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(De vroegere stukken zijn gedrukt in de 
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1. Inleidende opmerkingen 

De ondergetekenden zijn erkentelijk voor de woorden van 
waardering voor de indiening van het wetsontwerp, waarmede 
zeer vele leden hun beschouwingen aanvingen. Met voldoening 
namen de ondergetekenden er voorts kennis van, dat deze leden 
er mede instemden, dat in de wetgeving sterker de nadruk zal 
worden gelegd op het belang, dat de sportvisserij in de loop 
van de jaren als vorm van recreatie heeft verkregen en dat ook 
van verschillende andere zijden begrip aan de dag werd gelegd 
voor een rekening houden met de belangen van de sportvisserij, 
al werd van die zijden tevens uitdrukking gegeven aan een 
zekere bezorgdheid, dat de belangen van de beroepsbinnen-
visserij enigszins in de verdrukking dreigden te geraken. Deze 
bezorgdheid hopen de ondergetekenden in het vervolg van deze 
memorie te kunnen wegnemen. 

2. Sportvisserij en beroepsbinnenvisserij 

Of de veronderstelling van vele leden, dat het matige bestand 
van de schubvis in de binnenwateren hoofdzakelijk het gevolg 
zou zijn van intensieve bevissing door de beroepsbinnenvisserij 
juist is, is op zijn minst twijfelachtig. Er zijn talrijke andere 
factoren die een onbevredigende schubvisstand kunnen veroor-
zaken. Zo leidt bijvoorbeeld waterverontreiniging tot vissterfte 
en beïnvloedt deze ook anderszins de ontwikkeling van het vis-
bestand ongunstig. Voorts gaan steeds meer voor de voortplan-
ting van de snoek geschikte gebieden verloren. Gezien de om-
standigheid dat de beroepsbinncnvisser in aanzienlijk mindere 
mate dan voorheen in de schubvis, voorzover het althans geen 
roofvis betreft, geïnteresseerd is, mag echter wel worden aange-
nomen, dat deze visser weinig bijzondere zorg aan de zo juist 
bedoelde schubvisstand besteedt. Daarom is het beleid van de 
eerste ondergetekende erop gericht in de daarvoor in aanmer-
king komende gevallen de mogelijkheden voor de sportvisserij 
om het beheer van de schubvisstand te verkrijgen te verruimen. 

De betekenis van de sportvisserij voor de recreatie, waar-
omtrent vele andere leden gaarne nader zouden worden inge-
licht, is gezien de aard en het karakter van deze sportbeoefe-
ning niet anders dan aan de hand van cijfers omtrent uitge-
reikte akten en bijdragebcwijzen aan te geven. Zoals de hier 
aan het woord zijnde leden terecht opmerken, zijn er verschil-
lende factoren die de mogelijkheden tot recreatie bepalen. Zo 
worden deze mogelijkheden onder meer bepaald door de kwali-
teit van de binnenwateren. De kwaliteit kan thans als volgt ge-
kenschetst worden: 

a. op de rivieren: 
1. Maas: redelijk; ondanks toenemende verontreiniging nog 

goede mogelijkheden voor de sportvisserij; 
2. Rijn: slecht; matige mogelijkheden voor de sportvisserij; 
3. IJssel: verontreiniging door Rijnwater; wisselende mo-

gelijkheden voor de sportvisserij; 

b. op de meren: 
Op de meeste meren redelijk tot goed; goede mogelijkheden 

voor de sportvisserij; randmeren nog vrij ernstig verontreinigd; 
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c. op het IJsselmeer: 
goed, dank zij de grote zelfreiniging; redelijke mogelijkheden 

voor de sport visserij; 

d. in de Deltawateren: 
goed met slechts plaatselijke verontreiniging (Rijnwater); 

goede mogelijkheden voor de sportvisserij; 

e. op grote kanalen en vaarwegen: 
van slecht tot goed; mogelijkheden voor de sportvisserij dien-

overeenkomstig; 

f. in diverse polderwateren: 
zeer verschillend; in vele polders grote plantenwoekering; 

mogelijkheden voor de sportvisserij dienovereenkomstig. 

Het ruimer ter beschikking stellen van viswater aan sport-
organisaties zal deze organisaties in staat stellen meer aandacht 
te besteden aan de kwaliteitsverbetering van het water. Zij 
kunnen zich hierbij onder andere gesteund weten door het Mini-
slerie van Landbouw en Visserij. Op grond van de Beschikking 
bijdrage bevordering sportvisserij 1968 (Stcrt. 57) kan boven-
dien onder meer voor de verbetering van viswater van over-
heidswege een financiële bijdrage worden toegekend. De eerste 
ondergetekende is voornemens een soortgelijke regeling, als in 
de zo juist bedoelde beschikking is neergelegd, voor het jaar 
1969 te treffen. 

Reeds gehouden fysiologisch-chemische onderzoeken hebben 
geleid tot een aantal criteria, waaraan viswater met een opti-
male waterkwaliteit moet voldoen. Oriënterend onderzoek 
wordt nog steeds verricht ten aanzien van het gehalte aan 
zware metalen, b.v. koper, en het optreden van radioactiviteit. 

De aanwezigheid van kunstmeststoffen en landbouwgiften 
in het water kan leiden tot ongewenste plantengroei en vis-
sterfte. Daarom vindt veelvuldig overleg plaats met beheerders, 
c.q. eigenaren van viswater, met betrekking tot de mogelijk-
heden ter verbetering van de waterkwaliteit. 

