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VOORLOPIG VERSLAG 

Nr. 4 

De vaste Commissie voor de Visserij, in welker handen dit 
wetsontwerp is gesteld, heeft de eer daarover als volgt te 
rapporteren. 

Algemeen 
1. Inleidende opmerkingen. Zeer vele leden vingen hun 

beschouwingen aan met een woord van waardering voor de 
indiening van dit wetsontwerp. Zij achtten het juist, dat de 
sterk gewijzigde omstandigheden ertoe zullen leiden, dat in de 
wetgeving veel sterker de nadruk wordt gelegd op het belang, 
dat de sportvisserij in de loop van de jaren als vorm van recre-
atie heeft verkregen. Deze leden konden dan ook de voorge-
stelde wijzigingen van de Visserijwet 1963 in het algemeen 
aanvaarden als de logische consequentie van de behoefte aan 
goede vrijetijdsbesteding en van de toenemende behoefte aan 
goed beheerd viswater met een optimale visstand. Uiteraard 
behoren — aldus vele van deze leden — tot deze verbetering van 
de mogelijkheden van de sportvisserij doeltreffende controle-
maatregelen. 

Van verschillende andere zijden werd eveneens begrip voor 
het rekening houden met de toegenomen sportvisserij aan de 
dag gelegd, maar hier gaf men tevens uitdrukking aan een 
zekere bezorgdheid, dat de belangen van de beroepsvisserij 
enigszins in de verdrukking dreigen te geraken. In het vervolg 
van dit verslag zal dit nader blijken. 

2. Sportvisserij en beroepsvisserij. Vele leden konden in-
stemmen met de uiteenzetting, welke in de memorie van toe-
lichting wordt gewijd aan de sportvisserij. Deze leden meenden 
te weten, dat het matige bestand van de schubvis in onze 
binnenwateren hoofdzakelijk een gevolg is van de intensieve 
bevissing door de beroepsvisserij; derhalve zou huns inziens de 
georganiseerde sportvisserij een beslissende stem dienen te 
krijgen in de bestemming en het beheer van het schubvisbe-
stand. Deze leden zouden hierover gaarne het oordeel van de 
Ministers vernemen. 

Vele andere leden zouden gaarne nog nader worden ingelicht 
over de betekenis van de sportvisserij voor de recreatie. Uiter-
aard kan — aldus deze leden — een betere verhuurmethode van 
viswater van groot belang zijn voor de recreatieve mogelijk-
heden, maar er zijn ook andere factoren die deze mogelijk-
heden bepalen. Is de Minister 1) bereid enig inzicht te geven 
in de kwaliteit van de binnenwateren voor de visstand en de 
sportvisserij? Hoe is de ontwikkeling van de kwaliteit van het 
binnenwater gedurende de laatste 7 jaren geweest: a. op de 
rivieren, b. op de meren, c. op het IJsselmeer, d. in de Delta-
wateren, e. op grote kanalen en vaarwegen, f. in diverse polder-
wateren? 

Indien de wet - zo vroegen deze leden voorts - leidt tot 
het ruimer ter beschikking stellen van viswater aan sport-
organisaties, mag dan tevens verwacht worden, dat deze de 
visstand op kunnen voeren, mede door kwaliteitsverbetering 
van het betreffende water? Worden de mogelijkheden daartoe 
bevorderd, zo ja, hoe? 

%) Met „de Minister" is in dit verslag de Minister van Landbouw en 
Visserij bedoeld, die de memorie van toelichting als eerste heeft onder-
tekend. 
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In welke mate wordt fysiologisch-chemisch onderzoek naar 
een optimale waterkwaliteit verricht en in hoeverre is in dit 
opzicht een beter wetenschappelijk waterbeheer mogelijk? 
Wordt daartoe o.a. ook overleg met polderbesturen gepleegd? 
In hoeverre hebben kunstmeststoffen en landbouwvergiften 
invloed op de visstand van het binnenwater en op de kwaliteit 
(begroeiing e.d.) van het binnenwater? 

De hier aan het woord zijnde leden hadden, zoals reeds bleek, 
begrip voor de noodzaak tot verminderde bescherming van de 
beroepsvisserij ten behoeve van meer recreatie. Desondanks 
achtten zij het gewenst, dat voldoende aandacht wordt ge-
schonken aan de consequenties voor de beroepsvissers. Is het 
niet van belang - zo vroegen zij zich af - de sportvissers en 
beroepsvissers tot samenwerking te brengen, althans beroeps-
vissers in meerdere mate in te schakelen bij het beheer van 
viswater? Ziet de Minister mogelijkheden daartoe en worden 
deze gestimuleerd? 

Aan de andere kant doet zich de vraag voor, in hoeverre een 
afvloeiing van beroepsvissers bevorderd kan worden door een 
betere uitkoopregeling. Welke ervaringen zijn daarmee in Fries-
land opgedaan? Waren de uitkoopbedragen voldoende hoog? 
Zijn er ook mogelijkheden voor ontwikkeling van beroeps-
vissersondernemingen die mede tot een beter water- en vis-
beheer kunnen bijdragen? 

