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Geachte heer Dekker,  

 

Hartelijk dank voor uw brief van 30 december jl. waar in u aandacht voor het 

levend koken van krabben en kreeften. U geeft aan dat de Vissenbescherming zich 

ook met zeevisserij en viskweek bezighoudt maar hier nu op focust omdat er naar 

uw mening een oplossing binnen handbereik is. U gaat daarbij onder andere 

uitgebreid in op de onderzoeken die hebben plaatsgevonden.  

 

In mei 2015 heeft Imares Wageningen UR (WUR) op verzoek van mijn ministerie 

het rapport ‘welzijn en bedwelmen van krabben en kreeften : een literatuurstudie’ 

uitgebracht. U verwijst in uw brief ook naar dit rapport.  

In de studie geeft de WUR de stand van zaken in de wetenschap weer over het 

ervaren van pijn door ongewervelde dieren en methoden om ongewervelde dieren 

te bedwelmen, waaronder elektrische bedwelming, die wetenschappelijk 

onderbouwd zijn. Uit de studie blijkt dat de wetenschappelijk kennis over de 

(neuro) fysiologie en het gedrag van decapoden, de Orde waar krabben en 

kreeften onderdeel van zijn, alsook het onderzoek naar het bedwelmen van 

krabben en kreeften zeer beperkt is. Voorts geeft de literatuurstudie aan dat niet 

te concluderen is dat het ervaren van pijn mogelijk of juist onmogelijk is.  

Een in augustus 2015 gepubliceerd artikel van Elwood en Adams wijzigt volgens 

de WUR de eerdere conclusies in de literatuurstudie niet.  

De WUR-studie maakt eveneens duidelijk dat dat kennis van één soort niet 

zomaar kan worden geëxtrapoleerd naar andere soorten. Dat betekent dat 

onderzoek soort specifiek zal moeten zijn en dat is kostbaar.  

De crustastun waar u in uw brief ook naar verwijst, is eveneens meegenomen in 

de studie van de WUR. Hieruit blijkt dat de metingen bij het onderzoek naar de 

crustastun niet op de juiste wijze is uitgevoerd. Uit dat onderzoek is namelijk niet 

duidelijk geworden of er sprake was van het onmiddellijk intreden van (een vorm 

van) bewusteloosheid als gevolg van verdoven. Bovendien is dit onderzoek voor 

één krabsoort en één kreeftsoort gedaan.  

 

Zoals u wellicht weet, loopt Nederland voorop als het gaat om ontwikkeling van 

bedwelmingsapparaten voor aquatische dieren. Voor de belangrijkste vissoorten 

die in Nederland worden gekweekt, zijn reeds bedwelmingsapparaten beschikbaar 

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar een goede methode om enkele 

platvissoorten aan boord van vaartuigen te bedwelmen. In Nederland worden veel 
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 verschillende soorten krabben en kreeften in relatief beperkte hoeveelheden 

gevangen. Zoals eerder aangegeven zal onderzoek soortspecifiek moeten zijn.  

Ik ben niet bereid om op voorhand kostbaar onderzoek te entameren naar de 

ontwikkeling van een bedwelmingsapparaat voor een specifieke soort, terwijl nog  

niet vaststaat of deze al dan niet pijn ervaart en deze bovendien in Nederland in 

beperkte hoeveelheden wordt gevangen. Ik wil de beschikbare middelen op de 

begroting van Economische Zaken die beschikbaar zijn voor onderzoek inzetten 

voor soorten die voor Nederland van aanzienlijk belang zijn.  

Als er op termijn een goede wetenschappelijke onderbouwing van pijnervaring bij 

krabben en kreeften is, zal ik dat meenemen in mijn overwegingen met betrekking 

tot het ontwikkelen van bedwelmingsapparaten.  

 

In uw brief geeft u ook aan dat u bereidt bent deze kwestie in een gesprek nader 

toe te lichten. Ik moet u tot mijn spijt melden dat mijn agenda dat op dit moment 

niet toe laat. Wellicht komen wij elkaar op termijn in een andere setting tegen.  

 

Vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

(w.g.) Martijn van Dam 

Staatssecretaris van Economische Zaken 


