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 datum 10 december 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33692 

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 

2010/63/EU   

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 10 december 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie 

van de VVD stemde tegen.  

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

Artikel I, onderdeel L, onderdeel 3  

19  47  49 (Ouwehand) 

Dit amendement regelt dat een eventuele vrijstelling van het bestaande verbod op 

LD50/LC50 testmethoden uit de huidige Wet op de dierproeven na vijf jaar wordt 

geëvalueerd. 

Aangenomen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP, ChristenUnie, 50PLUS, D66, 

GroenLinks, PvdA, PvdD en SP 

 

Diverse artikelen 

12  48 (Ouwehand) 

Net zoals in de huidige Wet op de dierproeven wordt in de definitie van een dierproef 

gesproken over het berokkenen van pijn, lijden, angst of blijvende schade aan het dier. 

Deze formulering wordt echter niet door de hele wet consequent aangehouden. 

Aangenomen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP, ChristenUnie, D66, GroenLinks, 

PvdA, PvdD en SP 
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Artikel I, onderdeel R, artikel 10f, tweede lid 

22 (Ouwehand) 

In de artikelen 10f en 10h van de Wet op de dierproeven zoals voorgesteld in het 

wetsvoorstel wordt bepaald dat in het wild gevangen dieren respectievelijk zwerfdieren en 

verwilderde exemplaren van huisdieren niet in dierproeven mogen worden gebruikt. Voor 

beide verboden zijn uitzonderingsbepalingen opgenomen, die echter van elkaar verschillen. 

Dit amendement regelt dat de uitzonderingsbepalingen op gelijke wijze zijn geformuleerd. 

Hiertoe wordt in artikel 10f, tweede lid, aangesloten bij de formulering als gebruikt in 

artikel 10h, tweede lid van de Wet op de dierproeven. 

Aangenomen. Voor: PVV, Bontes, SGP, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, 

PvdA, PvdD en SP 

 

Artikel I, onderdeel Y artikel 14b 

25 (Van Gerven) 

Dit amendement regelt de mogelijkheid van inspraak voor de Kamers middels een 

voorhangprocedure op artikel 14b. Het betreft het per algemene maatregel van bestuur 

aanwijzen van categorieën deskundigen om zitting te hebben in de instantie voor 

dierenwelzijn. 

Aangenomen. Voor: PVV, het lid Bontes, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, 

PvdA, PvdD en SP 

 

Diverse artikelen 

24 (Van Gerven) 

Met dit amendement wordt vastgelegd dat de beoordeling van een projectvoorstel niet 

alleen op een onpartijdige, maar ook op een onafhankelijke wijze plaatsvindt.  

Onpartijdig kan gedefinieerd worden als niet door persoonlijke belangen, voorkeur of 

genegenheid zich bij een oordeel laten leiden. Onafhankelijkheid kan gedefinieerd worden 

als zelfstandig, autonoom, niet afhankelijk, niet ondergeschikt of onderworpen, in doen en 

laten door niemand beperkt. Met deze tekst wordt naar mening van de indiener meer recht 

gedaan aan de bedoeling van de richtlijn, zoals ook kan worden afgeleid uit de Engelse 

taalversie (waar gesproken wordt van ‘independent’) en onafhankelijkheid (niet in een 

afhankelijkheidsrelatie staand) in de beoordeling gewaarborgd. 

Aangenomen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP, ChristenUnie, 50PLUS, D66, 

GroenLinks, PvdA, PvdD en SP 

 

Artikel I, onderdeel EE, zesde onderdeel in artikel 18, negende lid 

31  33  44 (Ouwehand/Van Dekken) 

De centrale commissie dierproeven wordt met dit voorstel van wet onder de werking van 

de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen geplaatst. Bij het onder de Kaderwet brengen 

van de CCD wordt echter een uitzondering gemaakt voor artikel 22 van deze wet, op grond 

waarvan besluiten van de CCD vernietigd zouden kunnen worden door de Minister van 

Economische Zaken. Indieners achten het schrappen van de bevoegdheid van de minister 

om in uitzonderlijke situaties besluiten te vernietigen, zoals bedoeld in de Kaderwet 

zelfstandige bestuursorganen, ongewenst. 

