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Hooggeachte mevrouw Dijksma, 

 

Nederland heeft voor de meeste consumptiedieren wetgeving over welzijn en slachtmethoden. Er is echter 

een groep dieren die hierin wordt genegeerd; vissen. De miljoenen vissen die Nederland ieder jaar vangt en 

kweekt worden op een vreselijke manier behandeld, met als dieptepunt de onverdoofde slacht. Vissen worden 

levend opgesneden, hun organen worden verwijderd en vervolgens worden ze ingevroren. Dit alles terwijl ze 

nog leven. Pas na een lange doodstrijd, van soms wel drie uur, stikt de vis. Het is niet meer van deze tijd dat 

dit nog dagelijkse praktijk is in een beschaafd land als Nederland.  

 

U heeft herhaaldelijk aangegeven zich in te zetten voor het welzijn van vissen. Bovendien erkent u dat het 

bedwelmen en doden van vissen een aandachtspunt is. Toch koos u bij het maken van de nieuwe wet Houders 

van Dieren er bewust voor om vissen uit deze wet te houden. Terwijl het bewijs dat vissen pijn voelen 

verpletterend is en er goede werkbare methoden zijn om vis te verdoven. Bedwelmingsmethoden zijn op dit 

moment gewoon te koop, bewezen effectief en aan boord te gebruiken. Sterker nog, op dit moment is er al 

een groep Nederlandse vissers die hier volledig naar tevredenheid, en op eigen initiatief, mee werkt. Voor het 

overgrote deel van de vissoorten die Nederland kweekt en vangt, is er al een betrouwbare 

bedwelmingsmethode ontwikkeld. Voor de overige soorten is het onderzoek al in een ver stadium. Kortom, 

onverdoofde slacht is tegenwoordig volledig onnodig en zinloos dierenleed. 

 

De Europese Commissie heeft in 2009 al aangegeven dat vissen recht hebben op verdoving bij de slacht. 

Maar de commissie heeft besloten dat ze eerst meer onderzoek wilden doen naar bedwelmingsmethoden. Het 

resultaat van dat onderzoek zou uiterlijk 8 december 2014 gepubliceerd worden. Helaas is dit uitgesteld en 

een precieze nieuwe datum is nog niet bekend. Het heeft dus geen zin om hierop te wachten.  

 

Want ieder jaar slacht Nederland 4 miljard wilde vissen en 10 miljoen kweekvissen onverdoofd en op 

gruwelijke wijze. De overheid erkent dat deze vissen pijn voelen, daarom is verdoving al verplicht gesteld voor 

paling, en waarschijnlijk zal meerval snel volgen. Daarnaast investeert u in onderzoek naar 

bedwelmingsmethoden bij vis. Landelijke wetgeving is de volgende stap. Maak een einde aan het lijden van 

miljoenen dieren; verbied de onverdoofde slacht van vissen. Wij vragen u zo snel mogelijk vissen op te nemen 

in het Besluit Houders van Dieren. 

 

Ik kijk uit naar uw reactie. 

 

Hoogachtend, 
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