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CRISISMAATREGELEN INZAKE DEN BOSCHBOUW
EN DE HOUTVOORZIENING.
A. REGELING VOOR DEN HANDEL IN INLANDSCH HOUT.
Houtbeschikking 1941 no. 1.
D e directeur van het Rijksbureau voor Hoüt, daartoe gemachtigd door den Secretaris-Generaal van het Departement
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en na overleg met
den Gemachtigde voor het Boschwezen, de Houtvoorziening
en de Jacht, maakt bekend, dat hij de bij artikel 7, lid 6,
van de Houtbeschikking 1941, no, 1 verleende dispensatie
met ingang van 3 October 1941 intrekt ten aanzien van :
1. het koopen, verkoopen en afleveren van hout op stam,
bestemd om geveld of gerooid te worden, en van liggend
inlandsch hout.
In afwijking van het hierboven bepaalde blijft de dispensatie van kracht voor het koopen, verkoopen en afleveren
van :
a. het zich onder het hout op stam en liggend inlandsch
rondhout bevindende boerengeriefhout, tot een zoodanige
hoeveelheid, dat niet meer dan 20 % daarvan een doorsnede heeft van meer dan 12 cm, gemeten zonder schors
aan het dikke eind, en voor zoover het bestemd is ter
voorziening in de normale bedrijfsbehoefte van den
kooper;
b. hakhout, griendhout en hout, bestemd voor takkenbossen ;
c. vruchtboomen ;
d. loofhout, dat overeenkomstig zijn bekendmaking van
10 Maart
1941
{Nederlandsche Staatscourant van
10 M a a r t 1941, no. 48) in aanmerking komt om te worden
bewerkt of verwerkt tot brandhout, en voor zoover het
bestemd is ter voorziening in de normale brandhoutbebehoefte van den kooper.
2. het bewerken, verwerken, verzagen, doen bewerken,
doen verwerken of doen verzagen van inlandsch rondhout
voor eigen bedrijf door diengene, die dat rondhout op grond
van een verkregen kapvergunning heeft gekapt of doen
kappen uit een bosch of houtopstand, hem in eigendom
toebehoorende.
Een vergunning tot het koopen van hout op stam en van
liggend inlandsch rondhout geldt tevens als verkoop- en
afleveringsvergunning onder voorwaarde, dat de verkooper
deze afteekent en aan den betreffenden kooper geen grootere
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hoeveelheid verkoopt en aflevert dan waarop de vergunning recht geeft.
's-Gravenhage, 3 October 1941.
Naar aanleiding van bovenstaande beschikking is voorts
de volgende
B. OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN
HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART
verschenen :
Ingevolge bekendmaking in de Nederlandsche Staatscourant van 3 October 1941, no. 193, is het van dien datum
af verboden hout op stam, bestemd om geveld of gerooid
te worden en liggend inlandsch rondhout te koopen, te verkoopen of af te leveren, zonder vergunning van den directeur
van het rijksbureau voor hout.
Dit verbod geldt niet voor het koopen, verkoopen en
afleveren van :
a. het zich onder het hout op stam en liggend inlandsch
rondhout bevindende boerengeriefhout, tot een zoodanige
hoeveelheid, dat niet meer dan 20 % daarvan een doorsnede heeft van meer dan 12 cm, gemeten zonder de
schors aan het dikke eind en voorzoover het bestemd is
ter voorziening iri de normale bedrijfsbehoefte van den
kooper;
b. hakhout, griendhout en hout bestemd voor takkenbossen ;
c. vruchtboomen ;
d. loofhout, uitsluitend voorzoover het tot brandhout mag
woorden opgewerkt en indien het bestemd is ter voorziening in de normale brandhoutbehoefte van den kooper.
O f hout op stam bestemd is om geveld of gerooid te worden, blijkt uit een door den productiecommissaris voor den
boschbouw1 en <le houtteelt afgegeven kapvergunning dan
wel gegeven last tot rooien of vellen.
Vergunningen tot koop van hout op stam en liggend inlandsch rondhout worden verleend voor den duur van het
kapseizoen behoudens tusschentijdsche intrekking. Deze vergunningen dienen te worden aangevraagd op daartoe door
het rijksbureau voor hout, afdeeling inlandsch hout, p/a
bureau van het Staatsboschbeheer, Museumlaan 2, Utrecht,
beschikbaar gestelde formulieren.
Een vergunning tot het koopen van hout op stam en van
liggend inlandsch rondhout geldt tevens als verkoop- en
afleveringsvergunning onder voorwaarde, dat de verkooper
deze afteekent en aan den betreffenden kooper geen grootere
hoeveelheid verkoopt en aflevert dan waarop de vergunning
recht geeft.
Voorts is het van 3 October 1941 af een ieder, die voor
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een bosch of houtopstand, welke zijn eigendom is, een kapvergunning heeft verkregen, verboden zonder vergunning
van den directeur van het rijksbureau voor hout het op grond
van die kapvergunning gekapte hout voor eigen bedrijf te
verwerken, te bewerken, te verzagen, te doen verwerken,
te doen bewerken of te doen verzagen.
Een verw.erkingsvergunning voor hout uit eigen bosch of
houtopstand zal alleen worden verstrekt aan diengene, die
regelmatig bosschen of houtopstanden heeft geëploiteerd ten
behoeve van de houtvoorziening van zijn eigen bedrijf.
D e aanvrage tot het verkrijgen van bedoelde verwerkingsvergunning kan tegelijk met het verzoek aan den productiecommissaris voor den boschbouw en de houtteelt om een
kapvergunning worden ingediend, doch moet als volgt worden geadresseerd :
Rijksbureau voor hout, afdeeling inlandsch hout, p/a
bureau van het Staatsboschbehee'r, Museumlaan 2, Utrecht.
De aanvrage moet geschieden op door het Rijksbureau
voor hout aan ditzelfde adres beschikbaar gestelde formulieren.
Er wordt op gewezen, dat bovenstaande bepalingen ook
gelden voor den producent, die geen handelaar is.
C

