CRISISMAATREGELEN IN ZAKE DEN
BOSCHBOUW.
A. BODEMPRODUCTIEBESCHIKKING

1939.

Op 13 Februari jl. heeft de Directeur-Generaal van den
Landbouw, Regeeringscommissaris voor de Bodemproductie,
in de Ned. Staatscourant bekend gemaakt, dat door den
Productiecommissaris voor den boschbouw en de houtteelt
geen vergunningen tot het vellen van populieren zullen
worden verleend op aanvragen, ingediend in het tijdvak van
genoemden datum tot 1 September 1941.
Voorts volgt hieronder een beschikking van den Secretaris-Generaal van het departement van Landbouw en
Visscherij waarbij art. 7 van de Bodemproductiebeschikking
1 939 wordt gewijzigd :
14 Februari 1941.
No. 1315.
Afdeeling X.
Directie van den Landbouw,

De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij ;
Gelet op het Bodemproductiebesluit 1939 en de Organisatie-beschikking Bodemproductie, alsmede op de Bodemproductie-beschikking 1939 ;
Heeft goedgevonden te bepalen :
I. artikel 7 der Bodemproductiebeschikking 1939 wordt
gewijzigd en gelezen als volgt;
1. Bosschen en andere houtopstanden, waaronder in deze
beschikking mede worden verstaan enkele boomen, mogen
slechts worden geveld of gerooid krachtens verguning.
2. De gebruiksgerechtigde van den grond, waarop krachtens een vergunning, als bedoeld in het eerste lid, een bosch
of andere houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld of
gerooid, is verplicht een gelijke oppervlakte als werd ontbloot overeenkomstig de hem door den Productiecommissaris
voor den boschbouw en de houtteelt te geven aanwijzingen
binnen een door dezen te stellen termijn na het vellen of
rooien te bebosschen of te beplanten.
Van deze verplichting kan de Productiecommissaris voor
den boschbouw en de houtteelt ontheffing verleenên.
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3. Het is verboden aan bosschen en andere houtopstanden
handelingen te verrichten, welke ten gevolge kunnen hebben,
dat hout op stam wordt gedood.
II. Deze beschikking treedt in werking op den dag harer
afkondiging.
's-Gravenhage, 14 Februari 1941.
De Secretaris-Generaal voornoemd,
H. M. HIRSCHFELD.
B. MAXIMUMPRIJZEN VOOR BEPAALDE
HOUTSORTEERINGEN.
BESCHIKKING VAN DEN SECRETARIS-GENERAAL VAN H E T
D E P A R T E M E N T VAN HANDEL, NIJVERHEID E N SCHEEPVAART BETREFFENDE MAXIMUM PRIJZEN
VAN INLANDSCH RONDHOUT-NAALDHOUT.
23 December 1940.
No. 58461 N.P,
Directie van Handel en Nijverheid.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart ;
Gelet op artikel 3 van de Prijsopdrijvings- en hamsterwet
1939 en op artikel 6 van de Prijzenbeschikking 1940 no. 1,
alsmede op artikel 2 van het Besluit No. 218/1940 in zake de
benoeming van een Gemachtigde voor de Prijzen ;
Heeft goedgevonden te bepalen :
Artikel 1.
De prijzen, waartegen inlandsch rondhout-naaldhout ten
hoogste mag worden te koop aangeboden of verkocht, bedragen voor geveld, gekort, en naar den berijdbaren weg
gesleept hout, bij levering af berijdbaren weg :
bij een topdoorsnede exclusief schors gemeten :
van 16 t/m 22 cm £17.— per m3
„ 23 „ 26 „
£19.— „ „
„ meer dan 26 „
f21.— „ ,,
Artikel 2.*)
De prijzen, waartegen palen van inlandsch

