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Algemeen 

§ 1. Zoals de toenmalige ambtsvoorgangers van de onder-
getekenden reeds ter gelegenheid van de behandeling in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal van het ontwerp der Wet 
van 14 juli 1954 (Stb. 369), onder meer houdende nieuwe 
bepalingen betreffende de huur en verhuur van visrecht, hebben 
opgemerkt, moet de uit het jaar 1908 daterende Visserijwet, 
hierna verder te noemen „de Visserijwet 1908", in verschillende 
opzichten verouderd worden geacht. 

Hetzelfde geldt voor de uit het jaar 1927 daterende Haring-
wet, doch ook voor de nog slechts weinige jaren geleden in 
werking getreden Wet op de maaswijdte van zeevisnetten. 

Spruit de indiening van het onderhavige wetsvoorstel eens-
deels voort uit de noodzaak de in genoemde wetten vervatte 
regelingen aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden, zo 
ligt aan dit wetsvoorstel anderdeels ten grondslag de wens de 
in de loop der jaren minder overzichtelijk geworden wetgeving 
op het gebied van de zee-, kust- en binnenvisserij zoveel moge-
lijk te ordenen en te bundelen. 

§ 2. Enkele tekortkomingen welke de Visserijwet 1908 in 
de loop van de jaren is gaan vertonen, willen de ondergete-
kenden reeds in dit deel van de memorie aangeven. 

In de eerste plaats willen de ondergetekenden daartoe stil-
staan bij het' probleem van de zogenaamde vrije hengel. 

Ingevolge artikel 17 van de Visserijwet 1908 mag in de 
in het tweede lid van dat artikel onder b bedoelde wateren 
zonder vergunning van de rechthebbende op het visrecht met 
één — gewone — hengel worden gevist. Deze bepaling blijkt 
in de praktijk niet meer te voldoen. Met name heeft de ont-
wikkeling van de techniek van het hengelen geleid tot de toe-
passing van hengelmethoden welke van zodanige invloed op 
de visstand kunnen zijn, dat die vormen van visserij niet langer 
aan de beheersmaatregelen van de rechthebbende op het vis-
recht onttrokken kunnen blijven. Daarom zal voor bedoelde 
vormen van visserij het bezit van een vergunning van de 
rechthebbende vereist moeten worden gesteld. 

Ook de bepalingen betreffende de consenten tot uitoefening 
van de kustvisserij en betreffende de akten voor het vissen in 
rivieren en binnenwateren, dienen in overeenstemming te 
worden gebracht met de gewijzigde omstandigheden op het 
gebied van de kustvisserij en de binnenvisserij. Bij de artikels-
gewijze behandeling wordt op dit punt nader ingegaan. 

Een andere factor, welke een herziening van de wetgeving 
op het gebied van de visserij wenselijk maakt, vormt de 
totstandkoming van bedrijfslichamen op dat gebied. Met name 
zal, waar zulks mogelijk is, het horen van die lichamen — die 
uiteraard mede in de gelegenheid zijn gesteld hun mening 
omtrent het onderhavige ontwerp kenbaar te maken — 
omtrent voorgenomen maatregelen moeten worden voorge-
schreven. Voorts zal de mogelijkheid moeten worden geschapen 
die lichamen in daarvoor in aanmerking komende gevallen, 
met gebruikmaking van de figuur van het medebewind, met 
de uitvoering van genomen maatregelen te belasten. 

In dit verband hebben de ondergetekenden zich beraden 
over de vraag of de bij de Visserijwet 1908 ingestelde colleges 

van advies, te weten het College voor de visserijen en de Raad 
voor de visserij, dienen te worden gehandhaafd. 

De Raad voor de visserij heeft tot taak de Minister van 
voorlichting te dienen omtrent de verlangens van hen die in de 
visserij werkzaam zijn. Nu de bedrijfsgenoten als zodanig in 
de schappen vertegenwoordigd zijn, heeft de Raad naar het 
voorkomt, geen reden van bestaan meer. 

Hel College voor de visserijen geeft de Regering desgevraagd 
of eigener beweging voorlichting omtrent alle met de visserij 
in verband staande onderwerpen. 

Het is derhalve aangewezen als algemeen adviesorgaan op 
het gebied van de visserijen. Als zodanig fungeren echter ook 
het Produktschap voor Vis en Visprodukten en het Visserij-
schap, die ingevolge artikel 108 van de Wet op de Bedrijf s-
organisatie de betrokken Ministers van raad dienen over alle 
zaken, welke die schappen raken. Onder deze omstandigheden 
bestaat naar het voorkomt, voor handhaving van genoemd 
college geen aanleiding. 

Wat betreft de bij de Wet van 14 juli 1954 (Stb. 369) 
ingestelde Kamer voor de Binnenvisserij alsmede de bepalingen 
betreffende huur en verhuur van visrecht en de uitgifte van 
vergunningen, welke bij die wet in de Visserijwet 1908 zijn 
opgenomen, menen de ondergetekenden te mogen stellen, dat 
de onderhavige regeling in het algemeen aan haar doel blijkt 
te beantwoorden. Op het gebied van de sanering der binnen-
visserij konden reeds belangrijke vorderingen worden gemaakt. 
Desondanks moet deze regeling nog op enkele punten voor 
verbetering vatbaar worden geacht. 

In de eerste plaats is in de praktijk gebleken, dat de afhan-
deling van zaken nodeloos wordt vertraagd indien de Kamer 
voor de Binnenvisserij op elke van de duizenden aanvragen tot 
goedkeuring van huurovereenkomsten dan wel tot het verlenen 
van toestemming tot het uitreiken van vergunningen, welke 
jaarlijks worden ingediend, met de voorzitter en een aantal 
leden moet beslissen. Het onderhavige wetsontwerp voorziet 
daarom in de instelling van een enkelvoudige afdeling, welker 
werkzaamheden verricht worden door de voorzitter. 

Voorts blijkt in brede kringen de wens te leven, dat de 
mogelijkheid tot het instellen van beroep bij de Kroon niet 
blijft beperkt tot beslissingen van de Kamer voor de Binnen-
visserij op aanvragen tot goedkeuring of verlenging van over-
eenkomsten betreffende de huur en verhuur van visrecht, 
doch dat mede een beroepsmogelijkheid wordt geschapen ten 
aanzien van beslissingen op aanvragen tot het verkrijgen van 
toestemming voor het uitreiken van vergunningen. Hoewel 
met laatstbedoelde beslissingen in het algemeen slechts geringe 
stoffelijke belangen gemoeid zijn — reden waarom ten aanzien 
van dergelijke beslissingen indertijd geen beroep is openge-
steld — menen de ondergetekenden aan de gebleken behoefte 
aan rechtsbescherming ook op dit gebied niet voorbij te mogen 
gaan. Het wetsontwerp voorziet daarom mede in de openstel-
ling van beroep van laatstbedoelde beslissingen. 

