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LNV CONSUMENTENPLATFORM

Vis, als het maar verantwoord is!

Bevat informatie over kweekvis en wild gevangen vis: smaak, gevoel, milieuaspecten,
diervriendelijkheid en gezondheid.

Wetgeving, overheidsbeleid, trends en cijfers, opinieonderzoek naar kweek- en wild gevangen
vis en een verslag van panelbijeenkomsten met klanten van viswinkels, eigenaren en
bedrijfsleiders van visrestaurants en vissersvrouwen.
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Voorwoord
Voor u ligt het themaboekje Vis, als het maar verantwoord is!. Het boek is gemaakt ten
behoeve van het Consumentenplatform van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij. Het dient als input voor de bijeenkomst van het Consumentenplatform op 14 maart
2003. Tijdens deze bijeenkomst kan het Consumentenplatform suggesties doen voor het
beleidsterrein Vis.
In hoofdstuk l , het beleidsdossier, licht het ministerie van LNV vigerende wet- en regelgeving
toe, in nationaal en internationaal perspectief. Dit hoofdstuk geeft een goed beeld van de
taken en verantwoordelijkheden van het ministerie op het beleidsterrein vis.
In de hoofdstukken 2, 3 en 4 wordt de maatschappelijke context van het thema vis toegelicht.
Deze hoofdstukken bevatten achtereenvolgens een opsomming van de trends en
ontwikkelingen in de afgelopen jaren, een opinie-onderzoek en gesprekken met panels. Voor
het opinie-onderzoek is gebruik gemaakt van eigen cijfers in combinatie met cijfers van het
Rijksinstituut voor Visserij-onderzoek (RIVO). Hiervoor wil ik het RIVO hartelijk bedanken. De
gesprekken met de panels vonden plaats met vissersvrouwen, klanten van viswinkels en
viskramen en eigenaars en medewerkers van visrestaurants. Van deze panelbijeenkomsten is
eveneens een videocompilatie gemaakt.
Alle informatie uit dit themaboek vindt u vanaf 14 maart op de website
www.minlnv.nl/consumentenplatform.
Daar vindt u tevens informatie over de werkwijze van het Consumentenplatform en de stukken
die horen bij de voorgaande thema's:
• Waar komt mijn vlees vandaan? - april 2002
• Kiezen voor groenten en fruit - september 2002
• Genetische modificatie en voedsel, wat is dat? - november 2002
Ik wens u veel leesplezier,

Dr. ir. H. Paul
Directeur Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden
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Beleidsdossier
In dit dossier staan het beleid en de regelgeving voor visserij en viskweek (aquacultuur)
centraal. Het eerste deel van dit beleidsdossier gaat in op Europees en nationaal beleid voor de
visserij, terwijl deel twee het beleid voor aquacultuur onder de loep neemt. Tenslotte worden
de twee sectoren op vijf maatschappelijke aandachtsgebieden met elkaar vergeleken.

1 Visserij
De regelgeving en het beleid voor de visserij zijn bijna geheel Europees. Voor zover er
nationaal beleid bestaat is het een verfijning van Europees beleid.

1.1 Europese wetten en maatregelen
Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) is het instrument van de Europese Unie voor het
beheer van de visserij en de aquacultuur. Omdat vis een natuurlijke rijkdom is die niet
plaatsgebonden is, wordt hij beschouwd als een gemeenschappelijk bron. De eerste
gemeenschappelijke maatregelen voor de visserij dateren van 1970. Het ging om regels over de
toegang tot de visgronden, de markt en de structuur. Overeengekomen werd dat in principe de
vissers uit de Gemeenschap gelijke toegang zouden hebben tot de wateren van alle lidstaten.
Het GVB kreeg meer belang toen in 1976 de lidstaten de internationale ontwikkeling volgden
en besloten om hun rechten op de natuurlijke rijkdommen van de zee uit te breiden tot een
gebied van 200 in plaats van 12 zeemijl vanuit de kust. De lidstaten besloten ook dat het
beheer van de visserij in de wateren onder hun jurisdictie en de verdediging van hun belangen
bij internationale onderhandelingen het best aan de Gemeenschap kon worden toevertrouwd.
Na jaren moeilijke onderhandelingen kwam in 1983 het GVB tot stand. In het GVB moet
aandacht worden gegeven aan de biologische, economische en sociale aspecten van de visserij.
Het GVB omvat vier componenten, namelijk:
• de instandhouding van de visbestanden
• het structuurbeleid (vaartuigen, havenfaciliteiten en visverwerkende bedrijven)
• de gemeenschappelijke marktordening
• de buitenlandse betrekkingen op visserijgebied, dat wil zeggen de
visserijovereenkomsten met landen die geen lid zijn van de Gemeenschap en de
onderhandelingen in internationale organisaties.
Instandhouding visbestanden
In het kader van het GVB worden jaarlijks maximumhoeveelheden voor de vangst vastgesteld
waarbij de visstand niet in gevaar komt. Op grond van wetenschappelijke studies over de
belangrijkste visbestanden bepaalt de Raad van ministers hoeveel vis de vissers uit de EU het
volgende jaar mogen vangen. Deze maximumhoeveelheden, die totaal toegestane vangsten
(Total Allowable Catches - TAC's) worden genoemd, worden volgens een vaste verdeling (de
"relatieve stabiliteit") onder de lidstaten verdeeld. Het aandeel van ieder land wordt het
nationale quotum genoemd. Om de vangst van jonge vis te beperken, zodat die volwassen kan
worden, zijn een aantal technische voorschriften vastgesteld (minimummaaswijdten,
vangstgebieden, verbod op bepaald vistuigen, minimumlengtes voor de vis). Ook dient alle
vangst te worden genoteerd in speciale logboeken.
De laatste jaren is er tevens meer oog voor de visserij-inspanning. Bij verslechtering van de
visbestanden en gelijkblijvende grootte van de visserijvloot ontstaat overcapaciteit. Hierbij zijn
vissers geneigd meer vis te vangen dan aangeland mag worden, waardoor meer vis weer
overboord moet worden gegooid. Om dit te voorkomen kan de visserij-inspanning worden
verminderd. Dit kan door schepen uit de vaart te nemen (zie onder Structuurbeleid) maar in
geval van kortdurende problemen met visbestanden kan ook het aantal zeedagen dat een schip
vist, worden beperkt. Nederland heeft al sinds begin jaren negentig een beleid waarbij het
aantal zeedagen per schip wordt aangepast aan de toegestane vangsthoeveelheden. Een
soortgelijke regeling is echter pas sinds begin dit jaar Europees breed van toepassing op alle
schepen op de Noordzee, in het kader van het herstelplan voor kabeljauw.
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Structuurbeleid
Het structuurbeleid dient oorspronkelijk voor de vernieuwing van oude vaartuigen en de
ontwikkeling van de aquacultuur. In 1983 kwam het tot een structuurbeleid voor de hele
visserijsector. Een van de taken daarvan was het behoud van het evenwicht tussen de
scheepscapaciteit binnen de Europese Unie en de hoeveelheid vis die gevangen kan worden.
In 1993 zijn alle begrotingsmiddelen die beschikbaar waren voor maatregelen in de
verschillende componenten van de visserijsector samengebracht in het
Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij (FIOV). In het FIOV is geld
beschikbaar gesteld voor structuurmaatregelen voor de visvangst, de afzet, de verwerking, de
aquacultuur, de binnenvisserij, de aanleg van beschermde gebieden voor visserij in de
kustwateren en de verbeteringen van de voorzieningen in de havens. Er kan verder bijstand
worden verleend voor specifieke sociale maatregelen en maatregelen zoals
verkoopbevordering en onderzoek naar nieuwe afzetmarkten, of andere initiatieven van de
sector. In het kader van bescherming van visbestanden kan echter ook een verplichte reductie
van de visserij-inspanning worden gesteund door middel van saneringspremies. Daarnaast is
tussen 1994 en 1999 via het communautair initiatief "Pesca" specifieke financiering
beschikbaar gesteld om de ergste effecten van de herstructurering op te vangen in de regio's
die bijzonder afhankelijk zijn van de visserij.
Gemeenschappelijke marktordening
De gemeenschappelijke marktordening bestaat uit vier onderdelen:
• gemeenschappelijke handelsnormen voor verse vis;
• producentenorganisaties (PO's), dat wil zeggen vrijwillige samenwerkingsverbanden
van vissers die bijdragen aan stabilisering van de markt. De bedoeling is het aanbod zo
nauw mogelijk te laten aansluiten op de vraag;
• een prijsondersteuningsregeling in het kader waarvan minimumprijzen worden bepaald
waaronder de vis niet mag worden verkocht. Er wordt financiële steun verleend aan
PO's die vis, schaal- of schelpdieren uit de markt nemen, de producten moeten opslaan
of ze moeten verwerken;
• regels voor de handel met landen buiten de Gemeenschap.
Buitenlandse betrekkingen
Toen de vaartuigen uit de landen van de Gemeenschap als gevolg van de uitbreiding van de
visserijzones tot 200 zeemijl niet langer toegang hadden tot hun traditionele visgronden
werden bilaterale en multilaterale visserijovereenkomsten nodig. Met tal van landen buiten de
Gemeenschap zijn overeenkomsten voor visserijrechten voor die vaartuigen gesloten. De
daartegenover verleende compensaties zijn afhankelijk van de belangen van het betrokken
derde land. Met het oog op een rationele uitoefening van de visserij neemt de Gemeenschap
ook deel aan onderhandelingen in internationale organisaties en regionale visserijorganisaties.

1.2 Beleidsvoornemens Europese Commissie
De Europese Visserijraad heeft op 20 december 2002 het nieuwe Gemeenschappelijk
Visserijbeleid (GVB) vastgesteld. Doel is een meer duurzame visserij, waarbij rekening wordt
gehouden met effecten op visbestanden en het ecosysteem. De Raad stelde zoals elk jaar TAC's
vast voor onder meer schol (73.250 ton), kabeljauw (27.300 ton) en tong (15.850 ton). In het
nieuwe GVB is meer ruimte voor inbreng van vissers en maatschappelijke organisaties in
Regionale Advies Comités. De Visserijraad heeft ook gezamenlijke afspraken gemaakt over
controles op de visserij in de afzonderlijke lidstaten. Het gaat hierbij om afspraken over de
harmonisatie van sancties bij overtredingen, hoeveel gecontroleerd zal worden en hoe de
verschillende nationale controlediensten kunnen samenwerken.
Om de visserijdruk te beperken, wordt de financiële steun aan nieuwbouw van schepen in twee
jaar tijd afgebouwd. Voor elk nieuw schip dat met steun wordt gebouwd, moet voortaan
tenminste één schip van dezelfde capaciteit worden ingeleverd. Landen die desondanks nog
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wel subsidie willen geven, moeten hun vloot verkleinen. Ook mag zo'n subsidie alleen
bijdragen aan verbeteringen die los staan van de vangstcapaciteit.
De Europese Visserijraad heeft i n dezelfde vergadering ook een tijdelijk herstelplan voor
kabeljauw aangenomen. Voor kabeljauw is de TAC vastgesteld op 27-300 t o n . Vorig jaar was dat
nog 49-300 t o n , het jaar daarvoor 97.000 t o n . De TAC is zo sterk verlaagd vanwege de zorgelijke
kabeljauwstand in de Noordzee. Internationale biologen hadden geadviseerd o m voor 2003
een volledig vangstverbod voor kabeljauw i n te stellen. De Visserijraad w i l toch een beperkte
vangst toestaan omdat er ook afspraken zijn gemaakt die ervoor moeten zorgen dat de
kabeljauwstand zich herstelt. Het herstelplan geldt voorlopig van 1 februari t o t en met 31
december 2003. In 2003 moeten de visserijministers het eens worden over een definitief
herstelplan dat vanaf 1 januari 2004 van kracht wordt.
De TAC's en de daaruit afgeleide quota voor Nederland zien er voor de verschillende vissoorten
als volgt uit (aantallen in tonnen):
Soort
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2(>.G47
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940
30.507

7/.000
49-300
265.000
41.000
588.365

28.ny
4.787
48.855
2.154
33-937

l'JO.000

38.510

150.000

49.479

i.3 Nederlands beleid
In Nederland w o r d t het nationale q u o t u m onderverdeeld in individuele contingenten, ledere
visser heeft een eigen contingent, in de volksmond meestal ook q u o t u m genoemd. De
Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van LNV controleert of vissers zich aan de
technische maatregelen houden en of ze geen vis aan land brengen waarvoor ze geen
contingent hebben.
Naast de quota van de Europese Commissie hanteert Nederland een eigen zeedagensysteem:
vissers worden beperkt in het aantal dagen dat ze met hun boot op zee mogen zijn. De
overheid gaat er vanuit dat het contingent gevangen kan worden i n het beschikbaar gestelde
aantal zeedagen. Als boten langer op zee zijn, bestaat de kans dat sommige vissers teveel
vangen en de extra vis overboord gooien. Vissers sorteren in zo'n geval hun vissen op grootte
of versheid en gooien de rest overboord. Dat levert in tijden van lage quota het meest op. De
vis die overboord gaat, overleeft het meestal niet. Visquota leveren daardoor uiteindelijk niet
het gewenste resultaat.
In de jaren '80 vingen vissers veel meer vis dan hun quota toelieten. Zij omzeilden massaal de
controles van de AID, waardoor grote spanningen ontstonden tussen AID'ers en vissers. Dit
leidde ertoe dat de toenmalig minister van LNV, Gerrit Braks, in 1990 moest aftreden.
Om de quota beter uitvoerbaar te maken richtten de overheid en de vissers in 1993
zogenaamde Biesheuvelgroepen op. Deze groepen zijn gebaseerd op samenwerking. Binnen
een Biesheuvelgroep kunnen vissers hun contingenten of zeedagen aan elkaar verhuren. Dit
zorgt ervoor dat vissers met grotere flexibiliteit binnen hun quotum kunnen blijven. Daarnaast
leidt het instrument t o t een grotere sociale controle. De vissers zijn samen verantwoordelijk
voor hun quota en vissers die zich misdragen, kunnen in het ultieme geval uit de groep worden
gezet. Uitsluiting heeft voor individuele vissers grote economische consequenties.
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2 Kweekvis
Vanwege de beperkingen van de zeevisserij vormt kweekvis een aantrekkelijk alternatief. Er
wordt al vele jaren vis gekweekt maar pas sinds kort maakt de sector een sterke groei door. Op
dit moment is de viskweek wat de voedselproductie betreft zelfs de snelst groeiende sector in
de wereld. Overheden beginnen hier steeds meer oog voor te krijgen.

