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MEMORIE VAN TOELICHTING 
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Algemeen 
1. Zoals de ondergetekenden algemeen bekend veronder-

stellen, neemt het aantal sportvissers uit binnen- en buitenland 
voortdurend toe. Terwijl het aantal van een visakte of bijdrage-
bewijs voorziene sportvissers in het seizoen 1948/1949 nog 
slechts 300 000 bedroeg, was dit aantal in het seizoen 1954/ 
1955 reeds gestegen tot 430 000; in het seizoen 1966/1967 be-
droeg het niet minder dan 564 000, terwijl - naar mag worden 
aangenomen - aan het einde van het lopende seizoen ruim 
600 000 akten en bijdragebewijzen zullen zijn uitgereikt. Hier-
bij dienen dan nog te worden geteld de talrijke jeugdige vissers 
beneden de vijftien jaar, die van het bezit van een bijdragebe-
wijs zijn vrijgesteld. 

Niet alleen zijn de sportvissers in aantal toegenomen, daaren-
boven is de intensiteit, waarmede de individuele sportvissers 
hun sport beoefenen de laatste jaren aanzienlijk toegenomen als 
gevolg van de invoering van de vrije zaterdag en het feit, dat 
velen de beschikking hebben gekregen over een motorvoertuig. 

Gezien de omvangrijke bijdrage, welke de sportvisserij blij-
kens het vorenstaande vermag te leveren aan de geestelijke en 
lichamelijke recreatie, achten de ondergetekenden het verant-
woord een wijziging van de Visserijwet voor te stellen, welke 
ertoe strekt de mogelijkheid voor de sportvissers om de be-
schikking over viswater te verkrijgen te vergroten. 

Tot dusverre is de situatie aldus, dat het overgrote deel van 
het nog voor de visserij in de eigenlijke binnenwateren ge-
schikte viswater ter beschikking staat van beroepsvissers, een 
situatie, welke het gevolg is van de bescherming, welke het 
Pachtbesluit visrecht 1941, zomede de ter uitvoering daarvan 
strekkende besluiten en - na het vervallen van deze besluiten op 
beperktere schaal - de wet van 14 juli 1954 (Stb. 369) en de 
huidige Visserijwet hun hebben geboden. 

Wat voormelde bezettingsmaatregelen betreft, denken de 
ondergetekenden met name aan de bepaling, dat visrecht in be-
ginsel slechts aan beroepsvissers mocht worden verhuurd. 

Wat genoemde wetten betreft, hebben zij in het bijzonder het 
oog op de bepalingen betreffende het continueren van overeen-
komsten tot huur en verhuur van visrecht (vgl. artikel 33 van 
de Visserijwet 1963). 

Daar van de bcroepsbinnenvissers slechts enkele honderden 
de binnenvisserij als hoofdberoep uitoefenen en voor deze laat-
sten tegenwoordig in het algemeen slechts de aalvisserij van be-
lang is, zijn de ondergetekenden van oordeel, dat een bescher-
ming zoals artikel 33 voornoemd de beroepsbinnenvissers biedt, 
niet langer ongewijzigd mag worden gehandhaafd. 

Anderzijds ware naar het oordeel van de ondergetekenden 
de uit dat artikel voortvloeiende beperking van het eigendoms-
recht en van de contractsvrijheid zoveel mogelijk te verlichten. 

Zoals hiervoor reeds werd gesteld, is tegenwoordig in het 
algemeen slechts de aalvisserij voor de beroepsbinnenvissers van 
belang, terwijl de sportvissers in het algemeen juist in de visserij 
op schubvis geïnteresseerd zijn. 

Het komt dan ook reeds in verscheidene gevallen voor, dat 
een eigenaar van viswater de aalvisserij aan een beroepsvisser 
en de visserij op schubvis aan een hengelsportvcreniging heeft 
verhuurd, een figuur, die zoals uit de in artikel 21 van de wet 

voorkomende woorden „indien en zover een ander de recht-
hebbende op het visrecht is" reeds door de wet wordt toe-
gelaten. 

