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Inleiding bij het convenant 'DUPAN'  
 
 
De visstand van de Europese aal (Anguilla anguilla) bevindt zich op een te laag niveau. Voor 
de Europese Commissie was dit aanleiding om in 2007 de Europese Aalverordening vast te 
stellen, waarin de Europese lidstaten worden verplicht een nationaal Aalplan op te stellen.  
 
Inmiddels heeft Nederland een Aalplan opgesteld dat op 20 oktober 2009 is goedgekeurd door 
de Europese Commissie. Dit plan beoogt een duurzaam herstel van de aalstand in de 
Nederlandse binnenwateren. Daartoe bevat het plan onder meer de volgende maatregelen: 

• in de maanden september t/m november mag niet gevist worden op aal; 
• In de periode 2010 t/m 2012 is jaarlijks een bedrag van € 375.000 beschikbaar als 

subsidie voor de aankoop van glasaal voor uitzet in het oppervlaktewater. 
 
De Nederlandse aalvissers, de aalkwekers, en de aalhandel en aalverwerkers zijn er echter van 
overtuigd dat er meer gedaan kan worden dan vermeld in het voornoemd Nederlands Aalplan, 
om te komen tot een duurzaam herstel van de aalstand.  
 
Om dat te kunnen doen zijn de genoemde partijen een samenwerking aangegaan onder de 
naam 'Duurzame Palingsector Nederland', hierna te noemen DUPAN. De samenwerkende 
partijen in DUPAN vertegenwoordigen tezamen op dit moment zo’n 80% van de gehele 
Nederlandse palingsector. Als vertegenwoordiging van de palingsector wil DUPAN haar 
verantwoordelijkheid nemen en een substantiële bijdrage leveren aan de realisatie van het 
Aalplan. Daarbij heeft DUPAN zichzelf een hoger ambitieniveau gesteld dan aangegeven in 
het Aalplan. Dit uit zich in een meer duurzaam aalherstel, te realiseren in een kortere tijd. 
 
De vormgeving van de samenwerking tussen de onderlinge partijen en de doelstellingen van 
DUPAN zijn vastgelegd in het navolgende convenant. 
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CONVENANT 'DUPAN'  
 
 
 
ARTIKEL 1 ALGEMEEN 
 
Lid 1 De ondergetekende partijen richten op het samenwerkingsverband  

'Duurzame Palingsector Nederland', hierna te noemen 'DUPAN'. 
 
Lid 2 De 'DUPAN' is een samenwerkingsverband dat bestaat uit een 

vertegenwoordiging van de Nederlandse vereniging van palinghandelaren 
(NeVePaling), De Nederlandse vereniging van viskwekers (NEVEVI) en de 
Combinatie van Beroepsvissers (CvB), die tezamen de Nederlandse 
palingsector vertegenwoordigen in casu het aalherstel en in gevallen waarbij er 
sprake is van een gezamenlijk belang. 

 
Lid 3 De 'DUPAN'  laat bestaande bevoegdheden en verantwoordelijkheden intact. 

Dit betekent dat partijen vanuit de eigen beleids- en bestuurlijke kaders 
deelnemen aan de 'DUPAN'. De leden van de 'DUPAN' hebben daartoe een 
vanuit de eigen geleding verstrekt mandaat. 

 
Lid 4 Ten aanzien van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van partijen in de 

'DUPAN' wordt uitgegaan van de vigerende wettelijke aanwezige kaders. 
 
Lid 5 De 'DUPAN'  krijgt de rechtsvorm van een stichting, die fungeert als 

samenwerkingsverband op basis van de in dit convenant vastgestelde 
doelstellingen. 

 
 
ARTIKEL 2 DOELSTELLINGEN  'DUPAN' 
 
Lid 1  Het door partijen vormgeven en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan de 

realisatie van: 
- een duurzaam herstel en instandhouding van de aalstand in de Nederlandse 

binnenwateren; 
- oplossingen voor een diervriendelijke vangst, kweek en verwerking van aal; 
- een milieuverantwoord,  duurzaam productieproces 
- duurzame instandhouding van de Nederlandse palingsector. 
 

Lid 2  Het maken van concrete afspraken en versterken van de samenwerking tussen 
partijen ter realisatie van de gezamenlijke doelstellingen, middels de oprichting 
van de “Stichting DUPAN”. 

 
Lid 3 Het door partijen bijeenbrengen van (financiële) middelen voor het uitvoeren 

van de door de 'DUPAN' uit te voeren activiteiten. 



 

 
Lid 4 Door partijen gezamenlijk te organiseren verstrekking van voorlichting aan de 

respectievelijke achterbannen, belanghebbenden en stakeholders over de 
doelstellingen en activiteiten van 'DUPAN'. 

 
 
ARTIKEL 3 SAMENSTELLING 
 
Lid 1  In de 'DUPAN' heeft elk van de ondergetekende partijen zitting met een  

vertegenwoordiger die tezamen het bestuur vormen. 
 
