Bijdragen en mededelingen van de
Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
[931 : 923]

OVERHEIDSMAATREGELEN M E T BETREKKING T O T
H E T P A R T I C U L I E R E BOS
In augustus 1957 is 'het jaarlijkse congres van de C.E.A. — Confédération Européenne de l'Agriculture — te Helsinki gehouden, In de commissie voor het particuliere en het gemeente bos heeft prof. dr. J. Speer
uit München een rapport uitgebracht getiteld „Einfluss der staatlichen
Massnahmen auf die private Forstwirtschaft". In dit rapport wordt een
overzicht gegeven van de maatregelen van de Overheid in een aantal
bij de C.E.A, aangesloten landen : Finland, Oostenrijk, de verschillende
deelstaten van Duitsland, Italië, Zwitserland, Luxemburg en Nederland.
Aan dit rapport ontlenen wij het volgende.
De instandhouding van het bos.
Het blijkt dat in alle landerig met uitzondering van Finland, een kapvergunning wordt vereist. In Finland is deze in bepaalde gebieden voorgeschreven, in de overige delen oefent de Overheid een algemene controle uit. Met de eis van een kapvergunnïng hangt nauw samen de
verplichting om opnieuw te bebossen. Dit voorschrift bestaat in alle bij
het onderzoek betrokken landen. Bij het niet naleven van deze verplichting kan de herbebossing op kosten van de boseigenaar door de Overheid plaatsvinden. De herplantplicht omvat mede de verbetering van de
onvoldoend geslaagde beplanting.
Verder bestaan in verschillende landen wettelijke voorschriften die
ten doel hebben het bos te beschermen, bijvoorbeeld regelen tot het
voorkomen en bestrijden van bosbrand en tot het voorkomen en bestrijden van insektenplagen. Daarnaast is in de meeste landen de invoer,
zowel als de uitvoer van zaad- en plantgoed aan voorwaarden gebonden,
teneinde ziekten te weren.
Tenslotte zijn in Finland en Zwitserland grenzen gesteld aan de
hypothecaire belasting van bossen, terwijl in Duitsland hiervoor een
vergunning nodig is.
Maatregelen tot behoud der beschermende werking van het bos.
In alle bergachtige landen bestaan bepalingen om kaalslag van zogenaamde „Schutzwälder" te voorkomen of aan beperkingen te onderwerpen. In dergelijke bossen is het veelal tevens verboden vee te laten
weiden.
Maatregelen waardoor in de bedrijfsvoering wordt ingegrepen. In sommige landen zoals Italië, Oostenrijk en Duitsland zijn regels
gegeven ter bescherming van de aangrenzende bossen. Men moet bij-
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voorbeeld windsingels laten staan. Voorts worden in vele landen voorschriften gegeven omtrent dunning en kaalslagen (voor de laatste is een
speciale vergunning voorgeschreven). In Oostenrijk wordt in sommige
bondsstaten de aanstelling van deskundig personeel geëist. In Italië,
Oostenrijk, Duitsland en Finland is strooiselroof geheel of gedeeltelijk
verboden. In Oostenrijk en Duitsland (Nordrhein—Westfalen) moet een
speciale goedkeuring worden gevraagd wanneer men meer hout wil
kappen dan overeenstemt met de normale bijgroei.
Behoud van verantwoorde bedrijfs een heden.
In Oostenrijk en Zwitserland is de eigendomsoverdracht van bosgronden aan een vergunning gebonden teneinde spekulatie of vorming
van ,,grootbedrijven" tegen te gaan. In Zwitserland (Kanton Bern) is
verdeling bij vererving beneden een oppervlakte van 36 ha verboden.
Ook in Duitsland moet voor verkoop van bos (evenals van landbouwgrond) een vergunning worden verleend. Deze wordt geweigerd wanneer het land in handen komt van een niet-landbouwer of niet-bosbouwer.