Is het in verband met sanering van viswaterbeheer en ont-
wikkeling van moderne visserijmethoden in binnenwateren niet 
mogelijk een nauwe samenwerking tussen sport- en beroeps-
vissers - eventueel experimenteel - te bevorderen? 

Verscheidene leden achtten het, mèt de leden die vóór hen 
aan het woord waren, gewenst om het groeiend aantal sport-
vissers voldoende viswater ter beschikking te stellen. Zij meen-
den trouwens te mogen constateren, dat onder de werking van 
de Visserijwet 1963 een belangrijke toeneming heeft plaats gehad 
van de oppervlakte viswater, die voor de volledige sportvisserij 
beschikbaar is. Van 1959 tot 1965 nam de oppervlakte toe van 
57 000 ha tot 75 000 ha. Daar staat tegenover, dat de opper-
vlakte viswater, die voor de volledige beroepsvisserij beschik-
baar was, in 6 jaar tijds met 10 000 ha is afgenomen. Deze 
leden hadden deze h.i. zeer sprekende cijfers ontleend aan het 
onlangs verschenen rapport van de afdeling Sportvisserij en 
Beroepsbinnenvisserij van de Directie van de Visserijen: „Het 
gebruik van de Nederlandse Rivieren en overige binnenwateren 
als viswater per 1 januari 1965". Zij meenden te weten, dat 
sedertdien de in dit rapport gesignaleerde ontwikkeling is 
voortgeschreden doordat er in verschillende streken van ons 
land een goede samenwerking is gegroeid tussen de sport-
vissersorganisaties en de beroepsvissers. 

Voor zover er in de allerlaatste tijd stagnatie in deze samen-
werking is ontstaan, is dit naar de mening van deze leden vooral 
een gevolg van de vrees, die er bij de beroepsvissers bestaat 
tegen de in het onderhavige wetsontwerp ingebouwde splitsing 
van het visrecht. 

Er moeten - aldus deze leden - wel bijzonder zwaar wegende 
argumenten zijn om de aan de gang (geweest) zijnde ontwik-
keling door middel van wetswijziging te versnellen. In dit op-
zicht achtten de hierbedoelde leden de memorie van toelichting 
weinig overtuigend. Zij waren zelfs van mening, dat deze toe-
lichting (blz. 4, linkerkolom, derde alinea) duidelijk tekort 
schiet wanneer daar slechts gesproken wordt van vergroting van 
de mogelijkheid om over meer viswater te beschikken, terwijl 
de centrale doelstelling van het wetsontwerp toch gericht is op 
de onttrekking van de schubvisvangst aan de beroepsvisserij. 
In de verdere uiteenzetting, waar nogal nadrukkelijk gesproken 
wordt van de bestaande wettelijke voorzieningen in het belang 
van de beroepsvisserij, hadden deze leden trouwens een opmer-
king gemist over het zeer oude visrecht, dat bij de beroeps-
visserij van generatie op generatie is overgegaan. Deze leden 
achtten de in de memorie van toelichting gegeven voorstelling 
van zaken dan ook niet erg gelukkig, nu deze met zoveel nadruk 
in de richting van de sportvisserij argumenteert. 

In dit verband stelden zij de vraag, op welke wijze de bc-
roepsvisserij bij de voorbereiding van dit wetsontwerp betrok-
ken is geweest. 

Ook hadden deze leden zich afgevraagd, of de benoeming 
van een voorheen nauw aan de hengclsportorganisatie verbon-
den deskundige tot hoofd van de afdeling Sportvisserij en Be-
roepsbinnenvisserij niet gezien moet worden als een symptoom 
van de bijzondere nadruk, die de Minister van Landbouw en 
Visserij op de sportvisserij legt. 

Verschillende leden waren met de bewindslieden van mening, 
dat het gewenst is de wetgeving op het gebied van de visserij 
aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden en zij aan-
vaardden in beginsel het beleid, zoals dat door de vorige be-
windsman van Landbouw en Visserij op gang is gebracht en 
door de huidige Minister wordt voortgezet. Zij erkenden de 
sterk toegenomen betekenis van de sportvisserij als een vorm 
van actieve recreatie en vrijetijdsbesteding, maar ook zij zouden 
er voor willen pleiten, dat de belangen van hen, die de 
visserij als hoofdberoep uitoefenen zoveel mogelijk worden 
veilig gesteld. Wanneer van sommige zijden wordt betoogd, dat 
tegenover de 600 000 sportvissers slechts enkele honderden be-
roepsvissers staan en de verhouding 2000 : 1 wordt geïntrodu-
ceerd, zouden deze leden willen opmerken, dat een louter 
cijfermatige opstelling geen juist beeld van de werkelijkheid 
geeft. De belangen van diegenen, die de visserij als hun 
broodwinning uitoefenen, behoren immers veilig te worden 
gesteld. Deze leden waren echter gaarne bereid hun mede-
werking te verlenen aan het tot stand brengen van een regeling, 
die aan beide in verschillende opzichten controversiële belan-
gen recht doet wedervaren. 

