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1
INLEIDING

1.1

Aanleiding

Sinds 2011 wordt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in Fryslân een pilot uitgevoerd rond
een decentraal ingericht aalbeheer. Binnen deze pilot wordt de praktische haalbaarheid onderzocht van een
decentraal gereguleerde aalvisserij als alternatief voor de generiek geldende gesloten tijd voor aalvistuigen
die in het Nederlandse aalbeheerplan is opgenomen. In 2011 en 2012 is de pilot uitgevoerd onder directe
aansturing vanuit het ministerie. In 2013, 2014 en 2015 heeft de Friese Bond van Binnenvissers de pilot in
samenwerking met de VBC Fryslân gecontinueerd. Doel was daarbij om zo tot een vorm van aalbeheer te
komen waarvoor breed maatschappelijk draagvlak bestaat, maar die daarnaast zowel ecologisch als
bedrijfseconomisch perspectief biedt.
Projectdoelstelling
De Friese bond heeft zich tot doel gesteld dat, aan het einde van de huidige looptijd van de pilot:
- de leden van de bond een duurzaam aalquotum hanteren en handhaven;
- een kosteneffectief en waterdicht controlesysteem in gebruik is waaraan de VBC goedkeuring geeft;
- het controle- en registratiesysteem de basis biedt voor een berekening van individuele quota voor de
verschillende visserijbedrijven;
- alle leden van de Friese Bond deelnemen aan de pilot en een financiële bijdrage leveren;
- de kosten van invoering van decentraal aalbeheer inzichtelijk zijn voor de provincie Fryslân;
- andere geïnteresseerde provincies worden geïnformeerd en voorgelicht over de mogelijkheden van decentraal aalbeheer.
Doel van deze rapportage
De Friese Bond van Binnenvissers heeft Witteveen+Bos opdracht gegeven om de bond te begeleiden bij de
uitvoering van de visserij binnen de pilot decentraal aalbeheer in de periode 2013-2015. In onderliggend
rapport worden de resultaten van het visserijseizoen 2015 gepresenteerd en in perspectief met de resultaten
van voorgaande jaren gesteld.

1.2

Leeswijzer

De verdere indeling van deze rapportage is als volgt:
- in hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de opzet van de pilot in 2015;
- hoofdstuk 3 gaat in op het verloop van de registratie en controle in 2015;
- in hoofdstuk 4 wordt het verloop van registratie en controle over meerdere jaren van de pilot weergegeven;
- hoofdstuk 5 bevat een beknopte evaluatie;
- tenslotte omvat hoofdstuk 6 een overzicht van de gebruikte referenties.
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1.3

Dankwoord

In 2015 hebben in alle 14 Friese binnenvisserijbedrijven deelgenomen aan de pilot. De deelnemende
bedrijven hebben de aanpassing aan de nieuwe vorm van aalbeheer, die bij aanvang van de pilot in 2010 is
gestart, succesvol voortgezet. We willen de Friese vissers hartelijk danken voor hun bijdrage aan het project
en voor de prettige samenwerking. Daarnaast willen we J. Koning (Jan) en A. de Boer (Ate), de BOA’s van
Sportvisserij Fryslân, danken voor hun inzet en het enthousiasme bij de begeleiding van de pilot.

Tabel 1.1 Deelnemende visserijbedrijven
Bedrijfsnaam

Eigen naam

Vestigingsplaats

Anguilla Fishing

M. Boersma, P. Boersma

Harlingen

F. en A. van Netten

A. van Netten

Gaastmeer

Fiskerij bedriuw de Jager

A. de Jager

Reduzum

J. Spijkstra

J. Spijkstra

Suawoude

Palingrokerij Postma

G. Postma

Zoutkamp

Palingvisserij Visserman

F. Visserman

Heeg

S.A. Hoekstra

S.A. Hoekstra

Hindeloopen

Visser’s Visserij VOF

E.W. Visser

Workum

Visserijbedrijf A. Stellema

mevrouw A. Stellema

Dokkum

Visserijbedrijf D. Bouma en Zn.

J. Bouma, K. Bouma

Engwierum

Visserijbedrijf Bajema

O. Bajema

Koudum

Visserijbedrijf E.W. De Vries

E.W. De Vries

Terherne

Visserijbedrijf L.H. Kloosterman

L.H. Kloosterman

Uitwellingerga

Visserijbedrijf Visser

E.J. Visser

Rohel

De gegevens over de deelnemende visserijbedrijven die binnen de pilot zijn verzameld zijn in
geanonimiseerde vorm opgenomen in deze rapportage. Daar waar een nummering voor de bedrijven wordt
gehanteerd betreft dit een willekeurig nummer. De verwijzing naar bedrijven kan tussen afbeeldingen en
tabellen verschillen.
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2
OPZET PILOT

2.1

Quotum

2.1.1

Quotum vaststelling

Voor 2015 heeft het Ministerie van Economische Zaken (net als in de voorgaande jaren van de pilot) een
pragmatisch quotum opgelegd aan de Friese beroepsvisserij. Dit quotum is voor 2015 vastgesteld op 36,6
ton.
De oorspronkelijke opzet was om binnen de pilot te gaan werken met een wetenschappelijk quotum. De
hoogte van het quotum zou hierbij moeten garanderen dat tenminste 40% van de huidige biomassa aan
schieraal kan uittrekken naar zee. Quotumberekeningen lieten zien dat een quotum dat aan deze norm
voldoet, ruim lager zou zijn dan de vangst die de vissers in 2010 (met gesloten tijd) hebben gerealiseerd.
Om te voorkomen dat de Friese vissers als gevolg van de instelling van een quotum minder zouden kunnen
vangen dan onder de gesloten tijd, heeft het ministerie het pragmatische quotum gehanteerd.
Duurzaamheid van het pragmatisch quotum
De hoogte van het pragmatische quotum is een beleidsmatige keuze. Tot nu toe is er ieder jaar voor
gekozen om hetzelfde pragmatische quotum te handhaven. Het wetenschappelijk vastgesteld quotum wordt
daarentegen gebaseerd op een berekening. De hoogte van het wetenschappelijk quotum is daarbij
afhankelijk van de aannames in het rekenmodel. De berekening van het quotum is in 2013 uitgevoerd door
Jaap van der Meer. De voorspelde onttrekkingsruimte verschilt van jaar tot jaar doordat in de
quotumberekening rekening wordt gehouden met het verloop in populatieaanwas in de voorgaande jaren.
In de berekening van het quotum wordt een aanname voor de intrek van glasaal in Fryslân gedaan, waarbij
de trendmatige ontwikkeling van de glasaalintrek bij Den Oever wordt doorvertaald naar een trend in de
intrek in Fryslân. De neergaande trend in glasaal intrek te Den Oever in de afgelopen decennia werkt door in
de palingproductie die voor Fryslân wordt voorspeld, en daarmee ook in de ruimte voor duurzame
onttrekking. In afbeelding 2.1 is de modelvoorspelling voor de palingproductie in Fryslân weergegeven voor
een visserijdruk van F=0.11. Deze visserijdruk is gelijk aan de visserijdruk in Fryslân voor aanvang van de pilot
decentraal aalbeheer. De afbeelding laat zien dat de modelvoorspelling van de vangstruimte voor het jaar
2015 voor het eerst lager was dan de hoogte van het pragmatische quotum.
Bij handhaving van het pragmatisch quotum zal dit quotum de komende jaren steeds verder uit de pas gaan
lopen met de modelvoorspelling voor het wetenschappelijke quotum (afbeelding 2.1). Desondanks hebben
de Friese vissers tot noch toe geen moeite om het pragmatische quotum vol te vissen. Dit kan een gevolg
zijn van conservatieve aannames in de modelvoorspellingen, maar het kan ook zijn dat hogere vangsten dan
de modelvoorspellingen gerealiseerd kunnen worden doordat in voorgaande jaren niet de volledige
vangstruimte is benut. Het verder uit de pas lopen van pragmatisch quotum en wetenschappelijk quotum
kan alleen voorkomen worden door aanscherping van het quotum voor de Friese visserij. Aanscherping van
het quotum zal er echter toe leiden dat op de visserij in Fryslân strengere maatregelen van toepassing zijn
dan op de visserij elders in het land waar de gesloten tijd van 3 maanden van toepassing is. Dit was de reden
om in 2010 voor een pragmatisch quotum te kiezen. Sinds 2010 zijn de palingvangsten in de rest van
Nederland vooral gedaald door de sluiting van gebieden 2011 in verband met overschrijding van de dioxine-
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normen (afbeelding 2.2). De autonome daling in de palingvangsten sinds 2011 is beperkt. Daardoor zou
aanscherping van het quotum voor Fryslân er, ook in de huidige situatie, toe leiden dat de Friese vissers
minder kunnen vangen dat collega’s elders in het land. Op dit dilemma zal een beleidsmatig antwoord
gevonden moeten worden.