Aangenomen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP, ChristenUnie, D66, GroenLinks,  

PvdA, PvdD en SP 
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Artikel I, onderdeel FF 

29 (Ouwehand) 

Dit amendement versterkt de onafhankelijke positie van dierexperimentencommissies die 

belast zijn met de advisering omtrent de beoordeling van projectvoorstellen ten opzichte 

van de aanvrager van een projectvergunning. De wet bepaalt nu dat slechts de voorzitter 

en ten minste twee leden niet in een arbeidsverhouding staan tot een instelling over de 

beoordeling van wiens projectvoorstel advies wordt uitgebracht. Dat betekent dat een 

meerderheid van de leden van een dierexperimenten-commissie in dienst kan zijn bij de 

instelling over wiens projectvoorstellen zij moeten oordelen. Indiener wijst erop dat zulks 

op gespannen voet kan staan met de in de wet bedoelde onafhankelijke advisering die 

belegd is bij de DEC. 

Aangenomen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, D66, 

GroenLinks, PvdA, PvdD en SP 

 

Artikel III 

9  32 (Ouwehand) 

Dit amendement bewerkstelligt dat een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt 

opgenomen. Bepaald is dat de minister vijf jaar na inwerkingtreding van de wet aan de 

Staten-Generaal een verslag zendt over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in 

de praktijk. 

Aangenomen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, D66, 

GroenLinks, PvdA, PvdD en SP 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

Artikel I, onderdeel B, artikel 1, eerste lid, onder a 

Artikel I, onderdeel N, artikel 10a4, eerste lid 

13 (Heerema) 

Dit amendement brengt het wetsvoorstel meer in overeenstemming met de artikelen 3 en 

42 van richtlijn 2010/63/EU (hierna: de richtlijn). In artikel 3, eerste lid, van de richtlijn 

wordt expliciet bepaald dat het doden van dieren met als enig doel het gebruik van hun 

organen of weefsels niet onder een «procedure» (– oftewel een dierproef –) valt. Dit 

amendement brengt de definitie van «dierproef» daarmee in overeenstemming. Het 

amendement regelt dat het doden van dieren ten behoeve van het gebruik van hun 

organen, weefsels of lichaamsvloeistoffen niet meer onder de definitie van «dierproef» valt. 

Verder wordt in artikel 42, eerste lid, van richtlijn 2010/63/EU – dat gaat over het invoeren 

van een vereenvoudigde administratieve procedure voor bepaalde projecten – niet 

gesproken over projecten waarin dieren uitsluitend worden gedood ten behoeve van het 

verkrijgen van organen of weefsels. Dit is wel het geval in de implementatie van deze 

bepaling in artikel I, onderdeel N, artikel 10a4 van het wetsvoorstel. Dit amendement 

brengt het voorgestelde artikel 10a4 daarom in overeenstemming met artikel 42 van de 

richtlijn. De passages die uit het wetsvoorstel komen te vervallen, staan niet in de richtlijn. 

Deze passages zorgen voor een nationale kop; een specifiek geldende regel die niet in 

richtlijn 2010/63/EU vermeld is. Door het schrappen van deze passages worden de 

administratieve lasten voor het gebruik van onderdelen van dieren in plaats van levende 

dieren verlaagd. Hierdoor zal het gebruik van (delen van) het dier in meerdere 
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experimenten worden bevorderd. Dit zal uiteindelijk leiden tot een vermindering van het 

aantal proefdieren, één van de 3V’s. 

