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NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG 
van de vaste Commissie voor Landbouw en Visserij omtrent 
het ontwerp van wet tot wijziging van de Visserijwet 1963. 
(Ingezonden 24 juli 1969). 

Mede namens zijn ambtgenoot van Justitie moge de onder-
getekende het in het eindverslag gestelde als volgt beant-
woorden. 

De ondergetekende heeft er kennis van genomen, dat men 
vrijwel algemeen geen aanleiding verklaarde te vinden in het 
eindverslag nader in te gaan op de in het wetsontwerp vervatte 
regeling, gezien de zeer diepgaande aandacht, die door de 
Tweede Kamer aan het wetsontwerp was besteed. 

De vrees, door enkele leden geuit, dat het in artikel I onder 
A voorgestelde verwarrend zal werken, kan de ondergetekende 
niet delen, terwijl hij evenmin vermag in te zien, dat het in de 
Nederlandse wetgeving bestaande onderscheid tussen zeevisserij 
en kustvisserij hierbij een rol zou kunnen spelen. Immers, inter-
nationaal gezien is de Nederlandse kustvisserij, zijnde de visserij 
uitgeoefend in de Waddenzee en de nog niet afgesloten Zuid-
hollandse en Zeeuwse stromen, en wel binnen de basislijn van 
de territoriale zee, aan te merken als binnenvisserij. 

Men is gerechtigd in een der visserijzones te vissen: 
a. indien het vissen in die zone is toegestaan op grond van 

een internationale overeenkomst of van een besluit van een 
volkenrechtelijke organisatie; 

b. voor zover het de zone tussen zes en twaalf mijl betreft, 
indien krachtens het bepaalde bij het Verdrag inzake de Visserij 
(Trb. 1964, 84) zogenaamde historische rechten op bepaalde 
visstapels en/of bepaalde visgronden geldend kunnen worden 
gemaakt. 

De kuststaat is, mits zij niet discrimineert ten aanzien van de 
vissers met historische rechten, bevoegd in de sub b bedoelde 
zone de visserij te regelen, ook ten aanzien van scheepstypen en 
vissoorten, en de naleving van de regeling af te dwingen. Aan 
het vorenstaande is en wordt steeds een dusdanige bekendheid 
gegeven, dat vrijwel geen enkele visser die zich wederrechtelijk 
in één der zones bevindt, zich met enige kans op succes op 
onbekendheid met de geldende voorschriften zal kunnen be-
roepen. Gezien verder de omstandigheid, dat de zeevissers dank 
zij hun moderne apparatuur zeer wel in staat zijn hun positie 
op zee nauwkeurig te bepalen, zullen niet-bewust gepleegde 
overtredingen dan ook niet of zeer sporadisch voorkomen, zo-
als ook in de praktijk reeds herhaaldelijk is gebleken. Voors-
hands bestaat er bij de Nederlandse Regering geen behoefte tot 
het instellen van het verdragsregime. 

Een van de middelen, waardoor de Regering ontplooiing van 
publiekrechtelijke bedrijfsorganen tracht te bevorderen, is het 
geven van voorrang aan die lichamen in het contact, dat de 
Regering met het bedrijfsleven heeft. Wanneer er, zoals op het 
gebied van de visserij het geval is, publiekrechtelijke bedrijfs-
organen zijn, welke de gehele bedrijfstak omvatten, pleegt de 
Regering dan ook in voorkomende gevallen die organen en 
niet de vrije organisaties te verzoeken haar van advies te dienen. 
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Van discriminatie tussen beroepsvisserij en sportvisserij kan 
reeds daarom niet gesproken worden, omdat de sportvisserij 
geen met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te vergelijken 
overkoepelend orgaan kent. 

In het bestuur van het Produktschap voor Vis en Visproduk-
ten, ingesteld voor alle sectoren van het bedrijfsleven, zijn van 
de veertien zogenaamde werkgeversleden vier aangewezen door 
de representatieve organisaties van zeevissers; in het Visserij-
schap, ingesteld voor de aanvoersector, zijn zelfs vier van de 
zeven werkgeversleden door bedoelde organisaties aangewezen. 
Naar het oordeel van de ondergetekende hebben deze organi-
saties dan ook alle gelegenheid hun stem daadwerkelijk tot 
uiting te doen komen. 

De Minister van Landbouw en Visserij, 

P. J. LARDINOIS. 


