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Nieuwe regelen omtrent de visserij 
(Visserij wet) 

EINDVERSLAG 

Nr. 9 

HERDRUK 

De memorie van antwoord gaf in de vaste Commissie voor 
de Visserij nog aanleiding tot de volgende nadere vragen en op-
merkingen. 

1. Willen de Ministers hun opvatting toelichten, dat het 
biologisch en technisch onderzoek en de voorlichting geen 
onderwerpen zijn, welke wettelijke voorzieningen behoeven 
(blz. 2, linkerkolom)? 

2. Zijn de Ministers alsnog bereid, een opsomming te geven 
van de onderwerpen, waarvan op grond van de bestaande of 
binnenkort te verwachten internationale overeenkomsten nadere 
regeling vereist is? 

3. Achten de Ministers het niet minder gewenst, dat een 
inspecteur van de visserijen — die blijkens de mededeling op 
blz. 4, linkerkolom, in de toekomst met de uitvoering van de 
wet belast zal zijn — tevens de functie bekleedt van voorzitter 
van de Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij, welke 
bedoeld is als een zelfstandig rechtspersoonlijkheid bezittend 
lichaam? 

4. Artikel 1, lid 5. Is het, gezien de intensieve beroeps-
visserij, die toch al beperkt moet worden, niet overdreven te 
stellen, dat de sportvisserij afbreuk doet aan de sanering van 
de visserij op het IJsselmeer? Zijn de Ministers bereid het — 
naar de mening van de hier aan het woord zijnde leden alles-
zins gerechtvaardigde — verzoek om ook sportvissers voor ver-
gunningen voor de visserij op het IJsselmeer in aanmerking te 
doen komen, opnieuw te overwegen? 

5. Artikel 22, lid 6, a. Verschillende leden waren van 
mening, dat ook voor het vissen met de peur een uitzondering 
behoort te worden gemaakt. De peur wordt immers algemeen 
als een geoorloofd vistuig beschouwd; als een vereniging zelf 
eigenares of pachteres van het visrecht is, gaat het te ver wan-
neer de Kamer voor de Binnenvisserij het vissen met de peur 
voor de leden van die vereniging onmogelijk kan maken. Dit 
spreekt naar de mening van de hierbedoelde leden te sterker, 
nu de sportvissers in vele gevallen feitelijk voor de instand-
houding van de aalstand zorgen. 

6. Artikel 49, lid I. Is het. daar de betrokken functionaris-
sen ambtenaren zijn in de zin van de Ambtenarenwet 1929, 
niet overbodig het ontslag wegens ondercuratelestelling te 
noemen (zie artikel 98, lid 1, c, van het A.R.A.R.)? 

Vertrouwende, dat de Ministers bereid zullen zijn het boven-
staande vóór de openbare behandeling van het onderhavige 
wetsontwerp schriftelijk te beantwoorden, is de voornoemde 
commissie van oordeel, dat die behandeling daarmee voldoen-
de zal zijn voorbereid. 
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