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Nieuwe regelen omtrent de visserij 
(Visserijwet) 

VOORLOPIG VERSLAG 

Nr. 4 

De vaste Commissie voor de Visserij, in welker handen dit 
wetsontwerp is gesteld, heeft de eer daarover het volgende te 
rapporteren. 

Algemeen 
Bij de besprekingen in de commissie bleken de meesten harer 

leden het met de Ministers eens, dat de bestaande visserijwet-
ten in menig opzicht verouderd zijn en dat daarom een nieuwe 
wet, die bovendien een overzichtelijke bundeling van de wctte-
lijke bepalingen op het terrein van de visserij biedt, wenselijk 
moet worden geacht. 

Enige leden betwijfelden echter of het inderdaad aanbe-
veling verdient een geheel nieuwe wet tot stand te brengen. 
Zij vroegen zich af of een aanpassing van de geldende Visserij-
wet aan de gewijzigde omstandigheden niet de voorkeur zou 
hebben verdiend. De bundeling, die als motief wordt genoemd, 
kan men naar de mening van deze leden moeilijk als een ern-
stig argument voor een nieuwe wet beschouwen; immers zul-
len, als de voornemens van de Regering gerealiseerd worden, 
tal van onderwerpen bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur worden geregeld, zodat men, om na te gaan welke 
de van hogerhand uitgevaardigde regelingen op visserijgebied 
zijn, toch niet met raadpleging van de wet zal kunnen vol-
staan. 

Weer andere leden sloten zich bij deze opmerking aan; ook 
zij achtten de argumenten, die voor een geheel nieuwe wet 
pleiten, niet van dringende aard. Niettemin konden zij zich, 
alles bijeengenomen, toch wel vinden in de door de Regering 
gevolgde gedragslijn. 

Van verschillende zijden werd gevraagd of de Ministers 
duidelijk uiteen zouden willen zetten welke de verhouding zal 
zijn tussen de nieuwe wet en de Landbouwwet, voor zover 
deze op de visserij betrekking heeft. De Landbouwwet houdt 
— zo werd opgemerkt — volgens het intitulé, de considerans 
en o.m. artikel 13, mede regelen in op het gebied van de visse-
rij, maar de vraag is — mede gezien de naam van de wet — 
of dit voldoende duidelijk naar voren komt. 

De commissie zou het op prijs stellen te vernemen aan welke 
instanties, die zich speciaal met de visserij bezig houden, ad-
vies omtrent de voorgestelde regeling is gevraagd. Van de in-
houd van die adviezen, zou zij, voor zover deze voor de beoor-
deling van dit wetsontwerp van belang kunnen zijn, gaarne 
in kennis worden gesteld. 

Zeevisserij. Verschillende leden van de commissie, die met 
gemengde gevoelens tegenover het ontwerp stonden, achtten 
de opbouw daarvan wel zeer onevenwichtig. Van de 79 ar-
tikelen worden er twee aan de zeevisserij en vier aan de kust-
visserij gewijd, terwijl 45 artikelen de binnenvisserij betreffen. 
Vergeefs hadden deze leden in de memorie van toelichting 
naar een verklaring van deze eigenaardige systematiek gezocht. 

Enige leden, die ook hunnerzijds eenzelfde opmerking 
maakten, hadden zich dan ook afgevraagd, of het ontwerp 
— zo het in deze vorm het Staatsblad zou bereiken — niet 
dient te worden aangeduid als een nieuwe wet op de binnen-
visserij, tevens verlenende enkele machtigingen aan de Kroon 
tot het stellen van regelen ten opzichte van de zeevisserij. Het 
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is immers zo. dat van de twee artikelen waaruit het hoofdstuk 
„zeevisserij" bestaat, het eerste een praktisch blanco volmacht 
aan de Kroon inhoudt om die regelingen te treffen ten aan-
zien van de zeevisserij, welke voortvloeien uit internationale 
overeenkomsten, terwijl het andere artikel eveneens een blanco 
volmacht geeft tot het treffen van maatregelen ter bevordering 
van de schaal- en schelpdiervisserij. 

Volgens artikel 25 — zo merkte men op — worden o.m. de 
Wet op de maaswijdte van zeevisnetten en de Haringwet inge-
trokken. In § 1 van de toelichting wordt gesteld, dat de in-
diening van het wetsontwerp voor een deel voortspruit „uit de 
noodzaak de in de genoemde wetten vervatte regelingen aan 
te passen aan de gewijzigde omstandigheden"; maar in het ont-
werp is een regeling, die voor de verouderde wetten in de plaats 
moet komen, niet te vinden. Acht de Minister1) het niet ge-
wenst, ook voor de zeevisserij nadere regelen te stellen, met 
inachtneming van hetgeen er op dit terrein in andere West-
europese landen aan regelingen geldt? Of ligt het in het voor-
nemen van de Regering eventuele concrete suggesties, die van 
de commissie-Diepenhorst met betrekking tot de zeevisserij te 
verwachten zijn, alsnog in het wetsontwerp op te nemen? De 
hier aan het woord zijnde leden dachten hier b.v. aan regelen 
ter bevordering van de aanvoer, de afzet en een redelijke prijs-
vorming van alle voortbrengselen van de visserij, alsmede van 
de biologische en technische research en van de voorlichting. 