Een andere wens, die van verschillende zijden naar voren 
is gebracht, is deze dat bij de beoordeling van aanvragen om 
toestemming tot het uitreiken van vergunningen zomede bij 
de toetsing van overeenkomsten tot huur en verhuur van vis-
recht naast het criterium „doelmatige bevissing" tevens het 
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criterium „redelijke verdeling van het viswater" zal worden ge-
hanteerd. De ondergetekenden hebben gemeend het voorstel 
tot het opnemen van een daartoe strekkende bepaling in het 
wetsontwerp niet te moeten overnemen, omdat de hantering 
van laatstbedoeld criterium enerzijds tot een onevenredig grote 
inbreuk op het vrije beschikkingsrecht van de eigenaren van 
viswater zou leiden en het anderzijds voor individuele sport-
vissers of groepjes van sportvissers in het algemeen onmogelijk 
zou maken de beschikking over viswater te verkrijgen. 

Voor het overige hebben de ondergetekenden in de omstan-
digheid dat de huur en verhuur van visrecht en de pacht in 
wezen nauw verwant zijn, aanleiding gevonden in het wets-
ontwerp de regeling van huur en verhuur van visrecht, voor 
zover het specifieke karakter van dit recht zulks toelaat, aan 
te passen aan de regeling van de pacht, zoals deze in de nieuwe 
Pachtwet is neergelegd. 

§ 3. Het op 24 januari 1959 te Londen tot stand gebrachte 
Noord-Oost Atlantisch Visserijverdrag (Trb. 1959, 114) legt 
aan de Lid-Staten de verplichting op om, voor het geval het 
verdragsorgaan daartoe strekkende aanbevelingen doet, maat-
regelen tot instandhouding van de visstapel te nemen, als in 
artikel 7 van dat verdrag bedoeld. De Wet op de maaswijdte 
van zeevisnetten, welke strekt ter uitvoering van het visserij-
verdrag van 1946 dat een aanzienlijk beperkter werkingssfeer 
had dan dat van 1959, kan in het algemeen geen basis vormen 
voor de in de toekomst te nemen maatregelen en zou derhalve 
aan laatstbedoeld verdrag moeten worden aangepast. 

§ 4. Van de gelegenheid, dat de in § 2 en § 3 genoemde 
wetten op verschillende punten ingrijpend moeten worden ge-
wijzigd en dat eveneens de Wet bijdragen verbetering binnen-
visserij op enkele, zij het ook ondergeschikte punten moet wor-
den herzien, ware naar het oordeel van de ondergetekenden 
gebruik te maken om de visserijwetgeving zoveel mogelijk bij-
een te brengen. Het onderhavige wetsontwerp behelst dan ook 
de gehele materie, welke tot dusver is geregeld in de Visserijwet 
1908, de Wet op de maaswijdte van zeevisnetten en de Wet 
bijdragen verbetering binnenvisserij. De kwaliteitsregeling voor 
te exporteren haring, welke tot dusverre is nedergelegd in de 
Haringwet 1927 en het ter uitvoering daarvan strekkende regie-
ment, ware te vervangen door een meer aan de huidige situatie 
aangepaste regeling op grond van de Landbouwuitvoerwet 
1938. 

ARTIKELEN 

HOOFDSTUK I 
Algemene bepalingen 

§ 1. Begripsomschrijvingen 
Artikel 1, lid 1. Voorgesteld wordt om voor de omschrij-

ving van het begrip „rechthebbende op het visrecht" de inter-
pretatie over te nemen welke de jurisprudentie heeft gegeven 
aan dat, reeds in de Visserijwet 1908 voorkomende doch daar-
in niet omschreven begrip (vgl. H.R. 5 maart 1917, N.J. 1917, 
blz. 384). 

Lid 2. In de Visserijwet 1908 ontbreekt een concrete om-
schrijving van het begrip „vis". Verwezen zij naar de tekst van 
artikel 3 van die wet. Voor het kennen van de betekenis van 
dit begrip moet derhalve ten aanzien van de verschillende be-
palingen waarin het begrip voorkomt, de bedoeling van de 
wetgever worden nagegaan (aldus ook H.R. 11 november 
1935, A.B. 1936, blz. 454; N.J. 1936, No. 169). Het bepaalde 
in het tweede lid strekt ertoe onzekerheid op dit punt zoveel 
mogelijk uit te sluiten. 

De uitbreiding van het begrip „vis" tot delen van vis is o.m. 
van belang met het oog op regelingen, als bedoeld in de arti-
kelen 9, tweede lid, onder a, en 16, tweede lid onder a, van het 
ontwerp. 

De zeesterren zijn in de begripsomschrijving opgenomen ten 
einde regelen te kunnen stellen ten aanzien van het vissen op 

zeesterren. Aan dergelijke regelen bestaat behoefte, omdat zee-
sterren zich bevinden op natuurlijke banken d.w.z. plaatsen, 
waar schelpdieren van nature zijn gevallen en voorkomen dient 
te worden, dat bij de uitoefening van de visserij op zeesterren 
de schelpdieren worden vernietigd. 

Lid 3. De omschrijving van het begrip „vissen" in artikel 2 
van de Visserijwet 1908 is in zoverre te ruim dat zij onder 
„vissen" mede begrijpt handelingen, waarmede niet het be-
machtigen, doch slechts het doden van vis wordt beoogd. Hier-
door vallen onder dat begrip ook handelingen welke in het 
geheel niet als het uitoefenen van de visserij dienen te worden 
beschouwd. In het onderhavige lid wordt daarom slechts het 
aanwenden van enig middel om vis te bemachtigen als vissen 
aangemerkt. Anderzijds is, ten einde te kunnen optreden tegen 
handelingen als bijvoorbeeld het harpoeneren van vis, welke 
bezigheid meestal uitsluitend het verwonden of doden van vis 
tot doel heeft, in artikel 20 van het ontwerp bepaald, dat het 
verwonden of doden van vis met door de Minister aan te wijzen 
middelen verboden is. 

Lid 4, ad a. De wateren van Nederland, omschreven in 
de artikelen 2 en 3 van de internationale overeenkomst ter 
regeling van de politie der visserij in de Noordzee, buiten 
de territoriale wateren, zijn de wateren van de zogenaamde 
driemijlszone. 

Ad b. De Visserijwet 1908 verstaat onder „zeevisserij" het 
vissen in zee met inbegrip van het vissen in de territoriale 
wateren (artikel 1, eerste lid, onder a). 