2.1 Europese wetten en maatregelen
De Europese Commissie ziet al jaren grote mogelijkheden in de ontwikkeling van de viskweek.
Men spreekt binnen dit kader meestal over 'aquacultuur', waaronder ook de teelt van schaalen schelpdieren valt. Volgens de Europese Commissie is viskweek minder afhankelijk van
natuurlijke visbestanden dan de visserij. De kweek biedt economische mogelijkheden voor
regio's die lijden onder vangstbeperkingen.
De EU verleent -zoals gezegd- sinds 1971 financiële steun aan de aquacultuur (FIOV). Ging het
in eerst instantie om steun voor viskweek in zoet water, sinds het einde van de jaren zeventig
geldt de bijstand ook voor de kweek van vis en schelpdieren in zee. Voor projecten op het
gebied van aquacultuur is financiële steun mogelijk vanuit het FIOV. Dergelijke projecten
kunnen gaan over:
• modernisering van bestaande of het optrekken van nieuwe gebouwen,
• installatie of verbetering van watercirculatiesystemen,
• installatie van nieuwe apparatuur,
• verbetering van de hygiëne volgens de normen van de Gemeenschap,
• vermindering van de milieuvervuiling.
Om voor bijstand in aanmerking te komen, moeten de aanvragers aantonen dat hun projecten
een duurzame economische bijdrage leveren aan structuurverbetering. De bijstand van de
Gemeenschap is ook bedoeld om een ongecoördineerde ontwikkeling van de aquacultuur te
voorkomen. Nederlandse kwekers hebben in het verleden korte tijd van deze subsidies gebruik
kunnen maken. De FlOV-regeling vereist in rijkere gebieden relatief veel co-financiering van de
nationale overheid en de ondernemer zelf. Het ministerie van LNV verleent hiervoor geen
subsidies meer.
Naast steunmaatregelen bestaat een uitgebreid wettelijk kader voor de viskweek. De meeste
Europese regels zijn niet specifiek voor de kweek van vis, maar gelden ook voor sectoren als de
industrie, de visserij en de veeteelt. Deze regels hebben te maken met zaken als ruimtelijke
ordening, handel en diergezondheid.
Veel van de Europese regels voor viskweek worden uitgevaardigd in de vorm van Richtlijnen.
Richtlijnen dienen te worden opgenomen in de wetgeving van de afzonderlijke lidstaten. Zo
verwijst de Nederlandse regeling aquicultuur naar 15 verschillende EU richtlijnen en
beschikkingen. Niet alle richtlijnen van de EU hebben betrekking op de kweek in iedere
lidstaat, daarnaast bestaan er verschillen in interpretatie. Dit leidt er in de praktijk toe dat
regels voor kweek van vis op uiteenlopende wijzen worden gehanteerd. Daar komt bij dat veel
lagere overheden (rijk, provincies, gemeenten) eigen regelgeving hebben voor de kweek van
vis. Dit versterkt de roep om harmonisatie in Europees verband. Een aandachtspunt hierbij is
dat in de Europese regio's op verschillende manieren vis gekweekt wordt. Het werken met
recirculatiesystemen is bijvoorbeeld uniek voor Nederland.

2.2 Beleidsvoornemens Europese Commissie
Ondanks (of dankzij) de snelle groei van de laatste jaren, kampt de viskweek binnen de EU met
een aantal knelpunten. Zo ontstaat binnen de levensmiddelensector een steeds scherpere
concurrentie. Deze situatie wordt verergerd door schommelingen in de vraag vanuit de markt.
Dit is een probleem waar ook de landbouwsector mee te maken heeft. Een sterker bewustzijn
van de publieke opinie dat de natuurlijke hulpbronnen moeten worden beschermd en grotere
aandacht voor de veiligheid van voedsel, hebben geleid tot strengere milieuregels. Zowel voor
7

nieuwe projecten als voor sommige bestaande activiteiten zijn vergunningen van verschillende
overheden nodig. Andere factoren die viskwekerijen kwetsbaar maken zijn technische
problemen en de kans op visziekten.
Werkgelegenheid
In september 2002 heeft de Europese Commissie een strategie gepresenteerd voor de
duurzame ontwikkeling van de Europese aquacultuur. Daarin geeft zij aan dat aquacultuur kan
helpen op langere termijn een zekere werkgelegenheid te scheppen, vooral in regio's die
afhankelijk zijn van de visserij. Hierbij neemt de Commissie aan dat voor de aquacultuur een
soortgelijke expertise, locaties en apparatuur vereist zijn als in de visserij. Dit element is minder
goed van toepassing op de Nederlandse viskweek, waar kweeksystemen op land gebruikt
worden.
De eerste, ambitieuze doelstelling is het uitbreiden van de werkgelegenheid in de aquacultuur
met 8000 a 10.000 banen tussen 2003 en 2008. Dit wil de Europese Commissie hoofdzakelijk
verwezenlijken in van de visserij afhankelijke gebieden door het ontwikkelen van de
weekdierkwekerij en de kooikwekerij als alternatief voor werknemers die hun werk in de
visvangst kwijtraken.
De Europese Commissie wil deze werkgelegenheid uitbreiden door het verhogen van de groei
van de aquacultuurproductie met 4 % per jaar. Er moet met name aandacht worden besteed
aan stimulering van de weekdierkweek, de kweek van nieuwe soorten, "biologische" productie
en gecertificeerde milieuvriendelijke productie. Een aandachtspunt is dat de subsidies niet
worden aangewend voor soorten die op dit moment veel gekweekt worden. Dat zou leiden tot
een vergroting van het aanbod hetgeen de markt verslechtert. Binnen deze marktgerichte
benadering past een verruiming van de afzetmogelijkheden, het aanboren van nieuwe
markten, het integreren van productie en verkoop, het stimuleren van de vraag via nieuw
beleid voor kwaliteit en promotie, en het voortdurend verzamelen en analyseren van actuele
gegevens over de productie en de markten. Behalve voor de markt moet binnen deze groei
aandacht bestaan voor het oplossen van conflicten over de beschikbare ruimte. Dergelijke
conflicten vormen momenteel een belemmering voor de ontwikkeling van de aquacultuur in
bepaalde gebieden.
Ter verhoging van de productie denkt de Europese Commissie aan de volgende maatregelen:
• Aanpassing van het FIOV. De nadruk komt te liggen op structurele steun met als doel de
diversificatie van producten, het moderniseren van bedrijven, het verbeteren van de
stabiliteit van de aanvoer en het bevorderen van de afzet. Ook zal de Europese
Commissie meer steun geven aan verenigingen van producenten.
• Opnemen van specifieke bepalingen voor de aquacultuur in de eisen voor de
biologische landbouw (Verordening (EEG) nr. 2092/91 inzake de biologische
productiemethode.
Behalve voor de werkgelegenheid houdt de Europese Commissie in haar strategie oog voor
kwaliteits, veiligheids- en milieu-aspecten van de aquacultuur.
Kwaliteit & veiligheid
De Commissie wil waarborgen dat de consument beschikt over gezonde en veilige
kwaliteitsproducten. Hierbij denkt zij aan het bevorderen van de naleving van strenge normen
voor diergezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Dit wil de Commissie bereiken door:
• Het verlagen van de maximumgehalten voor dioxinen in voedsel. Dit is vorig jaar
gebeurd. Daarbovenop vindt in 2004 mogelijk uitsluiting plaats van dioxine-achtige
PCB's. In 2006 kunnen de algemene dioxine-normen wederom worden aangescherpt.
• Een verscherping van de controle op antibioticumgebruik in de viskweeksector.
• Meer onderzoek naar de effecten en gevolgen van giftige algengroei. Dit speelt vaker in
open en half-open systemen maar is minder relevant voor de Nederlandse viskweek in
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•

•

controleerbare recirculatiesystemen. Giftige algenbloei vormt wel een probleem binnen
de schelpdiersector.
Omdat de viskweeksector zeer divers en continu in beweging is, moet
diergeneeskundige wetgeving regelmatig worden getoetst, bijgewerkt en
vereenvoudigd.
Voor welzijn van vissen bestaat op dit moment geen Europese regelgeving. Momenteel
is de Raad van Europa bezig met een aanbeveling voor gekweekte vis. Dit kan
uitmonden in een EU-Richtlijn.

Milieu
Ook milieu-aspecten worden in de strategienota nader uitgewerkt. Het is volgens de Europese
Commissie van belang de negatieve gevolgen van de aquacultuur voor het milieu te beperken
door een reeks nieuwe normen en/of vrijwillige overeenkomsten. Omgekeerd moet ook de
positieve bijdrage aan het milieu van bepaalde ontwikkelingen in de aquacultuur worden
erkend en aangemoedigd, onder andere door financiële stimulansen van de overheid.
De Europese Commissie denkt aan de volgende aandachtspunten:
• Onderzoek naar mogelijke criteria voor het toetsen van milieu-effect rapportages van
aquacultuur.
• Eventuele uitbreiding van vervuilingsrichtlijnen met intensieve viskweek.
• Onderzoek naar de mogelijkheden voor het vaststellen van regels die leiden tot
minimalisatie van het aantal ontsnappingen van gekweekte vis naar het milieu.
• Het maken van regels voor de introductie van uitheemse vissoorten.
• Onderzoek naar de noodzaak van wetgeving voor transgene vis.
• Wijzigingen in de FlOV-verordening voor het stimuleren van extensieve viskweek.

2.3 Regelgeving in Nederland
Nederland heeft een eigen regelgeving voor de kweekvissector. Deze regels vloeien
gedeeltelijk voort uit het Europees wettelijk kader.
Twee belangrijke pijlers zijn:
• de regeling aquicultuur
• de gezondheids- en welzijnswet voor dieren
De 'regeling aquicultuur' is in 1993 opgenomen in de Visserijwet van 1963. Deze regeling dient
in de eerste plaats om richtlijn 91/67/EEG in te voeren. Deze richtlijn bevat voorschriften voor
de omgang met dierziekten of ziektegevoelige producten van aquacultuur in de handel en
tijdens internationaal transport. Het regelt de bevoegdheden van inspecteurs. De Nederlandse
regeling aquicultuur bestaat uit eisen en beperkingen voor in- of doorvoer van
aquacultuurproducten, afhankelijk van vissoort, ziekte of land van herkomst/bestemming.
De gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) is vooral gericht op gehouden dieren,
dus ook op vis in kwekerijen. Een deel van de regelgeving is algemeen en van toepassing op
alle dieren, dus ook op gevangen vissen. Een voorbeeld van zo'n algemene regel is artikel 36
van de GWWD. Dit artikel verbiedt "zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter
bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of leed te veroorzaken dan wel de
gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen".
De GWWD is een kaderwet en schetst slechts algemene kaders. De regelgeving wordt nader
ingevuld via zogenaamde 'Algemene Maatregelen van Bestuur' (AMvB's). Een voorbeeld van
zo'n AMvB is het Besluit doden van dieren, dat eisen bevat voor de wijze waarop gehouden
dieren gedood mogen worden. Dit besluit heeft geen betrekking op vissen en schaaldieren. Er
bestaat op dit moment dus geen regelgeving voor het doden van vissen.
De volgende onderdelen van de GWWD zijn relevant voor de viskweek:
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•

•

•

•
•

Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren: niet alle dieren mogen in
Nederland gehouden worden voor productie. Dit kan alleen als is aangetoond dat
de diersoort op vanuit welzijnsoogpunt aanvaardbare wijze in Nederland gehouden
kan worden. Een lijst van dergelijke vissen staat in de bijlage van het genoemde
besluit. In december 2002 heeft de Raad voor Dieraangelegenheden een
toetsingskader en -procedure opgesteld. Die zijn behulpzaam bij het vaststellen van
de toelating van nieuwe soorten kweekvis.
Lichamelijke ingrepen: het is verboden een deel of delen van het lichaam van vissen
te verwijderen of te beschadigen. Dit geldt niet voor wetenschappelijk onderzoek of
voor schaaldieren.
Huisvesting: de GWWD zegt niets over het huisvesten van vissen, schaal- en
schelpdieren. Wel heeft de Raad van Europa recentelijk een lijst van aanbevelingen
opgesteld voor de huisvesting van gekweekte vis.
Fokken: voortplantingstechnieken mogen alleen worden toegepast als ze geen
onnodige pijn of ander ongerief veroorzaken.
Biotechnologie: volgens de GWWD is een vergunning vereist voor biotechnologie bij
dieren. De vergunning wordt alleen verleend als gebleken is dat de handelingen
geen onaanvaardbare gevolgen hebben voor de gezondheid of het welzijn van
dieren en als tegen de handelingen geen ethische bezwaren bestaan. In de praktijk
is nog nooit een vergunning aangevraagd voor genetische modificatie van dieren
ten behoeve van de voedselproductie. Daar komt bij dat aanvragen alleen ethisch
aanvaardbaar worden geacht als het doel van substantieel maatschappelijk belang
is.