Is de voorgestelde wetstekst op het gebied van de zeevisserij 
uitermate sober, ook de beschouwingen, die in de memorie van 
toelichting aan dit onderwerp worden gewijd, verschaffen wei-
nig opheldering. Ware het niet op zijn plaats geweest — zo 
vroegen enkele leden —, dat althans uitvoeriger was mede-
gedeeld, op grond van welke punten de Regering zich voorstelt, 
c.q. welke internationale overeenkomsten haar verplichten, 
algemene maatregelen van bestuur vast te stellen en wat de 
inhoud van deze regelingen zal zijn. Een eenvoudige opsom-
ming van de te regelen onderwerpen zou naar de mening van 
deze leden reeds verhelderend zijn geweest. Is de Minister be-
reid alsnog een opgave te verstrekken van de onderwerpen, die 
uit hoofde van de internationale verplichtingen regeling bij alge-
mene maatregel van bestuur behoeven, en van de strekking, 
welke deze maatregelen zullen moeten hebben? Is de Minister 
voorts in staat en bereid mededeling te doen van eventueel nog 
te verwachten regelingen, die zullen kunnen voortvloeien uit 
nog niet afgesloten, maar zich wel reeds in een gevorderd sta-
dium van onderhandeling bevindende traktaten? 

De hier aan het woord zijnde leden en ook tal van anderen 
zouden het hebben gewaardeerd, indien de memorie van toe-
lichting, behalve ten aanzien van het zo juist genoemde, ook 
enig licht had verschaft aangaande de politiek met betrekking 
tot de zeevisserij, welke in de toekomst te verwachten valt. 
Sedert jaren wordt in Nederland gevraagd om definiëring van 
een door de Regering te volgen beleidslijn voor de zeevisserij. 
Verschillende commissies hebben zich in opdracht van de Re-
gering over dit vraagstuk gebogen, zoals de commissie-Tin-
bereen en laatstelijk de commissie-Diepenhorst. Bekend is, dat 
wederom studies op dit gebied worden verricht. Mede in ver-
band met de komende ontwikkeling binnen de Europese Ge-
meenschap zal het noodzakelijk zijn, dat de Regering zich een 
beeld vormt van het zeevisserijbeleid, dat naar haar oordeel op 
langere termijn dient te worden gevoerd. Het is dringend ge-
wenst, dat ook het bedrijfsleven weet, waaraan het zich zal 
moeten houden. Deze leden dachten hier o.m. aan de vele 
maatregelen, die in landen als de Duitse Bondsrepubliek, België 
en Frankrijk — alsook in Engeland. Denemarken en Noor-
wegen — ter ondersteuning van deze tak van bedrijf zijn ge-
nomen. Zou het voor de Regering niet een unieke gelegenheid 
zijn geweest bij de indiening van dit wetsontwerp een beeld te 
geven van de politiek, die naar haar mening ten opzichte van 
de zeevisserij zal dienen te worden gevoerd, aanvankelijk bin-
nen het nationale bereik, maar daarna ook in het kader van de 
Europese samenwerking? Is de Regering bereid thans in de 
memorie van antwoord een schets van zulk een beleid te geven? 

1 ) Wanneer in dit stuk gesproken wordt van „de Minister", is bedoeld 
de Minister van Landbouw en Visserij. 

Afgezien van hun wens naar een bredere toelichting waren 
de hierbedoelde leden ook van oordeel, dat in de wet zelf nauw-
keurig omschreven zou moeten worden, welke onderwerpen bij 
algemene maatregel van bestuur geregeld moeten worden. Dit 
geldt zowel voor de machtiging, gevraagd in artikel 4, als voor 
die, bedoeld in artikel 5. 

Deze leden hadden ernstig bezwaar tegen een systeem van 
wetgeving, waarbij in feite de gehele regeling van de materie 
aan de medewerking van de volksvertegenwoordiging wordt 
onttrokken. Zij achtten het uit een oogpunt van behoorlijke 
wetgeving een minimum vereiste, dat de wet een limitatieve op-
somming bevat van de onderwerpen, waarvan de nadere rege-
ling aan de Kroon wordt gedelegeerd. 

Voorshands waren deze leden van mening, dat aan deze eis, 
wat artikel 4 betreft, voldaan zou kunnen worden door in de 
wet de onderwerpen op te sommen, ten opzichte waarvan vol-
gens de bestaande internationale overeenkomsten nadere rege-
lingen dienen te worden getroffen. Wat artikel 5 betreft zal 
een dergelijke opsomming evenmin moeilijkheden opleveren, 
aangezien men toch zal mogen aannemen, dat de Regering 
thans reeds weet, welke onderwerpen op dit terrein nadere uit-
voeringsregelingen vergen. 

Deze leden zouden het op hoge prijs stellen, indien het wets-
ontwerp op de wijze, als hier gesuggereerd, zou worden herzien. 

De zeer ruime delegatie, welke in het wetsontwerp met be-
trekking tot de zeevisserij wordt voorgesteld, riep ook aan 
andere zijden bedenking op. Verschillende leden wezen in dit 
verband op de zeer vérstrekkende beslissingen, die binnen 
afzienbare tijd binnen de Noord Oost Atlantische Conventie 
genomen zullen moeten worden. Deze en andere leden zouden 
dan ook met de leden, wier betoog hiervóór werd weergegeven, 
een limitatieve opsomming van onderwerpen, die bij algemene 
maatregel van bestuur geregeld zullen kunnen worden, zeer 
wenselijk achten. 

