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Betreft: Verzoekschrift 252/2008, ingediend door Suzanne Thorpe (Britse 
nationaliteit), over een verbod op het gebruik van beagles en beaglepuppies 
voor experimenten op dieren

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster maakt haar bezorgdheid kenbaar over het uitvoerige gebruik van beagles en 
beaglepuppies voor experimenten op dieren, en beweert dat bepaalde kennels beagles voor dit 
specifieke doel fokken en dat puppies van nog maar zes weken oud worden gebruikt voor 
experimenten waarbij giftige gassen en rook worden geïnhaleerd. Ze roept ook op tot een 
grotere transparantie met betrekking tot experimenten op dieren en de bijbehorende 
wetenschappelijke procedures. Nadat ze de zaak zonder succes heeft voorgelegd aan de Britse 
autoriteiten, vraagt ze nu om een onderzoek door het Europees Parlement, om te bezien of de 
situatie die zij beschrijft, overeenkomt met de EU-wetgeving betreffende de bescherming van 
dieren die worden gebruikt voor experimenten en andere gemeenschappelijke doelen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2008.

Indienster beweert dat in het Verenigd Koninkrijk beagles en beaglepuppies vanaf een leeftijd 
van zes weken uitvoerig worden gebruikt voor experimenten. Dit omvat ook experimenten 
waarbij giftige gassen en rook worden geïnhaleerd. Zij verwijst naar een specifieke kennel 
voor dit hondenras in het Verenigd Koninkrijk en vraagt of deze onderneming een verbod kan 
worden opgelegd om beagles te fokken voor gebruik in wetenschappelijke experimenten. Ook 
zou ze graag willen zien dat twee Britse laboratoria een verbod krijgen opgelegd om dit 
specifieke hondenras voor hun experimenten te gebruiken.
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Ze roept op tot een grotere transparantie met betrekking tot wetenschappelijke experimenten 
op dieren. Ze zou willen weten of de door haar beschreven situatie in het Verenigd Koninkrijk 
wel overeenstemt met de EU-wetgeving op het gebied van wetenschappelijke procedures met 
behulp van dieren. Tot slot vraagt zij of de activiteiten die met behulp van dieren binnen 
laboratoria plaatsvinden, transparanter kunnen worden gemaakt, en of er een einde kan komen 
aan het gebrek aan transparantie met betrekking tot in laboratoria verrichte experimenten op 
dieren. 

Richtlijn 86/609/EEG betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en 
andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt1 is per 1989 omgezet naar nationale 
wetgeving. Alle experimenten op dieren in de EU moeten voldoen aan de bepalingen van deze 
richtlijn. 
De richtlijn is bedoeld om de controlemaatregelen voor het gebruik van proefdieren te
verbeteren door minimumstandaarden vast te leggen voor huisvesting en verzorging, evenals
voor de training van het personeel dat met deze dieren omgaat en dat toezicht houdt op de 
experimenten. Ook zijn er in de richtlijn bepalingen vastgelegd voor het verrichten en 
goedkeuren van experimenten, personeel en instellingen.

Artikel 7, lid 2 van de richtlijn luidt als volgt: “Er mag geen proef worden verricht indien er 
een redelijke, praktische mogelijkheid bestaat het gewenste resultaat te verkrijgen met behulp 
van een andere wetenschappelijk verantwoorde methode waarbij geen proefdier wordt 
gebruikt”. Helaas kunnen de hedendaagse gevaren van bepaalde stoffen, zoals chemicaliën,
onvoldoende worden vastgesteld op basis van in-vitro testmethoden (die niet gebruikmaken 
van dierproeven). Dit wordt gesteld in een rapport dat is gepubliceerd door het Europees 
Centrum voor de validatie van alternatieve methoden, ECVAM2. Indien alleen in-vitro 
methoden worden gebruikt, zou dit een onderschatting vormen van de gevaren van stoffen die 
schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Bijgevolg blijft het 
noodzakelijk om een hoeveelheid dieren te gebruiken om de veiligheidsniveaus voor mens en 
milieu te kunnen garanderen. Met betrekking tot honden is het belangrijk om op te merken dat 
in de EU 68% van de honden die voor proeven worden gebruikt, wordt gebruikt in verplichte 
veiligheidstests waarvoor deze honden als secundaire niet-knaagdiersoorten wettelijk 
verplicht zijn.