Tegenover de vele beperkingen in de beschikkings- en beheersbevoegdheid, die de Overheid zich in het algemeen belang veroorlooft, is het
billijk, dat de Overheid hier iets tegenover stelt. Dit is temeer gerechtvaardigd, omdat door de herplantverplichting de boseigenaar bij het
oogsten van zijn produkt wordt beperkt in de beschikkingsbevoegdheid
over de ontvangsten in geld. Onderscheiden kunnen worden :
Directe subsidies.
In Finland wordt krediet tegen lage rente beschikbaar gesteld. In
Italië worden voor herbebossing en nieuwe bebossingen subsidies tot
2
/ 3 der aanlegkosten verstrekt; in het gebergte zelfs 75%. Ook in
Luxemburg en Oostenrijk worden bijdragen in de kosten van bebossing
verleend. In Zwitserland worden de Overheidsbijdragen slechts verstrekt
in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld wanneer ontwatering nodig is, 30—
50%, bij gebergtebebossing 25%, bij lawineschade 80%, bij omzetting
van 'hakhout in opgaand bos 25%. Ook in Duitsland worden door verschillende deelstaten subsidies en leningen toegekend.
Indirecte subsidies door fiscale tegemoetkomingen.
In Zwitserland betalen boseigenaren geen omzetbelasting, evenals in
Duitsland bij omzetten van minder dan 80.000 D M per jaar. In Oostenrijk en Duitsland is verder de omzetbelasting voor hout op een lager
percentage vastgesteld. Vrijstelling van inkomstenbelasting komt in deze
landen niet voor. W e l kent men soms vrijstelling van grond- en gemeentebelastingen.
Concluderend kan worden gezegd, dat in alle Europese landen, die
bij het onder zoek betrokken waren, de Overheid sterk ingrijpt in de
eigendom van de boseigenaar. Dit geldt vooral voor bergachtige landen.
Hiertegenover staat, dat in al deze landen de Overheid, zowel rechtstreeks door het toekennen van subsidies, als indirect door belastingfaciliteiten de bosbouw steunt.

E U R O P E E S V E R B O N D V A N VRIJE
LANDBOUWORGANISATIES
De C.E.A., de Confédératiorï Européenne de 1'Agriculture, het Europese verbond van vrije landbouworganisaties, hield van 15 tot 20 september 1958 de 10e algemene vergadering te Wenen. De vijfde van de
zes commissies van deze internationale organisatie, 'houdt zich bezig met
het particuliere- en het gemeentebos. Namens de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, die lid is van de C.E.A., werd het congres bijgewoond door rar, J. W . Bax. Voorts nam uit Nederland rar. S. J. Halbertsma, secretaris van het Bosschap, aan de vergaderingen van de 5e
commissie deel (15 en 16 september).
Op de agenda stonden een rapport van prof. J. Speer (Duitsland)
over het onderwerp „Invloed van de maatregelen van de Staat op de
particuliere bosbouw" en rapporten van de heren H. R. Courregelongue
(Frankrijk) en O. Nari (Finland) over het onderwerp „De wisselwerking tussen land- en bosbouw". Voorts waren nog een drietal mededelingen verschenen : „De betekenis en uitwerking van de gemeenschappelijke markt en de vrijhandelzöne op de bosbouw der C.E.A. landen"
door prof. L. Moser (Italië), het bosbouwkundig „longterm-program"
door R. de Rada Martin ez (Spanje) en „De organisaties van het boerenbosbedrijf en hun werkzaamheid" door dr. O. Eckmüllner (Oostenrijk).
Het rapport van prof. Speer stond zeker in het middelpunt van de
aandacht. N a een zeer uitvoerig overzicht van de Overheidsvoorschriften op het gebied van de bosbouw in de C.E.A.-landen en de 'hier tegenover gestelde subsidies en fiscale voordelen *) geeft de rapporteur aan,
welke de vier belangrijkste doeleinden van de bosbouwpoütiek dienen
te zijn. De conclusie van prof. Speer vond over het algemeen de instemming van de vergadering, behoudens enige passages, waarin de
vrijheid van de boseigenaar naar het oordeel van de Franse, Nederlandse en enige Duitse afgevaardigden teveel werd beperkt. Hiermede
werd echter rekening gehouden, zodat navolgende resolutie met algemene stemmen, zowel door de 5e Commissie als door de algemene vergadering kon worden aanvaard.
