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Vissenleed in de bioscoop  
Aangrijpende spot dankzij crowdfunding in bioscopen in heel Nederland 

 
Vanaf morgen draait de aangrijpende bioscoopspot tegen vissenleed van 
dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming (CIWF) in bioscopen door heel 
Nederland. Verspreid over 2 weken is de spot in 34 bioscopen te zien, waaronder Tuschinski 
in Amsterdam, Kinepolis in Rotterdam en Pathé Buitenhof in Den Haag. De spot vraagt 
aandacht voor het welzijn van vissen. Vissen zijn intelligente dieren met gevoel en emoties, 
maar worden niet zo behandeld: er zijn regels ter bescherming van hun welzijn en de dieren 
lijden zeer ernstig tijdens de vangst en de slacht. De spot roept op tot meer compassie met 
vissen en om geen dierenleed te eten met de kerst, dus ook geen vissen. Met de kerstdagen 
wordt er vaak extra veel gegeten en de dieren zijn de dupe. Actrice Miryanna van Reeden 
sprak geheel belangeloos de spot in. 
 
Geert Laugs, directeur CIWF Nederland: “Langzaam stikken, levend bevriezen of bij vol bewustzijn 
opengesneden worden. Elke dag sterven miljoenen vissen een gruwelijke dood. De visindustrie is 
misschien wel de grootste bron van dierenleed aller tijden. Hier moet hoognodig verandering in 
komen. Vissen zijn prachtige, intelligente dieren met gevoel en emoties. Het is tijd dat we met andere 
ogen naar vissen gaan kijken.”  
 
De bioscoopcampagne is geheel gefinancierd door een crowdfundingactie. Binnen enkele weken 
doneerden supporters ruim €20.000,- voor de campagne. 
 
 

 
 
Vissenleed 
 
Jaarlijks worden zo’n 3 biljoen (dat zijn duizend miljard) vissen gedood voor voedsel. De slacht is bijna 
altijd zonder verdoving; de dieren sterven meestal een langzame, zeer pijnlijke dood. Vaak stikken ze 
langzaam, bevriezen levend of worden bij bewustzijn opengesneden en van hun organen ontdaan.  
 
Hoewel bekend is dat vissen pijn, stress en angst kunnen ervaren, bestaan er, behalve voor paling, 
geen regels ter bescherming van het welzijn bij het houden, vangen en doden van vissen. Vissen 



worden zelfs uitgesloten in het Besluit houders van dieren: zij hebben, in tegenstelling tot andere 
dieren, geen recht op verdoving voor de slacht.1 Enige uitzondering is de paling: vanaf 1 juli 2018 
moet deze in Nederland verdoofd worden bij de slacht. Voor andere vissoorten bestaan er inmiddels 
ook verdovingsmethodes, maar die worden zeer weinig gebruikt. 
 
Ongeveer de helft van de geconsumeerde vissen is afkomstig uit kwekerijen. Daar zijn de 
leefomstandigheden vaak zeer slecht. CIWF filmde vorig jaar in verschillende Europese kwekerijen, 
waaronder van zeebaarzen en dorades in Griekenland en forellen in Frankrijk.2 De dieren leven in 
overvolle kooien in zee of in betonnen tanks waar ze hun natuurlijke gedrag amper kunnen uiten. De 
waterkwaliteit is slecht en er is veel ziekte en sterfte. Dode vissen drijven tussen hun soortgenoten. 
Zieke dieren worden aan hun lot overgelaten.  
 
Ook bij de huidige duurzaamheidskeurmerken, zoals MSC en ASC, wordt er geen rekening gehouden 
met welzijn. Onverdoofde, pijnlijke slacht is gangbaar. Momenteel is het biologische keurmerk voor 
kweekvis het enige dat eisen stelt aan welzijn. 
 
Oog voor vis 
 
CIWF voert internationaal campagne voor beter vissenwelzijn onder de titel Rethink Fish (in het 
Nederlands: Oog voor vis). Ze pleit voor een verbod op onverdoofde slacht voor zowel wild gevangen 
vissen als kweekvissen, voor verbetering van de leefomstandigheden in kwekerijen en voor de 
invoering van welzijnsregels voor vissen.  
 
Compassion in World Farming  
 
Compassion in World Farming is een internationale dierenbeschermingsorganisatie die opkomt voor 
het welzijn van dieren in de veehouderij, inclusief vissen. Zij streeft wereldwijd naar een 
diervriendelijkere, duurzame en gezonde veehouderij. Voor dieren, mensen en aarde.  
 
 

 
 
1 Besluit houders van dieren, hoofdstuk 1, paragraaf 3 http://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2018-07-01#Hoofdstuk1 
 
2 Undercoveronderzoek toont gruwelen Europese viskwekerijen, 29 november 2018 https://www.ciwf.nl/nieuws/2018/11/oog-voor-vis  
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Voor meer informatie: Geert Laugs, g.laugs@ciwf.nl, tel. 06-28570927, 024-3555552.  

 
Bioscoopspot: https://www.ciwf.nl/nieuws/2019/12/vissenactie-geslaagd  
 