Het behoeft geen betoog, dat door een dergelijke splitsing 
van visrecht een juist beheer van de aalstand enerzijds en de 
schubvisstand anderzijds sterk wordt bevorderd. 

Tot een dergelijke uit een oogpunt van doelmatige bevissing 
gewenste splitsing van visrecht kan evenwel de Kamer op grond 
van artikel 33 voornoemd, zoals dit tot dusverre luidt, niet be-
slissen. Zelfs laat artikel 33, voornoemd, niet de mogelijkheid 
open, dat de huurder eigener beweging zijn verzoek om ver-
lenging tot een deel van het visrecht beperkt. In verband hier-
mede hebben de ondergetekenden gemeend thans te moeten 
voorstellen artikel 33, voornoemd, in dier voege te herzien, dat 
de Kamer voor de Binnenvisserij mede bevoegdheid verkrijgt de 
verlenging van een overeenkomst tot een gedeelte van het vis-
recht te beperken. 

In dat artikel ware de bepaling te handhaven, dat de Kamer 
op een verzoek om verlenging naar billijkheid beslist. 

Op grond van deze bepaling zal de Kamer een dergelijk ver-
zoek zonder meer kunnen afwijzen, indien het belang, dat de 
huurder bij de visserij in het betrokken water heeft, sedert de 
totstandkoming van de overeenkomst aanzienlijk is verminderd. 

Aan de andere kant zal de Kamer, zo zij overweegt de ver-
lenging van een overeenkomst tot een gedeelte van het visrecht 
te beperken, op grond van deze bepaling in haar beschouwin-
gen kunnen betrekken of de huurder - in de meeste gevallen 
zijnde een beroepsvisser — voor het verlies van een gedeelte van 
zijn visrecht — in casu de visserij op schubvis - schadeloos zal 
worden gesteld. 

Volledigheidshalve ware in het voorgestelde nieuwe artikel 33 
te voorzien in het geval dat een huurder van visrecht aan het 
einde van de huurtermijn afstand wenst te doen van een ge-
deelte van het visrecht b.v. dat op de visserij op schubvis, doch 
het recht op de aalvisserij wenst te behouden. 

Voor een dergelijk geval ware de mogelijkheid te openen dat 
de huurder, die met de verhuurder zelf niet tot overeenstem-
ming kan geraken over een gedeeltelijke verlenging van de over-
eenkomst, zijn verzoek tot verlenging beperkt tot een gedeelte 
van het visrecht waarop de overeenkomst betrekking heeft. 

2. Ingevolge artikel 2, vierde lid, van de Visserijwet 1963, 
verstaat deze wet onder „territoriale wateren" de wateren van 
Nederland, omschreven in de artikelen 2 en 3 van de bij de 
wet van 15 juni 1883 (Stb. 73) goedgekeurde internationale 
overeenkomst tot regeling van de politie der visserij in de 
Noordzee buiten de territoriale wateren, dat wil zeggen de 
zogenaamde driemijlszone. Deze overeenkomst zal worden ver-
vangen door een in het voorjaar van 1967 te Londen tot stand 
gekomen visserijpolitieverdrag, dat geen omschrijving geeft van 
het begrip territoriale wateren. 

In verband hiermede dient de verwijzing naar eerstbedoelde 
overeenkomst te vervallen. Afgezien hiervan ware thans reeds 
rekening te houden met de mogelijkheid, dat Nederland te 
eniger tijd het regime, omschreven in de artikelen 2 tot en met 
6 van het Verdrag inzake de Visserij (Trb. 1964, 84) instelt 
d.w.z. overgaat tot de instelling van een visserijzonc 
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3. Ingevolge het bepaalde in artikel 21, tweede lid, letter tl, 
van de Visserij wet 1963 is geen vergunning van de rechthcb-
bende op het visrecht vereist voor het vissen met één gewone 
hengel in de bij de artikelen 577 en 579 van het Burgerlijk 
Wetboek bedoelde wateren, voor zover deze niet, ter bevorde-
ring van de viscultuur, bij algemene maatregel van bestuur zijn 
uitgezonderd. 

