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Ministerie van Landbouw en Visserij meldt...

Bestrijding en voorkoming van

wildschade met het geweer

Inleiding
Het bejagen of verjagen van wild met een ge-

weer is in ons land aan voorschriften—die in

de Jachtwet worden genoemd—gebonden.
De Jachtwet geeft onder meer aan wanneer

men tot het jagen met een geweer gerechtigd

is.

Volgens de Jachtwet mag men jagen met een

geweer dat aan de voorgeschreven eisen vol-

doet op gronden waarop men het jachtrecht

heeft, of het jachtgenot heeft verhuurd.

Deze gronden dienen, voor een landjacht,

een aaneengesloten oppervlakte te hebben

van ten minste 40 ha. Bovendien dient men in

het bezit te zijn van een geldige jachtakte.
Artikel 8 van de Jachtwet geeft de grondge-

bruiker het recht om zelf te jagen op bepaal-

de, in ditartikel genoemdewildsoorten, zoals

bijvoorbeeld Zwarte Kraaien, Konijnen,

Houtduivenen Vossen.

Wil echter de grondgebruiker, of wie hij dit

recht met een vergunning verleend heeft, de-

ze soorten met een geweer bejagen dan dient

het jachtterrein aaneengesloten ten minste 40

ha grootte zijn.

Jachtwetwijziging
In 1977 werd de Jachtwet veranderd. Wie

met het geweer wil jagen moet voor het ver-

krijgen van een jachtakte met gunstig gevolg

een (door de Minister van Landbouw en Vis-

serij erkend) jachtexamenhebben afgelegd.

Samenwerkingtussen jachthoudersen grond-

gebruikers zal leiden tot vermindering van

schade, derhalve stimuleert de Minister van

Landbouw en Visserij de vorming van grote-

re (wildbeheers)eenheden.
Artikel 53 van de Jachtwet geeft aan dat de

Minister van Landbouw en Visserij kan af-

wijken van devoorschriften en ter bestrijding

van schade een vergunning kan verlenen om

te jagen op met name genoemdewildsoorten.

Deze vergunningen, door de gebruikers

'schadelijk wild’-vergunningen genoemd,
werden tot 1977 vrij veel verleend.

Na 1977 werd het beleid inzake de vergun-

ningverlening gewijzigd. Mede gelet op de

Jachtwetswijziging waarbij van de jager een

basisdeskundigheid en een schietvaardigheid

werden vereist, werden mindervergunningen

afgegeven.

Daarbij werd telkenmale onderstreept dat de

Jachtwet andere mogelijkheden kent om

wildschade te voorkomen. Eén van die moge-

lijkheden is de verhuur van het genot van de

jacht, waardoor de verantwoordelijkheid, in-

gevolge artikel 45 van de Jachtwet, ten aan-

zien van schade berust bij de jager. Ook het

nemen van voorzorgsmaatregelen en niet in

de laatste plaats het feit dat schade zou kun-

nen (of was) ontstaan, werden in de besluit-

vormingbetrokken.

Deze beleidswijziging stuitte op weerstand bij
de boeren. Immers na soms jarenlang een

vergunning te hebben gehad, werd betrokke-

nen te kennen gegeven dat zij andere maatre-

gelen moesten treffen, in plaats van te trach-

ten met behulp van een geweer de schade aan

hun gewassen tegen te gaan.

De protesten waren vele evenals de bezwaar-

schriften op grond van de wet AROB (Wet
Administratieve Rechtspraak Overheids Be-

schikkingen).
Veel gehoorde argumenten waren de volgen-

de:

Een effectieve schadebestrijding kan beter

doorde grondgebruiker, die veelal dichterbij

zijn land woont dan de jager bij zijn jacht-

veld, worden verricht. Ook werd er op gewe-

zen dat er geen sprake was van een over-

gangsregeling voor hen die reeds jaren een

vergunninghadden.