De kustvisserij. Verschillende leden beschouwden het als een 
ernstige omissie, dat in het wetsontwerp geen plaats is ingeruimd 
aan een behoorlijke rechtsbescherming van de concessionarissen 
c.q. pachters van percelen voor de oester- en mosselcultuur. De 
verpachting (verhuur) van deze percelen is naar de mening van 
deze leden thans allerzonderlingst geregeld. In Zeeland ressor-
teert de uitgifte der percelen onder het Departement van Finan-
ciën (het Bestuur der visserijen op de Zeeuwse stromen), terwijl 
daarnaast nog enkele honderden percelen door particuliere eige-
naars worden verpacht (verhuurd). In de Waddenzee ressorteert 
de uitgifte der percelen onder het Departement van Landbouw 
en Visserij. Deze leden — en anderen sloten zich op dit punt 
bij hen aan —• zouden willen bepleiten al deze verpachtingen 
bij dit laatste ministerie onder te brengen; alleen dan zal een-
heid in het beleid gewaarborgd zijn. De bezware.., die aan de 
huidige situatie kleven, zijn vele en velerlei. De richtlijnen voor 
de uitgifte van percelen worden thans eenzijdig door de over-
heid c.q. door de particuliere eigenaars vastgesteld. De be-
slissing over geschillen berust derhalve bij een der partijen. 
Een reële mogelijkheid van beroep ontbreekt ten enenmale. 
De duur van de pacht is bij particuliere percelen veelal slechts 
één jaar en dat terwijl de oestercultuur een vijfjarige en de 
mosselcultuur een driejarige is. Van een recht op continuatie 
van de pacht is geen sprake. De pacht- of huurovereenkomsten 
mogen tegenwoordig niet meer op naam van een firma staan, 
maar uitsluitend op naam van hetzij één der firmanten hetzij 
van een rechtspersoon, terwijl b.v. het verkrijgen van een 
standaardcapaciteitscijfer gebonden is aan de beschikking over 
percelen. 

De hierbedoelde leden vroegen zich in dit verband af, of de 
instelling van een Kamer voor de oester- en mosselcultuur geen 
ernstige overweging verdient. Gaarne zouden zij het oordeel 
van de Minister daarover vernemen. 

Evenals de leden, die zo juist aan het woord waren, hadden 
ook andere leden een regeling van de rechtspositie van de 
pachters van mossel- en oesterpercelen node gemist. Ook naar 
hun mening zou zulk een regeling de overweging alleszins 
waard zijn. 



De binnenvisserij. In opvallende tegenstelling tot de uiterst 
summiere regeling van de zeevisserij en de kustvisserij, staat 
—i zo merkte men in de commissie op — de voorgestelde 
regeling van de binnenvisserij in niet minder dan 45 artikelen. 
Terwijl de artikelen 4 en 5 bezwaren hadden opgeroepen tegen 
het verlenen van een blanco volmacht aan de Regering, rijst 
thans de vraag, waarom de Minister met betrekking tot de bin-
nenvisserij alles tot in de kleinste details wettelijk meent te 
moeten vastleggen. Artikel 10 b.v. schrijft nauwkeurig voor 
met welk vistuig men, in het bezit zijnde van een kleine of 
grote visakte, mag vissen, wat de kosten van een akte zijn, enz. 
Een dergelijke zeer gedetailleerde regeling vindt men trouwens 
ook in het eerste der vier artikelen, die aan de kustvisserij 
zijn gewijd. Een ander voorbeeld van zeer gedetailleerde uit-
voeringsvoorschriften levert artikel 21. 

De vraag schijnt gerechtvaardigd waarom dit alles nodig 
is. Zal op deze wijze een soepele uitvoering van de wet niet al 
te zeer bemoeilijkt worden, en zou het daarom niet beter zijn 
te volstaan met het noemen van een aantal onderwerpen, die 
door de Kroon bij algemene maatregel van bestuur of ministe-
riële beschikking nader zouden kunnen worden geregeld? 

De paragraaf betreffende huur en verhuur van visrecht gaf 
verschillende leden aanleiding tot de volgende opmerking. Aan-
gezien het blijkbaar in de bedoeling van de Minister ligt, meer 
dan voorheen het beheer van de viswateren over te laten aan 
de huurders, zullen waarschijnlijk door de huurders bescher-
mende bepalingen in het leven worden geroepen, welke niet in 
de wet of in de uitvoeringsreglementen voorkomen, dan wel 
verder gaan dan deze. Deze leden zouden daarom willen 
vragen of er dan ook geen behoefte bestaat aan een wettelijke 
bepaling, inhoudende dat hij die vist met andere vistuigen of 
op andere wijze dan in de vergunning wordt vermeld, geacht 
moet worden te vissen zonder vergunning. 

Andere leden, die erop wezen dat de regeling van het ont-
werp inzake huur en verhuur van visrecht, evenals in de thans 
bestaande wetgeving, kennelijk is geïnspireerd door het stelsel 
van regelingen betreffende de pacht van landbouwgronden, stel-
den de vraag, waarom geen aansluiting is gezocht aan de 
organen, die hun wettelijke basis in de Pachtwet vinden. Door 
toevoeging van speciale deskundigen aan de bestaande pacht-
kamers en grondkamers had men dit wellicht zonder veel 
moeite kunnen bereiken. Het beroep op de Kroon, dat naar het 
gevoelen van de aan het woord zijnde leden hier minder op 
zijn plaats is, had dan vermeden kunnen worden. In plaats 
daarvan had het beroepsrecht op de Centrale Grondkamer (op 
gelijksoortige wijze uitgebreid met visserijdeskundigen) kunnen 
komen. 

