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Oer-Hollandse delicatesse.

Palinkjes kleiner dan 12 cm.

Internationaal handhaven
Deze keer een “Oer-Hollands” onderwerp, en wel 
paling. Gerookt en gestoofd een echte Hollandse 
delicatesse. Toch zal het ook u niet zijn ontgaan dat 
de Europese paling sinds 13 maart 2009 op CITES lijst 
B staat. De familie van zoetwater paling bestaat uit 
vijftien soorten waar onze Europese paling (Anguilla 
anguilla) er één is. De andere veertien soorten zijn 
overigens niet beschermd. Feitelijk zijn slechts vier 
van deze soorten commercieel van belang. Dit zijn de 
Japanse paling (A. japonica), Amerikaanse paling (A. 
rostrata), de Short-finned Eel (A. australis) en natuurlijk 
onze eigen Europese paling. 

Bescherming was noodzakelijk omdat populaties van 
Europese paling de afgelopen dertig jaar aanzienlijk 
zijn afgenomen. De Internationale handel is één van 
de oorzaken van deze afname. Na 1990 schakelden 
veel Aziatische palingopkweek bedrijven over van 
Japanse naar de Europese glasaal omdat de Japanse 
glasaal  schaars werd en daardoor duurder. Glasaal 
wordt gebruikt als “zaad” in de opkweek bedrijven en 
het betreft dan palinkjes kleiner dan twaalf centi-
meter.

De bescherming van de Europese paling bestaat 
ondermeer uit een periodiek vangstverbod en iedere 
EU lidstaat waar de soort voorkomt moet een Paling 
Management Plan ontwikkelen waarin ondermeer 
ook quota’s worden gesteld aan de export van 
glasaal. Hierdoor is ook de waarde van de Europese 
glasaal aanzienlijk gestegen. 

Het is algemeen bekend dat, daar waar geld valt te 
verdienen, men het niet zo nauw neemt met de regels 
en ligt criminaliteit op de loer. 

Begin 2012 bleek dus dat ook de Europese paling 
onderwerp van illegale handel is geworden. De 
Spaanse Guardia Civil  maakte in maart 2012 bekend 
een criminele organisatie te hebben opgerold die 
zich vanuit Spanje bezig hield met de illegale export 
van glasaal. Naast Spaanse verdachten waren er ook 
personen uit Bulgarije, België en Roemenië betrokken. 
De glasaal werd als “zeebarbeel” vanuit het Spaanse 
Gallicië naar Sofia in Bulgarije overgebracht en  daar 
op papier verkocht aan een lokale handelaar die de 
partij weer  naar de Filippijnen liet vliegen. Tijdens dit 
onderzoek is aangetoond dat tenminste vijfduizend 
kilo glasaal illegaal is verhandeld, waarvan 1500 kilo in 
beslag is genomen. De waarde van één kilo glasaal is 
minstens ! 500,- 

Naast deze illegale handel in glasaal, hebben  in 

Polen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk grote 
inbeslagnemingen plaatsgevonden van diepgevroren 
verse- en gerookte Europese paling, afkomstig uit 
China. In de meeste gevallen werd op de invoerdo-
cumenten aangegeven dat het  de Japanse paling 
betrof, maar onderzoek wees uit dat een aanzien-
lijk percentage Europese paling was,  De in beslag 
genomen hoeveelheden van Europese paling die 
vanuit Zuidoost Azië  binnen de EU in beslag zijn 
genomen, bedragen in totaal meer dan zestigduizend 
kilogram. 

Hoewel de vangst van glasaal binnen Nederland nau-
welijks onopgemerkt zal kunnen plaatsvinden, is het 
gezien de Nederlandse handelsgeest en de levendige 
binnenlandse handel in paling, goed mogelijk dat 
ook Nederlanders zijn betrokken bij  illegale handel in 
Europese paling. Niet zozeer voor de export maar om  
Nederlandse viswateren weer te voorzien van nieuwe 
paling. 

Tevens zijn in Nederland een aantal “gesloten 
gebieden” waar de gehalten aan schadelijke stoffen 
de paling voor consumptie ongeschikt maken. In 
deze gebieden kan juist veel jonge paling voorkomen 
(tussen de twaalf en twintig centimeter) die ook voor 
aqua-cultuur kan worden gebruikt. Mede gezien 
het bijkomende voedselveiligheidaspect zou extra 
controle op vangst en handel in deze gebieden op 
zijn plaats zijn. 
In 2012 zal door PDM  aandacht worden besteed aan 
de wetgeving rondom de Europese Paling.
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