Overgangsperiode
Mede met het oog op deze argumenten heeft

de Minister van Landbouw en Visserij be-

sloten het beleid te wijzigen.

Bij het te voeren beleid ten aanzien van het

verlenen van vergunningen tot het jagen met

geweer op Houtduiven, Zwarte Kraaien,
Kauwen, Vlaamse Gaaien, Eksters, Konij-

Wij hebben gemeend onder de kop ’ministerie van Landbouw en Visserij

meldt’ regelmatig wat korte berichten zonder commentaarop tenemen van

het ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Voorlichtingen Externe

Betrekkingen.

Ofschoon in de berichten nog wel eens meningen worden geuit waar na-

tuur- en dierenbeschermers zich niet of moeilijk kunnen verenigen hebben

wij toch gemeendde teksten op te moeten nemen om eenbeter idee te krij-

gen van de meningen, die op dit ministerie heersen.
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nen, Vossen en verwilderde Katten, ter voor-

koming van schade, zullen als overgangs-

maatregel, de volgende uitgangspunten
worden gehanteerd.

A. Grondgebruikers aan wie in de periode 1

januari 1975 tot en met 31 december 1979

in drie verschillende jaren een artikel 53-

vergunning voor bovengenoemde wild-

soorten is verleend, wordt desgevraagd

opnieuw zo’n vergunningmet een geldig-

heidsduur van de dag van afgifte tot 1

april 1985 uitgereikt.

Hierbij dient te worden aangetekend dat

de aanvrager nog wel op de gronden waar-

op hij de wildschade wil bestrijden, zijn

eigen bedrijf moet uitoefenen. Immers,

als de aanvrager inmiddels zijn bedrijf

heeft beëindigd en/of overgedragen, dan

is hij geen grondgebruikermeer en kan hij
ook geen gebruik maken van de hierbo-

ven omschreven regeling.

B. Bij de beoordeling van alle andere aan-

vragen blijft van toepassing dat een ver-

gunning als bedoeld in artikel 53 van de

Jachtwet slechts zal worden verleend, in-

dien:

a. meer dan toelaatbare schade optreedt

ofte verwachten is;

b. het genot van de jacht op debetrokken

gronden niet kan worden verhuurd, of

van de grondgebruiker redelijkerwijze

niet kan worden gevergd dat hij het genot

van de jacht verhuurt, dan wel de jacht-

houder niet bij machte is de schade af-

doende te voorkomen of op andere wijze

te bestrijden;

c. ook overigens de middelen, welke de

grondgebruiker kan aanwenden—andere

dan het geweer— nietbaten.

Deze normen vloeien voort uit de inhoud en

strekking van de Jachtwet, die het beheer van

dewildstand in de eerste plaats in handen legt

van dejager.

Na 1 april 1985

De aanvragen voor een vergunning als be-

doeld in artikel 53 van de Jachtwet welke be-

trekking hebben op de periode na 1 april
1985 zullen alle volgens eerder genoemde

normen worden beoordeeld.

Grondgebruikers die op grond van de over-

gangsmaatregel een vergunning is verleend

dienen er rekening mee te houden dat na 1

april 1985 aan hen in principe geen vergun-

ning meer zal worden verleend.

Zij worden daarom geadviseerd zich te bera-

den over de toepassing van andere mogelijk-
heden om eventuele schade te bestrijden.

Een uitzondering zal worden gemaakt voor

die grondgebruikers die een bedrijf hebben

en die op 1 april 1980 50 jaar of ouder zijn.

Aan hen kan op hun verzoek op 1 april 1985

nogmaals voor een periode van drie jaar een

dergelijke vergunningworden verleend.