De richtlijn bepaalt echter ook dat wanneer het noodzakelijk is honden te gebruiken, zij ook 
voor dit doel moeten worden gefokt; zwerfdieren mogen niet voor proeven worden gebruikt. 
Daarnaast moeten de fok- of toeleverende instellingen worden goedgekeurd door of 
geregistreerd staan bij de nationale autoriteit, en verder voldoen aan alle vereisten voor 
huisvesting en verzorging van dieren om zo te waarborgen dat deze dieren naar behoren
worden behandeld. Daarom geldt dat, ook al kunnen beagles en beaglepuppies in de EU nog 
altijd worden gebruikt voor wetenschappelijke procedures, zij onder de EU-wetgeving wel 
een zekere mate van bescherming genieten.

                                               
1 PB 358 van 18.12.1986, blz. 1.
2 A. P. Worth, M. Balls (ed.), Alternative (Non-animal) Methods for Chemicals Testing: Current Status and 
Future Prospects – A report prepared by ECVAM and the ECVAM Working Group on Chemicals. ATLA 30, 
Supplement 1, juli 2002.
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De Commissie heeft een voorstel ingediend voor herziening van Richtlijn 86/609/EEG1. De 
bedoeling hiervan is om de wetgeving ten aanzien van dierproeven in de EU aan te scherpen 
en zo te zorgen dat die dieren die nog altijd in proeven worden gebruikt, voldoende 
verzorging krijgen en humaan worden behandeld. Het voorstel is met name bedoeld als 
aanscherping van de vereisten en voorwaarden voor de autorisatie van proeven, personeel en 
instellingen, alsmede voor inspecties van fok-, toeleverings- en gebruikende inrichtingen.

Het is echter niet de bedoeling van de Commissie om bepaalde hondenrassen uit te sluiten van 
gebruik in wetenschappelijke procedures, maar eerder om een algehele afname van het 
gebruik van dieren mogelijk te maken door de ontwikkeling van alternatieve methoden aan te 
moedigen. Ten aanzien van instellingen die dieren fokken voor experimentele doeleinden, 
waaronder honden, voorziet de herziene wetgeving in een aantal elementen die het niveau van 
de verzorging en de bescherming van deze dieren verhogen.

Met betrekking tot de transparantie inzake de activiteiten binnen laboratoria zijn in Richtlĳn 
2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het 
hergebruik van overheidsinformatie2 de regels en gebruiken vastgelegd voor toegang tot 
overheidsinformatiebronnen. De informatie waar indienster naar verwijst, valt echter niet 
onder deze wetgeving. Het betreft hier een aangelegenheid van de nationale overheden.

Conclusie
Onder de EU-wetgeving is het toegestaan dierproeven met beagles te verrichten. Deze dieren 
vallen echter wel binnen de draagwijdte van een richtlijn die voorziet in minimumstandaarden 
voor de bescherming tijdens hun leven. Deze bepalingen zullen de komende jaren worden 
verbeterd als gevolg van de aanstaande herziening van deze richtlijn. Uitgaande van de 
hedendaagse wetenschappelijke kennis is de Europese Commissie niet in de positie om het 
gebruik van bepaalde hondenrassen in wetenschappelijke procedures te verbieden. De 
herziene richtlijn is echter bedoeld om bepaalde regels vast te leggen om te zorgen dat 
dergelijke procedures op humane wijze worden verricht en dat bij het fokken van proefdieren 
rekening wordt gehouden met de meest recente informatie over het welzijn van dieren. Tot 
slot vallen de geheimhoudingsverklaringen die in een lidstaat worden opgesteld tussen 
laboratoria en hun bezoekers buiten de bevoegdheid van de Gemeenschapswetgeving.

                                               
1 COM (2008) 543.
2 PB L 345 van 31.12.2003, blz. 90.