Verworpen. Voor: CDA en VVD 

 

Diverse artikelen 

18 (Ouwehand) 

Met dit amendement wordt geregeld dat de inhoudelijke algemene maatregelen van 

bestuur onder de Wet op de Dierproeven bij beide kamers van de Staten-Generaal worden 

voorgehangen. 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

Diverse artikelen 

11 (Ouwehand) 

In de wet is een bepaling gehandhaafd die de minister de bevoegdheid geeft een 

instellingsvergunning te verlenen voor het verrichten van dierproeven voor een «gewichtig 

ander belang» dan de wettelijk vastgestelde belangen waarvoor dierproeven mogen 

worden verricht, zoals genoemd in het voorgestelde artikel 1c van de Wet op de 

dierproeven. De richtlijn schrijft de doeleinden waarvoor dierproeven mogen worden 

verricht limitatief voor. Volgens artikel 2, derde lid van de Wet op de dierproeven zou de 

minister een uitzondering mogen maken op deze inperking indien een gewichtig ander 

belang dat wettigt. De Afdeling advisering van de Raad van State wijst erop dat een 

dergelijk belang niet buiten de limitatief voorgeschreven doeleinden van de richtlijn mag 

vallen en werpt de vraag op of het maken van de bedoelde uitzondering nog enige 

betekenis heeft en dus in het wetsvoorstel gehandhaafd moet worden. Indiener stelt 

daarom voor de bepaling te laten vervallen. Dit vindt plaats in onderdeel II van het 

amendement. In verband met hiermee kan tevens artikel 18, zesde lid, van de wet (die 

zonder artikel 2, derde lid, geen zelfstandige waarde heeft) komen te vervallen. Dat wordt 

geregeld door onderdeel IV, punt 2, van het amendement. De overige onderdelen 

bevatten technische wijzigingen die verband houden met het vervallen van deze 

artikelleden. 

Verworpen. Voor: D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

Artikel I, onderdeel C, artikel 1d 

Artikel I, onderdeel Y, artikel 14c, eerste lid 

30  46 (Van Gerven) 

Terwijl 589.853 proefdieren werden gebruikt voor dierproeven, bedroeg het aantal dieren 

dat ongebruikt op voorraad gedood werd 530.446 (Zodoende 2011). Een manier om het 

aantal gedode dieren op voorraad terug te brengen is het terugdringen van het 

fokoverschot. Er zijn diverse mogelijkheden om het fokoverschot te minimaliseren. Dit kan 

bijvoorbeeld door efficiëntere fok, afspraken, uitwisseling en afstemming met andere 

fokkers, het tegengaan van onderhoudsfok (het in stand houden van genetische lijnen) 

door bijvoorbeeld cryopreservatie (het bewaren van zaadcellen of embryo’s in vloeibare 

stikstof). Met dit amendement wordt als uitgangspunt genomen dat het fokoverschot  

geminimaliseerd dient te worden met inzet van beschikbare middelen Dit amendement  
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regelt tevens dat de instantie voor dierenwelzijn fokkers adviseert over de wijzen waarop 

het fokoverschot van overtollige proefdieren tot een minimum kan worden beperkt. 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

Artikel I, onderdeel L, onderdeel 1 

Artikel I, onderdeel N, artikel 10a2, tweede lid, onderdeel d 

10 (Ouwehand) 

Dit amendement borgt de intrinsieke waarde van het dier als criterium in de ethische 

toetsing van het (biotechnologisch) onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van 

proefdieren. De erkenning van de intrinsieke waarde van dieren is een belangrijke 

verworvenheid in de Nederlandse wetgeving. De Commissie Biotechnologie bij Dieren heeft 

de intrinsieke waarde van het dier, conform de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 

(Gwwd), een vooraanstaande plaats gegeven bij de ethische toetsing van aanvragen voor 

biotechnologisch onderzoek bij dieren. Sinds de vereenvoudiging van de regels in de 

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) over biotechnologie bij dieren per 1 

januari 2010 valt de ethische toetsing echter onder de Wet op de dierproeven. Een aparte 

vergunning op grond van de Gwwd is niet langer nodig. Indiener acht het wenselijk de 

intrinsieke waarde van het dier daarom te verankeren in de ethische toetsing onder de Wet 

op de dierproeven. 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP, D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

