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De vis wordt duur betaald 
DICK TOMMEl * 

Velen kunnen nog maar moeilijk wennen aan de 
snelle en ingrijpende veranderingen die het 
gezicht van de visserij in de afgelopen jaren 
drastisch hebben veranderd. Misschien wil men 
ook niet; het is niet erg aantrekkelijk. 

Nog niet zo lang geleden immers was de visserij 
een bedrijfstak waar de risico's en de vaak barre 
werkomstandigheden verborgen lagen onder een 
waas van romantiek; althans voor de 
buitenwereld. De visser was een hardwerkend en 
godvrezend man die hoog werd gewaardeerd als 
producent van goed en vaak goedkoop voedsel. De 
visserij zorgde - en zorgt nog - voor veel 
werkgelegenheid aan de wal. Het rapport van de 
subcommissie visquoteringsregelingen laat van 
dit fraaie beeld weinig heel. 

Dewerkelijkheid van de jaren zeventig en tachtig is een 
geheel andere; vissers die op grote schaal de wetten en 
verordeningen van de overheid aan hun laars lappen, 
die doelbewust onjuiste vangstcijfers opgeven; die zo 
nu en dan als ze hun zin niet krijgen dreigen met 
blokkades die de economie van ons .Iand grote schade 
zouden berokkenen; die zich niet hebben ontzien con
trolerende ambtenaren het leven zuurte maken en hen 
soms zelfs te dreigen met lichamelijk geweld; nauw 
hiermee verbonden visafslagen die ingenieuze syste
men van dubbele boekhouding ontwikkelden. 

Het ministerie van Landbouw en Visserij dat dit 
allemaal wel zag, maar de feiten zo lang mogelijk 
toedekte en slechts ingreep als het absoluut onvermij
delijk was geworden en dan nog waren de getroffen 
maatregelen weinig effectief. Een falend strafrecht dat 
geen enkele afschrikwekkende betekenis had. 

Het rapport is niet alleen een politiek belangrijk docu
ment, het is ook - en misschien wel in de eerste plaats
een document dat een cultuurschok laat zien, een 
ongekende verandering in het maatschappelijk ge
drag van een hele bedrijfstak en van een bevolkings
groep die zich hier nauw mee verbonden voelt, én van 
een overheid die dit niet kan hanteren en die de zaak 
sjoemelend en schipperend van kwaad tot erger laat 
groeien . 

Later, zullen niet alleen politici maar zeker ook 
historici het rapport herlezen. en waarderen als een 
fascinerend tijdsbeeld . Het is jammer dat dergelijke 
rapporten door zo weinig mensen worden gelezen . 
Degenen die het niet doen missen boeiende lectuur. 

* De auteur is lid van de D66-fractie in de Tweede 
Kamer. 

De politieke klapper in het afgelopen 
parlementaire jaar was zonder twi jfel het debat 
rond de fraude (met medeweten van de overheid) 
bij de visafslag, en de vraag in hoeverre hieraan 
politieke consequenties moesten worden 
verbonden . Een principiële kwestie, waarbij het 
optreden van D66 door de pers uiteindelijk helaas 
algemeen vrij negatief werd beoordeeld. De 
redactie van Idee66 ziet hierin aanleiding om de 
kwestie van de ministeriële verantwoordelijkheid, 
waarom de zaak draait, uitgebreider aan de orde 
te stellen. Met name vraagt de redactie zich af of er 
naast een ministeriële ook niet een ambtelijke 
verantwoordelijkheid voor het gebeurde moet 
worden erkend. De uitkomst van de affaire, 
waarbij de verantwoordelijkheid geheel is 
vervluchtigd, lijkt in elk geval wel de minst 
bevredigende die denkbaar is. 

In dit nummer wordt allereerst de bijdrage van Dick 
Tommei aan het debat integraal afgedrukt; naast 
een principiële stellingname biedt deze ook de 
nodige achtergrondinformatie. Van Oerle en Van 
den Bos gaan daarnaast in op de kwestie van de 
ministeriële verantwoordelijkheid, de eerste vanuit 
historisch, de tweede meer vanuit actueel 
perspectief. De redactie verwelkomt verdere 
reacties op deze kwestie! 