In dit verband meenden deze leden bovendien nog op het 
volgende te moeten wijzen. 

Blijkens artikel 74, vierde lid, van de Pachtwet wordt er-
tegen gewaakt dat hetzij de belangen van de huurders hetzij 
die van de verhuurders overheersen. Ook in de verdeling van 
zetels in de Kamer voor de binnenvisserij zal een zeker even-
wicht dienen te worden nagestreefd. Daarom kwam het de hier-
bedoelde leden onjuist voor, dat in deze Kamer de beroeps-
en sportvissers ieder een derde deel van de zetels bezetten, 
evenals zij het niet juist zouden hebben gevonden in de grond-
kamers b.v. de veehouders, akkerbouwers en tuinders ieder een 
kwart van het aantal zetels te doen bezetten en de verpachters 
eveneens een kwart. Naar de mening van deze leden zouden 
huurders en verhuurders over een gelijk aantal zetels dienen te 
beschikken. Zij vroegen zich bovendien af, of het wel juist 
kan worden geacht, dat van het derde deel, dat aan de ver-
huurders is toegedacht, een gedeelte wordt bezet door de water-
schappen, zodat de verhuurders niet eens ten volle op een 
derde deel aanspraak kunnen maken. 

Verschillende leden waren van oordeel, dat er geen afdoende 
redenen bestaan om de beperking van het peuren te handhaven. 
Zij drongen er bij de Minister op aan te bepalen, dat voor het 
vissen met de peur alleen nog akte en vergunning nodig zullen 

zijn en het aantal peurvergunningen niet langer zal worden be-
perkt. 

Andere leden daarentegen betreurden het, dat in het ontwerp 
geen beperkingen aan het peuren zijn opgelegd. Zij zouden de 
redenen daarvan gaarne vernemen. 

De advieslichamen. Dat in het ontwerp de consequenties 
worden getrokken uit de totstandkoming van de publiekrech-
telijke bedrijfsorganen op het gebied van de visserij had de in-
stemming van de commissie. Men kon zich er met name mee 
verenigen, dat in bepaalde belangrijke beslissingen de in aan-
merking komende produkt- en bedrijfschappen moeten wor-
den gehoord en dat de mogelijkheid zal worden geopend die 
lichamen in daarvoor in aanmerking komende gevallen met 
de uitvoering van genomen maatregelen in medebewind te be-
lasten. Wel vroegen enige leden zich af, of de herhaaldelijk 
aangegeven restrictie „tenzij het landsbelang zich daartegen 
verzet" wel noodzakelijk is en in deze vorm in de wet dient te 
worden opgenomen. Kan de Minister aangeven — een uit-
voerige, gespecificeerde opgave wordt uiteraard niet ge-
vraagd — in hoeverre bij uitvoerende maatregelen op het ter-
rein van de zeevisserij (artikel 4, tweede lid), de schaal- en 
schelpdierenvisserij (artikel 5) en de binnenvisserij (artikel 19, 
tweede lid), het landsbelang door het vragen van de mening van 
produkt- of bedrijfschappen geschaad zou kunnen worden? 

Zich verenigende met de op verschillende plaatsen verplicht 
gestelde raadpleging van de bed rijfslichamen, rees bij de hier 
aan het woord zijnde leden wel de vraag, of het geen aanbeve-
ling zou verdienen publikatie van de uitgebrachte adviezen 
voor te schrijven. De besturen van deze lichamen behoren 
volgens de Wet op de Bedrijfsorganisatie in het openbaar te 
vergaderen, behoudens in bijzondere gevallen. Daarom kan naar 
het gevoelen van deze leden tegen een openbaarmaking als door 
hen gewenst moeilijk bezwaar worden gemaakt. 

Voorts meenden deze leden de vraag te moeten stellen, 
waarom in de toelichting met geen woord gerept wordt van 
de mogelijkheid, dat bij de voorbereiding van belangrijke, in 
de bedrijfsvrijheid ingrijpende maatregelen, ook het oordeel 
van de vrije organisaties van waarde zou zijn. Naar de mening 
van deze leden moet voorkomen worden dat aan de produkt-
en bedrijfschappen, hoe belangrijk hun adviezen in het ge-
heel van de thans in ons land gebruikelijke beleidsprocedure 
ook mogen zijn, een soort monopoliepositie zou worden ver-
leend als raadgevers van de Regerng. 

In dit verband was bij deze leden ook de vraag opgeko-
men, of de voorgenomen opheffing van het College voor de 
visserijen werkelijk op goede gronden berust. Dat „het Pro-
duktschap voor Vis en Visprodukten en het Visserijschap in-
gevolge artikel 8 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie de be-
trokken Ministers van raad dienen over alle zaken, welke die 
schappen raken" behoeft nog geen grond te zijn deze organen 
het alleenrecht in dezen te verlenen. Het reeds zo lang bestaan-
de college vertoont in zijn huidige samenstelling een veel ge-
ringere binding met de rechtstreeks zakelijke belangen van de 
visserij dan de schappen en zou derhalve, indien de Minis-
ter meer dan tot dusver gebuik zou willen maken van de mo-
gelijkheid, dit college om advies te vragen, een waardevolle 
bijdrage kunnen leveren tot de meningsvorming omtrent het 
te voeren beleid. 