De woorden „en in daaraan grenzende, bij algemene maat-
regel van bestuur als zeegebied aangewezen wateren" zijn in 
het ontwerp aan deze omschrijving toegevoegd omdat het vissen 
in bepaalde wateren, welke aan de territoriale wateren grenzen 
— te denken valt bijvoorbeeld aan open havens — veelal het 
karakter van zeevisserij heeft. 

Ad c. Onder „kustvisserij" verstaat artikel 1. eerste lid, 
onder b, van de Visserijwet 1908 de visserij in de in dat artikel 
genoemde wateren waaronder de Zuidhollandse en de Zeeuwse 
stromen. De ondergetekenden achten het minder gewenst de 
in bedoeld artikel gegeven opsomming van wateren in de 
nieuwe wet over te nemen. Naarmate in het kader van de 
uitvoering van het Deltaplan de afsluiting van zeegaten vordert 
zal toch voor een gedeelte van die wateren de invloed van de 
zee, onder meer op het punt van het zoutgehalte en van de 
getijdenwerking, wegvallen en zal de visserij aldaar het karakter 
van kustvisserij verliezen. 

Onder de gegeven omstandigheden wil het de ondergete-
kenden het meest doelmatig voorkomen indien de aanwijzing 
van de wateren, waarin de kustvisserij wordt uitgeoefend, bij 
algemene maatregel van bestuur geschiedt, waardoor een rege-
ling wordt verkregen welke telkens op eenvoudige wijze aan 
de voortdurend wisselende situatie kan worden aangepast. 

Voorgesteld wordt voor te schrijven dat de betrokken be-
drijfslichamen over het ontwerp van een dergelijke maatregel 
worden gehoord. 

Lid 5. In par. 2 van het algemeen gedeelte werden enkele 
facetten belicht van het probleem van de zogenaamde vrije 
hengel. Het onderhavige lid strekt ertoe de — in artikel 21, 
tweede lid, onder c, van het wetsontwerp vervatte — vrijstelling 
van het vereiste van het bezit van een visvergunning te be-
perken tot het hengelen onder toepassing van middelen, welke 
de visstand niet in belangrijke mate kunnen beïnvloeden. 

Voorgesteld wordt de aanwijzing van de aassoorten aan de 
betrokken Minister over te laten opdat de omschrijving van 
het begrip „gewone hengel" op het punt van het aas zo snel 
mogelijk kan worden aangepast aan de voortdurende ontwik-
keling, welke zich ter zake voordoet. 

Voorshands ligt het in het voornemen voor de gewone hengel 
onder meer als aassoorten aan te wijzen: brood, aardappel, 
deeg, worm, steurkrap, garnaal, kaas, al dan niet gekiemd 
zaad, insekten of larven daarvan en fruit. 
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§ 2. De medewerking van produktschappen en bedrijfschappen 

Artikel 2. Op grond van het bepaalde in de artikelen 4, 5, 9 
en 16 kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
regelen worden gesteld, waarbij een of meer bedrijfslichamen 
op het gebied van de visserij ten nauwste betrokken zijn. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan regelen omtrent de aanvoer van 
ondermaatse vis of omtrent de invoer van zoetwatervis ge-
durende het tijdvak waarin de visserij verboden is. 

Het komt doelmatig voor de mogelijkheid te scheppen om 
tot uitvoering van dergelijke regelen de medewerking te 
vorderen van de besturen van de betrokken bedrijfslichamen. 

HOOFDSTUK II 
De registratie van vissersvaartuigen 

Artikel 3. De bepalingen betreffende het registreren van 
en het voeren van lettertekens en nummers door vissersvaar-
tuigen hebben ten doel het toezicht op de naleving van de 
geldende voorschriften door de verschillende categorieën van 
vissers te vergemakkelijken. De zinsnede „of andere bij die 
algemene maatregel van bestuur aan te wijzen wateren" is op-
genomen, omdat het in de toekomst gewenst kan blijken ook 
met betrekking tot andere dan de in dit artikel met name 
genoemde vissersvaartuigen voorschriften op dit punt te geven. 
Te denken valt hierbij aan vaartuigen, welke bedrijfsmatig 
zullen worden gebruikt voor de visserij op de meren, welke 
door de tot stand te brengen afsluiting van zeegaten zullen 
ontstaan. 

HOOFDSTUK III 

De zeevisserij 

Artikel 4. Zoals in par. 3 van het algemeen gedeelte werd 
uiteengezet, legt het Noord-Oost Atlantisch Visserijverdrag aan 
de Lid-Staten de verplichting op om, voor het geval het ver-
dragsorgaan daartoe strekkende aanbevelingen doet, maatrege-
len tot instandhouding van de visstapel te nemen, als in artikel 7 
van het verdrag bedoeld. 

Ten einde aan deze aanbevelingen telkens op zo kort moge-
lijke termijn gevolg te kunnen geven stellen de ondergeteken-
den voor de mogelijkheid tot regeling van de onderwerpelijke 
materie bij of krachtens algemene maatregel van bestuur open 
te stellen. 

Artikel 5. Dit artikel strekt ertoe de mogelijkheid te schep-
pen ter bevordering van de schaal- en schelpdiervisserij bepaal-
de gedeelten van de territoriale wateren aan de openbare vis-
serij te onttrekken. 

HOOFDSTUK IV 
De kustvisserij 

Artikel 6. De inhoud van dit artikel is in grote trekken ge-
lijk aan die van artikel 12 van de Visserij wet 1908. Niet over-
genomen is het bepaalde in het tiende lid van dat artikel, in-
houdende, dat bij algemene maatregel van bestuur omtrent de 
consenten tot uitoefening der kustvisserij in de Zeeuwse stro-
men voorschriften kunnen worden gegeven in afwijking van de 
bepalingen in de vorige leden van dat artikel. Aan deze be-
paling is uitvoering gegeven bij het Zeeuwse-stromen-visserij-
reglement. Als gevolg van deze afwijkende regeling moeten 
Zeeuwse mosselvissers, die genoodzaakt zijn de mosselvisserij 
mede in de Waddenzee uit te oefenen, in het bezit zijn van 
twee consenten, te weten een geldend voor de Zeeuwse stromen 
en een geldend voor de overige Nederlandse kustwateren. Voor 
elk van deze consenten moet een afzonderlijk bedrag worden 
betaald. 

De ondergetekenden achten daarvoor niet voldoende grond 
aanwezig. Aangezien naar hun oordeel ook anderszins voor 
handhaving van deze afwijkende regeling geen genoegzame 
redenen bestaan, voorziet het wetsontwerp in één regeling voor 
alle wateren waarin de kustvisserij wordt uitgeoefend. 