Het is van belang in een paar zinnen weer te geven 
waarom het rapport er is gekomen en wat het doel is 
van dit debat. 

Tijdens een gerechtelijk vooronderzoek naar het 
voeren van een dubbele boekhouding op de visafslag 
te Lauwersoog, in de herfst van het vorig jaar, lieten de 
bestuurders van de visafslag - gedeputeerden van de 
provincies Friesland en Groningen - op zeker moment 
weten dat het bestaan van de dubbele boekhouding al 
jaren bij het ministerie van Landbouw en Visserij be
kend was. Sterker nog, het ministerie zou dit hebben 
goedgevonden zo niet hebben bevorderd . 

Dat is geen geringe beschuldiging, en daarom 
stelden de collega's Eisma en Kosto, en ondergeteken
de, de ministerop 24 oktoberschriftelijkevragen die tot 
doel hadden ophelderi ng te krijgen over de betrokken
heid van het ministerie van Landbouw en Visserij. Na 
een tussenfase waarin de vaste commissie voor de 
visserij enkele malen met de minister sprak over het 
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visquoteringsbeleid werd een subcommissie ingesteld. 
Die kreeg de opdracht na te gaan of het ministerie van 
Londbouw en Visserij actief dan wel passief betrokken 
is geweest bij het ontduiken van visquoteringsrege
lingen. 

Als ik het wat huiselijkerformuleer moestde subcom
missie onderzoeken of het ministerie van Landbouwen 
Visserij, dat heel goed wist van de quota-overschrij
dingen, die overschrijdingen liet voor wat ze waren en 
niet ingreep of misschien zelfs af en toe een handje 
meehielp. Over die betrokkenheid van het ministerie 
van Landbouwen Visserij gaat dit debati en dus over de 
politieke verantwoordelijkheid van de huidige minister 
en dus over de vraag of hij na vandaag nog kan 
functioneren als ministervan Landbouwen Visserij. Het 
is van belang om dit goed vastte stellen, temeer omdat 
de minister-president in zijn brief van 15 juni waarin hij 
reageert op het rapport van de subcommissie vis
quoteringsregelingen, de verantwoordelijkheid van de 
minister van Landbouw en Visserij min of meer laat 
oplossen in een soort collectieve verantwoordelijk
heid. Ik citeer: 'Daarmee typeert de subcommissie hoe 
regelgeving, bestuur, controle op bestuur, en naleving 
van regels, alsmede het vervolgingsbeleid in onder
linge samenhang tekort schieten'. 

De politieke verantwoordelijkheid 

Dat is opzichzelf juist, maar de suggestie van een soort 
collectieve verantwoordelijkheid leidt bijna altijd tot 
het ontbreken van een verantwoordelijke. 

Met uitzondering van de controle door het Parle
ment, waarover het nodige valt te zeggen, liggen alle 
door de minister-president genoemde elementen in de 
machtssfeer van het Kabinet en de minister-president 
gaat in zijn vaststelling voorbij aan de vraag of ervoor 
het tekort schieten van die samenhang niet ook een 
verantwoordelijkheid is. 

Natuurlijkzijn ervraagtekenste zetten bij hetfunctio
neren van anderen dan de minister van Landbouw en 
Visserij. Ik denk bijvoorbeeld aan de minister van 
Justitie die zag hoe het strafrecht van zichzelf een 
karikatuur maakte, waarbij de verdachten na hun 
veroordeling dankbaar en innig tevreden terug naar 
nuis gingen. 

