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MAATREGELEN INZAKE HET BOSCHWEZEN.
DE HOUTVOORZIENING EN DE JACHT.

,;

1. HOfJtbeschikking 1941 No. 1.
A. De Secretari.s--Generráal van het Departement van Handel. Nijverheid

en Scheepvaart heeft bij beschikking van 7 September 1942, No. 38266
N.G., Directie van Handel en Nijverheid. bepaald:
1. Artikel I van de H'outbeschikking 1941 No. 1 wordt als volgt ge...
wijzigd en aa'ngevuld:

A. In de begripsbepaling van "hout" wordt de puntkomma achter het
woord .. rotting" vervangen door een komma. waarna de bepaling wordt
aahgevuld met:
.. met' dien verstande~ dat ondruo hout niet wordt verstaan hour, dat
overeenkomstig de bepalingen van den çlirecteur verwerkt mag worden
tot klompen e%~~f hede 'of halve zolen, voor zoover dit hout ter beschikking is van en aanwezig is bij' een natuurlijk of rechtspersoon, die- van
de vervaardiging van klompen en.'of hede of halve houteru zolen zijn
normaal bedrijf maakt, met uitzondering van den na de vervaardiging
overgebleven afvaL".
B. De begripsbepaling van "houtproduc.ten" wordt als volgt gelezen:
"producten ,welke geheel of voor het grootste deel uit hout bestaan.
uitgezonderd klompen, san,dalen. alsmede heele en halve zolen. Door of
namens den Secretaris-Generaal kan worden bepaald, welke producten
geacht worden voor het grootste deel uit hout te bestaan ;':.
De begripsbepaling van .. onderneming". wordt als volgt gelezen'!
"den natuurlijken of rechtspersoon ,die van den handel in hout of houtproducten, dan wel van het verzagen van hout, het bewerken: of ver~
werken van hout of houtproducten of van het vervaardigen van klompen
en!of hee1e of halve. houten zolen zijn normaal bedrijf maakt, alsmede
den natuurlijken of rechtspersoon, die geregeld hout verzaagt of hout of
houtproducten bewerkt of verwerkt ten behoeve van zijn eigen bedrijf;
den' agent. den commissionnair en den makelaar in hout. ...
11. Deze beschikking treedt in werking met ingang - van den dag na
dien der dagtee,kening van de, Nederlandsche Staatscourant, waarin zij
is geplaatst.
Voorts heeft de directeur van het Rijksbureau voor Hout be~end gemaakt. dat' met ingang van.8 September 194:2 de dispensatie. verleend
bij artikel 7, lid 6, van de Houtbeschikking 194: 1 No. 1, is ingetrokken
ten aanzien van het verwerken of doen verwerken_ van hout tot klompen
en heele en halve houten zolen. met uitzondering van hout, dat blijkens
de voorwaarden, door hem aan de aankoopvergilnning verbonden, spe~
daal voor deze verwerking is bestemd.

c.

B. De Directeur van het Rijksbureau voor Hout. heeft bij beschikking
van 14 September 194:2, No. 37.921 N.G., Directie van Handel en NijverheId bekend gemaakt. dat de dispen.satJe. verleend bij artikel 7. lid 6. van
de Houtbeschikklng 1941 No. 1. is ingetrokken ten aanzien van:
a. het bewerken. verwerken. doen bewerken' en doen verwerken van