Andere mogelijkheden

Overigens is de Minister van Landbouw en

Visserij van mening dat de grondgebruikers

de mogelijkheden die de Jachtwet biedt om

schade te voorkomen c.q. te bestrijden niet

volledig benutten. Hij wijst hierbij op de mo-

gelijkheid de jacht te verhuren en op artikel 8

van de Jachtwet dat de grondgebruiker in

staat stelt een vergunning te verlenen om op

debij hem in gebruik zijnde gronden te jagen

op Houtduiven, Zwarte Kraaien, Kauwen,

Vlaamse Gaaien, Eksters, Konijnen, Vossen

en verwilderdeKatten.

Indien grondgebruikers samenwerken en op

aaneengesloten gronden, met een oppervlak-

te van ten minste 40 ha, een dergelijke ver-

gunning geven aan de zelfde jachtaktehou-

der, dan kan deze jachtaktehouder genoem-

de wildsoorten met het geweer bejagen.

Hoe vergunningvragen?

Aanvraagformulieren voor een vergunning

als bedoeld in artikel 53 van de Jachtwet zijn

bij het hoofd van plaatselijke Politie ver-

krijgbaar.
Ook zij, diena 1977 een vergunningis gewei-

gerd, kunnen een aanvraag indienenmet zo’n

formulier.

In behandeling zijnde aanvragen zullen op

grond van deovergangsmaatregel worden be-

oordeelden afgehandeld.

('Informatiebulletin’van het Ministerie van Land-

bouw en Visserij, ontvangen 28 april 1982).

Advies Jachtraad grotendeels

overgenomen

Beleid inzake vergunningenex artikel 53

van de Jachtwet

Minister drs. J. de Koning (landbouwen vis-

serij) heeft de Tweede Kamer schriftelijk ge-

ïnformeerdover de gedragslijnen die hij van-

af 1 mei 1982 zal (doen) hanteren voor deaf-

gifte van vergunningen ter voorkoming en

bestrijding van wildschade.

De bewindsman baseert zijn besluit mede op

het mondelinge overleg, dat hij 25 februari

j.1. met de Vaste Commissie voor Landbouw

en Visserij terzake voerde, en op het advies

dat de Jachtraad hem hierover desgevraagd

op 6 april 1982 uitbracht.
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Criteria

De drie in 1977 geformuleerde vereisten ter

verkrijging van een vergunning ex artikel 53

van de Jachtwet worden in principe gehand-
haafd. Dat houdt in, dat grondgebruikers al-

leen dan een vergunning ex artikel 53 tot het

jagen met een geweer op schadelijk wild

wordt verleend, indien:

— meer dan toelaatbare schade optreedt of

te verwachten is;

—
het genot van de jacht op de betrokken

gronden niet kan worden verhuurd of van

de grondgebruiker redelijkerwijs niet kan

worden gevergd dat hij het genot van de

jacht verhuurt, dan wel de jachthouder

niet bij machte is de schade afdoende te

voorkomen of te bestrijden;

— ook overigens de middelen, welke de

grondgebruiker kan aanwenden— andere

dan het geweer — niet baten.

Uitzondering
Als uitzondering op deze regel is een over-

gangsregime ingesteld voor grondgebruikers

die een bedrijf in de landbouw hebben en die

in de periode 1-1-1975 t/m 31-12-1979 ten

minste drie maal een vergunningex artikel 53

van de Jachtwet is verleend. Aan hen zal des-

gevraagd nogmaals een dergelijke vergunning
worden verleend, geldig van de dag van afgif-

te tot 1 april 1985.

In de periode tot 1 april 1985 zullen zij zich

moeten voorbereiden op het feit dat na die

datum aan hen in principe geen vergunning

meer zal worden verleend. Echter, op grond

van de ervaringen met het door ouderen af-

leggen van het jachtexamen, hetgeen voor het

verkrijgen van een jachtakte voorwaarde is,
acht debewindsman het redelijk voorts te be-

palen dat aan diegenendie:

— onder het overgangsregime vallen;
— op 1 januari 1980 50 jaar of ouder zijn;
— en nog actief een bedrijf in de landbouw

voeren;

ook nét 1 april 1985 op hun verzoek wederom

een vergunningwordt verleend.