Ik denk ook aan de staatssecretaris van Financiën, 
die ongetwijfeld aanzienlijke sommen belastinggeld is 
misgelopen. De veel besproken veilplicht, die later 
werd afgeschaft, diende immers niet alleen om de 
quota-oversçhrijdingen te signaleren maar ook om de 
belastinginspecteur in staat te stellen zijn deel van de 
winstte kunnen incasseren. Ik denk ook aan de EG, die 
ma'armoeizaam tot een gemeenschappelijk visserijbe-

Een romantische en godvrezende bedrijfstak? 

leid kwam. En natuurlijk mag ook deze Kamer niet 
nalaten kritisch te kijken naar het eigen functioneren . 
Maar over al deze zaken gaat het debat niet, zoals het 
ook niet gaat over de vraag hoe het nu verder moet met 
het visserijbeleid en met de vissers. Daarover moet 
natuurlijk ook worden gesproken, en snel, maar niet 
vandadg. Nu gaat het alleen om de politieke verant
woordelijkheid van de minister van Landbouw en Vis
serij voorde gang van zaken op zijn departementen om 
niets anders. 

Het is goed dat wij dit debat kunnen voeren met de 
minister achter de regeringstafel en niet op de gereser
veerde tribune. Anders dan staatssecretaris Brokx, 
naar wiens beleid eveneens door de Kamer een onder
zoek werd ingesteld, verloor minister Braks blijkbaar 
niet het politieke vertrouwen van de CDA-fractie, 
staatssecretaris Brokx kon volgens de CDA-fractie 
gedurende het onderzoek onvoldoende functioneren, 
voorministerBraksgold datkennelijkniet. Vanwaardit 
verschil in behandeling? Dat kan toch niet liggen in de 
lengte van het onderzoek, want dat zou betekenen dat 
alleen al een royale inschatting hiervan door een 
onderzoekscommissie een bewindsman of -vrouw het 
politieke hoofd zal kosten . Betekent het dan misschien 
dat de CDA-fractie achteraf van oordeel is dat staats
secretaris Brokx te vroeg is weggestuurd? En is over
wogen het vertrouwen in minister Braks gedurende de 
loop van het onderzoek alsnog op te zeggen, bijv. toen 
bleek dat het onderzoek langer ging duren dan was 
gepland en collega Blauwvan de VVD via de media bij 
de onderzoekcommissie op meer spoed aandrong 
onder het motto 'de minister moet zo snel mogelijk 
'worden witgewassen en als dat niet kan moet hij wegi 



anders gaan de Nederlandse boeren lijden onder de 
vissers'? 

Ik stel deze vragen opdat de Kamer in toekomstige 
gevallen beter kan voorzien of een bewindspersoon 
reeds door het besluit op zichzelf om een onderzoek in 
te stellen door de CDA-fractie zal worden wegge
stuurd . 

Actieve of passieve betrokkenheid van het ministerie 
van Landbouw en Visserij bij het ontduiken van de 
visquoteringsregelingen moet worden vastgesteld aan 
de hand van feiten. Aan die feiten toets ik de uitspraken 
van de minister van Landbouw en Visserij die hij eind 
vorig jaar deed. De eerste was op 6 november bij een 
mondeling overleg over het ontduiken van de vis
quotering. De minister ontkende daarbij niet alleen dat 
er in welke vorm dan ook sprake is geweest van 
toestemming van het ministerie bij het laten ontstaan 
van een gr ijze markt, maar zei bovendien - en dat was 
merkwaardig - dat het ministerie het bestaan van die 
gri jze markt slechts bi j gerucht had vernomen . Er wa ren 
wel aanwi jzingen en vermoedens maar daarmee was 
een en ander nog niet concreet geworden, aldus de 
minister op 6 november. 

Acht dagen later, op 14 november, stuurt de minister 
de commissie een notitie over de controle in de visserij
sectoren ook die begint metde zin 'Over het onderwerp 
visserijcontrole duiken al jaren achtereen op gezette 
tijden geruchten, verhalen en beweringen op' . 

Wat verder in de notitie wordt echter toegegeven dat 
het ministerie wel degelijk wist van het bestaan van een 
grijze of tweede markt. Weer zes dagen later was de 
minister geheel overstag gegaan: tijdens het plenaire 
debat op 20 november zei hi j: 'Toestemming? Nee. 
Kennis? Ja. Dan blijft natuurlijk de vraag open wat het 
ministerie met die kennis heeft gedaan.' 