Hoewel het in de eerste plaats een zaak van de sportvissers 
en de beroepsbinnenvissers is om in onderling overleg tot de 
in elk concreet geval meest geëigende vorm van samenwerking 
te komen, wordt bedoelde samenwerking door de eerste onder-
getekende, waar hij zulks wenselijk en mogelijk acht, gestimu-
leerd en dient zijn departement, desgevraagd, van advies. Het 
kan in het belang van beide partijen zijn, dat de beroepsbinnen-
visser ingeschakeld wordt bij het toezicht op het viswater en het 
visbestand. In de praktijk komt deze vorm van samenwerking 
reeds voor. 

Het treffen van een uitkoopregeling als in het voorlopig 
verslag bedoeld zal het resultaat moeten zijn van een samenspel 
tussen de eigenaren van het viswater, de beroepsbinnenvissers 
en eventueel gegadigde sportvissersorganisaties. De aantrekke-
lijkheid van zulk een regeling hangt ongetwijfeld af van de 
hoogte van het uitkoopbedrag. De overheid is in de daarvoor 
in aanmerking komende gevallen bereid de helpende hand te 
bieden. 

In Friesland heeft de sanering er toe geleid, dat van de 122 
beroepsbinnenvissers, die op die regeling een beroep konden 
doen, 47 hun bedrijf hebben gestaakt. Naar schatting is de 
gemiddelde jaarlijkse besomming van de overblijvende be-
drijven, voor zover het betreft het areaal, waarop de regeling 
betrekking had, gestegen van f 4300 tot f 7000. Zowel de 
regelmatig gegeven voorlichting als ook het als resultaat van 
een sanering, zoals in Friesland werd toegepast, ontstaan van 
economisch gezondere bedrijven, maakt een ontwikkeling van 
ondernemingen, die mede tot een verbetering van het hun 
toevertrouwde beheer kunnen bijdragen, mogelijk. 

Onder verwijzing naar hetgeen hieromtrent reeds is gesteld, 
zij opgemerkt, dat de eerste ondergetekende een voorstander 
is van een nauwe samenwerking tussen sport- en beroepsbinnen-
vissers, een samenwerking, die een dusdanige vorm zal moeten 
aannemen, dat zij het meest bevorderlijk is voor de belangen 
van beide partijen. In gevallen, waarin een samenwerking op 
experimentele basis gunstige perspectieven biedt, staat de eerste 

ondergetekende zeker niet afwijzend tegenover de gedachte 
om zulk een samenwerking te bevorderen. 

De oppervlakte van het voor de sportvisserij beschikbare 
water nam, gelijk verscheidene leden terecht meenden te mogen 
constateren, in de jaren 1959 tot 1965 toe. Hieruit mag echter 
niet worden geconcludeerd, dat het water, waarin de sport-
visserij de uitsluitend rechthebbende op het visrecht is en het 
volledig beheer voert, naar evenredigheid toenam. Een groei-
ende samenwerking tussen beroep en sport droeg namelijk in 
niet onbelangrijke mate aan de verruiming van de mogelijk-
heden voor de sportvisserij bij. 

In de vorenbedoelde periode ging voor de „volledige" be-
roepsbinnenvisserij 10 000 ha viswater verloren, doch, zoals 
het in het voorlopig verslag aangehaalde rapport ook vermeldt, 
op 8000 van deze 10 000 ha bleef de visserij op aal en zeelt 
voor de beroepsbinnenvisserij behouden. 

In het kader van de voorlichting van de beroepsbinnenvisserij 
heeft het departement van de eerste ondergetekende sedert de 
aanbieding van het onderhavige wetsontwerp aan de Staten-
Generaal zich met name gericht op een nadere toelichting van 
het ontwerp, waarbij getracht werd de bij beroepsbinnenvissers 
heersende vrees voor de consequenties van de splitsing van het 
visrecht weg te nemen. 

De ondergetekenden beogen met de wetswijziging de aan de 
gang zijnde ontwikkeling te versnellen. De centrale doelstelling 
van het ontwerp is immers gericht op het verkrijgen van meer 
mogelijkheden voor de sportvisserij. Als één der voornaamste 
middelen om tot dit doel te geraken zien de ondergetekenden 
de mogelijkheden tot splitsing van visrecht te vergroten. 

Het Produktschap voor Vis en Visprodukten en het Visserij-
schap, waarin de beroepsbinnenvissers zijn vertegenwoordigd, 
zijn naast andere organisaties omtrent het voorontwerp van de 
voorgestelde wet gehoord. Mede tengevolge van hun opmer-
kingen werd het voorontwerp op een aantal punten gewijzigd. 

Het allengs uitgroeien van de sportvisserij als vorm van 
recreatie deed de ambtsvoorganger van de eerste ondergeteken-
de besluiten om binnen het kader van zijn visserijbeleid meer 
aandacht dan voorheen aan de sportvisserij te besteden. Dit 
besluit resulteerde onder andere in de benoeming van de in het 
voorlopig verslag bedoelde deskundige. 

De volgens verschillende leden bij de beroepsbinnenvisserij 
bestaande vrees, dat zij op geruisloze wijze zal worden uitge-
schakeld, achten de ondergetekenden ongegrond. In dit verband 
mogen zij nog eens verwijzen naar de beschouwingen, die in 
het algemeen gedeelte van de memorie van toelichting aan de 
voorgestelde wijziging zijn gewijd. Gezien de wijze, waarop de 
Kamer voor de Binnenvisserij in het verleden de haar opge-
dragen taak heeft vervuld, zijn de ondergetekenden er van 
overtuigd, dat ook de toepassing van het gewijzigde artikel 33 
met een gerust geweten aan die Kamer kan worden toever-
trouwd. Immers ook artikel 33 (nieuw) is niet anders te inter-
preteren dan dat, indien bij de indiening van een verlengings-
verzoek tussen de verhuurder en de huurder-beroepsvisser 
overeenstemming omtrent de continuatie van de huur bestaat, 
de Kamer het verzoek zal moeten toewijzen, tenzij een doel-
matige bevissing door die toewijzing zou worden belemmerd. 

