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Wijziging van de Visserij wet 1963 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot wijziging van de Visserijwet 1963. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 23 februari 1968. 

JULIANA. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is de wetgeving op het gebied van de visserij aan te passen aan 
de gewijzigde omstandigheden; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 

De Visserijwet 1963 (Stb. 312) wordt als volgt gewijzigd: 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Artikel 1, eerste tot en met vijfde lid, wordt gelezen: 
1. Voor het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt ver-

staan onder: 
a. „Onze Minister": Onze Minister van Landbouw en Vis-

serij; 
b. ,,De Kamer": de Kamer voor de Binnenvisserij bedoeld 

in artikel 45; 
e. „de rechthebbende op het visrecht": de gerechtigde tot 

vissen uit welken hoofde ook, behalve de houder van een ver-
gunning, als bedoeld in artikel 7. tweede lid, of van een ver-
gunning, als bedoeld in artikel 21, tweede lid. 

2. Voor het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt ver-
staan onder „vis": 

a. vissen van de door Onze Minister aangewezen soorten en 
delen van deze vissen; 

b. schaal- en schelpdieren van de door Onze Minister aan-
gewezen soorten, delen van deze dieren, alsmede zeesterren en 
zee- of koraalmos; 

c. kuit en broed van de onder a bedoelde vissen; 
d. broed en zaad van de onder /> bedoelde schaal- en schelp-

dieren. 
3. Voor het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt ver-

staan onder „vissen": 
a. het te water brengen, te water hebben, lichten of opha-

len van vistuigen alsmede het aanwenden van enig ander mid-
del om vis te bemachtigen; 

b. het uitzaaien van oesters of mosselen. 
4. Voor het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt ver-

staan onder: 
a. „visserijzone": een zone van drie zeemijlen gemeten van 

de basislijn van de territoriale zee van Nederland, onderschei-
denlijk - indien Nederland het regime, omschreven in de arti-
kelen 2 tot en met 6 van het Verdrag inzake de Visserij (Trb. 
1964, 84) instelt - de zones oedoeld in de artikelen 2 en 3 
van dat Verdrag: 
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b. „zeevisserij": het vissen in zee, met inbegrip van het 
vissen in de visserijzone en in daaraangrenzende, bij algemene 
maatregel van bestuur als zeegebied aangewezen wateren; 

c. „kustvisserij": het vissen in de bij algemene maatregel 
van bestuur als kust water aangewezen wateren; 

d. „binnenvisserij": het vissen in de overige wateren van 
Nederland. 

5. Voor het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt ver-
staan onder: 

„hengel": het vistuig, bestaande uit een roede — al dan niet 
voorzien van een opwindsmechanisme — een lijn of snoer -
al dan niet voorzien van één of meer dobbers - en ten hoogste 
drie een-. twee- of drietandige haken; 

, gewone hengel": de hengel, geaasd met door Onze Minister 
aangewezen aas; 

„speciale hengel": de hengel, geaasd met ander dan door 
Onze Minister aangewezen aas. 

B. 
Aan hoofdstuk I wordt een derde paragraaf toegevoegd, 

welke de titel „Minimummaten en gesloten tijden" draagt en 
welke een nieuw artikel 2a bevat, luidende: 

1. Het is verboden vis van een kleinere afmeting dan bij 
algemene maatregel van bestuur voor die vissoort bepaald, 
voorhanden of in voorraad te hebben, aan te voeren, te ver-
voeren, te koop aan te bieden, te vervreemden, af te leveren, te 
bewerken of te verwerken. 

2. Het is verboden vis gedurende een bij algemene maat-
regel van bestuur te bepalen tijdvak, dat voor verschillende vis-
soorten verschillend kan worden vastgesteld, voorhanden of in 
voorraad te hebben, aan te voeren, te vervoeren, te koop aan te 
bieden, te vervreemden, af te leveren, te bewerken of te ver-
werken. 

3. De voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van 
een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in de vorige 
leden, wordt Ons niet gedaan dan nadat de naar het oordeel 
van Onze Minister daarbij in belangrijke mate betrokken 
produktschappen en bedrijfschappen, zomede de naar het oor-
deel van Onze Minister daarvoor in aanmerking komende orga-
nisaties van sportvissers zijn gehoord. 

4. Het bepaalde bij het eerste en het tweede lid vindt geen 
toepassing in de bij of krachtens de aldaar bedoelde algemene 
maatregelen van bestuur te bepalen gevallen. 

C. 
Artikel 4, eerste lid wordt gelezen: 
1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen 

ter verzekering van de naleving van internationale overeenkom-
sten of van besluiten van volkenrechtelijke organisaties regelen 
worden gesteld in het belang van de zeevisserij. 

