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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich onder verwijzing naar Richtlijn 86/609/EEG, die volgens haar een 
halvering van het aantal dierproeven vóór 2000 voorschrijft maar door geen van de lidstaten is 
omgezet, over de nieuwe chemicaliënwetgeving (REACH) en de grote toename van het aantal 
dierproeven die daarvan het gevolg zou zijn. Zij acht deze proeven onaanvaardbaar, in het 
bijzonder de zogeheten LD-50 test. Volgens indienster wordt geschat dat voor REACH 20 tot 
45 miljoen proefdieren de dood zullen vinden. De vele miljoenen proeven zullen de veiligheid 
voor de consument niet verhogen. Wetenschappers twijfelen aan de betrouwbaarheid van 
dierproeven, omdat de verschillen tussen mens en dier te groot zijn en omdat vele andere 
factoren (levensstijl enz.) een rol spelen.

Hoewel de meeste inwoners van de EU tegen dierproeven zijn, moeten zij uiteindelijk, als 
belastingbetalers en consumenten, iets financieren wat zij niet willen. Bovendien wordt niet 
voorkomen dat er ziekmakende en giftige producten in de handel zullen blijven, want de 
resultaten van de met groot dierenleed gepaard gaande tests zijn manipuleerbaar en maken het 
leven niet veiliger. Van veel stoffen is al lang bekend dat zij giftig zijn en 
dierenbeschermingsorganisaties zijn dan ook van mening dat het beter is deze te verbieden of 
sterk te beperken dan om massaal alledaagse chemicaliën te testen. Indienster verzoekt 
derhalve om minimaal drie jaar uitstel van dierproeven, teneinde nieuwe, diervriendelijkere 
testmethodes te vinden en te valideren (zonder nieuwe dierproeven); verplichte uitwisseling 
van chemische gegevens op internationaal niveau; gebruik van tests die betere informatie 
opleveren en niet gebaseerd zijn op dierproeven; en onmiddellijke beperking of terugname 
van alle chemicaliën waarvan al bekend is dat zij potentieel gevaarlijk zijn voor de 
gezondheid van mensen, dieren en het milieu. Als alternatief voor dierproeven zou volgens 
indienster gedacht kunnen worden aan biodatabanken.
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2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

Indienster beklaagt zich onder verwijzing naar Richtlijn 86/609/EEG, die volgens haar een 
halvering van het aantal dierproeven vóór 2000 voorschrijft maar door geen van de lidstaten is 
omgezet, over de nieuwe chemicaliënwetgeving (REACH) en de grote toename van het aantal 
dierproeven die daarvan het gevolg zou zijn. Zij acht deze proeven onaanvaardbaar, in het 
bijzonder de zogeheten LD-50 test. Volgens indienster wordt geschat dat voor REACH 20 tot 
45 miljoen proefdieren de dood zullen vinden. De vele miljoenen proeven zullen de veiligheid 
voor de consument niet verhogen. Wetenschappers twijfelen aan de betrouwbaarheid van 
dierproeven, omdat de verschillen tussen mens en dier te groot zijn en omdat vele andere 
factoren (levensstijl enz.) een rol spelen.

Hoewel de meeste inwoners van de EU tegen dierproeven zijn, moeten zij uiteindelijk, als 
belastingbetalers en consumenten, iets financieren wat zij niet willen. Bovendien wordt niet 
voorkomen dat er ziekmakende en giftige producten in de handel zullen blijven, want de 
resultaten van de met groot dierenleed gepaard gaande tests zijn manipuleerbaar en maken het 
leven niet veiliger. Van veel stoffen is al lang bekend dat zij giftig zijn en 
dierenbeschermingsorganisaties zijn dan ook van mening dat het beter is deze te verbieden of 
sterk te beperken dan om massaal alledaagse chemicaliën te testen. Indienster verzoekt 
derhalve om minimaal drie jaar uitstel van dierproeven, teneinde nieuwe, diervriendelijkere 
testmethodes te vinden en te valideren (zonder nieuwe dierproeven); verplichte uitwisseling 
van chemische gegevens op internationaal niveau; gebruik van tests die betere informatie 
opleveren en niet gebaseerd zijn op dierproeven; en onmiddellijke beperking of terugname 
van alle chemicaliën waarvan al bekend is dat zij potentieel gevaarlijk zijn voor de 
gezondheid van mensen, dieren en het milieu. Als alternatief voor dierproeven zou volgens 
indienster gedacht kunnen worden aan biodatabanken.