Andere leden, die zich afvroegen of de Regering inderdaad 
geen behoefte heeft aan raadpleging van deskundigen buiten 
de kring der direct belanghebbenden op het gebied der visse-
rij, sloten zich bij het voorgaande betoog aan. 

Van weer andere zijden kon men zich daartegen met de 
voorgenomen opheffing van het College voor de visserijen ver-
enigen. Sedert de instelling van de desbetreffende schappen 
bestaat er naar hun oordeel voor handhaving van het oude 
adviescollege geen voldoende aanleiding meer. 

Enkele van de hierbedoelde leden voegden hieraan toe, 
dat het naar hun oordeel juist is dat de Regering niet meewerkt 
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aan een uitholling van de positie der publiekrechtelijke bedrijfs-
lichamen. Organen in de zin van de Wet op de Bedrijfsorga-
nisatie dienen allereerst als de voor het bedrijfsleven repre-
sentatieve instanties te worden ingeschakeld. Wel zouden 
ook deze leden het juist achten indien de adviezen als re-
gel openbaar zouden worden gemaakt. 

Intussen was toch ook bij deze leden de vraag gerezen of 
de Minister geen prijs stelt op een adviesinstantie, bestaande 
uit deskundigen buiten de kring van de direct belanghebben-
den. 

Met het voornemen tot opheffing van de Raad voor de vis-
serij kon men zich algemeen verenigen, gezien het feit dat 
de werknemers in het visserijbedrijf in de schappen zijn ver-
tegenwoordigd. 

Inspectie en departementale organisatie. Van meer dan 
één zijde betreurde men het, dat over de inspecteurs van de vis-
serij in het ontwerp mei geen woord wordt gesproken. Men kon 
niet aannemen, dat de visserijinspecties zullen verdwijnen, ge-
zien de vele nuttige werkzaamheden, die door deze instituten 
worden verricht. Maar waarom dan de wettelijke basis daar-
aan — en aan de voorlichting — ontnomen? 

Verschillende van de hierbedoelde leden stelden voorts de 
vraag, waarom met betrekking tot de ambtelijke viss3rijorga-
nisatie geen enkele bepaling in het ontwerp is opgenomen. 
Diverse ambtelijke diensten buiten het departement van land-
bouw en visserij houden zich eveneens met visserijaangele-
genheden bezig. In de kringen van de bedrijfsgenoten leeft 
reeds lang de wens om tot een doeltreffende unificatie van het 
ambtelijk visserij-apparaat te komen. Waarom is aan die wens, 
althans voor zover uit dit wetsontwerp blijkt, in het geheel 
geen aandacht geschonken? 

Diversen. Gezien het belang en de toenemende beteke-
nis van de research op het gebied van de visserij werd ge-
vraagd, of er geen aanleiding is daaraan thans een wettelijke 
basis te verschaffen. 

De vrijwel algemene invoering van de vrije zaterdag gaf 
in de commissie aanleiding tot de vraag of er geen reden is 
voor de sportvisserij zodanige regelen te stellen dat daardoor 
deze tak van sportbeoefening op zondag, althans voor zover 
het gaat om 'publieke manifestaties, wordt tegengegaan. 

Artikelen 
Artikel 1, lid 5, jitncto artikel 7, lid 2, letter d. Opgemerkt 

werd, dat de in het algemeen voor sportvisserij gebruikte hen-
gels niet onder de definitie van „gewone hengel" vallen. Deze 
zijn meestal van meer dan twee haken voorzien en ook in vele 
gevallen anders geaasd. Bovendien wordt doorgaans bij de kust-
visserij van meer dan één, nl. van twee stokken, gebruik ge-
maakt. De visstand is in de kustwateren niet beschermd en ook 
visserijbeheer, zoals op de binnenwateren, kan moeilijk plaats-
vinden. Het zou dan ook bij vele leden der commissie geen 
bezwaar ontmoeten wanneer werd toegestaan, dat men met 
twee hengels vist, maar bovendien zal het nodig zijn in verband 
met de vele bezwaren, welke tegen de voorgestelde omschrijving 
van „gewone hengel" zijn gerezen, dat de „speciale hengel" 
gedefinieerd wordt, waarna dan alle andere hengels als „ge-
wone hengel" kunnen worden aangemerkt. 

De definitie van „speciale hengel" zou naar de mening van 
deze leden kunnen zijn: 

a. de hengel, geaasd met levende of dode vis; 
/;. de sleephengel; 
c. de peurhengel; 
d. de hengel, voorzien van meer dan vier haken. 
In de toelichting op lid 5 van artikel 1 wordt onder de aas-

soorten niet genoemd het zogenaamde „stukje vis" voor de 
vangst op roofvissen. Als de hierboven gegeven suggestie inzake 
de omschrijving van de „speciale hengel" zou worden over-
genomen, zou de hengel, geaasd met een stukje vis, onder het 
begrip „gewone hengel" vallen. De hier aan het woord zijnde 

leden drongen hierop met klem aan. Zij zouden vooral willen 
onderstrepen, dat, als een met een stukje vis geaasde hengel als 
speciale hengel beschouwd blijft, de beperkte visserij met de 
hengel op roofvis in de bevaar- en vlotbare wateren in het alge-
meen verder wordt beperkt en die op het IJsselmeer dan geheel 
onmogelijk wordt gemaakt, daar het Ministerie van Financiën 
tot heden geen vergunningen voor de sportvisserij op het IJssel-
meer wenst uit te reiken. Met klem zouden deze leden er bij de 
Minister op willen aandringen contact op te nemen met zijn 
ambtgenoot van Financiën, ten einde te bereiken, dat de moge-
lijkheden speciaal voor de sportvisserij op het IJsselmeer wor-
den verruimd. 