D. 
Artikel 5 wordt gelezen: 
1. Het is aan opvarenden van vreemde vissersvaartuigen 

verboden de visserij uit te oefenen in de wateren, gelegen binnen 
de visserijzone. 

2. Het verbod geldt niet indien en voor zover zulks uit inter-
nationale overeenkomsten of besluiten van volkenrechtelijke 
organisaties voortvloeit. 

3. Tn het belang van de visserij in de wateren, gelegen binnen 
de visserijzonc. kunnen bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur regelen worden gesteld ten aanzien van het vissen in 
die wateren. 

4. Bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur, als 
bedoeld in het derde lid, kunnen mede voorschriften worden 
gegeven in het belang van de naleving van de aldaar bedoelde 
regelen. 

5. De voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van 
een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in het derde 
lid, wordt Ons niet gedaan, dan nadat de naar het oordeel van 
Onze Minister daarbij in belangrijke mate betrokken produkt-
schappen en bedrijfschappen zijn gehoord. 

E. 
Het bepaalde in artikel 6, zevende lid, onder a wordt gelezen: 

voor hem, die vist met ten hoogste twee gewone hengels, een 
speciale hengel of een peur. 

F. 
Artikel 9 wordt gelezen: 
1. In het belang van de visserij in de wateren, bedoeld in 

artikel 1, vierde lid, onder c, kunnen bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur regelen ten aanzien van het vissen in die 
wateren worden gesteld. 

2. Bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur, als 
bedoeld in het eerste lid, kunnen mede voorschriften worden 
gegeven in het belang van de naleving van de aldaar bedoelde 
regelen. 

3. De voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking 
van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in het eer-
ste lid, wordt Ons niet gedaan dan nadat de naar het oordeel 
van Onze Minister daarbij in belangrijke mate betrokken pro-
duktschappen en bedrijfschappen, zomede de naar het oordeel 
van Onze Minister daarvoor in aanmerking komende organi-
saties van sportvissers zijn gehoord. 

G. 
Artikel 16 wordt gelezen: 
1. In het belang van de visserij in de wateren bedoeld in 

artikel 1, vierde lid, onder d, kunnen bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur regelen ten aanzien van het vissen in die 
wateren worden gesteld. 

2. Bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur, als 
bedoeld in het eerste lid, kunnen mede voorschriften worden ge-
geven in het belang van de naleving van de aldaar bedoelde 
regelen. 

3. De voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van 
een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in het eerste 
lid, wordt Ons niet gedaan dan nadat de naar het oordeel van 
Onze Minister daarbij in belangrijke mate betrokken produkt-
schappen en bedrijfschappen, zomede de naar het oordeel van 
Onze Minister daarvoor in aanmerking komende organisaties 
van sportvissers zijn gehoord. 

H. 
Artikel 20 wordt gelezen: 
1. Het is verboden in de in artikel 1, vierde lid, onder d be-

doelde wateren vis te bedwelmen, te verwonden of te doden 
met door Onze Minister bij in de Staatscourant bekend te ma-
ken beschikking aan te wijzen middelen. 

2. Onze Minister kan ontheffing verlenen van het in het 
eerste lid gestelde verbod. Hij kan aan zodanige ontheffing 
voorschriften verbinden. 

I. 
Artikel 21, tweede lid, sub d, wordt gelezen: 
voor het vissen met niet meer dan één gewone hengel in de 

bij de artikelen 577 en 579 van het Burgerlijk Wetboek be-
doelde wateren, voor zover deze niet door Onze Minister in 
het belang van een doelmatige bevissing bij in de Staatscourant 
bekendgemaakte beschikking zijn uitgezonderd, zomede in 
andere wateren, voor zover deze op verzoek van de eigenaren 
daarvan door Onze Minister bij in de Staatscourant bekend-
gemaakte beschikkingen zijn aangewezen. 

J. 
Het bepaalde in artikel 22, zesde lid, onder a, wordt gelezen: 
het verlenen van vergunningen voor het vissen met ten 

hoogste twee gewone hengels, een speciale hengel of een peur 
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door een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging van sport-
vissers of van hengelsportverenigingen. 

