
 

 
 

Aan de Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 
 
Den Haag, 1 oktober 2020 
 
 
 
Betreft: AO Visserij op 12 oktober a.s. 
 
 
 
Geachte commissieleden,  
 
 
Op 12 oktober spreekt u met elkaar over de grote uitdagingen voor de Nederlandse visserij. 
Vissenwelzijn is wat ons betreft hier onlosmakelijk mee verbonden. Visserij betekent voor vissen dat 
zij in netten uit hun natuurlijke leefomgeving, het water, worden getrokken en vervolgens stikkend in 
de lucht aan boord van een schip komen te liggen. Vele van hen worden levend van hun ingewanden 
ontdaan, andere op ijs gelegd wat het stervensproces vertraagt. Dit leed treft jaarlijks honderden 
miljoenen vissen. Momenteel worden gevangen schollen slechts op één Nederlands schip vrijwel 
meteen nadat ze aan boord komen, bedwelmd. Dit bespaart deze schollen heel veel leed. Ook in 
Noorwegen wordt deze methode toegepast.1,2,3.  
  
Vanuit de maatschappij groeit de roep om een betere omgang met vissen: 72% van de Nederlanders 
is van mening dat vissen dezelfde bescherming verdienen als andere dieren4. De Liegebeest-
nominatie door Wakker Dier van MSC en ASC, vanwege het niet opnemen van vissenwelzijn in hun 
keurmerk5, en het feit dat er op gestemd is, geeft mede aan hoe dit onderwerp leeft in een deel van 
de maatschappij. Dit geldt ook voor de honderdduizenden e-mails die de grootste viskeurmerken 
ontvangen hebben met de oproep van bezorgde burgers om vissenwelzijn op te nemen in de 
standaarden, aangewakkerd door CIWF6.  
 
Uit de zienswijze van de Raad van Dieraangelegenheden Welzijn van vissen (maart 2018), blijkt dat 
meer aandacht voor welzijn van vissen mogelijk én wenselijk is. In reactie hierop gaf minister 
Schouten aan dat er nu al tien jaar onderzoek loopt naar het bedwelmen van platvis aan boord. Ook 
is duidelijk dat er nog jarenlang onderzoek nodig is om te komen tot meer praktijkrijpe methoden. 
Dat duurt ons veel te lang én het is onduidelijk óf dit gebeurt. Bovendien moet onderzoek naar 
bedwelming van vele door Nederlandse vissers gevangen vissoorten als tong, haring en makreel op 
zich laten wachten. Over onderzoek naar vangstmethoden waardoor vissen minder lijden wordt niet 
gerept.  
 
De Dierenbescherming heeft onlangs laten onderzoeken of vissenwelzijn in beleid van supermarkten 
terugkomt en of consumenten hierop een bewuste keuze kunnen maken. Dit blijkt niet of nauwelijks 

 
1 https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/positief-nieuw-schip-
verdooft-vis-aan-boord  
2 https://optimar.no/product-sheet/electro-stunner  
3 https://nofima.no/en/publication/1632481/  
4 https://www.ciwf.nl/nieuws/2018/08/nederlanders-willen-beter-vissenwelzijn  
5 https://actie.wakkerdier.nl/liegebeest  
6 https://www.ciwf.nl/nieuws/2020/07/nederlanders-willen-dat-keurmerken-beter-met-vissen-omgaan  



 

 
 

het geval te zijn. Dit is niet omdat de wil er niet is, maar omdat de mogelijkheden nog beperkt zijn, zo 
geven supermarkten in hun reactie aan7.  
 
De enige manier om het vissenwelzijn beter te borgen in de keten, is onderzoek naar de impact van 
verschillende vangst- en dodingsmethoden aan boord en het implementeren van maatregelen die 
het leed beperken. Ook de visserijsector zelf geeft aan dat “er meer wetenschappelijk inzicht nodig is 
als het gaat om het welzijn van specifieke vissoorten” 8.  
 
 Wij verzoeken u er bij de minister op aan te dringen om bij de uitwerking van het 

Noordzeeakkoord en de Kottervisie vissenwelzijn een prominente plek te geven. 
 Tevens verzoeken wij u de minister te verzoeken zich in te zetten voor meer onderzoek naar 

de impact van vis- en dodingsmethoden op het welzijn van vissen en hier aanvullend budget 
voor te reserveren.  

 
 
Hartelijk dank voor uw aandacht. Mocht u meer informatie willen dan kunt u terecht bij:  Paul 
Denekamp: info@vissenbescherming.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Denekamp 
Voorzitter Vissenbescherming 
 
Dr. Femmie Smit 
Programmamanager In het wild levende dieren bij de Dierenbescherming 
 
Geert Laugs 
Directeur CIWF Nederland 
 
Anne Hilhorst 
Vice-voorzitter en manager Wakker Dier 
 
Sandra Beuving 
Adviseur Dierencoalitie 
 
 
 
  

 
7 https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/supermarkten-
onduidelijk-over-welzijn-vis 
8 https://www.vissersbond.nl/wp-content/uploads/2018/03/Vissenwelzijn-Reactie-Visserijsector-032018.pdf  


