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Nr. 10 

Ter beantwoording van de nadere vragen en opmerkingen, 
waartoe de memorie van antwoord in de vaste Commissie voor 
de Visserij aanleiding gaf, diene het volgende: 

1. De diensten, welke belast zijn met het biologisch en 
technisch onderzoek en met de voorlichting op het gebied van 
de visserij, zijn geen zelfstandige, met een bestuurstaak belaste 
organen, doch vormen een onderdeel van de organisatie van 
het Ministerie van Landbouw en Visserij. Hun taak behoeft 
derhalve evenmin als die van andere onderdelen van de depar-
temcntale organisatie bij de wet te worden geregeld. 

2. Zoals in de memorie van toelichting (blz. 2, linker-
kolom) werd vermeld, zullen in de eerste plaats regelen moe-
ten worden gesteld betreffende de maaswijdte van zeevisnetten 
en betreffende de maat, welke de aangevoerde zeevis ten min-
ste moet hebben. 

Wanneer het Noord-Oostatlantisch Visserijverdrag (Trb. 
1959, 114) eenmaal in werking zal zijn getreden, zal daaruit 
de verplichting kunnen voortvloeien mede regelen te stellen 
ten aanzien van: 

perioden, waarin niet op (bepaalde soorten) zeevis mag 
worden gevist; 

gebieden, waarin niet op (bepaalde soorten) zeevis mag 
worden gevist; 

vistuig en hulpstukken. 
Wanneer aan de in artikel 7, tweede lid van dat verdrag ver-

melde voorwaarden zal zijn voldaan, zal dat verdrag voorts 
kunnen leiden tot het stellen van regelen betreffende de totale 
vangst of de omvang van de visserijactiviteit in een bepaald 
tijdvak en tot het treffen van andere maatregelen ter verbete-
ring van de visstand in het verdragsgebied dan hiervoor op-
genoemd. 

De ondergetekenden vermogen niet te voorzien, welke onder-
werpen daarenboven op grond van het E.E.G.-verdrag zullen 
moeten worden geregeld. 

3. De functies van Inspecteur der Visserijen en van voorzit-
ter van de Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij zijn 
sedert de totstandkoming van de wet bijdragen verbetering bin-
nenvisserij (Stb. 1952, 159) door één persoon bekleed. Ge-
bleken is, dat deze combinatie van functies in verband met de 
verwantschap, welke er tussen de taken van de betrokken vis-
serijdienst enerzijds en die van de organisatie anderzijds be-
staat, alleszins doelmatig is. Onder deze omstandigheden ziet 
de eerste ondergetekende vooralsnog geen aanleiding een einde 
te maken aan die combinatie, welke naar zijn oordeel geens-
zins tot een aantasting van de zelfstandigheid van de organi-
satie heeft geleid. 

4. De eerste ondergetekende blijft van mening, dat in het 
belang van de beroepsvisserij op het IJsselmeer een verdere 
uitbreiding van de sportvisserij niet gewenst moet worden ge-
acht. Overigens kan worden gesteld, dat het IJsselmeer in niet 
onbelangrijke mate door de sportvissers met de gewone hengel 
kan worden bevist. 

Nu ook het stukje vis zal worden aangewezen als aassoort 
waarmede met de gewone hengel mag worden gevist, blijft 
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deze wijze van vissen voor de sportvissers op het Usselmccr 
behouden. 

5. Op grond van de door verschillende leden aangevoerde 
argumenten hebben de ondergetekenden bij nota van wijzi-
giQgen het uitreiken van vergunningen voor het vissen met de 
peur alsnog aan het preventieve toezicht van de Kamer voor 
de Binnenvisserij onttrokken, voor zover dergelijke vergun-
ningen door erkende verenigingen van sportvissers — als 
eigenaren of huurders van visrecht — aan haar leden worden 
uitgereikt. 

Ci. Ingevolge artikel 98, eerste lid, van het Algemeen Rijks-
ambtenarenreglement kan de ambtenaar slechts worden ont-
slagen op de aldaar vermelde gronden, waaronder de staat 
van curatele. Deze bepaling strekt er mitsdien slechts toe de 
gronden, waarop een ambtenaar kan worden ontslagen, te be-
perken. Daarentegen schrijft artikel 49, eerste lid, onder b, 
imperatief voor, dat de aldaar bedoelde personen zullen wor-
den ontslagen, wanneer zij onder curatele zijn gesteld. Daarom 
kan deze bepaling geen doublure worden geacht van artikel 98 
van voormeld reglement. 

De Minister van Landbouw en Visserij, 

V. G. M. MARIJNEN. 

De Minister van Justitie, 

A. C. W. BEERMAN. 