Nu bij de beroepsvisserij kennelijk de vrees bestaat, dat zij 
op geruisloze wijze zal worden uitgeschakeld, zou het deze 
leden verheugen, wanneer de bewindslieden overtuigend kon-
den aantonen dat deze vrees ongegrond is. Zij brachten in dit 
verband in herinnering, dat de Minister tijdens het visserijdebat 
in de openbare commissievergadering van 24 januari jl. duide-
lijk heeft toegezegd, dat de belangen van de binnenvisserij 
beschermd zullen worden. 

Deze leden vroegen zich overigens af, waarop de stelling in 
de memorie van toelichting berust: „Tot dusverre is de situatie 
aldus, dat het overgrote deel van het nog voor de visserij in de 
eigenlijke binnenwateren geschikte water ter beschikking staat 
van de beroepsvissers" (blz. 4, linkerkolom, vierde alinea). 
Hoe verdraagt zich deze stelling met het eerder aangehaalde 
rapport van de afdeling Sportvisserij en Beroepsbinnenvisserij 
van de Directie van de Visserijen, waarin wordt betoogd, dat 
op 1 januari 1965 in 87 pet. van het totaal beschikbare vis-
water de sportvisserij kan worden uitgeoefend en waarin wordt 
geconstateerd dat - naar de mening van deze leden terecht -
de sportvisserij in de afgelopen 6 jaar aanzienlijk meer moge-
lijkheden heeft gekregen? In dit verband hadden deze leden in 
de memorie van toelichting node de erkenning gemist, dat 
de organisaties van beroepsvissers en hun individuele leden 
een waardevolle bijdrage hebben geleverd in de uitbouw en 
het voortbestaan van het visbestand, waarbij zij bij voorbeeld 
dachten aan het introduceren van snoekbaars in de binnen-
wateren en aan de beperkende maatregelen die door het beroep 
zelf zijn ingevoerd en soms boven de normen van de wet uit-
gaan. 

Enige leden vroegen, of er recentere gegevens dan per 31 
december 1964 beschikbaar zijn over het aantal erkende be-
roepsbinnenvissers per provincie. Tevens zouden deze leden 
per provincie gegevens op prijs stellen over de bedrijfsuitkom-
sten van de beroepsbinnenvissers. Kan daarbij ook vermeld 
worden in hoeveel gevallen er sprake is van neveninkomsten 
uit de binnenvisserij? 

Enkele andere leden zouden het voor een juiste beoorde-
ling van de voorgestelde wetswijziging eveneens nuttig achten 
over meer gegevens te beschikken. Zij vroegen zich nl. af, 
of het grote aantal uitgegeven visakten en bijdragevergunnin-
gen niet een wat vertekend beeld van de feitelijke situatie 
geeft, zolang niet enigermate bekend is in welke mate van 
die akten en vergunningen gebruik wordt gemaakt. Kunnen 
de cijfers die over de visakten en bijdragebewijzen in het be-
gin van de memorie van toeiichiing worden gegeven, ook ge-
splitst worden? En kan - uiteraard bij wijze van schatting -
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worden aangegeven hoeveel vergunninghouders één, twee, 
drie dagen etc. per jaar van de hun verleende rechten ge-
bruik maken? Is er ook iets bekend van de leeftijd van de 
vergunninghouders? Zijn er onder hen veel jeugdigen, die mid-
delbaar of wetenschappelijk onderwijs volgen en die daarom 
vrijwel uitsluitend in de vakanties zullen vissen? Zijn er velen 
onder de vergunninghouders die een functie in het niaatschap-
peüjk leven vervullen en alléén op de vrije dagen van de week 
en in de enkele weken van hun vakantie kunnen vissen, en 
zijn er onder hen ook velen van boven de 65 jaar die uiter-
aard veel vaker uit vissen kunnen gaan? Is er ook een schat-
ting te maken van het aantal uren, dat door beroeps- en 
sportvissers per jaar aan vissen wordt besteed en kan een 
schatting worden gemaakt van het aantal tonnen aal en 
schubvis, dat jaarlijks door beroeps- en sportvfcsers op de 
wal wordt gehaald? De afzonderlijke vermelding van de hoe-
veelheid pootvis, die jaarlijks door de beroepsvissers in het be-
lang van de sportvisserij gevangen wordt, verdient hierbij aan-
beveling. Deze leden zouden het bovendien op prijs stellen, 
dat bij de beschouwingen over de verhouding tussen de be-
roeps- en de sportvisserij zo mogelijk afzonderlijk aandacht 
zou worden besteed aan een min of meer afzonderlijke groep, 
nl. van hen, die in publieke functies werkende, voor een be-
langrijk deel van hun inkomsten zijn aangewezen op de vis-
serij, die zij als het ware als emolument genieten. Gedacht 
werd hierbij aan machinisten van poldergemalen, molenaars 
op poldermolens, sommige sluis- en brugwachters en anderen, 
die vaak laag betaalde functies op en aan het water uitoefenen. 