Ten einde in gevallen, waarin een doelmatig visserijbeheer 
zulks vereist, wateren, die thans nog vrij voor de gewone 
hengel zijn, volledig onder het vergunningsstelsel te kunnen 
brengen, wordt voorgesteld voormelde bepaling in dier voege 
te herzien dat de met de zaken van de visserij belaste Minister 
in het belang van een doelmatige bevissing dergelijke wateren 
aan de vrije visserij met de gewone hengel kan onttrekken. 

Aan de andere kant wordt voorgesteld die Minister de be-
voegdheid te verlenen om op verzoek van de betrokken eige-
naren vrijstelling van het bezit van een vergunning te verlenen 
voor de visserij met een gewone hengel in particuliere wateren, 
opdat de betrokken eigenaren, die de wateren voor de sport-
visserij willen openstellen, van de last van het uitreiken van 
vergunningen worden bevrijd. 

4. Voor een aantal door hen mede voorgestelde technische 
wijzigingen van de Visserijwet 1963 mogen de ondergetekenden 
verwijzen naar de toelichting op de afzonderlijke artikelen. 

Artikelen 

Artikel I sub A. Ter uitvoering van de op grond van artikel 
41 van het Eems-Dollartverdrag (Trb. 1960, 69) te treffen 
regeling voor de visserij in het gemeenschappelijke visserij-
gebied, welke regeling zal voorzien in een gesloten tijd voor 
zee- of koraalmos, ware het bemachtigen van dat mos onder 
de werkingssfeer van de Visserijwet te brengen (artikel I, 
tweede lid). 

Op grond van de overwegingen, weergegeven onder punt 2 
van het algemeen gedeelte, ware de omschrijving van het be-
grip „territoriale wateren" te vervangen door een omschrijving 
van het begrip „visserijzone" (artikel 1, vierde lid). 

Voorts is het gewenst in de wet tot uitdrukking te brengen, 
dat een roede met een lijn, waaraan meer dan drie haken be-
vestigd zijn niet als hengel wordt aangemerkt. De huidige wet-
tekst, die de begripsomschrijving „hengel" niet kent, laat ruimte 
voor de interpretatie, dat een hengel met meer dan drie haken 
als „speciale hengel" wordt aangemerkt (artikel 1, vijfde lid). 

Ten slotte is het gewenst met zoveel woorden tot uitdrukking 
te brengen dat de in artikel 1 gegeven begripsomschrijvingen 
mede gelden voor het krachtens de wet bepaalde. 

Artikel I sub B. Voorgesteld wordt het bepaalde in de arti-
kelen 9, lid 2, onder a, en 16, lid 2, onder a, welke bepalingen 
als grondslag dienen voor de verboden van het aanvoeren en 
afzetten van ondermaatse vis. zomede van het aanvoeren en 
afzetten van vis gedurende de gesloten tijd, in een algemene 
bepaling op te nemen, geldende voor alle takken van visserij. 

Op grond van overwegingen van controletechnische aard 
kunnen voor de kustvisserij enerzijds en de binnenvisserij an-
derzijds geen verschillende minimummaten en gesloten tijden 
voor de onderscheidene vissoorten worden vastgesteld, zodat 
op dit gebied afzonderlijke voorschriften voor genoemde takken 
van visserij geen zin hebben. 

Aan de andere kant worden bij de voorgestelde constructie 
moeilijkheden bij de tenlastelegging vermeden, wanneer bij-
voorbeeld het voorhanden hebben van ondermaatse vis is ge-
constateerd, waarvan niet vaststaat of zij in zee, in de kust-
wateren dan wel in de binnenwateren is gevangen. 

Artikel I sub C. Het op 24 januari 1959 te Londen tot 
stand gebrachte Noord-Oost Atlantische Visserijverdrag (Trb. 
1959, 1 14) legt aan de lid-staten de verplichting op om, voor 
het geval het verdragsorgaan daartoe strekkende aanbevelingen 
doet, maatregelen te nemen, als in artikel 7 van dat verdrag 
bedoeld. Deze maatregelen zijn niet beperkt tot het daadwer-
kelijk vissen, doch kunnen bijvoorbeeld ook het voorhanden of 

in voorraad hebben van netten of de trekkracht van vissers-
vaartuigen betreffen. 