Slechts in die gevallen, waarin de verhuurder zich verzet 
tegen een gehele of gedeeltelijke verlenging van de overeen-
komst, bij voorbeeld, omdat hij het visrecht geheel of gedeelte-
lijk aan de sportvisserij wil verhuren, zal de Kamer, beslissende 
naar billijkheid, de in het geding zijnde belangen tegen elkaar 
moeten afwegen. In de gevallen, waarin een eventuele schade-
loosstelling van de beroepsbinnenvisser ter sprake komt, zal 
voor de Kamer belangrijk zijn de beantwoording van de vraag, 
of de schadeloosstelling in een redelijke verhouding staat tot de 
mogelijke financiële gevolgen van het geheel of gedeeltelijk niet 
verlengen van de huurovereenkomst. In dit verband zij erkend, 
dat - zoals bedoelde leden opmerkten - uit een louter cijfer-
matige opstelling van de aantallen beroeps- en sportvissers zon-
der meer geen conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien 
van de maatschappelijke en economische belangen van de be-
roepsbinnenvissers enerzijds en van de recreatieve belangen van 
de sportvissers anderzijds. 
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De door bedoelde leden geconstateerde discrepantie tussen 
het gestelde bij de memorie van toelichting en de inhoud van 
het door deze leden aangehaalde rapport is terug te voeren tot 
een in deze stukken gebezigde niet op elkaar aangepaste termi-
nologie. Het „ter beschikking staan" van de beroepsbinnen-
vissers doelt erop, dat deze vissers de rechthebbenden op het 
visrecht van de betrokken wateren zijn, hetgeen niet uitsluit, dat 
in vele van die wateren, doch dan met vergunning van de be-
roepsbinnenvisser, de sportvisserij wordt beoefend. Dat de orga-
nisaties van beroepsbinnenvissers en hun individuele leden 
goede bijdragen hebben geleverd in de uitbouw en het voort -
bestaan van het visbestand in verschillende wateren, willen de 
ondergetekenden gaarne beamen. Zo hield de Hoofdafdeling 
Zoetwatervisserij van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaat-
schappij zich reeds in het begin van deze eeuw bezig met de 
opbouw van een snoekbaarsstand, onder meer door middel van 
een jaarlijkse import van snoekbaarseieren. In vele gevallen 
werden en worden door de beroepsbinnenvisserij zelf beper-
kende maatregelen, zoals vergroting van de wettelijk voorge-
schreven maaswijdte en verkorting van de visseizoenen, inge-
voerd. 

Per 1 augustus 1968 was er per provincie aan de hierna ver-
melde aantallen binnenvissers door het Produktschap voor Vis 
en Visprodukten een vergunning verleend voor de verkoop van 
zoetwatervis. 

Groningen 45 Noord-Holland . . . . 213 
Friesland 135 Zuid-Holland 257 
Drente 10 Zeeland 35 
Overijssel 105 Noord-Brabant . . . . 66 
Gelderland 99 Limburg 18 
Utrecht 65 

Het totaal aantal erkende beroepsbinnenvissers bedroeg per 
1 augustus 1968 alzo 1048. 

Aangezien voor de beroepsbinnenvissers anders dan voor de 
zee-, kust- en IJsselmeervissers geen veilplicht bestaat, zijn geen 
gegevens over de bcdrijfsuitkomsten van de beroepsbinnenvis-
serij bekend. Hetzelfde geldt ten aanzien van eventuele neven-
inkomsten uit de binnenvisserij, zoals bij voorbeeld uit het ver-
lenen van vergunningen, de verhuur van visboten en het ver-
kopen van aas. 

De door enkele andere leden gevraagde splitsing van de in de 
memorie van toelichting gegeven cijfers over de visakten en de 
bijdragebewijzen levert het volgende resultaat op: 

1948-1949 totaal 300 000, waarvan: 
105 000 visakten; 
196 000 bijdragebewijzen; 

1954-1955 totaal 430 000, waarvan: 
139 000 visakten; 
294 000 bijdragebewijzen; 

1966-1967 totaal 564 000, waarvan: 
190 000 visakten; 
374 000 bijdragebewijzen; 

1967-1968 totaal ruim 600 000, waarvan: 
200 000 visakten; 
400 000 bijdragebewijzen. 

Wat de cijfers van vóór 1963 betreft, is rekening gehouden 
met de geschatte doublering van de kleine visakte en de toen 
nog bestaande hengelakte. 

Het is de ondergetekenden niet mogelijk - zelfs schattender-
wijze niet - een antwoord te geven op de vragen van de be-
trokken leden omtrent de categorieën, die en de frequentie 
waarmede deze categorieën de vissport beoefenen. Het ligt voor 
de hand, dat bij de georganiseerde sportvissers, die gemakkelij-
ker toegang hebben tot viswater, de frequentie in het algemeen 
hoger zal liggen dan bij de niet georganiseerden. Ook laat het 
zich verstaan, dat personen ouder dan 65 jaar intensiever de 
sportvisserij kunnen en vaak ook zullen beoefenen dan zij, die 

nog een functie in het maatschappelijke leven vervullen. Door 
het ontbreken van de veilplicht ten aanzien van de beroepsbin-
nenvissers kunnen, gelijk hiervoor reeds werd gesteld, geen 
schattingen worden gegeven van de grootte van de vangsten. 
Gegevens omtrent door de beroepsbinnenvissers in het belang 
van de sportvisserij gevangen pootvis staan niet ter beschikking. 
Onder het voorbehoud, dat hier van een zeer globale schatting 
sprake is, kan het aantal vissers, dat in de visserij een volledige 
bron van inkomsten vindt, op circa 300 worden gesteld. Tot de 
overigen behoren onder andere machinisten van poldergemalen, 
watcrmolenaars, brug- en sluiswachters. 