rondhout-

* Dit artikel is aldus vastgesteld bij beschikking van den SecretarisGeneraal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart
betreffende wijziging van de Prijzenbeschikking Inlandsch RondhoutNaaldhout nr. 1, dd. 7 Februari 1941, nr. 2048 N.P., Directie van Handel
en Nijverheid, welke beschikking op den dag harer afkondiging in werking is getreden en als „Wijzigingsbeschikking Inlandsch RondhoutNaaldhout nr. I" kan worden aangehaald.
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naaldhout ten hoogste mogen worden te koop aangeboden
of verkocht, bedragen voor geweld, gekort en naar den
berijdbaren weg gesleept hout, als in onderstaande tabel
aangegeven (omtrek gemeten exclusief schors op 100 cm
afstand van het afgekorte dikke einde van den stam), bij
levering af berijdbaren weg :
a. 5 tot 8 m lengte :
1. omtrek 51 t/m 60 cm f22,— per ma
2.
„
61' „ 70 „
f24.— ., „
b. 8 tot 12 m lengte :
1. omtrek 61 t/m 70 cm f26.— „ „
2.
,, van meer dan 70 cm f 30.— ,, ,,
Artikel 3.
De prijs, waartegen perkoenen van inlandsch roudhoutnaaldhout ten hoogste mogen worden te koop aangeboden
of verkocht, bedraagt voor geveld, gekort, geschild en naar
den berijdbaren weg gesleept hout van de gebruikelijke
lengte van ca. 1,60 m en de gebruikelijke doorsnede, gemeten op halve lengte, van ca. 9]/j cm, bij levering af berijdbaren weg f 20.— per mB.
Artikel 4.
1. Inlandsch rondhout-naaldhout, voor zoover geen mijnhout en niet vallende onder de artikelen 1, 2 en 3, alsmede
inlandsch rondhout-naaldhout, als bedoeld in artikel 1, doch
gesorteerd voor zaagdoeleinden, mag ten hoogste worden
te koop aangeboden of verkocht tegen prijzen, welke tot de
in de artikelen 1, 2 en 3 genoemde prijzen in een op 9 Mei
1940 algemeen gebruikelijke verhouding staan.
2. Bij verkoop van inlandsch rondhout-naaldhout op andere
dan de in de artikelen 1, 2 en 3 genoemde condities is lid 1
van overeenkomstige toepassing,
3. De wederverkooper mag de overeenkomstig de artikelen
1, 2 en 3 en artikel 4, lid 1 en 2, betaalde inkoopsprijzen
verhoogen met het bedrag aan kosten en winst, dat hij in
het eerste kwartaal 1940 bij overeenkomstige transacties
gemiddeld heeft berekend.
Artikel 5.
1. Bij iedere aflevering van het in de artikelen 1, 2, 3 en
4 bedoelde inlandsch rondhout-naaldhout moet een verkoopfactuur of een afleveringsbon, waarop de nauwkeurige specificatie van het geleverde hout is vermeld, aan den kooper
worden afgegeven.
2. Indien een afleveringsbon wordt afgegeven, dient uiter-
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ten hoogste
X
X 6j/£ cm
ten minste 6 X 5 X 4^2 cm,
ten hoogste mogen worden te koop aangeboden of verkocht,
bedragen :
a. I. bij verkoop door producenten aan
' de N.V. Bataafsche Import Maatschappij,
de Standard Amerik-. Petroleum Compagnie N.V.,
de N.V. Petroleum Maatsch. The Texas Compagny en
de N,V. Vereenigde Petroleum Maatschappij PurfinaSinclair „Sinfina",
geleverd loco bosch, aan den berijdbaren weg, inclusief
omzetbelasting f 0,435 per 10 kg ;
2. bij verkoop door producenten aan verbruikers, geleverd loco bosch, aan den berijdbaren weg, inclusief
omzetbelasting f 0,445 per 10 kg ;
b, bij verkoop door de handelaren genoemd onder a. 1 aan
verbruikers, geleverd af vulstation of franco huis verbruiker inclusief omzetbelasting f 0,625 per 10 kg.
Artikel 2.
De prijzen, waartegen houtblokjes, bestemd voor gasgeneratoren als in artikel 1 omschreven, evenwel van andere
afmetingen dan in artikel' 1 vermeld, ten' hoogste mogen
worden te koop aangeboden of verkocht, bedragen :
a. 1. bij verkoop door producenten aan de handelaren, bedoeld in artikel 1 onder a. 1, geleverd loco bosch, aan
,den berijdbaren weg, inclusief omzetbelasting f O^« 5
per 10 kg ;
2. bij verkoop door producenten aan verbruikers, geleverd loco bosch, aan den berijdbaren weg, inclusief
omzetbelasting f 0,39G per 10 kg;
b. bij verkoop door de handelaren bedoeld in artikel 1 onder
a. 1 aan verbruikers, geleverd af vulstation of franco huis
verbruiker, inclusief omzetbelasting f0,57 5 per 10 kg,
Artikel 3.
Bij verkoop van houtblokjes, bestemd voor gasgeneratoren,
als in de artikelen 1 en 2 omschreven, evenwel met een
watergehalte van meer dan 20 c/c, mogen ten hoogste prijzen
worden berekend, welke tot de in de artikelen 1 en 2 genoemde prijzen in een redelijke verhouding staan.
Artikel 4.
De ,,Prijzenbeschikking Hout voor Gasgeneratoren No. 1"
wordt ingetrokken.
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lijk na 30 dagen een verkoopfactuur aan den kooper te
worden gezonden.
3. Van de in het eerste en tweede lid bedoelde verkoopfacturen dient de verkooper een door den kooper medeonderteekend duplicaat gedurende ten minste twee jaren te
bewaren en bij controle te toonen.
Artikel 6.
Deze beschikking wordt bekend gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant en treedt op den dag harer afkondiging in werking.
Artikel 7.
Deze beschikking kan worden aangehaald als : Prijzenbeschikking Inlandsch Rondhout-Naaldhout No. 1.
's-Gravenhage, 23 December 1940.
De Secretaris-Generaal voornoemd,
H. M. HIRSCHFELD.

