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Werktitel: Doden van dieren 

Vraagstelling: 

 

Indien dieren in dierproeven worden gebruikt is de borging van het dierenwelzijn en 

een respectvolle omgang met de dieren van uiterst belang. Dit geldt ook in bijzondere 

mate als deze dieren gedood worden.  De Wet op de dierproeven (Wod) schrijft voor 

dat dieren door een deskundige persoon gedood worden op een manier waarbij zij zo 

min mogelijk pijn, lijden en angst ondervinden. In bijlage IV van de Europese 

dierproevenrichtlijn 2010/63/EU zijn passende methoden opgenomen om proefdieren 

op een humane manier te kunnen doden.  

Het kan echter onder bepaalde omstandigheden wenselijk zijn om een 

dodingsmethode toe te passen die afwijkt van de methoden die in de richtlijn zijn 

opgenomen. Voor het gebruik van een afwijkende methode van doden kan een  

ontheffing of een vrijstelling worden verleend. Voorwaarde hiervoor is dat op basis 

van een wetenschappelijke motivering kan worden aangetoond dat deze afwijkende 

methode even humaan wordt geacht als de dodingsmethoden in de richtlijn.  

Om een dergelijke vrijstelling of ontheffing te kunnen verlenen moet de 

wetenschappelijke motivering nauwkeurig worden beoordeeld en een zorgvuldige 

afweging worden gemaakt.  

 

Het NCad zal handvatten aanreiken voor een degelijke zorgvuldige beoordeling en 

advies uitbrengen over de volgende vraagstukken:  

1.  Welke elementen moet een wetenschappelijke motivering bevatten om gelet op 

artikel 13c lid 3 van de Wod af te wijken van in bijlage IV van de dierproevenrichtlijn 

opgenomen dodingsmethoden? 

2.  Welke wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk geaccepteerde 

dodingsmethoden kunnen worden geadviseerd waarbij op wetenschappelijke gronden 

is aangetoond dat deze dodingsmethoden even humaan zijn als in bijlage IV van de 

richtlijn opgenomen dodingsmethoden? 
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Communicatie van het advies: adviezen en andere producten van de NCad worden 
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