2.4 Beleidsvoornemens Nederland
Het ministerie van LNV noemt een drietal speerpunten in het beleid voor viskweek. Dit zijn het
gebruik van diergeneesmiddelen; het welzijn van vissen in kweeksystemen; de toelaatbaar
geachte belasting van natuur en milieu. Het toekomstige beleid zal in ieder geval een
uitwerking van deze drie onderwerpen bevatten. Bestaan tijdens de beleidsontwikkeling
indicaties dat de uitwerking van andere thema's noodzakelijk is, dan zal het ministerie van LNV
hier invulling aan geven.
Diergeneesmiddelen
In het te ontwikkelen beleid krijgt het onderwerp diergeneesmiddelen hoge prioriteit. Er zijn
op dit moment in Nederland geen geneesmiddelen voor vissen geregistreerd. Fabrikanten van
diergeneesmiddelen vinden de sector te klein om de registratie aan te vragen en de procedure
daarvoor te doorlopen. De kosten van het vereiste onderzoek kunnen niet binnen een
afzienbare termijn worden terugverdiend, omdat de omzet aan diergeneesmiddelen in de
Nederlandse viskweek te gering is. In de praktijk betekent dit dat voor andere diersoorten
geregistreerde diergeneesmiddelen worden toegepast voor vissen: de zogenaamde "minoruse" toepassing. Zonder formele grondslag is men feitelijk in overtreding. Dit is een
ongewenste situatie. Op verzoek van het ministerie van LNV eind december 2002 een verzoek
gedaan aan het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen om een beperkt aantal middelen op te
nemen op de vrijstellingslijst die hoort bij de diergeneesmiddelenwet 1999. Dat verzoek is
momenteel in behandeling. Op dit moment wordt een milieukeur ontwikkeld voor
verschillende soorten gekweekte vis. Eén van de eisen hierbij is dat geen oneigenlijk gebruik
gemaakt wordt van diergeneesmiddelen.
Het gebruik van hormonen beperkt zich tot geslachtshormonen voor het stimuleren van de
voortplanting van vis (met name bij meerval), hetgeen onder voorwaarden is toegestaan.
Welzijn van vissen
Het welzijn van vissen is een onderwerp dat steeds meer aandacht vraagt. Daarbij gaat het
onder meer om aspecten die samenhangen met de bezettingsdichtheid van vis in
kweeksystemen. Het ministerie van LNV heeft deze problematiek -evenals specifieke
knelpunten binnen de visserij- in 2002 opgenomen in de nota de 'Waarde van Vis'. Samen met
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deze nota heeft de toenmalige staatssecretaris van LNV een brief naar de kamer gestuurd
waarin ze een aantal maatregelen voorstelt. De Tweede Kamer heeft deze brief tot op heden
nog niet besproken. In de brief worden de volgende maatregelen genoemd:
• Het stimuleren van de maatschappelijke discussie over de welzijn van vis
• Vergroting van het draagvlak voor welzijn binnen de sector
• Inzet op internationale agendering van het welzijn van vis
• Vergroting van kennis over het welzijn van vis
• Het tegengaan van uit welzijnsoogpunt onacceptabele methoden
Een belangrijk aandachtspunt bij de viskweek is de dodingsmethode bij de visverwerking (in
eerste instantie met de nadruk op paling en meerval). Op dit moment is het ministerie van LNV
betrokken bij de ontwikkeling van methoden voor het minder pijnlijk doden van (gekweekte)
vissen. Het gaat hierbij om het formuleren van randvoorwaarden waaraan dodingsmethoden
moeten voldoen. Hiervoor wordt extra onderzoek ingezet.
Beperken milieubelasting
Zoals eerder vermeld werken Nederlandse viskwekers voornamelijk met recirculatiesystemen.
Deze sector besteedt al veel aandacht aan de zuivering van kweekwater en is in toenemende
mate geïnteresseerd in beperking van het water- en energieverbruik. De belangrijkste
aandachtspunten zijn het lozen van kweekwater en de productie/verwerking van vismest. Een
groot deel van de bedrijven onttrekt de vaste stoffen uit het water (vooral mest en
voederresten). Die worden meestal als meststof uitgereden op het land of via reguliere kanalen
aan derden verkocht. Veel bedrijven lozen afvalwater op het riool en belasten het milieu niet
rechtstreeks met mest en afvalwater, maar via de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Voor het
bepalen van de riool- of lozingsheffing worden de meeste bedrijven bemonsterd
(vervuilingseenheden). Deze gegevens worden echter niet centraal geregistreerd. De huidige
milieubelasting van de viskweek in recirculatie lijkt daarmee relatief gering, maar exacte
gegevens ontbreken. Daarom wordt nader onderzocht of het, gezien de groei en ontwikkeling
van de sector, noodzakelijk is nadere randvoorwaarden te stellen voor de maximaal
aanvaardbare milieubelasting. Dit onderzoek moet nog starten.
Toekomstige beleidsontwikkeling zal aansluiten bij de bovenstaande prioriteiten en de recente
mededeling van de Europese Commissie over de strategie voor duurzame ontwikkeling van de
Europese aquacultuur. Het voornemen is om in 2003 te starten met een algemeen onderzoek
naar knelpunten. Ook wordt dan de nationale agenda voor de ontwikkeling van de
aquacultuur nader ingevuld.

3 Kweek versus vangst
De visserij en de viskweek vertonen grote overeenkomsten, maar ook verschillen. Voor het
beleid en de regelgeving is voor vijf maatschappelijke aandachtspunten, waaronder
voedselveiligheid en duurzaamheid, een vergelijking gemaakt tussen kweek en vangst.

Gezondheid

Voedselveiligheid

Een vergelijkinginq tussen kweek en visserij.
Vissen bevatten omega-3 vetzuren en zijn gezond voor hart- en bloedvaten van de
mens (zie deskresearch). Via het Voedingscentrum wordt het publiek voorgelicht over
de gezondheidseffecten van vis. Binnen de reguliere voedingadviezen wordt
aanbevolen één a twee keer per week (vette) vis te eten.
Het eten van vis levert relatief weinig risico's op voor de volksgezondheid. Wat betreft
de voedselveiligheid vormt de schelpdiersector een groter aandachtspunt. Voor deze
sectoren bestaat daarom aparte regelgeving.
De voedselveiligheid van vis is primair een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven.
Bedrijven in de vissector zijn verplicht te werken volgens het HACCP-systeem (Hazard
Analysis Critical Control Points). In dit systeem worden bedrijven gedwongen het
productieproces na te lopen op alle kritische punten voor de voedselveiligheid. Het
HACCP geldt niet voor de primaire sector. Dit is de eerste schakel in de
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voedselproductieketen. Dat betekent dat de vissers en viskwekers zijn vrijgesteld.
De toepassing van HACCP is vastgelegd in twee Europese richtlijnen:
•
Richtlijn 91/492/EG voor de levende schelpen (tweekleppige weekdieren). De
meeste schelpdieren worden levend gekocht door de consument.
•
Richtlijn 91/493/EG voor vis (vangst en kweek) en dode schelpdieren.
Bij HACCP dient het bedrijfsleven rekening te houden met verschillende zaken:
•
Locatie: schelpdieren kunnen bacteriën en virussen opnemen uit het water.
Daarom is het niet wenselijk als er riolen uitkomen op water dat dient voor de
schelpdierkweek. In Nederland vindt dit grotendeels plaats in de
Oosterschelde en de Waddenzee. Deze gebieden zijn nagenoeg afgesloten en
hier komen geen riolen op uit.
•
Reinheid van het water: In sommige delen van zeeën en binnenwateren
komen relatief veel zware metalen, dioxines en PCB's voor. Deze stoffen
worden gedurende het leven van de vis in hogere concentraties opgeslagen in
het lichaam. LNV zet op dit moment een monitorprogramma op waarmee de
RVV en de Keuringsdienst van Waren in de gaten kunnen houden of bedrijven
hier goed mee omgaan. Bij kweekvis speelt dit probleem minder sterk omdat
er normen bestaan voor de concentratie van dit soort stoffen in het voer.
• Verontreinigen met bacteriën: Vis die in de zee zwemt kent nauwelijks
problemen met bacteriën. Bedrijven zijn verplicht tijdens de verwerking
zorgvuldig met de vis om te gaan.
•
Controle op versheid: Bedrijven moeten in de gaten houden dat de vis vers is.
Dit dient te gebeuren door inspectie van de kieuwen en de ogen van de vis.
Voor schelpdieren bestaat aanvullend beleid voor de primaire sector. Dit wordt
afgestemd tussen de overheid en de sector in het 'sanitair overleg tweekleppigen'. Het
overleg richt zich op twee speerpunten:
•
Zoönosen: zoönosen zijn dierziekten die een risico opleveren voor de
volksgezondheid. Schelpdieren zijn in staat veel bacteriën en virussen op te
nemen. Dit vormt een risico voor de volksgezondheid, zeker als de dieren in
leven blijven tot aan de bereiding. Daarom vindt er strenge controle plaats op
de aanwezigheid van dergelijke ziekteverwekkers. De kosten hiervan worden
voor de ene helft gedragen door de overheid en voor de andere helft door de
sector. Als geconstateerd worden dat schelpdieren dergelijke ziekten hebben
wordt het betreffende productiegebied gesloten totdat uit analyses blijkt dat
het probleem voorbij is.
•
Gif-producerende algen: In gebieden met schelpdieren kan 'bloei' ontstaan
van gif-producerende algen. Scheldieren eten algen. Daarom wordt dit streng
in de gaten gehouden met speciale monitorprogramma's.
Naast het gebruik van HACCP en het sanitair overleg tweekleppigen zijn bestaan er
meerdere vereisten voor de voedselveiligheid van vis. Een aantal van deze eisen zijn
binnen dit kader relevant:
•