De ondergetekenden moeten het verwijt van de hand wijzen, 
dat het verhuren aan beroepsbinnenvissers in de memorie van 
toelichting - zij het onbedoeld - in een verdacht licht zou zijn 
geplaatst. 

Bij een objectieve voorlichting van de volksvertegenwoor-
diging mag echter naar hun mening een korte schets van de ont-
wikkeling van de situatie in de achter ons liggende decennia niet 
ontbreken. 

3. Aalvisserij 

De opmerking in de memorie van toelichting, dat voor 
degenen, die de binnenvisserij als hoofdberoep uitoefenen 
tegenwoordig in het algemeen slechts de aalvisserij van belang 
is, kan in haar algemeenheid wellicht tot misverstanden leiden. 
Er zijn namelijk inderdaad beroepsbinnenvissers, die tot onge-
veer een kwart van hun inkomsten betrekken uit de schubvis-
visserij, en met name uit die op snoek en snoekbaars, veelal 
uok uit die op pootvis. Doch juist ten aanzien van deze vissers 
zal, indien het continuatierecht in het geding komt, de over-
weging, dat zij bij splitsing van het visrecht een niet te verwaar-
lozen deel van hun inkomsten moeten prijs geven, een 
belangrijke factor zijn bij de oordeelvorming over het 
verlengingsverzoek. Daarom zal in een dergelijk geval de 
hoogte van de eventuele schadeloosstelling en de mogelijkheid 
van een gehele of gedeeltelijke compensatie van het verlies 
van inkomsten, bijvoorbeeld door het verrichten van beheers-
werkzaamheden ten behoeve van de sportvisserij, een belangrijk 
punt van overweging uitmaken. 

Een verdeling van het aantal uren, dat aan beide vormen 
van visserij besteed wordt, is niet te geven. Het aantal uren zal 
mede worden bepaald door natuurlijke factoren zoals koude, 
ijsgang, hoogwater, waarop de visser geen invloed kan 
uitoefenen. 

De van verschillende kanten geuite vrees, dat ingeval van 
splitsing van visrecht grote schade aan de aalstand kan worden 
toegebracht door een uitgebreide toepassing van de peur, ver-
mogen de ondergetekenden niet te delen. Indien er van 
gesplitst visrecht sprake is en de beroepsvisser het recht op de 
aalvisserij heeft, zal de sportvisser om met peur te mogen vissen 
als regel een vergunning van de beroepsbinnenvisser nodig 
hebben. 

4. Splitsing en beperking van het visrecht 

Zoals de ondergetekenden in § 2 van deze memorie van 
antwoord uiteenzetten, zal de Kamer in die gevallen, waarin 
de verhuurder zich tegen een verlenging van de overeenkomst 
verzet, bijvoorbeeld omdat hij het visrecht geheel of gedeel-
tclijk aan een vereniging van sportvissers wil verhuren, naar 
billijkheid beslissen. De Kamer zal derhalve de in het geding 
zijnde belangen tegen elkaar hebben af te wegen waarbij zij 
eventueel in haar overwegingen zal betrekken de vraag of de 
huurder bij geheel of gedeeltelijk verlies van zijn visrecht zal 
worden schadeloos gesteld. Daarnaast zal de Kamer hebben 
te onderzoeken of een doelmatige bevissing van het betrokken 
water of van het complex van wateren, waartoe dat water 
behoort, door een eventuele toewijzing van het verzoek om 
verlenging zou worden belemmerd, dat wil zeggen of de ver-
lcnging aan een uit visserijkundig oogpunt verantwoord gebruik 
van het betrokken water of van het complex van wateren, 
waartoe dat water behoort, in de weg zou staan. Is dit laatste 



4 

het geval, dan zal de Kamer het verzoek om verlenging zonder 
meer hebben af te wijzen. 

In dit verband mogen de ondergetekenden opmerken dat het 
gestelde op blz. 4, rechterkolom, eerste en tweede alinea, niet 
aldus moet worden verstaan, dat een water door het enkele feit 
dat het visrecht niet is gesplitst, ondoelmatig zou worden bevist 
en dat verlenging van de desbetreffende overeenkomst uit dien 
hoofde zonder meer zou moeten worden geweigerd. Met het 
te aangehaalder plaatse gestelde hebben de ondergetekenden 
uitsluitend beoogd tot uitdrukking te brengen, dat, wanneer de 
billijkheid met zich medebrengt dat de verlenging van een 
overeenkomst met een beroepsvisser tot de aalvisserij wordt 
beperkt en een vereniging van sportvissers huurster wordt van 
het recht op de visserij op schubvis, zulks mede een doelmatige 
bevissing bevordert. Immers, alsdan komt het beheer van de 
aalstand, respectievelijk van de schubvisstand in handen van 
degene, van wie verwacht mag worden, dat hij de grootste 
zorg aan die visstand zal besteden. 