Tegen de aanwijzing van de verschillende aassoorten had 
men in de commissie bezwaar; er komen steeds nieuwe aas-
soorten in de handel, zodat telkens een wijziging van de alge-
mene maatregel van bestuur noodzakelijk zal zijn. Met name 
dacht men hier aan de vele kunstmatige aassoorten. Door de 
omschrijving van de „speciale hengel" in de wet vast te leggen, 
zou het aanwijzen van toegestane aassoorten voor de gewone 
hengel overbodig worden. 

In dit verband werd er door deze leden ook voor gepleit, 
dat kunstaas, droog en verpakt, en niet voor onmiddellijk ge-
bruik gereed, niet als vistuig in de zin der wet zal worden be-
schouwd, zodat degene, die dergelijk kunstaas bij zich heeft, 
niet geacht wordt in overtreding te zijn, ook niet wanneer hij 
geen vergunning bezit om ermee te vissen in het water, waarop 
of waarbij hij zich bevindt. 

Artikel 1, lid 7. Van verschillende zijden werd erop aange-
drongen, dat ook het horen van de in aanmerking komende 
organisaties van sportvissers verplicht zal worden gesteld. 

De vraag rees, waarom de Minister zal dienen te bepalen 
of het landsbelang zich al dan niet verzet tegen het gevolg 
geven aan een verplichting, die de wet aan de Kroon voor-
schrijft. 

Wat is de bedoeling van de woorden „in belangrijke mate"? 
Wie zal de mate van belangrijkheid der betrokken produkt-
schappen en bedrijfschappen beoordelen? Is deze toevoeging 
niet volmaakt overbodig? Deze zelfde vragen golden uiteraard 
ook de artikelen 4, lid 2, 9, lid 3, en 19, lid 2. 

Artikel 5, lid 2. Waarom wordt hier behalve de schaal- en 
schelpdiervisserij niet óók de gewone visserij genoemd? 

Artikel 6, lid 7, letter a. Onder verwijzing naar de opmer-
king bij artikel 1, lid 5, drongen verschillende leden aan op 
uitbreiding van de ontheffing van het verbod, bedoeld in lid 1, 
tot een ieder, die vist met niet meer dan twee gewone hengels. 

Letter b. Is het niet beter het woord „eb" te vervangen 
door: lage waterstand? 

Artikel 7, lid 1. De redactie van dit lid achtten enkele leden 
moeilijk leesbaar. Is het niet beter een tekst op te nemen, die 
meer in overeenstemming is met het eerste lid van artikel 13 
van de huidige Visserijwet? 

Artikel 7, lid 2, letter d. Verwezen zij naar de opmerking 
bij artikel 6, lid 7, letter a. 

Artikel 9, lid 3. Met betrekking tot de woorden „tenzij het 
landsbelang zich daartegen naar het oordeel van Onze Minister 
verzet" zij verwezen naar de opmerking bij artikel 1, lid 7 en 
naar het algemene gedeelte van dit verslag. 

Ook hier zou een verplichting tot het horen van de in aan-
merking komende organisaties van sportvissers door verschillen-
de leden op prijs worden gesteld. 

Artikel 10, lid I. Wat betekent hier „voorzien zijn van"? In-
dien het de bedoeling is, dat de betrokkene de akte bij zich 
draagt — hetgeen naar de mening van de leden die deze vraag 
stelden, het meest praktisch zou zijn —, dient dit dan niet 
duidelijker in de tekst te worden uitgedrukt? 

Artikel 10, lid 2, letter b. Verschillende leden vroegen welk 
bezwaar ertegen is, een beperking van het aantal gelijktijdig 
te gebruiken hengels per hengelaar in de wet op te nemen. Zij 
zouden daarbij willen pleiten voor een maximum van twee 
hengels per hengelaar. 
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Artikel 10, lid 4. Aangezien het voor vakantiegangers be-

zwaarlijk kan zijn, dat een visakte uitsluitend wordt uitgereikt 
in de gemeente waar men in het bevolkingsregister staat inge-
schreven, werd van verschillende zijden gevraagd of het niet 
mogelijk is dit artikellid aldus te lezen, dat de akte wordt uit-
gereikt door de burgemeester van de gemeente waar de aan-
vrager in het bevolkingsregister staat ingeschreven of waar hij 
tijdelijk verblijft. 

Artikel 10, lid 7, letter b. Is het niet wenselijk, dat ook in 
andere gevallen dan bij ziekte de houder van een grote visakte 
zich kan laten vervangen, b.v. in geval van ziekte van een ge-
zinslid of bij dringende afwezigheid? 

Artikel 10, lid 9. Verschillende leden stelden de vraag of 
een nauwkeurige formulering en nadere beperkingen niet mo-
gelijk zijn terzake van het vissen in een binnen een erf gelegen 
afgesloten viswater. 

Artikel 15, lid 1. Zou het uit een oogpunt van doelmatigheid 
niet juister zijn het uitoefenen van de binnenvisserij te verbieden 
aan hen, die geen bewijs bij zich hebben dat de verschuldigde 
bijdrage is voldaan? 

