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Amsterdam, 12 november 2007

Geachte heer Klink,
Namens het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vraag ik
gaarne uw aandacht voor het volgende.
Wij hebben kennis genomen van de gezamenlijke reacties van de ministers van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de evaluatie van de Wet op de
dierproeven (Wod) en het Besluit biotechnologie bij dieren (Bbd), zoals verwoord in de brief aan de
Tweede Kamer van 19 oktober jl.
De KNAW heeft, als vertegenwoordiger van de wetenschap, deelgenomen aan het ‘bottom-up’ proces
dat u vorig jaar samen met uw ambtgenoot van LNV heeft opgestart. Wij hebben dit traject als zeer
zinvol ervaren en onderschrijven het belang van het streven naar consensus op belangrijke thema’s
zoals openheid en openbaarheid, ethische aspecten en toezicht. De KNAW kan zich in grote lijnen
vinden in de beleidsvoornemens zoals deze in de kamerbrief zijn verwoord. Wij zijn het van harte eens
met uw voornemen om de dubbele ethische toetsing te vervangen door één ethische toets.
De KNAW hecht veel waarde aan transparantie en openheid, zolang dit niet ten koste gaat van de
bescherming van het intellectuele eigendom van de aanvragers en de privacy van de onderzoekers.
De KNAW wil erop wijzen dat het van groot belang is dat, bij een actieve openbaarmaking van DECjaarverslagen, de informatie niet herleidbaar is tot individuele experimenten en dat de privacy van de
onderzoekers wordt gewaarborgd. Om het intellectuele eigendom van de aanvragers te beschermen,
raadt de KNAW aan om de informatie pas twee jaar na dato vrij te geven. Op deze wijze kan inzicht
worden gegeven in de manier waarop DEC-adviezen tot stand komen, zonder dat het intellectuele
eigendom van de onderzoekers in gevaar komt.
Wij willen u daarnaast graag informeren over het initiatief van de KNAW, de Vereniging van
Universiteiten (VSNU) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) om de
Werkgroep Openheid Dierproeven op te richten. Deze werkgroep bereidt momenteel een convenant
over openheid over dierproeven in het wetenschappelijk onderzoek voor.

De KNAW is er voorstander van om biotechnologische handelingen bij ongewervelde dieren geheel
vrij te stellen van vergunningsplicht, ook als die niet direct een medisch doel dienen. In de meeste
Europese landen worden biotechnologische handelingen met ongewervelde dieren niet getoetst, omdat
er vanuit gegaan kan worden dat het ongerief verwaarloosbaar is. Ook de Commissie Biotechnologie
bij Dieren heeft geadviseerd om biotechnologische handelingen met ongewervelde dieren uit te
zonderen van vergunningplicht, omdat een ethische toets moeilijk of niet is uit te voeren.
Daarnaast zijn wij van mening dat onderzoek met dierlijke embryo’s in vitro die zich niet zullen
ontwikkelen tot een dier, dient te worden vrijgesteld van vergunningsplicht.
Ten slotte ondersteunt de KNAW uw voornemen om met enige regelmaat een rapport te publiceren
over de trends en ontwikkelingen op het gebied van proefdieren en dierproeven. De KNAW is graag
bereid om vanuit haar expertise mee te denken over de inhoud van deze trendanalyse.
Eenzelfde brief sturen wij naar uw ambtgenoot van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De
voorzitters van de betrokken vaste kamercommissies zullen een afschrift ontvangen.
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