De hier aan het woord zijnde leden achtten het minder ge-
lukkig, dat ter verklaring van de huidige situatie voor de be-
roepsvissers in de memorie van toelichting de bezettingsmaat-
regelen in herinnering worden gebracht. Hierdoor wordt 
het verhuren aan beroepsvissers onbedoeld in een verdacht 
licht geplaats en de indruk gevestigd, dat het hoog tijd wordt 
deze nog geldende maatregelen snel te doen verdwijnen. Deze 
leden zouden een dergelijke benadering liever niet tot de hunne 
maken en zij zouden de verhouding beroepsvisserij-sport-
visserij uit een meer objectieve hoek willen bezien. 

3. Aalvisserij 
Bij de bespreking van de plaats, die resp. aan de beroeps- en 

aan de sportvisserij dient toe te vallen, werd van verschillende 
zijden geattendeerd op de opmerking in de memorie van toe-
lichting (blz. 4, linkerkolom, vierde alinea van onderen), dat 
voor degenen, die de binnenvisserij als hoofdberoep uitoefe-
nen, „tegenwoordig in het algemeen slechts de aalvisserij van 
belang is", waaruit dan de conclusie wordt getrokken, dat een 
bescherming, zoals artikel 33 de beroepsvissers biedt, niet 
langer ongewijzigd mag worden gehandhaafd. Men betwij-
felde, of de geciteerde stelling juist is. In elk geval wordt 
van de kant van de betrokken vissers betoogd, dat zij een aan-
zienlijk, zij het ook wisselend, deel van hun inkomsten betrek-
ken uit de schubvisserij. Kan de juistheid van de eerderbe-
doelde stelling aan de hand van cijfers worden aangetoond? 

Enkele leden informeerden in dit verband naar de inkom-
sten van de beroepsbinnenvisserij. Hoe is de verhouding tussen 
de inkomsten uit de aal-, resp. de schubvisserij en hoe is de 
verdeling van het aantal uren, dat deze vissers over de ver-
schillende maanden aan deze beide vormen van visserij be-
steden? 

Men vroeg zich ook van verschillende kanten af, of het wel 
juist moet worden geacht wanneer - als men ervan uitgaat 
dat de vangst op aal voor de beroepsvisserij en die op schub-
vis voor de sportvisserij wordt gereserveerd - de peur als 
werktuig van de sportvisserij wordt toegelaten. Moet immers 
niet gevreesd worden, dat door een uitgebreide toepassing van 
de peur grote schade aan de aalstand kan worden toegebracht? 

Enige leden stelden nog de vraag, in hoeverre er (tijdelijk) 
sprake zal zijn van een verandering van inkomsten voor de 
beroepsvissers, wanneer deze zich uitsluitend moeten gaan toe-
leggen op de aalvangst. Indien de inkomsten lager worden, 
welke compensatiemogelijkheden staan er dan voor deze vis-
sers open? 

4. Splitsing en beperking van liet visrecht. De belangrijkste 
wijziging, welke wordt voorgesteld betreft - zo werd opge-
merkt - die van artikel 33. Blijkens het ontwerp is het de 
bedoeling dat aan de Kamer voor de Binnenvisserij mede de 
bevoegdheid wordt verleend de verlenging van een overeen-
komst tot een gedeelte van het visrecht te beperken. In het 
vijfde lid van het nieuwe artikel wordt het criterium ,,doel-
matige bevissing" genoemd (dat trouwens ook in de bestaande 
wet voorkomt). Vele leden zouden dit begrip gaarne nader 
toegelicht willen zien. Betekent het — zo vroegen zij — dat 
een water niet zodanig mag worden bevist, dat de visstand 
wordt weggenomen en er anderzijds een overmalige visstand 
ontstaat? Zo ja, dan achtten deze leden de relatie die hier met 
het gesplitste visrecht wordt gelegd, niet duidelijk. 

Verscheidene leden, die eveneens over de term „doelmatige 
bevissing" nader geïnformeerd zouden willen worden, merk-
ten daarbij op, dat een duidelijk omschreven formulering in 
de wet bezwaarlijk kan ontbreken, nu de Kamer voor de Bin-
nenvisserij dit begrip vaker dan in het verleden zal moeten 
hanteren om tot splitsing van het visrecht te komen. 

Verschillende leden waren eveneens van oordeel, dat een 
omschrijving van het bedoelde begrip gewenst is, nu dit voor 
de Kamer voor de Binnenvisserij een belangrijke rol gaat spe-
len. 

Vele leden zouden gaarne een toelichting ontvangen op de 
zin in de memorie van toelichting, volgens welke het „geen 
betoog behoeft, dat door een dergelijke splitsing van visrecht 
een juist beheer van de aalstand enerzijds en de schubvisstand 
anderzijds sterk wordt bevorderd" (blz. 4, rechterkolom, eerste 
volle alinea). Bestaan er objectieve gegevens waaruit blijkt, 
dat het gesplitste visrecht tot een doelmatiger bevissing leidt 
dan zonder deze splitsing het geval zou zijn? 