Afbeelding 2.1. Voorspelling van de maximale onttrekking aan rode aal (rode lijn) en schieraal (groene lijn) bij een visserijdruk van
F=0,11 op basis van het populatiemodel van J. van der Meer (Jaap). De stippellijn markeert de hoogte van het pragmatisch
quotum

Afbeelding 2.2 Ontwikkeling in aanlanding van paling in heel Nederland en het IJsselmeer/Markermeer in 2010-2014 (bron:
IMARES)

2.1.2

Quotumverdeling

Het totale quotum van 36,6 ton is opgelegd aan de Friese Bond als huurder van het visrecht. De Friese Bond
heeft een verdeelsleutel vastgesteld voor de verdeling van dit quotum over de 14 Friese binnenvissers.
Bij de opzet van de pilot rond decentraal aalbeheer in Fryslân is gekozen voor invoering van een
gequoteerde aalvisserij. De gequoteerde aalvisserij vergt dat een controlesysteem wordt opgezet dat:
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- inzicht geeft in het deel van het quotum dat gebruikt is;
- inzicht geeft in de betrouwbaarheid van de geregistreerde gegevens;
- zekerheid biedt dat alle vangsten geregistreerd worden.
Om hier binnen de pilot op een praktische manier invulling aan te geven is gekozen voor een
vangstregistratiesysteem dat door de vissers gebruikt wordt, gecombineerd met controle en toezicht door
BOA’s van Sportvisserij Fryslân.

2.2

Visvangst registratiesysteem (VRS)

In 2015 is voor de registratie van alle vangsten gebruik gemaakt van het Visvangst registratiesysteem (VRS).
In 2014 hebben alle Friese vissers proefgedraaid met dit systeem, naast de registraties per SMS in het
palingregistratiesysteem (PARS) dat ook in de voorgaande jaren van de pilot gebruikt werd. In 2015 heeft het
VRS de registratie in het PARS volledig vervangen.
De registratie in het VRS vindt plaats door middel van invoer in een applicatie op een smartphone.
Kenmerkend voor de registratie is dat deze wordt uitgevoerd per ‘vangstdag’. Alle gegevens voor deze
vangstdag worden bij elkaar gehouden in een batch. De werking hiervan is als volgt:
- op het moment dat de visser wil gaan vissen meldt hij of zij zich aan op het systeem. Vervolgens wordt
een batch aangemaakt. Dit is een uniek nummer dat aan de ‘vangstdag’ is gekoppeld. De vangstdag
betreft een totale cyclus van het uitzetten van vangtuigen tot het aanlanden van de vangst. Deze
‘vangstdag’ beslaat in de meeste gevallen meerdere dagen doordat de vangtuigen gedurende meerdere
fuiknachten vissen;
- aan het begin van de vangstdag voert de visser in welke vangtuigen worden uitgezet. Het systeem maakt
het mogelijk om per vangtuig de exacte locatie in te voeren. Omdat dit bewerkelijk is, voeren de Friese
vissers in de praktijk voor hun gehele viswater in een keer de visserijinspanning in. Ze vermelden welk
type vangtuig ze uitzetten en hoeveel vangtuigen;
- wanneer de vangtuigen gelicht worden, wordt direct bij het binnenhalen van de vangst een schatting van
de hoeveelheid gevangen aal gemaakt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen rode aal, schieraal
kleiner dan 50 cm (voornamelijk mannelijke schieralen) en schieraal groter dan 50 cm (vrouwelijke
schieralen). De schatting wordt vanaf het water doorgegeven en moet minimaal een half uur voor de
aanlanding van de vangst worden verstuurd;
- bij de aanlanding op de wal wordt het werkelijk vangstgewicht met een weegschaal vastgelegd. Daarna
voert de visser het werkelijke aanlandgewicht in het VRS in. Daarna wordt de batch afgesloten en worden
de opgeslagen gegevens definitief.
Binnen het VRS wordt per visserijbedrijf het geldende quotum voor aal ingevoerd. Bij het inloggen op het
VRS krijgt de visser zowel het gebruikte deel van het quotum als het resterende quotum te zien. Bij het
afsluiten van de batch wordt het werkelijke aanlandgewicht van het resterende quotum afgetrokken.

2.3

Toezicht op de vangstregistratie

2.3.1

Controle door BOA’s

BOA’s van Sportvisserij Fryslân voeren toezicht op de vangstregistratie uit. Dit doen zij door jaarlijks circa 100
controles uit te voeren. Deze controles bestaan zowel uit aanlandingscontroles als uit ongerichte controles.
Aanlandingscontroles
Om aanlandingscontroles mogelijk te maken ontvangt de BOA een sms bericht waarin de schattingen van de
vissers zijn weergegeven. Het sms bericht bevat het batchnummer, het geschatte vangstgewicht voor de
opgegeven soortgroepen en de verwachte aanlandingstijd. Tijdig verstuurde schattingen geven de BOA 30
minuten de tijd om naar de aanlandingsplek te reizen. Op basis van de ontvangen schattingen beslist de
BOA bij welke aanlandingen hij als controleur aanwezig wil zijn. Bij de aanlandingscontroles noteert de BOA
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het werkelijke vangstgewicht. De BOA rapporteert het geschatte gewicht en de werkelijke vangstgewichten
aan Witteveen+Bos.
Ongerichte controles
Naast de controles die de BOA’s uitvoeren naar aanleiding van de meldingen in het VRS voeren de BOA’s
ook controles op eigen initiatief uit. Dit zijn controles waarmee de BOA toetst of er geen visserij plaatsvindt
die niet in het VRS wordt gemeld. Deze controles bestaan uit zowel controles op de wal als op het water.

