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EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

Z i t t i n g 1962—1963 

Nr. 130 

VOORLOPIG VERSLAG 1 ) van de commissie van rap-
porteurs voor het ontwerp van wet houdende nieuwe 
regelen omtrent de visserij (Visserijwet). 

De overweging van dit wetsontwerp in de afdelingen der 
Kamer heeft geleid tot het volgende. 

Inleiding; algemeen 

Vrijwel algemeen verklaarde men met belangstelling en 
evenzeer met instemming te hebben kennisgenomen van het 
aan het oordeel der Kamer voorgelegde wetsontwerp. 

Gelet op de zeer uitvoerige en ook diepgaande behandeling 
van het onderhavige ontwerp door de Tweede Kamer waren 
zeer vele leden van oordeel, zich te dezen tot het maken van 
een aantal meer algemene opmerkingen te moeten beperken. 

Enige der in de vorige alinea aan het woord zijnde leden 
voegden aan het reeds opgemerkte toe, dat zij, nu de Regering 
heeft doen blijken een spoedige totstandkoming van de wet op 
prijs te stellen, stellig bereid waren hun medewerking ter zake 
te verlenen. Door het overijlde tempo, waarin — ook afgezien 
van dit ontwerp — nu nog een groot aantal wettelijke rege-
lingen door het Parlement behandeld moeten worden, waren zij 
echter niet bij machte om in het kader van de schriftelijke 
voorbereiding der openbare beraadslaging nopens dit voorstel 
beschouwingen ter zake te berde te brengen. Zij stelden zich 
voor om zo nodig ter gelegenheid van de bedoelde openbare 
beraadslaging nog een aantal opmerkingen te maken aan-
gaande enkele van de tot dusverre bij de parlementaire be-
handeling van het onderwerpelijke ontwerp van wet ter sprake 
gebrachte kwesties. 

Van verschillende zijden wilde men aan het vorenweer-
gegevene toevoegen het onderhavige voorstel te beschouwen 
als een welgeslaagde poging tot het in één regeling samen-
brengen van de onderscheidene wettelijke voorschriften, welke 
thans nog in een vijftal wetten, betrekking hebbende op de 
visserij, verspreid zijn, door welk samenbrengen een duidelij-
ker overzicht aangaande het geheel der ter zake geldende 
bepalingen verkregen zal worden (zie in deze zin memorie 
van toelichting blz. 10, linkerkolom). 

' ) De commissie van rapporteurs vestigt er de aandacht op, dat in 
dit verslag: 

memorie van toelichting betekent: memorie van toelichting tot het 
ontwerp van wet, in de aanhef van dit verslag bedoeld; 

memorie van antwoord betekent: memorie van antwoord nopens het 
vorenbedoeld wetsontwerp aan de Tweede Kamer; 

Handelingen betekent: Handelingen der Tweede Kamer dezer zitting 
(tenzij uit de tekst duidelijk anders blijkt); 

bij de beraadslaging (c.q. de discussie, dan wel het debat) in de 
Tweede Kamer (dan wel aan de overzijde van het Binnenhof) betekent: 
ter gelegenheid van de openbare beraadslaging in de Tweede Kamer 
nopens het in de aanhef van dit verslag bedoelde wetsontwerp; 

bij wijze van voorbeeld: hoofdstuk XII 1963 betekent: hoofdstuk XII 
der rijksbegroting voor het dienstjaar 1963. 
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Sommige der hier aan het woord zijnde leden beschouwden 
als de centrale gedachte der wet het bevorderen van een doel-
matige bevissing van de nationaal en internationaal beschikbare 
visgronden. 

Vele leden brachten in herinnering, dat in het verleden 
meermalen was aangedrongen op een herziening — en daarbij 
in het bijzonder op een aanpassing van de gewijzigde om-
standigheden — van de verschillende bestaande regelingen 
op het stuk van de visserij, welke regelingen nu dus ingetrok-
ken zullen worden (artikel 75 van het ontwerp), nadat het 
thans aan het oordcel der Kamer voorgelegde voorstel kracht 
van wet zal hebben verkregen. 

