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Goudvissen
In 2017 is het overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de afhandeling van
klachten inzake de verzorging en huisvesting van siervissen (vooral goudvissen)
in winkels en bij particulieren verder voortgezet. De RVO heeft alle aangesloten
winkels aangeschreven en erop gewezen dat zij verplicht zijn om aan de klanten
die een dier zoals een vis kopen, schriftelijke informatie mee te geven over de
verzorging ervan. Wij hebben de NVWA en RVO verzocht om bij de afhandeling
van dergelijke klachten de huisvestings- en verzorgingsadviezen van het
Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) als richtsnoer te
hanteren. Dit heeft nu duidelijk geleid tot een striktere wijze van informatie en
handhaving in samenwerking met de inspecteurs van politie en de
Dierenbescherming.
Op ons verzoek heeft een basisschool een goudvissenkom met vissen erin uit een
klassenlokaal verwijderd en het nog in leven zijnde dier naar een betere
huisvesting overgebracht. Ook hier hebben wij de adviezen van het LICG onder
de aandacht van het schoolbestuur gebracht. Dit geval heeft veel publiciteit in
kranten en op radio en televisie opgeleverd en dat heeft ook weer geleid tot een
aanzienlijke vergroting van het aantal door particulieren aan de Vissenbescherming gemelde misstanden bij de huisvesting van vissen in restaurants. Deze
klachten geven wij vervolgens door aan de NVWA en de diverse inspectiediensten
zoals Dierenpolitie en Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming.
Kreeften en krabben
Wij hebben in juni de Makro mede namens dertien dierenbeschermingsorganisaties verzocht met de verkoop van levende kreeften en krabben te stoppen.
Makro heeft hierop wel een reactie op haar website geplaatst, maar ons niet
geantwoord. We zullen hier wederom om vragen.
Dolfijnen
In augustus hebben we ons aangesloten bij een groep van zeven dierenbeschermingsorganisaties die zich inzetten voor de in het Dolfinarium gehouden dieren,
met name de dolfijnen. Gezamenlijk benaderen we de politiek, scholen en het
publiek en leggen we uit waarom dolfijnen niet in het Dolfinarium gehouden
moeten worden.
Hengelsport
In maart hebben wij bij een commissievergadering van het gemeentebestuur van
Leiden ingesproken naar aanleiding van een voorstel van de Partij voor de Dieren
om het hengelen in de grachten van Leiden te verbieden. Er is al enkele jaren
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een wijk in Leiden waar onderzocht wordt hoe het waterleven zich daar ontwikkelt en waar niet gehengeld mag worden. Het voorstel voor een hengelverbod in
alle Leidse wateren heeft het helaas niet gehaald.
In november is een ingezonden brief van ons in De Telegraaf gepubliceerd. Hierin
legden we uit waarom hengelen geen beschaafde en sportieve sport is en gaven
we een overzicht van de pijnlijke beproevingen die een vis die gevangen wordt
moet ondergaan. Die beproevingen mailden we eerder in 2017 aan Eva Jinek, die
in haar programma geen enkele kritische vraag stelde aan twee enthousiaste
hengelaars.
Werkgroep Vissenwelzijn van Eurogroup for Animals
De werkgroep Vissenwelzijn van Eurogroup for Animals (een Europese overkoepeling van dierenbeschermingsorganisaties) bestaat sinds november 2014 en
onze vertegenwoordiger Paul Denekamp is daar voorzitter van. Het doel van deze
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. In
mindere mate richt de werkgroep zich ook op de aquacultuur, met name op de
voor de dieren onacceptabele leefomstandigheden die daar heersen.
De Amerikaanse Open Philanthropy Foundation heeft in 2017 een flinke donatie
gedaan, waardoor Doug Waley als projectleider voor deze werkgroep kon worden
aangenomen. 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 welzijnsproblemen 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 alledrie
de werkgroepen hebben wij zitting genomen, alsmede in de uitvoerende
commissie. Van de werkgroep schelpdieren is onze vertegenwoordiger vicevoorzitter. Hij heeft een stuk geschreven over de vraag of mossels en oesters het
vermogen hebben om pijn te ervaren en probeert binnen de werkgroep steun te
krijgen voor onderzoek hiernaar. Ook is hij binnen de AAC het aanspreekpunt
voor het opstellen van een definitie van aquacultuur. De AAC heeft in 2017 een
advies voor de Europese Commissie geschreven aangaande de manieren van
doden van vissen in de aquacultuur en over het vervoeren van vissen. Dit advies
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heeft er mede voor gezorgd dat de grote welzijnsproblemen rond het doden van
vissen in de aquacultuur heel duidelijk staan beschreven in het uiteindelijke
rapport aan de Europese Commissie. De Europese Commissie was waarderend
voor dit rapport, maar doet er helaas verder weinig mee. Volgens de Commissie
moet ieder land dit zelf aanpakken.