In verband hiermede wordt voorgesteld de redactie van arti-
kel 4 van de Visserijwet zodanig te herzien, dat ook maatrege-
len als de laatstbedoelde op deze bepaling kunnen worden 
gebaseerd. 

Artikel I sub D en artikel lil. indien Nederland het regime 
omschreven in de artikelen 2 tot en met 6 van het Verdrag 
inzake de visserij instelt, zal het de uitsluitende bevoegdheid 
hebben ten aanzien van de visserij binnen een zone van zes 
mijl, gemeten van de basislijn van de territoriale zee en mede 
bevoegd zijn de visserij binnen de in artikel 3 van dat verdrag 
bedoelde zone - dat wil zeggen de zone tussen zes en twaalf 
mijl gemeten van de basislijn van zijn territoriale zee - te 
regelen. 

Met het oog hierop komt het gewenst voor artikel 5 in dier 
voege te wijzigen, dat dit artikel een basis kan vormen voor 
een regeling van de visserij binnen de gehele twaalfmijlszone. 

Voorts wordt voorgesteld de wet van 26 oktober 1899, Stb. 
135, welke het opvarenden van vreemde vissersvaartuigen ver-
biedt in de Nederlandse territoriale wateren te vissen in te trek-
ken en een gelijk verbod in de Visserijwet 1963 op te nemen, 
dat niet geldt voor ingezetenen van andere landen, indien en 
voorzover zulks uit internationale overeenkomsten voortvloeit. 

Artikel I sub E. Voor het vissen met ten hoogste twee ge-
wone hengels in de kustwateren, in de zin van de Visserijwet 
1963, is het bezit van een consent niet vereist. 

Gezien de toenemende belangstelling van de sportvissers voor 
het vissen in de kustwateren, verdient het, ten einde deze ge-
bieden gemakkelijker voor de sportvisserij toegankelijk te ma-
ken, aanbeveling de thans gegeven vrijstelling uit te breiden tot 
de speciale hengel en de peur, te meer, daar van deze uitbreiding 
geen nadelige invloed op de visstand in bedoelde wateren is te 
verwachten. 

Artikel I sub F en G. Zoals in de toelichting bij artikel I 
sub B werd uiteengezet, verdient het aanbeveling de verboden 
van de afzet van ondermaatse resp. in de gesloten tijd gevangen 
vis in een voor alle takken van visserij geldende algemene be-
paling op te nemen. In verband hiermede kan het bepaalde in 
de artikelen 9, lid 2, onder a, en 16, lid 2, onder a worden in-
getrokken. 

Aan de andere kant biedt het bepaalde in lid 2. sub b, van 
genoemde artikelen een ontoereikende basis voor allerlei andere 
voorschriften, die in het belang van de naleving van de in het 
eerste lid bedoelde regelen moeten worden gegeven. Te denken 
ware bij voorbeeld aan voorschriften in het belang van de na-
leving van bepalingen betreffende de trekkracht van vissers-
vaartuigen. 

In verband hiermede wordt voorgesteld het tweede lid van ge-
noemde artikelen te vervangen door een algemene bepaling, in-
houdende dat voorschriften kunnen worden gegeven in het be-
lang van de naleving van de in het eerste lid bedoelde regelen 
ten aanzien van het eigenlijke vissen. 

Artikel I sub H. Daar de behoefte aan een verbod als in ar-
tikel 20 bedoeld niet bestaat ten aanzien van andere dan de 
binnenwateren, zijn de ondergetekenden van oordeel, dat dit 
duidelijk in de wettekst tot uiting dient te worden gebracht. 

Voorgesteld wordt voorts om - bij voorbeeld ten behoeve 
van het wetenschappelijk onderzoek - de mogelijkheid te ope-
nen ontheffing van het verbod te verlenen. 

Artikel l sub I. Voor de toelichting moge worden verwezen 
naar punt 3 van het algemeen gedeelte van deze memorie. 