•

In verordening (EG) nr. 2375/2001 worden EU-procedures vastgelegd voor de
omgang met verontreinigingen van PCB's en dioxines in voedsel. Volgens
deze verordening is het met de huidige gegevens niet mogelijk
maximumgehalten te bepalen voor verschillende vissoorten en visproducten.
Vanwege het maximale dioxinegehalte in visvoer bevat kweekvis aanzienlijk
minder dioxinen. Zodra meer gegevens beschikbaar zijn, kan het in de
toekomst nodig zijn voor diverse vissoorten en visproducten een apart niveau
te bepalen of bepaalde soorten vis vrij te stellen als deze in beperkte mate
worden geconsumeerd.
Op dit moment staan er geen diergeneesmiddelen geregistreerd voor gebruik
in de kweeksector. Toch maakt de Nederlandse kweekvissector hier wel
gebruik van. Zoals hierboven omschreven, wordt dat gedoogd. Deze situatie is
weliswaar onwenselijk, maar brengt de voedselveiligheid niet in gevaar,
omdat er voor residuen van diergeneesmiddelen en hormonen algemene
richtlijnen en normen bestaan ter bescherming van de volksgezondheid. Op
grond van de Richtlijnen 96/22/EG en 96/23/EG wordt jaarlijks het Nationaal
Plan Residuen uitgevoerd. Daarbij moet een voorgeschreven gedeelte van de
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producten van dierlijke oorsprong onderzocht worden op residuen van
diergeneesmiddelen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Laboratorium
van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (LRVV) en het RijksKwaliteitsinstituut voor land-en tuinbouwproducten (RIKILT).
Geneesmiddelen in buitenlandse kweek: in het verleden zijn onze grenzen
gesloten geweest voor kweek-garnalen uit landen in Zuidoost-Azië vanwege
de vondst van antibiotica. Op dit moment ondersteunt het ministerie van LNV
diverse landen in deze regio bij het leveren van 'schone' garnalen.
Nederlandse laboranten leiden lokale laboranten op om in eigen land de
garnalenkweek te kunnen inspecteren op antibioticaresten.
Zowel de visserij als de kweek van vis hebben ecologische effecten. Zo leidt de visserij
Ecologie/
duurzaamheid voor sommige soorten tot dalende visstanden. Dit probeert men te beteugelen door
vangstquota op te leggen. Een ander knelpunt in de visserij vormen de bijvangsten.
Om het aantal ongewenste bijvangsten te verminderen, bestaan er nauwkeurige
richtlijnen waar visnetten aan moeten voldoen.
Kweekvis biedt op het gebied van ecologie een aantal kansen (zie deskresearch). Toch
bestaan hier ook enkele knelpunten op het gebied van de ecologie:
•
De uitkruising met wilde varianten: in haar strategie zegt de Europese
Commissie dat ze de mogelijkheden onderzoekt om uitkruising met wilde
varianten te voorkómen of te minimaliseren. Uitkruising is echter alleen
mogelijk met zogenaamde open en half-open kweeksystemen. Voor de kweek
van vis wordt in Nederland gebruik gemaakt van dichte systemen.
•
Ecosystemen elders worden belast voor de productie van dierlijk visvoer
(vismeel en visolie). Visvoer wordt gemaakt van vis uit de wereldzeeën. Er
bestaat bezorgdheid over het leegvissen van deze zeeën ten behoeve van de
kweek. Voor de vis die terechtkomt in visvoer gelden minimaal de mondiale
vangstbeperkingen. Mondiaal gelden er minder vansgtbeperkende
maatregelen dan in de EU. In Nederland bestaat geen beleid dat de
samenstelling of het gebruik van vismeel reguleert uit het oogpunt van de
mondiale visstand.
•
Het ministerie van LNV onderkent in haar beleidsvisie een drietal knelpunten
voor het grondstoffengebruik in de Nederlandse kweek:
o De watervoorziening: doorgaans is voor de viskweek de
beschikbaarheid van geschikt kweekwater (bronwater,
oppervlaktewater, leidingwater) geen probleem, mede vanwege de
beschikbare zuiveringstechnieken. Schoon water is echter een schaars
goed. Het watergebruik moet dan ook beperkt worden.
o De visvoeders: de samenstelling van de voeders is van groot belang bij
de inname van de vis. Voer dat niet gegeten wordt, beïnvloedt in
negatieve zin de milieubelasting (uitstoot van nutriënten) en het
functioneren van de bij recirculatie toegepaste
waterzuiveringssystemen.
o De verkrijgbaarheid van gezonde jonge vis: Het vermeerderen van op
te kweken vis is niet gemakkelijk en soms zelfs onmogelijk. De
voorziening van op te kweken jonge vis is voor de viskwekers een
risico indien men afhankelijk is van vermeerderingsbedrijven die
weinig aandacht schenken aan de preventie/bestrijding van visziekten
of als men afhankelijk is van wildvang, zoals bij de paling. De jonge
paling (glasaal) wordt steeds schaarser en op dit moment zijn er al
beschermingsmaatregelen van kracht.

Handel/
productie

Omdat viskweek controleerbaar is, kan de mens duurzaamheid in deze sector beter
beïnvloeden dan in de visserij. Zo wordt op dit moment een milieukeur ontwikkeld
voor verschillende soorten gekweekte vis. Hierin worden diverse
duurzaamheidsaspecten meegenomen.
Sinds l januari 2002 bestaat er een verplichte etikettering voor vis om de consument
te informeren over de herkomst van de vis. Op grond van Verordening (EG) 104/2000
voor de 'informatieverstrekking aan de consument in de sector visserijproducten en
producten van de aquacultuur' moet de handel aangeven
•
Hoe de vis heet (Latijnse en Nederlandse naam)
» Waar de vis gevangen is
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•

Hoe deze is geproduceerd (kweek of niet)

De wijze waarop vis gevangen moet worden is vastgelegd in het Gemeenschappelijk
Visserijbeleid (GVB). Regels waaraan kweekvis moet voldoen zijn niet specifiek
vastgelegd. De viskweek heeft te maken met Europese regelgeving die ook geldt voor
andere sectoren als de industrie, de visserij en de veeteelt.

Toekomst

Meer dan 50% van alle vis die in de EU wordt geconsumeerd is afkomstig van import
uit zogenaamde 'derde landen' van buiten de EU. Vooral voor Nederland als belangrijk
doorvoerland is dat van belang. Import van gevangen en gekweekte vis en
schaaldieren is alleen toegestaan als de producent vóórkomt op een lijst met 'erkende
bedrijven' of werkzaam is in één van de 'erkende landen'. Als gewenste
handelspartners uit niet erkende derde landen komen kan een individuele lidstaat de
Europese Commissie verzoeken om erkenning van specifieke bedrijven. Als bedrijven
na een beoordeling worden erkend kan de betreffende lidstaat vis van deze bedrijven
importeren. Dat levert wel een beperking op: vis van de lijst met erkende bedrijven
kan niet zonder meer worden doorgevoerd naar een andere lidstaat.
De strategie voor de visserij staat geformuleerd in het nieuwe Gemeenschappelijk
Visserijbeleid (GVB) van december 2002. Wat betreft de kweek heeft de
staatssecretaris van LNV in de Tweede Kamer aangegeven dat de toekomstige
beleidsontwikkeling zal aansluiten bij de recente mededeling van de Europese
Commissie over de strategie voor duurzame ontwikkeling van de Europese
aquacultuur. Het voornemen is om in 2003 te starten met een algemene
knelpunteninventarisatie en het nader invullen van de nationale agenda voor de
ontwikkeling van de aquacultuur.

5 Bronnen
•

Ministerie van LNV
o Directie Visserij
o Beleidsverkenning Aquacultuur, eindrapport, februari 2000
o Achtergronddocument aquacultuur, oktober 1999
o Faber, Beleidsbrief Aquacultuur aan de Tweede Kamer, december 1999
o De waarde van vis, maart 2002
Productschap Vis.
Europese Commissie, DG Fisheries.
Website van de Europese Commissie met uitleg over het GVB:
http://europa.eu.int/comm/fisheries/doc et publ/factsheets/facts/facts pt.htm
Een strategie voor de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur. Mededeling van de
Commissie aan de Raad en het Europees Parlement. Europese Commissie. Brussel
19.9.2002 COM (2002) 511 definitief.
Visserijwet 1963, Regeling aquicultuur 1999.
Een toetsingskader en toelatingsprocedure voor aanwijzing van nieuwe voor productie
te houden vissoorten. Raad voor Dieraangelegenheden. December 2002.
NRLO-rapport nr. 98/8 Den Haag, Kansen en bedreigingen voor aquacultuur in
Nederland. P.A.M, van Zwieten 1998.
Voedingscentrum Nederland.
Controverses rond kweek van vis in Nederland? E.E.M. Luiten, Stichting Toekomstbeeld
der Techniek. 2002.
E U-Richtlijn 104/2000.
Residuen van diergeneesmiddelen in hoofdzakelijk geïmporteerde kweekvis, tropische
garnalen en in honing. K.M. Jonker, Keuringsdienst van Waren. 2002.
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2 Deskresearch

15

1

INLEIDING

Deze desk research geeft een overzicht van enkele aspecten die een rol spelen bij de productie van vis.
De informatie is niet volledig, maar moet als basis kunnen dienen voor het maken van een vergelijking
tussen visserij op open zee en viskweek.
De gegevens zijn afkomstig uit verschillende bronnen, zoals het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (LNV), het Productschap Vis, maar ook Goede Waar & Co (voorheen de Alternatieve
Konsumentenbond) en de Waddenvereniging. Hiermee proberen we een brede, zij het niet volledige,
kijk op het onderwerp te geven.
Het eerste hoofdstuk beschrijft de productie van vis, schaal- en schelpdieren in visserij en aquacultuur in
Nederland, de Europese Unie en wereldwijd. Hierbij komen ook de meest voorkomende methoden van
visserij en aquacultuur aan bod. In hoofdstuk 3, 4 en 5 worden achtereenvolgens ecologische,
dierenwelzijns- en gezondheidsaspecten belicht voor zowel visserij als aquacultuur. In het laatste
hoofdstuk komen consumentengedrag en marktontwikkelingen aan bod.

2

DE PRODUCTIE VAN VIS

jaarlijks wordt wereldwijd Ï"A! miljoen Ion vis qevangen en gekweekt. De grootste visproducenten zijn
(hin.i, I'oru, do ("uropese Unie, ktpan on t hili. Orujeveer 8 miljoen ton vis (bijna 6% van de mondiale
piotiudio) is afkonisliq uit do I uiopese linio (LU). Figuur 1 toont de vijf grootste producenten in de EU.
Ai htoroonvolqens /i|n dal Spanje, Denemarken, hot Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland.
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Nodorlaml is vorantwoordelijk voor circa 600.000 ton vis per jaar. Dit is circa 0,5% van de mondiale
produc lio on circa 8% van de EU-productie1. Van de in Nederland geconsumeerde vis is ongeveer 75%
(jo/ifiipoftooi'd uit het buitenland 2 . Het aandeel van de visserij en viskweek in het Bruto Nationaal Product
in NedotLind is volgens het Landbouw Economisch Instituut minder dan 1%.
Do viskwook on vangst in de wereld is uit te splitsen naar zout water- (zeevisserij en viskweek op zee) en
/oet woler productie (binnenvisserij en viskweek op land). Bij de viskweek op het land kunnen zowel

1

'Hol (1VR qoval in qotallon'. Bar.mfltHjovoiis over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid» Europese
üomeonnchappon, UÜOI.
' 'Conuuniplio van vis-, schaaldier- en schelpdierproducten in Nederland'. Analyse van de milieubelasting en
idontilicaliu van consumentgerichte verbetermaatregelen. CREM rapport nr. 99.396 E, juli 2001.
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zoetwatervissen als zoutwatervissen gekweekt worden. Figuur 2 laat zien hoe de visproductie verdeeld is
over deze twee categorieën3.

/ iquui '? V i s p r o d u c t i e in de w e r e l d , luiar proriii«tmc;t<oyoric
( p c i c u n t a y e v a n het totale v o l u m e , 19Ü6)

Viskwiwk op /.kw
<>%
Vir.kwiH'k op land
13%
Binnenvisserij
8%
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In de volgende paragrafen wordt eerst ingegaan op de visserij en vervolgens op de kweek van vis en
schaal- en schelpdieren (aquacultuur).

2.1

Visserij

Ook als alleen naar de visserij gekeken wordt, zijn China, Peru, de Europese Unie, Japan en Chili de
grootste visproducenten. Binnen de EU vangen Denemarken, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Finland en
Nederland de meeste vis. De vangst van Nederlandse vissers bestaat voor het grootste deel uit sardinella,
horsmakreel, haring en schol4.
De
•
•
•

Nederlandse vloot omvat ruim 8oo schepen. De sector is onder te verdelen in een aantal subgroepen:
kust- en zeevisserij met kotters
grote zeevisserij (visserij met vriestrawlers)
binnenvisserij (IJsselmeervisserij en visserij op overige binnenwateren)5

Van de Nederlandse vissersschepen is de kottervloot het sterkst vertegenwoordigd (ruim 400 stuks). De
meeste kotters zijn primair ingericht voor platvisvisserij (schol en tong). Daarnaast richt een aantal
kleinere kotters zich op garnalen en -in de binnenvisserij- op vissoorten uit zoet water. Sinds 1960 vindt
platvisvisserij plaats met boomkorschepen. Hierbij wordt links en rechts van het schip een net
neergelaten dat door een "boom" bovenin het net wordt opengehouden. Tijdens het vissen worden de
netten over de bodem getrokken, waarbij de kettingen, die onder aan het net zitten, over de zeebodem
slepen. Platvis, die zich ingraaft in het zand op de zeebodem, wordt door de kettingen opgeschrikt en
gevangen. Deze methode wordt toegepast bij onder meer schol, tong, schar, tarbot en griet. Ook
garnalen worden gevangen vanaf boomkorschepen. De tuigen zijn daarbij kleiner en lichter en er
worden geen kettingen gebruikt, maar klossen die over de bodem rollen.

" 'Kennis en innovatieagenda Ambities voor de 21 eeuw*. Vissector, Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek, rapport nr. 98/18, mei 1998.
4
'Het GVB gevat in getallen'. Basisgegevens over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, Europese
Gemeenschappen, 2001.
b
Ministerie van LNV, directie Visserij.