Gezien de gevarieerdheid van de gevallen, die zich in de 
praktijk voordoen, achten de ondergetekenden het niet mogelijk 
in de wet een nadere omschrijving van het begrip „doelmatig" 
neer te leggen. De interpretatie van het begrip „doelmatige 
bevissing" zal aan de Kamer voor de Binnenvisserij moeten 
worden overgelaten. Dit is te meer noodzakelijk, daar de in-
zichten op biologisch gebied en op het terrein van viswater-
beheer nog steeds evolueren. De interpretatie van het begrip 
„doelmatige bevissing" moet zich dan ook door middel van de 
jurisprudentie van de Kamer voor de Binnenvisserij kunnen 
aanpassen aan de voortschrijdende ontwikkeling van weten-
schap en techniek. Overigens doet de Kamer reeds niet anders 
dan het begrip „doelmatige bevissing" hanteren, daar zij dit 
criterium niet alleen bij de beoordeling van de verzoeken tot 
verlenging (artikel 33), doch ook bij de verzoeken om toe-
stemming tot het verlenen van een vergunning (artikel 22) en 
bij goedkeuring van overeenkomsten van huur en verhuur van 
visrecht (artikel 29) dient toe te passen. De doeleinden, welke 
de beroepsbinnenvisser nastreeft, te weten een zo rendabel 
mogelijke exploitatie van het viswater, zullen anders zijn dan 
de wensen van de sportvisser, namelijk een optimale recreatie-
mogelijkheid. Hieruit vloeit voort, dat ook bij het beheer de 
accenten noodzakerlijkerwijze anders zullen liggen. Zo zal de 
beroepsbinnenvisser belang hebben bij een visstand, die hem 
een zo gunstig mogelijke opbrengst wat gewicht en sortering 
betreft garandeert, terwijl de sportvisser in het algemeen zijn 
zinnen zal zetten op het vangen van zo groot mogelijke vissen. 
Bij een splitsing van het visrecht kan zowel de beroepsbinnen-
visser als de sportvisser ieder op zijn terrein de maatregelen 
treffen, die hij noodzakelijk oordeelt. 

Wel zullen de bij de overeenkomst, c.q. het verzoek tot ver-
lenging betrokken partijen dienen te streven naar een dusdanig 
op elkaar afstemmen van de beheersmaatregelen, dat de doel-
matige bevissing gewaarborgd blijft. 

De stelling, dat door de splitsing van het visrecht een juist 
beheer van de aalstand enerzijds en van de schubvisstand ander-
zijds sterk wordt bevorderd, berust niet op biologische gronden. 
De voorgestelde wetswijziging bedoelt slechts de mogelijkheid 
te scheppen, dat het beheer van de aalvisstand en dat van de 
schubvisstand komt in handen van diegene, die er het meeste 
belang bij heeft, dat beheer zo doelmatig mogelijk te voeren. 
Des te meer reden is er deze mogelijkheid te scheppen, daar 
de praktijk heeft uitgewezen, dat men in gevallen, waarin op 
basis van vrijwilligheid tot splitsing van visrecht is overgegaan, 
tot een doelmatiger bevissing is gekomen. 

Naar aanleiding van de vraag naar de invloed, welke een 
verminderd belang bij de visserij kan hebben op de beslissing 
omtrent een verlengingsverzoek, merken de ondergetekenden 
op, dat op zichzelf een lagere vangst, indien de oorzaak daar-
van ligt in omstandigheden buiten de wil van de huurder, niet 
tot afwijzing van een verzoek tot verlenging zal leiden. 

Zoals uit het eerder gestelde zal zijn gebleken, delen de 
ondergetekenden de opvatting van vele andere leden, die me-
nen, dat een goede samenwerking tussen alle betrokkenen een 
conditio sine qua non is, indien tot splitsing van het visrecht 

wordt overgegaan. Zonder deze samenwerking komt de doel-
matige bevissing in gevaar en de Kamer voor de Binnenvisserij 
zal in haar oordeelsvorming zeker de wijze, waarop de samen-
werking zal worden gerealiseerd, betrekken. 

Zoals verschillende andere leden, die niet in alle opzichten 
gelukkig waren met een verzwakking van het continuatierecht, 
terecht opmerkten, is het geenszins uitgesloten, dat de mogelijk-
heid het visrecht te splitsen tot een versnelde afvloeiing van 
beroepsbinnenvissers zal leiden. Te verwachten valt echter, dat 
deze afvloeiing zich in hoofdzaak zal beperken tot degenen, die 
niet hun hoofdbestaan in de visserij vinden, en tot bedrijven, 
die thans reeds niet meer voldoende levensvatbaarheid bezit-
ten. De economisch gezonde bedrijven zullen zich ongetwijfeld 
kunnen handhaven, ook indien te hunnen aanzien het visrecht 
zou worden gesplitst. 

5. Schadeloosstelling voor verlies van visrecht 

In de memorie 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 ge-
steld. 

Niet in alle gevallen zal er reden zijn voor een schadeloos-
stelling. Bijvoorbeeld wanneer de visser naar objectieve maat-
staven gemeten, de visstand c.q. een deel daarvan slecht zou 
blijken te hebben beheerd of anderszins een doelmatige be-
vissing van het betrokken water of complex van wateren, waar-
toe dat water behoort door een integrale verlenging zou wor-
den belemmerd, en reeds op die grond — zoals ook reeds onder 
de vigerende wetgeving het geval is — het verzoek tot verlen-
ging moet worden afgewezen. Het zou daarom onjuist zijn bij 
de wet een recht op schadeloosstelling toe te kennen. Wanneer 
echter een beroepsvisser wiens visrecht de Kamer uitsluitend 
uit een oogpunt van billijkheid overweegt te beperken, door 
die beperking duidelijk inkomsten zal derven, dan kan de bil-
lijkheid met zich mede brengen dat een gedeeltelijke verlenging 
slechts kan plaatsvinden indien de visser voor deze inkomsten-
derving in een of andere vorm schadeloos wordt gesteld. De 
mening dat het criterium van de billijkheid een onvoldoende 
waarborg zou bieden voor een duidelijke bescherming van de 
beroepsbinnenvissers achten de ondergetekenden onjuist. Zij 
vindt ook geen enkele steun in de ervaringen, die met de toe-
passing van dit criterium in de geldende Visserijwet en in de 
Pachtwet zijn opgedaan. De mening, dat een vergelijking van 
het verlengingsrecht in de Pachtwet en in de Visserijwet voor 
de beroepsbinnenvissers zeer ongunstig uitvalt, moet dan ook 
op een misverstand berusten. 

