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Amendementen van de heer Van Dijk 

Nr. 14 

Ingezonden 4 maart 1963. 

Ondergetekende heeft de eer de volgende amendementen 
voor te stellen: 

I. Artikel 4 wordt gelezen: 
1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen 

regelen worden gesteld ter verzekering van de naleving van 
besluiten van volkenrechtelijke organisaties, waaraan bij over-
eenkomst bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak 
zijn overgedragen. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen 
ter verzekering van de naleving van internationale overeen-
komsten regelen worden gesteld betreffende: 

a. vistuig en hulpstukken; 
b. de maat, welke de aangevoerde zeevis ten minste moet 

hebben; 
c. perioden, waarin niet op (bepaalde soorten) zeevis mag 

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

worden gevist; 
e. de totale vangst, of de omvang van de visserijactiviteit 

in een bepaald tijdvak. 
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen 

regelen worden gesteld ter verzekering van de naleving van 
internationale overeenkomsten, betrekking hebbende op andere 
onderwerpen dan in het vorige lid vermeld. 

4. Tegelijk met de afkondiging van een algemene maatregel 
van bestuur, als bedoeld in het vorige lid, wordt bij de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal een voorstel van wet ingediend, 
houdende toevoeging van het daarbij geregelde onderwerp aan 
de in het tweede lid vervatte lijst van onderwerpen. 

5. De voordracht tot vaststelling of wijziging van een alge-
mene maatregel van bestuur, als bedoeld in de leden 1 t /m 3, 
wordt Ons niet gedaan, dan nadat de naar het oordeel van 
Onze Minister daarbij in belangrijke mate betrokken produkt-
schappen en bedrijfschappen zijn gehoord. 

II. In artikel 5, tweede volzin, wordt in plaats van „tweede 
lid van artikel 4" gelezen: laatste lid van artikel 4. 

Toelichting 
Dit amendement is bedoeld om de blanco volmacht, die in 

artikel 4 van het ontwerp aan de Kroon wordt verleend, te 
begrenzen. 

Lid 1 handhaaft een open volmacht voor de gevallen, dat de 
Nederlandse wetgeving moet worden aangepast aan eventuele 
visserijpolitiek in de E.E.G. De redactie is ruim gekozen, om-
dat het — in het bijzonder op visserijgebied — niet onmogelijk 
is, dat in de toekomst ook andere organen zouden ontstaan, 
die dezelfde garanties van algemeen beleid onder democratische 
controle zouden geven. 

Lid 2 somt de onderwerpen op, die de Kroon bij algemene 
maatregel van bestuur zal kunnen regelen. Deze zijn zo ge-
kozen, dat de bestaande en in de naaste toekomst te voorziene 
regelingen op internationaal gebied hierdoor gedekt worden. 

Lid 3 opent de weg voor spoedgevallen, mits latere aanvul-
ling van de wet (lid 4) . 
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