Bekendmaking voorwaardelijk gedoogbeleid met betrekking tot onderwaterjachtmiddelen
In aanmerking nemende:
1. de twee moties aangenomen door de Staten van Aruba in de openbare vergadering no. 6,
vergaderjaar 2020-2021, middels welke de Staten de regering verzoekt om het voorontwerp
als aangedragen op 1 oktober 2020, houdende nieuwe voorschriften
onderwaterjachtmiddelen, te finaliseren en/of een regeling ten aanzien van het onderwerp
te verwezenlijken via een wijziging van het Visserijbesluit; voorts om binnen 10 werkdagen
een gedoogbeleid ten aanzien van onderwaterjachtmiddelen (‘spearfishing’) te
implementeren, in anticipatie op een regeling dienaangaande in een (of meerdere)
Landsbesluit(en) houdende algemene maatregelen (‘Lbham’);
2. het advies in gemeld verband van de Commissie ex art. 2 van de
Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) d.d. 7 oktober 2020;
3. dat de DWJZ naar aanleiding van het voorgaande bezig is met een definitief ontwerp-Lbham,
welk in ieder geval beoogt een soort vergunningsstelsel via aanpassing van het Visserijbesluit
en vervanging van het Landsbesluit verbod onderwaterjachtmiddelen, te introduceren;
4. dat de Visserijverordening reeds een wettelijke basis kent voor een vergunningstelsel, en met
een aanpassing van het Visserijbesluit, alsmede aanpassing c.q. vervanging van het
Landsbesluit verbod onderwaterjachtmiddelen, er wetgevings-technisch binnen korte termijn
nieuwe voorschriften onderwaterjachtmiddelen kan worden bewerkstelligd;
5. de Nota van Tweede Kamer, ‘Gedogen in Nederland’, volgnummer TK 25085, nrs. 1-2, p. 19,
tweede alinea en derde alinea: ‘(…) Vooral gedogen vooruitlopend op een vergunning vindt in
de praktijk frequent plaats.(…) In de meeste gevallen wordt in geval van gedogen
vooruitlopend op een beschikking een uitdrukkelijke gedoogbeschikking afgegeven.(…),
alsmede p. 20, eerste alinea: ‘Ook wordt onder de noemer overgangssituaties wel gedoogd in
afwachting van een wetswijziging.(…)’;
6. relevant te achten jurisprudentie m.b.t. het onderwerp gedogen, waarbij het bestaan van
zicht op legalisatie binnen afzienbare termijn, een relevant gegeven is;
7. het feit dat het onder zich hebben en gebruik van zgn. ‘pole spears’, betreffende
onderwaterjachtmiddelen in de zin van AB 2001 no. 115, reeds een aantal jaren in Aruba
worden gedoogd, in het kader van de aanpak van de invasie van ‘lion fish’;
8. de beslissing van de Ministerraad d.d. 14 oktober 2020 ter uitvoering van bedoelde moties
van de Staten van Aruba.
Zal, mede in het kader van de rechtshandhaving, met betrekking tot onderwaterjachtmiddelen het
navolgend beleid worden gehanteerd.
1. Bij wege van een overgangssituatie en vooruitlopend op de invoering van een
vergunningsstelsel, zal het vissen met onderwaterjachtmiddelen voorwaardelijk en alleen zijn
toegestaan aan ingezetenen opgenomen in het bevolkingsregister (AB 1989 nr. GT 17), die
tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, met voldoende kennis en inzicht voor een
zorgvuldig en verantwoord gebruik daarvan, en die houder zijn van een daartoe strekkende,
persoonsgebonden, gedoogbeschikking.
2. Het hoofd van de Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij vergewist zich dat een verzoeker voor
een gedoogbeschikking voldoende kennis en inzicht heeft voor een zorgvuldig en
verantwoord gebruik van een onderwaterjachtmiddel. Daartoe kan, indien genoemde hoofd
van de Dienst zulks nodig acht, worden vereist dat de verzoeker om een gedoogbeschikking
eerst een cursus volgt.
3. Het verzoek om een gedoogbeschikking dient schriftelijk te worden gedaan op een daartoe
bestemd formulier, door tussenkomst van het hoofd Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij,
ter attentie van de minister belast met de zorg voor aangelegenheden van visserij. De minister
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belast met de zorg voor aangelegenheden van visserij beslist met inachtneming van advies en
in overleg met de minister belast met de zorg voor aangelegenheden van natuurbescherming
en de minister belast met de zorg voor aangelegenheden van rechtshandhaving, openbare