Artikel I sub J. Voorgesteld wordt artikel 22, zesde lid, sub 
a, dusdanig te wijzigen, dat niet alleen de verenigingen van 
sportvissers, doch ook de verenigingen van hengclsportvereni-
gingen (de federaties) de bevoegdheid tot het verlenen van ver-
gunningen hebben. In het belang van de ongeorganiseerde sport-
vissers zou deze bevoegdheid ook ten aanzien van het verlenen 
van vergunningen aan niet-leden gegeven dienen te worden. 
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Artikel I sub K. Voor de toelichting moge worden verwe-
zen naar het algemene gedeelte van deze memorie. 

Artikel I sub L. De omschrijving van de taak der Organi-
satie ter verbetering van de binnenvisserij, zoals deze omschrij-
ving thans luidt, zou de indruk kunnen vestigen, dat de Organi-
satie een eigen beleid zou kunnen voeren op het gebied van 
de binnenvisserij. Hoewel zich tot dusverre in de praktijk geen 
moeilijkheden hebben voorgedaan, achten de ondergetekenden 
het gewenst deze indruk weg te nemen door de taak der Orga-
nisatie concreter te omschrijven. 

Artikel I sub M. In het bijzonder op het IJsselmeer is een 
scherp toezicht op de naleving van de visserijvoorschriften 
nodig, wil van een verbetering van de visstand in dat water 
sprake zijn. 

Met het oog hierop is het gewenst de opsporingsambtenaren 
meer mogelijkheden te bieden om niet slechts aan de wal, doch 
ook tijdens de uitoefening van de visserij vistuig en vangst te 
onderzoeken. 

Uit dien hoofde wordt voorgesteld de mogelijkheid te openen 
om van de vissers te vorderen, dat zij opsporingsambtenaren 
in de gelegenheid stellen hun vaartuig te betreden en dat zij 
voorts uitstaand vistuig lichten, viskaren openen en anderszins 
de medewerking verlenen, welke de betrokken ambtenaren voor 
de vervulling van hun taak behoeven. 

Artikel I sub N. Dit artikel, dat mede verband houdt met 
de voorgestelde invoeging van een nieuw artikel 2a, behoeft 
naar het de ondergetekenden voorkomt, geen nadere toelich-
ting. 

Artikel 1 sub O. De voorschriften die krachtens de artikelen 
4 en 5 van deze wet gesteld kunnen worden kunnen niet alleen 

in Nederland, maar ook daarbuiten, met name in de visserij-
zone buiten de drie mijlen, worden overtreden. Voor zover deze 
overtredingen binnen Nederland worden begaan, is de Neder-
landse strafwet daarop ingevolge het bepaalde in artikel 2 van 
het Wetboek van Strafrecht toepasselijk. Op delicten, die op 
de volle zee worden begaan, is de Nederlandse strafwet slechts 
toepasselijk, voor zover zij aan boord van een Nederlands 
vaartuig nebben plaatsgevonden (artikel 3 W. v. Str.). Artikel 
58a vult deze bepalingen van het strafwetboek in dier voege 
aan, dat ook onder de greep van de strafwet worden gebracht 
de inbreuken op krachtens de artikelen 4 en 5 van de Visserij-
wet 1963 vastgestelde voorschriften, welke worden gepleegd op 
vreemde vaartuigen die zich in de visserijzone buiten de drie 
mijlen bevinden. Daardoor wordt ook ten aanzien van deze 
delicten het jus poeniendi buiten twijfel gesteld. 

Artikel I sub P. Voorgesteld wordt naar analogie van het 
bepaalde in artikel 24, eerste lid, van de Wet F.conomische 
Delicten, de met de zaken van de visserij belaste Minister be-
voegd te verklaren na overleg met de Minister van Justitie 
regelen te doen stellen omtrent de wijze waarop vorderingen 
tot het doen stilhouden van vervoermiddelen door de opspo-
ringsambtenaren worden gedaan. 

De Minister van Landbouw en Visserij, 
P. J. LARDINOIS. 

De Minister van Justitie, 
C. H. F. POLAK. 