Lid 2. Artikel 12, vijfde lid, van de Visserijwet 1908 be-
oogt in het algemeen vreemdelingen de uitoefening van de 
kustvisserij hier te lande te beletten. Slechts aan ingezetenen 
van België kunnen ingevolge het in dat lid onder b gestelde 
consenten worden afgegeven doch alleen voor de wateren, be-
doeld in artikel 1 van het Reglement ter uitvoering van artikel 
9 van het op 19 april 1839 tussen Nederland en België ge-
sloten traktaat betreffende de uitoefening van het recht der vis-
serij en van de vishandel. Het betreft hier bepaalde Zeeuwse 
wateren. 

Indien en voor zover zulks uit internationale overeenkom-
sten voortvloeit, zullen echter ook aan ingezetenen van andere 
landen dan België consenten moeten worden uitgereikt. 

Lid 5. De geldigheidsduur van de consenten is in overeen-
stemming met de bepaling van het derde lid van artikel 12 der 
Visserijwet 1908 vastgesteld op een kalenderjaar, aangezien 
het met het oog op het houden van toezicht van belang is, dat 
alle consenten op dezelfde datum vervallen. 

Lid 7, sub c. Voorkomen moet worden, dat het bedrijf zou 
moeten worden gestaakt wanneer de houder van het consent 
dit door ziekte niet kan uitoefenen. De Visserijwet 1908 eist, 
dat uit een schriftelijk bewijs moet blijken, dat van de vervan-
ging vooraf kennis is gegeven aan de autoriteit, die het consent 
heeft uitgereikt. Deze eis heeft ten doel misbruiken op dit punt 
te voorkomen. De ondergetekenden zijn evenwel van oordeel, 
dat de voor de vervanger geldende verplichting, het consent 
van de houder bij zich te hebben, voldoende waarborg tegen 
dergelijke misbruiken biedt, om welke reden genoemde eis niet 
in het ontwerp is overgenomen. 

Lid 8. De overeenkomstige bepaling van de Visserijwet 
1908 maakt het degenen, aan wie de bevoegdheid om krach-
tens een consent of akte te vissen is ontzegd, mede onmogelijk 
de kustvisserij in dienst van de houder van een consent uit te 
oefenen. In aanmerking nemende dat een dergelijke beperking 
tot een langdurige werkloosheid van de betrokkenen kan leiden, 
hebben de ondergetekenden gemeend bedoelde beperking niet 
in het ontwerp te moeten overnemen. De onderhavige perso-
nen zullen dus, zolang hun meerbedoelde bevoegdheid is ont-
zegd, de kustvisserij weliswaar niet zelfstandig doch wel in 
dienst van de houder van een consent, in gezelschap van deze 
houder of diens plaatsvervanger mogen uitoefenen. 

Artikel 7. De materiële inhoud van dit artikel is gelijk aan 
die van artikel 13, eerste en tweede lid, van de Visserijwet 1908 
behoudens dat het nieuwe artikel degene die met één gewone 
hengel vist in een water, waarin de kustvisserij wordt uitge-
oefend, onder alle omstandigheden vrijstelt van het vereiste 
van het bezit van een vergunning. 

De redactie van het artikel wijkt in zoverre van die van 
voormeld artikel 13 af dat duidelijker tot uitdrukking wordt 
gebracht dat splitsing van visrecht mogelijk is. 

Evenals artikel 13, tweede lid, van de Visserijwet 1908 be-
paalt het tweede lid, onder b, van het onderhavige artikel dat 
het verbod om zonder vergunning van de rechthebbende op 
het visrecht in een kustwater te vissen, niet geldt indien en 
voor zover het Rijk de rechthebbende is behoudens, voor zo-
veel de Zuidhollandse en Zeeuwse stromen betreft, in de geval-
len bij algemene maatregel van bestuur bepaald. 

De ondergetekenden zijn van oordeel, dat evenbedoelde 
mogelijkheid tot beperking van de vrijheid om in de betrok-
ken Rijkswateren te vissen om de volgende redenen moet wor-
den gehandhaafd: 

Soms verhuurt het Rijk het visrecht van wateren, behorende 
tot de Zuidhollandse en Zeeuwse stromen, niet in zijn geheel, 
doch verhuurt het slechts het genot van een bepaalde tak van 
visserij. Indien nu in dergelijke gevallen de uitoefening van 
andere takken van visserij in die wateren zonder vergunning 
zou zijn toegestaan is het denkbaar, dat degenen, die het genot 
van een bepaalde tak van visserij hebben gehuurd, bijvoorbeeld 
mosselkwekers, in de uitoefening van die tak van visserij 
zouden worden belemmerd door personen, die in hetzelfde 
water vrijelijk een andere visserij zouden kunnen uitoefenen. 



13 

Aan de betrokken huurders kan niet het ongestoorde genot van 
de visserij, waarop zij aanspraak hebben, worden verschaft 
indien de bestaande bevoegdheid om voor de Zuidhollandse 
en Zeeuwse stromen een uitzondering te maken op de regel, 
dat in kustwateren, op (het) visrecht waarvan het Rijk de 
rechthebbende is, zonder vergunning mag worden gevist, ver-
loren zou gaan. Handhaving van die bevoegdheid verdient ook 
aanbeveling met het oog op de uitvoering van de Deltawerken. 
Wanneer deze werken voltooid zijn, kan het gewenst blijken 
de uitoefening van bepaalde takken van visserij in de wateren, 
die alsdan nog tot de kustwateren behoren, door middel van 
privaatrechtelijke vergunningen in de hand te houden. 

Artikel 8. In het belang van een goede exploitatie van de 
viswateren is het gewenst de geldigheidsduur van de vergun-
ningen, naar analogie van het bepaalde in de Visserijwet 1908, 
te beperken tot ten hoogste drie jaren. 

Artikel 9. De bepalingen van het eerste lid en van het 
tweede lid, aanhef en onder b, strekken ter vervanging van 
artikel 15, eerste lid, van de Visserijwet 1908, welk artikel 
inhoudt, dat bij algemene maatregel van bestuur bepalingen 
worden vastgesteld tot regeling van de kustvisserij. Het onder-
havige artikel zal als basis kunnen dienen voor bepalingen als 
die, vervat in artikel 15 van het Waddenzeevisserijreglement 
ingevolge welk artikel wateren in het belang van de teelt van 
schelpdieren aan de openbare visserij kunnen worden ont-
trokken en tijdelijk in uitsluitend gebruik kunnen worden 
gegeven. Voorts zullen op grond van dit artikel voorschriften 
kunnen worden gegeven betreffende de maaswijdte van vis-
netten, betreffende de maat op en de gesloten tijd voor vis 
en betreffende andere onderwerpen, welke thans zijn geregeld 
in de visserijreglementen voor de Zuidhollandse en Zeeuwse 
stromen zomede voor de Waddenzee. 