Nederland beschikt over 16 vriestrawlers. In de trawlervisserij raakt het visnet de bodem niet en wordt
het visnet opengehouden door "borden". Vriestrawlers hebben de capaciteit de gevangen vis direct aan
boord te verwerken en in te vriezen. Omdat de trawlers vaak ver van huis vissen en er dus veel
vriesruimte nodig is, zijn de schepen vaak meer dan 100 nieter lang. De trawlers vissen voornamelijk op
haring, makreel, horsmakreel, blauwe wijting en sardinetla.
Verder beschikt de Nederlandse vloot over bijna 80 mosselschepen, met als thuishaven meestal Zeeland.
Het kweekproces start met het vissen van mosselzaad. Dit zijn hele kleine mosselen die een maand na
hun geboorte naar de bodem van de zee zakken, waar ze zich hechten aan bijvoorbeeld stenen en
schelpen. Het opgeviste mosselzaad wordt naar de kweekpercelen in de Oosterschelde en de Waddenzee
gebracht6. Er zijn in Nederland ongeveer 90 rnosselkweekbedrijven7. In de kweekpercelen groeit het
mosselzaad onder optimale omstandigheden op. Voordat de mosselen geschikt zijn voor consumptie
worden ze eerst verwaterd in de Oosterschelde om hun zand en slib kwijt te raken8.
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Onder afpiat uit uur woicll verstaan, het kwekt n VHM zoet of /oulwatervis, schaal-en schelpdieren en
.inden.' in water voorkomende» organismen, zoals zeekraal en filtjen. Het overzicht in deze notitie beperkt
/ir h lol de kweek van vis en MJUUII en sthelpdieien.
heeft recent een explosieve qroei doorgemaakt en is wereldwijd de snelst groeiende
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Door de bevolkingsgroei en vanwege de toenemende behoefte aan dierlijk eiwit, verwacht de Food and
Agricultural Organisation (FAO) dat de vraag naar vis tussen nu en 2030 met zo'n 25% zal toenemen10.
Van de totale mondiale productie van vis voor menselijke consumptie was in 1998 ongeveer eenderde
afkomstig uit aquacultuur, waarvan 68% uit China (karpers)11.
(

' 'Nederland on vit;, «on moderne, tiadilio'. Productschap Vit», J)002.
' "Achtürtjronddocumunt aquaculutur'. Ministorm van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, directie Visserij,
aidnlint] KUHI , Binnenvir.Süiij 011 Culturen, oktoboi I9ÜÜ.
H
'Nederland on vit;, oen moderrto traditie'. Productschap Vis, P002.
'' 'Roloidr.nota Viskweek'. Productschap Vis, juni J'001.
"' 'Controvorr.cjB rond kweok van vit; in Nederland?' Stichting toekomstbeeld der Techniek (STT), september
11

'Boloidsnola Vif.kwe.ek'. Pioduclschap Vit;, |tini ?Ü01
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De belangrijkste zoetwatervissen voor de kweek zijn verder: tilapia (wereldwijd), paling (in Japan en
Europa) en forel (in Noorwegen, Chili en Schotland). Bij de zoutwatersoorten gaat het vooral om zalm (in
Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Chili), zeebaars en zeebrasem (in Italië, Griekenland, Spanje en
Frankrijk) en tarbot (in Spanje en Frankrijk). Naar de kweekmogelijkheden van andere zoutwatersoorten
zoals kabeljauw en tong vindt momenteel onderzoek plaats12. Het voedingsconcern Nutreco meldt in
2004 de eerste gekweekte kabeljauw op de markt te kunnen brengen13.
In 1999 was aquacultuur binnen de EU verantwoordelijk voor 31% van de totale waarde van de
visproductie. De belangrijkste soorten vis en schaal- en schelpdieren uit aquacultuur in de EU zijn de
blauwe mossel, de regenboogforel, de Middellandse zeemossel, de zalm en de oester.
In Nederland droeg aquacultuur in hetzelfde jaar voor twintig procent bij aan de totale waarde van de
visproductie. Het ging daarbij vooral om mosselen, paling, oesters, meerval en forel14.
Aquacultuur kan intensief of extensief zijn:
•
Extensief: zonder kunstmatige voeding van het organisme. Een voorbeeld hiervan is de
mosselkweek. De mossel leeft van plankton en andere deeltjes in het water, die door de mossel zelf
uit het water gefilterd worden.
•
Intensief: het gekweekte organisme wordt geheel onderhouden met kunstmatige voeding.
Voorbeelden hiervan zijn de kweek van paling en meerval in Europa.
Verder is aquacultuur op te delen in:
•
Open systemen, die direct in verbinding staan met het natuurlijke water (bijvoorbeeld viskweek in
kooien of schelpdierkweek op de zeebodem). Zalm is een voorbeeld van een vis die in een open
systeem gekweekt wordt.
•
Gesloten systemen, die niet rechtstreeks in verbinding staan met het natuurlijke water. Voorbeelden
hiervan zijn vijvers, tanks en bassins. Een gesloten systeem dat viskwekers in Nederland veel
gebruiken, is het recirculatiesysteem. Hierin wordt een groot deel van het water na een aantal
zuiveringsstappen hergebruikt. Paling wordt vaak in een gesloten systeem gekweekt. Er zijn echter
ook kweekvijvers, bassins en tanks die wel periodiek in verbinding staan met het natuurlijke water
door waterinlaat en / of het lozen van water. Deze systemen nemen een tussenpositie in 15 .
In Nederland is de kweek van vis in open water niet ontwikkeld, omdat de natuurlijke omstandigheden
(temperatuur, kustlijn, ruwe zee, troebel water) in het Nederlandse deel van de Noordzee niet optimaal
zijn. Bovendien is er gebrek aan ruimte aan de Nederlandse kust. Wél vindt in open water veel
schelpdierkweek in plaats. Nederland telt ongeveer 90 mossel- en 50 oesterkweekbedrijven16.
De kweek van vis vindt in Nederland voornamelijk plaats in zogenaamde recirculatiesystemen op land17.
Vanwege het Nederlandse klimaat is veelal koeling of verwarming nodig met alle kosten van dien. Om
de viskweek toch rendabel te maken, richt de Nederlandse viskweek zich op de duurdere vissoorten of
nichemarkten. De gekweekte vissoorten zijn vooral zoetwatervissen, zoals paling, meerval, forel en
snoekbaars. De kweek van zoutwatervis staat nog in de kinderschoenen; op een aantal bedrijven worden
tarbot en zeebaars gekweekt. Er wordt onderzoek gedaan naar de kweekmogelijkheden van tong 18 .

12

'Controverses rond kweek van vis in Nederland?' Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), september
2002.
13
Persbericht ANP, 25-02-03.
14
'Het GVB gevat in getallen'. Basisgegevens over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, Europese
Gemeenschappen, 2001.
15
'Achtergronddocument aquacultuur'. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, directie Visserij,
afdeling Kust-, Binnenvisserij en Cultures, oktober 1999.
16
'Nederland en vis, een moderne traditie'. Productschap Vis, 2002.
17
'Beleidsnota viskweek'. Productschap Vis, juni 2001.
18
'Controverses rond kweek van vis in Nederland?' Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), september
2002.
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3

ECOLOGIE: VISSERIJ EN AQUACULTUUR

3.1

Ecologie in de visserij

Visserij heeft effect op de mariene ecologische omgeving. Bij duurzame visserij hoeven deze gevolgen
niet altijd definitief te zijn. In het nieuws komen we met enige regelmaat de negatieve punten tegen,
zoals overbevissing, ongewenste bijvangsten en aantasting van het bodemleven.
Er wordt echter ook gewerkt aan de verschillende knelpunten, zoals de boomkorvisserij en de bijvangst
van dolfijnen. In de volgende twee alinea's wordt hier een beschrijving van gegeven.
Boomkorvisserij kan -vanwege het trekken van kettingen over de zeebodem- een bedreiging vormen
voor het ecosysteem op de zeebodem. Daarnaast is er bijvangst van onder andere zeesterren, krabben
en schelpen. Niet al deze ongewenste bijvangst overleeft dit. Goede Waar & Co berekende dat de vangst
van een kilo tong de dood van ongeveer acht kilo andere vis en vier kilo ongewervelde dieren
veroorzaakt19. Vissers twijfelen over de juistheid van deze gegevens.
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor pulsvisserij, waarbij men in plaats van
kettingen gebruik maakt van kleine elektrische pulsen die de vis prikkelen. Dit systeem moet er voor
kunnen zorgen dat vooral grote vissen in het net worden gedreven20.
Veel aandacht gaat uit naar de bijvangst van dolfijnen in de zeevisserij. Uit onderzoek van het RIVO en
het Dolfinarium in Harderwijk is gebleken dat de bijvangst van dolfijnen verminderd kan worden door
ondermaatse vis niet direct over boord te zetten. Dolfijnen komen hier namelijk op af en lopen dan het
risico gevangen te worden. Als de ondermaatse vis pas overboord gezet wordt na afloop van het vissen
is dit risico veel kleiner21.
Een probleem dat momenteel in de belangstelling staat, is overbevissing: de vangsten gaan de
reproductiesnelheid van de visbestanden te boven. Binnen de EU is de bestandsgrootte van soorten als
schol en tong lager dan het voorzorgsniveau, terwijl in de Noordzee kabeljauw zich onder het biologisch
minimumreferentie niveau bevindt22. Daarom heeft de Europese Commissie in 2001 besloten een
herstelplan voor kabeljauw op te stellen. Als noodmaatregel is in dat jaar een groot deel van de
Noordzee tussen 15 februari en 1 mei -het seizoen waarin vissen zich voortplanten- gesloten voor
kottervissers23. Voor 2003 is door de EU een herstelplan voor kabeljauw vastgesteld, waarin de visserijactiviteit wordt beperkt.
Niet alleen in Europa is er bezorgdheid over de visstand: Europese vriestrawlers vissen ook voor de
Afrikaanse kust24. Indien niet goed gereguleerd, kan de grote capaciteit van deze vriestrawlers leiden tot
overbevissing. Deze visvangst vormt een bedreiging voor de lokale bevolking als deze schepen vissen op
visbestanden die ook gebruikt worden door de plaatselijke vissers.25.
De vissers zijn het vaak oneens met de schattingen van de visbestanden door de biologen. Om de
dialoog te bevorderen, de toestandsbeoordeling te verbeteren en praktijkkennis in het onderzoek in te
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'Productdossier Vis'. Goede Waar nummer 3, Goede Waar & Co (voorheen Alternatieve
Konsumentenbond), januari - februari 2003.
20
'Jaarplan 2003-2004', Productschap Vis, oktober 2002.
21
Website Waddenzee: www.waddenzee.nl.
22
'Jaarplan 2003-2004', Productschap Vis, oktober 2002.
23
'Visserij in cijfers 2001', periodiek rapport 02-04, Landbouw Economisch Instituut (LEI), september 2002.
24
'Nederland en vis, een moderne traditie'. Productschap Vis, 2002.
25
'Controverses rond kweek van vis in Nederland?' Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), september
2002.
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brengen hebben het ministerie van LNV, het Netherlands Institutefor
visserijsector een vierjarig samenwerkingsproject opgezet26.

Fishehes Research (RIVO) en de

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft samen met onder andere Unilever (producent van diepvriesvis) de
Marine Stewardship Council (MSC) opgericht. De MSC certificeert sinds 1997 visproducten, die voldoen
aan de MSC-criteria voor duurzame visserij27. Dit jaar heeft de Europese ha ring visserij zich aangemeld
voor certificering28.

3.2

Ecologie in aquacultuur

Voor zowel open als gesloten kweeksystemen geldt dat voor het bereiden van visvoer vismeel en visolie
nodig zijn. De hoeveelheid hangt sterk af van het productiesysteem en het soort vis (carnivoor of
herbivoor). Bij de extensieve kweek van vis in vijvers wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke productie
van het systeem en wordt er in beperkte mate bijgevoerd met vooral plantaardige producten. Mondiaal
gezien is dit productiesysteem het belangrijkst (karpers en tilapia in Azië).
Een gemiddelde gekweekte vis eet één a twee keer zijn eigen lichaamsgewicht aan (verwerkte) wilde vis.
Bij carnivoren kan dit oplopen tot vijf maal hun lichaamsgewicht.
Voor de bereiding van het dierlijke deel van het voer wordt wildgevangen vis (zandspiering, sprot)
gebruikt. Vroeger werd deze vis gebruikt als voedsel voor bijvoorbeeld de kippenfokkerij. De wildvangst
op sprot en zandspiering brengt het biologisch minimum (de hoeveelheid vis die nodig is om het
bestand in stand te houden) niet in gevaar. Visserij op deze soorten heeft echter wel gevolgen op
geografische schaal: plaatselijk kan voedsel voor roofvissen zoals kabeljauw schaars worden 29 .
Momenteel is de voederindustrie op zoek naar alternatieven voor visproducten, zoals plantaardige
oliën30. In Nederland wordt geëxperimenteerd met het kweken van plantenetende vissoorten zoals
tilapia. Uiteindelijk wordt de mate van gebruik van vismeel en visolie in voeders bepaald door het soort
vis, het houderijsysteem en de kostprijs van voederingrediënten31.

