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Bijdragen en mededelingen van de
Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
C.A.O. B O S B O U W I N G A A N D E 1 O K T O B E R

1959

Het verheugt ons U te kunnen mededelen, dat in principe overeenstemming is bereikt over de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor
de particuliere bosbouw, die in de plaats zal treden van de C.A.O., geldend tot en met 30 september 1959. Sinds 1 mei 1957 was in de lonen
van de bosarbeiders geen wijziging gekomen, behoudens de compensatie
voor de huurverhoging per 1 augustus 1957.
In mei 1958 werden de lonen in de landbouw belangrijk verhoogd,
hetzelfde gebeurde in de bouwvakken. Voorts zijn sinds medio dit jaar
in verschillende bedrijfstakken niet onbelangrijke loonsverhogingen aangekondigd en gedeeltelijk reeds door het College van Rijksbemiddelaars
goedgekeurd. Uit de enquête die wij dit voorjaar ihebben gehouden, bleek
wel, dat de meningen onder onze leden betreffende de vraag, of het
mogelijk zou zijn om de lonen op zodanige wijze te verhogen, zodat deze
ongeveer op het niveau van de landbouw kwamen te liggen, zeer verdeeld
waren.
Ten aanzien van het resultaat van de onderhandelingen kan thans
worden medegedeeld, dat de uurlonen een behoorlijke verhoging zuilen
ondergaan. Ook in de nieuwe C.A.O. is voorzien in drie groepen arbeiders. De omschrijving van de verschillende groepen is echter gewijzigd
en aangepast aan de resultaten van de werkclassificatie. Voor de hoogst
betaalde groep arbeiders (oude benaming geschoolde arbeiders) bedraagt
de loonsverhoging 11 cent per uur, voor de tweede groep arbeiders (oude
benaming vakarbeiders) 8 cent per uur en voor de derde groep arbeiders
(oude benaming ongeschoolde arbeiders) bedraagt de loonsverhoging
8J4 cent per uur, Hiertegenover staat echter, dat de werkweek wordt
teruggebracht van 50 uur tot 48 uur. D e weeklonen voor vaste arbeiders
worden dan achtereenvolgens ƒ66,96 (tot dusver ƒ 6 4 , 2 5 ) , ƒ62,64 (tot
dusver ƒ61,25) en ƒ57,12 (tot dusver ƒ55,25).
Uitdrukkelijk maken wij U erop opmerkzaam, dat de C.A.O. nog moet
worden goedgekeurd door het College van Rijksbemiddelaars, doch wij
meenden U niettemin op de hoogte te moeten stellen van het tot dusver
gevoerde overleg.
O M Z E T B E L A S T I N G OP

BOOMKWEKERIJPRODUCTEN

De heer Oudemans was zo vriendelijk onze aandacht te vestigen op
de bijzondere regeling, die bestaat voor de heffing van omzetbelasting
op 'bloembollen en boomkwekerijproducten. Het een en ander is geregeld
in een Besluit Omzetbelasting, Bijzondere Regelingen I (Besluit van 18
december 1954-S nr. 561, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 april
1958-S nr. 202).
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Artikel 20, lid 2 omschrijft boomkwekerijproducten als volgt: Winterharde gewassen in levende staat, welke in ihun geheel, als entrijzen,
ongewortelde stekken of oculeerogen worden geleverd, mits niet vervroegd of verlaat in trekkassen of koelruimten, benevens wortelstokgewassen en vaste planten, welke niet in bloei worden verhandeld, zomede
bladeren, groen, siervruchten en niet in bloeiende staat verkerende takken,
welke van voormelde winterharde houtgewassen zijn afgesneden.
Indien deze artikelen aan ondernemers worden verkocht is 5 / 6 %
omzetbelasting verschuldigd. Bij verkoop aan particulieren is 2 / 3 % omzetbelasting verschuldigd (in plaats van achtereenvolgens de percentages
5% en 4 % ) .
Deze regeling houdt verband met de omstandigheid dat van de hier
te lande gekweekte producten ongeveer 5/6 gedeelte naar het buitenland
wordt uitgevoerd. In plaats van eerst overeenkomstig de wet omzetbe^.
lasting te heffen en vervolgens teruggave te verlenen voor een zeer belangrijk gedeelte, wordt direct een heffing opgelegd, die ten naaste bij
het verschil tussen het bedrag van de heffing bij een normale omzetbelasting en die van de teruggave vertegenwoordigt. Bij uitvoer blijft da.n
teruggave achterwege.
Het een en ander is van belang voor de boseigenaren, die bosplantsoen,
groen of kerstbomen verkopen. D e mogelijkheid bestaat eventueel teveel
betaalde omzetbelasting van de voorafgaande vier jaar terug te vragen.
WERELD BOSBOUW CONGRES

1960

Ofschoon .hierop reeds in het tijdschrift, - 31 (6) 1959 (206) - werd
gewezen, zij nogmaals medegedeeld, dat van 29 augustus tot 10 september,
1960 het 5e Wereld Bosbouw Congres zal worden gehouden te Seattle
in de staat Washington in de Verenigde Staten van Amerika. In het
verleden werden dergelijke wereldbosbouwcongressen gehouden te Rome
in 1926, Boedapest 1936 * ) , Helsinki 1949 en in Dehra Dun (India) in
1954. Het doel van deze congressen is het stimuleren en vergemakkelijken
van de uitwisseling van gegevens met betrekking tot bosbouwproblemen,
die voor de gehele wereld van belang zijn. Een uitgewerkt programma is
nog niet beschikbaar.
Nader zij hier bericht, dat ter discussie zullen worden gesteld alle
belangrijke problemen in de bosbouw. In het bijzonder werd in het voorlopig bericht genoemd, dat zal worden besproken het beheer van bos in
verband met de verschillende functies, die het vervult, namelijk met het
oog op de houtproductie, de veeweide, de waterbeheersing, het wild en
de recreatie. Er zullen verschillende excursies en tentoonstellingen worden
gehouden.
Verzoeken om inlichtingen omtrent het congres kunnen worden gericht
aan: Dr. I, T . Haig, Executive Secretary, Fifth World Forestry Congress. c/'o Office of International Conferences, Department of State
Washington 25, D.C., U . S . A .
) Abusievelijk w a s door ons vermeld 1946, doch deze fout bleek wel uit de literatuuro p g a v e er vlak achter. Red.
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