
                                   

                                                     
 

Aan de heer Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 
 
 
Betreft: Steun aan voorgestelde EU beheermaatregelen paling  
 
 
Nijmegen, 7 december 2022 
 
 
Geachte heer Adema,      
 
 
In verband met de uiterste kritieke situatie van de paling stelt de Europese Commissie nieuwe 
beheermaatregelen voor die de druk op de populatie kunnen verlichten1. Wij vragen u met 
klem dit voorstel tijdens de Landbouwraad op 11 december te steunen. 
 
Zoals u weet, gaat het heel erg slecht met de paling. Er is nog geen 10% over van het aantal 
dieren dat er in de jaren 70 zwom. Wetenschappers van het International Council for the 
Exploration of the Seas (ICES) luiden de noodklok en vragen om de menselijke impact naar nul 
te brengen2.  
 
De huidige beheermaatregelen zijn niet voldoende effectief3 en ook Eurocommissaris 
Sinkevičius is van mening dat er nieuwe, verdergaande maatregelen nodig zijn. “We need to 
take it a step further.”  
 
Er is dringend actie nodig. Het voorstel om de stop op de palingvangst in kustwateren te 
verlengen van drie naar zes maanden, zal niet voldoende zijn voor volledig herstel van de soort, 
maar is desondanks een belangrijke stap in de goede richting.  
 
Wij hebben vernomen dat u overweegt om niet akkoord te gaan met het voorstel om de 
sluiting te verlengen. In uw Kamerbrief van 29 november jongstleden geeft u aan dat de 
maatregel zal leiden tot minder glasaalvangst en daarmee mogelijk tot minder terugplaatsingen 
van glasalen in Nederlandse binnenwateren4. Dit zou onwenselijk zijn voor het herstel.  
 

 
1 Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2023 the fishing opportunities for certain fish stocks, 
applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters, as well as fixing 
for 2023 and 2024 such fishing opportunities for certain deep-sea fish stocks https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2022:559:FIN  
2 European eel (Anguilla anguilla) throughout its natural range, ICES, 3 november 2022 https://ices-
library.figshare.com/articles/report/European_eel_Anguilla_anguilla_throughout_its_natural_range/19772
374  
3 ICES (2022): EU request for technical evaluation of the Eel Management Plan progress reports. ICES 
Advice: Special Requests. Report. https://doi.org/10.17895/ices.advice.19902958.v2  
4 Kamerbrief over geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad, 29 november 2022 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/29/geannoteerde-agenda-landbouw-
en-visserijraad-12-en-13-december-2022  
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Wij stellen de volgende heroverweging aan u voor: het succes van terugplaatsingen is nooit 
aangetoond en ICES adviseert zelfs hiermee te stoppen2. Ook wordt er in Nederland op plekken 
uitgezet, waar de aal vervolgens weer wordt opgevist5. Dat helpt het herstel niet. Wat ons 
betreft zou u kunnen heroverwegen of het logisch is dat Nederland nog steeds subsidie 
verstrekt voor het uitzetten van glasalen.  
 
De paling is een bijzondere en ecologische belangrijke soort en hoort bij Nederland. Op 
dit moment zet Nederland zich op de VN-top in Montreal in voor biodiversiteit. Het mag niet zo 
zijn dat Nederland tegelijkertijd haar rug naar de paling keert.  
 
Wij vragen u daarom te overwegen uw visie aan te passen met betrekking tot de verlenging van 
de sluitingstijd en aanstaande zondag in Brussel in te stemmen met het nieuwe reddingsplan. 
Het zou een kleine, maar belangrijke stap zijn om deze bijzondere soort voor toekomstige 
generaties te behouden.  
 
Wij kijken uit naar uw reactie. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Annemarie Brijder 
Campagneleider vissenwelzijn Compassion in World Farming Nederland 
 
Margreet van Vilsteren & Maud Veraar 
Directie Good Fish 
 
Martijn Schiphouwer 
Managementteamlid, Teamleider Vissen RAVON 
 
Sandra Beuving 
Directeur Dierencoalitie 
 
Dos Winkel 
Voorzitter Sea First 
 
Paul Denekamp 
Voorzitter Vissenbescherming 
 
 

 
5 https://www.goodfish.nl/app/uploads/2022/11/Plan-voor-verbeterde-uitzet-glasaal-1.pdf  
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