2.3.2

Toetsing op betrouwbaarheid

Het is voor zowel visser als controleur ondoenlijk om bij elke aanlanding een controle uit te (laten) voeren.
Om met een kleiner aantal controles toch een goede grip op de betrouwbaarheid van de vangstregistratie te
houden is het systeem met schattingen en aanlandgewichten opgezet. Binnen elke batch wordt zowel een
schatting als een bijbehorend eindgewicht geregistreerd. De toetsing op de betrouwbaarheid richt zich op
het verschil tussen de schatting en het aanlandgewicht als maat voor de nauwkeurigheid waarmee
schattingen gemaakt worden. Hierbij wordt verschil tussen de schatting en het opgegeven aanlandgewicht
op de dagen zonder BOA controle vergeleken met hetzelfde verschil op de dagen waarop wel BOA controle
plaatsvindt. Deze vergelijking biedt inzicht of het registratiegedrag van de visser consistent is:
- als voor een visserijbedrijf de verschillen tussen schatting en aanlandgewicht op de dagen met controle
consequent groter zijn dan op de dagen zonder controle, suggereert dit dat de er voor de dagen zonder
controle een vertekend beeld wordt geschetst. Er zouden bewust lagere aanlandgewichten kunnen
worden opgegeven wanneer de controleur niet meekijkt;
- als de verschillen tussen schatting en aanlandgewicht altijd vergelijkbaar zijn, ongeacht de aanwezigheid
van de controleur, is dit een aanwijzing dat de registratie eerlijk verloopt.
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3
VANGSTREGISTRATIE IN 2015

3.1

Analyse van vangstopgaven

In 2015 hebben de 14 Friese binnenvisserijbedrijven een totale aalvangst van 36,4 ton geregistreerd. Deze
bestond voor 17,8 ton uit rode aal, voor 2,1 ton uit schieraal kleiner dan 50 cm en voor 16,5 ton uit schieraal
groter dan 50 cm.
In afbeeldingen 3.1 en 3.2 is de cumulatieve vangst aan aal per visserijbedrijf weergegeven. In de
afbeeldingen 3.3. en 3.4 is de totale vangst uitgedrukt als percentage van het beschikbare quotum.
In de patronen is zichtbaar dat de meeste bedrijven van ongeveer week 15 tot ongeveer week 45 aan het
vissen zijn geweest, waarbij de vangst relatief gelijkmatig over deze periode is gerealiseerd. Dit is het
duidelijkst zichtbaar in afbeelding 3.4. Dit patroon met een gelijkmatige stijging wordt voornamelijk vertoont
door de visserijbedrijven die tenminste de helft van hun jaarvangst realiseren met de visserij op rode aal.
De bedrijven met een duidelijk afwijkend patroon vissen voornamelijk op schieraal. Deze bedrijven vissen
dan ook later in het seizoen, voornamelijk tussen week 30 en 45. Opvallend is dat deze bedrijven het
grootste deel van hun jaarvangst in een tijdsbestek van 5 tot 6 weken weten te realiseren.

Afbeelding 3.1 Cumulatieve vangst per visserijbedrijven voor 7 bedrijven
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Afbeelding 3.2 Cumulatieve vangst per visserijbedrijf voor de overige 7 bedrijven
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Afbeelding 3.3 Quotumgebruik per visserijbedrijf in de tijd, voor 7 bedrijven
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35

Afbeelding 3.4 Quotumgebruik per visserijbedrijf in de tijd, voor de overige 7 bedrijven
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Afbeeldingen 3.5 en 3.6 geven de totale aalvangst per week weer, waarbij afbeelding 3.6 de cumulatieve
vangst van rode aal en de beide lengteklassen aan schieraal betreft.
In lijn met de afbeeldingen per visserijbedrijf is zichtbaar dat de vangsten in de periode tot week 32
voornamelijk uit rode aal bestaat, terwijl de vangst in de periode daarna hoofdzakelijk uit schieraal bestaat.
Het verloop van de schieraalvangsten is sterk piekerig, hetgeen laat zien dat de schieraalvissers hun vangst
in een relatief klein aantal vangsten realiseren. De vissers lijken daarbij sterk afhankelijk van pieken in de
migratieactiviteit.
Slechts een klein deel van de jaarvangst is als schieraal met een lengte tot 50 cm aangemerkt. Volgens de
opgaven is de vangst van deze lengteklasse verdeeld over de najaarsperiode gerealiseerd. De omvang van
de vangst aan kleine schieraal lijkt daarbij het patroon in de vangst van grote schieraal te volgen. Van de
vangst in de najaarsperiode is 9 % aangemerkt als schieraal tot 50 cm.

Afbeelding 3.5 Aanlanding per week aalsoort
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Afbeelding 3.6 Totale aanlanding aan aal per week
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In afbeelding 3.7 is het aantal actieve visserijbedrijven per week weergegeven. In de periode van week 20 tot
45 is het grootste aantal visserijbedrijven actief. Slechts in drie weken, alle drie in september, zijn
vangstregistraties van alle 14 Friese binnenvissers ontvangen.

Afbeelding 3.7 Aantal actieve visserijbedrijven per week
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Compleetheid van vangstregistratie

Binnen het registratiesysteem moet voor elke vangstdag zowel een schatting als een werkelijk
aanlandgewicht worden geregistreerd. In 2015 is daarvoor voor het eerst gebruik gemaakt van het VRS,
waarin schattingen en aanlandgewichten middels een batchnummer aan elkaar gekoppeld zijn. Afbeelding
3.8 laat zien dat slechts in enkele gevallen alleen een aanlandgewicht is doorgegeven, maar dat in de overige
gevallen een compleet koppel van schatting en aanlandmelding is ontvangen. De afbeelding laat verder zien
dat de vissers zich in de loop van het jaar steeds beter zijn gaan houden aan de afspraak om tenminste 30
minuten tussen de verzending van de schatting en de daadwerkelijke aanlanding te laten. Opvallend genoeg
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heeft dit zich vooral vertaald in een daling van het percentage van de batches waarbij het verschil tussen 1
en 30 minuten in lag. Het percentage batches waarbij het tijdsverschil minder dan een minuut was, vertoont
relatief veel minder verschillen tussen de kwartalen.

Afbeelding 3.8 Compleetheid van vangstregistratie per kwartaal in 2015

Om te achterhalen hoe het totaaloverzicht van de stiptheid in 2015 uit afbeelding 3.8 zich verhoudt tot de
stiptheid van de diverse visserijbedrijven, is in afbeelding 3.9 per visserijbedrijf de gemiddelde stiptheid over
alle aangemaakte batches weergegeven. Hierin valt op dat er grote verschillen tussen de visserijbedrijven
zijn. Negen bedrijven laten vrijwel altijd voldoende tijd tussen de verzending van de beide verplichte
meldingen. Bij drie bedrijven volgt de aanmelding in 30 % van de batches of meer te snel achter de
schatting. De laatste twee bedrijven springen er in de afbeelding uit omdat in meer dan 80 % van de batches
de aanmelding binnen een minuut na de schatting volgde. Dit laat zien dat slechts twee bedrijven
verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de gele partjes in afbeelding 3.8. Samen met enkele
andere bedrijven zijn ze bovendien verantwoordelijk voor het overgrote deel van de donker rode partjes.