HOOFDSTUK V 
De binnenvisserij 
AFDELING I 
§ 1. Visakten 

Artikel 10. De Visserijwet 1908 kent vier soorten van vis-
akten, te weten: 

1. grote visakten A voor het vissen in de binnenwateren en 
de rivieren met alle geoorloofde vistuigen; 

2. grote visakten B voor het vissen uitsluitend in de rivieren 
met alle geoorloofde vistuigen; 

3. kleine visakten voor het vissen, hetzij met één peur, 
hetzij met één hengel, geaasd met vis, of met één sleephengel; 

4. hengelakten voor het vissen met meer dan één hengel. 
De ondergetekenden achten het zowel ten behoeve van de 

justitiabelen als om administratieve redenen gewenst, dat de 
bestaande regeling wordt vereenvoudigd. Het wetsontwerp kent 
derhalve slechts twee soorten van visakten, te weten: kleine en 
grote visakten. 

Gezien de intensieve wijze waarop met behulp van een 
onbeperkt aantal hengels kan worden gevist, achten de onder-
getekenden het verantwoord voor het vissen met meer dan 
twee gewone hengels voortaan het bezit van een grote visakte 
vereist te stellen. 

§ 2. De bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij 
Daar het bepaalde in de Wet bijdragen verbetering binnen-

visserij (Stb. 1952, 159) in de praktijk alleszins heeft voldaan, 
hebben de ondergetekenden gemeend deze bepalingen vrijwel 
ongewijzigd in het wetsontwerp te kunnen overnemen. Slechts 
ten aanzien van samenstelling, inrichting en werkwijze van de 
Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij worden enkele 
wijzigingen voorgesteld (vgl. de toelichting op de artikelen 38 
tot en met 44). 

§ 3. Maatregelen in het belang van de visstand 
Artikel 16. De inhoud van dit artikel is ontleend ten dele 

aan artikel 19 van de Visserijwet 1908, krachtens welk artikel 
bij algemene maatregel van bestuur o.m. gesloten tijden, maten 
op vissoorten en regelen met betrekking tot de maaswijdte van 
vistuigen kunnen worden vastgesteld, en ten dele aan artikel 23 
van die wet. 

Het artikel is vrijwel gelijkluidend aan het voor de kust-
visserij geldende artikel 9 met dien verstande, dat met het oog 
op de bij de toepassing van dit artikel betrokken belangen van 
de sportvisserij wordt voorgesteld omtrent voorgenomen maat-
regelen niet slechts de betrokken bedrijfslichamen, doch mede 
de daarvoor in aanmerking komende organisaties van sport-
vissers te horen. 

Artikel 17. Dit artikel, dat ontleend is aan artikel 20 van 
de Visserijwet 1908, strekt er onder meer toe de mogelijkheid 
te scheppen om de uitzetting van vreemde vissoorten te ver-
hinderen. 

Artikel 18. Uit de aard der zaak dienen voorschriften be-
treffende de maat op vis, gesloten tijden e.d. niet van toe-
passing te zijn op de visserij in kwekerijen en binnen een erf 
gelegen afgesloten viswater. 

Artikel 19. Dit artikel strekt ertoe de Minister de bevoegd-
heid te verlenen om wanneer binnen of buiten Nederland vis-
ziekten optreden de nodige maatregelen te treffen ter voor-
koming of bestrijding van deze ziekten. 

Artikel 20. Voor de toelichting op dit artikel moge worden 
verwezen naar hetgeen bij artikel 1, derde lid, is opgemerkt. 

§ 4. Vergunningen voor het vissen in wateren, waarin de 
binnenvisserij wordt uitgeoefend 

De in deze paragraaf vervatte bepalingen zijn ontleend aan 
het laatstelijk bij de Wet van 14 juli 1954 (Stb. 369) gewijzigde 
artikel 17 van de Visserijwet 1908. Daar dit artikel uit een oog-
punt van praktische toepassing niet in alle opzichten heeft vol-
daan, worden opnieuw een aantal wijzigingen voorgesteld. 

Artikel 21, lid 1. Deze bepaling is mutatis mutandis gelijk-
luidend aan die van artikel 7, eerste lid, van het ontwerp. Ook 
bij deze bepaling wordt door het gebruik van de woorden 
,,Voor zover een ander rechthebbende op het visrecht is" tot 
uitdrukking gebracht dat splitsing van visrecht mogelijk is, een 
mogelijkheid welke de Kroon overigens reeds thans aanwezig 
acht. Met name werd bij Koninklijk besluit van 7 januari 1959, 
no. 76, naar aanleiding van een bij de Kroon ingesteld beroep 
van een besluit van de Kamer voor de Binnenvisserij, alsnog 
goedkeuring verleend aan een aantal overeenkomsten, waarbij 
uitsluitend het recht tot uitoefening van de visserij op schub-
vis werd verhuurd. 

Lid 2, onder b. Voor inwonende gezinsleden van de recht-
hebbende ware het bezit van een vergunning niet langer ver-
eist te stellen. 

Lid 2, onder d. Ingevolge artikel 17, tweede lid, onder b, 
van de Visserijwet 1908 geldt het verbod om in een water, op 
het visrecht waarvan een ander de rechthebbende is, te vissen 
zonder schriftelijke vergunning van die rechthebbende in het 
algemeen niet voor het vissen met één hengel in de bij de ar-
tikelen 577 en 579 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde wa-
teren. 

De ondergetekenden hebben gemeend deze bepaling in het 
onderhavige wetsontwerp te moeten overnemen, zich baserend 
op de interpretatie welke de jurisprudentie (vgl. H.R. 12 juni 
1951, N.J. 1951, no. 616) heeft gegeven aan het in voormeld 
artikel 577 voorkomende begrip „bevaarbare stromen", te we-
ten dat het karakter van bevaarbare stromen moet worden ont-
zegd aan wateren, welke noch als verkeersweg te water worden 
gebruikt, noch tot algemeen gebruik als zodanig zijn bestemd, 
waarbij als verkeersweg te water slechts kan worden aange-
merkt een water dat met enige duurzaamheid en frequentie 
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voor het economisch vervoer van goederen of personen wordt 
gebezigd. 