Verscheidene leden betwijfelden sterk, of op biologische 
gronden de juistheid van de aangehaalde stelling verdedigd zou 
kunnen worden. 

Enkele leden hadden zich afgevraagd, of de geciteerde vol-
zin geschreven is voor lezers, die op een grote kennis van het 
dierlijk leven in de binnenwateren kunnen bogen. Ook zij 
zouden deze stelling daarom gaarne wat nader toegelicht wil-
len zien. 

De Ministers schrijven even verder in de memorie van toe-
lichting, dat de Kamer voor de Binnenvisserij een verzoek 
om verlenging zonder meer zal kunnen afwijzen, indien het 
belang, dat de huurder bij de visserij in het betrokken water 
heeft, sedert de totstandkoming van de overeenkomst aanzien-
lijk is veranderd. Kan worden aangegeven - zo vroegen de 
laatst aan het woord zijnde leden — wat hier onder ,,aanzien-
lijk" moet worden verstaan? Geldt dit alleen indien de betrok-
kene zich zelf minder inspanning getroost of ook indien de 
vangst is verminderd door omstandigheden buiten zijn invloed, 
als bijvoorbeeld vervuiling van het water, lagere vangst door 
minder gunstige weersomstandigheden, overbevissing door 
sportvissers? 

In verband met de relaties tussen sport en beroep zouden 
ook vele andere leden gaarne iets meer vernemen over de 
gevolgen van een verlenging van een gedeelte van het vis-
recht aan de beroepsvissers, aannemende dat de sport dan 
visrecht t.a.v. de schubvis zal verkrijgen. Is in een dergelijke 
situatie goede samenwerking geen gebiedende eis voor een 
goed waterbeheer en voor het optimaal maken van de vis-
stand? Als een huurder-beroepsvisser afstand doet van het 
recht tot vissen op schubvis, hoe wordt dan de rechtspositie 
van de beide huurders, met verschillend belang, ten opzichte 
van elkaar en van de eigenaar? Die verhouding zal waarschijn-
lijk nog moeilijker zijn indien de Kamer voor de Binnenvis-
serij een bestaande overeenkomst slechts ten dele verlengt, 
b.v. alleen voor de aalvisserij, en een tweede rechthebbende 
voor de schubvis toelaat. Mogelijk wordt de schadeloosstelling 
in dergelijke gevallen een belangrijke kwestie, reden waarom 
deze leden gaarne zouden vernemen op grond van welke cri-
teria de Ministers menen, dat het recht op schadevergoeding 
kan worden gebaseerd. 
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Verschillende andere leden waren er niet in alle opzichten 
gelukkig mee, dat het continuatierecht in belangrijke mate 
wordt verzwakt, waardoor mogelijk een versnelde afvloeiing 
van de beroepsvissers zal plaats vinden. Moet het wel aanvaard-
baar worden geacht - zo vroegen zij - , dat in geval er 
sprake is van het uitoefenen van de visserij als hoofdberoep 
en de betrokkene dus over een volledig visrecht beschikt, deze 
in het uitoefenen van zijn beroep kan worden beperkt, ook 
als hij het viswater doelmatig bevist? 

5. Schadeloosstelling voor verlies van visrecht. In de me-
morie van toelichting wordt erop gewezen, dat de Kamer voor 
de Binnenvisserij, ingeval zij een gedeeltelijke verlenging van het 
visrecht overweegt, in haar beschouwingen de vraag zal kunnen 
betrekken of de huurder voor het verlies van een gedeelte van 
zijn visrecht schadeloos zal worden gesteld. 

Vele leden vroegen zich naar aanleiding hiervan af, of de 
huurder in een zodanig geval niet een recht op schadeloos-
stelling dient te hebben. In dit verband herinnerden zij aan 
de uitspraak van de Minister tijdens de eerder gememoreer-
de openbare commissievergadering van 24 januari 1968, dat 
er „een duidelijke bescherming" moet zijn van de gerecht-
vaardigde belangen van de binnenvissers (Handelingen, blz. 
Q 25, rechterkolom). Het kwam deze leden voor dat het crite-
rium van de billijkheid een onvoldoende waarborg biedt, dat de 
beroepsvisser inderdaad schadeloos zal worden gesteld. En 
dienen er naast de erkenning van het recht ook geen regels 
te worden gegeven voor de vaststelling van de grootte van 
het bedrag? 