Dezelfde leden constateerden verder, dat de in dit ontwerp 
opgenomen bepalingen in principe — afgezien van de reeds 
van andere zijde in dit verslag ter sprake gebrachte doelmatige 
bevissing van de visgronden — voorts betrekking hebben op 
de uitoefening van de visserij in technische zin, alsmede op 
het in stand houden en op het bevorderen van de visserij. 
Zij memoreerden, dat het wetsontwerp geen regelen geeft ter 
zake van de sociaal-economische problematiek van de visserij, 
aangezien de laatstbedoelde belangen behartigd kunnen wor-
den op grond van de voorschriften, vervat in de Landbouw-
wct (Handelingen blz. 3843, rechterkolom e.v.). 

Sommige leden, reeds eerder in dit gedeelte van het ver-
slag aan het woord, achtten het juist — zulks wilden zij 
opmerken in samenhang met het ter zake reeds van andere 
zijde uiteengezette —, dat in het onderhavige wetsontwerp het 
visserijbeleid en de zwakke economische positie van de vissers 
geen aandacht hebben gekregen; zij beschouwden de thans 
voorgestelde regelen — ervan uitgaande, dat deze het Staats-
blad zullen bereiken — als een produkt van wetgevende arbeid 
op tcchnisch-biologisch terrein. Met het dienaangaande door 
de Minister van Landbouw en Visserij bij de discussie in de 
Tweede Kamer opgemerkte (zie Handelingen blz. 3843, rech-
terkolom e.v.) konden zij instemmen. 

Wijders verklaarden de aan het woord zijnde leden zich 
te kunnen verenigen met de omschrijving, welke in dit wets-
ontwerp is gegeven van het begrip visgronden en verder met 
de inhoud van de artikelen, betrekking hebbende op het in-
standhouden en het bevorderen der visserij, alsmede met die 
aangaande de uitoefening der visserij. 

Nadere regelingen; medewerking van produktschappen 
en bedrijfschappen 

Het was vele leden niet ontgaan, dat de regeling van ver-
schillende in dit verband ter sprake komende onderwerpen op 
grond van het bepaalde in de wet wordt overgelaten aan alge-
mene maatregelen van bestuur, dan wel aan uit te vaardigen 
Koninklijke besluiten of — in weer andere gevallen — aan 
ministeriele beschikkingen. Kan de Regering mededelen welke 
normen hier zijn aangelegd bij het doen van een keuze ter 
zake van de wijze, waarop het nader geven van voorschriften 
in de verschillende bepalingen is geregeld? 

Dezelfde leden stelden het zeer op prijs, dat de Minister van 
Landbouw en Visserij bij de voorbereiding van het wetsontwerp 
de bestaande publiekrechtelijke bedrijfsorganen op het gebied 
van de visserij had geraadpleegd (zie memorie van toelichting, 
blz. 10 linkerkolom). Deze leden achtten het verder juist, dat 
de bedoelde organen krachtens de wet, voor wat betreft een 
aantal aangelegenheden, als adviesinstellingen ingeschakeld 
zullen zijn en dat deze voorts hun medewerking aan de uit-
voering van het krachtens een aantal artikelen der wet be-
paalde zullen kunnen geven; aldus zal immers het contact met 
het bedrijfsleven worden versterkt. 

In samenhang met het vorenstaande wijdden de hier het 
woord voerende leden er aandacht aan, dat in het ontwerp 
(artikel 2, lid 2) sprake is van verordeningen, die de eerder-
bedoelde publiekrechtelijke bedrijfsorganen kunnen maken op 
het stuk van de visserij. Dit gaf hun aanleiding om, gelet op 
de vrij uitvoerige wettelijke regelingen, in het bijzonder t.a.v. 
de binnenvisserij, te vragen op welk terrein de facto de hier 

ter sprake komende schappen nog verordeningen zullen kunnen 
maken. 

Het was vele andere leden opgevallen, dat het Produktschap 
voor Vis en Visproducten aandrang had geoefend om in het 
ontwerp een basis te scheppen voor het stellen van persoons-
eisen aan nieuwe vissers. De hier aan het woord zijnde leden 
constateerden, dat bij de behandeling van het onderhavige 
wetsontwerp door de Tweede Kamer aan dit vraagstuk, te 
weten, dat van de vakbekwaamheid der personen, die de visserij 
willen gaan uitoefenen, verder geen aandacht was besteed. Zij 
hadden de indruk, dat het bepaalde in de artikelen 9, lid 2, 
sub a, en 16, lid 2, sub a, van het ontwerp voor wat betreft 
de kustvisserij en de binnenvisserij wel de mogelijkheid opent 
om — indien men dit zou willen — aan het vorenbedoelde 
verlangen van het Produktschap voor Vis en Visproducten 
tegemoet te komen. 