Daar gaat het nu precies om, dit is de kern van het 
debat. Is de stelling van de minister waar dat het 
ministerie wel iswaar wist van het ontduiken van de 
vangstbepalingen, maar daar nimmer toestemming 
voor heeftgegeven? En is het waar dat het ministerie zo 
actief mogelijk probeerde het ontduiken van de 
vangstquota te bestrijden? 

Te laat bijsturen 

Ikwil op beide vragen een du idelijk antwoord geven en 
ik begin met de tweede: Het antwoord hierop is nee. 
Zelfs metde bestewil kan nietworden volgehouden dat 
het ministerie van Landbouwen Visserij bij voortduring 
actief heeft geprobeerd de quota-overschrijding en de 
daarmee samenhangende grijze en zwarte circuits 
tegen te gaan. Hettegendeel is eerder het geval. Alleen 
op die momenten waarop er sterke druk van buitenaf 

werd uitgeoefend was er sprake van bijsturing van het 
beleid. Dat vond voor de eerste maal plaats in het 
najaar van 1984. Toen was de kabeljauw-affaire aan 
het licht gekomen en was de Europese Commissie 
zodanig verbolgen over het Nederlandse visserijbe
leid dat zij een procedure ex. artikel 169 van het 
Verdrag van Rome tegen ons land aankondigde. En 
een tweede bijsturing van betekenis vond in de afgelo
pen maanden en zelfs dagen plaats onder druk van het 
te verschijnen rapport van de onderzoekcommissie en 
van het debat van heden. Ik geef wat voorbeelden ter 
adstructie. 

Eerste voorbeeld: reeds in 1969 werd vanuit de 
Kamer gepleit voor het beperken van het motorvermo
gen van vissersschepen . Dat deed onze toenmalige 
collega Van Rossum bij de behandeling van de wijzi
ging van de Visserijwet, met het doel te voorkomen dat 
er een te grote vangstcapaciteit zou ontstaan. Het 
pleidooi vond bij de toenmal ige minister geen gehoor. 

Integendeel, de bouw van steeds grotere vissers
schepen werd bevorderd door het verstrekken van 
premies, de WIR en de zeescheepvaartpremie. Hier
door werd de discrepantie tussen wat kon worden 
gevangen en wat mocht worden gevangen jaar op jaar 
groter. Er werd niet ingegrepen. Pas op 29 december 
1986 werd via een beschikking de capaciteit van de 
vissersvloot gestabiliseerd, en de WIR-premie op de 
bouw van nieuwe vissersschepen bleef nog intact tot 
15 mei van dit jaar. Een regeling waarbij het motorver
mogen van vissersschepen wordt beperkt is nog niet 
eens in werking getreden . 

Uiteindelijk was het resultaat van dit beleid dat de 
Nederlandse vissersvloot tussen 1979 en 1983 met 
meer dan de helftwerd uitgebreid, terwijl in vrijwel alle 
andere EG-lidstaten de vissersvloot in dezelfde perio
de sterk kromp (bijv. in het Ver. Koninkrijk met 28% en 
in de BRD zelfs met 43%). 

Tweede voorbeeld: reeds in 1975 werden voor d iver
se vissoorten quota vastgesteld. In dat jaar besteedde 
de Kamer uitvoerig aandacht aan de controle op de 
naleving van de quoteringsregelingen. Hoe ging het 
metdie controles? Ik geef u de aantallen in ronde ci jfers 

In 1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985/86 

1000 
1500 
1000 

250 
400 
450 
200 
185 

1300-1500 
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Wat leren deze getallen? Dat steeds minder werd 
gecontroleerd, en dat hierin eind 1985 een omslag 
optrad. Die noemde ik al. 