Een onderzoek naar de betrekking tussen de Staatsmacht en het particuliere bos in de Europese landen heeft tot de volgende bosbouwpolitieke doeleinden, die als het belangrijkst moeten worden aangemerkt,
geleid, die de boseigenaren dienen na te streven :
1. Definitief behoud en veilig stelling van het bestaande bosareaal.
Het rooien van bos moet in het algemeen aan een vergunning zijn gebonden. In bepaalde beschermde gebieden moet dit verboden zijn.
2. Uitbreiding van de beboste oppervlakte door bebossing van woeste
grond, van aan erosiegevaar blootstaande gebieden in het gebergte en
in de duinen, van grond, die niet meer waard is voor de landbouw te
worden gebruikt, door het maken van windsingels enz. Een „plan" (in
de zin van nationaal of regionaal plan) moet hierbij als basis dienen.
Een overzicht van een rapport hierover van het vorige jaar is hiervóór opgenomen.
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Hierbij is een nauwe samenwerking van landbouw en bosbouw de voorwaarde voor het bereiken van een goed resultaat.
3. Verbetering van het bos. Hierbij treden op de voorgrond omzetting
van 'hakhout tot opgaand bos, ontsluiting van bossen, meer en snellere
herbebossing, overgang naar houtsoorten met een grotere productie, die
echter niettemin bij een bepaalde groeiplaats dienen te passen, structuurverbetering van de bedrijven door ruilverkaveling en scheiding van bos
en weide, voornamelijk in bergstreken.
Noodzakelijke voorwaarden hiervoor zijn de opvoeding en scholing
van de boseigenaren, het gemakkelijker maken van investeringen door
credietverlening; passende verlaging van belastingen, verzekeringen enz.
4. Bescherming van het bos tegen bosbouwkundig niet verantwoorde
ingrepen van iedere soort, tegen gevaren en schade door natuurrampen,
tegen versnippering en niet in de laatste plaats tegen de mensen,
voorzover deze geen acht slaan op bodemcultuur en plantenwereld.
Voordat deze resolutie werd aanvaard, ontwikkelde zich een interessante gedachtenwisseling, waartoe prof. Speer zelf aanleiding had gegeven door in de mondelinge toelichting op zijn rapport een probleem
aan te snijden, dat veel verder ging dan het behandelde onderwerp.
Hij stelde namelijk aan de orde een gemeenschappelijke bosbouwpolitiek
en ging hierbij uit van de stelling, dat bij een gemeenschappelijke bosbouwpolitiek nimmer sprake kan zijn van een gelijkschakeling van de
bosbouwpolitiek van de afzonderlijke landen. Niettemin kunnen bepaalde gemeenschappelijke fundamentele principes worden onderscheiden,
die nadere uitwerking behoeven.
Deze principes zijn : die, welke de productieverhoudingen betreffen,
genoemd in de punten 1 t/m 4 van de resolutie, alsmede die, welke de
investeringen betreffen. Hierbij gaat het in de grond van de zaak om
de houtprijzen, zodat het investeringsprobleem in feite is het probleem
van de houtmarkt.
W i j moeten ons dus bezig houden met het probleem van de gemeenschappelijke houtmarkt. Hierbij treden twee gezichtspunten naar voren : hout is een waar, die onafscheidelijk is verbonden met de industriële verwerking, terwijl de bosbouw in een groot deel van Europa
niet slechts een bedrijfstak is (houtproductie), doch tevens een opdracht
vervult van sociaal belang, waarbij niet-commerciële motieven een rol
spelen.