VERWERKEN VAN HOUT TOT HOUTSKOOL.

D e directeur van het Rijksbureau voor Hout, daartoe
gemachtigd door den Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, en na overleg
met den Gemachtigde voor het Boschwezen, de Houtvoorziening en de Jacht, maakt bekend, dat hij de bij de Hout
beschikking 1941 N o . 1, artikel 7, lid 6, verleende dispensatie
met ingang van 20 September 1941 intrekt ten aanzien van
het verwerken of doen verwerken van hout tot houtskool.
D. WIJZIGING ARTIKEL 7 VAN DE BODENPRODUCTIEBESCHIKKING 1939.
I October 1941.
No. 9994.
Afdeeling X.
Directie van den Landbouw.
D e Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij :
Gelet op het Bodemproductiebesluit 1939 en de Organisatiebeschikkirig Bodemproductie, alsmede op de Bodemproductiebeschikking 1939 ; in overeenstemming met artikel 4
van het Besluit no. 93/1941 tot instelling van de betrekking
van Gemachtigde voor het boschwezen, de houtvoorziening
en de jacht, alsmede in overeenstemming met de §§ 2 en 3

578
der Verordening N o . 3/1940 van den Rijkscommissaris voor
het bezette Nederlandsche gebied ;
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 vergunning,
2. De gebruiksgerechtig.de van den grond, waarop na
9 December 1939 een bosch of andere houtopstand geheel
of gedeeltelijk, is geveld of gerooid, is verplicht, overeenkomstig de hem door den Productiecommissaris voor den
boschbouw en de houtteelt te geven aanwijzingen, dezelfde
of een gelijke oppervlakte als werd ontbloot binnen een
door dezen te stellen termijn na het vellen of rooien te
bebosschen of te beplanten.
V a n deze verplichting kan de Productiecommissaris
voor den boschbouw en de houtteelt ontheffing verleenen,
3. Het is verboden aan bosschen en andere houtopstanden
handelingen te verrichten, welke ten gevolge kunnen
hebben, dat hout op stam wordt gedood.
4. Het snoeieh van bosschen en andere houtopstanden is
verboden, voor zoover het niet volgens de regels van
normaal beheer noodzakelijk of gebruikelijk is.
In bijzóndere gevallen kan de Productiecommissaris
voor den boschbouw en de houtteelt van dit verbod ontheffing verleenen.
•
'
5. D e gebruiksgerechtigde van den grond, die krachtens een
ontheffing, ais bedoeld in het vierde lid, een bosch of
anderen houtopstand snoeit, is verplicht zulks te doen
overeenkomstig de hem door den Productiecommissaris
voor den boschbouw en de houtteelt te geven aanwijzingen.
II. Deze beschikking treedt in werking op den dag na dien
der dagteekening, onderscheidenlijk der eerste dagteekening,
van de Nederlandsche Staatscourant, waarin zij iis geplaatst.
's-Gravenhage, 1 October 1941.
D e Secretaris-Generaal voornoemd,
H. M. HIRSCHFELD.