Waren de controles dan wellicht overbodig? Zeker 
niet, want bijv. in het jaar 1983eindigde niet minderdan 
90% van de uitgevoerde controles in een proces
verbaal. 
Derde voorbeeld: Op 1 januari 1978 wordt het regle
ment zee- en kustvisserij van kracht. Op dat moment 
wordt het voor handelaren en visafslagen verplicht om 
administratie te voeren en periodiek opgave te doen 
van doorde ministeraan te wijzen vissoorten. Om ditte 
effectueren moeten door de minister administratieve 
regels worden gesteld. Gebeurt dat ook? Neen, dat 
wordt bewust achterwege gelaten en zo ontstaat bij de 
visafslagen de intussen beruchte grijze markt, en werd 
- en met opzet! - een situatie gedoogd die de Wet niet 
bedoelde. Pas eind 1984, dus bijna zeven jaar later, 
werden de administratieve regels als gevolg van de 
dreiging van het ingrijpen door de Europese Commis
sie alsnog ingevoerd. 

Ik kom thans tot het antwoord op de eerste vraag die 
luidde 'Is de stelling van de minister wáár dat het 
ministerie weliswaar wist van het ontduiken van de 
vangstbepalingen, maar daar nimmer toestemming 
voor heeft gegeven?' 

Het antwoord op deze vraag is dat hij het niet alleen 
wist maar dat bewindslieden wel degelijk in aanwijs
bare gevallen toestemming hebben gegeven de 
vangstbepalingen te ontduiken, en de ontkenning van 
minister Braks is voor ons dan ook volstrekt onbegrij
pelijk. Ik kom op het antwoord dat ik zojuist gaf langs 
twee lijnen . De eerste is dat staatssecretaris Ploeg op 
9 maart 1985 een visser toestemming geeft om in de 
Ierse Zee te vissen ondanks hetfeitdatereen vangstver
bod geldt. Dit is een evident geval van instemming met 
het overschrijden van de regels. Datdetoestemming na 
negen dagen weer werd ingetrokken doet hieraan niets 
af. 

Het gaat hier weliswaar om een incident, maar een 
incident dat naadloos past in het gedurende vele jaren 
gevoerde visserijbeleid. 

Verdoezelen van het grijze circuit 

Daarmee ben ik op de tweede lijn gekomen: bewinds
lieden dekten het systeem van quota-overschrijdingen 
vanaf 1975 gedurende meer dan tien jaar niet alleen 
passief - daarover heb ik al gesproken - maar ook 
actief. 

In de eerste plaats deden zij dat door te besluiten de 
visvangst niet te laten stoppen ondanks de wetenschap 
dat pe quota waren volgevist of zelfs waren overschre-

den. Minister Van der Stee liet in 1975 nog drie maan
den op tong vissen hoewel het quotum was uitgeput, en 
minister Braks besloot op 7 juli 1980 de vangst op 
kabeljauwen makreel niet te verbieden, hoewel -
opnieuw- de quota reeds op waren. Eind juni was het 
kabeljauwquotum zelfs al met ca. 15% overschreden . 

In de tweede plaats dekten de bewindslieden het 
systeem van quota-overschrijdingen, die overigens in 
verband met de onderhandelingspositie voor nieuwe 
jaarlijkse quota zo veel mogelijk werden verzwegen, 
aldus ex-minister Van der Stee. 

Op 7 juli 1980 werd besloten de maandelijkse 
vangstopgaven met vertraging aan de EC te verstrek
ken om een verbod op de vangst te voorkomen. 

Over actieve betrokkenheid van het ministerie van 
Landbouwen Visserij gesproken! 

Ik geef nog een saillant voorbeeld: begin 1983 
vroegen het CBS en het LEI aan het Permanent Overleg 
Visafslagen hen de gegevens te verstrekken over de 
zgn . tweede of grijze markt. Het POV stemt daarmee in 
onder de voorwaarde dat deze gegevens niet ter 
beschikking komen van de Directie der Visserij in 
verband met de quotacontrole. De directie der visserij
en stemt hier mee in! Sterker nog : de heer Westerduin, 
de ministeriële vertegenwoordiger bij het POV, waar
schuwt voor de gevolgen die de door het CBS gevraag
de medewerking zou kunnen hebben: er zouden cijfers 
in Brussel kunnen komen die 20% hoger zijn dan de 
cijfers die Brussel langs de gebruikelijke weg bereik
ten . Dat zou wel eens tot verscherpte controle kunnen 
leiden. Deze waarschuwing gegeven door een ambte
naar van het ministerie van Landbouw en Visserij, 
onder politieke verantwoordelijkheid van de minister, 
wordt ter harte genomen: het POV besluit de gegevens 
in een zodanige vorm te verstrekken dat zij in Brussel 
geen schade meer kunnen aanrichten. 

