
Geachte mevrouw Schouten, 
 
 
Jaarlijks worden in de EU honderden miljoenen vissen op pijnlijke wijze geslacht. De dieren sterven 
veelal een langzame dood door verstikking of worden bij vol bewustzijn opengesneden. 
 
Ik vraag u daarom zich in de EU in te zetten voor een einde aan het onverdoofd slachten en voor de 
invoering van welzijnsregels bij de vangst, het houden en het doden van vissen. Tevens vraag ik u de 
Nederlandse regelgeving die verdoving bij de slacht van paling verplichtstelt uit te breiden naar alle 
vissoorten.  
 
Extreem lijden 
 
De slacht van bijna alle kweekvissen en in het wild gevangen vissen verloopt in de EU, met inbegrip van 
Nederland, niet snel en pijnloos. Vaak voeren de dieren een lange doodstrijd, die soms wel meer dan 
een uur kan duren. Ze worden verdrukt in netten of stikken langzaam aan boord of in kratten. Vaak 
worden ze bij vol bewustzijn opengesneden en ‘verwerkt’.  
Ook worden vissen vaak in bakken ijswater gegooid. De dieren ervaren extreme pijn, terwijl hun 
kieuwen verstopt raken met ijs en ze langzaam stikken of doodvriezen.  
 
Vissen verdienen bescherming 
 
Vissen zijn intelligente dieren met gevoel en emoties, en kunnen pijn lijden. Het is onverdedigbaar hen 
op zulke gruwelijke wijze te doden. De Europese Verordening inzake de bescherming van dieren bij het 
doden meldt dat dieren, inclusief vissen, elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden moet 
worden bespaard.1 Ook de Raad voor Dieraangelegenheden concludeerde dat meer aandacht voor 
vissenwelzijn geboden is.2  
 
Naast de bedwelmingsmethode bij paling zijn er ook goede methodes voor andere vissoorten 
beschikbaar. Graag verwijs ik u naar het rapport van CIWF over de verschillende slachtmethodes bij 
kweekvissen: The Welfare of Farmed Fish During Slaughter in the European Union. 
 
Ik vraag u daarom met klem zich in te zetten voor beter vissenwelzijn, zowel in Nederland als in de EU, 
en voor de snelle invoering van verdoving bij de slacht van alle vissen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
[jouw naam] 
 
 
1 Verordening van de Raad (EG) nr. 1099/2009 van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A303%3A0001%3A0030%3ANL%3APDF 
 
2 RDA Zienswijze 'Welzijn van Vissen' https://www.rda.nl/publicaties/zienswijzen/2018/03/07/welzijn-van-vissen-verdient-
meer-aandacht-van-overheid-en-andere-betrokken-partijen  

 

https://www.ciwf.org.uk/media/7434891/ciwf-2018-report__the-welfare-of-farmed-fish-during-slaughter-in-the-eu.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A303%3A0001%3A0030%3ANL%3APDF
https://www.rda.nl/publicaties/zienswijzen/2018/03/07/welzijn-van-vissen-verdient-meer-aandacht-van-overheid-en-andere-betrokken-partijen
https://www.rda.nl/publicaties/zienswijzen/2018/03/07/welzijn-van-vissen-verdient-meer-aandacht-van-overheid-en-andere-betrokken-partijen

