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25ste ZITTING. 

in eene geheel afhankelijke positie onder Financien of liever 
onder het Domeinbestuur ressorteert. 

Het is dit verzoek, dat ik aan de ernstige overweging 
van den Minister aanbeveel. Ik zal volstrekt niet vergen 
dat het hier beantwoord worde, want ik begrijp dat de 
zaak aan zijn gewonen werkkring vreeir.d is. Ik geloof 
echter met dit weinige te kunnen volstaan tot adstructie 
van de wenschelijkheid, dat het geheele beheer der vis-
scherij, ook op de Zeeuwsche stroomen en in de rivieren, 
in het algemeen belang in ééne hand vereenigd en onder 
het Ministerie van Waterstaat gebragt worde. 

De lieer Nobel : Volgens het Eindverslag over dit wets-
ontwerp hadden enkele loden in de afdeelingen als hun ge-
voelen te kennen gegeven, dat de uitdrukking »moord-
visscherij" in de Memorie van Beantwoording, niet vrij te 
pleiten was van overdrijving. Wanneer die geachte leden 
inzage willen nemen van de rapporten der kamers van 
koophandel der steden aan de Zuiderzee, zoo als Kampen , 
Harderwijk en Elburg, zal hun daaruit blijken dat die 
uitdrukking niet overdreven is en dat hetgeen op bladz. 
3 der Memorie van Beantwoording over die »moordvisscherij" 
wordt gezegd volkomen juist is en waar. 

De heer Klerck , Minister van Waterstaai, Handel en 
Nijverheid: In vele opzigten kan ik met den geachten 
afgevaardigde uit Zeeland medegaan omtrent eene betere 
regeling van het beheer der visscherijen als algemeene 
behoefte. Op het oogenblik staan de zaken der vissclierij 
onder drie departementen : de binnenvisscherij in verband 
met de jagtwet ouder het Departement van Justitie, de 
visscheiij op de Zeeuwsche stroomen onder het Departe-
ment van Financien, en de zeevisscherij onder het Depar-
tement vau Waterstaat, Handel en Nijverheid. Maar ik 
kan den geachten afgevaardigde de geruststellende ver-
zekering geven , dat op den nu ingeslagen weg zal worden 
voortgegaan en dat een wetsontwerp op de binnenvisscherij 
grootendeels gereed is, waarbij dat begrip van buiton-
wateren geheel zal wegvallen en de binnenvisscherij zich 
zal aansluiten aan de zeevisscherij. Aldus zal bereikt 
worden wat de geachte afgevaardigde wenschelijk acht, 
namelijk dat alles onder één Departement zal ressorteren. 

Blijkens het Verslag zouden eenige leden Br prijs op 
stellen te vernemen, hoe de Regering het verbod van 
art. 10 , de beperking van de visscherij van robbeu, denkt 
te handhaven. Die bepaling rust op eene internationale 
overeenkomst en is zoo overgenomen uit de wet vau 1870. 
Zij heeft tot dusverre geen aanleiding tot moeijelijkheden 
gegeven. In zooverre bedoeld wordt op welke wijze over-
tredingen zullen kunnen worden geconstateerd, dient er 
op te worden gewezen dat ingevolge art. 21 ook de con-
suls en de vice-consuls verbalen zullen kunnen opmaken. 
Maar ik geloof, dat, aangezien het eene internationale 
regeling is, ook van de zijde vau andere mogendheden de 
aandacht der Regering er wel op zou worden gevestigd, 
indien met Nederlandsche vaartuigen overtreding van het 
verbod mogt worden gepleegd. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Hetwetsontwerp betrekkelijk de zeevUscherijen, in stemming 
gebragt, wordt met algemeene stemmeu aangenomen. 

Daarna wordt de vergadering gescheiden. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot aanvulling van art. 25 
der Indische comptabliteitswet. 

Tegen dit wetsontwerp bestond geen bezwaar. 

- 18 JUNIJ. 

Vastgesteld den 17den Junij 1881. 

HUYDBOOPIB VAN MAAKSSEVKK.N. 
TxDara VAN BERKHOUT. 
GnuM. 
VAN TlENHOVKN. 

EINDVERSLAG Dn COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot het toestaan van cre-
dieten ten laste der begrooting van Nederlandsch Indie 
voor 1881 ter betaling van tot afgesloten dienstjaren 
behoorende onverevende vorderingen. 

Tegen dit wetsontwerp bestond gean bezwaar. 

Vastgesteld den 17Jen Junij 1881. 

HuYDECOPER VAN M A A R S S E V E K N . 

TEDINO VAN BERKHOUT. 
CREMERS. 
VAN TIENHOVEN. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over de ontwerpen van wet tot gedeeltelijke kwijtsehel-
ding van twee den lande aankomende vorderingen. 

Tegen deze wetsontwerpen bestond geen bezwaar. 

Vastgesteld den 17den Junij 1881. 

Htmntoonca VAN MAARSSEVEEN. 
TBOINQ VAN BERKHOUT. 
CREMERS. 
VAN TIENHOVEN. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over de ontwerpen van wet houdende nadere voorzie-
ningen omtrent het muntwezen in de koloniën Suriname 
en CnrMcno. 

Tegen deze wetsontwerpen bestond geen bezwaar. 

Vastgesteld den 17den Junij 1881. 

HuYDECOPER VAN MAARSSEVEEN. 
TEDINO VAN BERKHOUT. 
CREMERS. 
VAN TIENHOVEN. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot regeling der bestemming 
van het saldo der rekening van het fonda tut het 
geven van voorschotten aan planters voor de kosten 
van aanvoer van vrije arbeiders in de kolonie Suriname 
over het jaar 1879. 

Tegen dit wetsontwerp bestond geen bezwaar. 

Vastgesteld den 17deu Junij 1881. 

HUYDECOPER VAN MAARSSEVEEN. 
TEDINO VAN BERKHOUT. 
CREMERS. 
VAN TIENHOVEN. 