Directie van Handel en Nijverheid,
Departement van Handel
Nijverheid en Scheepvaart.
7 Februari 1941.
No. 2733 N.P.
Directie van Handel en Nijverheid,
BESCHIKKING V A N DEN SECRETARIS-GENERAAL VAN HET
D E P A R T E M E N T VAN HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART BETREFFENDE MAXI MUM-PRIJZEN VOOR HOUTBLOKJES, BESTEMD VOOR GASGENERATOREN.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart;
Gelet op artikel 2 van het Besluit No. 21 S/1940 inzake de
benoeming van een Gemachtigde voor de Prijzen, en in overeenstemming met § § 2 en 3 van de Verordening No. 3/1940
van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche
gebied ;
Heeft goedgevonden te bepalen :
Artikel 1.
De prijzen, waartegen houtblokjes, bestemd voor gasgeneratoren, van dikke schors ontdaan, met een watergehalte
van ten hoogste 20 %, waarvan de afmetingen bedragen
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Artikel 5.
Deze beschikking wordt bekend gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant en treedt op den dag harer afkondiging in werking.
Artikel 6.
Deze beschikking kan worden aangehaald als „Prijzenbeschikking Hout voor Gasgeneratoren No. 2".
's-Gravenhage, 7 Februari 1941.
De Secretaris-Generaal voornoemd,
H. M. HIRSCHFELD.

UIT DE DAGBLADEN.
Nieuws van den Dag, 3 Februari 1941.
VERKOOP T E G E N VASTE PRIJZEN.
Maatregel van Staatsboschbeheer,
Gegadigden toten ec om.
(Van onzen correspendent.)
OMMEN, 26 Jan. —1 In verband met de tijdsomstandigheden en om
onnoodlge prijsopdrijving te voorkomen, heeft het Staatsboschbeheer
tijdelijk wijziging gebracht in do wijze van verkoop van hout in het
openbaar. Tot dusver geschiedde dit bij opbod of afslag.
Aangezien voor enkele houtsoorten maximum-prijzen zijn vastgesteld en
overigens niet voor hoogere prijzen verkocht mag worden dan volgens
het op 9 Mei 1.1. geldende peil, heeft het Staatsboschbeheer besloten het
hout tegen vaste prijzen te verkoopen. Hiermede wordt voorkomen, dat
te hooge prijzen worden besteed en de hiervoor geldende bepalingen
tegen prijsopdrijving worden overtreden.
Dat het noodig is maatregelen te nemen tot bescherming van de hout'
gebruikers, blijkt wel uit de abnormaal hooge prijzen, die den laatsten
tijd op de publieke veilingen werden geboden, met als gevolg, dat protesten van de zijde der gegadigden niet uitbleven.
De koopers kunnen van de prijzen der perceelen, die alle genummerd
zijn, te voren kennis nemen uit prijslijsten, die gratis beschikbaar worden
gesteld. Op de verkooping zelf wordt ieder op zijn beurt bij loting in de
gelegenheid gesteld den door hem" gewenschten kavel te koopen.
Dat deze maatregel op prijs werd gesteld, bleek overduidelijk uit de
zeer groote belangstelling, die hier voor dezen verkoop bestond.

