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Ministerie van Economische Zaken 
t.a.v. staatssecretaris M. van Dam 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
 
  
 
Heemstede, 30 december 2015 
 
 
 
Geachte heer Van Dam, 
 
 
Wij willen hierbij uw aandacht vragen voor het probleem van het levend koken van kreeften en 
krabben. De Vissenbescherming houdt zich ook bezig met nog omvangrijkere problemen zoals de 
zeevisserij en de viskweek, maar dat wij nu focussen op het levend koken van kreeften en krabben, 
hangt direct samen met het feit dat voor dit overzienbare probleem een oplossing binnen 
handbereik ligt. Door enkele misverstanden in de afgelopen maanden tussen uw Ministerie en 
onderzoekers heeft er geen verantwoorde besluitvorming inzake het probleem van het levend 
koken van kreeften en krabben plaatsgevonden. 
 
Het probleem komt in het kort op het  volgende neer. Kreeften en krabben voldoen aan een groot 
aantal door wetenschappers opgestelde criteria voor het vermogen van dieren om pijn te ervaren. 
Daarom is het zeer aannemelijk dat kreeften en krabben pijn kunnen ervaren en moet er vanuit 
algemeen ethische overwegingen in de praktijk naar gestreefd worden om deze dieren zo min 
mogelijk vermijdbare pijn en stress te bezorgen (Lynne U. Sneddon, Robert W. Elwood, Shelley A. 
Adamo en Matthew C. Leach, Defining and Assessing Animal Pain (Animal Behaviour 97 (2014) 
201-212)). Dit geldt bij uitstek voor het doden van deze dieren dat helaas in Nederland op een zeer 
primitieve en pijnlijke manier plaatsvindt, onder andere door middel van het levend koken van deze 
dieren.  
Ruim 10 jaar geleden is in het Verenigd Koninkrijk een bedwelmingsapparaat, de crustastun, 
geconstrueerd dat kreeften en krabben elektrisch kan verdoven, waarna deze vervolgens pijnloos 
gedood kunnen worden. Dit bedwelmingsapparaat wordt al enkele jaren in het Verenigd Koninkrijk, 
De Verenigde Staten en Noorwegen toegepast.  
 
De Partij voor de Dieren heeft in 2013 uw voorganster, staatssecretaris Dijksma,, gevraagd om na 
te gaan of een dergelijk apparaat ook in Nederland kan worden voorgeschreven. Deze heeft 
vervolgens opdracht gegeven aan onderzoeksinstituut IMARES om hierover een rapport op te 
stellen. Dit rapport, Welzijn en bedwelmen van krabben en kreeften: een literatuurstudie, van de 
onderzoekers Hans van de Vis, Marien Gerritzen, Gert Flik en Kees Goudswaard is begin 2015 
verschenen. De opstellers stellen voor om nog aanvullend onderzoek naar de werking van de 
crustastun te verrichten om er zeker van te zijn dat de kreeften en krabben binnen één seconde 
bedwelmd raken, zoals dit ook bij het bedwelmen van landbouwhuisdieren wettelijk is 
voorgeschreven. Het voorgestelde onderzoek is met name gericht op één van de twee grote 
zenuwcentra van de kreeften en krabben. Dit vergt enkele jaren onderzoek. 
 
De staatssecretaris heeft dit advies van de vier auteurs van het rapport niet gevolgd en hiervoor 
twee argumenten gehanteerd:: 
1. Er is geen consensus onder de onderzoekers over de vraag of kreeften en krabben pijn kunnen 
ervaren. 
2. In het buitenland, met name in 'Ierland' wordt hiernaar onderzoek verricht dat over enkele jaren in 
een 'rapport' wordt gepubliceerd. 
 
Het eerste argument, het gebrek aan consensus onder de onderzoekers, is niet steekhoudend. 
Binnen het wetenschappelijk onderzoek zijn meningsverschillen een normaal verschijnsel. Ik hoef 
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maar naar de klimaatdiscussie te verwijzen. Er zijn nog steeds wetenschappers die het niet 
bewezen achten dat menselijke activiteiten de oorzaak van de opwarming van de aarde zijn. Op de 
de klimaatconferentie te Parijs is echter toch, onder druk van een lange reeks van indicaties richting 
opwarming, besloten tot een reeks van beschermmaatregelen. 
 
Iets dergelijks speelt ook in het onderzoek naar gedrag en fysiologie van kreeften en krabben. In de 
afgelopen jaren hebben tal van onderzoekers in experimenten en publicaties duidelijk aangetoond 
dat kreeften en krabben specifieke gedragingen en fysiologische reacties vertonen die tezamen op 
z'n minst als duidelijke indicaties moeten gelden dat deze dieren in staat zijn om pijn, angst en 
stress te ervaren. Het is niet zinnig om hier te gaan wachten op een wetenschappelijk 'bewijs', want 
er zullen altijd mensen en onderzoekers zijn die om uiteenlopende redenen willen blijven volhouden 
dat dieren in het algemeen of zoals in dit geval de ongewervelde dieren, geen pijn kunnen ervaren. 
Anders dan mensen kunnen dieren dit niet in menselijke taal tegenspreken.  
 
