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blIjken om ook op andere wijze het kweekersbedrijf te hulp te komen, b.v.
door aankoop van planten voor algemeenen doeleinden té bevorderen, het
Cijfer van f 3.500.000 met het voor die aankoopen door of vanwege den
Staat te besteden bedrag zal moeten worden verminderd.

PLAN EN UITVOERING.
DJ regeering stelt voor de credietverleening aan erkende boomkweekers
een crediet beschikbaar van f 3.500.000 op een rentevoet van 2%.
Dit regeeringscrediet wordt voor de kweekers in die gemeenten. welke
met de regeering zijn overeengkomen om 10010 in het eventueel nadeelig
saldo der in hunne gemeente verleende crediten voor haar rekening te ne~
men, ter beschikking gesteld door bemiddeling van een later te noemen
centrale commissie. welke over de èrkenning als boomkweeker en de toe~
kenning van aangevraagde credieten, na daarvoor het advies van een
eveneens nader te noemen regionale commissie te hebben ingewonnen.
beslist naar regelen door den met 'de zaken van den landbouw belasten
minister te stellen.
De voorschotten worden verleend voor den tijd van drie jaren; in elk
dezer jaren zal een door de commissie te bepalen gedeelte van het voor~
schot worden beschikbaar gesteld; voor het eerste jaar zal echter dit ge~
deelte niet meer dan de helft van het toegekende crediet mogen bedragen.
Bij het bepalen van het bedrag van het voorschot gaat de commissie in
den regel uit van de tegenwaarde. welke ingevolge door deskundigen ver·
richte taxatie aanwezig is. Bestaat deze uit onroerende goederen en op-stand, beide onbezwaard, dan wordt een voorschot, onder verband van
hypotheek. toegekend tot ten hoogste 75 pCt. van de geschatte waarde.
Is alleen onbezwaarde opstand aanwezig, dan zal het voorschot ten hoog ..
ste 600/0 van de getaxeerde waarde bedragen. Aan personen. die ·het. be..
roep van handelaar uitoefenen en weinig of geen onroerende of roerende
eigendommen bezitten. maar beschikken over andere door de commissie
als deugdelijk erkende activa. kan een crediet worden verleend tot ten
. hoogste 600/0 van de geschatte waarde der activa.
Het aan één credietnemer te verleenen voorschot zal. behoudens in zeer
bijzondere gevallen', niet meer dan f 20.000 bedragen. Aan niemand zal
crediet worden toegekend. indien niet komt vast te staan dat de verlangde
hulp niet of niet op redelijke wijze bij anderen is te verkrijgen; dat het
bedrijf bij de tegenwoordige omstandigheden zich gedurende de e~rste drie
jaren zal kunnen staande houden; dat afwikkeling van eventueel bestaan~
de schulden zal plaats hebben overeenkomstig de door de commissie daar...
voor gestelde regelen.
Voor de uitvoering van de regeling wordt door den voornoemden mi ...
nister een regeeringsoommissaris aanqesteld en een centrale commissie in
het leven geroepen, waarvan de regeeringscommissaris als voorzitter op..
treedt, aan welke commissie de besll.~sing omtrent de verleening van
voorschotten wordt opgedragen.
'
Deze commissie wordt voorgelicht door voor bepaalde centra van boom...
kweekerijen te benoemen commissieën, waarvan de leden door den voor~
noemden minister worden aangewezen. In die commissieën. regionale com...
missicën genaamd. hebben zitting vertegenwoordigers van de regeering. de
gemeenten en deskundigen. die geacht mogen worden volkomen met den
toestand van het bedrijf op de hoogte te zijn, zonder nochtans zelf tot de
credietnemers te behooren.
.

,

"!! '

-

CONTRIBUTIE EN ABONNEMENTSGELDEN 1933.
Voor zoover zulks nog niet plaats vond, worden de
leden van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging
verzocht de contributie en het abonnement voor het
1 e hal/jaar 1933, ad 17.50 te willen storten op de
Postrekening 171898 van den Penningmeester, den
heer W. Branlsma te Vaassen.
Ook de abonné's op het tijdschrift, niet·leden van de
Nederlandsche Boschbouwvereeniging, worden voor
zoover dit nog niet geschiedde, uitgenoodigd het
verschuldigde abonnementsgeld voor 1933 te voldoen,
door storting op Postrekening 171898 van den Penningmeester voornoemd.

Ter voorkoming van inningskosten zal de betaling
gaarne in deze maand per giro worden tegemoet
gezien.
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