Lid 2 De vertegenwoordigers die namens de ondergetekende partijen zitting hebben 

in het bestuur van de 'DUPAN' worden benoemd voor een periode van 3 jaar 
 
Lid 3 De 'DUPAN' kan van buiten de eigen gelederingen onafhankelijke 

bestuursleden en adviseurs betrekken. 
 
Lid 4 De 'DUPAN' stelt zo mogelijk een Raad van Toezicht aan waarin experts 

zitting hebben vanuit - in elk geval maar niet uitsluitend - milieu, politiek, 
economie. 

 
 
ARTIKEL 4 TAAKVERDELING 
 
Lid 1 Het bestuur van 'DUPAN' stelt een voorzitter, penningmeester en secretaris 

aan. 
 
Lid 2 De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de 'DUPAN' . 

De voorzitter draagt zorgt voor een doelmatig functioneren van de 'DUPAN'.  
 
Lid 3 De secretaris houdt administratie, legt verslag van de vergaderingen, draagt 

zorg voor de agendering en convocaties en stelt een jaarverslag op.  
 
Lid 4 De penningmeester draagt zorg voor de registratie van alle inkomsten en 

uigaven van de 'DUPAN' en het financieel jaarverslag. 
 
Lid 5 In onderling overleg wordt voor de overige leden van de 'DUPAN' een 

taakverdeling gemaakt. 
 
Lid 6  De Raad van Toezicht adviseert het bestuur en houdt toezicht op haar 

functioneren. 
   
 



 

ARTIKEL 5 WERKWIJZE 
 
Lid 1  De in artikel 2 van dit convenant beschreven doelstellingen zijn uitgewerkt in 

een werkplan. In dit plan zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van 
activiteiten.  

 
Lid 2 Over het werkplan zal de 'DUPAN' waar mogelijk het overleg zoeken met het 

ministerie van LNV en de Europese Commissie teneinde de door de  'DUPAN' 
te ondernemen activiteiten onder te brengen in het Nederlands Beheerplan Aal 

  
Lid 3 De door de 'DUPAN' uit te voeren activiteiten worden jaarlijks in het najaar 

vastgelegd in een jaarplan, inclusief begroting. Een jaarverslag en financieel 
verslag over het voorgaande jaar worden jaarlijks in het voorjaar opgesteld. 

 
Lid 4 De 'DUPAN' vergadert naar behoefte, maar minstens  een maal per kwartaal. 
 
Lid 6 De 'DUPAN' evalueert de uitgevoerde activiteiten en rapporteert hierover aan 

de betrokken partijen en aan andere partijen waartoe de 'DUPAN' besluit. 
 
Lid 7 Het functioneren van de 'DUPAN' wordt periodiek geëvalueerd door de Raad 

van Toezicht. 
 
 
 
ARTIKEL 6 BESLUITVORMING 
 
Lid 1  Besluitvorming, respectievelijk het vaststellen van werkplan en jaarplannen of 

onderdelen daarvan, vindt plaats op basis van consensus, met inachtneming van 
het gestelde in art. 1, lid 3. 

 
Lid 2 Indien tussen partijen, voorzover noodzakelijk, geen consensus kan worden 

bereikt of indien zich geschillen voordoen, zal de Raad van Toezicht om 
bemiddeling worden gevraagd. 

 
Lid 3 Vaststelling van besluiten en plannen gebeurt in bestuursvergaderingen, vast te 

leggen in de notulen. 
 
 
 
ARTIKEL 7 INKOMSTEN 
 
Lid 1 De vaste inkomsten van de stichting 'DUPAN' bestaan uit een jaarlijkse 

bijdrage van partijen. 
 
Lid 2 De 'DUPAN' zet zich actief in voor het verkrijgen van subsidies. 



 

ARTIKEL 8 BEHEERKOSTEN EN TOEDELING KOSTEN 
 
Lid 1 Als beheerkosten worden onderscheiden: 

a. organisatiekosten (vergaderkosten, secretariaat); 
b. kosten m.b.t. ontwikkeling en uitvoering van activiteiten ter realisering van 

de doelstellingen, zoals omschreven in art. 2 van dit convenant; 
c. kosten van overige activiteiten 

 
Lid 2  Bij het opstellen en uitvoeren van plannen c.q. activiteiten wordt zo veel 

mogelijk gestreefd naar co-financiering, zowel nationaal als EU 
 
 
ARTIKEL 9 INWERKINGTREDING EN WERKINGSDUUR 
 
Lid 1  Dit convenant treedt in werking op de datum van ondertekening 
 
Lid 2  Wijziging en/of aanvulling van dit convenant kan te allen tijde plaatsvinden, 

mits de deelnemende partijen hier goedkeuring aan verlenen. 
 
 
 
 
 
 