K. 
Artikel 33 wordt gelezen: 
1. De huurder kan de Kamer verzoeken de overeenkomst 

te verlengen, tenzij deze voor een jaar of korter is aangegaan. 
2. Het verzoek moet ten minste een half jaar vóór het 

einde van de lopende overeenkomst worden gedaan. 
3. Het verzoek kan worden beperkt tot een gedeelte van het 

visrecht, waarop de overeenkomst betrekking heeft. 
4. De Kamer beslist naar billijkheid, evenwel met inachtne-

ming van het bepaalde in de volgende leden. 
5. Indien een doelmatige bevissing van het water, waarop 

de overeenkomst betrekking heeft dan wel van het complex 
van wateren, waartoe dat water behoort, door de toewijzing 
van het verzoek zou worden belemmerd, wijst de Kamer het 
verzoek af dan wel beperkt zij de verlenging tot een gedeelte 
van het visrecht. 

6. Indien en voor zover de Kamer het verzoek toewijst, stelt 
zij de duur vast voor welke de verlenging zal gelden en welke 
ten hoogste zes jaren zal bedragen. 

7. Ingeval de verlenging tot een gedeelte van het visrecht 
wordt beperkt, stelt de Kamer de prestatie van de huurder 
vast. 

8. Indien de Kamer een niet overeenkomstig het bepaalde 
in het derde lid beperkt verzoek tot verlenging toewijst, kan 
zij, indien daartoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, de 
prestatie van de huurder herzien. 

L. 
In artikel 38, derde lid, wordt in plaats van „het treffen van 

verdere maatregelen, welke voor het bereiken van dat doel 
bevorderlijk zijn" gelezen: het treffen, financieren of mede-
financieren van verdere maatregelen ter verbetering van de 
visstand of het viswater. 

M. 
Artikel 55 wordt gelezen: 
1. Ieder, die de kustvisserij of de binnen-visserij uitoefent 

of pleegt uit te oefenen, is verplicht op eerste vordering van 
een opsporingsambtenaar: 

a. deze ambtenaar in de gelegenheid te stellen zijn vaartuig 
te betreden; 

b. ter inzage af te geven de op grond van het bepaalde bij 
of krachtens deze wet voor de uitoefening van de visserij ver-
eiste consenten, akten, bijdragebewijzen, vergunningen, huur-
overeenkomsten en andere bescheiden, waarvan inzage naar 
het redelijk oordeel van deze ambtenaar voor de vervulling van 
zijn taak nodig is; 

c. uitstaand vistuig te lichten; 
d. gesloten viskaren te openen; 
e. anderszins de medewerking te verlenen, welke deze amb-

tenaar voor de vervulling van zijn taak behoeft. 
2. Overtreding van het bij het vorige lid bepaalde wordt 

gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geld-
boete van ten hoogste duizend gulden. 

3. De feiten strafbaar gesteld bij dit artikel worden als 
overtreding beschouwd. 

N. 
Artikel 56, eerste lid, wordt gelezen: 
1. Overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artike-

len 2a, eerste en tweede lid, 6, eerste lid, 7, eerste lid. 9, eerste 
en tweede lid, 10, eerste lid, 16, eerste en tweede lid, 19, 
eerste lid, 20 en 21, eerste lid, dan wel van voorschriften, ver-
bonden aan op grond van het bepaalde bij of krachtens die 
artikelen verleende vergunningen, vrijstellingen of ontheffingen 

wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste duizend gulden. 

O. 
Na artikel 58 wordt een nieuw artikel 58a ingevoegd, lui-

dende: 
De Nederlandse strafwet is mede van toepassing op ieder, 

die zich buiten Nederland, doch binnen de visserijzone, schul-
dig maakt aan de krachtens de artikelen 4 en 5 strafbaar 
gestelde feiten. 

P. 
Voor het bepaalde in artikel 61 wordt het cijfel 1. geplaatst, 

terwijl aan dat artikel drie nieuwe leden worden toegevoegd, 
luidende: 

2. Onze Minister is bevoegd na overleg met Onze Minister 
van Justitie regelen te stellen omtrent de wijze, waarop vorde-
ringen tot het doen stilhouden, als bedoeld in het vorige lid, 
worden gedaan. 

3. Het opzettelijk niet voldoen aan een vordering, als be-
doeld in het eerste lid, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste een maand of geldboete van ten hoogste duizend 
gulden. 

4. Het feit strafbaar gesteld bij dit artikel wordt als over-
treding beschouwd. 

Artikel II 

Op de zaken op het tijdstip van het in werking treden van 
deze wet bij Ons dan wel bij de Kamer voor de Binnenvisserij 
aanhangig, blijven de regelen van toepassing geldend ten tijde 
van het inleidende verzoekschrift. 

Artikel III 

De wet van 26 oktober 1889, Stb. 135, wordt ingetrokken. 

Artikel IV 

Deze wet treedt in werking met ingang van een nader door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Landbouw en Visserij, 

De Minister van Justitie, 