De ondergetekenden merken nog op, dat een eventuele 
schadeloosstelling niet steeds in een uitkering behoeft te resul-
teren. Denkbaar is ook - en in de praktijk is dit reeds voor-
gekomen — dat inkomstenderving geheel of gedeeltelijk kan 
worden voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld de beroepsbinnen-
visser, als toezichthouder, voor de desbetreffende sportvissers-
organisatie tegen betaling diensten verrichten. Gezien de diver-
siteit van de omstandigheden die zich kunnen voordoen, is naar 
de mening van de ondergetekenden niet aan te geven in welke 
gevallen en in welke mate op grond van de billijkheid schade-
loosstelling moet worden gegeven. Zij hebben er dan ook van 
afgezien in de wet hieromtrent bepalingen op te nemen. 

Ten aanzien van de door verscheidene leden geciteerde pas-
sage uit het adres van de hoofdafdeling Zoetwatervisserij der 
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij merken de on-
dergetekenden op, dat inderdaad gesplitste verhuur reeds voor-
komt, doch dan uitsluitend als resultaat van een volledige wils-
overeenstemming tussen partijen. Bedoelde passage vermeldt, 
dat over schadeloosstelling niet is gesproken. Hieruit valt niet 
anders te concluderen dan dat de desbetreffende beroepsbinnen-
visser niet als voorwaarde voor zijn medewerking voor het tot 
stand komen van de overeenkomst een schadeloosstelling heeft 
bedongen. Overigens zij volledigheidshalve opgemerkt, dat het 
aangehaalde geval de goedkeuring van een nieuwgesloten over-
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eenkomst moet hebben betroffen en niet de verlenging van een 
bestaande overeenkomst. De veronderstelling, dat de Kamer 
voor de Binnenvisserij bij hantering van het bestaande artikel 
33 splitsing van visrecht zou toepassen, is dan ook onjuist. 
Uiteraard zal de Kamer voor de Binnenvisserij, indien partijen 
tot overeenstemming zijn gekomen en ook voorts een doel-
matige bevissing door de goedkeuring van de overeenkomst 
niet wordt belemmerd, haar goedkeuring ter zake niet kunnen 
en mogen onthouden. In de beweegredenen, welke partijen tot 
het sluiten van een bepaalde overeenkomst hebben geleid, zal 
de Kamer niet treden. 

6. Vissen niet levend aas 
De ondergetekenden delen niet de mening van enkele leden, 

dat uit een oogpunt van dierenbescherming het vissen met 
levend aas aan wettelijke normen moet worden gebonden. 

Artikelen 
Artikel I, letter A. 
Artikel 1, lid 2, onder b. De Verordnung zum Preussischen 

Fischereigesetz (Fischereiordnung) d.d. 13 juli 1951 (Nieder-
sachsischen Gesetz- und Verordnungsblatt, Nummer 28 vom 25. 
Juli 1951) bevat de volgende bepaling omtrent zee- en koraal-
mos: 

„Für nachbenannte Fischarten gelten folgende Artenschon-
zeiten: 

a 
b 
c. Seemoos und Korallenmoos vom 1. April bis 31. Aug.". 

Door de ambtelijke deskundigen van beide zijden werd reeds 
overeenstemming bereikt over de inhoud van de op grond van 
artikel 41, vijfde lid, van het Eems-Dollartverdrag te treffen 
regelingen, welke regelingen door de beide regeringen nog in 
een overeenkomst moeten worden vastgelegd. 

Artikel 1, lid 5. Het vissen met hengels met meer dan drie 
haken kan in het bijzonder in de binnenwateren tot overbevis-
sing, ten detrimente zowel van de beroeps- als de sportvisserij, 
leiden. De ondergetekenden stellen echter bij nota van wijzi-
ging voor om overeenkomstig de suggestie van verscheidene 
leden een uitzondering te maken, doch dan uitsluitend ten aan-
zien van het vissen in de kustwateren, voor de spieringpater-
noster. 

Letter B 
Artikel 2a. Bij de eerste ondergetekende is nog in onderzoek 

de door verscheidene leden ter sprake gebrachte vraag, of 
maatregelen ten aanzien van de kuilvisserij dienen te worden ge-
troffen. De beantwoording van deze vraag zal mede afhangen 
van een nog niet voltooid biologisch onderzoek van de visstand 
in het IJsselmeer, bij welk onderzoek onder meer zal worden 
nagegaan, welke invloed de verdergaande inpolderingen op de 
visstand hebben. De artikelen la en 16 van het voorliggende 
wetsontwerp bieden voldoende mogelijkheden om maatregelen, 
welke ter zake van de kuilvisserij mogelijk noodzakelijk zullen 
blijken te zijn, te treffen. 

De viswaterbeheerders zijn binnen de mogelijkheden, welke 
de wet hun toelaat, volkomen vrij ten aanzien van het door hen 
beheerde water die regelen omtrent maatverhoging, vangst-
beperking en inkrimping van de vistijd te stellen, die zij nuttig 
en nodig oordelen. Voor zover deze regelen beperkingen in-
houden van hetgeen bij of krachtens de wet is gesteld, zal 
degene, die deze beperkingen niet in acht neemt, geacht worden 
zonder vergunning te hebben gevist en zal hij deswege strafbaar 
zijn. Wat de suggestie omtrent het algemeen verbindend ver-
klaren van bepaalde door hengelsportverenigingen uitgevaardig-
de voorschriften betreft verwijzen de ondergetekenden naar het-
geen zij hierna in deze memorie onder letter M ten aanzien 
van de suggestie van de Algemene Hengelaarsbond opmerken. 