Het verdoezelen van het grijze circuit geschiedde 
overigens niet alleen in de richting van de Europese 
Commissie. De subcommissie Visquoteringsrege
lingen constateert uitde besluitenlijsten van de Directie 
der Visserijen dat deze directie zich tot het laatst toe is 
blijven verzetten tegen een onderzoek naar de grijze 
markt. En staatssecretaris Ploeg handelde evenzo. Hij 
deelde de Kamer op 6 november 1984 schriftelijk mee 
dat hem geen gegevens bekend waren over de aard en 
de omvang van het grijze circuit. Hij corrigeerde dat 
niet bij de op 12 november gehouden UCV over de 
begroting visserij 1985., hoewel de heer Konings hem 
hierover toen tot twee maal toe vragen stelde. Toch 
beschikte hij wel degelijk over de gevraagde gege
vens. Dezewaren hem en enkele van zijn medewerkers 
op 2 november dO'or een afvaardiging van het POV 
meegedeeld, nota bene in antwoord op een door de 
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staatssecretaris gestelde vraag! Mijn conclusie hieruit 
kan dan ook niet anders luiden don dat de heer Ploeg 
de Kamerop6en 12 november 1984 heeft misleid in een 
poging het bestaan van de grijze morkt zo veel moge
lijk te bagatelliseren. 

Veel aandacht heeft het zgn. overleg te 
Wieringerwerf getrokken. Dat vond plaats op 22 sep
tember 1976 tussen vertegenwoordigers van het POV 
en van het ministerie van Landbouw en Visserij. Vol
gens de vertegenwoordigers van het POV zouden de 
ministeriële vertegenwoordigers in de marge van die 
vergadering toestemming hebben verleend voor het 
opzetten van een grijze markt. 

Dat dit werkelijk is gebeurd kan niet worden bewe
zen, maar het is wel méér dan aannemelijk als wij het 
vervolg in ogenschouw nemen: tijdens het eerstvolgen
de overleg tussen het ministerie en het POV, op 13 april 
1978, uit de heer Tielenius Kruythoff- één der ministe
riëlevertegenwoordigers-twijfels over deze uitleg van 
het gesprek op 22 september 1976. De voorzitter van 
het POV concludeert daarna echter dat 'de strekking 
van de bijeenkomst te Wieringerwerf is, dat overtre
ding van regels moet worden getolereerd'. Ditwordt in 
de .notulen opgenomen. Deze notulen worden in de 
volgende vergadering, waar ook het ministerie verte
genwoordigd is, ongewijzigd vastgesteld. 

Het POV herinnert het ministerie nog twee maal aan 
deze afspraak, nl. in gesprekken op 2 november 1985 
en op 11 april 1986, beide met staatssecretaris Ploeg. 
Deze reageert hier niet op en ontkent dus niet dat deze 
afspraken zijn gemaakt. 

Nogmaals, dit is geen waterdicht bewijs maar zo'n 
bewijs is ook niet noodzakelijk : uit hetgeen ik eerder 
heb opgemerkt blijkt zonneklaar dat het ministerie de 
grijze markt altijd heeft willen wegmoffelen. Het rap
port van de subcommissie visquoteringsregelingen 
geeft hiervoor overigens nog veel meer aanwijzingen, 
maar die zal ik u besparen. 

Conclusie 

Ikvatmijn bevindingen samen en komtoteen conclusie: 

- het ministerie van Landbouw en Visserij was vanaf 
1969 gewaarschuwd voor de sterke groei van de 
vissersvloot; het duurde 17 jaar, nl. tot eind decem
ber 1986, vóórdat werd ingegrepen. 

