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        Voedselkwaliteit 

        Mevrouw G. Verburg 
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Ons kenmerk : JB/07.020     Bilthoven, 10 juli 2008 

Onderwerp : Besluit terugzetten gevangen aal 

    door sportvissers vanaf 1 januari 2009 

 

 

Geachte minister Verburg, 

 

De sportvisserij heeft de kritische situatie ten aanzien van de aal uitvoerig binnen haar organisatie 

besproken. Geconcludeerd is dat ook wij onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen om tot 

herstel van de aalstand te komen.  

 

Door de algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op 7 juni 2008 is vervolgens besloten 

dat sportvissers vanaf 1 januari 2009 gevangen aal direct onbeschadigd in hetzelfde water 

dienen terug te zetten.  

 

Deze regeling zal als algemene voorwaarde bij de VISpas in de bijbehorende Lijsten van Viswateren 

worden opgenomen. De regeling wordt hiermee verankerd aan de Visserijwet. Indien men zich 

namelijk niet houdt aan de voorwaarden, wordt men geacht te vissen zonder schriftelijke toestemming 

en is men wettelijk strafbaar.  

 

Door politie, buitengewone opsporingsambtenaren en hengelsportcontroleurs wordt op naleving 

toegezien. Verder zal Sportvisserij Nederland zich via publiciteit in haar media blijvend inzetten om 

bewustwording, draagvlak en medewerking bij sportvissers te stimuleren. 

 

Wij verzoeken u het besluit van de Nederlandse sportvisserij als zodanig op te nemen in het 

Nederlandse Beheerplan Aal, dat u eind 2008 aan de Europese Unie moet voorleggen. 

 

Verder vragen wij u en uw collega van Verkeer en Waterstaat om met spoed en meer kracht werk te 

maken van onderzoek en biotoopherstel voor de aal. Het gaat hierbij om o.a. het tegengaan van 

watervervuiling en het schonen van waterbodems (PCB’s en dioxines), de aanleg van vistrappen en 

aalgoten bij stuwen en dammen, aangepast sluis- en spuibeheer en het laten kieren van stuwen, en 

de aanleg van geleiding systemen bij gemalen en waterkrachtcentrales.  

 

Ook zal de daadwerkelijke vangst van aal door de beroepsvisserij met minimaal 50 % moeten worden 

beperkt en zal van september t/m december tijdens de trek van schieraal naar de paaigronden een 

gesloten tijd voor de vangst van aal moeten worden ingesteld. Via vooral landelijke regelingen, maar 

ook in Visstandbeheercommissies zal dit moeten worden gerealiseerd.   

 

Daarnaast zal meer onderzoek moeten worden gedaan naar kunstmatige voortplanting en opgroei van 

aal ten behoeve van de aalkweek, zodat blijvend kan worden voorzien in de menselijke behoefte aan 

consumptie van aal. Thans wordt reeds 90% van de aal voor voedselconsumptie geleverd via 

viskweek, waarvoor nu echter nog in het wild gevangen glasaal nodig is. 

 

Via onderzoek zullen de maatregelen periodiek op hun effectiviteit moeten worden geëvalueerd. Wij 

rekenen op uw medewerking en zien graag uw reactie tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet,     Cc: T. Huizinga, staatssecr. min. V&W 

        A. v/d Zande LNV, A, Nijhof V&W 

        A. Vermuë LNV, R. Peters V&W 
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