Nader advies Jachtraad

Ten slotte deelt de bewindsman de Kamer

mede voornemens te zijn, om nader advies te

vragen over de wijze waarop een meer effec-

tiever voorkoming en bestrijding van land-

bouwschade door schadelijk wild als be-

noemdin de Jachtwet kan worden verwezen-

lijkt. Daarbij dient met name aandacht te

worden geschonken aan mogelijkheden

waarvoor geen overheidsoptreden van geval
tot geval nodig is en aan de inpassing van de-

ze vorm van wildschadebestrijding in het to-

tale wildbeheer.

Persbericht no. 131 (26-4-82)

Faunabeheervereist goed samengaan

van natuuren cultuur

De belangen van de landbouw, de natuurbe-

scherming en de jacht vormen het drieluik

waarop de Jachtwet is gebaseerd. In het land

als het onze, waar een hoge bevolkingsdicht-
heid voorkomt en circa 70% en 13% van het

grondoppervlak bestaat uit cultuurgronden,

respectievelijk bos- en natuurgebieden, kan

een goed faunabeheerslechts worden bevor-

derd met de actieve medewerking van met

name de groeperingen, die de drie genoemde

belangen behartigen. Met andere woorden,

een optimaal samengaan van natuur en cul-

tuur is gewenst. Hiertoe is een evenwichtige

belangenafwegingnoodzakelijk.

Dit onder meer uit een notitie die minister

drs. J. de Koning, ter voorbereiding van het

mondelinge overleg op 25 februari 1982, aan

de Vaste Commissie voor Landbouw en Vis-

serij van de Tweede Kamer der Staten-Gene-

raal heeft gezonden.

Het in de Jachtwet verankerde instrumenta-

rium biedt een spectrum van mogelijkheden

voor het realiseren van zo’n evenwichtig fau-

nabeheer. De Jachtwet geeft een kader voor

alle voorkomende beheerswensen ten aanzien

van de aantallen van de daarin genoemde
diersoorten. Vanaf de volledige bescherming

(door sluiting van de jacht, subsidiëring van

beheersmaatregelen en onderzoek) via een

gedeeltelijke bescherming (door periodieke

opening en sluiting van de jachten/of nume-

rieke bepaling van afschot) en een regulering

van de stand (door plaatselijke vergunningen
voor afschot voor soorten, waarvan te grote
aantallen dieren voorkomen) tot het geheel

niet beschermen (indien dit voor de instand-

houding van de soort niet noodzakelijk is).

Ter ondersteuning hiervan biedt de Jachtwet

via het Jachtfonds een financieel instrument

om tegemoet te komen in door de fauna aan-

gerichte schade, indien deze, ondanks moge-

lijkheden tot het weren daarvan, ontoelaat-

baar hoog is. Ook kan het Jachtfonds

worden benut voor financiële maatregelen
buiten de sfeer van tegemoetkomingen in

schade (subsidies voor beheersmaatregelen,
onderzoek en voorlichting).

Vervolgens geeft de bewindsman een korte

uiteenzetting van maatregelen en voorzie-

ningen, die doorzijn toedoen, onlangs speci-
fiek ter bescherming van een aantal diersoor-

ten (Korhoen, Das, Otter en Zeehond) zijn

getroffen. De jacht op deze soorten is sinds

jaar en dag gesloten.
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Wildbeheerseenhedenen faunabeheer

Reeds sinds de jaren zeventig bevordert het

ministerie van Landbouw en Visserij de tot-

standkoming van wildbeheerseenheden. Deze

hebben tot doel door middel van samenwer-

king tussen jachthouders en grondgebruikers

een optimaal wildbeheer te realiseren. De sa-

menwerking krijgt vooral gestalte door een

planmatige aanpak van de jacht en andere in

het terrein teverrichten activiteiten.