orde en veiligheid, binnen een redelijk termijn op een verzoek om een gedoogbeschikking.
Een gedoogbeschikking kan onder opgave van redenen worden geweigerd:
indien de verzoeker niet aan de vereisten voldoet of nalaat de gevraagde inlichtingen of
bescheiden te verstrekken;
de minister belast met de zorg voor aangelegenheden van rechtshandhaving, openbare orde
en veiligheid gehoord, in verband met het algemeen belang en ter bescherming van de
openbare orde en veiligheid.
Aan elk gedoogbeschikking worden in ieder geval en steeds de navolgende voorschriften
verbonden:
a. het gebruik van onderwaterjachtmiddelen op basis van een gedoogbeschikking is alleen
toegestaan voor het bemachtigen van zeedieren die nationaal en internationaal niet
geïndiceerd zijn als een met uitsterven bedreigde diersoort, buiten in de
gedoogbeschikking aangegeven zones (waaronder het formeel aangewezen mariene
parken en de daarbij behorende bufferzones);
b. een gedoogbeschikking kan hoogstens betrekking hebben op twee, daarin vermelde en
geregistreerde onderwaterjachtmiddelen; het hoofd van de Dienst Landbouw, Veeteelt
en Visserij houdt in gemeld verband een register waarin aantekening wordt gedaan van
onderwaterjachtmiddelen en elk daarop betrekking hebbende gedoogbeschikking;
c. een gedoogbeschikking is persoonsgebonden en niet voor overdracht vatbaar;
d. dat het gebruik van een onderwaterjachtmiddel alleen is toegestaan gedurende de
geldigheid van de gedoogbeschikking, met inachtneming van de daaraan verbonden
voorschriften en de bepalingen, bij of krachtens de wetgeving van Aruba gesteld1;
e. de onderwaterjachtmiddelen worden niet gebruikt tussen zonsondergang en
zonsopkomst;
f. de houder van een gedoogbeschikking dient te allen tijde te zorgen voor een zorgvuldig
en verantwoord gebruik van een onderwaterjachtmiddel;
g. onderwaterjachtmiddelen te alle tijden op deugdelijke wijze worden bewaard c.q.
opgeslagen;
h. dat het de houder van een gedoogbeschikking niet is toegestaan zich beroeps- of
bedrijfsmatig bezig te houden met de invoer, inkoop of verkoop van
onderwaterjachtmiddelen.
Naar analogie van artikel 6 van de Visserijverordening kunnen de voorschriften verbonden
aan een gedoogbeschikking worden gewijzigd. Een gemengde Commissie bestaande uit het
hoofd van de Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij, vertegenwoordigers van de Commissie
bedoeld in artikel 2 van de Natuurbeschermingsverordening en vertegenwoordigers van de
Directie Natuur en Milieu brengen gevraagd en ongevraagd advies uit omtrent nader in de
vergunning te stellen voorwaarden.
De houders van een gedoogbeschikking zijn, naar analogie artikel 9 van de
Visserijverordening, ten behoeve van de verzameling van statistisch materiaal verplicht op
verzoek van het hoofd van de Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij gegevens te verstrekken
met betrekking tot de omvang en samenstelling van hun vangst.
Een gedoogbeschikking kan worden ingetrokken en de registratie doorgehaald indien:
de ter verkrijging van de gedoogbeschikking verstrekte inlichtingen of bescheiden zodanig
onvolledig of onjuist blijken, dat, waren de volledige of juiste gegevens verstrekt, geen
gedoogbeschikking zou zijn verstrekt;
blijkt dat de houder niet langer voldoet aan een of meer aan de gedoogbeschikking verbonden
voorwaarden, voorschriften of beperkingen, dan wel dat deze niet zijn nageleefd.

1 Waaronder

het Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna (AB 2017 no. 48) en het Landsbesluit nieuwe aanwijzing
domeingronden als natuurreservaat (AB 2020 no. 67).

9. Hij die handelt in strijd met de hem verleende gedoogbeschikking, wordt gelijkgesteld met
degene die geen gedoogbeschikking heeft en tegen hem zal dientengevolge handhavend
worden opgetreden.
10. Een gedoogbeschikking dient op eerste vordering van personen of ambtenaren als bedoeld
artikel 20a, van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) en artikel 12 van de
Visserijverordening (AB 1992 no. 116) te worden getoond.
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