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DIERPROEVEN 

Na beschuldigingen van dierenmishandeling 

moet het omstreden Duitse 

proefdierlaboratorium LPT in Mienenbüttel in 

februari 2020 sluiten. Terwijl dit ongetwijfeld 

een overwinning is van de campagne van SOKO 

Tierschutz en Cruelty Free International is dit 

nog niet het einde van het verhaal. Er is nog geen 

uitspraak over het lot van de overlevende 

proefdieren en de twee andere vestigingen van 

het LPT blijven voorlopig open. Volgens 

beschuldigingen hebben medewerkers niet 

alleen systematisch dieren gemarteld, maar ook 

het studieverloop vervalst - en daarmee 

mogelijk mensenlevens in gevaar gebracht. 

Jen Hochmuth van Animal Rights: “Hoewel wij 

verheugd zijn dat de autoriteiten actie hebben 

ondernomen en het LPT zijn deuren zal sluiten 

voor dierproeven op apen, honden en katten in 

Mienenbüttel, roepen wij de autoriteiten op om 

verder te gaan en een einde te maken aan alle 

dierproeven die door het LPT worden 

uitgevoerd.” 
   

Het is een groot succes dat het horrorlab LPT 

zijn deuren in Mienenbüttel moet sluiten. Dit 

toont aan dat de publieke druk werkt. 
Jen Hochmuth, Animal Rights 

   

SUCCESVOLLE CAMPAGNE 

TEGEN HET HORRORLAB 

Op 11 oktober publiceerden SOKO Tierschutz and 

Cruelty Free International vreselijke 

undercoverbeelden uit het Laboratorium voor 



Farmacologie en Toxicologie (LPT) in Mienenbüttel 

in de buurt van Hamburg. 1 Uit deze afschuwelijke 

beelden bleek dat de huisvesting en verzorging van 

de proefdieren niet conform de Europese wet zijn. 

Volgens de Duitse media is LPT met de bevoegde 

autoriteit overeengekomen om dierproeven op 

honden, katten en apen te stoppen en om de 

faciliteit in Mienenbüttel volledig te sluiten tegen 29 

februari 2020. 2 

Hochmuth: “Het is een groot succes dat het 

horrorlab LPT zijn deuren in Mienenbüttel moet 

sluiten. Dit toont aan dat de publieke druk werkt.” 
Afgemaakte kat als afval we ggegooid. Fotocre dit: S oko Tierschutz/ Cruelty Free Inte rnat ional  

Ful l sizeBea gle achterg elaten in bloe d be smee rde hok. Fotocre dit: S oko T ierschutz/ Cruelty Free Inte rnational  
Proefaa p met geweld in een fixatie stoe l gestoke n. Fotocre dit: S oko Tierschutz/ Cruelty Free Inte rnational  

Afgemaakte kat als afval we ggegooid. Fotocre dit: S oko Tierschutz/ Cruelty Free Inte rnat ional  

Beagle achterge laten in bloe d be smeerde hok. Fotocre dit: Soko Tie rsc hutz/ Cruelty Free Internationa l  

PreviousVolgende 
   

De apen werden gewoon van de ene hel naar 

de andere gebracht. We roepen de minister 

op om de dieren die nu in de Tilburgse 

apenloods zitten te herplaatsen. Alsof ze niet 

al genoeg hebben mee gemaakt. 
Jen Hochmuth, Animal Rights 

   

HET GEVECHT TEGEN 

DIERPROEVEN IS NOG LANG 

NIET VOORBIJ 

De sluiting van Mienenbüttel is echter niet het einde 

van het verhaal. Het laboratorium in Mienenbüttel is 

een van de drie faciliteiten van het LPT in Duitsland. 

De andere twee laboratoria zijn gevestigd in 

Neugraben (Hamburg) en Löhndorf (Sleeswijk-

Holstein). Voorlopig mag LPT nog steeds 

dierproeven in deze twee locaties op andere 

diersoorten uitvoeren, waaronder varkens, 
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konijnen, muizen, ratten, hamsters, cavia's, vissen 

en vogels. 

Afgelopen donderdagavond zijn maar liefst 76 apen 

van het beruchte Duitse proefdiercentrum LPT naar 

de Nederlandse apenhandelaar Hartelust vervoerd. 

“De apen werden gewoon van de ene hel naar de 

andere gebracht. We roepen de minister op om de 

dieren die nu in de Tilburgse apenloods zitten te 

herplaatsen. Alsof ze niet al genoeg hebben mee 

gemaakt.”, betreurd Hochmuth. 

Dr. Katy Taylor, de directeur van Cruelty Free 

International roept de Duitse autoriteiten op om 

verder te gaan en een einde te maken aan alle 

dierproeven die door het LPT worden uitgevoerd: 

“Wij zijn van mening dat de onthullingen over de 

wreedheid en wanpraktijken ertoe moeten leiden 

dat het LPT zijn vergunning verliest. Het LPT zou 

helemaal geen dierproeven meer mogen uitvoeren. 