Nu is het in het algemeen het doel van de economische samenwerking
om door het scheppen van een grote markt en opheffing van eventuele
discriminatie een hogere levensstandaard te bereiken. Het schijnt dus
niet mogelijk de prijzen aan een zekere dwang te onderwerpen, zodat
een marktordening niet zal kunnen bestaan uit prijsregelingen of invoerrestricties. Niettemin kan het nodig zijn, dat de bosbouw bescherming
behoeft. Wanneer deze niet via de markt, dus door prijszetting, kan
worden bereikt, dan kan deze slechts worden gevonden in de productieverhoudingen.
Speer noemt de volgende mogelijkheden om de productieverhoudingen te verbeteren, die dus voorwerp zouden kunnen zijn van een gemeenschappelijke politiek. 1. Een boswetgeving, die uitgaat van de
principes, omschreven in bovenvermelde resolutie. 2. Voorschriften om-
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trent het verkrijgen van gegevens omtrent de houtvoorraad en de bijgroei
in ieder land. Deze gegevens zijn nodig voor het kennen van de marktvooruitzichten. 3. Gemeenschappelijke regels met betrekking tot de
houtsortering. 4. Propaganda voor een groter houtverbruik. 5, Gemeenschappelijke voorschriften omtrent sociale lasten en 6. Verbetering
der financieringsmogelijkheden. Primair ligt hier een taak voor ieder
afzonderlijk land. Eventueel zou een beroep kunnen worden gedaan op
een Europese investeringsbank.
Uit het bovenstaande volgt, dat prof. Speer ook het investeringsprobleem in feite ziet als een probleem van de productieverhoudingen. W a t
betreft de vorm waarin deze verbetering der productieverhouding moet
worden bereikt, vestigde hij nog de aandacht op een tweetal punten :
Een bosbouwpolitiek dient zelfstandig te zijn. De bosbouw heeft een
eigen problematiek. De wensen op het gebied van de gemeenschappelijke bosbouwpolitiek moeten worden geformuleerd en hierna worden
voorgedragen bij de Europese organen. Hierdoor wordt bereikt, dat niet
het apparaat van deze organen het initiatief neemt en voorts dat de
landbouw niet de enige adviseur is van deze organen.
Bij de discussie werd onder andere de opmerking gemaakt, dat prof.
Speer, hoewel hij dit niet met zoveel woorden deed uitkomen, kennelijk
op het oog 'had de problematiek, waarvoor het E.E.G.-Verdrag de bosbouw in de 6 aangesloten landen stelt (Verdrag van de Europese Economische Gemeenschap). Door de vertegenwoordigers van de nietE.E.G.-landen werd naar voren gebracht, dat wij niet slechts de verhoudingen binnen de E.E.G.-landen, doch binnen de veel uitgebreider
vrijhandelzöne in het oog moeten houden. Het bleek uit de discussie,
dat bij de vertegenwoordigers der niet-E.E.G.-landen een zekere vrees
bestond, dat er een belangrijke ontwikkeling op bosbouwgebied zou
kunnen plaatsvinden, waar zij buiten zouden komen te staan.
Er werd besloten, dat prof. Speer het volgend jaar dit probleem zal
behandelen in een rapport, met dien verstande, dat verschillende door
hem genoemde problemen, zoals de propaganda voor het houtverbruik,
de houtsortering en de financiering afzonderlijk door anderen zal worden
voorbereid.
Het rapport van de heer Courregelongue over de wisselwerking tussen
land- en bosbouw was een zogenaamd tussenrapport. De referent zal
het volgende jaar zijn studie afsluiten. Voorlopig lanceerde hij de navolgende gedachten.
1. De onderscheiding in landbouw- en bosbouwgrond is zeer moeilijk
wegens klimaatverschillen. Bovendien is deze onderscheiding in strijd
met het recht van private eigendom. Derhalve dient de Overheid zich
zoveel mogelijk te beperken bij het geven van concrete voorschriften ten
aanzien van de verdeling van grond voor bosbouw- en landbouwdoeleinden. De Overheid dient zijn werkzaamheid te beperken tot het geven
van voorlichting en het nemen van maatregelen op het gebied der belastingen.