- Het ministerie van Landbouw en Visserij heeft de 
quota-overschrijdingen bewustte laat doorgegeven 
aan de Europese Commissie te Brussel; aan de 
Europese Commissie werden onjuiste vangstcijfers 
verstrekt. 

- Het ministerie van Landbouw en Visserij heeft zich 

ingespannen om controle op de grijze markt zo 
moeilijk mogelijk te maken en zo lang mogelijk uit te 
stellen; de door de Kamer in november 1984 ge
vraagde inlichtingen over de aard en de omvang van 
de grijze markt zijn niet gegeven hoewel ze wel 
bekend waren . 
Het ministerie van Landbouwen Visserij ging pas tot 
daadwerkelijke verbetering van de controle op de 
vangsten over toen ingrijpen door druk van buitenaf 
niet langer kon worden uitgesteld. 

Wij sluiten onze ogen niet voor de kwaliteit van die 
maatregelen, die de minister intussen heeft getroffen, 
maar wij constateren wel dat de EG-commissaris voor 
visserij nog op 1 december van het afgelopen jaar 
oordeelde dat Nederland er wat de preventie van 
quota-overschrijdingen betreft het slechtst voorstaat 
van alle lidstaten. 

De staatsrechtelijke positie van de minister 

Dit vastgesteld hebbende kom ik op wat het heetste 
hangijzer is van het debat en dat is de positie van de 
minister zelf. Ik wil niet verhelen dat dit een buitenge
woon moeilijk punt is, omdat het gaat om een minister 
die grote kwaliteiten heeft en die wij beschouwen als 
één van de goede ministers van dit kabinet. Dit neemt 
niet weg dat hij door allerlei omstandigheden buiten 
hem om, maar mede ook door eigen toedoen, in een 
precaire situatie is gekomen. Hetdoorons sterk gekriti
seerde beleid strekt zich uit over vele jaren. Opeen
volgende bewindslieden hebben dat beleid gestalte 
gegeven en waren daarvoor ieder voor zich verant
woordelijk. Zij zijn voor aanspreekbaarheid daarop 
uit het zicht verdwenen. En hoeveel waardering men 
ook kan hebben voor een bewindsman, volgens de 
regels van het ongeschreven staatsrecht is het de in 
functie zijnde bewindsman die verantwoordelijkheid 
draagt voor die keten van beleidsdaden waaraan hij 
op versch i Ilende momenten heeft deelgenomen en nog 
deelneemt. Het staatsrecht creëert in deze opvatting 
doelbewust een zondebok. Dat slaat niet op de per
soon van de minister, dat slaat op zijn staatsrechtelijke 
positie. Erzijnverantwoordelijkheden die in grote mate 
losstaan van persoonlijke schuld . 

Dat is een mensonvriendelijke situatie, die onvermij
delijk is in het functioneren van het controlesysteem. 
Maar die situatie is niet voor niets gecreëerd. Laten wij 
onder ogen zien wat er op het spel staat. 

Daar is in de eerste plaats een algemene ongerust
heid over het verschijnsel van toenemende normver
vaging, waardoor het sociale functioneren van een 
gemeenschap steeds moeilijker wordt. Het lijkt erop 
datwaarditeigenlijkaltijd al een noodzaak is geweest, 
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het in deze tijd meer dan ooit geboden is dat de 
overheid op het punt van naleven van regels, het zich 
houden aan afspraken, en het een betrouwbaar part
ner zijn in de Europese Gemeenschap, het goede 
voorbeeld geeft, wil zij burgers tot eenzelfde gedrag 
bewegen. Een minister die van zijn boeren gaat vragen 
om naar eer en geweten de juiste mestoverschotten op 
te geven, hetgeen voor hen een grote belasting kan zijn, 
moet beschikken over een vanzelfsprekend en niet 
aangetast moreel gezag hiervoor. Hetzelfde geldt 
naar andere landen toe. Wij scharen ons niet bij dege
nen die roepen dat het gezag van de minister in Brussel 
door deze zaak ernstige schade heeft opgelopen. 
Daarvoor heeft hij op vele andere terreinen in dat 
forum teveel goodwill verzameld . Maar hier geldt niet 
zozeerde persoonlijke positie van de minister, maarde 
positie van een klein land, dat als alles verloopt, zoals 
wij dat zouden willen, in de toekomst nog meer dan nu 
het geval is afhankelijk wordt van de bereidheid van 
andere landen, bijv. op het gebied van milieuproble
men, om zich strikt te houden aan afspraken die er in 
Europees verband zijn of moeten komen. Juist ons 
kleine land heeft groot belang bij het houden van recht 
van spreken. Dat recht van spreken hebben wij verloren 
en wij moeten het terugwinnen. 

