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Wet van 2 oktober 2003 tot wijziging van de Wet
op de dierproeven

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet

op de dierproeven een verbod neer te leggen op het doen van proeven op
homonoïde primaten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de dierproeven1 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 10a, tweede lid, wordt na «10b,» ingevoegd: 10d, 10e,.

B

Na artikel 10d wordt een een nieuw artikel ingevoegd dat luidt als volgt:

Artikel 10e

Het is verboden een dierproef te verrichten waarbij gebruik wordt
gemaakt van de volgende diersoorten:

– chimpansee (pan troglodytes)
– bonobo (pan paniscus)
– orang-oetan (pongo pygmaeus)
– gorilla (gorilla gorilla).

C

Artikel 25 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt na «10d,» ingevoegd: 10e,.

2. In het tweede lid wordt «en 10d« vervangen door: 10d en 10e.
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ARTIKEL II*

1. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

2. Artikel 10e van de Wet op de dierproeven geldt niet voor proeven
met gebruikmaking van chimpansees (pan troglodytes) ten behoeve van
onderzoek naar een vaccin tegen hepatitis-C, waarvan de uitvoering is
begonnen vóór 1 januari 2003

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 2 oktober 2003
Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de achtentwintigste oktober 2003

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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* Op grond van artikel 12, tweede lid, van de
Tijdelijke referendumwet is de inwerking-
treding van deze wet opgeschort. Deze wet
treedt in werking met ingang van
18 november 2003.

Zie voor de behandeling in de
Staten-Generaal:
Kamerstukken II 2001/2002, 2002/2003, 28 503.
Handelingen II 2002/2003, blz. 3579–3601;
3982–3985; 4079.
Kamerstukken I 2002/2003, 28 503 (263).
Handelingen I 2003/2004, zie vergadering d.d.
30 september 2003.

1 Stb. 1996, 565, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 6 november 1997, Stb. 510.
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