Artikel 22. De bepaling, dat vergunningen voor het uitoefe-
nen van de binnenvisserij slechts mogen worden uitgereikt met 
toestemming van de Kamer voor de Binnenvisserij, is ongewij-
zigd uit de bestaande wet overgenomen. Anders dan artikel 17, 
vijfde lid, van de bestaande wet, dat ruimte laat voor de inter-
pretatie dat de toestemming ook op andere gronden kan wor-
den geweigerd, bepaalt het voorgestelde artikel dat de toe-
stemming uitsluitend zal kunnen worden geweigerd indien een 
doelmatige bevissing van het betrokken water of van het com-
plex van wateren, waartoe dat water behoort, door de voor-
genomen uitreiking van vergunningen zou worden belemmerd, 
dat wil zeggen indien de voorgenomen uitreiking naar het oor-
deel van de Kamer geen basis kan vormen voor een, uit visserij-
kundig oogpunt, verantwoord gebruik van het viswater. 

Artikel 23. Ingevolge de thans geldende bepalingen (zie ar-
tikel 17 van de Visserijwet 1908) zijn vergunningen in het al-
gemeen slechts geldig indien zij door of vanwege de Kamer 
zijn goedgekeurd. Dit vereiste — dat werd gesteld met het oog-
merk om het toezicht te vergemakkelijken op de naleving van 
de voorschriften, geldende voor het uitgeven der vergunningen 
— blijkt in de praktijk met name voor wat betreft de dagver-
gunningen, welke bij duizenden worden uitgereikt, niet te hand-
haven te zijn. 

Daarom is in het onderhavige artikel een regeling opgeno-
men, welke een vereenvoudiging van de thans voorgeschreven 
procedure inhoudt. 

Volgens deze regeling moeten de stukken, waarop de ver-
gunningen zijn gesteld, in het algemeen door of vanwege de 
Kamer zijn gewaarmerkt. De Kamer zal deze stukken kunnen 
waarmerken ook al ontbreken daarop de gegevens betreffende 
de houder en de dagtekening der vergunning. 

De rechthebbende op visrecht zal dus de stukken ter waar-
merking kunnen inzenden alvorens de vergunningen zijn ver-
leend. 

Voorgesteld wordt om ter verdere vereenvoudiging van de 
regeling de stukken, uitgaande van openbare lichamen, geheel 
vrij te stellen van het vereiste van waarmerking. 

§ 5. Huur en verhuur van visrecht 
Zoals reeds in § 2 van het algemeen gedeelte werd mede-

gedeeld heeft de bij de Wet van 14 juli 1954 (Stb. 369) in de 
Visserijwet 1908 opgenomen regeling betreffende de huur en 
verhuur van visrecht in het algemeen aan haar doel beant-
woord. 

Deze regeling is dan ook vrijwel in haar geheel in het wets-
ontwerp overgenomen met dien verstande, dat zij, voor zover 
het specifieke karakter van het visrecht zulks toelaat, is aanr 
gepast aan de regeling van de pacht, zoals deze is nedergelegd 
in de Pachtwet. 

Artikel 24. Aan toepassing van de regeling ten aanzien van 
het IJsselmeer en wateren als de zoetwatergebieden, welke door 
de afsluiting van zeegaten zullen ontstaan, bestaat vooralsnog 
geen behoefte. Evenmin behoeft de regeling te worden toege-
past op de binnen een erf gelegen afgesloten wateren en op 
viskwekerijen. 

Artikel 25. Dit artikel is geheel gelijkluidend aan artikel 
22b van de Visserijwet 1908. Het strekt ertoe de toetsing van 
overeenkomsten betreffende de huur en verhuur van visrecht 
door de Kamer voor de Binnenvisserij mogelijk te maken. 

Artikelen 26 en 27. De inhoud van artikel 26, lid 1 en van 
artikel 27 is ontleend aan artikel 22c van de Visserijwet 1908 
met dien verstande, dat niet is overgenomen het bepaalde in 
het tweede en derde lid van dat artikel, welke bepalingen in 
de praktijk overbodig zijn gebleken. 

Voor het tweede lid van artikel 26 moge worden verwezen 
naar de toelichting bij artikel 35. 

Artikel 28. De huurder van visrecht zal in het algemeen 
slechts maatregelen tot verbetering van de visstand van het 
water treffen indien hij er zeker van kan zijn zelf de vruchten 
van zijn maatregelen te zullen plukken. In verband hiermede 
ware de normale duur van de overeenkomsten van huur en 
verhuur van visrecht wederom op zes jaar te stellen. 

Tegen het aangaan van huurovereenkomsten met een langere 
duur bestaat in het algemeen het bezwaar dat deze aan een 
eventuele hantering van artikel 35 in de weg staan. 

Artikel 29, lid 1. De in dit lid neergelegde normen waaraan 
de Kamer voor de Binnenvisserij een overeenkomst betreffende 
de huur en verhuur van visrecht dient te toetsen, zijn ontleend 
aan de artikelen 22/ en 22g van de Visserijwet 1908. 

Het voornaamste toetsingscriterium is dat van „doelmatige 
bevissing"; de Kamer voor de Binnenvisserij zal een overeen-
komst niet goedkeuren wanneer deze geen basis kan vormen 
voor een uit visserijkundig oogpunt verantwoord gebruik van 
het betrokken viswater of van het complex van wateren waar-
toe dat water behoort. 

Lid 3. Bij artikel 5, zesde lid, van de Pachtwet is bepaald 
dat voor de geldigheid van bepalingen van de pachtovereen-
komst, welke in strijd met de wet zijn, geen beroep kan worden 
gedaan op de goedkeuring van de overeenkomst door de grond-
kamer. 

De ondergetekenden stellen voor ten aanzien van overeen-
komsten van huur en verhuur van visrecht een analoge be-
paling in de nieuwe wet op te nemen. 

Artikel 30. Voorgesteld wordt uit de bestaande wet over te 
nemen de bepaling dat de Kamer voor de Binnenvisserij een 
overeenkomst, welke niet of niet zonder meer kan worden 
goedgekeurd, nietig kan verklaren, onderscheidenlijk kan wijzi-
gen. 

Artikel 31. Deze bepaling is ontleend aan artikel 7 van de 
Pachtwet. Het kan voor partijen van belang zijn om, ter voor-
koming dat zij aan het bindend wijzigingsrecht van de Kamer 
zouden zijn onderworpen, een ontwerpovereenkomst ter beoor-
deling aan de Kamer voor te leggen. 

Artikel 32. Dit artikel is gelijkluidend aan artikel 22h van 
de Visserijwet 1908. 

Artikel 33. Dit artikel wijkt van artikel 22/ van de Visse-
rijwet 1908 slechts in zoverre af dat naar analogie van artikel 
37, tweede lid, van de Pachtwet is bepaald dat overeenkomsten, 
welke voor een jaar of korter zijn aangegaan, niet kunnen 
worden verlengd. 

