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Zwemmende karper

Keurmerken voor vis
moeten welzijnscriteria
invoeren
Geert Laugs, directeur Compassion in World Farming (CIWF) Nederland

Er komt steeds meer aandacht voor het welzijn van vissen. De Europese Unie
werkt aan nieuwe wetten en regels, consumenten vinden welzijn steeds
belangrijker en verwachten dat de grote viskeurmerken, zoals ASC en MSC
daar ook aandacht aan besteden.
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Oogst van karpers in Polen

Vissen zijn intelligent en
kunnen pijn lijden
Lang werd gedacht dat vissen geen pijn kunnen
ervaren of geen gevoel hebben. Maar niets is
minder waar. Er is de laatste decennia veel onderzoek gedaan naar pijnbeleving van vissen,
evenals naar andere vermogens. En inmiddels
is de wetenschap erover eens dat vissen sociale,
intelligente dieren zijn die emoties hebben en
pijn kunnen lijden.
Vissen zijn gewervelde dieren en hebben net
als mensen een zenuwstelsel met een brein,

Vissen zijn sociale,
intelligente dieren die pijn
kunnen lijden
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zenuwen en een wervelkolom. Er zijn talrijke
voorbeelden van vissen die samenwerken, creatief zijn, uitgebreide sociale banden hebben
en op bijzondere manieren met elkaar communiceren. Steeds meer wetenschappelijke
onderzoeken laten bovendien zien hoe slim
vissen zijn. In sommige tests presteren ze
zelfs beter dan chimpansees en orang-oetans.
De kleine poetslipvis weet dankzij z’n goede
geheugen en begrip bepaalde puzzels beter
op te lossen dan de mensapen [1]. Ook blijken
sommige vissen zichzelf te kunnen herkennen
in de spiegel – iets wat wijst op zelfbewustzijn
en enkel aan hoog intelligente dieren, zoals
dolfijnen, olifanten, chimpansees en sommige
vogels werd toegeschreven [2].
Geen soort-specifieke regels

Toch worden vissen heel anders behandeld
dan andere dieren. Hoewel bekend is dat vissen
pijn, stress en angst kunnen ervaren, bestaan
er, behalve voor paling, slechts algemene regels
voor het welzijn van vissen. Die zijn vastgelegd

Oogst van forellen in Frankrijk

in de Wet Dieren en gaan bijvoorbeeld over de
intrinsieke waarde van dieren. Soort-specifieke
regels ter bescherming van het welzijn bij het
houden, vangen en doden van de diverse vissoorten zijn er in de EU en Nederland nog niet.
Welzijnsproblemen zijn er echter wel degelijk.
Rapporten van onder andere de Raad voor
Dierenaangelegenheden, het Wetenschappelijk Comité van de Europese Voedsel en Waren
Autoriteit (EFSA) en de Europese Commissie
maken melding van welzijnsproblemen in de
aquacultuur bij het houden, het transport
en het doden [3,4,5]. Daarbij gaat het om een
enorm aantal dieren. In 2017 werd wereldwijd
53 miljoen ton vis geproduceerd in aquacultuur,
naar schatting zijn dat mogelijk 167 miljard
individuele dieren. Ter vergelijking: het totale
aantal dieren dat jaarlijks gedood wordt in de
vee-industrie, zoals kippen, varkens en runderen, is 77 miljard.
Wetgeving op komst
Het Verdrag over de werking van de EU be-

paalt dat de EU en de lidstaten op het gebied
van landbouw en visserij ten volle rekening
moeten houden met het welzijn van dieren
als wezens met gevoel [6]. Daarom kent de EU
diverse soort-specifieke regels voor het welzijn
van dieren, zoals varkens, kalveren, legkippen
en vleeskuikens. Deze stellen bijvoorbeeld
eisen aan de beschikbare ruimte per dier, het
transport en de wijze van slachten, die met
verdoving moet gebeuren. Stuk voor stuk spelen deze onderwerpen ook in de aquacultuur.
De nieuwe Europese Commissie, die eind vorig
jaar is aangetreden, heeft inmiddels duidelijk
gemaakt veel waarde te hechten aan dierenwelzijn, bestaande wetten te willen verbeteren en
regels in te voeren voor diersoorten waarvoor
nu nog geen regels zijn. De richtlijnen die het
EU-platform voor Dierenwelzijn onlangs publiceerde ter verbetering van het welzijn van vissen in de aquacultuur laten zien dat veel meer
regels op dit terrein op komst zijn [7]. Ze werden
opgesteld door deskundigen van producenten,
enkele landen en enkele NGO’s die streven naar
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De mate waarin zeven welzijnscriteria door vijf keurmerken
worden meegenomen.
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Zeebrasems in bakken met ijs op Griekse kwekerij. CIWF