3.2.1 Open kweeksystemen
Een milieurisico van viskweek in open systemen is het risico op (infectie)ziekten. Door de intensiteit van
de kweek zijn de vissen vatbaar voor infecties. Dit leidt tot het gebruik van bestrijdings- en
geneesmiddelen, met het risico op verspreiding van deze middelen in het natuurlijk ecosysteem.
Bovendien kunnen ziekten van kweekvis worden overgedragen op wilde populaties.
Momenteel speelt er een discussie over de gevaren van genetische modificatie van kweekvis in open
systemen. Enerzijds bieden aanpassingen in het erfelijk materiaal mogelijkheden voor optimalisatie van
groeitijd en voedselconversie van de kweekvis, anderzijds bestaat bij ontsnapping de kans op
vermenging van de genetisch veranderde vis met wilde populaties.
In open systemen leiden het toedienen van voeding en de uitscheiding van nutriënten tot lokale
bemesting van het natuurlijk ecosysteem. Overmatige algen- en zeewiergroei (eutrofiëring) van
kustwateren kan hiervan het gevolg zijn32.

* 'Jaarplan 2003-2004', Productschap Vis, oktober 2002.
'Pelagische visserij, duurzame ontwikkeling verankerd in beleid'. Pelagic Freezer-Trawler Association, mei
2000.
28
Ministerie van LNV, directie Visserij.
29
Rapport ICES Advisory Committee on Fishery management, No 255, December 2002.
30
'Beleidsnota viskweek', Productschap Vis, juni 2001.
31
Ministerie van LNV, directie Visserij.
32
'Controverses rond kweek van vis in Nederland?' Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), september
2002.
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3.2.2

Gesloten

kweeksystemen

In recirculatiesystemen (een vorm van een gesloten kweeksysteem) kunnen waterkwaliteit en -gebruik,
nutriëntenbeheer en temperatuur gecontroleerd en geoptimaliseerd worden. De door de vissen
geproduceerde afvalstoffen worden in het zuiveringssysteem afgebroken, zodat het water kan worden
hergebruikt. Door gebruik van de recirculatiesystemen zijn mestproblemen, die veelal geassocieerd
worden met bio-intensieve industrie, minder aan de orde33. Bovendien zijn de ecologische risico's van
viskweek in recirculatiesystemen zeer beperkt. Daarnaast heeft de Nederlandse Vereniging van
Viskwekers (NeVeVi) aangegeven dat zij geen perspectief ziet in de kweek van genetisch gemodificeerde
vis. Naar verwachting kan nog veel vooruitgang worden geboekt door gebruik te maken van klassieke
technieken op het gebied van selectie en veredeling34.

3.2.3
Mossel- en oesterkweek in Nederland
Bij de Nederlandse mosselkweek is vooral aantasting van de natuurlijke leefomgeving aan de orde.
Natuurlijke mosselbanken, die leefruimte bieden aan allerlei soorten dieren, zijn vrijwel verdwenen uit
de Waddenzee. Ook zeegrasvelden zijn er nauwelijks meer te vinden, maar het is omstreden of dit aan
de mosselkweek ligt. Daarnaast is ook een achteruitgang gesignaleerd in de vogelstand. Onder meer de
Waddenvereniging wijt dit aan de afname van het aantal mosselbanken, maar onder meer de
producentenorganisatie bestrijdt deze gedachte35. Om te komen tot een duurzame schelpdiervisserij is
de Stichting ODUS (Stichting Ontwikkeling Duurzame Schelpdiervisserij) opgericht, waarin verschillende
partijen in de schelpdiersector samenwerken36. Het beleid sinds 1993 is gericht op het herstel van
stabiele mosselbanken en voedselreservering voor vogels37. In de oesterkweek is recent aan het licht
gekomen dat de Japanse oester een ware plaag vormt in Zeeland en de Waddenzee. Mosselen en kokkels
en de Zeeuwse oester lopen hierdoor het gevaar verdrongen te worden38. De Japanse oester is destijds
bewust in de Nederlandse kustwateren geïntroduceerd omdat de Zeeuwse oester aangetast werd door
een parasiet. De Japanse oester is ongevoelig voor deze parasiet39.

4

DIERENWELZIJN: VISSERIJ EN AQUACULTUUR

Afnemers en consumenten tonen steeds meer belangstelling voor diervriendelijkheid in de visproductie.
Hieronder worden dierenwelzijnsaspecten in de visserij en viskweek besproken.
4.1

Dierenwelzijn in de visserij

Een issue in de visserij is het effect van de dodingsmethode op het dierenwelzijn. Uit onderzoek blijkt dat
bij de trawler- en de boomkorvissenj de meeste vissen levend en soms met veel verwondingen aan boord
komen. Wanneer de vis aan boord is, wordt het vistuig leeggemaakt aan dek. Bij de trawlervisserij wordt
de vis vaak tijdelijk opgeslagen in bakken met zeewater. Daarna wordt de vis mechanisch opgevoerd
naar de sorteermachine. Bij het sorteren wordt de marktwaardige vis gescheiden van de bijvangst. De
bijvangst gaat overboord en de marktwaardige vis wordt verbloed (leeggebloed) door een snede door
enkele grote aderen of gestript (opengesneden en schoongemaakt).

'Controverses rond kweek van vis in Nederland?' Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), september
2002.
34
Ministerie van LNV, directie Visserij.
35
Consumptie van vis-, schaaldier- en schelpdierproducten in Nederland. Analyse van de milieubelasting en
identificatie van consumentgerichte verbetermaatregelen. CREM rapport nr. 99.396 E, juli 2001.
36
Jaarplan 2003-2004, Productschap Vis, oktober 2002.
37
Structuurnota zee- en kustvisserij, ministerie van LNV, 1993.
38
Oester komt de mossel te na, Volkskrant, 08-02-03.
39
Ministerie van LNV, directie Visserij.
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In de beroepsbinnenvisserij wordt paling levend aangevoerd bij de verwerkers. De bewaarduur varieert
van enkele dagen tot enkele weken. Gedurende (een deel van) deze periode krijgt de paling geen
voedsel, zodat het maagdarmkanaal leeg is wanneer de paling gedood wordt. Op deze manier wordt de
kans op besmetting van het vlees met ziekteverwekkende bacteriën beperkt. Bij de verwerkers wordt de
paling in een bak zout gelegd, om de slijmlaag te verwijderen, waarna de paling gestript en verder
verwerkt wordt. De paling is na de zoutbehandeling meestal nog niet dood en sterft tijdens het
strippen40.
4.2

Dierenwelzijn in viskweek

Voor landbouwhuisdieren is reeds een uitgebreid pakket aan welzijnseisen opgesteld in onder andere de
Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD). Op enkele algemene artikelen na zijn deze
welzijnseisen niet van toepassing op vissen.
Zowel in open als gesloten systemen spelen de visdichtheid en de dodingsmethode een rol. Er zijn
aanwijzingen dat de optimale leefruimte verschilt per vissoort. Sommige soorten hebben veel ruimte
nodig, maar palingen schijnen graag dicht bijeen te leven. Een lage bezettingsdichtheid bij meervallen
leidt zelfs tot kannibalisme.41.
Niet alleen in de visserij, maar ook in de viskweek bestaat een groeiende zorg over de
dodingsmethoden. Gekweekte paling wordt op dezelfde wijze gedood als paling in de visserij (zie
boven). Meerval wordt gedood door de vis eerst te onderkoelen op ijs (om hem hanteerbaar te maken)
en hem vervolgens te strippen. De vis sterft meestal tijdens het strippen. Vóór het doden en verwerken
van de meerval wordt deze eerst levend getransporteerd van de kwekerij naar het verwerkingsbedrijf.
Onderzoek naar meer diervriendelijke dodingsmethoden, bijvoorbeeld doding via stroom gecombineerd
met C02, is momenteel voor meerval in de afrondingsfase42. Bij paling wordt deze methode momenteel
gereed gemaakt voor praktijktoepassing. Door toediening van een stroomstoot is de vis onmiddellijk
bewusteloos, waarna gedurende de tijd dat de vis bewusteloos is, de vis stikt door verdrijving van
zuurstof uit het water door toevoeging van C02. Binnenkort zal de Raad voor Dierenaangelegenheden
een advies uitbrengen omtrent het doden van paling en meerval43.

5

GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID VAN WILDE EN GEKWEEKTE VIS

5.1

Vetzuren in wilde vis en kweekvis

Het Voedingscentrum Nederland (VCN) adviseert één a twee porties vis per week te eten, waarvan één
portie vette vis. Vis is een bron van eiwit, vitamines en mineralen.
Er zijn magere en vette vissoorten: schelvis, schol, kabeljauw, tong en koolvis bevatten bijvoorbeeld
maar een spoortje vet, terwijl haring, makreel en zalm veel vetter zijn (15 tot 25% vet). Vooral vette vis
bevat een type vetzuren (omega-3-vetzuren) met een gunstig effect op hart- en bloedvaten.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat regelmatige viseters minder kans hebben op een
hartstilstand. Dat effect is het grootst bij één tot twee porties vis per week. Recent zijn er ook
aanwijzingen dat de vetten in vis andere positieve effecten hebben op de gezondheid. Zo zouden zij de
kans op dementie verkleinen. Dit laatste is echter nog niet afdoende bewezen44.

De waarde van vis'. Achtergronddocument bij de beleidsbrief welzijn vis. Ministerie van LNV, directie
Visserij, maart 2002.
41
'Beleidsnota viskweek'. Productschap Vis, juni 2001.
42
'De waarde van vis'. Achtergronddocument bij de beleidsbrief welzijn vis. Ministerie van LNV, directie
Visserij, maart 2002.
43
Ministerie van LNV, directie Visserij.
44
Website Voedingscentrum, www.voedingscentrum.nl.
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In tabel 1 is te zien dat er verschil is in samenstelling tussen wilde en gekweekte zalm. De hoeveelheid
vet in vis is afhankelijk van het voer en de bewegingsvrijheid. Wilde zalm bevat minder vet en relatief
meer omega-3-vetzuren dan gekweekte zalm. Ook binnen de groepen met dezelfde voeding is de
spreiding groot45.
Tabel i D e hoeveelheid totaal vet en omega-3-vetzuren in wilde en
%vet
% omega-3-vetzuren
in filet*
Wilde zalm
6-7
25
12-20
Gekweekte zalm
15
(vismeel)
5-12
Gekweekte zalm
15
(70% plantaardig
voedsel)
* % van het totale energiegehalte
5.2

gekweekte zalm
gram per kilo omega3-vetzuren
15-17,5
18-30
7,5-18

Kwik in wilde vis

Door verontreinigingen in de zee kunnen in sommige vissoorten sporen van het zware metaal kwik
voorkomen. Het maximaal aanvaardbare gehalte kwik is vastgesteld op o,5 tot 1 milligram per kilo vis
(afhankelijk van de vissoort). De laatste tijd zijn er echter twijfels gerezen over de veiligheid van deze
norm. Kwik lijkt het risico op een hartinfarct te verhogen en kan daarmee het positieve effect van vis
deels teniet doen. Vissoorten waarin relatief veel kwik wordt aangetroffen -langlevende roofvissen als
zwaardvis, haai en koningsmakreel- worden in Nederland bijna niet gegeten. In gewone makreel en
andere populaire soorten in ons land, zoals haring, zalm, paling en kabeljauw, zijn de aangetroffen
kwikgehaltes aanzienlijk lager46. Recent heeft het Britse bureau voor voedselveiligheid (Food Standards
Agency) het gebruik van meer dan één portie verse tonijn of twee blikjes tonijn per week afgeraden voor
zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en vrouwen die zwanger willen worden, vanwege
het hoge kwikgehalte in deze vis47.
5.3

Dioxinen en PCB's in wilde vis en kweekvis

Door watervervuiling komen in wildgevangen vis polychloorbifenylen (PCB's) en dioxinen voor. Dioxinen
komen in de natuur als gevolg van verbrandingsprocessen. PCB's werden vroeger veel gebruikt als
koelvloeistof en in transformatoren. Beide stoffen verdwijnen slechts langzaam uit het milieu. PCB's en
dioxinen zijn vetoplosbaar. Door uitspoeling komen deze stoffen uiteindelijk in het water terecht,
waardoor vis in de benedenstroomse delen van de Europese grote rivieren in relatief hoge mate
gecontamineerd kunnen worden. Ophoping van deze stoffen vindt plaats in het vetweefsel. Vissen die
bovenaan de voedselketen staan, relatief lang leven en een hoog vetpercentage hebben, hebben de
hoogste gehaltes aan PCB's en dioxines. Het aandeel van vis in de inname van dioxinen en PCB's door
mensen is 16%. Als gevolg van milieumaatregelen is de hoeveelheid dioxinen en PCB's in het milieu
afgenomen. In voedingsmiddelen is het gehalte tussen 1991 en 1999 met ongeveer 50% gedaald48. Via
visvoer met vismeel en visolie kunnen dioxinen en PCB's ook in kweekvis terechtkomen.
Sinds juli 2002 is een dioxinenorm voor vis en visproducten vastgesteld. Er wordt naar gestreefd in 2004
ook een norm voor PCB's in vis vast te stellen. In 2006 zal de huidige dioxinenorm geëvalueerd worden
op EU-niveau49. Gelet op de strengere eisen is vis uit sterk verontreinigde wateren niet meer te
gebruiken voor menselijke consumptie en als diervoeder. Momenteel vindt onderzoek plaats naar het
zuiveren of vervangen van de visolie voor visvoer50.

