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Kreeften en krabben 
Na een paar jaar handtekeningen verzamelen op evenementen en op
internet, hebben we op 6 februari onze petitie voor een verbod op het
levend koken van kreeften en krabben aan de vaste commissie voor
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangeboden. 
De volgende dag op een
algemeen overleg over
dierenwelzijn van de commissie,
heeft de Partij voor de Dieren
aan minister Schouten gevraagd
om in navolging van Zwitserland
het levend koken van kreeften en
krabben te verbieden. De
minister wimpelde dat echter af.
Op 6 maart heeft de PvdD in de
Tweede Kamer een motie
ingediend om het levend koken
van kreeften en krabben niet
langer toe te staan. Vóór de
motie waren 66 Kamerleden; de
motie werd helaas dus verworpen. Het aanbieden van de petitie en het verbod in 
Zwitserland wat kort daarvoor werd aangekondigd, leverde wel media-aandacht op:
naast berichten in kranten ook een radio-interview van 20 minuten met onze 
voorzitter Ton Dekker door Omroep Zeeland.

In april werden we benaderd door 1037 Against Animal Cruelty. Deze organisatie 
wilde het hele proces vanaf de vangst van kreeften en krabben tot en met de 
verkoop in kaart brengen, ondersteund door foto- en filmmateriaal. We hadden 

maandenlang nauw contact 
met elkaar. Het onderzoek 
maakte nog eens duidelijk en 
zichtbaar hoe wreed deze 
dieren behandeld worden. Op 
basis van het verslag stelde de
PvdD 35 schriftelijke vragen 
aan minister Schouten. Ook 
nu gaf de minister weer 
bedroevende antwoorden. Wij 
gebruikten de foto’s en het 
(deels met verborgen 
camera’s gemaakte) 
filmmateriaal om meldingen 
tegen vier bedrijven met 

meerdere vestigingen te doen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) en de NVWA op te roepen handhavend tegen deze bedrijven op te treden. 
Helaas is dit door de NVWA afgewezen. Wij zullen hier verder mee gaan. 
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Ton Dekker en commissievoorzitter Attje Kuiken bij de
aanbieding van de petitie

Levende krabben op de markt 
(foto: ©1037 Against Animal Cruelty)
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Dolfijnen
Nadat we ons in 2017 al hadden aangesloten bij een groep van zeven
dierenbeschermingsorganisaties die zich inzetten voor de in het
Dolfinarium gehouden dieren, met name de dolfijnen, zijn we in 2018 ook 
aangehaakt bij de campagne Dolfinariumvrij Nederland. Gezamenlijk houden we 
maandelijkse voorlichtingsacties bij het Dolfinarium om bezoekers bewust te maken
van het dierenleed in dolfinaria, benaderen we bedrijven en organisaties die 
kortingskaarten voor het Dolfinarium verstrekken, schrijven we politiek en 
basisscholen aan, brengen we persberichten uit, etc.

  
Hengelsport
In juli schreven wij Alexander Pechtold, de toenmalige politiek leider van D66, aan 
n.a.v. een interview met hem in het Algemeen Dagblad waarbij hij ging hengelen 
nota bene met een levende worm aan de haak.
We stuurden een paar ingezonden brieven naar de media, die echter niet 
gepubliceerd werden.

Goudvissen
Eind 2017 kregen we
veel persaandacht,
nadat we contact hadden 
opgenomen met een school in 
Budel over een daar gehouden 
goudvis in een goudvissenkom, die 
na ons contact, uitleg en 
toegestuurde informatie naar een 
betere plek werd verhuisd. Door 
deze publiciteit kregen we in 2018 
nog veel meldingen over 

goudvissen in goudvissenkommen of te kleine aquaria en over andere vissen in te 
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kleine behuizingen. We hebben dit zo goed mogelijk, met medewerking van de 
NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, afgehandeld.

Visserij
In 2017 spraken we met de Raad
voor Dierenaangelegenheden
(RDA) en leverden we input voor
diens zienswijze Welzijn van vissen.
Deze werd in maart 2018 officieel
gepresenteerd, waarbij ook wij de
gelegenheid kregen ons
commentaar op de zienswijze te
geven. In Welzijn van vissen doet
de RDA ‘een beroep op de overheid
en het bedrijfsleven om het welzijn
van vissen actieve aandacht te
geven’. Wij zijn zeer tevreden over
deze zienswijze en hebben samen
met de Dierenbescherming flink
gelobbyd bij de Tweede
Kamerfracties om dit onderwerp
aan de orde te stellen in de
algemeen overleggen en minister
Schouten te vragen om een actief beleid op dit onderwerp te voeren en ervoor te 
zorgen dat de overheid de regierol hierin op zich neemt. Uiteindelijk heeft de 
minister in november gereageerd, maar ze bleef heel terughoudend en deed geen 
toezeggingen om het welzijn van vissen te verbeteren.
Ook hebben we in 2018 veelvuldig overlegd of gelobbyd, vaak samen met de 
Dierenbescherming, voor verbetering van het vissenwelzijn, onder meer met 
specialisten van Wageningen Universiteit, met vertegenwoordigers van politieke 
partijen en van visserijorganisaties.