Richtlijn 86/609/EEG betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en 
andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt

Richtlijn 86/609/EEG moest in 1989 omgezet worden in nationale wetgeving. De nationale 
autoriteiten die bevoegd waren voor deze richtlijn zijn verantwoordelijk voor de uitvoering 
van deze wetgeving en voor de controle op de juiste toepassing van de bepalingen in de 
richtlijn. De richtlijn is correct omgezet in de nationale wetgeving van de lidstaten. In 1997 
vond een horizontale controle plaats onder de lidstaten om er zeker van te zijn dat de
wetgeving op de juiste wijze was omgezet. Tijdens de onderhandelingen in het kader van de 
toetreding van nieuwe landen tot de EU, werd de richtlijn omgezet in nationaal recht
(overname van het acquis communautaire). De Commissie heeft geen reden om aan te nemen 
dat de richtlijn niet in alle 27 lidstaten is omgezet.

De verwijzing naar een halvering van het aantal dieren dat in dierproeven gebruikt wordt 
tegen het jaar 2000, is opgenomen in Het Vijfde Milieuactieprogramma, Besluit 2179/98/EG 
uit 1998 betreffende de herziening van het beleidsplan en actieprogramma van de Europese 
Gemeenschap inzake het milieu en duurzame ontwikkeling "Op weg naar duurzame 
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ontwikkeling", en niet in Richtlijn 86/609/EEG. Dit programma vermeldt het volgende: "De 
Gemeenschap zal overeenkomstig het programma ernaar streven dat er positieve stappen 
worden ondernomen om het aantal gewervelde diersoorten dat voor dierproeven gebruikt 
wordt tegen het jaar 2000 met 50% te verminderen." Hoewel de Commissie erkent dat de 
doelstelling van 50% niet is gehaald, zijn er overeenkomstig het programma wel positieve 
stappen ondernomen en heeft de Gemeenschap zich hiervoor sterk ingespannen. De 
inspanningen om het aantal dieren dat benodigd is voor dierproeven terug te brengen, duren 
voort en dit punt blijft hoog op de agenda van de Commissie staan.

Ten slotte heeft de Commissie een begin gemaakt met de herziening van Richtlijn 
86/609/EEG over de bescherming van laboratoriumdieren, teneinde de bescherming van 
dieren die nog steeds nodig zijn voor dierproeven te verbeteren1.

Het testen van chemische stoffen

Algemeen

Ten aanzien van de betrouwbaarheid van dierproeven is het belangrijk te verwijzen naar het 
advies van het Wetenschappelijk Comité voor de toxiciteit, de ecotoxiciteit en het 
milieu (WCTEM) van 8 januari 2004 (het advies over het BUAV-ECEAE-verslag over "The 
way forward – action to end animal toxicity testing"’). Het WCTEM is van mening dat er een 
overvloed aan wetenschappelijke literatuur voorhanden is waarin voorbeelden staan die 
aantonen dat dierproeven hoge voorspellende waarde hebben voor chemisch geïnduceerde 
aandoeningen bij mensen. Het WCTEM geeft toe dat er mogelijk verschillen zijn tussen de 
reacties van dieren en mensen, maar dat deze meestal veeleer van kwantitatieve dan van 
kwalitatieve aard zijn. Het WCTEM vermeldt verder dat sommige chemicaliën toxische 
effecten bij dieren teweegbrengen die niet bij mensen worden waargenomen en dat sommige 
chemisch geïnduceerde aandoeningen bij mensen niet tijdens dierproeven naar voren zijn 
gekomen; dit is echter eerder uitzondering dan regel. Ten aanzien van het bepalen van acute 
orale oxiditeit is de proef LD50 (B.1) vanaf 2000 in de EU vervangen door de methoden 
B.1.bis en B.1.tris. Voorts is in 2001 de originele proef LD50 (of B.1) verwijderd uit bijlage 
V bij Richtlijn 67/548/EEG over de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen, die de in 
de EU te gebruiken testmethoden bevat. Het gebruik van LD50 (B.1) is derhalve niet langer 
toegestaan in de EU.