Het beleid ten aanzien van wildbeheerseenhe-

den kan volgens de bewindsman slechts sla-

gen, indien de jachthouders en grondgebrui-
kers ter plaatse initiatieven voor de vorming

van deze eenheden ontplooien. Op deze wijze
kan ook het beste worden aangesloten bij de

mogelijkheden en opvattingen in een gebied.

Ganzenbeleid

Het beleid inzake het beheer van wilde gan-

zen zal zich op lange termijn richten op het

tot stand brengen van een meer evenwichtige
situatie in de functies van voor ganzen van

belang zijnde gebieden.
De doorreservaatvorming tot stand gebrach-
te rustgebieden voor ganzen voorzien in

steeds geringere mate in de groeiende voed-

selbehoefte van het toenemende aantal over-

winterende ganzen. Deze situatie wordt mede

veroorzaakt doordat in het beheer van deze

gebieden handhaving en herstel van de na-

tuurlijke flora voorrang krijgen.
Ondanks het verlenen van tegemoetkomin-

gen in wildschade en verjagingsmaatregelen
is de toestand op een groeiend aantal plaat-

sen voor de landbouw in verband met schade

aan de gewassen onhoudbaarte noemen.

Op korte termijn zal het ganzenbeleid groten-
deels beïnvloed worden door het gebrek aan

door landbouwers en ganzen geaccepteerde

voedselgebieden. Hoewel getracht zal wor-

den de ganzen door verjaging in bepaalde ge-

bieden te concentreren, blijft een evenwichti-

ge belangenbehartiging hier voortdurend

aandacht vragen. Uiteraard blijft de moge-

lijkheid van tegemoetkoming in wildschade

door het Jachtfonds bestaan, maar spreiding

en verjaging zijn in sommige gevallen gebo-
den. Getracht zal worden meer ervaring op te

doen met verjagingstechnieken, die ook in

geval van een evenwichtige situatie waar-

schijnlijk nodig zullen blijven. Voor de vast-

stelling van de effectiviteit van verjagings-
technieken is overigens deaanwezigheid van

voldoende geaccepteerde voedselgebieden

nodig. In dit verband vindt dit voorjaar op

Terschelling een experiment plaats.
Ten slotte geeft de bewindsmaneen overzicht

van de regeling van de opening en sluiting

van de jacht als een der belangrijkste midde-

len tot behartiging van drie belanen (land-

bouw, natuurbescherming en jacht) waarop

de Jachtwet is geënt.

Persbericht no. 57(19-2-82).

Geen toenamePCB’s in Noordzee

Op grond van het onderzoek naar PCB’S

(polychloorbifenylen) over de periode 1972

tot heden kan in de Noordzee geen toe- of af-

name van de PCB-verontreiniging worden

vastgesteld. Alleen is onlangs in de beneden-

loop van de grote rivieren een aanzienlijke

daling in het PCB-gehalte opgetreden. In

hoeverre deze daling blijvend is, zal uit

voortgezetonderzoek moeten blijken.

Dit onder meer deelt minister drs. J. deKo-

ning mede in zijn schriftelijk antwoord op

vragen die het Tweede Kamerlid Broekhuis

had gesteld tijdens een uitgebreide commis-

sievergadering op 1 februari 1982. Deze ver-

gaderingwas gewijd aan het onderdeelVisse-

rij van de begroting voor 1982 van het minis-

terie van landbouw en visserij.

De PCB-gehalten zijn het hoogst in de Euro-

pese rivieren, zoals Rijn en Maas. Gaande

van de monding van deze verontreinigde ri-

vieren in de richting van de noordelijke

Noordzee, vindt een voortdurende bijmen-

ging plaats met relatief schoon zeewater uit

de Atlantische Oceaan. Daardoor dalen de

PCB-gehalten geleidelijk tot waarden, die

een factor 10 tot 20 lager liggen dan in het ri-

vierwater.