In het bijzonder in verband hiermede achtten de hier het 
woord voerende leden het gewenst aan enkele kwesties, te 
dezen rijzende, nadere aandacht te besteden. 

Er bestaan, aldus oordeelden dezelfde leden, aangaande de 
door hen in het vorenstaande bedoelde materie nog enkele 
onduidelijkheden. Op grond van het bepaalde in artikel 5 van 
de Instellingswet Productschap voor Vis en Visproducten 
(Stb. 1956, 332) heeft ook dit produktschap bepaalde be-
voegdheden m.b.t. de onderwerpen, opgesomd in de tevoren 
ter sprake gebrachte bepalingen van het aan het oordeel der 
Kamer voorgelegde wetsontwerp. Welke is de opvatting van 
de Regering — zo wilden de aan het woord zijnde leden 
vragen, naast en in samenhang met hetgeen, waarnaar in dit 
verband reeds eerder in dit verslag door vele leden was ge-
informeerd — over de verhouding tussen de laatstbedoelde 
reeds bestaande bevoegdheden van dit produktschap enerzijds 
en de regelingen, voorzien in de artikelen 9, lid 2, sub a, en 
16, lid 2, sub a, van het ontwerp anderzijds? Aan het voren-
staande wilden deze leden toevoegen, dat overigens vaststaat, 
dat het produktschap niet bevoegd is, eisen te stellen, betrek-
king hebbende op de vakbewaamheid. 

Wel achtten deze leden het de vraag, of aan het stellen van 
vakbekwaamheidseisen inderdaad grote behoefte bestaat. De 
mogelijkheden om in de kring der beroepsvissers te worden op-
genomen zijn zó beperkt, dat ernstige moeilijkheden als gevolg 
van het ontbreken van zodanige eisen nauwelijks te vrezen zijn. 
Ook in het verleden hadden, aldus was de aan het woord 
zijnde leden bekend, de eisen, door het voormalige Bedrijfschap 
voor Visserijproducten gesteld voor een erkenning als beroeps-
visser, uit dit oogpunt weinig tè betekenen gehad. 

Mocht intussen het stellen van vakbekwaamheidseisen toch 
overwogen worden, dan zouden deze leden er de voorkeur aan 
geven, dat, voor wat de binnenvisserij betreft, voor de uit-
voering de medewerking van de Kamer voor de Binnenvisserij 
zal worden gevorderd. Deze leden wezen erop, dat in artikel 2, 
lid 1, van het wetsontwerp de medewerking van de zijde van 
een produktschap of bedrijfschap facultatief is gesteld. Indien 
het hanteren van de (eventueel te stellen) vestigingseisen aan 
het produktschap zou worden toevertrouwd, zou enerzijds voor 
wat deze aangelegenheden betreft aan belanghebbenden be-
roep op het College van Beroep voor het bedrijfsleven open-
staan en zou anderzijds ter zake van beslissingen, als bedoeld 
in de artikelen 22, 29, tweede lid, 30 en 33 van het ontwerp 
(zie artikel 37, lid 2) , beroep op de Kroon mogelijk zijn. Een 
zodanige situatie achtten de aan het woord zijnde leden voor 
de justitiabelen zeer verwarrend. 