2. Inventarisatie van het bosareaal is van belang voor de houtverwerkende industrie. De Overiieid moet hieraan medewerken.
3. Credietverlening moet bijdragen tot de productieverbetering. Dit
kan zowel coöperatief crediet als door anderen verleend crediet zijn.
. 4. De wettelijke en fiscale maatregelen moeten-het behoud en de ver-
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betering van het bos bevorderen, bijvoorbeeld het vormen van grote
boscomplexen, die gemeenschappelijk worden beheerd. Hierbij kan overleg met de landbouw nodig zijn. Men dient zich te hoeden voor teveel
bureaucratie, voor teveel rechtstreekse deelneming van het overheidsapparaat aan deze projecten.
5. Coöperaties op het gebied van houtsortering en houtafzet moeten
worden opgericht.
6. De vlucht van het platteland moet worden tegengegaan.
W a t betreft de bespreking van de mededelingen kan nog het volgende
worden vermeld. Prof. Moser was in zijn mededeling uitgegaan van een
rapport van de F.A.O, van 1953, waarin wordt gerekend met een stijgende vraag naar hout in Europa, hetgeen tengevolge zou hebben een
belangrijk tekort in de Europese houtproductie, aangezien de productieuitbreiding geen gelijke tred zou houden met de toeneming van de vraag.
Prof. Speer was in zijn rapport minder optimistisch geweest ten aanzien
van de ontwikkeling van de houtmarkt. Desgevraagd deelde de vertegenwoordiger van de F.A.O,, de heer Fontaine, mede, dat het F.A.O.rapport uitgaat van een aantal hypothesen, die niet allen juist zijn gebleken. Een revisie wordt voorbereid, welke men in 1960 gereed hoopt
te hebben. Prof. Speer meende ook, dat het F.A.O.-rapport een onjuist
beeld geeft van de situatie ; de cijfers omtrent de houtproductie en de
te verwachten houtproductie zijn fout. Bovendien meende hij, dat er geen
sprake is van een stijgend houtverbruik, waarvan het rapport uitgaat.
Als bewijs hiervoor voert hij aan, dat ondanks de algemene welvaart
der laatste jaren, het houtverbruik niet is gestegen, in tegenstelling tot
het verbruik van andere grondstoffen. Dit betekent dus een relatieve
achteruitgang van het houtverbruik.
Voorts vestigt hij de aandacht er op, dat niet alleen de totale houtconsumptie van belang is, doch ook de wijze waarop het hout wordt
gebruikt. Het gebruik van zaaghout met een grote waarde vermindert,
terwijl het gebruik van papierhout en hout voor de vezelplaten-industrie
vermeerdert.
Dr. Eckmüllner wees er in zijn toelichting op, dat de boeren in Oostenrijk in een ware investeringsrage leven. W a r e n enige jaren geleden
tractoren favoriet, thans zijn het moderne veestallen, die alom worden
gepropageerd. De gelden voor deze investeringen worden door de Oostenrijkse boeren, die een gemengd landbouw- en bosbouwbedrijf uitoefenen, als regel onttrokken aan hun bos.
Dit brengt vanzelfsprekend grote gevaren met zich mede, doch heeft
ook één positief voordeel gebracht. De „bosgezindheid" van de boer is
enorm toegenomen. Hij ziet wat het bos waard is en wat hij ermee kan
verdienen. De beweiding van het bos is thans in Oostenrijk vrijwel geen
probleem meer, omdat de boer is gaan beseffen, dat dit het bos grote
schade doet.
Voor het behoud van het bos is het niettemin nodig de investeringen
te remmen. De Oostenrijkse bosbouw staat thans voor de vraag of hiervoor nodig is een scherpe boswetgeving of dat volstaan kan worden met
de toegenomen bosgezindheid, met andere woorden, of hierdoor en door
een goede voorlichting de zaak in de hand kan worden gehouden. Voorlopig wil men het in Oostenrijk op de laatste wijze proberen.

