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In 2007 heeft de Europese Unie een 
verordening opgesteld wat als kader 
dient voor bescherming en duurzame 
benutting van de aal.

De Europese doelstelling hierbij is 
dat minimaal 40% van de biomassa 
naar zee kan ontsnappen. 

Elke lidstaat heeft een aalbeheerplan
opgesteld

Vermindering van aalsterfte bij 
gemalen en kunstwerken

Vermindering van aalsterfte bij 
WKC’s

Gesloten visseizoen van 1 september 
tot 1 december

Recreatieve visserij: terugzetplicht 
aal 

Uitzet van glas- en pootaal
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6. Gesloten gebieden voor aalvisserij
(dioxine-gebieden)

Belangrijke maatregelen Nederlandse 
aalbeheerplan



Evaluatie Nederlandse 
aalbeheerplan

› Vindt elke 3 jaar plaats
› De maatregelen hebben geleid tot 

substantiële afname van sterfte door 
menselijk handelen

› Deze reductie is voornamelijk het 
gevolg van beperkingen van de visserij 
(recreatief en beroepsvisserij)

› Daling in sterfte heeft nog niet geleid 
tot een substantiële verbetering van het 
percentage van de uittrek van 
schieraal 

› Effecten van genomen maatregelen, 
zoals de uitzet van glasaal, zullen pas 
na 5 tot 10 jaar na uitzet 
waarneembaar zijn



Evaluatie Nederlandse aalbheerplan in cijfers
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Evaluatie aalbeheerplannen Europese Commissie

5

Bereiken doelstelling 
van 40% ontsnapping

Lidstaten

JA Estland en Ierland (m.u.v. 1 EMU)
Gedeeltelijk Duitsland, Spanje, VK
NEE Italië, Denemarken, Litouwen, 

Luxemburg, België, Letland, Polen, 
Spanje en Nederland

Onduidelijk Tsjechië, Finland, Frankrijk, 
Griekenland en Portugal



Evaluatie Aalverordening
Europese Commissie

De Aalverordening is een belangrijk 
instrument om de Europese aalstand te 
helpen herstellen

Belangrijke progressie is geboekt in het 
verminderen van de visserij-druk op aal

Desondanks blijft de status van de 
Europese aal nog steeds kritiek 

Niet-visserijgerelateerde sterfte van aal 
het afgelopen decennium nog 
onvoldoende gedaald

Huidige uitrekpercentages van schieraal 
naar zee liggen nog steeds aanzienlijk 
onder de doelstelling van 40%.
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Conclusie: verordening is geschikt maar 
meer aandacht voor implementatie en 
verminderen niet-visserij gerelateerde 
sterfte



Nederlandse reactie op de 
evaluatie Aalverordening door 

Europese Commissie

Eens met de Commissie dat verdere 
ambitie nodig is om de Europese 
aalstand te helpen herstellen

Inzet Nederland is komen tot een 
andere, eenduidige formulering van 
doelstelling, zodat voortgang en 
effectiviteit van de maatregelen 
eenvoudiger zijn vast te stellen

Aandringen op het belang van de 
naleving van maatregelen, 
bijvoorbeeld in relatie tot de 
internationale vangst en handel in 
glasaal en doelstelling om dit in te 
zetten voor uitzet
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