Zeevisserij 
Vele leden besteedden aandacht aan het gestelde in het 

eerste lid van artikel 4 van het ontwerp, luidende: „Bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen ter verze-
kering van de naleving van internationale overeenkomsten of 
van besluiten van volkenrechtelijke organisaties regelen worden 
gesteld ten aanzien van de zeevisserij". Deze leden hadden er 
met belangstelling van kennisgenomen, dat bij de discussie aan 
de overzijde van het Binnenhof de Minister van Landbouw en 
Visserij aangaande de bedoelde internationale overeenkomsten 
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o.m. het volgende had opgemerkt: „Ik zie het aldus, dat de 
Kamer volop gelegenheid heeft uitdrukkelijke goedkeuring van 
internationale overeenkomsten te vragen. Bij die gelegenheid 
heeft de Kamer volop de mogelijkheid om te discussiëren over 
voorwaarden, die zouden moeten worden gesteld aan de uit-
voering van die overeenkomst". (Handelingen blz. 3844 rech-
terkolom). De leden, hier aan het woord, hadden wel begrip 
voor de — uit de omstandigheid, dat een nationale wetgeving 
te dezen te kort moet schieten noodzakelijkwijze voortvloeiende 
— gang van zaken m.b.t. de bedoelde te sluiten tractaten. De 
bedoelde te sluiten overeenkomsten zullen dus, zo constateerden 
zij — na het ondertekenen ervan —• ter goedkeuring aan de 
Volksvertegenwoordiging worden aangeboden, ten gevolge 
waarvan het Parlement het overeengekomene slechts kan goed-
of afkeuren. Intussen wilden zij niet nalaten er bij deze 
gelegenheid op te wijzen, dat de onderscheidene overeenkom-
sten, welke regelmatig gesloten worden tussen de drie 
Benelux-Ianden vóór het tekenen ervan door de drie betrokken 
Regeringen plegen te worden behandeld in de Interparlemen-
taire Benelux-Adviesraad, door welke procedure de behandeling 
ervan in de verschillende betrokken nationale parlementen 
vlot kan verlopen. In hoeverre nu dit voorbeeld ook gevolgd 
zou kunnen worden op het gebied van de zeevisserij in supra-
nationale parlementaire organen konden de aan het woord 
zijnde leden moeilijk beoordelen; zij zouden het waarderen, 
indien de Regering deze aangelegenheid nader in studie zou 
willen doen nemen. 

Sommige leden wezen er op, dat de belangen van Nederland 
bij een goede regeling van de bevissing van internationaal 
aanwezige visgronden de voortdurende aandacht der Regering 
zullen blijven vragen. De aan het woord zijnde leden bleven 
hopen op een grotere internationale samenwerking te dezen 
dan tot dusverre tot stand had kunnen worden gebracht en zij 
gevoelden geen behoefte aan het tot stand komen van een 
uitvoeriger regeling in de wet; de beschouwingen, welke hieraan 
in de memorie van antwoord waren gewijd (blz. 2, linker-
kolom e.v.) kwamen hun overtuigend voor. Mede in aansluiting 
aan hetgeen reeds eerder van andere zijde in dit verslag ter 
zake was opgemerkt vestigden ook deze leden er de aandacht 
op, dat de op het stuk van de zeevisserij te sluiten internatio-
nale overeenkomsten aan het Parlement ter goedkeuring zullen 
worden voorgelegd (zie Handelingen blz. 3844, rechterkolom). 
Kan de Regering, zo vroegen zij, mededelen welke internatio-
nale visserijproblemen thans in studie zijn en voorts voor 
welke spoedig een regeling is te verwachten? 

Binnenvisserij 

Vele leden stelden het op hoge prijs, dat de Minister van 
Landbouw en Visserij bij het voorbereiden van de nu aan 
het oordeel der Kamer voorgelegde wettelijke regeling ook had 
gedacht aan de grote betekenis van de visserij als een middel 
tot het verschaffen van recreatie, aangezien immers bij de 
sportvisserij ruim 500 000 personen betrokken zijn. 

Sommige leden wilden er met nadruk op wijzen, dat een 
verder toenemende vervuiling van de binnenwateren niet slechts 
voor de volksgezondheid grote gevaren zal kunnen meebrengen, 
doch ook voor de visstand. In verband hiermede verzochten zij 
de Minister van Landbouw en Visserij er bij zijn ambtgenoot 
van Verkeer en Waterstaat op aan te dringen spoed te betrach-
ten met het bevorderen van het indienen van een wetsontwerp, 
op de waterverontreiniging betrekking hebbende. (Zie in dit 
verband ook het dienaangaande gestelde in het voorlopig ver-
slag dezer Kamer over hoofdstuk XII — 1963, blz. 14, linker-
kolom e.v.). Zij brachten in herinnering, dat het vraagstuk van 
de vervuiling der openbare wateren reeds vele jaren de aan-
dacht van het Parlement had gehad: onder meer bij de behan-
deling door de Tweede Kamer van hoofdstuk XI — 1960. Bij 
die gelegenheid had de Minister (zie de desbetreffende memo-
rie van antwoord aan de Tweede Kamer, punt 360), desge-
vraagd, ter zake de volgende, globaal gehouden, mededeling 
gedaan: 

„De indruk bestaat, dat de omvang van de waterverontrei-
niging de laatste 10 jaren over het geheel is toegenomen, zij het 
dat op bepaalde punten door de bouw van zuiveringsinstallaties 
verbeteringen zijn ingetreden. Ter verzekering van de erbij be-
trokken belangen is de ondergetekende dan ook van mening 
dat naar wegen en middelen moet worden gezocht om het 
kwaad van de waterverontreiniging afdoende te bestrijden." 