Het doel van Verordening 1907/2006 (“REACH”), is zoals vermeld in artikel 1, lid 1, “een 
hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu, inclusief de 
bevordering van alternatieve beoordelingsmethoden voor gevaren van stoffen […] te
waarborgen […].” Het hele REACH-systeem van registratie en beoordeling van en de 
autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen is ontwikkeld om deze 
doelstelling te bereiken.2

REACH beoogt een balans te vinden tussen enerzijds dierenwelzijn en anderzijds de mogelijk 
ernstige gevaren van onvoldoende geteste chemicaliën voor de gezondheid van de mens en 
het milieu. Er wordt niet eenvoudigweg voorgesteld om de chemische stoffen te testen of de 
proeven te herhalen, maar veeleer om alle informatie te verzamelen die al beschikbaar is. 

                                               
1 http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
2 Zie voor gedetailleerdere informatie: http://europa.eu.int/comm/environment/ chemicals/reach.htm.
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Proeven zijn alleen noodzakelijk indien er meer informatie nodig is om de risico's van de 
stoffen te kunnen beoordelen. Doel van het REACH-voorstel is om uiteindelijk tot duurzame 
ontwikkeling te komen op het gebied van het beleid inzake chemische stoffen. Als zodanig 
heeft het niet alleen tot doel de gezondheid van de mens te beschermen maar ook het milieu, 
met inbegrip van wilde diersoorten.

De aanleiding voor REACH was het algemene gebrek aan informatie over de gevaarlijke 
eigenschappen van chemicaliën die al op de markt zijn gebracht. Meer dan 99% van de totale 
hoeveelheid aan dergelijke chemische stoffen, de zogenaamde ‘bestaande’ stoffen, is niet 
onderworpen aan de standaard informatievoorschriften voor ‘nieuwe’ stoffen. Nieuwe stoffen 
zijn chemicaliën die in 1981 of daarna voor het eerst op de markt zijn gebracht; bestaande 
stoffen zijn al voor die tijd op de markt gebracht. De testvoorschriften voor nieuwe stoffen 
geven ons een goed beeld van de gevaarlijke eigenschappen, waardoor de risico's van de 
stoffen op betrouwbare wijze beoordeeld kunnen worden door de blootstelling van de mens en 
het milieu aan dergelijke stoffen in overweging te nemen. Voor bestaande stoffen is de kennis 
over de gevaarlijke eigenschappen over het algemeen zeer beperkt. Hierdoor is het vrijwel 
onmogelijk te weten of dergelijke stoffen een ernstig gevaar vormen voor mens en milieu, met 
inbegrip van diersoorten. Daarom moet er veel meer inzicht komen in de gevaarlijke 
eigenschappen van dergelijke chemicaliën. 

Dierproeven tot een minimum beperken

Om deze kennislacune te dichten, stelt REACH voor alle informatie over de gevaarlijke 
eigenschappen (of risico’s) van stoffen beschikbaar te maken. De volgende onderdelen van 
het REACH-programma zijn ontwikkeld met het doel dierproeven tot een minimum te 
beperken:

Bestaande informatie over de toxiciteit en ecotoxiciteit van stoffen, met inbegrip van 
epidemiologische onderzoeken, resultaten van computerberekeningen en internationale 
bronnen zullen in aanmerking worden genomen alvorens een besluit wordt genomen over de 
vraag of extra proeven noodzakelijk zijn; 
In de algemene testvoorschriften is opgenomen dat waar mogelijk ook tests op basis van 
blootstelling dienen te worden uitgevoerd, om het aantal proeven te beperken; 
Waar mogelijk zullen vergelijkbare stoffen gegroepeerd worden om het aantal tests tot een 
minimum te beperken;
Voor stoffen waarvan meer dan 1 ton maar minder dan 10 ton per jaar wordt 
geproduceerd/geïmporteerd, zouden in het algemeen alleen in-vitrotests uitgevoerd moeten 
worden; 
Voor het testen van chemische stoffen met een hoog productievolume zullen onder toezicht 
van de overheid testprogramma's op maat worden ontwikkeld; 
De ontwikkeling van nieuwe alternatieve testmethoden waarbij minder of geen dieren worden 
gebruikt, zal worden gestimuleerd binnen het communautaire kaderprogramma voor 
onderzoek en technologische ontwikkeling. Wetenschappers die geschikte projecten indienen 
voor dergelijke methoden zullen vanuit het programma financiering ontvangen.
Helaas kunnen de risico's van chemische stoffen met de beschikbare in-vitrotestmethoden
(zonder gebruikmaking van proefdieren) niet voldoende worden vastgesteld. Hierop wordt
gewezen in een verslag dat is gepubliceerd door het Europees Centrum voor de validatie van
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alternatieve methoden, ECVAM1. Wanneer alleen gebruik zou worden gemaakt van in-
vitromethoden, zouden de gevaren van chemische stoffen derhalve worden onderschat, 
hetgeen schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid van mens en milieu.

