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Op 20 december 2012 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport aan de Europese Commissie laten weten dat Nederland gebruik 

maakt van de mogelijkheid om in het kader van de Europese richtlijn 

2010/63/EU nationale bepalingen te handhaven die gericht zijn op een 

uitgebreidere bescherming van proefdieren. Deze nationale bepalingen 

gaan verder dan de richtlijn en blijven dus ook na de invoering van de 

herziene Wet op de dierproeven (Wod) van kracht. 

 

Het betreft de volgende bepalingen: 

- Het doden van dieren ten behoeve van het gebruik van hun organen blijft 

in Nederland onder de definitie van dierproef vallen zoals blijkt uit de 

bestaande Nederlandse praktijk; 

- De bestaande inperkingen op de toegestane doelen waarvoor dierproeven 

mogen worden verricht, zoals vastgelegd in artikel 2 van de Wet op de 

dierproeven, blijven gehandhaafd. Dit betekent  dat dierproeven voor de 

toegestane doelen slechts mogen worden verricht, voor zover de dierproef 

al dan niet rechtstreeks is gericht op het belang van de gezondheid of de 

voeding van mens en dier; 

- Het in artikel 10, tweede lid, van de Wet op de dierproeven opgenomen 

verbod op basis waarvan het verboden is dierproeven te verrichten door 

middel van LD50/LC50 test-methoden blijft gehandhaafd; 

- Het in artikel 4 van de Regeling huisvesting en verzorging proefdieren 

opgenomen verbod tot het gebruik van draadkooien en 

draadroosterbodems voor knaagdieren en konijnen blijft gehandhaafd; 

- Het in artikel 8 van de Regeling huisvesting en verzorging proefdieren 

opgenomen verbod tot roken in ruimten waar zich dieren bevinden blijft 

gehandhaafd; 

- Het in artikel 15 van de Regeling huisvesting en verzorging proefdieren 

gebod tot inspectie van de voor de verzorging van de dieren noodzakelijke 

apparatuur blijft gehandhaafd; 

- Het in artikel 19 van de Regeling huisvesting en verzorging proefdieren 

opgenomen gebod tot dagelijkse controle van de dieren blijft 

gehandhaafd; 

- Voor Rhesus-apen, Beenmakaken, Java-apen, Doeroecoeli’s en 

Doodshoofdapen blijft het in artikel 3 van het Besluit scheiden van dieren 

bepaalde, inzake het scheiden van deze dieren van het ouderdier van 

kracht. Dit betekent dat Rhesus-apen, Beenmakaken en Java-apen niet 

gescheiden mogen worden van het moederdier voordat ze twee jaar oud 

zijn. Voor Doeroecoeli’s mag dit niet voordat deze anderhalf jaar oud zijn 
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en voor Doodshoofdapen mag dit niet gebeuren voordat ze negen 

maanden oud zijn. Indien deze dieren echter onmiddellijk na het scheiden 

in een groep met soortgenoten worden ondergebracht dan gelden er 

andere leeftijden voor het scheiden van de dieren. In dat geval mogen 

Rhesus-apen, Beenmakaken, Java-apen en Doeroecoeli’s niet van het 

ouderdier gescheiden worden voordat ze één jaar oud zijn. Voor 

Doodshoofdapen geldt in dat geval dat ze niet gescheiden mogen worden 

van het ouderdier voordat ze zeven maanden oud zijn. 