Artikel 15, lid 2, letter b. Onder de huidige regeling kan 
degene die vist met wat thans omschreven is als een speciale 
hengel tegelijkertijd vissen met één gewone hengel, mits hij 
in het bezit is van een kleine visakte, waarmee hij zijn bij-
drage aan de organisatie ter verbetering van de binnenvisserij 
heeft voldaan. Voor die gewone hengel behoeft hij dan niet 
tevens in het bezit te zijn van een bewijs, dat de bijdrage, bedoeld 
in artikel 12, tweede lid, is voldaan. Gevraagd werd of het de be-
doeling is, dat deze regeling bij de invoering van de nieuwe wet 
wordt gewijzigd en zo neen, of de huidige redactie van artikel 15, 
lid 2, letter b, dan voldoende is. 

Artikel 20. Van verschillende zijden werd gevraagd ten 
behoeve van de beroepsvisserij in dit artikel behalve verwon-
den en doden ook op te nemen: bedwelmen. 

Hoe ziet de Minister in het verband van dit artikel de bete-
kenis van de electrovisserij? 

Artikel 21, lid I. Volgt uit deze redactie, dat eventueel het 
openbaar ministerie zal moeten bewijzen, dat een ander recht-
hebbende is? Zou het, indien dit inderdaad het geval is, niet 
praktischer zijn in het eerste lid van atikel 21 een algemeen ver-
bod om in een binnenwater te vissen op te nemen, terwijl dan in 
het tweede lid zou worden opgenomen, dat het verbod niet geldt 
voor de rechthebbende, enz? 

Met betrekking tot de uitdrukking „voorzien van" werd ver-
wezen naar de vraag bij artikel 10, lid 1. 

Artikel 21, lid 2, letter b. Verschillende leden stelden de 
vraag of het ongelimiteerd toestaan van vissen door ,,inwo-
nendc gezinsleden van de rechthebbende" een doelmatige be-
vissing van het viswater niet in gevaar brengt. Van een dergc-
lijk viswater wordt een te zware tol geëist wanneer de talloze 
eigenaren van langs de oevers van plassen gelegen bungalows, 
enz., zomede de landbouwers, hun gezinsleden onbeperkt 
kunnen laten meevissen. Bovendien is de mogelijkheid 
tot wetsontduiking hier zeer groot. Hoe is te controleren, dat 
inderdaad alleen inwonende gezinsleden van de rechthebben-
de vissen? Deze leden drongen erop aan deze mogelijkheid 
tot ontheffing van het verbod uit het ontwerp te doen ver-
d wijnen. 

Artikel 21, lid 2, letter d. Hoewel in de toelichting het be-
grip „bevaarbare stromen" in afwijking van de bestaande wet-
geving nauwkeuriger is gepreciseerd, wordt daarmee naar de 
mening van verschillende leden toch niet voorkomen, dat de 
rechter in vele twijfelgevallen zal moeten vaststellen of 
een water aan de in het ontwerp genoemde criteria, te weten 
„economisch vervoer van goederen en personen met enige 
duurzaamheid en frequentie", voldoet. Bovendien blijft het een 
bezwaar, dat opsporingsambtenaren in eerste aanleg zelf een 
eigen beslissing zullen moeten nemen. Daarnaast is komen 
vast te staan, dat de rechters vaak een verschillend oordeel heb-

ben over de vlot- en bevaarbaarheid van een bepaald water. Hier-
door zou eveneens als voorheen onzekerheid ontstaan, waardoor 
een goed beheer van het viswater ernstig zou kunnen worden 
belemmerd. 

De hier aan het woord zijnde leden waren van mening, dat 
aan deze onzekerheid voorgoed een einde dient te worden ge-
maakt en zij drongen er daarom met klem op iv\r\. dat de rege-
ling, zoals die in het voorontwerp was gesteld, alsnog in het 
wetsontwerp wordt opgenomen. 

Zij zouden dus willen voorstellen te lezen in artikel 21, lid 
2, letter d; „voor het vissen met niet meer dan één gewone 
hengel in de door Onze Minister, gehoord Gedeputeerde Sta-
ten, bij in de Staatscourant bekend te maken beschikking 
aan te wijzen openbare wateren". 

Het verdient voorts aanbeveling de gestelde criteria te laten 
vervallen, opdat in overleg met belanghebbenden en met toe-
passing van artikel 16, lid 3, bestaande toestanden in het oog 
kunnen worden gehouden. 

Voorts werd gevraagd of de regeling van artikel 21, lid 2, 
letter d niet in dier voege nog verruimd zou kunnen worden, 
dat het vereiste van een schriftelijke vergunning evenmin 
geldt voor het vissen met niet meer dan één gewone hengel 
in andere, door openbare lichamen — zo nodig onder goed-
keuring van de Kamer voor de Binnenvisserij — bepaaldelijk 
aangewezen wateren, ten aanzien waarvan aan die open-
bare lichamen het visrecht toekomt. Te denken valt b.v. aan 
singels, grachten en dergelijke wateren in de bebouwde kom, 
welke voor de visserij van weinig betekenis zijn maar waarin 
niettemin bij wijze van tijdverdrijf wel pleegt te worden ge-
hengeld. 

Artikel 22, lid I, juncto artikel 56, lid 2. Is de rechthebben-
de, die een mondelinge vergunning zonder toestemming van de 
Kamer verleent — b.v. een mondelinge dagvergunning a f 1.— 
aan sportvissers, hetgeen thans in de praktijk herhaaldelijk 
schijnt voor te komen — niet strafbaar? Dreigt niet het gevaar 
dat langs de weg van mondelinge vergunning tegen betaling de 
bedoeling van de desbetreffende verbodsbepalingen zal worden 
ondergraven, aangezien opsporingsambtenaren niet zo spoedig 
zullen optreden tegen hen, die voor een (mondelinge) vergun-
ning betaald blijken te hebben? 

