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Geachte mevrouw Schippers,

Op 31 augustus 2011 is de eerste vergadering van het Regulier Overleg
Alternatieven voor Dierproeven gehouden. Bij die gelegenheid is besloten u te
adviseren dit overleg om te dopen tot Regulier Overleg Dierproeven en
Alternatieven (RODA) en de aanvankelijke samenstelling zodanig te wijzigen dat
recht wordt gedaan aan een brede vertegenwoordiging van partijen in zowel het
dierproeven- als het alternatievenveld. In afwachting van de nodige formele stappen,
zal in deze brief verder gesproken worden van RODA, orn daarmee tevens uit te
drukken dat het onwenselijk wordt geacht het dierproevenbeleid los te zien van het
3V-alternatievenbeleid en vice versa.
Het RODAjuicht het uitbrengen van een actieplan toe en heeft waardering voor het
feit dat het veld via consultatie van deskundigen en belanghebbenden ruim de
gelegenheid heeft gekregen commentaar te leveren.
Het RODA heeft het Actieplan Dierproeven en Alternatieven 2011 2021 van VWS
besproken in zijn eerste vergadering. Het onderschrijft de lijn die met het actieplan
wordt uitgezet en de prioriteiten die hierin worden gesteld. Het acht de beschreven
acties nuttig en nodig. Toch willen wij nog een aantal punten onder de aandacht
breng en
-

Allereerst betreft dit de aangegeven ambitie. In het actieplan wordt een ambitie
beschreven in relatie tot een aantal mogelijke scenarios, die zijn gebaseerd op een
vingeroefening van enkele deskundigen. Hierbij worden hoge percentages mogelijk
te behalen reductie van het proefdiergebruik beschreven, terwiji een deugdelijke
onderbouwing daarvoor ontbreekt. Het RODA acht het van groot belang de ambitie
op een wat meer inhoudelijke en overtuigende wijze neer te zetten. Daarenboven
beveelt het aan in het actieplan een realistisch ambitieniveau te beschrijven, dat
recht doet aan het budget dat ter beschikking wordt gesteld om het beleid gestalte te
geven. Het scheppen van te hoge verwachtingen zou contraproductief kunnen
uitwerken. Deskundigen en belanghebbenden zullen namelijk eendrachtig moeten
samenwerken om reductie te behalen. Het is in deze setting waarin geen quick
wins te behalen zijn belangrijk om teleurstellingen zoveel mogelijk te voorkômen.
-

-

Een volgend punt van aandacht is de organisatie van de benodigde samenwerking
van ketenpartners, alsook de verschillende betrokken departementen. Het RODA
beveelt een gerichte benadering aan per toepassingsgebied van dierproeven en 3Valternatieven, zodanig dat belanghebbenden worden betrokken bij de nadere
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uitwerking van de acties en activiteiten op dat specifieke toepassingsgebied. Zo
wordt voorkomen dat acties te algemeen van aard blijven en dientengevolge
vrijblijvend worden opgepakt.
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Het RODA wil verder nog meegeven dat vrijwel alle beschreven acties ook een
internationale dimensie kennen. De aansluiting bij internationale ontwikkelingen,
zowel in Europees als wereldwijd verband, is derhalve van het grootste belang. Het
betekent wellicht ook dat ambities zullen moeten worden getemperd als op bepaalde
vlakken geen internationale samenwerking tot stand kan worden gebracht.
We vertrouwen erop dat u bij de afronding van dit actieplan rekening zult houden
met onze reactie en wij hopen dat het actieplan niet alleen een stimulans maar ook
een daadwerkelijke versnelling zal brengen in het verwerkelijken van uw en onze
doelstelling.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw Drs. E.3Mu lock Houwer
Voorzitter Regulier Overleg Dierproeven en
Alternatieven
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