Afbeelding 3.9 Tijdverschil tussen schattings- en aanlandingsmeldingen per visserijbedrijf

Nadere analyse laat zien, dat de beide vissers waarbij het tijdverschil tussen schatting en aanlandgewicht
meestal minder dan 1 minuut is, de melding met het aanlandgewicht vrijwel direct aansluitend op de
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schatting versturen. Beide vissers versturen hun schatting inclusief de verplichte indicatie voor de verwachte
aanlandtijd, maar wachten vervolgens niet tot de feitelijke aanlanding met het versturen van het
aanlandgewicht. Het aanlandgewicht wordt waarschijnlijk al ruimschoots voor de feitelijke aanlanding
verstuurd. De nadere analyse laat bovendien zien dat de beide vissers in veel gevallen een aanlandtijd
opgeven die, op het moment van versturen, minder dan 30 minuten weg is. Hiermee verkleinen ze de
reactietijd voor de BOA om bij de feitelijke aanlanding aanwezig te zijn. Om actie te kunnen ondernemen
worden de namen van de bedrijven waarbij afwijkingen zijn geconstateerd doorgegeven aan de Friese Bond.

3.3

Vangstregistraties

3.3.1

Uitgevoerde controles

Per 20 november waren er in 2015 in totaal 96 BOA controles uitgevoerd verdeeld over de 14 Friese
binnenvisserijbedrijven. Onder deze 96 controles waren 67 controles waarbij controle van geregistreerde
vangstgegevens heeft plaatsgevonden. De overige controles bestonden uit:
- 5 overleggen over bedrijfsvoering;
- 15 steekproeven waarbij werd gecontroleerd of een visser was uitgevaren;
- 1 controle op een vangtuig;
- 1 controle op het water;
- 3 niet succesvolle controles omdat de visser niet (meer) op de afgesproken aanlandtijd is aangetroffen;
- 2 niet succesvolle controles omdat het registratiesysteem niet werkte;
- 2 niet succesvolle controles omdat de visser buiten de opgegeven uren voor bedrijfsvoering actief was.

3.3.2

Controle verslag

In de vergelijking van het verslag van de BOA’s en de registraties in het VRS valt op dat de geregistreerde
gewichten in vier gevallen afwijken. In twee gevallen heeft de BOA een ander schattingsgewicht genoteerd
dan dat in het VRS staat. In beide andere gevallen heeft de BOA een ander aanlandgewicht genoteerd. In
deze twee gevallen staat in het VRS een hoger vangstgewicht gemeld dan in het verslag van de BOA’s.
In drie gevallen worden door de BOA’s controles en vangstgewichten gemeld die qua datum niet overeen
lijken te komen met de vangstregistratie in het VRS.

3.3.3

Controle VRS registraties

De analyse van de registraties in het VRS laat zien dat schattingen in een aantal gevallen dubbel zijn
ingevoerd. Dit lijkt vooral te gebeuren wanneer het voor de visser onduidelijk is of zijn schatting goed is
doorgekomen, bijvoorbeeld als gevolg van verbindingsproblemen met het VRS systeem.

3.4

Toetsing op betrouwbaarheid van vangstregistraties

De betrouwbaarheid van de vangstregistraties is bekeken door middel van statistische toetsing. Hierbij zijn
de vangstregistraties op dagen zonder BOA controle vergeleken met de vangstregistraties op dagen met
BOA controle. Als wordt uitgegaan van normale omstandigheden en handelen te goeder trouw is er geen
significant verschil is tussen vangstgegevens met en zonder controle.
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3.4.1

Aanpak van de toetsing

Voorbewerking
Voor de analyse is gebruik gemaakt van twee datasets:
1 een lijst met registraties in het VRS met zowel de schatting op het water als de weging aan het eind van
de dag. Elk bericht is gekoppeld aan een uniek batch-nummer. Een batch kan meerdere schattingen en
wegingen bevatten;
2 een overzicht met de resultaten van de BOA controles waarin zowel de schatting als het eindgewicht is
opgenomen.
In de lijst met registraties zijn de batches waarop BOA controle heeft plaatsgevonden verwijderd. De beide
verzamelingen zijn dus disjunct (de batches in beide datasets zijn niet overlappend). Deze schifting van
controlemetingen is gedaan op basis van het batchnummer.
Voorafgaand aan de analyse is de data van beide datasets bewerkt. Voor de dataset zonder controle zijn de
volgende stappen doorlopen:
- het samenvoegen van schattingen en wegingen van dezelfde batch. Er wordt dus batch-gewijs getoetst,
in plaats van op sms-bericht;
- het berekenen van de fractie gewogen/geschat gewicht;
- het toepassen van logtransformatie om een min of meer normale verdeling te krijgen;
- het verwijderen van uitbijters (outliers) uit de reeks.
De controle dataset is bewerkt aan de hand van de volgende stappen:
- het berekenen van de fractie gewogen/geschat gewicht;
- het toepassen van logtransformatie om een min of meer normale verdeling te krijgen;
- het verwijderen van uitbijters (outliers) uit de reeks.
Voor het bepalen van uitbijters is getoetst of de waarden op meer dan 4 maal de standaarddeviatie van het
gemiddelde liggen. Daarnaast zijn afwijkingen van factor 10 als uitbijter beschouwd.
Statistische toetsing
Kolmogorov-Smirnov test
Na het bewerken van de dataset en het koppelen van de gegevens aan het juiste bedrijf, is per bedrijf een
statistische analyse uitgevoerd om te bepalen of de gegevens met en zonder controle uit dezelfde
kansverdeling komen. Voor de toetsing zelf is de tweezijdige Kolmogorov-Smirnov(KS)-test gebruikt. De KStest is een niet-parametrische toets. Dat wil zeggen dat er geen aannames worden gedaan over de
onderliggende verdeling. De toets is met een significantie van 5 % uitgevoerd. Om een zinnige test te
kunnen uitvoeren moet het totaal aantal metingen (N1) en het aantal controlemetingen (N2) voldoende zijn.
Ook moeten deze een bepaalde verhouding hebben. Of een test kan worden uitgevoerd wordt bepaald door
(N1*N2)/(N1+N2) > 4. In tabel 3.1 is weergegeven hoeveel controles er minimaal hadden moeten
plaatsvinden om een voldoende betrouwbare test te kunnen doen.
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Tabel 3.1 Verhouding tussen reguliere metingen en controlemetingen
Bedrijfs ID