Persoonlijke mededeling Voedingscentrum, februari 2003.
'Kwik in vis verhoogt risico op hartinfarct, niettemin: eet vis!' NRC Handelsblad, 01-12-02.
Website Food Standards Agency. www.foodstandards.gov.uk.
Voeding Nu, nummer 4, april 2002.
Ministerie van LNV, directie Visserij.
'Beleidsnota Viskweek', Productschap Vis, juni 2001.
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5.4

Diergeneesmiddelen in kweekvis

In Nederland zijn er nog geen geneesmiddelen voor vissen geregistreerd51. Wél is er voor viskwekers die
aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging voor Viskwekers (NeVeVi) een handleiding voor het
gebruik van diergeneesmiddelen opgesteld52. In de praktijk worden voor vissen middelen gebruikt die
geregistreerd zijn voor andere dieren53. Het gebruik van diergeneesmiddelen in de Nederlandse
viskweek is recent in kaart gebracht door het Productschap Vis54. Uit dit onderzoek blijkt dat het gebruik
van geneesmiddelen in de viskweek, zeker in recirculatiesystemen, zeer laag is. Momenteel loopt er een
procedure om een beperkt aantal noodzakelijke diergeneesmiddelen op te nemen in de bijlage van de
vrijstellingsregeling. Als dit gebeurd is, kunnen dierenartsen daadwerkelijk middelen voorschrijven en
kan er op het gebruik beter gecontroleerd worden. Ook voor de invoer van een milieukeurmerk is dit
van belang55.
In een recent bericht uit het NRC Handelsblad wordt vermeld dat het veelvuldig gebruik van antibiotica
in de viskweek in Westerse landen tot het verleden behoort. Om ziekten te voorkomen worden jonge
vissen veelal gevaccineerd55. Dit gebeurt echter niet overal. Zo is de import van gekweekte vis en
garnalen uit China sinds begin 2002 verboden vanwege het vóórkomen van onder meer het antibioticum
chloramphenicol. Het gebruik van chloramphenicol bij de productie van levensmiddelen is in de EU niet
toegelaten57.

5.5

Kleurstoffen in kweekvis

In het wild krijgen zalmen hun roze kleur door het eten van garnalen en planktonkreeftjes.
Kweekzalmen blijven vaalgrijs als ze geen kleurstof te eten krijgen. Voor de roze kleur van kweekzalm
wordt de kleurstof canthaxantine gebruikt. Recentelijk is door de Europese Unie besloten het gebruik tot
eenderde terug te brengen, vanwege het risico op kristalvorming in het netvlies bij mensen die extreem
veel zalm eten. Vanwege de nieuwe regelgeving zal canthaxantine waarschijnlijk vervangen worden
door astaxantine, een kleurstof waarvoor geen maximale inname is vastgesteld58.

6

DE CONSUMENTENMARKT

Mondiaal consumeert één persoon jaarlijks gemiddeld 16 kg aan visserijproducten. De gemiddelde
consumptie in de EU is met ruim 23 kg hoger dan de mondiale consumptie. Deze cijfers worden
geïllustreerd in figuur 4. Binnen de EU zijn de Portugezen, Spanjaarden, Finnen, Fransen en Grieken de
grootste viseters. De Portugezen liggen aan kop met 58 kg vis per persoon per jaar, terwijl de
Oostenrijkers achterblijven met 11 kg vis per persoon per jaar. De Nederlandse consumptie is 15 kg per
persoon per jaar. In de EU eten alleen Oostenrijkers en Duitsers nog minder vis59.
Wereldwijd is er een groeiende vraag naar vis. In de Derde Wereld is vis een goedkope bron van dierlijke
eiwitten en eten mensen vooral herbivore soorten, die leven op algen of waterplanten. In rijke landen
worden vaker roofvissen gegeten, die aan het einde van de voedselketen staan. Voorbeelden hiervan
5

'Beleidsnota Viskweek', Productschap Vis, juni 2001.
'Achtergronddocument aquacultuur'. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Visserij,
Afdeling Kust-, Binnenvisserij en Cultures, oktober 1999.
53
'Beleidsnota Viskweek'. Productschap Vis, juni 2001.
54
EC-LNV. Geneesmiddelen voor kweekvis, november 2002.
55
Ministerie van LNV, directie Visserij.
56
'Kabeljauw en zalmkweek door Nutreco', NRC Handelsblad, 14-12-02.
57
'Grens EU open voor Chinese visproducten'. Financieel Dagblad, 18-12-02.
58
'Zalm blijft roze ondanks EU-maatregel', Volkskrant, 30-01-03.
59
'Het GVB gevat in getallen'. Basisgegevens over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, Europese
Gemeenschappen, 2001.
52
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zijn zalm, platvis en paling. Deze vis heeft veel dierlijke eiwitten (afkomstig van andere vissen)
nodig, waardoor de kweek ervan veel duurder is dan die van herbivore vis60.

I igiHifi De consumptie van visserijproducten in
kilogram per persoon per jaar
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Uit gegevens van het Productschap Vis blijkt dat ook in Nederland sprake is van een stijgende lijn
in de visconsumptie. De uitgaven van huishoudens aan vis zijn in 2001 met 9% toegenomen ten
opzichte van het jaar daarvoor. Bevolkingsgroepen die veel vis eten, zijn ouderen en allochtonen.
Vis wordt vooral thuis geconsumeerd (circa 58%), maar ook in restaurants (circa 28%), op straat
(circa 7%) en via salades en kant- en-klaarmaaltijden (circa 7%). De belangrijkste vissoorten en producten voor de thuisconsumptie zijn haring, koolvis (inclusief vissticks), kibbeling en lekkerbek
(gemaakt van kabeljauw, koolvis, heek en hoki) en zalm (figuur 5).

/ lyaui 6 Do huldfuirijksto vissoorten en -producten in do
tliuiscort'iiiinptie in Ntideikind
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'Beleidsnota viskweek'. Productschap Vis, juni 2001.
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I ii/uui O De manier waarop vis geconsumeerd
wordt
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Uit figuur 6 blijkt dat de meeste vis vers wuidt gegeten. Daarnaast zijn ook diepvriesvis en vis in
blik of glas populair61.
6.2
Trends in de consumentenmarkt
In de consumentenmarkt voor vis is een aantal trends waarneembaar:
•
Er is een toenemende vraag naar gemaksproducten zoals voorverpakte vis, vis met een sausje en vis
als onderdeel van een roerbakschotel.
• Vanwege de trend van 'one-stop shopping' neemt het aandeel vis in de supermarkt toe.
•
Door de negatieve publiciteit rond vlees (zoals dioxine-affaires en BSE), willen steeds meer
consumenten hun dagelijks stukje vlees vervangen door iets anders, bijvoorbeeld vis.
•
Het groeiende aantal allochtonen heeft invloed op de markt voor vis. Allochtonen kopen andere
soorten vis en kopen vaker vis op de markt.
•
Er is een stijging te zien in de verkoop van verse vis en diepvriesvis, ten koste van vis in blik of glas62.

61

'Consumptie van vis-, schaaldier- en schelpdierproducten in Nederland'. Analyse van de milieubelasting
en identificatie van consumentgerichte verbetermaatregelen. CREIvl rapport nr. 99.398 E, juli 2001.
62
'Consumptie van vis-, schaaldier- en schelpdierproducten in Nederland'. Analyse van de milieubelasting
en identificatie van consumentgerichte verbetermaatregelen. CREM rapport nr. 99.398 E, juli 2001.
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Opinieonderzoek
Met een opinieonderzoek onder 500 respondenten onderzocht Schuttetaar & Partners hoe
Nederlanders aankijken tegen vis als consumptieproduct en de opkomst van kweekvis.63
Daarnaast is voor deze notitie gebruik gemaakt van een voorstudie van het Netherlands
Institutefor Fisheries Research (RIVO) naar de beoordeling door consumenten van kweek en
wilde kabeljauw.64 De uitkomsten laten zien dat consumenten zich in vergelijking met vlees
minder druk maken orn aspecten als milieu, dierenwelzijn en informatie (zie Opinieonderzoek
Vlees voor Consumentenplatform 18 april 2002).

Consumptie van vis
Bijna de helft van de ondervraagden eet minimaal 1 keer per week vis, bij nog eens twintig
procent staat vis ongeveer 2 a 3 keer per week op het menu. Hoe ouder men is, des te vaker
eet men vis. Verder blijkt men in de grote steden relatief veel vis te eten: minimaal 61 procent
eet 1 keer per week vis.

(hitjuur t) Viscoimumptie (% minimaal 1/week)
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De meeste mensen denken dat zij in de toekomst evenveel vis blijven eten als op dit moment»
17 procent verwacht een stijging, slechts 4 procent denkt minder vis te gaan eten. Vrouwen zijn
vaker van plan om meer vis te gaan eten dan mannen, ouderen eten al veel vis en verwachten
minder stijging. Tenslotte verwachten vooral inwoners van grote gemeenten in de toekomst
meer vis te gaan eten (26%).
(Figuur 2} Tonkomsivorwachting viscnnxnmptie
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Ongeveer drie op de vier visliefhebbers eten vis, omdat ze het lekker vinden. Daarnaast
worden gezondheidsredenen (51%) en afwisseling in het menu (8%) vaak genoemd.
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Telefonische enquête door onderzoeksbureau Survey@.

64

Luten (RIVO, Umuiden The Netherlands) & Richardsen {Fiskeriforskning, Tromso, Norway), 2003

(Figuur 3) Redenen om vis te eten
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Aankoop van vis
Aan de respondenten zijn enkele aspecten voorgelegd die bij de aankoop van vis een rol
kunnen spelen. Hoog scoren kwaliteit, versheid, uiterlijk / gaafheid van de vis. iets minder
belangrijk achten de ondervraagden het soort vis, de prijs en de informatie op het etiket of op
de verpakking. De helft van de consumenten zegt bij* aankoop te letten op de producent of de
viswinkel.

(Figuur 4) Belangrijke aspecten bij aankoop ¥is
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verpakking (64)
• producent / viswinkel (53)

Perceptie van vis
Respondenten hebben over het algemeen een positief beeld van vis. Vis is gezond, lekker en
gemakkelijk te bereiden. Ongeveer 44 procent van de respondenten vindt vis zeker 'beter dan
vlees'.
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(Figuur 5) f'orc#pf/e van visals
voedingsproduct
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Verder valt op dat ouderen vaker vinden dat vis 'gemakkelijk te bereiden' en 'duur' is dan
jongere mensen.

(Figuur 6) Perceptie van vis als voedingsproduct
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Uit het onderzoek van het RIVO blijkt dat consumenten veel belang hechten aan aspecten als
smaak en versheid. Milieu, prijs en toevoegingen zijn iets minder belangrijk. Dierenwelzijn
tenslotte scoort relatief laag. Gevraagd naar het belang van deze variabelen antwoorden zij als
volgt.
(Figuur 7) Smaak

(Figuur 8) Versheid
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Een kwart var» de respondenten is geïnteresseerd in het onderscheid tussen kweekvis en wild
gevangen vis. Oudere mensen vinden dit onderscheid belangrijker dan jongere.
(Figuur 11) Vindt u het onderscheid tussen wilde of gekweekte vis
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Kweekvis
Bijna vier van de vijf ondervraagden zegt bekend te zijn met het bestaan van gekweekte vis.
Mensen die vaker vis eten en hoger opgeleiden zijn beter op de hoogte van kweekvis.
(Figuur 12) Bekendh&d met tjakwvakta vis

n
Frequentie van vis eten

Na een korte toelichting vi«.kweek ging de telefonische.' enquele verder op dit onderwerp. Bijna
de helft van de ondervraagden staat neutraal tegenover kweekvis, zij die wel een oordeel
(Figuur 13) Houding tegenover
gekweekte vis
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hebben, zijn overwegend positief gestemd: 39 procent vindt het een goede ontwikkeling» 12
procent staal afwijzend tegenover kweekvis.
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(l-iymit ld) Vaak genoemde toümion om positief ie oordelen
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Uit het onderzoek van het RIVO blijkt dat respondenten niet verwachten dat kweekvis duurder
is, maar ook niet dat deze vis goedkoper zou moeten zijn. Op de vraag of kweekvissen een
slecht leven hadden, antwoordden meer mensen 'ja* dan 'nee*. Kweekvis is volgens deze
respondenten niet minder vers dan wild gevangen vis.
De respondenten hebbon in het onderzoek van LNV uitspraken foeqewe/en aan kweekvis of
wild qevanqen vis of aan beiden. Uit de/c loewij/inq blijkt dcit de respondenten kweekvis hel
moest associëren met tjocdkoop en hei minst schadelijk voor hel milieu. Dit komt overeen met
enkele hiei hoven qenoemde redenen om positief Ie oordelen over kweekvis. Kenmerken dis
minst slet hl vooi hel welzijn van de vis on qezond worden meer geassocieerd met wild
qevanqen vis dan rnel kweekvis. De uitspraken eet ik het liejst en lekket vinden de deelnemeis
het best passen bij wild qeveinqen vis.
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Naarmate men jonger is, wordt het kenmerk minst schadelijk voor het milieu vaker
geassocieerd met gekweekte vis. De eigenschap goedkoop vinden jongeren en mensen met
een hogere opleiding relatief vaak passen bij kweekvis. Naarmate respondenten lager zijn
opgeleid, associëren zij de eigenschap gezond relatief vaak met kweekvis.

