
 

 Europese Commissie 

T.a.v. de heer P. van Dalen 

  

  

Datum 24 november 2017 

 

Betreft Inbreng netVISwerk ten aanzien van Commissievoorstel verbod op 

aalvisserij op zee. 

 

  

Geachte heer Van Dalen 

 

Achtergrond: 

Een verbod op de aalvisserij op zee treft vooral de kleinschalige vissers van de 

Waddenzee en de Oosterschelde en Voordelta. Voor deze gebieden geldt in 

Nederland al een verbod op het gebruik van de aalvistuigen in de 3 maanden dat de 

schieraal naar zee trekt. Nu zou daar dan ook nog de zomervisserij bij komen. Net nu 

de aalvangsten in die gebieden weer zodanig zijn dat er economisch op gevist kan 

worden.  

 

Voorstellen:  

 

1. Haast maken met stimuleren van aalbeheer op maat, met gedegen registratie 

zoals in Friesland. 

 

Al 6 maanden ligt er bij de Commissie de vraag om het decentraal aalbeheer, zoals in 

de Friese binnenwateren wordt uitgevoerd, breder toe te staan. Deze manier van 

aalbeheer legt een verband tussen de uitzet en intrek van glasaal en, op basis 

daarvan, de toegestane rode aal en schieraal vangsten. Dit resulteert in quota 

gestuurde aalvisserij met een gedegen registratie.  

De Commissie zou haast moeten maken met het nemen van een besluit hierover. 

Vervolgens moet Nederland dit dan in snel tempo in eigen regelgeving vertalen. 

Inclusief de gereguleerde glasaalvisserij.  

 

2. Continuering van de aalvisserij in de kustwateren inclusief wekelijkse registratie. 

 

Wetenschappers en vissers zijn het er over eens dat de kennis over de aal en de aal 

migratie zo gering is dat het niet mogelijk is om verbanden te leggen tussen visserij en 

de intrek aan glasaal. Noorwegen heeft in 2017 juist weer de aalvisserij geopend. 



 

Vooral met het doel van verbeterde informatieverzameling. De EU stelt nu het 

omgekeerde voor.  

Sinds 2010 moeten de vissers met aalvistuigen wekelijks hun vangsten doorgeven. Het 

sluiten van visserij op aal in de kustwateren maakt een einde aan deze bestaande 

datareeksen van deze visserijen. Daarmee tast de sector en de wetenschap nog 

verder in het duister.  

 

3. Gedegen registratie van glasaalvisserij in Europa en introductie van 

gereguleerde glasaalvisserij in de Nederlandse kustwateren.  

 

De glasaalvisserij, die in het voorstel van de Commissie zonder extra beperkingen 

voortgezet mag worden, zal beter geregistreerd moeten worden dan nu al gebeurd. 

Hier zou een systeem van Fully Documented Fisheries van vangst tot eindafnemer een 

groot deel van de illegale export naar het Verre Oosten tegen kunnen gaan. Het 

afgelopen jaar is er 30 ton glasaal illegaal geëxporteerd.  

Nederland heeft geen glasaalvisserij in het Nederlands aalbeheerplan opgenomen. Op 

een heel aantal locaties voor de kust zijn nog geen migratievoorzieningen getroffen en 

vinden nog steeds veel concentraties van glasaal plaats. Deze concentraties kunnen 

weggevangen worden en uitgezet in het kader van decentraal aalbeheer. Momenteel 

vallen veel van deze glasaal ten prooi aan roofvissen en vogels.  

Het ministerie zal een wijziging van het Nederlandse beheerplan aal snel moeten 

voorleggen in invoeren. 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Jan Maat, 

Voorzitter netVISwerk 

 

 

 