Aantal reguliere metingen

Aantal controlemetingen

Minimaal aantal controlemetingen

1

92

3

5

2

41

7

5

3

97

2

5

4

124

4

5

5

127

8

5

6

149

8

5

7

69

7

5

8

62

5

5

9

138

2

5

10

80

6

5

11

100

6

5

12

35

2

5

13

79

6

5

14

19

1

5

Ranksum-test
Als een bedrijf de Kolmogorov-Smirnov toets doorstaat, wordt de test iets aangescherpt, en wordt gekeken
of er een significant verschil in de mediaan van beide groepen is. Dit is getoetst met de ranksum-test, onder
de hypothese dat de datasets dezelfde mediaan hebben. De toets is met een significantie van 5 %
uitgevoerd.
Toetsresultaten
Om het toetsresultaat visueel te ondersteunen zijn voor elk bedrijf twee afbeeldingen toegevoegd. De eerste
afbeelding is een scatter plot waarin de schatting en het eindgewicht tegen elkaar zijn uitgezet. Zowel met
(rood) als zonder (blauw) controles. De gevonden uitbijters zijn in deze afbeelding omcirkeld. Daarnaast is er
een boxplot gemaakt van de waarde waarop is getoetst (logtransformatie van gewogen gedeeld door
geschat gewicht). Hoe meer deze boxplots lijken samen te vallen, hoe waarschijnlijker het is dat de controles
representatief zijn voor de waarden zonder controle. In afbeelding 3.10 is een voorbeeld van een grafische
weergave van het toetsresultaat opgenomen voor een visserijbedrijf. In bijlage I zijn de resultaten voor alle
visserijbedrijven weergegeven.
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Afbeelding 3.10 Grafische weergave van het toetsresultaat voor een visserijbedrijf

Op basis van de analyse en de statistische toetsing worden de volgende conclusies getrokken:
- vier batches in de reguliere metingen zijn niet volledig afgerond. Van deze batches is geen weging bekend. Deze batches zijn weggelaten in de statistische analyse;
- bij één bedrijf (bedrijf 1 in bijlage I) is een significant verschil geconstateerd in de verdelingen van de
vangstgegevens met en zonder controle (p = 0,0379). Bij dit bedrijf is de verdeling van de ratio geschat/gewogen bij vangsten met een controle significant anders dan de verdeling van de ratio’s van de
vangsten zonder controle. De ratio zonder controle is lager. Dit betekent dat bij gelijksoortige schatting
de weging zonder controle lager is dan de weging met controle. In afbeelding I.1 lijkt de afwijkende verdeling vooral bepaald te worden door 1 batch vroeg in het visserijseizoen waarbij een te lage schatting is
gegeven en een batch waarbij een schatting drie keer verstuurd is. Echter, ook wanneer de rest van puntenwolk in de afbeelding in beschouwing wordt genomen valt op dat er op dagen met controles over
het algemeen hogere aanlandgewichten zijn doorgegeven dan gemiddeld over de dagen zonder controle. Dit levert een verdenking op dat er meer gevangen wordt dan dat wordt opgegeven;
- bij één bedrijf is een significant verschil in mediaan. Dit wordt veroorzaakt doordat er één van de acht
controles een afwijking van 1 kg heeft gemeten, terwijl alle (149) geldige registraties telkens precieze
overeenkomst hebben tussen schatting en weging. Het bedrijf doorstaat de toets daarom wel en er is
geen reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van het bedrijf;
- bij zes bedrijven is de verhouding tussen controlemetingen en reguliere metingen onvoldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen;
- op basis van de plots zien we dat bij twee bedrijven diverse wegingen aanzienlijk lager uitvallen dan de
bijbehorende schattingen. Dit komt doordat voor deze batches de schattingen meerdere keren verstuurd
zijn. De gewogen gewichten in het VRS komen hierbij overeen met de werkelijke schattingen.
De identiteit van bedrijven waarbij afwijkingen zijn geconstateerd, worden bekend gemaakt aan het bestuur
van de Friese Bond.

3.5

Conclusies uit controle en registratie

De invoering van het VRS als registratiesysteem was voor een aantal bedrijven wennen. Daarom is in het
begin van het jaar extra tijd geïnvesteerd om de registraties goed voor elkaar te krijgen. Bij de analyse zien
we dan ook dat vooral aan het begin van het jaar foutjes in de registratie slopen. Zo werden batches
regelmatig niet afgesloten en vonden dubbele registraties van schattingen plaats. De fouten zijn deels
gecorrigeerd, maar niettemin zorgen zowel fouten als correcties (buiten de hierboven genoemde punten)
voor wat vertroebeling bij de analyse van de geregistreerde gegevens. Het grootste deel van de registraties
verloopt zeer soepel met het VRS. Vooral de koppeling in batches creëert veel duidelijkheid. De batches
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maken vangsten en bijbehorende schattingen veel beter traceerbaar. In de analyses valt op dat vooral fouten
en onzorgvuldigheden de uiteindelijke score drukken. De registratie op zich verloopt nu goed. Met een
verbetering van de zorgvuldigheid van enkele bedrijven zal de registratie helemaal goed uit de verf komen.
Bij een betere registratie zouden de gele en donkerrode parten in het taartdiagram van afbeelding 3.8 vrijwel
geheel moeten kunnen verdwijnen, zodat het taartdiagram blauw kleurt.
Dit jaar is een groter deel van de BOA controles gebruikt om te toetsen of alle visserijactiviteiten wel door de
vissers gemeld worden. Hierdoor was een kleiner aantal controles beschikbaar voor de controle op de
betrouwbaarheid van de geregistreerde gegevens. Uiteindelijk zijn 67 controles gericht op de
betrouwbaarheid uitgevoerd. Tabel 3.1 laat zien dat de aandacht van deze 67 controles ongelijk over de
visserijbedrijven is verdeeld. Hierdoor zijn zes bedrijven minder vaak gecontroleerd dan het aantal controles
dat benodigd is om betrouwbare uitspraken te kunnen doen (5 controles). Daarentegen is een aantal
bedrijven juist vaker gecontroleerd dan dat statistisch gezien strikt noodzakelijk is.
De BOA’s hebben de bevindingen van de controles zelf bijgehouden. De controles stonden daardoor los van
het VRS systeem. De BOA’s hebben ook geen batchnummers vermeld in hun verslag. In de analyse zijn
hierdoor een aantal punten naar voren gekomen waarop de registratie in het VRS en de BOA controles van
elkaar afweken.
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4
ONTWIKKELING BINNEN DE PILOT IN 2011 - 2015

2015 was alweer het vijfde jaar van de pilot decentraal aalbeheer in Fryslân. In dit hoofdstuk zijn de
resultaten van de vijf onderzoeksjaren op een rij gezet om ontwikkelingen in vangsten en registraties
inzichtelijk te maken.

4.1

Rode aal versus schieraal

In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de vangsten, die door alle deelnemende visserijbedrijven zijn
geregistreerd, en van de relatie van deze totale vangst tot het quotum. De tabel laat zien dat in alle jaren het
overgrote deel van de beschikbare vangstruimte is benut. In 2014 is een relatief groter deel van de
beschikbare vangstruimte onbenut gebleven. Er waren dat jaar meerdere bedrijven die minder dan 95 % van
hun persoonlijke quotum hebben benut. In 2015 hebben alle bedrijven (vrijwel) hun gehele quotum benut.