In verband met de vraag van vele leden, die de invoeging 
van een nieuw artikel 2a toejuichten, of de ondergetekenden 
de strafsancties voldoende achten, stellen de ondergetekenden 
bij nota van wijziging alsnog voor in artikel 57, eerste lid, ar-
tikel 2a te vermelden. De rechter heeft dan bij overtreding van 
laatstgenoemd artikel niet alleen de bevoegdheid een hechtenis-
straf of geldboete op te leggen, doch kan dan ook de bevoegd-
heid om krachtens akte of consent te vissen voor ten hoogste 
drie jaren ontzeggen. 

Letter C 
Artikel 4, lid 1. Op het punt van de trekkracht van vissers-

vaartuigen zijn voor wat betreft de visserij op de Noordzee bui-
ten de territoriale wateren geen internationale afspraken ge-
maakt. Wat betreft de visserij in de territoriale wateren is in 
het kader van de Benelux Economische Unie overeengekomen 
de maximumtrekkracht van garnalenvaartuigen op 2000 kg te 
bepalen. 

Letter D 
Artikel 5, lid 5. Eventuele regelen ten aanzien van het vis-

sen in de wateren, gelegen binnen de visserijzone, zullen in het 
algemeen de sportvisserij niet raken. De eerste ondergetekende 
verklaart zich echter bereid om, ingeval ook voor de sport-
visserij van belang zijnde regelen moeten worden gesteld, de ge-
organiseerde sportvissers ter zake te horen. 

Letter E 
Artikel 6, lid 7, onder a. Gezien het visbestand in de kust-

wateren, die immers in open verbinding met de zee staan, zal 
niet spoedig van overbevissing in die wateren, ook niet van de 
aalstand, sprake zijn. 

Regelmatig wordt met de bevoegde instanties overleg ge-
pleegd over het toegankelijk maken van de plaatsen, waar 
door sportvissers de kust- en zeevisserij wordt beoefend. Ten-
gevolge van dit overleg werd onder andere bereikt, dat in 
Zeeland ten behoeve van de sportvisserij ontheffingen werden 
verleend van het verbod de dijken te betreden. 

Letter G 
Artikel 16, lid 1. De voorgestelde bepaling strekt er aller-

minst toe het beleid ten aanzien van de visserij in de binnen-
wateren om te buigen. Dit beleid blijft er ten volle op gericht 
een goede visstand in de binnenwateren in stand te houden. 
Met de voorgestelde bepaling wordt slechts beoogd te be-
werkstelligen, dat behalve maatregelen tot instandhouding of 
verbetering van de visstand nog andere maatregelen kunnen 
worden genomen in het belang van de visserij. 

Met ditzelfde oogmerk is artikel 9, eerste lid, handelende 
over de visserij in de kustwateren in analoge zin gewijzigd 
en wordt ook in de artikelen 4 en 5, derde lid, handelende 
over de zeevisserij telkens de terminologie ,,in het belang van 
de visserij" gebezigd. De ondergetekenden hebben hierbij 
onder meer gedacht aan te treffen maatregelen ter voor-
koming van het toebrengen van schade of het veroorzaken 
van hinder door de ene visser aan de andere. Als voorbeeld 
moge dienen een verbod om schutwant te plaatsen binnen een 
bepaalde afstand van door een ander geplaatst schutwant. 

Artikel 16, lid 3. Waar in een sector van het bedrijfsleven 
publiekrechtelijke lichamen werkzaam zijn, plegen alleen deze 
lichamen en niet daarenboven de in die lichamen vertegen-
woordigde privaatrechtelijke organisaties te worden gehoord. 

Letter l 
Artikel 21, lid 2, onder d. De hengelsportverenigingen kun-

nen aan de door haar uit te reiken vergunningen voorwaarden 
verbinden en zij kunnen deze vergunningen ook onder be-
perkingen verlenen. Deze voorwaarden en beperkingen zullen 
slechts betrekking kunnen hebben op de visserij, waarvoor de 
vergunning werd verleend. Het denkbeeld, dat de vergunning-
houders ook zouden moeten worden gebonden aan de regels 
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van de vereniging, hetgeen zou kunnen leiden tot een zekere 
organisatiedwang, wijzen de ondergetekenden van de hand. 

Slechts indien een doelmatige bevissing zulks vordert, zal 
een bepaald viswater aan de bevissing met één gewone hengel 
onttrokken kunnen worden. Van degene, die na de ont-
trekking het viswaterbeheer zal gaan voeren, moet kunnen 
worden verwacht, dat het voeren van dit beheer op de meest 
doelmatige wijze geschiedt. 

De beschikking op een verzoek als bedoeld in het slot van 
artikel 21, tweede lid, sub d, zal mede dienen te worden ge-
dragen door de overweging, of verwacht mag worden, dat in 
een goed beheer zal worden voorzien. Bij gebreke aan zulk een 
beheer immers zal het water snel aan recreatieve betekenis 
kunnen inboeten. 

Letter J 
Artikel 22, lid 6, onder a. Met federaties worden in dit 

verband bedoeld de rechtspersoonlijkheid bezittende verenigin-
gen van op regionaal, provinciaal en landelijk niveau samen-
werkende hengclsportverenigingen. Tot de laatstbedoelde cate-
gorie behoort ook de Algemene Hengelaarsbond. 

Letter K 
Artikel 33. Ten aanzien van artikel 33 moge worden ver-

wezen naar hetgeen elders in deze memorie omtrent het 
continuatierecht is gesteld. 

Artikel 35 (oud). Er hebben zich nog geen gevallen voorge-
daan van toepassing van artikel 35 (oud), doch dit houdt 
geen verband met de omstandigheid, dat in bepaalde gevallen 
het bezit van particuliere visrechten niet zou kunnen worden 
bewezen. 

