
 
 
 

HCS-label voor producten niet getest op dieren: wat met de Europese wet? 
 
 
 Sinds 11 maart 2013 is het in Europa niet alleen verboden om cosmeticaproducten 
(en/of hun ingrediënten) op dieren te testen, het is evenzeer onwettig om er 
cosmeticaproducten te commercialiseren die buiten Europa op dieren werden getest. 
Zolang het verbod op dierproeven voor cosmeticaproducten niet overal ter wereld van 
kracht is, vormt het HCS-label (Humane Cosmetics Standard) – herkenbaar aan het logo in 
de vorm van een konijn – de enige garantie voor consumenten die ethische merken willen 
steunen.  
 
Het verbod dat volledig in werking is getreden in 2013 beslaat enkel het grondgebied van 
de EU en kan dus de uitvoering van experimenten in andere regio’s niet verhinderen (zolang 
de geteste producten niet bij ons verkocht worden). Het HSC-label daarentegen is een 
wereldwijd certificaat: we kennen het enkel toe aan merken die voluit ijveren tegen 
dierproeven, ongeacht waar ter wereld ze hun producten produceren en verkopen.  
 
Bovendien bevat het Europese reglement over cosmeticaproducten verschillende 
onduidelijke passages. Een opheldering van de Commissie blijft dus noodzakelijk. Het 
concept ‘ingrediënt’ voor cosmeticaproducten moet duidelijk gedefinieerd worden, het 
toepassingsgebied van het verbod is niet duidelijk, en men weet nog niet of de ingrediënten 
die getest werden op dieren voor andere doeleinden (bijvoorbeeld onder het REACH 
Reglement) ook in cosmetica mogen worden gebruikt. In afwachting van verdere 
opheldering blijft het dus mogelijk, helaas, dat merken zonder HCS-certificaat in bepaalde 
omstandigheden toch ingrediënten blijven gebruiken die op dieren getest werden. 
 
Door al deze hiaten en vraagtekens hebben consumenten die zich bekommeren om respect 
voor de dieren er alle baat bij om te blijven vertrouwen op de lijst met cosmetische merken 
die het HCS-label gekregen hebben. Deze lijst biedt de beste garantie dat er geen testen op 
dieren hebben plaatsgevonden. Het label HCS wordt toegekend door de European 
Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), waarvan GAIA de Belgische 
vertegenwoordiger is, om een einde te maken aan dierproeven. 
Meer info: www.GoCrueltyFree.org 
  
 
 
 
 


