's-Gravenhage, 24 juni 1997
Het verzoek van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij d.d. 12 maart 1997,
kenmerk MKG.97788, om in de Raad voor dierenaangelegenheden het rapport "Doden van
vissen: literatuurstudie en praktijkobservaties" van het RIVO-DLO te bespreken.
Naar aanleiding van bovengenoemd verzoek kan de Raad voor dierenaangelegenheden U het
volgende mededelen.
De Raad waardeert de kwaliteit (de binnen de beperkte mogelijkheden bereikte volledigheid
en diepgang) en de objectiviteit van het rapport. De conclusies en aanbevelingen van het
rapport worden in het algemeen onderschreven. Op een aantal punten wenst de Raad echter
nog in het bijzonder in te gaan.
De Raad heeft kennis genomen van het feit dat over het onderwerp 'doden van vissen' al veel
overleg in tripartite vorm heeft plaatsgevonden. Het stemt tot voldoening dat door Uw
bovengenoemde verzoek de in het rapport beschreven problematiek breder bespreekbaar is
gemaakt. Bij de bespreking van het rapport in de Afdeling welzijnsvraagstukken en in de
Raad waren overigens steeds vertegenwoordigers van het Productschap Vis aanwezig.
Er zal fundamenteel onderzoek gedaan moeten worden naar de beleving en perceptie van
angst, stress, pijn en ongerief door vissen. Dit onderzoek is nodig ter validering van
alternatieve dodingsmethoden, maar ook om bij de betrokkenen draagvlak teweeg te brengen
voor desbetreffende voorschriften.
Tegelijkertijd zal er praktisch onderzoek gedaan moeten worden naar humanere dodings- en
bedwelmingsmethoden voor vissen. De Raad onderschrijft Uw standpunt dat
prioriteitsstelling gewenst is en is het eens met Uw keuze het onderzoek in eerste instantie te
richten op paling en meerval. Er is reeds veel onderzoek verricht naar bedwelmings- en
dodingsmethoden voor deze vissoorten en dat moet thans snel worden afgerond, gericht op
implementatie. De kennis die met het onderzoek gericht op deze vissoorten is opgedaan zal
van nut kunnen zijn bij het eveneens uit te voeren onderzoek gericht op andere vissoorten.
Wel merkt de Raad op dat er grote verschillen bestaan tussen vissoorten en dat de te
verkiezen bedwelmings- en dodingsmethoden hierdoor, en in samenhang met de wijze van
vangst, verschillend kunnen zijn.
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Het onderzoek naar diervriendelijker bedwelmings- en dodingsmethoden in de zeevisserij
dient zo snel mogelijk met kracht te worden aangevat. Het komt de Raad juist voor om het
onderzoek in de zeevisserij vooralsnog te richten op de vangst van platvissen.
Tot slot wijst de Raad op de noodzaak om duplicatie van onderzoek te vermijden. Het
verdient dan ook aanbeveling om na te gaan wat er met betrekking tot dodings- en
bedwelmingsmethoden van vis in andere landen, met name Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en Denemarken, aan onderzoek gebeurt of reeds gebeurd is. Ook de initiatieven
voor een EU-onderzoeksproject verdienen hierbij aandacht te krijgen.
De Voorzitter

De Secretaris

Prof.Dr. S.G. van den Bergh

Mr. H.G. van Waveren
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