Openbare bijeenkomst presentatie resultaten workshop
over dieren in voorraad gedood
4 november 2013 in Den Haag
Het ministerie van Economische Zaken nodigt stakeholders uit voor een openbare
bijeenkomst op 4 november 2013 waar een presentatie wordt gegeven van de resultaten
van de internationale workshop over dieren in voorraad gedood.
Volgens de gegevens van Zo doende 2011, het rapport van de NVWA waarin de jaarcijfers
worden gepubliceerd over het gebruik van proefdieren in Nederland, werden in 2011 circa
530.000 dieren gefokt maar niet gebruikt in het biomedisch onderzoek. In het rapport wordt deze
categorie aangeduid als ‘in voorraad gedood’. Het gaat daarbij voornamelijk om muizen en vissen,
met een substantieel aandeel voor genetische gemodificeerde dieren. De omvang van de
categorie ‘in voorraad gedood’ is een punt van zorg.
Internationale workshop
Tijdens het Algemeen Overleg Dierproeven op 15 mei j.l. heeft staatssecretaris Dijksma van het
Ministerie van Economische Zaken en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de
dierproeven (Wod) aan de Tweede Kamer toegezegd een internationale workshop te organiseren
over deze problematiek.
Doel van de workshop is:
a) inzicht te verkrijgen in de redenen die ten grondslag liggen aan het doden van dieren in
voorraad;
b) te inventariseren welke mogelijkheden er liggen op het gebied van fokmanagement en
biotechnologie om het aantal dieren dat in voorraad wordt gedood te verlagen en zo
mogelijk aan te geven welke acties moeten worden ondernomen om dit mogelijk te
maken;
c) om de problematiek van dieren die in voorraad worden gedood te plaatsen in een
maatschappelijke en morele context alsmede in relatie tot dierwelzijnsvraagstukken;
d) het geven van concrete adviezen en het doen van aanbevelingen.
De tweedaagse internationale workshop over dieren die in voorraad worden gedood wordt van 18
tot 20 oktober gehouden. Aan de bijeenkomst nemen 23 deskundigen uit negen landen deel.
Deskundigheden liggen op het terrein van de moleculaire biologie, bio-informatica,
fokmanagement, ethiek, alternatieven en dierwelzijn.
Presentatie resultaten internationale workshop
De resultaten van de workshop zullen worden gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst,
waarvoor we u van harte uitnodigen. Deze bijeenkomst staat onder leiding van Prof.dr. Coenraad
Hendriksen (UU) en Dr.ir. Jan-Bas Prins (LUMC).
De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 4 november a.s., van 15:00 – 17:00 uur, in de
Veegenszaal (A passage, 7e verdieping), Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag (Ministerie van
Economische Zaken)

Aanmelden
U wordt verzocht om u uiterlijk 30 oktober aan te melden bij Loes van Amersvoort
(l.e.vanamersvoort@minez.nl) als u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn. Een legitimatiebewijs
is verplicht als u zich op 4 november bij de receptie meldt.

Deze uitnodiging wordt verstuurd door het ministerie van EZ aan stakeholders voor de wet op
dierproeven. De bijeenkomst staat echter ook open voor andere belangstellenden. U wordt
daarom van harte uitgenodigd andere geïnteresseerden te attenderen op deze bijeenkomst.
Mede namens de voorbereidingsgroep workshop ‘ Bred but not used” hoopt het ministerie van EZ
u op 4 november te mogen begroeten.

