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Bianca Debaets: “Dierproeven vermijden door centraal kadaster”
Oproep tot samenwerking aan andere gewesten
Dierproeven maximaal vermijden, dat moet het doel zijn van elke Minister voor Dierenwelzijn. Om
dat doel te bereiken pleit Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets ervoor om een kadaster aan te
leggen van alle aan de gang zijnde dierproeven. Elke onderzoeksinstelling lijst in dat kadaster de
lopende dierproeven op. Dat zorgt voor meer transparantie en voor een zicht op de eventuele
dubbele onderzoeken met proefdieren. Bianca Debaets roept haar Vlaamse en Waalse collega’s op
dat centraal kadaster mee vorm te geven.
Nederland kent reeds heel wat openheid over dieproeven. De Nederlandse universiteiten hebben
zich samen achter een ‘code openheid dierproeven’ geschaard. Jaarverslagen zorgen er voor
transparantie. De onderzoeksinstellingen stellen er zich tot doel om tot een vermindering, verfijning
en vervanging van dierproeven te komen.
Bianca Debaets wil in samenwerking met de universiteiten onderzoeken hoe een centraal kadaster
vorm kan krijgen in ons land. Doel is om meer transparantie over de dierproeven te bekomen. De
openheid heeft zowel betrekking op de dierproeven zelf als op de uiteindelijke onderzoeksresultaten
en de impact daarvan op de samenleving.
“Met zo’n kadaster halen we de dubbele dierproeven eruit. Dierproeven zorgen voor betere
behandelingen voor ernstige ziektes als kanker en Parkinson. Daarom is het van belang de
samenleving in alle transparantie inzicht te geven in het gevoerde onderzoek. Ik roep mijn collega’s in
Vlaanderen en Wallonië op om mee de schouders te zetten onder dat kadaster”, aldus Brussels
Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets.
Al voor het tweede jaar op rij ondersteunt de Brusselse regering baanbrekend onderzoek waardoor
dierproeven voor sommige tests overbodig worden. Het onderzoek van het team van de Brusselse
professor Vera Rogiers boekt bemoedigende resultaten en werd reeds bekroond met prestigieuze
internationale prijzen.
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