'beukenhout:
b. het verkoopen en afleveren door fabrikanten aan gebruikers, verbruikers.
grossiers en dètaillisten - in consignatie geven 'daaronder begrepen van houtproducten, welke geheel of Voor het grootste gedeelte van
beukenhout of van beukenfineer zijn vervaardigd. Welke producten
geacht worden '\-oor het grootste deel uit beukenhout of beukenfineer
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te bestaan. zal door den. directeur van het Rijksbureau voor Hout
worden bepaald,
Het verrichten of doen verrichten van bovengenoemde handelingen is
voortaan slechts toegestaan aan houders van een schriftelijke vergunning.
afgegeven door of namens den directeur van het Rijksbureau voor Hout
en tot geen grooteren omvang dan· in de vergwming vènneld.
De vetrgunningen moeten geval na geval worden aangevraagd via den
secreta'ris van de onder de Bedrijfsgroep "Houtindustrie" ressorteerende
Vakgroep of Ondervakgroep. waarbij de aanvrager is aangesloten; zij.
die nog niet bij een Vakgroep of Oncler'vakgroep z~jn aangesloten, als;mede zij, die bij een niet onder de Bedrijfsgrocp ..Houtindustrle" ressor~
teerende Vakgroep of Ondervakgroep zijn aangesloten!. moeten de ver·
gunning rechtstreeks bij het Rijksbureau voor Hout te Amsterdam aan·
vragen.
',
:
' ~
De aanvragen om vergunning tot het bewerken. verwerken, doen he...
werken en doen verwerken' van beukenhout moeten bevatten:
a. den voorraad rond en gezaagd beukenhout in m3 , hij den aanvrager'
aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding dezer verboden;
b. den· voorraad rond en gezaagd beukenhout in m3 , bij den aanvrager
aanwezig op denl dag. waarop de aanvrage geschiedt;
c. het verbruik van rond en gezaagd beukenhout in m3 ten: behoeve van
de betreffende productie in de periode 1 Januari 194:2----31 Juli 194:2,:
d. het aantal m3 , dat bewerkt of verwerkt zal worden.;
e. de hoeveelheid, gereed product. die uit de aangevraagde hoeveelheid
moet worden 'vervaatdigd. alsmede voor welk doel het product be...
stemd is;
•
f. het tijdvak, waarbinnen de aangevraagde hoeveelheid zal woráen
bewerkt of verwerkt.'
.
Het verbod tot bewerken en verwerken van beukenhout geldt niet voor:
a. de uitvoering door aannemers van alle tot de bouwnijverheid behoorende werken (onderhoudswerken illbegrepen). waarvan de totale
kosten een bedrag van f 500.- niet te boven gaan;
b. bewerkers en verwerkers .. wier voorraad ,beukenhout op den dag van
de inwerkingtreding van het verbod niet meer bedraagt dan 1 m3 :
c. openbare nutsbedrijven (gas~, waterleiding... en electriciteitsbedrijven).
gemeentelijke. ,provinciale en Rijksinstellingen. alsmede waterschappen,
,wier voorraad beukenhout op den dag van de inwerkingtreding van
_
dit verbod niet meer bedraagt dan 5 m3 •
Alle onder de Bedrijfsgroep, .. Houtiridustrie" ressorteerende be... en ver..
werkers van beukenhout. geen houtkooper zijnde. zijn verplicht hun voor...
raad onbewerkt en10f gedeeltelijk bewerkt beukenhout. welke op den
datum van deze publicatie in hun bezit is. schriftelijk op te geven aan
de Vakgroep. waarbij zij zijn aangesloten. of. indien zij. niet bij een onder
de Bed.rijfsgroep .. Houtindustrie" ressorteercnde Vakgroep zjJn aangeslo..
ten. aan het Rijksbureau voor Hout. Tor dit doel dienende fonnulieren
moeten bij de Vakgroepen of het Rijksbureau voor Hout worden aan. .
gevraagd.
. De bij deze bekendmaking uitgevaardigde verboden treden in werking
14: dagen na' de dagteekemng. onderscheidenlijk de eerste dagteekening,
van de Nederlandsche Staatscourant. waarin deze bekendmaking openbaar
is gemaakt.
De beschikking is gepubliceerd in de Nederlandsche Staatscourant van
I 14: September 1942, nr. 178.
I

:I

I

1

'

_--CC-..:-

"2. Brandho'utvoorziening.
De volgende oproep aan boschbezitte:rs is in de pers gepubliceerd:
Om te voorkomen, dat in dezen tijd van brandstoffenschaarschte het
in de bosschen aanwezIge doode hout. dat voor huisbrand geschikt is.
verloren gaat. doet de· productiecommissaris voor den boschbouw en de
houtteelt een ernstig beroep op alle boscheigenaren om zooveel mogelijk
de bevolking in de gelegenheid te stellen dIt hout 'in de bosschen te yer~
zamelen en weg te voeten.
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Hiervoor zouden sprokkervergurulingen kunnen worden uitgereikt die
den houder gratis het recht geven op bepaalde dagen en. uren het doode
liggende hout te verzamelen.
Den boschbezitters wordt bovendien verzocht zooveel mogelijk het

i

I

rooien van stobben toe te ·staan. aangezien ook deze in, belangrijke matc
kunne,n bijdragen om in de behoefte aan brandhout tç voorzien. Voor
_pet rooien hiervan dient ingevolge, de bepalingen van de bodemproductie..
beschikking 1939 een vergunning te worden aangevraagd. Een dergelijke
vergunning wordt eve.nwel' voor loofhoutstohhen als regel zonder eenige
beperkende bepaling -verleend. Ook het rooien van naaldhoutstobben dient
zooveel mogelijk te worden bevorderd. Een gedeelte hiervan zal echter
op aanwijzing van den directeur van het Rijksbureau voor Hout voor
de winning van houtskool moeten worden bestémd, doch overigens kUfUlcn
ook deze stobben, die in groote hoeveelheden nog in den grond zitten,
voor brandhout in aanmerking komen. Het beschikbaar stellen van sprok~
kei ~en stobbenhout is niet alleen een groot sociaal belang, docp het zal
bovendien houtdiefstal, beter dan welke politioneele maatregel ook, voor~
komen. Aan boscheigenaren. die bereid zijn sprokkervergunningen te verJeenen, wordt ver'zocht hiervan vóór 15 September 194:2 mededeeling te
doen aan den productiecommissaris voor den boschbouw en de houtteelt.
Museumlaan 2 te Utrecht onder opgave van de gemeenten, waarbinnen
hun bezittingen zijn gelegen.
Mochten er ,boscheigenaren zijn. die niet meewerken aan het beschikbaar stellen van brandhout op de aangegeven wijze. dan zal het nemen
van dWingende maatregelen niet uitblijven.
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