Letter L 
Artikel 38. Het verheugt de eerste ondergetekende, dat van 

verschillende zijden waardering werd uitgesproken voor de 
wijze waarop de Organisatie ter verbetering van de B innen-
visserij haar taak vervult. Met de vele leden, die zich bij deze 
uitspraak konden aansluiten, is de eerste ondergetekende van 
mening, dat de organisatie ten behoeve van de viswaterbe-
heerders een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de ver-
betering van de visstand en het viswater. 

Bij de voorgestelde wettekst is in artikel 38, derde lid, de 
formulering van de taakomschrijving van de organisatie in 
overeenstemming gebracht met de taken, welke deze organisatie 
in concreto heeft verricht en nog verricht. De voornaamste 
taken zijn het kweken, aankopen en verkopen van uit te zetten 
vis en het treffen, financieren of mede-financieren van maat-
regelen ter verbetering van viswater zoals de bestrijding van 
de te overvloedige vegetatie. 

Artikel 45 (oud). Bij Koninklijk besluit d.d. 5 oktober 
1966, nr. 13 (Stb. 443) is de Hoofdafdeling Zoetwatervisserij 
van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij als organi-
satie van beroepsbinnenvissers aangewezen tot het voordragen 
van 4 leden van de Kamer voor de Binnenvisserij. Van de 
overige 8 leden worden er vier benoemd op voordracht van de 
aangewezen sportvissersorganisaties (de Algemene Hengelaars-
bond en het Centraal Nederlands Hengelaars Verbond) en 
vier door de organisaties, welke geacht kunnen worden de 
eigenaren van visrecht te vertegenwoordigen. Er is derhalve 
sprake van een paritaire vertegenwoordiging van de belang-
hebbenden bij de binnenvisserij. De aangewezen organisaties 
moeten dusdanig representatief worden geacht, dat zij in staat 
zijn de huurders van visrecht in alle belangrijke geledingen 
in het college te doen vertegenwoordigen. 

Letter M 
Artikel 55. De ondergetekenden vermogen niet in te zien, 

dat een nauwkeurig toezicht op de naleving van de wettelijke 
bepalingen iemand in zijn mogelijkheden om op legale wijze 
de visserij uit te oefenen ooit zou kunnen beperken. Een doel-
matig toezicht op de sportvissers wordt door de ondergete-
kenden noodzakelijk geacht, welke mening door de sportvissers-
organisaties wordt gedeeld. 

De biologische en fysiologisch-chemische onderzoeken op 
het IJsselmeer zijn de laatste jaren geïntensiveerd en worden 
nog voortgezet. Met name zijn en worden onderzoeken inge-
steld naar de mate van waterverontreiniging en de aanwezigheid 
van plankton. 

De onderzoeken ten aanzien van bepaalde vissoorten richten 
zich voornamelijk op aal en snoekbaars. Bedoelde onderzoeken 
hebben nog niet geleid tot zodanige resultaten, dat daaruit 
beleidsconclusies kunnen worden getrokken. Geregeld vindt 
interdepartementaal overleg plaats omtrent de ontwikkeling 
van de randmeren, bij welk overleg ook aan de belangen van 
de sportvisserij en de in verband met deze visserij te treffen 
voorzieningen aandacht wordt geschonken. 

Ten opzichte van de door verschillende leden genoemde 
suggestie van de Algemene Hengelaarsbond om handelen in 
strijd met bepaalde aan een vergunning verbonden voorwaarden 
strafbaar te stellen, staan de ondergetekenden afwijzend. In 
een aantal gevallen zal het handelen in strijd met de voor-
waarden als het vissen zonder geldige vergunning opgevat 
kunnen worden en daardoor, indirect, een strafbaar feit 
opleveren; dit geldt bijvoorbeeld bij uitbreiding van het gesloten 
seizoen. Een directe strafsanctie op handelen in strijd met de 
vergunningsvoorwaarden levert echter grote bezwaren op. Dit 
zou nl. betekenen dat de materiële delictsomschrijvingen door 
particuliere rechthebbenden zouden worden opgesteld. Zowel 
uit een oogpunt van rechtseenheid en rechtszekerheid, als om 
redenen van efficiency bij opsporing en vervolging moet dit 
ongewenst worden geacht. Overigens kunnen de rechthebben-
den zelf sancties treffen, en met name een vergunning intrek-
ken, wanneer in strijd met de vergunningsvoorwaarden wordt 
gehandeld. 

Het huidige artikel 55 strekt er slechts toe strafbaar te 
stellen hem, die de in dat artikel genoemde bescheiden niet kan 
of wil tonen. De aanzienlijk wijdere strekking, die in de 
voorgestelde tekst aan artikel 55 is gegeven, maakt een 
evenredige verzwaring van de strafmaat noodzakelijk. De 
ondergetekenden hebben echter gemeend de suggestie van de 
hier aan het woord zijnde leden te moeten volgen en bij nota 
van wijzigingen te moeten voorstellen in artikel 55, tweede 
lid, de boete op driehonderd gulden te bepalen. De maximum-
straffen in artikel 56, eerste lid, zijn niet verhoogd. Wel is 
onder de ongewijzigde strafbedreiging gebracht de overtreding 
van de bij de voorgestelde wijziging bedoelde voorschriften. 
Overtreding van zulk een voorschrift — bijvoorbeeld het vissen 
in het verboden gebied in het IJsselmeer — kan in vele gevallen 
een ernstiger delict opleveren dan overtreding van het bepaalde 
bij of krachtens de in de aanhef van het eerste lid van 
artikel 57 genoemde artikelen. De rechter moet voorts bij het 
opleggen van een geldboete de mogelijkheid hebben een 
dusdanig hoge boete op te leggen, dat het door de overtreding 
genoten economische gewin wordt teniet gedaan. 

De Minister van Landbouw en Visserij, 

P. J. LARDINOIS. 

De Minister van Justitie, 

C. H. F. POLAK. 