Daar komt bij dat het lopende onderzoek ook niet gefocust is op het leveren van een dergelijk 
'bewijs', maar veel meer op het in kaart brengen van de gedragspatronen van ongewervelde dieren 
gericht is. Dit heeft al veel indicaties opgeleverd voor pijnervaring bij deze dieren. Kreeften en 
krabben blijken aan net zoveel criteria voor het ervaren van pijn te voldoen als o.a. vissen en vogels. 
In het hierboven geciteerde artikel van Sneddon et al. wordt pijn beschouwd als een negatieve 
prikkel die het dier stimuleert om een dergelijke prikkel te vermijden of af te zwakken teneinde te 
kunnen overleven. De auteurs zien pijn als een belangrijk overlevingsinstrument binnen de evolutie, 
dat niet is voorbehouden aan de mens of de zoogdieren of de gewervelde dieren die het dichtst bij 
de mens staan. Op basis van de verrichte onderzoeken naar de pijnbeleving van o.a. zoogdieren, 
vogels, amfibieën/reptielen, beenvissen, weekdieren (cephalopoda), kreeften en 
krabben (dekapoda) en insecten onderscheiden zij 17 criteria voor pijnervaring en vermelden zij 
in een tabel welke van deze criteria bij de verschiilende diergroepen zijn vastgesteld. Voor kreeften 
en krabben zijn dat onder andere de aanwezigheid van nociceptie (reflexachtig reageren op pijn), 
zenuwbanen die leiden naar een centraal zenuwstelsel, reageren op pijnstillers, het uit de weg gaan 
van schadelijke prikkels, gedragsveranderingen, en afweging van voor- en nadelen in reacties op 
negatieve prikkels. De kreeften en krabben scoren op 14 van de 17 criteria positief, wat wil zeggen 
dat er sprake is van een breed spectrum van gedragingen die als even zovele indicaties kunnen 
gelden voor het ervaren van pijn. De onderzoekers pleiten er daarom voor om deze gedragingen 
niet afzonderlijk als ‘bewijs’ voor pijn te hanteren of af te doen als pijnloze reflexhandeling, maar ze 
als een samenhangend geheel te beschouwen.  
Wij merken hierbij afsluitend op dat ons geen studies bekend zijn waarin door middel van 
experimenteel onderzoek geprobeerd is om aan te tonen dat kreeften en krabben geen pijn kunnen 
ervaren. 
 
Het tweede argument van de staatssecretaris om hier in Nederland geen onderzoek te entameren 
naar de mogelijkheid om kreeften en krabben elektrisch te verdoven berust op foute informatie. Dit 
onderzoek, zoals in het rapport Welzijn en bedwelmen van krabben en kreeften: 
een literatuurstudie bepleit, zou niet nodig zijn omdat er al internationaal gericht onderzoek naar de 
mogelijkheid van pijnervaring bij kreeften en krabben zou worden verricht, met name in 'Ierland', dat 
over een aantal jaren zou resulteren in een 'rapport'.  
Daar blijkt echter niet het geval te zijn. Er wordt, zoals hierboven gemeld, internationaal wel 
onderzoek verricht naar gedrag, fysiologie en pijnervaring bij deze dieren, maar er is geen sprake 
van dat dit een internationaal gecoördineerd onderzoek betreft dat over enkele jaren in een 'rapport' 
het 'bewijs' zou kunnen leveren dat de kreeften en krabben pijn kunnen ervaren. Hier is op z'n minst 
sprake van een ernstig misverstand. We hebben dit ook nagevraagd bij diverse 
onderzoekers, waaronder  die in Noord-Ierland (Verenigd Koninkrijk). De door ons geraadpleegde 
onderzoekers weten niets van een dergelijk onderzoek.  
 
In feite is er dus nog geen adequaat antwoord op de vraag in de bovenvermelde motie 
geformuleerd.  
 
Wij willen u dan ook verzoeken om deze kwestie nog eens opnieuw te bekijken en uitgaande van 
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de erkenning van de intrinsieke waarde van dieren (artikel 1.3 van de Wet dieren) te gaan streven 
naar beëindiging van bovengenoemde gangbare wrede dodingsmethoden. 
 
Wij zijn graag bereid om desgewenst in een gesprek met u een nadere toelichting hierop  te geven. 
Wij zouden dat zeer op prijs stellen. 
 
 
met vriendelijke groet, 
 
 
 
Ton Dekker (vz) 
t.dekker@vissenbescherming.nl 
072-5332879 
 
 
c.c. Vaste Commissie voor EZ 
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