
GEMEENTE TILBURG

Aan de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 
Hare Excellentie Drs. C.J. Schouten 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG

Onderwerp 
Proefapen en dierproeven 

Zaaknummer 
1320033

E-mail
thomas.munnichs@tilburg.nl 

Postadres 
Postbus 90155 

5000 LH Tilburg

Datum
7 februari 2020 
Uw kenmerk

Doorkiesnummer 
013 542 87 83 

Fax

Bezoekadres 
Spoorlaan 181

Hooggeachte mevrouw Schouten,

We verzoeken u het toestaan van proeven op apen en andere dieren zoveel mogelijk in te perken en 
tevens de handel in apen zo veel mogelijk in te perken. De gemeenteraad van Tilburg heeft ons bij motie 
opgeroepen ons standpunt in deze onder uw aandacht te brengen. Als gemeente hebben we geen rol in 
het beleid omtrent proefdieren, daar gaat u als minister over. Wij doen daarom een appèl op u en 
sluiten ons aan bij de steeds groter wordende publieke afkeer tegen het gebruik van dierproeven. 
Daarnaast geeft de dagelijkse praktijk van wat gebeurt omtrent proefdieren en dierproeven aanleiding 
om ook de handel in proefapen af te keuren en zo veel mogelijk in te perken.

Wij zijn van mening dat de handel in proefapen zoveel mogelijk voorkomen dient te worden.
De Rijksoverheid heeft de ambitie met Nederland voorop te willen lopen in het terugdringen van het 
(onnodig) gebruik van proefdieren. Wij roepen u op hier daadwerkelijk werk van te maken omdat 
dierproeven gepaard gaan met onnodige eenzaamheid, pijn, angst en lijden. Wij verzoeken u dan ook 
het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (financieel) te ondersteunen.

Hoogachtend,

Bijlage: aangenomen motie Raad Tilburg d.d. 16 december 2019

COLLEGE
Vragen aan de gemeente? Kijk op www.tilburg.nl
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Motie vreemd aan de orde van de dag

Agendapunt 11

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op 16 december 2019

Raadsbesluit: Begroting 2020

Titel: handel in proefapen en dierproeven

Constateert dat:
er in Tilburg een apenhandel gevestigd is 

deze apen verhandeld worden als proefapen

een Duits proefdiercentrum de deuren moet sluiten vanwege mishandeling en fraude1

apen uit dit proefdiercentrum afgelopen maand naar de apenhandel in Tilburg zijn 
overgebracht

apen vanuit de apenhandel in Tilburg naar proefdiercentra in Europa worden gezonden 

Nederland voorop wil lopen in het terugdringen van het (onnodig) gebruik van proefdieren2

Overwegende dat:
handel in proefapen naar is en zoveel mogelijk voorkomen dient te worden

dierproeven zoveel mogelijk voorkomen dienen te worden, omdat ze gepaard gaan met 
eenzaamheid, pijn, angst en lijden

er alternatieven zijn voor dierproeven

Draagt het college op:
om de regering te verzoeken het toestaan van proeven op apen en andere dieren zoveel 
mogelijk in te perken en de handel in apen zoveel mogelijk in te perken

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA fractie, Bea Mieris 
Namens de CDA fractie, Marti de Brouwer 
Namens Ons Tilburg, Linda Oerlemans

1 Zie website animalrights.nl
2 Zie website Rijksoverheid Alternatieven voor dierproeven


