Geachte mevrouw Schouten,
In de EU worden honderden miljoenen vissen op onmenselijke en illegale manier geslacht. Daarom
vraag ik de Nederlandse regering zich in de EU in te zetten voor de naleving van de Europese
Verordening voor het slachten van dieren [1] en de naast de regels die in Nederland bestaan voor de
verdoofde slacht van paling ook soortgelijke regelgeving voor de andere vissoorten in te voeren.

Vissen zijn wezens met gevoel en kunnen, net als andere landbouwhuisdieren, lijden en pijn
voelen. Hun belangen dienen te worden beschermd, maar in de hele EU worden vissen op de
meest onmenselijke manieren gedood. Sommige vissen worden blootgesteld aan water dat
kooldioxide bevat, waarin ze kronkelend vechten voor hun leven. Velen worden in enorme
tanks met ijsbrij gegooid, waar ze, bij bewustzijn, langzaam stikken. Dit kan soms wel 40
minuten duren. Veel landen gebruiken slachtapparatuur waarvan niet wetenschappelijk
bewezen is dat deze effectief is. Een recent undercover onderzoek, uitgevoerd door
Compassion in World Farming naar slachtpraktijken voor vis in de EG, toont de omvang van
het probleem en onderbouwt de noodzaak van dringende maatregelen.
De Europese verordening over de bescherming van dieren tijdens de slacht stelt nadrukkelijk
dat ook vissen niet onnodig mogen lijden tijdens het doden. Volgens de Europese Commissie
kan de naleving van deze verordening worden bereikt door de Richtsnoeren op te volgen van
de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) voor het bedwelmen en doden van
gekweekte vis[2], die door alle lidstaten is ondertekend. Een recent rapport van de
Commissie[3] concludeert echter dat de meeste onderzochte lidstaten deze richtsnoeren
momenteel overtreden. Veel producenten gebruiken slachtmethoden die de OIE als
onmenselijk worden beschouwd.
Het enorme lijden van vissen bij het slachten is een grote tragedie. Er bestaan wel degelijk
meer humane slachtmethoden voor vis, zoals het elektrisch of door percussie bedwelmen,
maar veel producenten maken nog steeds gebruik van wrede en verouderde methoden.
Lidstaten zijn verantwoordelijk voor de naleving van EG-wetgeving en ik doe daarom een
dringend beroep op u zich in de EU en in Nederland in te zetten voor de snelle invoering van
verplichte verdoving bij de slacht van alle vissen.
Hoogachtend,

[jouw naam]
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