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Wat zijn dierproeven?

Het geheel van handelingen, dat ten 
aanzien van een levend gewerveld dier,…, 
wordt uitgevoerd met het doel ….. 

voor zover redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat daardoor het dier ongerief
kan worden berokkend….

Wet op de dierproeven
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Dierproef - onderwijs

• kennis van het menselijke of dierlijke lichaam, of 
handvaardigheid in het verrichten van ingrepen
daarop, te verschaffen of te ontwikkelen

• voor zover redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat daardoor het dier ongerief kan
worden berokkend, of waarvan het beoogde of 
mogelijke gevolg de geboorte is van een dier dat

ongerief ondergaat.

Wet op de dierproeven

Ongerief

• 2. Voor de toepassing van het bij of 
krachtens deze wet bepaalde wordt onder
het berokkenen van ongerief verstaan: het 

berokkenen van pijn, lijden, ongemak of 
blijvend letsel.

Wet op de dierproeven
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Wod

Artikel 2

1. Het is verboden zonder vergunning van Onze
Minister dierproeven te verrichten.

Artikel 8

1. Een vergunning krachtens deze wet wordt
verleend aan een natuurlijke persoon of aan een
rechtspersoon; zij is gebonden aan de 
natuurlijke of rechtspersoon aan wie zij is 
verleend.
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Artikel 9

Het is verboden een dierproef te verrichten
indien de wijze van uitvoering van de proef

niet is bepaald door een persoon die 
voldoet aan bij algemene maatregel van 
bestuur met het oog op de deskundigheid
te stellen eisen.
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Artikel 10

1. Het is verboden een dierproef te verrichten voor 
een doel

a. dat, naar de algemeen kenbare, onder 
deskundigen heersende opvatting, ook kan 
worden bereikt anders dan door middel van een 
dierproef, of door middel van een dierproef 
waarbij minder dieren kunnen worden gebruikt 
of minder ongerief wordt berokkend dan bij de in 
het geding zijnde proef het geval is;

b. waarvan het belang niet opweegt tegen het 
ongerief dat aan het proefdier wordt berokkend.

Wet op de dierproeven

Artikel 10a

1.Het is verboden een dierproef te verrichten
indien niet:

a.daarover tevoren een advies is uitgebracht
door een op de voet van artikel 18a 

erkende dierexperimentencommissie;

Wet op de dierproeven
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Artikel 14

Hij die dierproeven verricht, is verplicht, 
overeenkomstig bij algemene maatregel
van bestuur te dien aanzien te stellen
regelen een dierenarts of een andere
deskundige, behorende tot een bij de 
maatregel aangewezen categorie, te
belasten met het houden van toezicht op 
het welzijn van de proefdieren.
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Dierproeven

NEE, NEE, tenzijtenzij…………………………………………

• Welzijns- en Gezondheidswet bij dieren

• Flora- en faunawet

• Honden- en kattenbesluit

Andere relevante wetgeving
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Relevante websites

• ECENT:
http://www.ecent.nl/artikel/2500/Dieren+en+dierproeven+in+het+onderwijs/v
iew.do

• Nationaal KennisCentrum Alternatieven voor dierproeven (NKCA):
http://www.nkca.nl en http://nca-nl.org/nca-jongeren.html

• Veterinaire Waren Autoriteit:
http://www.vwa.nl/onderwerpen/werkwijze-
dier/dossier/dierwelzijn/dierproeven-voor-onderzoek

• Wet op de dierproeven: 
http://www.vwa.nl/onderwerpen/wet-en-regelgeving/dossier/wet-op-de-
dierproeven

• Zo doende 2010: 
http://www.vwa.nl/actueel/bestanden/bestand/2201431

• Stichting Informatie Dierproeven: http://www.informatiedierproeven.nl/

Verder is er informatie te vinden op www.kennislink.nl en www.scholieren.com

Databases voor het onderwijs

• The European Resource for Alternatives in 
education (eurca): http://www.eurca.org

• InterNiche:
http://www.interniche.org/en/alternatives

• The HVMA's Alternatives in Education 
Database:http://alted.hsvma.org/
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