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Betreft: onverdoofde slacht vissen       
 
 
 
 
Geachte mevrouw Schouten,  
 
Drie jaar geleden vroegen wij uw voorganger mevrouw Dijksma om wettelijke 
maatregelen te nemen tegen het onverdoofd slachten van vissen. Momenteel is deze 
wetgeving er nog steeds niet en worden de meeste vissen in Nederland onverdoofd 
geslacht. Elk jaar dat u geen wettelijke maatregelen neemt, sterven miljoenen vissen 
een pijnlijke dood. 

 

De meeste vissen worden in Nederland levend verwerkt tot visfilet. Een 
veelgebruikte methode hiervoor is ‘kaken’, waarbij de organen levend via de mond 
naar buiten worden getrokken of gezogen. Ook worden vissen levend op ijs gelegd. 
Dit maakt de vissen immobiel, maar verdooft ze niet. 
 
 

In onze eerdere communicatie stelde mevrouw Dijksma dat het Europees 
visserijbeleid communautair beleid is en dat regelgeving daar onderdeel van zou 
moeten zijn. Een recent Europees rapport1 laat echter zien dat Europese lidstaten 
individueel aan de slag moeten om pijn bij vissen tijdens de slacht tegen te gaan. 
Ook laat het rapport zien dat er al veel kennis beschikbaar is over het verdoofd 
slachten van vissen.  
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Momenteel is er in Nederland alleen wetgeving voor het verdoofd slachten van 
kweekpaling. En dat terwijl er al onderzoek is gedaan naar de verdoving van andere 
vissoorten die in Nederland geslacht worden. In 2015 gaf mevrouw Dijksma aan dat 
bedwelmingsapparatuur voor meerval al praktijkrijp is, en dat er in 2016 onderzoek 
afgerond is over bedwelming van platvissoorten. Verdoving kan bij deze soorten 
dus verplicht worden, zoals dat bij paling ook het geval is. Graag hoor ik van u 
wanneer u deze wettelijke maatregelen gaat nemen om miljoenen vissen een 
pijnlijke dood te besparen. 
 
 
Bijgeleverd vindt u de eerdere communicatie met voormalig staatssecretaris 
Dijksma.  
 
 
Ik kijk uit naar uw reactie. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Anne Hilhorst 
Manager campagneteam 
Stichting Wakker Dier 
 
 
 
 
 