Artikel I, onderdeel M, artikel 10a 

28  56 (Ouwehand) 

Dit amendement bewerkstelligt dat er aan het verkrijgen van de projectenvergunning 

nadere regels kunnen worden gesteld. Indiener denkt hierbij bijvoorbeeld aan systematic 

reviews. Eerder sprak de Kamer via een motie (Kamerstukken II, vergaderjaar 2011–12, 

30 168, nr. 38) al uit dat systematic reviews, die standaard worden uitgevoerd in de 

medische wetenschap, ook de norm moeten worden in proefdieronderzoek. Deze 

vooronderzoeken in de beschikbare wetenschappelijke literatuur zouden veel proeven met 

proefdieren op termijn overbodig kunnen maken. Dit amendement regelt dat systematic 

reviews op een nader moment onderdeel kunnen gaan uitmaken van de 

vergunningsvoorwaarden. Tevens voorziet dit amendement in een voorhangbepaling. 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

Artikel I, onderdeel O, artikel 10b 

17  23 (Heerema) 

Dit amendement regelt dat de centrale commissie dierproeven in plaats van de minister 

ontheffing kan verlenen op het verbod op dierproeven die leiden tot ernstige mate van 

pijn, lijden of angst die waarschijnlijk langdurig zal zijn en niet kan worden verzacht. 

Verder regelt dit amendement dat de centrale commissie dierproeven moet notificeren 

volgens de in de richtlijn opgenomen procedure. Deze notificatie zal overigens verlopen via 

de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Commissie, waarlangs 

alle communicatie met de met de Europese Commissie loopt. Tot slot regelt dit 

amendement dat de centrale commissie dierproeven de minister op de hoogte moet 

brengen van een ontheffing, de notificatie hiervan en van de uitkomsten van de notificatie. 

Verworpen. Voor: CDA en VVD 
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Artikel I, onderdeel P, tweede lid van artikel 10c 

Artikel I, onderdeel QQ, tweede lid van artikel 25 «10c, eerste lid» 

16 (Heerema) 

Het tweede lid van het voorgestelde artikel 10c betreft een nationale kop. De voorgenomen 

melding is geen onderdeel van de huidige wet en er is niet in voorzien krachtens richtlijn 

2010/63/EU. Artikel 10c, tweede lid is daarnaast overlappend met het veel concretere 

artikel 10a1, eerste en derde lid, nader uitgewerkt in artikel 10a2 derde lid. Daarin wordt 

via «beoordeling achteraf» bijgedragen aan toenemend inzicht, waarmee er ook wordt 

voldaan aan art. 39 van de Richtlijn Daarnaast is dit artikellid overbodig. De meeste 

dierproeven verlopen milder dan tevoren is aangegeven. Dit komt omdat het uitgangspunt 

van het verkrijgen van een vergunning onder de Wet op de dierproeven ten behoeve van 

de ethische toetsing het maximale ongerief moet worden ingeschat (worst-case scenario). 

Opname van Artikel I, onderdeel P, artikel 10c, lid 2 resulteert in veel meldingen waarbij 

de proportionaliteit ontbreekt en waarbij dus ook naleving moeilijk is. Verder gaat de 

verplichting van het melden van deze gegevens veel verder dan is toegestaan volgens de 

Europese Verordening 2012/707/EU tot vaststelling van een gemeenschappelijk format 

voor de indiening van de informatie overeenkomstig Richtlijn 2010/63/EU van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke 

doeleinden worden gebruikt. 

De wijziging in artikel 25 is van technische aard. 