Ten slotte schrijft de verordening over testmethoden2 voor dat bij de opzet van de 
testmethoden terdege rekening dient te worden gehouden met de beginselen van vervanging, 
vermindering en verfijning van het gebruik van dieren in procedures, met name wanneer 
passende gevalideerde methoden ter vervanging, vermindering of verfijning van dierproeven 
beschikbaar worden. 
Het is belangrijk te vermelden dat de meest gebruikte diersoorten voor het testen van 
chemische stoffen muizen, ratten, vissen en daphniae zijn. Cavia’s en konijnen worden in 
mindere mate gebruikt. Ander dieren als honden worden alleen in uiterst zeldzame 
omstandigheden gebruikt.

Gemeenschappelijk gegevensgebruik in het kader van REACH

Met ingang van 1 juni 2008 dienen bedrijven die per jaar 1 ton of meer aan chemische stoffen 
in de EU produceren of importeren deze stoffen te registreren in het kader van REACH. Deze 
registratieplicht geldt ook voor bedrijven die voorwerpen produceren of importeren waarin
stoffen zitten in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar die daaruit moeten worden 
vrijgemaakt. Bij de registratie dient relevante en beschikbare informatie over de intrinsieke 
eigenschappen van stoffen te worden aangeleverd, waarbij minimaal moet worden voldaan 
aan de voorschriften die in de relevante bijlagen bij REACH worden gestipuleerd, en indien 
deze informatie niet voorhanden is, gelden de eisen inzake het verzamelen van informatie, 
met inbegrip van proeven. Voor stoffen die in hoeveelheden van 10 ton of meer worden 
geproduceerd of geïmporteerd dient een chemisch veiligheidsrapport te worden ingediend. 
REACH voert speciale systemen en procedures in zodat bedrijven voor zij hun registratie 
indienen bestaande informatie kunnen uitwisselen. Het doel hiervan is het registratiesysteem 
efficiënter te maken, kosten te besparen en proeven op gewervelde dieren te beperken. Dit 
informatie-uitwisselingforum wordt SIEF genoemd (Substance Information Exchange 
Forum).

Een andere bepaling in het kader van REACH die beoogt het aantal proeven op met name 
gewervelde dieren terug te brengen, is de mogelijkheid voor derden om binnen een bepaalde 
termijn informatie aan te leveren (REACH artikel 40, lid 2). Het Europees Agentschap voor 
Chemische Stoffen (ECHA) publiceert op zijn website de naam van de stof, het 
gevaarseindpunt waarvoor de test met gewervelde dieren wordt voorgesteld, en de uiterste 
datum waarop eventuele informatie van derde partijen is vereist. Het Agentschap verzoekt 
derde partijen om, in de door het Agentschap voorgeschreven vorm, wetenschappelijk valide 
informatie en studies met betrekking tot de toepasselijke stof en het eindpunt naar graad van 
gevaarlijkheid waarop het testvoorstel betrekking heeft binnen 45 dagen na de 
publicatiedatum in te dienen. Bij de vaststelling van zijn besluit overeenkomstig lid 3 houdt 
het Agentschap rekening met alle ontvangen wetenschappelijk valide informatie en studies.
                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (red.), Alternative (non-animal) methods for chemicals testing: current status and future 

prospects – Een verslag van ECVAM en de EVCAM-werkgroep voor chemicaliën. ATLA 30, Supplement 1, 
juli 2002.

2 Verordening (EG) nr. 440/2008 van de Commissie van 30 mei 2008 houdende vaststelling van testmethoden 
uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie 
en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
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Zeer zorgwekkende stoffen

