter,
Bijgaand stuur ik uw Kamer de beantwoording van de schriftelijke vragen van het
lid Moorlag (PvdA) over apen als proefdieren (kenmerk 2019Z24074, ingezonden
4 december 2019).

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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1
Kent u het bericht ‘Politie inval in berucht horrorlaboratorium LPT’?

Ons kenmerk
DGA / 20013092

Antwoord
Ja.
2
Is het waar dat het genoemde Nederlandse bedrijf apen uit een Duits
proefdierbedrijf heeft geïmporteerd dat verdacht wordt van dierenmishandeling en
fraude? Zo ja, om hoeveel apen gaat het?
Antwoord
Vanuit een bedrijf in Duitsland zijn meerdere zendingen met apen naar Nederland
geëxporteerd. Op grond van de bescherming van bedrijfs- en fabricagegegevens
kan ik de informatie over het aantal apen niet verstrekken. De transporten zijn
toegestaan door de Duitse autoriteiten en zijn aangemeld in het TRACES-systeem.
3
Heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de herkomst van deze
apen gecontroleerd?
Antwoord
Ja, de NVWA heeft de herkomst van deze apen gecontroleerd. De
transportdocumenten, CITES-documenten en levensloopdossiers van de dieren
waren aanwezig en op orde.
4
Is de legale herkomst uit een legale fokinstelling van deze apen met zekerheid
vast te stellen? Zo ja, wat is de uitkomst van die controle? Zo nee, gaat die
herkomst alsnog vastgesteld worden?
Antwoord
De NVWA heeft de begeleidende documenten bij de verschillende zendingen
gecontroleerd. Daaruit blijkt dat de apen een legale herkomst hebben.
5
Wanneer heeft de NVWA het genoemde Tilburgse bedrijf voor het laatst
gecontroleerd en wat waren de uitkomsten van die controle?
Antwoord
Naar aanleiding van de zendingen apen vanuit Duitsland heeft de NVWA op
28 november 2019 een bestemmingscontrole uitgevoerd. Daarnaast heeft de
NVWA op 27 november 2019 en 8 januari 2020 inspecties uitgevoerd op de
naleving van vereisten voor huisvesting en dierenwelzijn. Er zijn bij deze
inspecties geen onregelmatigheden geconstateerd. De dieren zijn gehuisvest en
worden verzorgd volgens de regels gesteld in de Wet op de dierproeven.
6
Deelt u de mening dat om het risico dat, ondanks het verbod daarop, in het wild
gevangen apen als proefdier worden gebruikt of worden verhandeld, alleen
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proefdieren uit gereguleerde fokprogramma’s zouden moeten worden gebruikt?
Zo ja, hoe gaat u hier zorg voor dragen? Zo nee, waarom deelt u die mening
niet?

Ons kenmerk
DGA / 20013092

Antwoord
Het is in Europa verboden om niet-humane primaten uit wildvang te gebruiken in
dierproeven. De dieren moeten afkomstig zijn van een fokinstelling. Bij de invoer
van niet-humane primaten is de CITES-overeenkomst van toepassing. Het CITEScertificaat geldt als bewijs voor legale herkomst uit een fokinstelling, afgegeven
door de bevoegde autoriteiten in het land van herkomst. De invoer wordt niet
toegestaan indien er gerede twijfel bestaat over de fokstatus van de dieren.
7
Deelt u de mening dat de handel in apen als proefdier met name vanwege het
dierenwelzijn in het algemeen en in het kader van het terugbrengen van het
aantal proefdieren ongewenst is en tenminste teruggebracht of beter nog
verboden zou moeten worden? Zo ja, hoe gaat u hier verder gevolg aan geven?
Wilt u dit in EU verband gaan bepleiten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Niet-humane primaten voor de inzet in dierproeven mogen in Europa worden
geïmporteerd en verhandeld. Om het welzijn van deze dieren te waarborgen zijn
hiervoor Europese regels opgesteld waar bedrijven zich aan moeten houden en
waar in Nederland de NVWA op toeziet.
Wel ben ik van mening dat lange afstandstransporten voor dieren belastend
kunnen zijn. Ik ben daarom blij dat de Nederlandse dierproefinstellingen zich in
2014 ervoor hebben uitgesproken om alleen nog apen te willen betrekken die in
Nederland zijn gefokt (Kamerstuk 32336, nr. 44). De herkomst van de niethumane primaten in dierproeven in Nederland wordt jaarlijks gepubliceerd in het
registratierapport “Zo doende” van de NVWA.
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