Tabel 4.1 Vangsten en quotagebruik door de jaren heen. Vangsten en quota uitgedrukt in ton
Jaar

Totaal aantal
bedrijven

Deelnemende
bedrijven

Totaal quotum
voor Fryslân

Beschikbaar
quotum

Gerealiseerd
e vangst

Gebruikt
quotum

2011

17

14

36,6

32,7

32,2

98,5 %

2012

16

15

36,6

35,4

34,6

97,7 %

2013

14

14

36,6

36,6

35,5

97,0 %

2014

14

14

36,6

36,6

34,6

94,5 %

2015

14

14

36,6

36,6

36,4

99,5 %

In tabel 4.2 is het aandeel rode aal en schieraal in de jaarlijkse vangst weergegeven. Deze verdeling is
gebaseerd op de invoer door de vissers in het registratiesysteem. Het aandeel schieraal in de vangsten
varieert van jaar tot jaar en is gemiddeld 56,8 %. Bij de vaststelling van het wetenschappelijk quotum in 2011
is uitgegaan van een aandeel van schieraal aan de vangsten van 52 %, gebaseerd op de enquête van de
Friese Bond uit 2008. In vier van de vijf jaren binnen de pilot lag het aandeel schieraal in de vangsten hoger
dan deze waarde.
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Tabel 4.2 Aandeel rode aal en schieraal in de gerealiseerde vangsten. Vangsten uitgedrukt in ton
Jaar

Rode aal vangst

Schieraal vangst

Aandeel rode aal

Aandeel schieraal

2011

14,9

17,3

46.3 %

53.7 %

2012

14,3

20,3

41.3 %

58.7 %

2013

14,2

21,3

40.0 %

60.0 %

2014

13,6

21,0

39.3 %

60.7 %

2015

17,8

18,6

48.9 %

51.1 %

4.2

Vangstverdeling in de tijd

In afbeelding 4.1 is voor de vijf jaren binnen de pilot de totale vangst van de deelnemende visserijbedrijven
uitgedrukt als percentage van het beschikbare quotum uitgezet. Algemeen valt op dat het patroon in het
quotumgebruik in de verschillende jaren sterke overeenkomsten vertoont. Als de verschillende jaren
vergeleken worden lijkt er geen trend te bestaan. Wel valt op dat in de twee jaren waarin het aandeel
schieraal in de vangst het laagst was (2011 en 2015), de vangst relatief eerder in het jaar gerealiseerd werd.
De verschillen van jaar tot jaar lijken vooral samen te hangen met het temperatuursverloop in het voorjaar
(afbeelding 4.2). In jaren met een relatief koud voorjaar komt de visserij later op gang.

Afbeelding 4.1 Jaarlijks verloop van het gebruik van het totale Friese quotum
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Afbeelding 4.2 Maandgemiddeld temperatuursverloop voor KNMI station Leeuwarden

In afbeelding 4.3 is het jaarlijks quotumgebruik weergegeven voor 10 visserijbedrijven die alle jaren aan de
pilot hebben deelgenomen. De afbeeldingen laten zien dat een aantal bedrijven jaarlijks vrijwel hetzelfde
patroon in quotumgebruik vertoont, terwijl er bij andere bedrijven twee typen verdelingen lijken te bestaan.
Opvallend genoeg betreft deze tweedeling voor de verschillende bedrijven andere jaren. Deze variatie
draagt bij aan het relatief uniforme beeld dat in afbeelding 4.1 geschetst wordt. Omdat de patronen tussen
de bedrijven verschillen lijkt de variatie minder bepaald te worden door externe factoren en meer door
verschillen in bedrijfsvoering.

Afbeelding 4.3 Jaarlijks quotumgebruik van 10 visserijbedrijven over de periode 2011 - 2015
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4.3

Nauwkeurigheid van vangstregistratie

In de afbeeldingen 4.4 tot en met 4.8 zijn taartdiagrammen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de
vangstregistratie weergegeven. Van het tweede kwartaal van 2011 tot en met het derde kwartaal van 2014 is
een duidelijke opgaande lijn in mate van nauwkeurigheid te zien. In het vierde kwartaal van 2014 volgt een
kleine terugval, die vermoedelijk samenhangt met de invoering van het VRS. In het najaar van 2014 werd dit
naast het PARS sms systeem gebruikt, waardoor de registratiedruk extra hoog was. Zoals in paragraaf 3.2 is
besproken, is in 2015 volledig overgestapt naar het VRS. Vroegtijdige verzending van aanlandingsgewichten
door twee bedrijven draagt in grote mate bij aan het beeld dat in 2015 minder nauwkeurig geregistreerd is.
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Afbeelding 4.4 Compleetheid van sms meldingen per kwartaal in 2011 (Kruitwagen, 2011)

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Afbeelding 4.5 Compleetheid van sms meldingen per kwartaal in 2012 (Kruitwagen, 2013)

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Afbeelding 4.6 Compleetheid van sms meldingen per kwartaal in 2013 (Kruitwagen, 2014)
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Afbeelding 4.7 Compleetheid van sms meldingen per kwartaal in 2014 (Kruitwagen, 2015)

Afbeelding 4.8 Compleetheid van vangstregistratie per kwartaal in 2015

4.4

Toetsingsresultaten

In tabel 4.3 is voor de jaren binnen het lopende project weergegeven welke gegevens zijn gebruikt voor
statistische toetsing van de geregistreerde vangstgegevens. Het overzicht laat zien dat er door invoering van
het VRS in 2015 het aantal schattingen nu gelijk is met het aantal registraties. Door de structuur waarbij
schatting en aanlandgewicht aan elkaar gekoppeld zijn, moet de registratie altijd volledig zijn. De dataset
voor de statistische controle is voor het eind van het jaar aangeleverd, waardoor voor vier batches de
weging nog niet verwerkt was.

Tabel 4. 3 Aantal registraties in verschillende jaren
2013

2014

2015

aantal ‘reguliere’ registraties

1236

1272

1217

- met schatting

1062

1197

1217

- met weging

1236

1272

1213

81

91

67

aantal BOA controles
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Tabel 4.4 toont het toetsingsresultaat per visserijbedrijf over de jaren 2013, 2014 en 2015. Het overzicht laat
zien dat de registraties van een aantal bedrijven jaar na jaar wordt goedgekeurd (groengedrukte tekst). Zij
doorstaan jaarlijks de test of hebben zelfs ieder jaar exact dezelfde relatie tussen schattingen en
eindgewichten. Daarnaast is echter ook te zien dat ieder jaar een of twee bedrijven niet door de statistische
toetsing heen komen. Verder valt op dat er ieder jaar meerdere bedrijven zijn waarbij te weinig controles
uitgevoerd zijn, terwijl het totaal aantal controles voldoende zou moeten zijn om alle bedrijven voldoende te
controleren.