Aangezien PCB’s zich concentreren in het

vetweefsel zullen uit eenzelfde water, die vis-

serijprodukten de hoogste PCB-gehalten op

produktbasis laten zien, die het hoogste vet-

gehalte hebben. Zo bevat het vlees van een

Kabeljauw (vetgehalte 5g/kg) op produktba-
sis 100 x minder PCB’s dan de lever van die

zelfde Kabeljauw (vetgehalte500 g/kg); in de

zuidelijke Noordzee respectievelijk rond de

0,1 mg/kg en rond de 10 mg/kg. De zeer

geringe bijdrage van kabeljauwlever aan het

gemiddelde jaarlijkse voedselpakket van de

mens, zeker 100 x kleiner dan de consumptie

van kabeljauwvlees, maakt een norm van 15

mg/kg aanvaardbaar.

Een zelfde redenering ligt ten grondslag aan

de norm van 3 mg/kg voor de relatief vette

haringachtigen en makreelachtigen.

Desgevraagd deeldeminister De Koning mee,

dat op het niveau van de EEG het PCB-

probleem in het kader van devisserij een zeer

ondergeschikte rol speelt.

Persbericht no. 73 (9-3-82)
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Haringstand Noordzee nog niet de

helft van de jaren zestig

De volwassen Noordzeeharing, die in 1981 en

begin 1982 gevangen is, behoorde voor het

overgrote deel tot de jaarklas 1978. Voor de

gehele Noordzee wordt deze jaarklas geschat

op 40% van de gemiddelde jaarklas in de ja-

ren zestig. De jaarklas 1978 bleek zich voor

het overgrote deel in de zuidelijke Noordzee

te hebben verzameld, waardoor het herstel

van de haringstand in dat gebied de verwach-

tingen heeftovertroffen.

De omvang van de haringstanden de hoeveel-

heid vangrijpe haring in de gehele Noordzee

is echter nog steeds ver beneden het vroegere

niveau.

Dit onder meer antwoordt minister drs. J. de

Koning (landbouw en visserij) op schriftelij-
ke vragen van het TweedeKamerlid Blaauw.

Inmiddels is contact opgenomen met de Eu-

ropese Commissie om te bewerkstelligen dat

de Internationale Raad voor Onderzoek der

Zee (ICES) in april 1982 een extra vergade-

ring belegt. Adviezen ten aanzien van de ha-

ringvisserij kunnen dan tijdig, dat wil zeggen

vóór de mogelijke aanvang van een eventuele

visserij op maatjesharing, beschikbaar zijn.

Uitsluitsel lijkt vooralsnog niet eerder te ver-

wachten dan nadat in de EG-Raad van visse-

rijministers over de totaal toegestane vang-

sten (TAC’s) en quotais onderhandeld.

Minister De Koning achtte het niet aanneme-

lijk dat de Europese Commissie een negatief

oordeel zal geven over de vangst van haring
in 1982.

Dit gelet op het feit dat de Commissie voor

1981 voorstellen voor haringquota heeft ge-

daan en het feit dat de haringstand dit jaar

naar verwachting niet minder zal blijken te

zijn dan in het vorige jaar.
Persbericht no. 95 (24-3-82)

Meer geld en arbeidskracht voor

bestrijding Muskusrat

Binnenkort neemt minister De Koning van

landbouw en visserij een beslissing over een

advies van de Commissie Muskusrattenbe-

strijding. Deze commissie stelt voor, de hui-

dige premie van ƒ5,— per gevangen muskus-

rat met 50% te verhogen tot ƒ 7,50. Deze ver-

hoogde premie zal echter uitsluitend moeten

worden uitgekeerd aan premievangers, die

daartoeeen aanwijzing hebben gehad van de

minister.

Dit onder meer maakte de directeur Fauna-

beheer van het ministerie van landbouw en

visserij, dr. W. J. Doude van Troostwijk, be-

kend tijdens een persconferentie op 12 maart

1982 ter gelegenheid van de tentoonstelling

muskusrattenbestrijding die tot 20 april zal

plaatsvinden in het jachtmuseum van Kasteel

De Doorwerth.