verbetering van het welzijn van vissen.
Consumenten vragen welzijn
Uit marktonderzoeken blijkt regelmatig dat
consumenten steeds meer belang hechten aan
het welzijn van dieren. Keurmerken, zoals Beter
Leven en het Europees biologisch keurmerk,
zijn sterk in opmars en onder druk van maatschappelijke organisaties stellen supermarkten
zelf ook steeds meer eisen aan het welzijn van
dieren. Er is dan ook geen enkele reden dat

Nieuwe EU-richtlijnen
vragen veranderingen in
de aquacultuur keten

deze trend voorbij zal gaan aan vis. Sterker
nog, overal in Europa vragen maatschappelijke organisaties al aandacht voor het feit dat
vissen pijn kunnen lijden en dat hun welzijn
in het geding is, zowel van kweekvis als van
in het wild gevangen vissen. Dat grote Poolse
supermarkten het afgelopen jaar besloten te
stoppen met het verkopen van levende karpers
staat niet op zich en is een voorbode van de
toenemende aandacht voor vissenwelzijn in
andere Europese landen.
Keurmerken voor vis missen
een enorme kans
Viskeurmerken bieden de mogelijkheid productieomstandigheden in de praktijk direct te
beïnvloeden en miljarden dieren betere levensomstandigheden te bieden. Hier laat de sector
echter een kans liggen. Compassion in World
Farming heeft de vijf grootste viskeurmerken
onderzocht en vergeleken op acht welzijnscri-
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teria. De resultaten stellen teleur (zie tabel).
De grote keurmerken richten zich vooral op
de impact op het milieu en de visstand, maar
nemen niet of nauwelijks stappen op het gebied van vissenwelzijn. Zo is het voorkomen
van een pijnlijke, langzame slacht van vissen
geen criterium.
Consument op het verkeerde been
Veel consumenten denken echter dat de keurmerken juist wél betekenen dat vissen een
beter leven hadden. Dat blijkt uit een internationaal opinieonderzoek dat het bureau YouGov
deze zomer in opdracht van CIWF uitvoerde
in acht EU-landen, waaronder Nederland (8).
Van de Nederlandse ondervraagden vindt 78%
dat de keurmerken méér moeten doen om het
welzijn van vissen te verbeteren. Bovendien
vindt 74% een langzame en pijnlijke dood van
vissen onacceptabel.
Door criteria voor het welzijn van vis op te
nemen leveren de viskeurmerken niet alleen
een belangrijke bijdrage aan het verbeteren
van de levensomstandigheden van miljarden
vissen. Ze komen er ook mee tegemoet aan de
verwachtingen van consumenten, die steeds
meer belang hechten aan goed dierenwelzijn.
Aan de slag!
Uit de resultaten van het opinieonderzoek
blijkt dat vissenwelzijn een belangrijk onderwerp is geworden en dat consumenten meer
verwachten van een viskeurmerk. CIWF is in
gesprek met de verschillende keurmerken en
zien dat eerste stappen worden gezet. Zo geeft
ASC aan onderzoek te doen om welzijn in het
keurmerk te integreren. Dat juichen wij zeer
toe en we helpen daarbij waar mogelijk. Ook
individuele kwekers kunnen stappen zetten.
Op de website van CIWF [9] is documentatie
ter beschikking over het verbeteren van het
welzijn van vissen in kwekerijen.
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CIWF is een internationale organisatie die
opkomt voor het welzijn van dieren die
gehouden worden voor de productie van
voedsel. We streven naar een diervriendelijkere en duurzame houderij, in het belang
van dieren, mensen en de aarde. Lees meer
op ciwf.nl en kijk op https://www.compassioninfoodbusiness.com/resources/fish/
voor uitgebreide documentatie over het
welzijn van gekweekte vissen en hoe dit
verbeterd kan worden (Engelstalig).