Tabel 4.4 Ontwikkeling in resultaten per visserijbedrijf
Bedrijfs ID

2013

2014

2015

1

weeggedrag bij controle verschilt
van weeggedrag zonder controle

toets doorstaan

te weinig controles

2

te weinig controles

te weinig controles

exact zelfde verdeling

3

exact zelfde verdeling

exact zelfde verdeling

te weinig controles

4

mediaan wijkt af

weeggedrag bij controle verschilt
van weeggedrag zonder controle

te weinig controles

5

exact zelfde verdeling

mediaan wijkt af

toets doorstaan

6

exact zelfde verdeling

exact zelfde verdeling

mediaan wijkt af door één
afwijking, toets wel doorstaan

7

toets doorstaan

toets doorstaan

toets doorstaan

8

toets doorstaan

te weinig controles

toets doorstaan

9

toets doorstaan

te weinig controles

te weinig controles

10

te weinig controles

exact zelfde verdeling

exact zelfde verdeling

11

exact zelfde verdeling

mediaan wijkt af

exact zelfde verdeling

12

te weinig controles

weeggedrag bij controle verschilt
van weeggedrag zonder controle

te weinig controles

13

geen registraties

mediaan wijkt af

weeggedrag bij controle verschilt
van weeggedrag zonder controle

14

geen registraties

geen registraties

te weinig controles
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5
EVALUATIE

5.1

Een korte beschouwing

De pilot decentraal aalbeheer is in 2011 opgezet om de praktische haalbaarheid en uitvoerbaarheid van
decentraal aalbeheer te onderzoeken. Fryslân is hierbij als proeftuin gekozen. In de afgelopen vijf jaar heeft
de pilot in Fryslân zich steeds verder ontwikkeld. Ieder jaar is een stap gezet om de pilot verder te
verbeteren. De eerste jaren hebben zich sterk gericht op de omschakeling die decentraal aalbeheer van
visserijbedrijven vraagt. Basale onderdeel daarbij was het registreren van gegevens. In de aanvangsperiode
van de pilot waren vissers bang voor verlies van hun vrijheid en beducht om op de vingers gekeken te
worden en openheid over bedrijfsgegevens te moeten geven. Het opbouwen van een (onderlinge)
vertrouwensrelatie was daarom een belangrijk aspect binnen de pilot. Een volgende obstakel bleek de
registratie zelf. De registratie kostte aanvankelijk best veel tijd, hetgeen voor diverse vissers ook samenhing
met onbekendheid van de mobiele telefoon.
We beseffen het niet altijd, maar er is inmiddels veel gebeurd. Na het visserijseizoen van 2015 staan de
zaken er heel anders voor. De Friese bedrijven nemen allemaal deel aan de pilot en maken daarbij gebruik
van de VRS applicatie op de smartphone. Een hele stap vooruit ten opzichte van de situatie van nog maar vijf
jaar geleden, waarin veel bedrijven hun vangsten niet of nauwelijks voor zichzelf registreerden. Gedurende
de vijf jaar van de pilot zijn de voordelen van decentraal aalbeheer voor de visserijbedrijven steeds
duidelijker geworden. Het belangrijkste voordeel is dat deze vorm van visserij bijdraagt aan een betere
economische situatie voor de individuele bedrijven. Daarbij geldt dat de inzichten uit het decentraal
aalbeheer de Friese vissers gedurende de afgelopen jaren hebben aangezet om zelf extra stappen te zetten
om de eigen economische situatie verder te verbeteren. Het decentraal aalbeheer heeft de vissers meer
inzage in de eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden gegeven en stimuleert tot bewustere
toekomstgerichte bedrijfsvoering.

5.2

Aanbevelingen

In bovenstaande beschouwing geven we aan dat we veel gewonnen hebben in de afgelopen 5 jaar. Toch kan
het met beperkte aanpassingen nog beter.
Aan de zijde van de visserijbedrijven geldt dat er uit de controles blijkt dat er toch nog afwijkingen
plaatsvinden. Aantal en ernst verschillen per jaar, maar feit blijft dat de laatste drie jaar telkens een of twee
bedrijven de statistische toetsing niet doorstaan. De afwijkingen vergt een verbetering van de registratie van
de visserijbedrijven.
Daarnaast geldt dat twee bedrijven hun aanlandingsmeldingen ruim voor de werkelijke aanlanding
versturen. Deze vroege verzending hoeft de BOA controles niet te belemmeren zolang er maar voldoende
tijd zit tussen schattingsmelding en de werkelijke aanlanding. Dit is echter lastig te controleren. Bovendien
zou deze controle niet nodig moeten zijn. De vroege verzending zorgt daarnaast bij de evaluatie voor een
vertroebeld beeld. Verzoek aan de betreffende vissers is dan ook om schattings- en aanlandingsmeldingen
niet direct na elkaar te sturen, maar om de aanlandingsmeldingen (conform afspraak) pas na de werkelijke
aanlanding te versturen.
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Aan de zijde van de BOA’s zijn er eveneens twee aandachtspunten te benoemen. Het eerste aandachtspunt
betreft de verdeling van de controle-inspanning over de 14 Friese visserijbedrijven. In de afgelopen drie jaar
zien we dat niet bij alle bedrijven een voldoende hoge controle-inspanning is gepleegd. In 2015 was dit zelfs
bij 6 bedrijven het geval. Het spanningsveld dat bij de BOA controles optreedt is dat het enerzijds nodig is
om voldoende controles uit te voeren, maar dat anderzijds spontane controles andere typen fouten aan het
licht kunnen brengen. Het verzoek aan de BOA’s is om zorg te dragen voor een goede balans en te streven
naar de uitvoering van voldoende reguliere controles per visserijbedrijf.
Het tweede aandachtspunt betreft de registratie van controlegegevens door de BOA’s. De BOA controle
stond in 2015 los van het VRS. De batches vormen een makkelijk koppelmechanisme dat nu nog niet benut
wordt. De BOA’s zouden de evaluatie vereenvoudigen door te noteren op welke batches ze controles
hebben uitgevoerd. Nog makkelijker is het als de BOA’s zelf in het VRS gaan werken. Gedurende het
afgelopen jaar is het aantal functionaliteiten van het VRS verder uitgebreid. Hierbij is ook de mogelijkheid
gecreëerd dat BOA’s gebruikt maken van het VRS om de bevindingen van hun controles vast te leggen.
Hierdoor worden de gegevens die door vissers en BOA worden geregistreerd optimaal gekoppeld, zodat zo
goed mogelijk grip bestaat op de registratie en een eerlijk beeld ontstaat. Het advies is daarom om de BOA’s
bij voortzetting van de pilot gebruik te laten maken van het VRS voor registratie van hun bevindingen. Als
alle registraties in het VRS staan, kunnen afwijkingen eerder gesignaleerd worden, zodat er binnen het
visserijseizoen kan worden bijgestuurd.