Er is ook een element naar de vissers toe dat aan
dacht vraagt. Door het toegeeflijke beleid dat is ge
voerd - ogen sluiten, WIR-premies, vergroten in plaats 
van verkleinen van vangstcapaciteit-, door de gevaar
lijke cultuur die op het ministerie heerst van aanschur
ken tegen het bedrijfsleven is een verwachtingspatroon 
opgebouwd bij de vissers, waardoor iedere impuls 
ontbrak om zich voor te bereiden op een toekomst van 
beperking die onverbiddelijk moest komen. Zachte 
heelmeesters maken ook hier stinkende wonden. En er 
is door het gevoerde beleid een medeverantwoorde
lijkheid gegroeid van deoverheid voorde slagen die nu 
extra zwaar zullen gaan vallen in de visserijsector. 

En tenslotte krijgt iedere geschiedenis vaak door 
accenten en incidenten die men niet altijd in de hand 
heeft zijn eigen geladenheid. Of men het terecht of 
onterecht vindt, men kan er niet omheen dat de gela
denheid van die geschiedenis zich uitdrukt in de vast
stelling dat er door het ministerie van Landbouw en 
Visserij èn door de vissers èn door de visafslagen 
gesjoemeld is, dat er door de overheid, al is het met de 
beste bedoelingen, gelogen is, en nu is de vraag aan de 
orde of dat mag of niet. Nou, dat mag niet. 

In al deze overwegingen is mijn fractie tot de conclu
sie gekomen dat het op zijn plaats zou zijn wanneer de 
minister vanuit die staatsrechtelijke verantwoordelijk
heid waarover ik zojuist sprak, zijn portefeuille ter 
beschikking zou stellen. Wij beseffen dat zo'n opvat-

ting niet meer tot onze politieke cultuur behoort, maar 
wij zouden willen dat deze er weer in terug kwam. Op 
deze wijze vertrekken is geen schande, integendeel. De 
fractie heeft het pijnlijke besef dat dat persoonlijk een 
hard gelag is, maar het is voor de politiek als geheel de 
enige mogelijkheid om morele zeggingskracht te her
winnen . Het is een opvatting die geen moreel oordeel 
inhoudt over de minister, maar die voortkomt uit een 
oordeel van hoe naar onze opvatting politieke macht 
zou moeten functioneren. 

Voor ons zijn die normen niet onderhandelbaar. Wel 
of het om een situatie gaat waarop die normen van 
toepassing zijn. Deze visie op macht, de daarin ver
werkte normen, zijn niet onderhandelbaar. Die heb je 
ofdie heb je niet.·Watwel gewogen moet worden is het 
gewicht van de zaak zelf, voor de toepasbaarheid van 
die normen. 

Naar ons gevoel is dat hier het geval, maar de 
gedachtenwisseling zelf moet het laatste materiaal 
voor die weging leveren. Er zijn dus twee zaken aan de 
orde. 

Aan de ene kant de visie op het functioneren van 
macht in een parlementaire democratie met de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheden. En aan de an
dere kant: de weging van de zaak in al zijn omstandig
heden voor de vraag naar de toepasbaarheid van die 
normen, 

En daarom willen wij de minister met klem vragen om 
zijn oordeel over beide zaken te geven. Dus niet alleen 
aandacht te geven aan de mate van schuld, de verwijt
baarheid en de verzachtende of verzwarende omstan
digheden, maar zich ook uit te spreken over die politie
ke en staatsrechtelijke visie op verantwoordelijkheden 
zelf. 
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