Verworpen. Voor: CDA en VVD 

 

Artikel I, onderdeel Q, tweede onderdeel, het zevende lid 

21 (Ouwehand) 

In het voorgestelde artikel 10e van de Wet op de dierproeven wordt het gebruik van niet-

menselijke primaten in translationeel of toegepast onderzoek verboden als deze proeven 

worden verricht met het oog op andere doelen dan de vermijding, voorkoming, diagnose of 

behandeling van gezondheidsondermijnende of mogelijk levensbedreigende ziekten bij de 

mens. Indiener onderschrijft het stellen van deze voorwaarde aan proeven op niet-

menselijke primaten. Artikel 10e, zevende lid creëert echter de mogelijkheid voor de 

minister om ontheffing te verlenen voor translationeel of toegepast onderzoek met niet-

menselijke primaten voor andere belangen dan de vermijding, voorkoming, diagnose of 

behandeling van gezondheidsondermijnende of mogelijk levensbedreigende klinische 

aandoeningen. Gelet op het grote belang dat wordt gehecht aan het beperken van 

dierproeven met niet-menselijke primaten is deze uitzonderingsbepaling ongewenst. 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

Artikel I, onderdeel T 

43  45  50 (Van Gerven) 

Instellingen die dierproeven doen hebben zowel een instellingsvergunning nodig als een 

projectvergunning. Instellingen die proefdieren fokken hebben slechts een 

instellingsvergunning nodig. Een instellings-vergunning is onbeperkt geldig. Daarmee is de 

vergunningplicht tussen fokkers en instellingen die dierproeven doen ongelijksoortig. Dit 

amendement trekt dit recht door voor fokkers de instellingsvergunning tijdelijk te maken 

voor een periode van maximaal vijf jaar. Hierdoor blijft het mogelijk om ook op fokkers 
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grip te houden en om deze periodiek te beoordelen op in de Wet genoemde aspecten van 

dierenwelzijn en het minimaliseren van fokoverschot. Ook regelt dit amendement dat bij de 

instellingsvergunningaanvraag informatie wordt gegeven over dieren welzijn en het 

minimaliseren van het fokoverschot. Bij het beoordelen van een nieuwe aanvraag wordt 

bovendien gekeken naar het handelen van de fokker aangaande de wijze waarop het 

fokoverschot werd geminimaliseerd in de voorgaande periode. De wijze waarop de 

aanvraag ingediend en beoordeeld wordt, wordt op deze punten nader geregeld bij 

algemene maatregel van bestuur. 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

Artikel I, onderdeel W, wordt aan artikel 13c 

15 (Ouwehand) 

In artikel 9 van de Wet op de dierproeven is bepaald dat voor personen die dierproeven 

verrichten per algemene maatregel van bestuur regels zullen worden gesteld met het oog 

op deskundigheid en bekwaamheid. Vanwege de huidige formulering van artikel 13c, 

eerste lid, van het wetsvoorstel, zouden deze regels niet van toepassing zijn op personen 

die dieren doden (in de inrichting van de fokker, leverancier of gebruiker of in geval van 

veldonderzoek, buiten de instelling). In het wetsvoorstel is slechts bepaald dat de personen 

die de betreffende dieren doden deskundig dienen te zijn; door middel van dit 

amendement wordt geregeld dat er bij algemene maatregel van bestuur eisen kunnen 

worden gesteld aan de deskundigheid van die personen. 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

Artikel I, onderdeel Q, tweede onderdeel 

20 (Ouwehand) 

Aan het gebruik van niet-menselijke primaten in dierproeven wordt in artikel 10e van het 

wetsvoorstel de voorwaarde gesteld dat de betreffende proeven alleen mogen worden 

verricht als dat gebeurt met het oog op vermijding, voorkoming, diagnose of behandeling 

van gezondheidsondermijnende of mogelijk levensbedreigende ziekten bij de mens. 

Indiener onderschrijft het stellen van deze voorwaarde aan proeven op niet-menselijke 

primaten. Dit amendement regelt dat er buiten de bedoelde proeven ten behoeve van 

gezondheidsondermijnende of mogelijke levensbedreigende ziekten bij de mens geen 

andere proeven op niet-menselijke primaten zijn toegestaan. 