Verscheidene leden sloten zich bij dit pleidooi voor het 
toekennen van een recht op volledige schadevergoeding aan. 
Zij citeerden daarbij de volgende passage uit een adres dd. 
3 mei 1968 van de hoofdafdeling „Zoetwatervisserij" der Ko-
ninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, gericht aan de 
kamercommissie: 

„Gesplitste verhuur wordt thans reeds toegepast. Tijdens 
het overleg van eigenaar en huurder wordt op de laatste een 
zekere pressie uitgeoefend waardoor deze toestemt een nieu-
we huurovereenkomst te ondertekenen uitsluitend voor de 
aalvisserij. Over een schadeloosstelling voor het afstand doen 
van het visrecht op de schubvis wordt daarbij niet gespro-
ken, terwijl er toch een duidelijke inkomstenderving plaats-
vindt. Dergelijke gevallen doen zich voor wanneer de huur-
der - beroepsvisser - aan een hengelsportvereniging een mach-
tiging gaf voor het vissen op schubvis, terwijl hijzelf al of 
niet op schubvis bleef vissen. Deze tegemoetkomende houding 
ten opzichte van de hengelsport in het verleden, wordt door 
het ontnemen van de schubvis wel zwaar gestraft. In de prak-
tijk is het zelfs voorgekomen dat de beroepsvisser een nieuwe 
huurovereenkomst kreeg uitsluitend voor de visserij op aal 
tegen dezelfde huurprijs als voorheen voor het gehele visrecht. 
( . . ) De eigenaar van het visrecht profiteert dus in sterke 
mate van de gesplitste verhuur.". 

Ook deze leden brachten de geruststellende verklaring, die 
de Minister op 24 januari 1968 in de Kamer heeft afgelegd, 
in herinnering. Gaarne zouden zij de verzekering ontvangen, 
dat de bedoeling van de bewindsman ook gerealiseerd zal 
worden. Uit het zoeven aangehaalde gedeelte uit het adres 
zou afgeleid kunnen worden, dat er van artikel 33 in de 
huidige vorm een zodanige interpretatie wordt gegeven, dat 
reeds thans beroepsvissers geen verlenging van hun vanouds 
bestaande visrechten hebben kunnen verkrijgen. 

Verschillende - evenals verschillende andere - leden 
onderschreven deze betogen over het recht op schadeloos-
stelling. Een vergelijking van het verlengingsrecht in de Pacht-
wet met dat in de Visserijwet valt — aldus deze leden -
voor de beroepsvissers zeer ongunstig uit. Derhalve achtten 
ook zij het gewenst, dat in de wet bepalingen worden opge-
nomen volgens welke de huurder van visrecht, die slechts een 
gedeelte van het visrecht verlengd krijgt of vrijwillig toestemt 
in een gedeeltelijke verlenging, recht heeft op schadeloosstel-
ling. 

6. Vissen met levend ««.?. Enkele leden stelden ten slotte 
de vraag, of de thans aanwezige gelegenheid niet benut zou 
kunnen worden om, uit een oogpunt van dierenbescherming, 
het vissen met levend aas aan wettelijke normen te binden. 

Artikelen 
Artikel I, letter A. 
Artikel 1, lid 2, onder h. De toelichting gaf enkele leden aan-

leiding tot de vraag, of ook de wetgeving van de Bondsrepubliek 
,,zee- en koraalmos" onder de werking van de daar geldende 
bepaling inzake de visserij doet vallen. Zo ja, kan de des-
betreffende tekst worden overgelegd? Zijn de regelingen op 
grond van artikel 41, lid 5, van het Eems-Dollartverdrag reeds 
getroffen en, zo ja, waar zijn deze gepubliceerd? 

Artikel 1, lid 5. Verscheidene leden vroegen, wat de be-
zwaren zijn tegen het vissen door sportvissers met hengels met 
meer dan drie haken. Kan een uitzondering gemaakt worden 
voor de zgn. spiering-paternoster? 

Letter B. 
Artikel 2a. Verscheidene leden zouden naar aanleiding van 

de voorgestelde invoeging van dit artikel gaarne inlichtingen 
ontvangen over de plannen van de Minister met betrekking tot 
de kuilvisserij op het IJsselmeer. Ligt het met name in de be-
doaling tegemoet te komen aan de wensen, vervat in de aanbe-
velingen voorkomende op blz. 64 van het rapport inzake de 
IJsselmeervisserij, of is de Minister van oordeel, dat de be-
voegdheden, bedoeld in artikel 2a hem voldoende mogelijk-
heden bieden om aan de bestaande bezwaren tegemoet te 
komen? 

Wat is de mening van de Ministers over de suggestie, de 
voorschriften die door hengelsportverenigingen voor het door 
deze gehuurde viswater met betrekking tot maatverhoging, 
vangstbeperking en inkrimping van vistijd zijn uitgevaardigd, 
algemeen verbindend te verklaren? 

Vele andere leden juichten de invoeging van het nieuwe 
artikel ten zeerste toe. Het vangen en vervoeren van onder-
maatse vis dient huns inziens tot het uiterste minimum te 
worden beperkt, zowel voor beroeps- als voor sportvissers. 
Achten de Ministers de strafsancties voldoende? 

Letter C. 
Artikel 4, lid 1. Enkele leden vroegen, of op het punt van 

de trekkracht van vissersvaartuigen in de kustwateren en op 
de Noordzee internationale afspraken zijn gemaakt; zo ja, zijn 
die reeds van kracht en wat is hun inhoud? 