Van de zijde van het ministerie van verkeer

en waterstaat is onlangs 2 miljoen guldenex-

tra voor de bestrijding van de Muskusrat be-

schikbaar gesteld (amendement Eversdijk en

Zijlstra). Voor dit geld zullen meer vangers

worden aangesteld.
De bestrijding van de Muskusrat wordt in

hoofdzaak uitgevoerd door Rijk, Provincie

en Waterschappen, en in mindere mate door

plaatselijke instanties. De kosten bedroegen

in 1981 ±9 miljoen gulden. Daarvoor waren

in totaal 184 vangers in vaste of tijdelijke

dienst en 175 officiële premievangers werk-

zaam. Dit jaar komen daar nog een twintigtal

vangers bij, in verbandmet een werkgelegen-

heidsregeling voor het noorden des lands.

Voor een adequate bestrijding van de Mus-

kusrat zouden echter zo’n 400 vangers nodig

zijn.
De Muskusrat is begin deze eeuw uit

Amerika in Europa ingevoerd en komt nu in

vrijwel geheel Nederland voor. Het aantal

dieren varieert nogal, gezien de snelle aanwas

enerzijds (+ 3 worpen van 6 jongen per jaar)

en de bestrijding en natuurlijke sterfte

anderzijds. Vorig jaar zijn zo’n 141.000 stuks

gevangen, waarvan 30% door premievan-

gers.

Door zijn graafwerk in waterkanten en

oevers, waardoor deze het risico lopen in te

storten, richt de Muskusrat groteschade aan.

Dit instorten vindt echter vaak jaren later

plaats (houtwormeffect). Een en ander

maakt een voortdurende bestrtijding nood-

zakelijk.

Persbericht no. 80 (15-3-82)

Nederland beter af met

EG-Visserijbeleid

’De positie van de Nederlandse visserij zal

zonder het tot stand komen van een Euro-

pees visserijbeleid, zeker op de lange termijn,

aanzienlijk zwakker zijn dan wanneer die Ne-

derlandse in dat gemeenschappelijke visserij-

beleid is opgenomen’.

Aldus minister drs. J. de Koning (landbouw

en visserij) bij debehandeling van de visserij-

begroting op 1 februari 1982 tijdens een uit-

gebreide vergadering van de Vaste Commis-

sie voor de Visserij van de TweedeKamer der

Staten-Generaal.

De bewindsman constateerde, dat er in feite

na het afgelopen voorjaar een windstilte is

opgetreden in de pogingen om dat visserijbe-
leid meer vorm te geven. Hij wees er tevens

op dat met name wat betreft de betrekkingen
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tussen de EG en derde landen nadien enige

vooruitgang is geboekt.
De Raad van visserijministers kon in het af-

gelopen jaar niet tot een afdoend besluitko-

men over de TAC’s (totaal te vangen hoe-

veelheden), over de quotaverdeling per land

en over de gelijke toegang tot de viswateren

van de lidstaten.

Minister deKoning vindt het nuttig quota per

land vast te stellen. Als er geen vangstquota’s
werden vastgesteld, zou dit onvermijdelijk
leiden tot reacties van de kuststaten, juist

voor die wateren waarvan onze visserij af-

hankelijk is. In de tweede plaats zou de in-

druk gewekt worden, dat wij met een reële

vangstbeperking voorlopig geen rekening

zouden behoeven te houden, wat weer aanlei-

ding zou geven tot capaciteituitbreiding en

alle problemen die daar onherroepelijk aan

verbondenzouden zijn.

Onze regering heeft daarom ingestemd met

de voorstellen van deCommissie, zij het uit-

drukkelijk onder protest tegen de hoogtevan

de quota’s en ook tegen het laten vallen van

een aantal kleine quota zoals in de Golf van

Biscaje en de Ierse Zee.

