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D E B O S B O U W EN D E E U R O P E S E E C O N O M I S C H E
GEMEENSCHAP
Op 1 januari 1958 is het Verdrag tot oprichting van de Economische
Europese Gemeenschap in werking getreden. Dit verdrag heeft onder
andere tot doel één markt te scheppen, omvattende de zes aangesloten
landen, Duitsland, Frankrijk, Italië, België, Luxemburg en Nederland.
De quantitatieve beperkingen van de in- en uitvoer, dus contingenteringen, zullen worden afgeschaft, terwijl de invoerrechten die worden
geheven bij het onderling goederenverkeer, geleidelijk zullen worden verminderd, tot dat deze zijn verdwenen. Binnen de E.E.G. zullen zoveel
mogelijk gelijke mededingingsvoorwaarden worden gesdhapen en de verschillende staten zullen het bedrijfsleven niet mogen ondersteunen, behoudens in bepaalde uitzonderingsgevallen (onderontwikkelde gebieden).
Voor de invoer uit landen buiten de E.E.G. zal een gemeenschappelijk
buitentarief gelden.
Voor de landbouw is een afzonderlijke paragraaf in het verdrag opgenomen. De inhoud hiervan komt zakelijk hierop neer, dat voor landbouwproducten de bepalingen omtrent het vrije onderlinge goederenverkeer en
omtrent de gelijke mededingingsvoorwaarden, voorlopig buiten werking
worden gesteld. De onderscheidene staten behouden dus het recht om
hun landbouw te steunen en de invoer van landbouwproducten te beperken. W e l zal er worden gestreefd naar een gemeenschappelijke landbouwpolitiek. In hoeverre deze kan worden verwezenlijkt, zal de tijd
leren.
W a t betreft de werking van het verdrag moet dus worden onder-scheiden: de algemene sector van industrie en handel en de sector van de
voortbrenging en handel in landbouwproducten. Daarbij rijst de vraag,
waartoe de bosbouw wel zal behoren. Bij het verdrag is een lijst gevoegd
van landbouwproducten, waarvoor de landbouwparagraaf geldt, hier
komt hout niet op voor. De betreffende lijst van landbouwproducten kan
echter nog worden aangevuld.
De bosbouw in de 6 E.E.G. landen zal zich dus moeten beraden of
hij tot de algemene sector of tot de landbouwsecor wenst te behoren. O p
uitnodiging van de Duitse particuliere boseigenarenorganisatie heeft een
oriënterende bespreking plaats gevonden tussen een aantal bestuursleden van de particuliere boseigenarenverenigingen der 6 E.E.G. landen.
Dit overleg zal worden voortgezet.
Nu wij in het stadium van meningsvorming zijn, bestaat er weinig aanleiding om uitgebreid op de besprekingen in te gaan. Ons aanvankelijk
oordeel is, dat wij het van groot belang achten, dat de fiscale tegemoetkomingen, die tot doel hebben om in ons bosarme land althans nog enig
bos te behouden, vooral ook terwille van de recreatie, bestendigd blijven;
dat wij weinig belang hebben bij een menigte van voorschriften, zoals de
landbouw deze kent en dat wij moeten streven naar een vrije uitwisseling van hout binnen de 6 E.E.G. landen.

