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Besluit van 17 december 2014, houdende 
vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de wet van 17 december 
2014 tot wijziging van de Visserijwet 1963 
(elektronische toestemming sportvisserij) 
(Stb. 562) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 
17 december 2014, nr. WJZ / 14206338; 

Gelet op artikel II van de wet van 17 december 2014 tot wijziging van de 
Visserijwet 1963 (elektronische toestemming sportvisserij) (Stb. 562); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De wet van 17 december 2014 tot wijziging van de Visserijwet 1963 
(elektronische toestemming sportvisserij) (Stb. 562) treedt in werking met 
ingang van 1 januari 2015. 

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 17 december 2014 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
S.A.M. Dijksma 

Uitgegeven de vierentwintigste december 2014 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Het wetsvoorstel is in december aangenomen in de Eerste Kamer. Met 
inwerkingtreding per 1 januari wordt op het punt van de termijn tussen 
bekendmaking en inwerkingtreding afgeweken van het kabinetsbeleid 
inzake Vaste Verandermomenten. Dit geschiedt in het belang van de 
sportvissers en op uitdrukkelijk verzoek van Sportvisserij Nederland. De 
wet voorziet in de mogelijkheid om gegevens van de schriftelijke 
toestemming voor sportvissers elektronisch te verstrekken en is daarmee 
faciliterend van aard. Er bestaat dan ook geen behoefte aan de in het 
beleid inzake Vaste verandermomenten voorziene aanpassingsperiode. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
S.A.M. Dijksma
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