Op 24 maart, de 
tweede Werelddag 
voor het einde van de
visserij, voerden we 
samen met Bite Back 
en Stichting Dier-
bewustleven in Den 
Haag actie voor de 
vissen. Het winkelend
publiek werd geïnfor-
meerd over het leed 
dat vissen treft door 
de primitieve, wrede 

vangst- en dodingsmethoden van de visserij. Er werden honderden flyers uitgedeeld
en er was een stand waar men voor meer informatiemateriaal en vragen terecht 
kon. De visuele presentatie waarbij een groep vrijwilligers gevangen vissen in een 
visnet uitbeeldde, trok veel bekijks. 
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Paul Denekamp tijdens de presentatie v.d. RDA-zienswijze
(foto: ©Paul Voorham)

Foto: ©EdHeesbeen
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Met de ASN Bank voerden we een briefwisseling n.a.v. een artikel in hun magazine 
waarin één van de twee directeuren zich wel erg luchtig over vis eten uitliet, 
waardoor we het nodig vonden om de directie te informeren over de 
welzijnsproblemen van vissen in de visserij en viskwekerij. 

In november hebben we tijdens een vergadering van de raadscommissie 
Leefomgeving van gemeente Den Haag ingesproken ter ondersteuning van een 
voorstel van de Partij voor de Dieren om het staandwantvissen langs de kust van 
Scheveningen te verbieden.

Werkgroep Vissenwelzijn van Eurogroup for Animals
De Vissenbescherming heeft begin 2014 het initiatief genomen voor een werkgroep 
voor vissenwelzijn binnen Eurogroup for Animals (een Europese overkoepeling van 
dierenbeschermingsorganisaties). Deze werd in november van dat jaar opgericht. 
Paul Denekamp was de eerste voorzitter van die werkgroep en bleef dat tot 
november 2018. Sinds voorjaar 2017 is Doug Waley actief als programmamanager 
fish welfare voor Eurogroup for Animals en dat heeft de slagkracht enorm vergroot.
Het doel van de werkgroep is om in heel Europa aandacht te vragen voor het 
enorme lijden van vissen door de huidige ruwe vangst- en dodingsmethoden en te 
stimuleren dat die vervangen worden door methoden die de vissen veel minder 
doen lijden. Daarnaast richt de werkgroep zich ook op de aquacultuur, met name op
de voor de dieren onacceptabele leefomstandigheden die daar heersen. In juni 2018
presenteerde Eurogroup for Animals de nota Fish Welfare in European 
Aquaculture, waarbij veel gebruik gemaakt werd van onze ervaringen binnen de 
Aquaculture Advisory Council.
Er wordt naar gestreefd dat meer bij Eurogroup for Animals aangesloten 
organisaties zich gaan inzetten voor vissenwelzijn, zodat de enorme aantasting van 
het welzijn van vissen door de wildvisserij met zijn vangst- en dodingstechnieken in 
meer delen van Europa aangepakt gaat worden. 

Europese adviesraad voor aquacultuur
In december 2016 is de Aquaculture Advisory Council (AAC), een Europese 
adviesraad, opgericht. Wij zijn daar sindsdien lid van. Deze adviesraad bestaat voor 
60% uit vertegenwoordigers en bedrijven uit de aquacultuursector en voor 40% uit 
natuur- en dierenbeschermingsorganisaties en geeft de Europese Commissie, het 
dagelijks bestuur van de Europese Unie, gevraagd en ongevraagd advies over 
aquacultuur. Door plaats te nemen in deze adviesraad kunnen we de welzijns-
problemen in de aquacultuur bediscussiëren met de vertegenwoordigers van de 
Europese aquacultuur. De AAC heeft drie werkgroepen: schelpdieren, vissen en 
horizontale onderwerpen (onderwerpen die zowel voor de viskweek als voor de 
schelpdierkweek van belang zijn). In alle drie de werkgroepen hebben wij zitting 
genomen, alsmede in de uitvoerende commissie. Van de werkgroep schelpdieren is 
onze vertegenwoordiger vicevoorzitter. 
Binnen de AAC hebben we tevergeefs gepoogd om tot een definitie van duurzame 
visserij te komen. Volgens ons is een goed vissenwelzijn een absolute voorwaarde 
om te kunnen spreken van duurzame visserij. Daarover konden we het niet eens 
worden met de vertegenwoordigers van de viskwekers, zodat we nog steeds geen 
gezamenlijke definitie hebben. Als dierenbeschermingsorganisaties hebben we in 
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de AAC de discussie gestart over goede bedwelmings-/dodingsmethoden in de 
viskwekerijen. We maken daarbij vorderingen, maar de discussies zijn nog niet 
afgerond.

