Ontheffing voor
ondermaatse aal
DEN HAAG - Zeer tegen de zin van de aalvissers, die vinden dat hun
vangstmogelijkheden worden aangetast, heeft minister Braks de visserij op
ondermaatse aal voor aquacultuur doeleinden thans voor drie jaar vastgelegd.
Gevist mag worden van 1 mei tot 30
november. Uit het Usselmeer mag vijftig,
en uit de Waddenzee en de zuidelijke
getijdewateren elk twintig ton ondermaatse aal worden weggevist. Ondermaatse aal
wordt voorlopig gerangschikt. Aal die
kleiner is dan 28 centimeter. In 1985 en
1986 bij wijze van experiment een regeling
was getroffen, waarbij vissers de mogelijkheid kregen ondermaatse aal uit het Usselmeer, de Waddenzee en de Zuidelijke
getijdewateren aan te voeren ten behoeve
van de voorziening van uitgangsmateriaal
voor kweekbedrijven. Aan aalkwekers
kan op aanvraag een drietal ontheffingen
worden verleend. Deze ontheffingen zijn
de volgende.

1. Een ontheffing van het verbod op het
voorhanden of in voorraad hebben van aal
kleiner dan 28 centimeter op het kweekbedrijf
Deze ontheffing is verplicht voor iedere
aalkweker die ondermaatse aal (ook glasaal) op zijn bedrijf in bezit heeft.

2. Een ontheffing voor het vervoer of het
voorhanden hebben van aal kleiner dan 28
centimeter.
Deze ontheffing sluit aan bij het besluit van
de Minister van Landbouw en Visserij om
gedurende de periode van 1 mei 1987 tot
en met 30 november 1987 aan vissers
vrijstelling te verlenen voor de onttrekking
van een beperkte hoeveelheid ondermaatste aal ten behoeve van deaquacultuur. De
maximale hoeveelheid die in de waddenzee mag worden gevangen bedraagt 50

22

ton, in het I1sselmeer 20 ton en in de
Zuidelijke getijdewateren 20 ton.
De ontheffing staat het vervoer van pootaal toe vanaf de afslag rechtstreeks naar de
kwekerij of naar een tijdelijke opslagplaats
van de ontheffinghouder. Het bezit van
deze ontheffing is verplicht voordat tot
aankoop van pootaal bij een van de in
regeling genoemde afslagen kan worden
overgegaan. Indien een aalmester in het
bezit is van deze ontheffing en tot aankoop
van pootaal overgaat, kan door de Direkteur van de betreffende afslag een geleidebiljet worden verstrekt.

3. Een ontheffing voor het vervoeren van
ondermaatse aal vanaf de plaats van import rechtstreeks naar de kwekerij.
Deze ontheffing staat het vervoer toe van
ondermaatse aal vanaf de plaats van import rechtstreeks naar de kwekerij en is
verplicht indien glasaal of pootaal uit het
buitenland wordt geimporteerd. De noodzakelijke geleidebiljetten worden in dit
geval tegelijkertijd met de ontheffing verstrekt.

De drie genoemde ontheffingen zijn
aan te vragen bij de Directeur Visserijen, Ministerie van Landbouw en
Visserij, Postbus 20401, 2500 EK
's-Gravenhage.