De Kamer beslist op een verzoek om verlenging naar billijk-
heid; zij zal uit dien hoofde een dergelijk verzoek kunnen 
afwijzen indien het belang, dat de huurder bij de visserij in 
het water heeft, sedert de totstandkoming van de overeen-
komst, aanzienlijk is verminderd. 

Artikel 34. Ingevolge artikel 54 van de Pachtwet kunnen 
echtgenote en bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de 
overleden pachter vorderen dat zij de overeenkomst in diens 
plaats zullen mogen voortzetten. Aan een dergelijke regeling 
bestaat naar de mening van de ondergetekenden op het gebied 
van de visserij geen behoefte. Zij stellen voor om, mede ter 
voorkoming van het uit een oogpunt van een doelmatige be-
vissing ongewenste optreden van zogenaamde gelegenheidsvis-
sers, na de dood van de huurder van visrecht de overeenkomst 
met de gezamenlijke erfgenamen niet langer te doen door-
lopen dan tot het einde van het eerstvolgende huurjaar. 

Artikel 35. Dit artikel, dat ertoe strekt zogenaamde ver-
snipperde visrechten in één hand te brengen, is goeddeels ge-
lijkluidend aan het overeenkomstige artikel van de Visserij-
wet 1908 (artikel 22k). 

Van een op grond van het bepaalde in dit artikel aangewezen 
openbaar lichaam — hierbij valt voornamelijk te denken aan 
waterschappen — moet worden verwacht dat het een doel-
matige bevissing van het water in alle opzichten zal bevorderen. 
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De ondergetekenden stellen daarom voor de door een derge-
lijk lichaam af te sluiten huurovereenkomsten en de uitrei-
kingen van vergunningen door zodanig lichaam aan het pre-
ventieve toezicht van de Kamer voor de Binnenvisserij te ont-
trekken (vgl. art. 22, zesde lid, sub c en art. 26, tweede lid). 

Artikel 36. Kennelijk met het oogmerk te ontkomen aan 
het preventieve toezicht van de Kamer voor de Binnenvisserij 
blijken sommige belanghebbenden hun toevlucht te nemen tot 
de in de wet niet voorziene wijzen van beschikking over vis-
recht. In verband hiermede kan een bepaling, analoog aan arti-
kel 59 van de Pachtwet, niet worden ontbeerd. 

§ 6. Beroep van beslissingen van de Kamer 
Artikel 37. Zoals reeds in § 2 van het algemeen deel werd 

uiteengezet, menen de ondergetekenden te moeten voldoen aan 
de in brede kring bestaande wens, dat de mogelijkheid tot het 
instellen van beroep bij de Kroon mede zal worden openge-
steld ten aanzien van beslissingen van de Kamer voor de Bin-
nenvisserij op aanvragen tot het verkrijgen van toestemming 
voor het uitreiken van visvergunningen. 

AFDELING II 
Van de Organen 

§ 1. De organisatie ter verbetering van de binnenvisserij 
Artikel 38. De Wet bijdragen verbetering binnenvisserij 

{Stb. 1952, 159) vermeldt als een der middelen waardoor de 
bij die wet ingestelde organisatie haar doel moet trachten te 
bereiken het bestrijden van waterverontreiniging. 

Zoals reeds in de memorie van antwoord naar aanleiding 
van het ontwerp van genoemde wet aan de Tweede Kamer 
werd medegedeeld (zitting 1951—1952 — 2185) zou een 
rechtstreekse bestrijding van de waterverontreiniging door de 
organisatie niet alleen principieel onjuist, doch ook praktisch 
onmogelijk zijn omdat de ter beschikking van de organisatie 
staande middelen ten enen male ontoereikend zijn om dit pro-
bleem in zijn geheel op te lossen. Gedacht werd dan ook slechts 
aan het incidenteel verlenen van medewerking door de organi-
satie aan maatregelen ter bestrijding van de waterverontreini-
ging. 

Een dergelijke medewerking zal nu de bij de nieuwe wet in 
te stellen Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij, ook 
zonder dat de bestrijding van waterverontreiniging met zoveel 
woorden wordt genoemd als middel ter bereiking van haar 
doel, kunnen verlenen omdat aan dit publiekrechtelijk lichaam 
aan het slot van het derde lid van het onderhavige artikel de 
bevoegdheid wordt verleend tot het treffen van „verdere maat-
regelen welke voor het bereiken van dit doel bevorderlijk zijn". 

Artikel 43. De Wet bijdragen verbetering binnenvisserij be-
paalt, dat het boekjaar der organisatie samenvalt met het kalen-
derjaar. Aangezien aan het einde van het kalenderjaar nog ver-
schillende pootviscampagnes in volle gang zijn, heeft deze 
bepaling tot gevolg, dat het steeds moeilijk is onderling ver-
gelijkbare boekjaren te verkrijgen. Ten einde aan dit bezwaar 
voor een groot deel tegemoet te komen ware te bepalen, dat het 
boekjaar der organisatie loopt van 1 april tot en met 31 maart. 

Artikel 44. De ondergetekenden stellen voor het toezicht op 
de besteding der bijdragen ook in de toekomst te doen plaats-
vinden door de Algemene Rekenkamer. 

§ 2. De Kamer voor de Binnenvisserij 
Met het oog op de verwantschap welke er bestaat tussen de 

taak van de Kamer voor de Binnenvisserij en die van de 
grondkamers, is de regeling betreffende de samenstelling en 
werkwijze van de Kamer voor de Binnenvisserij zoveel mogelijk 
in overeenstemming gebracht met die, vervat in Hoofdstuk IV, 
§ 1 van de Pachtwet. 

Artikel 45. In afwijking van artikel 5a van de Visserijwet 
1908 bevat dit artikel geen omschrijving van de taak van de 
Kamer. Evenals bij de regeling betreffende de grondkamers het 
geval is, blijken de taak en de bevoegdheden van de Kamer uit 
de overige inhoud van het wetsontwerp. 

Daar de Kamer, anders dan de Organisatie ter verbetering 
van de binnenvisserij, niet aan het privaatrechtelijk rechtsver-
keer deelneemt, is rechtspersoonlijkheid voor haar niet vereist. 

Artikel 46. Dit artikel is in het algemeen gelijkluidend aan 
artikel 73 van de Pachtwet. In afwijking van laatstgenoemd 
artikel, doch in overeenstemming met de thans geldende rege-
ling, wordt het minimum aantal leden bepaald op zes, zulks in 
verband met het in de eerste zin van artikel 47, tweede lid, 
van het ontwerp bepaalde. Het maximum aantal leden is gelijk 
aan het aantal leden dat de Kamer thans telt. 