5.3

Knelpunten en dilemma’s

Binnen de pilot is inmiddels aan een aantal doelstellingen, die de Friese Bond zichzelf gesteld heeft, voldaan.
Zo wordt inmiddels gewerkt met een doeltreffend registratiesysteem, waarbij de BOA’s van Sportvisserij
Fryslân toezicht op de vangstregistratie houden. Bovendien wordt met het systeem uitgebreide informatie
over de vangsten en visserijactiviteiten verzameld, die in de toekomst ter onderbouwing van quota gebruikt
zou kunnen worden. In de laatste jaren nemen alle leden van de Friese Bond actief deel aan de pilot en
dragen zij ook financieel bij.
Een aantal doelstellingen kan dus ‘afgevinkt’ worden. De meest in het oogspringende doelstelling die nog
niet gehaald is, betreft de doelstelling dat alle leden van de bond per eind 2015 een duurzaam aalquotum
hanteren en handhaven. Deze doelstelling vergt dat 1) er een mechanisme aanwezig is om een gequoteerde
aalvisserij te kunnen controleren en reguleren, 2) duidelijk is wat een ‘duurzaam’ aalquotum is, 3) vissers
bereid zijn om dit quotum te hanteren.
We kunnen vaststellen dat per eind 2015 aan punt 1 voldaan is. Met de huidige opzet van de pilot en het
VRS registratiesysteem kan de gequoteerde aalvisserij worden gecontroleerd en gereguleerd. Met andere
woorden, we hebben de knoppen om aan te draaien.
De volgende vraag is hoever we aan de knoppen moeten draaien voordat we een ‘duurzaam’ aalquotum
bereiken (punt 2). Aan de vraag wat duurzaam is, zijn door de sector en andere betrokkenen al veel woorden
gewijd. Duidelijk is dat dit een discussiepunt is, waarbij momenteel vanuit de verschillende perspectieven
nog verschillende antwoorden bestaan. Om toch alvast een stap richting de uiteindelijke duurzame stip op
de horizon te kunnen zetten, is er binnen de pilot Fryslân bekeken welk quotum gehanteerd kan worden om
ervoor te zorgen dat tenminste 40 % van de huidige productie aan schieraal uit kan trekken (Kruitwagen,
2011 en 2014). Dit quotum wordt aangeduid als het wetenschappelijke quotum.
Dit brengt ons bij punt 3, de bereidheid van vissers om het berekende quotum te hanteren. Binnen de pilot
is toegewerkt naar het wetenschappelijk quotum. Dit wordt in deze beschouwing dan ook als doel genomen.
Bij de berekening van het wetenschappelijke quotum in 2013 bleek dat dit quotum ruim lager lag dan het
pragmatisch quotum van 36,6 ton. Bovendien werd op basis van de uitgangspunten in de wetenschappelijke
quotumberekening aangegeven dat het quotum voor de navolgende jaren verder zou dalen om aan de
doelstelling van 40 % uittrek van de huidige productie te kunnen blijven voldoen. De twee onderzoeken naar
de economische situatie van de Friese binnenvissers die de afgelopen jaren door het LEI zijn uitgevoerd,
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laten beide zien dat de vissers er economisch niet goed voor staan. Een teruggang in quotum zal voor
diverse bedrijven naar verwachting in een onhoudbare situatie resulteren. De vissers die bij het pragmatische
quotum al moeite genoeg hebben om het hoofd boven water te houden, zien een overgang naar het
wetenschappelijke quotum dan ook niet zitten.
De weerstand tegen het wetenschappelijke quotum richt zich deels op de quotumberekening. Voordat
ingeleverd gaat worden om aan een quotum te kunnen voldoen, moet zoveel mogelijk zekerheid bestaan
met betrekking tot de juistheid van het berekende quotum. Om deze zekerheid te verkrijgen is meer
onderbouwing wenselijk dan dat tot noch toe geleverd is.
De tweede bron van weerstand bevindt zich zo mogelijk op een lastiger vlak en is beleidsmatig van aard. In
het Nederlands Aalbeheerplan is beschreven dat de landelijke sluiting van de aalvisserij in het najaar een
tijdelijke maatregel is en dat parallel wordt verkend of het mogelijk is om een decentraal georganiseerd
aalbeheer te organiseren op basis van de structuur van de VBC’s. De verkenning heeft geleid tot de pilot in
Fryslân. Buiten Fryslân is sinds 2010 de gesloten tijd van 3 maanden in onveranderde vorm van kracht
gebleven. Dit betekent dat ook het ambitieniveau en de ruimte voor de aalvisserij sinds 2010 onveranderd
zijn gebleven. Om een ‘level playing field’ te handhaven en de Friese vissers gelijk te belasten als hun
collega’s buiten Fryslân, wordt al sinds 2010 het pragmatische quotum opgelegd aan de Friese Bond. Dit
quotum is immers afgeleid van de vangst die de Friese vissers in 2010, met een gesloten tijd van 3 maanden,
hebben weten te realiseren. Zolang de regulatie van de aalvisserij buiten Fryslân ongewijzigd blijft, zal iedere
aanscherping van het quotum in Fryslân de Friese vissers benadelen ten opzichte van de collega’s in andere
provincies. Dit zorgt voor een patstelling die ervoor zorgt dat het ambitieniveau van de Friese Bond niet snel
zal worden aangepast.
In 2014 is in opdracht van DUPAN het rapport ‘Duurzaam aalbeheer op basis van balansberekeningen’
opgesteld. In dit rapport zijn de mogelijkheden voor toepassing van een gequoteerde visserij buiten Fryslân
verkend. Het rapport biedt perspectieven voor toepassing van decentraal aalbeheer in andere delen van
Nederland. Desondanks is het decentraal aalbeheer vooralsnog beperkt gebleven tot Fryslân. Een belangrijke
reden hiervoor lijkt dat de huidige situatie in aalvisserij beleidsmatig als vertrekpunt wordt genomen en dat
niet de situatie van voor 2009 (eerste sluiting in het kader van het aalbeheerplan) als uitgangspunt geldt.
Deze situatie lijkt ervoor te zorgen dat er vanuit het beleid geen bereidheid bestaat om wijzigingen in het
aalbeheer door te voeren.
De slechte economische situatie van de beroepsvisserij en de voortdurende ongelijke lastenverdeling die
sinds 2009 binnen de aalvisserij bestaat als gevolg van de invoering van de periodieke sluiting in september,
oktober en november, vragen om het doorbreken van de status quo en het uitwerken van een eerlijke en
werkbare oplossing. De pilot in Fryslân heeft laten zien dat decentraal aalbeheer een eerlijk en goed
functionerend onderdeel van het aalbeheer kan zijn. Dit vergt echter dat de hier benoemde dilemma’s met
betrekking tot decentraal aalbeheer in brede context beschouwd worden. Dit betekent dat de volledige
Nederlandse aalvisserij beschouwd moet worden in het licht van de ontwikkelingen in de jaren sinds het van
kracht worden van de Europese Aalverordening in 2007. Daarbij geldt als voorwaarde dat bij alle betrokken
partijen wil en bereidheid bestaat om tot een eerlijke werkbare oplossing te komen en, waar nodig,
concessies te doen. Alleen zo kan een echt toekomstperspectief aan de aalvisserij geboden worden.
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Nauwkeurigheid van schatting en eindgewicht per bedrijf
Onderstaand is per visserijbedrijf weergegeven hoe de ontvangen schattingen en eindgewichten zich
verhouden. In de linkerafbeelding zijn schattingen afgezet tegen de bijbehorende eindgewichten voor zowel
reguliere vangstdagen (zonder controle; in blauw) als dagen waarop wel controle heeft plaatsgevonden (in
rood). In de rechterafbeelding is de spreiding in het verschil tussen schatting en eindgewicht weergegeven
voor de vangstdagen zonder controle (regulier) en de dagen met controle (controle).
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