Letter D. 
Artikel 5, lid 5. Verscheidene leden vroegen, of ook de ge-

organiseerde sportvissers gehoord kunnen worden. 
Verschillende leden maakten - op grond van het feit, dat een 

toenemend aantal sportvissers ook per boot op zee gaat vissen 
— een opmerking van gelijke strekking. 

Letter E. 
Artikel 6, lid 7, onder a. Onder verwijzing naar hetgeen 

over het gebruik van de peur in het algemene deel van dit ver-
slag reeds naar voren is gebracht, vroegen verscheidene leden, 
waaruit het blijkt, dat de peur geen nadelige invloed op de 
aalstand zal hebben. 

Enkele leden verklaarden gaarne in te stemmen met de uit-
breiding van de mogelijkheid voor de sportvissers in de kust-
wateren en op zee, temeer omdat hier geen of nauwelijks sprake 
is van belangentegenstellingen tussen beroeps- en sportvisserij. 
Wordt er echter tevens voor gezorgd, dat plaatsen waar deze 
visserij beoefend kan worden, toegankelijk worden gemaakt en 
dat toegangsverboden worden opgeheven? 

Letter G. 
Artikel 16, lid 1. Enkele leden vroegen zich af, of de wijzi-

ging van de norm „doelmatige bevissing" in „in het belang van 
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de visserij" niet een belangrijke beleidsombuiging betekent. Zij 
meenden in de oude norm een betere waarborg te zien voor het 
in stand houden van een goede visstand in de binnenwateren, 
terwijl de voorgestelde bepaling zich minder op de visstand 
richt dan op de visserij, dat wil zeggen de gezamenlijke be-
langen van beroeps- en sportvissers. Dreigt niet het gevaar, dat 
op deze wijze met de beste bedoelingen een beperkt aantal 
beroepsvissers door het uitvaardigen van beperkende regelingen 
ernstiger in de uitoefening van hun beroep belemmerd zullen 
worden dan de vele duizenden sportvissers, die weliswaar wel 
een visakte of bijdragebewijs nodig hebben, maar die hierdoor 
de vrijheid hebben om naar hun believen 1 uur of 100 dagen 
per jaar te vissen? Het belang van de sportvissers kan dan ook 
bij de nieuwe formulering wel eens zo gaan overheersen, dat 
dit een gevaar gaat vormen voor de visstand en mitsdien voor 
de doelmatige bevissing, reden waarom deze leden aan de 
huidige wetstekst de voorkeur gaven. 

Artikel 16, lid 3. Waarom worden — zo vroegen verschei-
dene leden - ook niet de daarvoor in aanmerking komende 
organisaties van beroepsvissers gehoord? 

Letter I 
Artikel 21, lid 2, onder d. Is het niet mogelijk - zo vroegen 

vele leden —, dat meer bevoegdheden worden verleend aan 
hengelsportverenigingen inzake het uitreiken van vergunnin-
gen enz., indien in de huurovereenkomst bepalingen worden 
opgenomen omtrent het al of niet openstellen van bepaalde 
wateren voor het publiek? Thans zijn wel de leden van een hen-
gelsportvereniging gebonden aan de regels van de vereniging, 
doch niet de niet-leden-sportvissers, hetgeen een gezond vere-
nigingsleven, waarvoor velen zich dagelijks inspannen, onder-
mijnt. 

Bijzondere aandacht achtten vele andere leden gewenst voor 
de bevoegdheid, die de overheid zal worden gegeven om wate-
ren, vrij voor de gewone hengel, aan de vrije bevissing te ont-
trekken. In het licht van de ontwikkeling van de sportvisserij 
en het noodzakelijke op aankweken gerichte beheer van de 
viswateren, is deze wijziging begrijpelijk en aanvaardbaar. Dan 
dient echter wel vast te staan wie verantwoordelijk is voor het 
waterbeheer en voor het bevorderen van een optimale visstand 
in deze wateren. Wie zal daarmee worden belast? 

Van belang achtten deze leden ook de mogelijkheid die ge-
geven zal worden aan bepaalde eigenaren om hun wateren vrij 
te geven voor het vissen met een gewone hengel zonder vergun-
ning. De gedachte is sympathiek, maar ook dan rijst de vraag 
wie verantwoordelijk is voor het beheer en voor optimalisering 
van de visstand. Wordt een goed beheer in dat geval door de 
overheid gestimuleerd? 

Letter J 
Artikel 22, lid 6, onder a. Vele leden vroegen, wat in de 

toelichting op dit artikel bedoeld wordt met het tussen haakjes 
geplaatste woord „federaties". Wordt daartoe bv. ook de A1-
gemeene Hengelaarsbond gerekend? Of zijn bedoeld de ver-
schillende provinciale federaties van hengelsportverenigingen? 

Letter K 
Artikel 33. Verwezen moge worden naar hetgeen in het al-

gemene gedeelte van dit verslag over de nieuwe tekst van dit 
artikel is opgemerkt. 