Dierencoalitie 
Ton nam namens de Vissenbescherming deel aan het overleg binnen de Dierencoa-
litie, bestaande uit veertien dierenwelzijnsorganisaties. Er werd geregeld input 
geleverd voor de politieke lobbywerkzaamheden van de Dierencoalitie en wij 
werden ondersteund door de medewerker van de Dierencoalitie om de 
problematiek van vissen, kreeften en krabben bij landelijke politici onder de 
aandacht te brengen. 

Conferenties en bijeenkomsten
Begin september heeft ons bestuurslid Paul een zomerschool in Italië, georgani-
seerd door de Zwitserse vissenbeschermingsorganisatie fairfish, bezocht en daar 
een presentatie gegeven over het belang dat gekweekte vissen natuurlijk gedrag 
kunnen vertonen. 
Later in september heeft hij de internationale conferentie Assessing the EU 
Common Fisheries Policy in Brussel bezocht.
In november bezocht hij een conferentie over vissenwelzijn, georganiseerd door 
NordCAW (Nordic network for Communicating Animal Welfare) in Oslo. Deze werd 
gecombineerd met een vergadering van de werkgroep Vissenwelzijn van Eurogroup
for Animals, die de reis- en verblijfskosten voor ons financierde.

Voorlichting en media
We leverden input voor een tv-uitzending in april van de Keuringsdienst van Waarde
over het doden van vissen. Paul kwam in deze uitzending uitvoerig aan het woord. 
Dat is een zeer belangrijke en informatieve uitzending geworden, waar we erg blij 
mee zijn.

In juni werd ons
bestuurslid Saskia Bakker
door het Leger des Heils
geïnterviewd voor het
online magazine 
Strijdkreet. Hiervoor werd
ook een filmpje
opgenomen bij de levende
kreeften en krabben van
een groothandel.

Er kwamen gedurende het gehele jaar weer verzoeken om inlichtingen en klachten 
over de behandeling van allerlei soorten vissen binnen die we zo goed mogelijk 
hebben afgehandeld.
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Saskia Bakker bij de kreeften en krabben (foto: ©Madame Forêt)
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Op onze website publiceerden we diverse artikelen. Ook op onze Facebook-pagina, 
Twitter en Instagram hebben we berichten gepost en gedeeld. We hebben hiermee 
geprobeerd de affiniteit met vissen, kreeften en krabben bij onze volgers te 
vergroten.
Er werden gedurende het jaar vier elektronische nieuwsbrieven verstuurd.

In juni waren we met een stand 
aanwezig op het evenement Sea the 
Future in Den Bosch en in oktober 
op het VegFestNL in Utrecht. Hier 
deelden we ons informatiemateriaal 
uit en beantwoordden we vragen van
het publiek. 

We ondersteunden de Klimaat- en Diervriendelijke Parlementaire Barbecue in juli in
Den Haag en de Vredesdienst voor Dieren in december in Amsterdam.

Aan het eind van het jaar publiceerden we ons tijdschrift Vissenwelzijn nr. 5. We 
kozen voor een nieuwe lay-out en meer variëteit aan artikelen. Zo publiceerden we 
een groot artikel met interessante wetenswaardigheden uit het boek Het geheime 
leven van vissen van Jonathan Balcombe, een artikel over octopussen en een 
gedicht over hengelen. De Vissenwelzijn nr. 5 is naar alle donateurs en naar enkele 
relaties verstuurd.
Nadien is het elektronisch naar alle vertegenwoordigers van de Partij voor de 
Dieren en naar diverse dieren- en milieubeschermingsorganisaties verstuurd.

Bestuur 
Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende personen: Ton Dekker (voorzitter), 
Mary de Witt (secretaris), Saskia Bakker (penningmeester), Paul Denekamp en 
Marijke Santen.

Financiën
De kascommissie keurde het financieel verslag van 2017 goed.
Wij bedanken alle donateurs voor hun steun!
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Stand op VegFestNL