Ernaast herhalen wij onze oproep aan de 

autoriteiten om een herhuisvestingsstrategie te 

organiseren voor de duizenden dieren die het LPT in 

bezit heeft. Naast de maatregelen in Duitsland zijn 

wij van mening dat de resultaten van ons onderzoek 

en andere meldingen van misstanden in de faciliteit 

aantonen dat er dringend behoefte is aan een 

alomvattende herziening van de toxiciteitsproeven 

op dieren in de hele Europese Unie."3 

Ernaast hebben heeft SOKO Tierschutz opgeroepen 

tot een grote demonstratie in Hamburg op 16 

november onder het motto "LPT sluiten, 

dierproeven afschaffen!". 4 
   

Het gaat niet enkel om de dieren, maar ook 

om de veiligheid van mensen, en daarom 

moet het LPT zijn vergunning verliezen. 
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Jen Hochmuth, Animal Rights 
   

GESJOEMEL MET GEGEVENS 

UIT DIERPROEVEN BRENGEN 

OOK MENSENLEVENS IN 

GEVAAR 

Volgens beschuldigingen hebben medewerkers niet 

alleen systematisch dieren gemarteld, maar ook het 

studieverloop vervalst - en daarmee mogelijk 

mensenlevens in gevaar gebracht. Ex-medewerkers 

van het LPT melden anoniem dat ze op de een of 

andere manier studies moesten vervalsen. 5 Dieren 

zouden niet gedocumenteerd zijn en in het geheim 

zijn uitgewisseld. Doseringen werden veranderd 

zonder het te communiceren. Bij een 

geneesmiddelenonderzoek met ratten werd de 

dosering verlaagd om een resultaat te verkrijgen dat 

de klant niet zou afschrikken. 

Al in oktober meldde SOKO Tierschutz dat een aap, 

die tijdens een dierproef was gestorven, werd 

uitgewisseld tegen een andere aap. De dood van het 

dier werd niet aangekondigd of goed 

gedocumenteerd, maar de studie werd gewoon met 

de nieuwe aap voortgezet. Hochmuth: “Het gaat niet 

enkel om de dieren, maar ook om de veiligheid van 

mensen, en daarom moet het LPT zijn vergunning 

verliezen.” 

 

6. Vraag Na beschuldigingen van dierenmishandeling moet het 
omstreden Duitse proefdierlaboratorium LPT in 
Mienenbüttel in februari 2020 sluiten. 
De mishandelde apen zijn overgebracht naar een 
handelsfirma in proefapen in Tilburg.  
De PvdA Tilburg is onthutst over dit bericht. 
We vragen onszelf af hoe het met de proefapen gaat 
en wat hun toekomst is.  

https://www.animalrights.nl/het-horrorlab-lpt-mienenb%C3%BCttel-moet-begin-2020-sluiten#fn:5


De PvdA wil dier proeven zoveel mogelijk uitbannen 
om onnodig leed te voorkomen.  
 

1. Is het college ervan op de hoogte dat er in Tilburg 
een handelsfirma in proefapen gevestigd is? Ja.  

2. Wat vindt het college ervan dat er een handelsfirma 
in proefapen in Tilburg is gevestigd? Het beleid 
omtrent dierproeven is belegd bij het rijk (ministerie 
van LNV). De gemeente is geen bevoegd gezag inzake 
dierproeven. In ons dierenwelzijnsbeleid doen wij 
daarom hierover ook geen uitspraken . De ruimtelijk 
toelaatbaarheid (bestemmingsplan) en de effecten 
naar de omgeving (milieu) zijn getoetst bij 
vergunningverlening en controles en hebben niet 
geleid tot een strijdigheid met betrekking tot de 
geldende toetsingskaders.  

3. Hoe staat het met de huisvesting en verzorging van 
de proefapen bij de handelsfirma in Tilburg? De 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
inspecteert op de eisen voor dierenwelzijn bij 
bedrijfsmatige houders van dieren. De NVWA voert 
jaarlijks controles uit. Wij hebben bij de NVWA navraag 
gedaan hoe het staat met de huisvesting van de apen. 
We moeten nog een reactie ontvangen (stand 28 nov 
2019).  

4. Is het college ervan op de hoogte dat 76 apen van 
het Duitse proefdiercentrum LPT naar de handelsfirma 
in proefapen in Tilburg zijn vervoerd? Niet bekend 
anders dan vanuit persberichten. Gelet op de 
rolverdeling tussen de verschillende 
overheidsinstanties is hier ook geen aanleiding toe. 
Ook hier geldt dat het toezicht ligt bij de NVWA.  

5. Is dat een rechtmatige verplaatsing? Dit is ter 
beoordeling van NVWA. Wij hebben de NVWA op de 
hoogte gebracht van dit bericht en uw vragen. Op dit 
moment hebben wij nog geen reactie ontvangen van 
de NVWA  

6. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er in Tilburg 
geen misstanden met proefapen plaatsvinden? Op dit 
moment hebben wij geen aanleiding om misstanden te 
vermoeden bij genoemde firma. Bij de NVWA hebben 



wij gevraagd op welke wijze wij als gemeente een 
signaalfunctie kunnen vervullen. Medewerkers van 
Toezicht en handhaving hebben namelijk geen 
expertise op dit gebied.  

We hebben een eerste reactie gehad op de vragen die 
we hebben uitstaan bij de NVWA. 
  
Op de vraag of  het een rechtmatige verplaatsing is 
hebben wij een telefonische reactie gekregen met de 
volgende strekking: 
Dergelijke dierentransporten dienen gemeld te 
worden. Naar aanleiding van een melding van een 
transport wordt er een check gedaan door een 
dierenarts. Als alles in orde is wordt er een certificaat 
afgegeven en dat wordt in een Europees systeem 
gezet. De NVWA laat weten dat er een 
gezondheidscertificaat is afgegeven voor op 22 
november geïmporteerde 78 apen door de Duitse 
autoriteiten. 

 

 
7. Portefeuillehouder(s) Mario Jacobs 

8. Datum vergadering 17-11-2019 

 

Vragen graag indienen via raadsgriffie@tilburg.nl  
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