Artikel 22. lid 6. Welke waarborg bestaat er, dat de na-
delen waartegen de Kamer volgens het tweede lid zal dienen 
te waken, niet zullen optreden indien de vereniging van sport-
vissers, waaraan geen nadere eisen worden gesteld dan dat zij 
rechtspersoonlijkheid zal bezitten, deze bevoegdheid uitoefent? 

Artikel 30, lid l. Zou het niet wenselijk zijn voor te schrij-
ven, dat de Kamer de beslissingen tot wijziging of nietigver-
klaring van de overeenkomsten behoorlijk dient te motiveren? 
Vooral in verband met het effectueren van het bcroepsrecht 
lichtten de leden, hier aan het woord, dit van belang. 

Artikel 33, lid 1. Van ve'schillende zijden werd gevraagd 
of een mogelijkheid van verlenging overeenkomstig de bepa-
lingen van de Pachtwet niet de voorkeur verdient. 

Artikel 34. Gevraagd werd of geen uitzondering mogelijk 
gemaakt moet worden voor het geval de huurder voor de uit-
oefening van zijn hoofdberoep een visrecht huurde en bij zijn 
overlijden de weduwe met behulp van zoons of reeds in dienst 
zijnd personeel het bedrijf wil voortzetten. 

Verdient het geen aanbeveling in plaats van „Na de dood" 
te spreken van: Na het overlijden? 

Artikel 35. Waarop steunt de verwachting dat de water-
schappen, bij onttrekking van het preventieve toezicht aan de 
Kamer voor de Binnenvisserij op de uitreiking van vergunnin-
gen, een doelmatige bevissing van het onderhavige water 
in alle opzichten zullen bevorderen? 

Artikel 37. Zal de uitbreiding van het beroepsrecht tot het 
verlenen van vergunningen niet een te zware belasting worden 
voor de Raad van State? 

Artikel 46. Tal van leden wezen erop dat het werk ten be-
hoeve van de Kamer voor de Binnenvisserij, afgezien van het 



bepaalde in artikel 53, door de leden pro deo wordt verricht. 
Aangezien deze arbeid veelomvattend en tijdrovend is, zou-

den deze leden erop willen aandringen het huidige aantal leden, 
dat in feite 24 is, niet te verlagen. 

Artikel 49. Gevraagd werd of de redenen die hier ge-
noemd worden als grond voor ontslag, niet moeten worden 
uitgebreid. Hoe moet b.v. gehandeld worden wanneer een der 
hiergenoemden is veroordeeld wegens valsheid in geschrifte of 
meineed? 

Artikel 47, lid 5. Hoe luidt de af te leggen eed? 
Artikel 52, lid 2. Kunnen reeds mededelingen worden ge-

daan over de voornemens van de Regering ten aanzien van de 
inhoud van de hierbedoelde algemene maatregel van bestuur? 

Artikel 55. Enige leden zouden gaarne een nadere toe-
lichting ontvangen op het begrip „andere bescheiden, waarvan 
inzage voor de vervulling van de taak van deze ambtenaren 
nodig is". Deze omschrijving — zij moge dan ontleend zijn 
aan artikel 19 van de Wet op de economische delicten — werd 
door deze leden, gezien in het verband van dit wetsontwerp, 
rijkelijk ruim geacht. 

Artikel 60. Dezelfde leden stelden de vraag, of de bepaling, 
vervat in dit artikel, die langzamerhand als een soort sjabloon 
in alle bijzondere wetten wordt opgenomen, in het kader van 
dit wetsontwerp op haar plaats is. Zij zouden deze vérgaande 
bevoegdheid gaarne zien vervallen en, indien er gronden aan-
wezig zijn om een dergelijke bevoegdheid gedeeltelijk te hand-
haven •—• welke gronden zij gaarne zouden vernemen —, dan 
zouden zij de formulering beperkter willen zien. 

De min of meer authentieke interpretatie, opgenomen in de 
toelichting op dit artikel, waarbij kajuiten en roeven van vissers-

vaartuigen niet als woning worden aangemerkt, zouden zij 
gaarne nader gemotiveerd zien. 

Artikel 70. Gevraagd werd of dit artikel niet voor ver-
schillende uitleg vatbaar is. Dient de redactie niet gewijzigd te 
worden, tenzij het artikel niets te maken heeft met de kwestie 
van de opvolging van de overleden huurder? 

Artikel 74. Nu de gemeenten legeskosten gaan heffen bij 
het uitreiken van de hierbedoelde bescheiden waren verschil-
lende leden van mening, dat dan ook van de ambtenaren, die 
met het uitreiken worden belast, verlangd mag worden dat zij 
deskundige voorlichting kunnen geven. Thans is dit niet altijd 
het geval. 

Artikel 75. Houdt de intrekking van de Haringwet 1927 in, 
dat de Dienst voor de Haringcontrole wordt overgebracht 
naar de controledienst van de Landbouwuitvoerwet 1938? Be-
staat er niet eerder aanleiding de eerstgenoemde dienst een 
basis te geven in de nieuwe visserijwet? 

Vastgesteld 3 september 1962. 
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