Artikel 35 (oud). Verscheidene leden informeerden, hoe 
dit artikel in de praktijk werkt. Is het waar, dat niet in allo 
gevallen het bezit van particuliere visrechten kan worden be-
wezen? 

Letter L 
Artikel 38. Van verschillende zijden sprak men zijn waar-

dering uit voor de wijze, waarop de Organisatie ter verbete-
ring van de Binnenvisserij haar taak vervult. Vele andere leden, 
die zich hierbij konden aansluiten en van mening waren dat de 

organisatie een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de 
verbetering van het waterbeheer en de visstand, zouden gaarne 
vernemen, welke taken deze organisatie in concreto verricht en 
welke haar bevoegdheden zijn. De formulering in de wet dient 
daarmee ook in overeenstemming te zijn. 

Artikel 45 (oud). Vele leden vroegen zich af, of de sa-
menstelling van de Kamer voor de Binnenvisserij representa-
tief geacht kan worden voor de belanghebbenden bij de bin-
nenvisserij. Met name waren zij er niet van overtuigd, dat de 
huurders van visrechten in alle geledingen in het college vol-
doende zijn vertegenwoordigd. 

Letter M 
Artikel 55. Enkele leden achtten een goed toezicht nood-

zakelijk, maar spraken de vrees uit, dat dit toezicht te zeer ge-
richt zal zijn op de beroepsvisserij, die hierdoor in haar moge-
lijkheden beperkt wordt, terwijl op de vele sportvissers nauwe-
lijks doelmatig toezicht mogelijk is. Bovendien kan hierbij 
gemakkelijk voorbij gezien worden aan de belangrijke taak van 
de beroepsvissers op het IJsselmeer om schadelijke vissoor-
ten, welke nadelig zijn voor de sportvisserij, weg te vissen. 
Toezicht op naleving van wettelijke bepalingen is gewenst en 
noodzakelijk - aldus deze leden —, doch de bepalingen zelf 
mogen de gevestigde rechten van de beroepsvisserij op het 
IJsselmeer niet aantasten. 

Vele andere leden achtten de ruimere controIemogelijkhe-
den van groie betekenis voor de visserij, zowel beroep als 
sport, op het IJsselmeer. Dat zal des te meer het geval zijn 
naarmate het mogelijk wordt een juist beheer wetenschappe-
lijk vast te stellen. In welke mate is er op het IJsselmeer biolo-
gisch en fysiologisch-chemisch onderzoek verricht? Tot welke 
beleidsconclusies hebben de resultaten van dit onderzoek ge-
leid? Worden deze onderzoekingen voortgezet, en zo ja, kun-
nen bepaalde kwalitatieve en kwantitatieve tendenties in de 
ontwikkeling aangegeven worden? Wordt nagegaan in welke 
mate de oevers van het IJsselmeer van belang kunnen zijn voor 
de sportvisserij? Bestaan er aan deze oevers voldoende hy-
giënische en verblijfsvoorzieningen ten behoeve van de hen-
gelsport? 

Verschillende leden zouden gaarne de mening van de Mi-
nisters vernemen over de suggestie, die de Algemeene Henge-
Iaarsbond in een adres dd. 8 mei aan de kamercommissie 
naar voren heeft gebracht, nl. om na artikel 55 een nieuw arti-
kel 55a in te voegen van de volgende inhoud: 

1. Het is de houder van een vergunning, als bedoeld in 
artikel 7, tweede lid of een vergunning, als bedoeld in artikel 
21, tweede lid, verboden te handelen in strijd met de aan die 
vergunning verbonden voorwaarden, voorzover deze voor-
waarden strekken: 

a. ter beperking van het aantal vissen van bepaalde soor-
ten, dat de vergunninghouder mag behouden, dan wel 

b. ter uitbreiding van de gesloten tijd voor bepaalde vis-
soorten, dan wel 

c. ter verhoging van de minimummaat voor bepaalde vis-
soorten. 

2. Overtreding van het bij het vorige lid bepaalde wordt 
gestraft met een geldboete van ten hoogste tweehonderd gul-
den. 

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

Enkele leden merkten op, dat de maximum straffen, zowel 
in artikel 55 als in artikel 56, lid 1, onevenredig verhoogd zijn. 
Achten de Ministers het niet voldoende als de geldboete van 
ten hoogste duizend gulden, genoemd in lid 2, wordt bepaald 
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op bv. driehonderd gulden, nu die boete subsidiair kan worden 
opgelegd in plaals van hechtenis van één maand, terwijl in 
artikel 56 wordt gesproken van hechtenis van drie maanden 
subs. een boete van duizend gulden? 

Vastgesteld 25 juni 1968. 

EGAS 
VAN BENNEKOM 
TUIJNMAN 
TOLMAN 

S. VAN DER PLOEG 
VAN DE BRAKE 
KREMER 

VAN KOEVERDEN x) 

TER WOORST. 

1 ) Als plaatsvervanger van de heer Dusarduijn, die wegens ziekte niet 
aan de vaststelling van dit verslag heeft kunnen medewerken. 