De aan het woord zijnde leden zouden het nu waarderen als 
bijlage bij de memorie van antwoord aan deze Kamer nopens 
het onderhavige wetsontwerp een overzicht te ontvangen — op 
gedetailleerde mededelingen drongen zij niet aan — van de 
nog beschikbare viswateren en voorts van de wateren, welke 
door de voortgeschreden vervuiling gedurende de laatste tien 
jaren waren verloren gegaan. Tot het stellen van de vorenbe-
doelde vragen had deze leden aanleiding gegeven de omstandig-
heid, dat de vraag naar goede visgronden sterk toeneemt. Im-
mers — en dit had niet nagelaten ook op deze leden grote in-
druk te maken — reeds thans maken de belangen van ruim 
500 000 sportvissers de aandacht van de Overheid ter zake 
noodzakelijk. Dit aantal zal, aldus verwachtten de aan het 
woord zijnde leden, stellig nog toenemen ten gevolge van de in-
voering van de vijfdaagse werkweek, van de verkorting van 
arbeidstijd alsmede van de toenemende behoefte aan ontspan-
ning. 

IJsselmeervisserij 
Het had de aandacht van vele leden getrokken, dat bij de 

discussie in de Tweede Kamer de Minister van Landbouw en 
Visserij de mogelijkheid ter sprake had gebracht van het tot 
stand brengen van „een soort van visschap" voor de Dsselmeer-
visserij (zie Handelingen blz. 3845, linkerkolom), ten einde de 
belanghebbenden, meer dan tot dusverre het geval is, in te 
schakelen bij het dragen van de verantwoordelijkheid voor een 
goede gang van zaken op visserijgebied in het IJsselmeer. 
Denkt de Minister, zo vroegen dezelfde leden, te dezen aan een 
op te richten orgaan in de zin van de publiekrechtelijke be-
drijfsorganisatie of denkt hij aan de stichting van een open-
baar lichaam ad hoc? Voorshands waren de hier het woord 
voerende leden het inzicht toegedaan, dat de ter zake door de 
Minister gedane suggestie ernstig in overweging dient te worden 
genomen; intussen wensten zij hierbij aan te tekenen, dat de 
eerderbedoelde belanghebbenden zich duidelijk tot samenwer-
king in een voor de IJsselmeervisserij op te richten orgaan be-
reid zullen moeten verklaren. Een intensieve voorlichting in het 
kader van de verschillende vrije maatschappelijke organisaties 
dient, zo was de opvatting der hier aan het woord zijnde leden, 
daaraan vooraf te gaan. Een in dit verband op te leggen dwang 
tot het dragen van verantwoordelijkheid zou immers de grond-
slag aantasten, waarop de poging, welke de Minister blijkbaar 
voor ogen staat om te ondernemen, moet rusten. 

Enige leden behielden zich voor eventueel bij de openbare 
beraadslaging over dit ontwerp aan het vraagstuk van een even-
tueel voor het IJsselmeer in te stellen visschap een korte be-
spreking te zullen wijden. 

Slotopmerking 
Vele leden, die hadden kennisgenomen van hetgeen van 

regeringszijde was opgemerkt in de memorie van antwoord 
aangaande de inspectie en de departementale organisatie (zie 
blz. 4, linkerkolom), wilden er opnieuw aandacht aan schen-
ken, dat in het ontwerp de toezicht hebbende organen niet 
expressis verbis vermeld zijn. De aan het woord zijnde leden 
bleven van oordeel dat, ofschoon zulks inderdaad formeel niet 
noodzakelijk is, het toch juister zou zijn geweest, indien de 
status van de inspectie in de wet verankerd zou zijn geweest. 

Vastgesteld 23 april 1963. 
BAAS 
VAN WINGERDEN 
ELFFERICH 
ROEBROEK (voorzitter) 
GEUZE. 