Ingetrokken 

 

Artikel I, onderdeel C, artikel 1c, onderdeel c 

Artikel I, onderdeel E, onderdeel 2 

26 (Ouwehand) 

Indiener stelt voor de wettelijk omschreven doelen waarvoor dierproeven mogen worden 

verricht te laten aansluiten bij de overkoepelende bepaling dat dierproeven enkel mogen 

worden verricht voor zover zij, al dan niet rechtstreeks, gericht zijn op het belang van de 

gezondheid van mens of dier. Dierexperimenten ten behoeve van levensmiddelen of 

andere stoffen die niet (al dan niet rechtstreeks) zijn gericht op de gezondheid van mens of 

dier zijn ethisch ontoelaatbaar. Dit amendement regelt dat dit uitgangspunt een striktere 

borging vindt in de wet. 

Ingetrokken 
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Artikel I, onderdeel Q, tweede punt, vierde lid 

27 (Ouwehand) 

In het voorgestelde vierde lid van artikel 10e wordt bepaald dat bedreigde diersoorten die 

middels een algemene maatregel van bestuur worden aangewezen, niet in een dierproef 

mogen worden gebruikt. Op dit verbod is in hetzelfde lid een uitzondering gemaakt, die 

qua formulering echter verschilt van soortgelijke uitzonderingsbepalingen in de wet. Dit 

amendement regelt dat de uitzonderingsbepaling in artikel 10e, vierde lid, aansluit bij de 

formulering van de uitzonderingsbepalingen in artikel 10h van het wetsvoorstel. 

Ingetrokken 

 

Moties 

34 (Heerema/Ouwehand) over een inventarisatie van belemmerende wet- en regelgeving 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

35  ?? (Ouwehand ) over systematic reviews als norm voor onderzoek met proefdieren 

Aangenomen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP, ChristenUnie, 50PLUS, D66, 

GroenLinks, PvdA, PvdD en SP 

 

36  ?? (Ouwehand) over uitfasering van de teenknip 

Aangenomen. Voor: PVV, het lid Bontes, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, 

PvdA,  PvdD en SP 

 

37  ?? (Ouwehand) over uitfasering van LD50/LC50-testmethoden 

Aangenomen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP, ChristenUnie, 50PLUS, D66, 

GroenLinks,  PvdA, PvdD en SP 

 

38 (Van Gerven/Schouw) over afleggen van maatschappelijke verantwoording door de 

Centrale Commissie Dierproeven 

Aangenomen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP, ChristenUnie, 50PLUS, D66, 

GroenLinks,  PvdA, PvdD en SP 

 

39  Van Gerven/Schouw over de voordracht voor de voorzitter van de CCD aan de Kamer 

voorleggen  

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

40 (Graus) over onafhankelijke toetsing van projectvoorstellen aangaande dierproeven 

aangehouden 

 

41 (Graus) over waarborging van het welzijn van proefdieren 

Aangenomen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP, ChristenUnie, 50PLUS, D66, 

GroenLinks,  PvdA, PvdD en SP 

 

42 (aangehouden)(Graus) over het herplaatsen van proefdieren 

aangehouden 
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52 (Ouwehand) over verdere aanscherping van de voorwaarden voor experimenten bij 

primaten 

Aangenomen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP, ChristenUnie, 50PLUS, D66, 

GroenLinks, PvdA, PvdD en SP 

 

53 (aangehouden) (Ouwehand) over het beperken van de wettelijke doelen waarvoor 

dierproeven zijn toegestaan 

aangehouden 

 

54 (Ouwehand) over aanscherping van de voorwaarden voor experimenten op bedreigde 

dieren 

Aangenomen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP, ChristenUnie, 50PLUS, D66, 

GroenLinks, PvdA, PvdD en SP 

 

55 (Ouwehand) over tussentijdse wijzigingen van de Wet op de dierproeven 

Aangenomen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, D66, 

GroenLinks, PvdA, PvdD en SP 