De kamerleden Braks, Ter Veer, Broekhuis

en Van Rossum waren van mening dat globa-

le EG-quota de vookeur moet hebben boven

nationalequota. Zij dienden een motie in van

diestrekking.
Minister De Koning gaf toe, dat wij eigenlijk

een EG-quotum zouden moeten hebben. Dat

zou in de geest van de gemeenschap zijn. De

feitelijke situatie brengt echter met zich, dat

zonder de verdeling over de lidstaten grote

rechteloosheid zou ontstaan doordat een

aantal lidstaten het beheer hebben over een

omvangrijk kustgebied waarin ook anderen

moeten en willen vissen.

Alle fracties stelden vragen over concurren-

tievervalsing die andere lidstaten via subsi-

dies aan de visserij geven. De Commissie

raadpleegt de lidstaten wanneer zij een on-

derzoek naar dit soort subsidies instelt, aldus

de bewindsman.

Hij verklaarde het voornemen te hebben te

protesteren tegen die subsidiemaatregelen en

aandrang te zullen uitoefenenom ze te beëin-

digen.

De bewindsman nam krachtig afstand van de

suggestie om de minister van landbouw en

visserij financieel verantwoordelijk te stellen

indien een toekomstig EG-beleid een afname

van onze vangcapaciteit eventueel noodzake-

lijk zou maken. ’De regering dient niet de

verantwoordelijkheid over te nemen van het

Nederlands visserijbedrijfsleven voor de in-

vesteringen die men doet’, aldus de minister.

De onzekerheden van het EG-visserijbeleid

en de mogelijkheden die ditbeleid zal bieden,

maken die investeringsbeslissingen buitenge-

woon moeilijk. Dit betekent echter niet, dat

zij daarmee automatisch voor de verant-

woordelijkheid van de regering dienente ko-

men. Ook practisch bestaat er geen mogelijk-

heid die verantwoordelijkheid te nemen: er is

geen geld voor op zijn begroting en naar ver-

wachting zal in die situatiebinnen afzienbare

tijd geen verandering komen.

Een motie van de heer Van Rossum om het

Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de

Visserij met een substantieel bedrag te ver-

sterken moest hij om diereden ook afwijzen.

Ten slotte kondigde de minister aan dat er

voor sportvissers een sportvisserijdocument
zal komen. Dit document zal het huidige sys-

teem van bijdragebewijs en kleine visakte

vervangen. Een en ander zal worden geregeld
in het kader van de wijziging van de Visserij-
wet. De Ministerraad zal een voorstel daartoe

spoedig in behandeling nemen.

Tijdens de begrotingsbehandeling kwamen

nog drie moties aan de orde.

De heer Van Rossum vroeg de ministeraan te

geven wat de gevolgen per lidstaat zijn van

het verlies van visrechten in wateren van an-

dere lidstaten of landen buiten de Gemeen-

schap. Hij wilde ook weten welke compensa-

ties daarvoorworden voorgesteld.
Minister De Koning gaf te kennen dat hij de-

ze motie voor zover het mogelijk was, zou

uitvoeren. Hij beschikt namelijk niet over al-

le gegevens die in deze motie worden ge-

vraagd.

Een andere motie van de heer Van Rossum,
waarinwordt gevraagd de beroepsbinnenvis-

sers in degelegenheid te stellen zelf maatrege-

len te nemen om tot een evenwichtige vis-

stand te komen, raadde de bewindsmanaf.

De heer Blauw gaf de minister in een motie

een aantal beleidsuitgangspunten zowel voor

de onderhandelingen in Brussel als voor het

volgen van de voorstellen van de commissie.

In grote lijnen was de bewindsman het hier-

mee eens, de formulering vond hij echter te

vergaand.
De heer Blauw diende daarop een gewijzigde
versievan de motie in.

De stemming over de moties zal tezamen met

dieover de visserij paragraaf van de begroting

van landbouw en visserij voor 1982 op een la-

ter tijdstip plaatsvinden.

Persbericht no. 30 (2-2-82).