Dierencoalitie
De Vissenbescherming nam deel aan het overleg binnen de Dierencoalitie,
bestaande uit vijftien dierenwelzijnsorganisaties. Er werd geregeld input geleverd
voor de politieke lobbywerkzaamheden van de Dierencoalitie.
Conferenties en bijeenkomsten
In september heeft ons bestuurslid Paul Denekamp een conferentie in Italië
bezocht, georganiseerd door de Zwitserse vissenbeschermingsorganisatie fairfish.
Daar heeft hij een presentatie over mosselwelzijn gegeven. Het is moeilijk om
dat welzijn vast te stellen. Als Vissenbescherming proberen we daar onderzoek
naar te initiëren. Hiertoe zijn we in 2017 lid geworden van EATIP, een Europees
onderzoeksplatform voor aquacultuur, waar we op de jaarvergadering in juni het
belang van wetenschappelijk dierenwelzijnsonderzoek voor dieren in de
aquacultuur hebben aangekaart.
In oktober is Paul naar een internationale conferentie in Estland geweest. Deze
werd georganiseerd door de Europese Commissie en ging over het functioneren
van het grote Europese Visserijfonds. Hij heeft hier pamfletten uitgedeeld en
aandacht kunnen vragen voor vissenwelzijn.
In november heeft hij op de Innovatiedag Visserij en Aquacultuur, georganiseerd
door het Ministerie van Economische Zaken en ABN AMRO als eerste een vraag
kunnen stellen en die ging natuurlijk over vissenwelzijn.
Ook hebben we kunnen spreken op een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger in
Amsterdam en op een politiek café van GroenLinks in gemeente Hollands Kroon.
Beide bijeenkomsten gingen over duurzame visserij.
Voorlichting
In het najaar spraken we met de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) en
leverden op die manier input voor een door de RDA op te stellen zienswijze
m.b.t. vissen. Deze zienswijze, Welzijn van vissen, is in maart 2018
gepresenteerd en daarbij heeft onze vertegenwoordiger commentaar mogen
geven op deze zienswijze.
Er kwamen gedurende het gehele jaar weer vele tientallen verzoeken om
inlichtingen en klachten over de behandeling van allerlei soorten vissen binnen
die we zo goed mogelijk hebben afgehandeld. Deels hebben we die klachten met
commentaar vanuit de Vissenbescherming doorgestuurd naar de NVWA, deels
hebben wij de houders van die dieren zelf benaderd. We ontvingen ook diverse
klachten over de behandeling van kreeften in restaurants, die daar met
vastgebonden scharen, soms in de zon liggend, wachten totdat ze voor een klant
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worden gekookt.
Er is gewerkt aan een nieuwe Engelstalige versie van onze website. De bescherming van vissen is in de meeste landen een volstrekt onbekend verschijnsel en
we hopen hiermee de animo voor de bescherming van vissen in de rest van de
wereld te vergroten.
Op de Nederlandstalige website publiceerden we diverse artikelen. Ook op onze
Facebookpagina en Twitter 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 drie elektronische nieuwsbrieven verstuurd.
In september waren we met een stand aanwezig op het evenement Sea the
Future in Den Bosch en op de Veggie Fair in Lisserbroek en in oktober op het
VegFest in Utrecht. Hier deelden we ons informatiemateriaal uit, beantwoordden
we vragen en vroegen het publiek onze petitie voor een verbod op het levend
koken van kreeften en krabben te ondertekenen.
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 het tijdschrift Vissenwelzijn nr. 4,
waarin uitvoerig wordt ingegaan op de diverse door ons uitgevoerde activiteiten.
Hierin schreven we ook een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd artikel
over het vermogen van kreeften en krabben om pijn te ervaren: Pijn bij kreeften
en krabben ‘bewezen’.
De Vissenwelzijn is verstuurd naar onze donateurs en naar belangstellenden.
Nadien is het elektronisch verstuurd naar alle vertegenwoordigers van de Partij
voor de Dieren, naar diverse dieren- en milieubeschermingsorganisaties en naar
de pers.
Bestuur
In het voorjaar van 2017 droeg penningmeester Marijke Santen het penningmeesterschap over aan algemeen bestuurslid Saskia Bakker. We plaatsten een
oproep voor nieuwe bestuursleden op LinkedIn, onze website en Facebookpagina.
Dat leverde nog niet concreet een uitbreiding van ons bestuur op, maar wel
toezeggingen van enkele mensen die ons in de nabije toekomst willen komen
helpen. Wij zijn met hen in contact.
In oktober ontving onze voorzitter Ton Dekker van House of Animals de
oeuvreprijs voor zijn jarenlange bijdrage aan de dierenbeschermingsbeweging.
Het bestuur bestond eind 2017 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 2016 goed.
Wij bedanken alle donateurs voor hun steun.
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