(Fit/uur 1tS) Associatie
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Onderzoek van het RiVÖ naar associaties bij kweekvis en wild gevangen vis leidt tot de
conclusie dat beiden even hoog scoren op aspecten als versheid, gezondheid en additieven.
Kweekvis scoort minder hoog op de aspecten goede smaak en had een leuk leven.
(Figuur 20) Vis is vers

(Figuur 19) Wis smaakt goed
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(Figuur 22) Vis bevat additieven
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De meeste consumenten zijn op de hoogte van het bestaan van kweekvis.
Degenen met een oordeel over kweekvis zijn overwegend positief.
Kweekvis is volgens consumenten minder belastend voor het milieu.
Consumenten zijn van mening dat toevoegingen als hormonen en antibiotica gebruikt
kunnen worden bij kweekvis.
Aan kweekvis kennen respondenten minder natuurlijke (goede) eigenschappen toe.
Smaak, gezondheid en variatie in het menu zijn de belangrijkste redenen om vis te eten.
Voor smaak scoort wild gevangen vis bij consumenten hoger.
Voor gezondheid scoort wild gevangen vis hoger of even hoog (in RIVO-onderzoek) als
kweekvis.
Met het welzijn van wild gevangen vis is het volgens consumenten beter gesteld.
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Impesssie Consumentenpanels
1.

Werkwijze

In het kader van het onderwerp vis zijn gesprekken georganiseerd met drie panels. Het doel
van deze gesprekken was om de mening van consumenten over het onderwerp 'vis uit visserij
en viskweek' te horen. De drie panels bestonden uit personen die affiniteit met vis hebben:
I. Klanten van viswinkels en de viskraam op de markt, geworven op locatie (hierna de
klanten genoemd). De klanten kregen vragen over de beleving van vis en hun mening
over de productie van vis.
II. Eigenaren en medewerkers van visrestaurants of viswinkels (verder de professionals
genoemd). Met deze groep is gesproken over de wensen en vragen van consumenten
over v/is.
III. Vrouwen van vissers in de zee- en binnenvisserij (hierna: vissersvrouwen). Deze groep is
gevraagd naar hun mening als koper en bereider van vis.
Tijdens de bijeenkomsten waren respectievelijk 8, 7 en 9 deelnemers aanwezig.
Het programma van de bijeenkomsten verliep in grote lijnen volgens een vast patroon. De
deelnemers stellen zich voor en vertellen hoe vaak ze vis eten, welke vis ze lekker vinden en
hoe ze vis klaarmaken. Na deze introductie vullen de deelnemers een formulier in: ze zetten
hun associaties gedachten bij 'vis' op papier en laten het vel rouleren. De deelnemers vullen
telkens de opmerkingen van hun voorganger aan. De opvallendste opmerkingen vormen het
startpunt van de groepsdiscussie. Belangrijke onderwerpen in deze discussie zijn
'natuurlijkheid' van vis, kennis over vis, gezondheidsaspecten, inkoop en nieuwe soorten vis. In
de bijeenkomst met de professionals kwam kweekvis al aan de orde, in verband met
toevoegingen, milieubelasting en dierenwelzijn. In de overige panels was dit niet het geval.
Halverwege de bijeenkomst krijgen alle deelnemers het verzoek om aan de hand van een
formulier aan te geven of ze aan wilde vis of kweekvis denken bij de volgende uitspraken:
• vis is gezond
• de productie van vis is milieuvriendelijk
• vis smaakt lekker
• de productie van vis is diervriendelijk
• vis ziet er lekker uit
• vis is veilig om te eten
• vis is goedkoop
• vis eet ik graag
• vis is puur natuur
• de vis die wij eten, komt van ver
• het soort voedsel is belangrijk
Van de bijeenkomsten is een videocompilatie gemaakt. Deze wordt vertoond op
14 maart, tijdens de bijeenkomst van het Consumentenplatform.

2.

Resultaten

Consumptie
Vis is een populair product, daar is men het over eens. Het is lekker, natuurlijk, gezond,
veelzijdig en makkelijk klaar te maken. De visconsumptie van visservrouwen komt ongeveer
overeen met het Nederlandse gemiddelde: één keer per l a 2 weken. De klanten en
professionals zijn grotere viseters, een aantal van hen eet dagelijks vis.
De panelleden verwijten eensgezind de moderne consument dat deze niets meer weet over het
product vis. Deze consument koopt vis het liefst in filetvorm, gepaneerd of met een kant-enklaar sausje.
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'De herkenning van het product is weg bij de consument, alles moet gefileerd en onherkenbaar
zijn'.
Volgens de deelnemers heeft de moderne consument geen verstand van de
seizoensgebondenheid en herkomst van vis. De jeugd leert hier niets meer over op school. Hier
zou volgens de deelnemers door middel van promotie meer aandacht aan besteed moeten
worden.
De deelnemers eten steeds vaker exotische vissoorten, onder andere omdat ze daar op
vakantie mee in aanraking komen. Wat betreft de smaak van vis maken sommige deelnemers
onderscheid tussen zout- en zoetwatervis. Zoetwatervis bevat meer graatjes en is volgens hen
daardoor minder lekker.

Issues
Uit alle panels bleek dat issues in de visserij, zoals milieubelasting, dierenwelzijn,
voedselveiligheid, e.d. nauwelijks een rol spelen bij de keuze voor vis. Men is nauwelijks
bekend met etikettering over dolfijnvriendelijke vangstmethoden. Wanneer de deelnemers
hierop gewezen worden overheerst twijfel over de waarde ervan:
"Volfijnvriendelijk

gevangen" kan iedereen wel op het etiket zetten'

Vervuiling van de zee en binnenwateren komt veelvuldig ter sprake.
'De wilde paling moet onderhand wel licht geven in het donker'
Toch gaat men er vanuit dat wilde vis veilig is.
'Als het in de winkel ligt, zal het wel veilig zijn'
Dierenwelzijn speelt nauwelijks een rol. In het panel met de klanten zaten twee vegetariërs die
geen vlees eten, onder andere om reden van de bio-industrie. Kweekvis eten ze - zonder het te
weten - wel. Aan het einde van de sessie betwijfelden beide vegetariërs of ze nog wel vis
kunnen eten. De deelnemers vinden allemaal visserij diervriendelijker dan viskweek:
'Een wilde vis heeft zijn vrijheid gehad'
'Een wilde vis heeft de kans om te ontsnappen, een kweekvis niet'

Kweekvis
De klanten hebben weinig kennis van kweekvis en beginnen er niet spontaan over. Zij weten
niet welke vis in het wild gevangen wordt en welke gekweekt is. Informatie hierover op het
etiket is onbekend. De professionals en vissersvrouwen beschikken uiteraard over meer kennis
over kweekvis.
Tijdens de groepsdiscussie vervingen de professionals en de klanten hun aanvankelijk
negatieve houding over kweekvis door een meer genuanceerde houding, waarin ook
voordelen aan bod kwamen.
'We moeten niet latere generaties de pas afsnijden door viskweek tegen te houden'.
Alleen de vissersvrouwen bleven negatief over kweek vanwege de concurrentie met visserij.
Voor bijna alle panelleden blijft kweekvis een inferieur product: het is onnatuurlijk, er zit
minder smaak aan en het vlees heeft een slechte textuur.
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'Bij kweekvis weetje zeker dat er gerommeld wordt met kleurstoffen, groeihormonen en
antibiotica'
'Wilde vis heeft toch het voordeel van de twijfel'
De vergelijking met de bio-industrie komt regelmatig aan bod. Vooral vanuit
voedselveüigheidsoogpunt (hormonen, antibiotica, rommel in het voer) staat men hier negatief
tegenover. De deelnemers vinden de geringe bewegingsvrijheid van de kweekvissen van
weinig belang.
'Zo'n vis heeft nooit iets anders gezien dan zijn bassin, die weet niet beter. Dat is niet zielig'
De panelleden realiseren zich dat wilde vis door overbevissing een schaars goed dreigt te
worden, maar staan huiverig tegenover kweekvis. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
viskweek op land en in de zee:
'Op land weten we hoe de keten in elkaar steekt, in de zee weten we daar nog niet voldoende
van. Viskweek moetje dus alleen op land doen'
Eén van de klanten vindt aan het einde van de bijeenkomst dat overwogen moet worden
helemaal met de visserij te stoppen:
'Als de vissers hun zaken niet beter op orde krijgen, moeten we maar helemaal overgaan op

kweek'
De vissersvrouwen zien viskweek vooral als een bedreiging van hun manier van leven en als
een oneerlijke concurrentie.
'De visserij is aan allerlei regels gebonden, in de viskweek is alles toegestaan.
Aan wal mag alles, aan boord niets meer'

Visserij
In tegenstelling tot de zeer kritische houding die de panelleden hebben ten opzichte van
viskweek, krijgt de visserij het voordeel van de twijfel. In het wild gevangen vis wordt vooral
geassocieerd met natuurlijk en gezond.
'Vis is natuurlijk, want daar beneden is er minder aantasting dan op het land'
De visserij roept in eerste instantie een positief beeld op bij de meeste deelnemers. Een
professional komt met een romantische beeld van visserij:
'Het mooie aan de visserij is de mystiek van de schepen die 's morgens binnenkomen'
Voor de vissersvrouwen is de visserij een manier van leven. De gemeenschap speelt een grote
rol. De spanning van het jagen is voor hun partners een belangrijk onderdeel van de
aantrekkelijkheid van het beroep.
'Het onzekere van het vissersbestaan is het mooie ervan, je weet nooit waar je mee thuiskomt'
Door de grote hoeveelheid regels zien ze de visserij echter niet meer zo sterk als een vrij
beroep als vroeger.
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De deelnemers zijn zich bewust van vervuiling van oceanen en binnenwateren. Aan de orde
komen PCB's, dioxine, vaten plutonium en vaten mosterdgas uit de tweede wereldoorlog. Toch
ziet het overgrote deel van de panelleden wilde vis eerder als veilig om te eten dan kweekvis.
Sommigen verwachten dat wilde vis uit zout water schoner is vanwege de getijdenstroming.
Overbevissing is een probleem in de ogen van de deelnemers, maar men gaat er meestal
vanuit dat dit door alle regels en quota wel in goede banen geleid zal worden.

Adviezen aan de overheid
Het meest gehoorde advies van de panelleden is de uniformering van regelgeving in EU of
mondiaal verband.
'Nederland loopt in regelgeving altijd voorop'
Deelnemers koppelen daaraan handhaving van de regels. Sportvissers en stropers moeten
volgens de professionals en de vissersvrouwen hard aangepakt worden.
De deelnemers vinden allemaal dat er in de viskweek meer regels en betere controle moet
komen, zodat de voedselveiligheid beter gegarandeerd is. De klanten vinden dat de overheid
meer moet inspecteren bij viskweekbedrijven. Geknoei met voer door viskwekers moet bestraft
worden met sluiting van het bedrijf.
De professionals zijn van mening dat de inspectie meer betrokken zou moeten zijn bij de
bedrijven:
'De inspectie komt alleen om te kijken of het formulier ingevuld is, ze zijn niet meer
geïnteresseerd in de zaak'
En dat de overheid zich teveel richt op makkelijk controleerbare zaken:
'Ze pakken altijd diegenen die het makkelijkst te controleren zijn'
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Colofon
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden
Willem Roeterdink: (070) 378 4453
e-mail: w.roeterdink@minlnv.nl

Pers
Directie Voorlichting
Simone Braun: (070) 378 4513
e-mail: s.e.braun@minlnv.nl

Meer informatie over het LNV Consumentenplatform is te vinden op:
www.minlnv.nl/consumentenplatform

Vis als het maar verantwoord is! is tot stand gekomen door het Ministerie van LNV (directie
WA) in samenwerking met adviesbureau Schuttelaar & Partners

Eerder in het LNV Consumentenplatform
•

Waar komt mijn vlees vandaan? (april 2002)

•

Kiezen voor groenten en fruit (september 2002)

•

Genetische modificatie en Voedsel, weet u wat dat is? (november 2002)
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