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Dit jaarverslag werd begin November 1936 hier ontvangen. Als datum
v a n afsluiting is 31 Maart 1936 vermeld en blijkt het overbrengen van
Indië naar Nederland heel wat tijd in beslag te nemen. Het verslag beslaat 12 bladzijden en: is verdeeld in 10 paragrafen, die een korte vermelding zullen vinden.
%
§ 1. Samenstelling van de kommissie. N a vermelding van de vertrokken
en de benoeming van nieuwe leden, bestond de kommissie aan het einde
van het jaar uit den vooratter, zeven leden en den secretaris.
§ 2. Wettelijke regelingen. Hier worden enkele wijzigingen van de instruktie der kommissie genoemd. Voorts de instelling van het verkoopbureau voor het boschwezen; en ten slotte de machtiging tot het afsluiten
van onderhandsche voorverkoopen van djati-exploitatie-timmerhout door
!
den hoofdinspekteur.
5 3. Bijeenkomsten. Er hadden in 1935 negen bijeenkomsten der kommissie plaats en worden de punten van bespreking vermeld.
§ 4. Exploitatie der verkoopplaatsen. Met de Vejahotna kon geen overeenstemming worden bereikt over de voorwaarden voor het overnemen
van verkoopplaatsen en moest worden afgezien van het in beheer geven
daarvan aan genoemde maatschappij. Met de overige gegadigden werden
geen moeilijkheden ondervonden;. D e exploitatie der verkoopplaatsen
ontwikkelde zich bevredigend. Door het verkoopbureau werden meerdere
aanvragen ontvangen tot het openen v a n verdere verkoopplaatsen. Dit
wijst op toenemende belangstelling voor den verkoop van dunningshout.
§ 5. Voorverkoopen. D e ontwerp-voorwaarden voor voorverkoopsovereenkomsten werden door de kommissie behandeld en door het hoofd van
het verkoopkantoor met de groothandelaren besproken. Deze voorwaarden
werden 9 Juli 1935 bij notaris V a n O p h u i j s e n te Batavia gedeponeerd. D e overdrachtsprijs van het hout moest gebaseerd worden op der}
marktprijs en werd op 1 0 % beneden de geldende limietprijzen vastgesteld. V o o r het jaar 1936 is die overdrachtsprijs aangenomen op 5 %
beneden de limietprijzen. N a dat jaar zal v a n speciale redukties geen
sprake meer mogen zijn.
§ 6. Am/ere aangelegenheden op het gebied van den
djatihoutverkoop.
I n de tweede helft van November 1935 werden de boschbeheerders ó p
Java door het hoofd van het verkoopkantoor nader ingelicht omtrent
de uitvoering van de nieuwe richtlijnen en de daartoe genomen maatregelen.
Door den hoofdinspekteur van het boschwezen, werd een beschouwing
geleverd naar aanleiding van de in „ D e Indische Gids" verschenen artikelen van den heer V a n B r a a m nopens „ D e partikuliere djatihouthandel en 'sLands djatiboschkultuur op Java".
De voor verkoop beschikbare voorraad van exploitatie-timmerhout bij
het djatibedrijf was aan het einde van het verslagjaar ruim 35.000 m a
tegen ruim 66.000 m 3 aan het begin van het jaar. Bij normale verhoudingen wordt aangenomen, dat die voorraad ongeveer viermaal den
maandelijkschen verkoop zou mogen bedragen
44,000 m 3 ) .
Er is getracht om de prijzen van djatihout in de groote centra van
verbruik ongeveer gelijk te maken door differentiatie in de limietprijzen
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en de vervoerskosten der spoor- en tramwegmaatscbappijen. A a n hef
einde van het jaar was nog geen overeenstemming bereikt.
Door het verkoopkantoor werd een plan opgesteld voor den afzet van
hoeveelheden v a n 5—10.000 ton brandhout, waarbij door de vervoersmaatschappijen een verlaging der vrachten zou worden toegestaan, waartegenover dc koopers zijn gehouden tot vervoersplicht per spoor. Hiermede zal in 1936 een proef worden genomen.
D e export van djatidwarsliggers naar China had de aandacht van
het boschwezen. V o o r gezamenlijke rekening der handelaren zou een
persoon naar China (in de eerste plaats Hongkong) gezonden worden.
Hieromtrent werd nog geen beslissing genomen. O o k de djatihoutexport
naar Singapore zal door de handelaren zoo spoedig mogelijk in beschouwing worden genomen.
§ 7. Buitengewesten. Het Japansche houtaankapbedrijf te Sangkoelirang
(Borneo) kwam eenige malen bij de kommissie ter sprake. Dit bedrijf
werd in de tweede helft van het verslagjaar tot een veel kleinere schaal
teruggebracht en zal nu moeten blijken, of het bedrijf zich zal kunnen
bedruipen.
• § 8. Begrooting voor het jaar 1936. De kommissie ging akkoord met
de door de dienstleiding opgestelde begrooting. In December van verslagjaar zijn, na een nadere scherpe raming der inkomsten voor het jaar
1936 (in verband met de uitkomsten over 1935), deze aanmerkelijk lager
gesteld. Hoofdzaak hierbij was de belangrijke daling der prijzen voor
djatihout. Tegenover deze lagere raming der inkomsten is een even
belangrijke vermindering der uitgaven gesteld.
§ 9. Het spaartondsreglemenf.
Hierover kwam de kommissie tot de
bëslissing, dat het spaarfonds den vorm moet krijgen van een afzonderlijke,
rechtspersoonlijkheid bezittende, stichting. Het risiko voor verliezen van
het fonds behoort door het Gouvernement te worden gedragen. Het
beheer van het fonds moet afgescheiden zijn van dc Lands administratie
en als schakel hiervoor zouden het best de pensioenfondsen kunnen
dienen. Een wettelijke regeling van het fonds moet zoo spoedig mogelijk
tot stand komen.
§ 10. Het personeel in partikulicr verband. Hieromtrent ging de kommissie akkoord met het denkbeeld van den hoofdinspekteur tot geleidelijke opheffing v a n dit instituut. Het personeel, dat niet kan overgaan
in ambtelijk verband en' wil blijven doordienen in partikulier verband,
moet daartoe de gelegenheid worden geboden.
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