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EINDVERSLAG van de vaste Commissie voor Landbouw en 
Visserij omtrent het ontwerp van wet tot wijziging van de 
Visserijwet 1963. 

Vrijwel algemeen verklaarde men geen aanleiding te vinden 
in dit verslag nader op deze regeling in te gaan, zulks gelet op 
de zeer diepgaande aandacht, welke aan de overzijde van het 
Binnenhof aan het onderhavige wetsontwerp was besteed. Wel 
behield men zich het recht voor om zo nodig ter gelegenheid 
van de komende openbare beraadslaging over dit onderwerp in 
deze Kamer nog opmerkingen dienaangaande te berde te 
brengen. 

Enkele leden wilden intussen alsnog enige korte beschouwin-
gen naar aanleiding van het wetsontwerp naar voren brengen. 

Deze leden gaven uiting aan de vrees, dat het in artikel I 
onder A voorgestelde, waarbij - mede door de verwijzing naar 
hetgeen bepaald is in de artikelen 2 en 3 van het Verdrag 
inzake de Visserij (Tractatenblad 1964, 84) - verschillende 
visserijzones, gemeten vanaf de basislijn van de territoriale 
zee in Nederland, kunnen worden ingevoerd verwarrend zal 
werken, zulks ook door het bestaande onderscheid tussen 
zeevisserij en kustvisserij. 

De vraag of men zich met recht of wederrechtelijk in één 
der zones bevindt, blijkt immers reeds nu elders, waar het 
verdragsregime al geldt, niet eenvoudig te beantwoorden; de 
soort van visserij, welke men bedrijft - waarbij onder meer 
gelet wordt op het type schip, waarop wordt gevaren en de 
soort van zeedieren, welke men tracht te vangen - doet hierbij, 
zo meenden deze leden te hebben begrepen, mede ter zake. 

Acht de Minister het mogelijk in de praktijk, wanneer het 
verdragsregime zal gelden, een vervolging van het te verwach-
ten grote aantal niet bewust gepleegde overtredingen ter zake 
binnen redelijke perken te houden, zo vroegen zij. Indien het 
instellen van het verdragsregime tóch in het voornemen ligt, is 
het dan wel verstandig eerst nog een overgangstijd als bedoeld 
in het nieuw voorgestelde artikel 1 onder 4 sub a te handhaven? 

Het was de hier aan het woord zijnde leden voorts opgeval-
len, dat er na totstandkoming der wet - en wel op grond van 
het bepaalde in artikel I onder B, D, F en G - een verschil 
zal blijven bestaan tussen de behandeling van overheidswege 
van de beroepsvisserij enerzijds en die van de sportvisserij 
anderzijds. Deze leden hadden hierbij op het oog de omstan-
digheid, dat aan de totstandkoming, wijziging of intrekking 
van een algemene maatregel van bestuur, de beroepsvisserij 
rakende, het horen van de naar het oordeel van de Minister 
ter zake in belangrijke mate betrokken produkt- en bedrijfs-
schappen vooraf zal moeten gaan en dat, voorzover de belan-
gen van de sportvissers ter sprake komen, de naar het oordeel 
van de Minister daarvoor in aanmerking komende organisaties 
van sportvissers gehoord zullen worden. Waarom, zo vroegen 
dezelfde leden zich in dit verband af, is er niet de voorkeur 
aan gegeven voor wat de beroepsvissers aangaat in de eerste 
plaats de organisaties van de zeevissers in het overleg te 
betrekken? De laatstbedoelde organisaties hebben immers, zo 
stelden deze leden, meer rechtstreeks bemoeienis met de ver-
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schillende mogelijkerwijs ter sprake komende onderwerpen dan 
de produkt- en bedrijfschappen. 

In samenhang met het vorenstaande voegden de hier aan 
het woord zijnde leden nog aan hun opmerkingen toe, dat men 
toch zeker niet (meer) de stelling kan verdedigen, dat de stem 
van de organisaties van zeevissers daadwerkelijk tot uiting 
komt in de desbetreffende produkt- en bedrijfschappen. 

Vertrouwende, dat de Regering bereid zal zijn op het voren-
staande vóór de openbare beraadslaging over dit wetsontwerp 
schriftelijk bescheid te geven, acht de vaste Commissie die 
beraadslaging voldoende voorbereid. 

Vastgesteld 24 juni 1969. 
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