Een ander voorschrift in het kader van REACH is gevaarlijke stoffen te vervangen door 
minder gevaarlijke. Voor stoffen waarvan is vastgesteld dat zij zeer zorgwekkend zijn, is 
registratie vereist zodra deze zijn opgenomen in bijlage XIV van REACH. 
Autorisatieaanvragers dienen aan te tonen dat de risico’s die aan de toepassingen van deze 
stoffen verbonden zijn afdoende worden beheerst of dat de sociaal-economische voordelen 
van deze toepassingen zwaarder wegen dan de risico's en dat er geen geschikte alternatieve 
stoffen of technologieën zijn. Indien er veiligere alternatieve stoffen of technologieën zijn 
dienen aanvragers vervangingsplannen op te stellen. Zij dienen ook, waar passend, informatie 
te verstrekken over alle relevante onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. De Commissie 
kan iedere autorisatie wijzigen of intrekken indien geschikte alternatieven beschikbaar 
worden.
Als zeer zorgwekkende stoffen worden aangemerkt: kankerverwekkende of mutagene stoffen 
(cat. 1 en 2), voor de voortplanting vergiftige stoffen (cat. 1 en 2), persistente, 
bioaccumulerende en toxische of zeer persistente en sterk bioaccumulerende, of anderszins 
even zorgwekkende stoffen (zoals hormoonontregelaars). Als van stoffen is vastgesteld dat zij 
zeer zorgwekkend zijn, dienen deze te worden opgenomen in bijlage XIV van REACH and 
zijn ze onderworpen aan de autorisatieplicht. Lidstaten en de Commissie hebben samen met 
het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen een belangrijke rol te vervullen in het 
autorisatieproces, en wel door kankerverwekkende zeer zorgwekkende stoffen aan te wijzen 
die opgenomen moeten worden in bijlage XIV van REACH.
De Verordening inzake REACH voorziet ook in een systeem om het gebruik van stoffen die 
een onacceptabel risico vormen voor mensen of het milieu en waarvoor is aangetoond dat de 
risico’s EU-breed dienen te worden aangepakt, te beperken of zelfs te verbieden. Deze 
bepalingen kunnen ook gebruikt worden om de toepassing van bepaalde kankerverwekkende 
stoffen te verbieden indien dit noodzakelijk wordt geacht op basis van informatie die door het 
registratieproces of op andere wijze beschikbaar wordt.

Alternatieve testmethoden

De Europese Commissie pleit voor een intensievere ontwikkeling van alternatieve 
testmethoden. In het vijfde kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling 
(1998 - 2002) heeft de Commissie dan ook 43 onderzoeksprojecten gefinancierd voor in-
vitromethoden ter waarde van circa 65 miljoen EUR. In het huidige zesde kaderprogramma 
voor onderzoek en technologische ontwikkeling worden onderzoekers meer dan ooit verzocht 
geschikte projecten in te dienen. Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot internationaal 
gevalideerde alternatieve testmethoden die resultaten opleveren die door toezichtsorganen
wereldwijd worden aanvaard. 
Het Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek van de Europese Commissie vervult een 
sleutelrol binnen een initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling  voor de validatie van computermethoden. Naarmate meer van deze 
zogenaamde QSAR1-methoden beschikbaar worden voor het inschatten van de risico’s van 
chemische stoffen, zal het aantal dierenproeven verder afnemen.

                                               
1 QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship) is het proces waarmee chemische structuur op 
kwantitatieve wijze wordt gecorreleerd aan een welbekend proces, zoals eit of chemische reactiviteit.
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Conclusie

De Commissie juicht voorstellen toe die het aantal dierproeven terug kunnen brengen, mits 
het niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu hierdoor niet wordt 
verlaagd. In die zin is het niet mogelijk voor de Commissie een EU-breed moratorium op 
dierproeven voor te staan, zoals door indienster wordt voorgesteld. Zoals duidelijk is uit het 
voorgaande, ondersteunt de Commissie alle andere uitvoerbare alternatieve wegen. Wat 
indiensters tweede suggestie betreft: het ongeëvenaarde verplichte systeem voor 
gemeenschappelijk gegevensgebruik dat op dit ogenblik in het kader van REACH wordt 
opgebouwd, zou zelfs wel eens kunnen leiden tot een moratorium op dierproeven door een 
groter aantal bedrijven, terwijl het algemene doel van het systeem slechts is, het aantal 
dierenproeven te beperken. De verordening over testmethoden schrijft voor dat er terdege 
rekening dient te worden gehouden met de beginsels van vervanging, vermindering en 
verfijning van het gebruik van dieren in procedures, met name wanneer passende gevalideerde 
methoden ter vervanging, vermindering of verfijning van dierproeven beschikbaar worden. 
Wat betreft een terugname van alle chemicaliën waarvan al bekend is dat zij potentieel 
gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen, dieren en het milieu, ten slotte, is in het kader 
van REACH al in systemen voorzien om het gebruik en op de markt brengen van deze stoffen 
aan banden te leggen door middel van de autorisatie- en restrictieprocedure. REACH trad op 1 
juni 2008 in werking en in de komende tien jaar zal een databank worden opgebouwd met 
circa 30 000 chemische stoffen en hun eigenschappen.
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