Artikel 47, lid 1 en 2. Deze bepalingen wijken in dier voege 
af van de overeenkomstige bepalingen in de Visserijwet 1908, 
dat de leden van de Kamer voor de Binnenvisserij, evenals die 
van de grondkamers, door de Kroon worden benoemd. 

Artikel 48. Volgens deze — aan artikel 75 van de Pachtwet 
ontleende — bepaling moeten de secretaris en de plaatsver-
vangende secretarissen rechtsgeleerd zijn. Tot dusverre moeten 
hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris aan dit vereiste voldoen. 

Artikel 52. Zoals reeds in het algemeen gedeelte werd ver-
meld is in de praktijk gebleken, dat de afhandeling van de 
zaken bij de Kamer voor de Binnenvisserij nodeloos wordt 
vertraagd indien de Kamer op elke van de duizenden aan-
vragen tot goedkeuring van huurovereenkomsten dan wel tot 
het verlenen van toestemming tot het uitreiken van vergun-
ningen, welke jaarlijks worden ingediend, met de voorzitter en 
een aantal leden moet beslissen. 

Het onderhavige artikel voorziet daarom in de instelling van 
een enkelvoudige afdeling, welker werkzaamheden worden ver-
richt door de voorzitter. 

Artikel 54. Het komt redelijk voor, dat de kosten, verbonden 
aan de werkzaamheden van de Kamer, in beginsel door de 
belanghebbenden worden gedragen. 

HOOFDSTUK VI 
Strafbepalingen 

Artikel 55. Dit artikel is analoog aan artikel 19 van de 
Wet op de Economische Delicten. 

Artikel 56. Overtredingen van voorschriften gesteld bij de 
Wet op de maaswijdte van zeevisnetten zijn aangewezen als 
economische delicten. In aansluiting hieraan worden bij ar-
tikel 76 overtredingen van alle voorschriften ter verzekering 
van de naleving van internationale overeenkomsten inzake de 
zeevisserij als economische delicten aangewezen; als zodanig 
worden tevens aangewezen overtredingen van regelen betref-
fende het registreren van vissersvaartuigen, zomede van regelen 
ter bevordering van de schelpdiervisserij in de territoriale 
wateren. 

Ingevolge artikel 29, lid 2, kan de Kamer voor de Binnen-
visserij aan de goedkeuring van een overeenkomst van huur en 
verhuur van visrecht voorschriften verbinden ter verzekering 
van de bij de uitoefening van het visrecht betrokken belangen 
van derden. Voorgesteld wordt mede tegen overtreding van 
dergelijke voorschriften zomede tegen overtreding van voor-
schriften, verbonden aan de toestemming tot het uitreiken van 
visvergunningen straf te bedreigen. 

Artikel 57. Dit artikel stemt overeen met artikel 34 van 
de Visserijwet 1908. 

Artikel 60. Voor de toepassing van dit artikel worden 
kajuiten en roeven van vissersvaartuigen niet als woning aan-
gemerkt. 
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Artikel 62. De bevoegdheid van de opsporingsambtenaren 

tot het volgen en in beslag nemen van voor inbeslagneming 
vatbare voorwerpen behoeft hier slechts te worden toegekend 
voor het geval geen ontdekking op heterdaad plaats had, daar 
artikel 96 van het Wetboek van Strafvordering deze bevoegd-
heid reeds geeft bij ontdekking op heterdaad. 

HOOFDSTUK VII 
Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 63. De zakelijke inhoud van dit artikel is gelijk aan 
die van artikel 5 van de Visserijwet 1908. De ondergetekende 
zien geen aanleiding wijziging te brengen in de situatie op het 
gebied van de heerlijke visrechten. 

Artikel 66. Bij deze overgangsbepaling is als uitgangspunt 
genomen dat de nieuwe wet, wat het materiële recht betreft, 
bij haar in werking treden terstond op lopende overeenkomsten 
van huur en verhuur van visrecht van toepassing wordt. Dit 
stelsel is gewenst bij verandering van de wetgeving ten aan-
zien van duurzame rechtsverhoudingen omdat anders het oude 
recht nog tal van jaren kan doorwerken. 

Artikel 67. Huurovereenkomsten betreffende visrecht, aan-
gegaan vóór het in werking treden van het Eerste Uitvoerings-
besluit behorende bij het Pachtbesluit Visrecht 1941, toen geen 
enkel voorschrift omtrent goedkeuring gold, behoren niet 
achteraf aan goedkeuring van de nieuwe Kamer voor de 
Binnenvisserij onderworpen te worden. Hetzelfde geldt voor 
de tijdens de werking van dat Uitvoeringsbesluit dan wel van 
artikel 22c van de bestaande wet aangegane overeenkomsten, 
voor zover deze reeds goedgekeurd zijn. 

Artikel 69. Dit artikel strekt ertoe te voorkomen dat be-
langhebbenden zich aan de toepassing van artikel 36 ont-
trekken door nog vóór het tijdstip van het in werking treden 
der nieuwe wet overeenkomsten af te sluiten als in dat artikel 
bedoeld. 

Artikel 74. Ingevolge artikel 40 van de Visserijwet 1908 
worden alle officiële stukken, op grond van die wet opgemaakt, 
voor zover niet anders is bepaald, kosteloos uitgereikt. Dit be-
tekent dat de gemeenten geen leges kunnen heffen ter zake 
van bemoeiingen met het aanvragen of uitreiken van dergelijke 
bescheiden. Mede gezien de omvang welke die bemoeiingen 
in de loop der jaren hebben aangenomen, achten de onderge-
tekenden het niet verantwoord de mogelijkheid om leges te 
heffen langer uit te sluiten. Wel stellen zij voor om de leges 
— gelijk ook bij artikel 18 van de Jachtwet is geschied — 
aan een maximum te binden. 

Artikel 75. De Haringwet 1927 moet in verschillende op-
zichten verouderd worden geacht. Bovendien is haar werkings-
sfeer te beperkt; met name kunnen op grond van die wet 
slechts regelen gesteld ten aanzien van de verpakking, van uit 
te voeren haring en het aanbrengen van merken op de ver-
pakking. Daarom wordt voorgesteld deze wet in te trekken 
en het produkt haring onder de werking van de Landbouwuit-
voerwet 1938 te brengen. 

Artikel 76. Verwezen moge worden naar de toelichting 
bij artikel 56. 

Artikel 77. Dit artikel strekt ertoe om behalve haring ook 
mosselen en andere, door de betrokken Minister aan te wijzen, 
produkten van de Nederlandse visserij onder de werking van 
de Landbouwuitvoerwet 1938 te brengen. 

De Minister van Landbouw en Visserij, 
V. G. M. MARIJNEN. 

De Minister van Justitie, 
A. C. W. BEERMAN. 


