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Oorspro?këlijke Bijdragen
THANS GELDENDE WETGEVING EN ANDERE
ALGEMEENE OVÉRHEIDSMAATREGELEN IN NEDERLAND·
MET BETREKKING TOT HET BOSCH EN HET· HOU:r')
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7. BOSCHSTATISTlliK.
Bij beschikking

,

V3Q . den Minist~r v~rt Binnenlandsche zaken van
15 De'cember 1927 werd een commissie. benoemd die tot taak
kreeg te onderzoeken. op welke Wijze. het beste kon worden voor~
zien in ·het gemis aan voldoende -gegevens' omtrent het hoschbezit
in Nederland. Bi1ll1cn èen jaar bracht deze commissie een verslag
uit (o,a. afgedrukt in het Tijdschrift. van de Néderl. Heidemaat...
schappij, Januari 1929).
,
In dit verslag sprak de commissie 0.8. de meening uit dat 'het
eerste rioodige yros: verzameling van de gegevens betreffende de
oppervlakte van het bosch in Nederland .
. Eenige proefopnamen volgens, twee werkwijzen (door he,t kadas. ter, resp., op eenvoudigere wijze onder eigen leiding) werden uitge~
voerd. De daaruit "blijkende totale kosten kon de minister echter
\'
niet op de begrooting brengen;
.
Begin 1937 werd een derde werkwijze ontwikkeld: gebruikma~
king van de luchtfoto's van den Topografischen dIenst als basis
voor de terreinopnamen. Deze werd door de regeering aanvaard.
November ..1937 werd de commissie van haar taak ontheven. .
" Tezelfder tijd werd aan het. Staatsboschbeheer opgedragen de
. boschstatistiek samen te stellen. Een nieuwe cominissie onder den~
. zelfden voorzit~er -als hov~ngenoemde commissie werd i1enoemd
om den Directeur va!l het Staatsboschbeheer met betrekking tot
de samenstelliog van de, boschstatistiek bijstand te' 'verleenen en
advies uit te brengen: (Commissie voor de boschstatistiek). f
De sindsdi~n verzamelde gegevens zijn per' gemeente vastge..i
steld, eri op de topografische kaart schaal 1: 25.000 ingeteekend.
_
1
AfzonderJijk onderscheiden' worden: .
, a. Bosch: naaldhout ouder ,dan 25 jaar, en jonger dan ,25 jaar; eik
ouder en jonger dan' 40 jaar; beuk ouder en jonger dan- 'i0
"jaar; populier- ouder en Jonger dan 10 jaar; iep ouder en Jonger
dan -i0 jaar: ander loofhout ouder en jooger dan 'i0 jaar; hak·
• hout; grienden. .
. ,:
"'. ' .
.
"'
b. Woeste grond: heide: zandverstuiving.: '\'een en/of moeras;
" c. Weg~ e'n grensbeplllnfingen. met dezelfde onderverdeeling als
..
hierboven voor het bosch ~ aangegeven.
Bovendien wordt van elk der bovengenoemde onder.!!cheid!ngen

1) De' maatrege'len ,met" betrekking tot de natuurbescl;.enning e~ het landschapschoon
voor zoover niet in onmiddellijk. verband met het bosch of de boschwetgeving, vormen
een .onderwerp op zichzelf, en vallen buiten den op.ze~ van dit overzicht.
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vastgesteld of het eigendom is van den staat, een provincie, ge~
.' . meepte, waterschap of polder. vereeniging of stichting. van alge~
meen, l1ut~ of particulfer eigepdom,
'
Later werd aan de Commissie voor de boschstatistiek opg'edra~
gen naast het bovenvermelde ev~neens in de statistiek op te nemen: .
akkers, weilanden, boomgaarden, erven. wateren, wegen en spoor~
.wegen,
,
'. .,'
.
,
De som van al déze opgenomen oppervlakten moet dus overeen~
komen met de bekende kadastrale grootte van elke gemeente, het...
geen een volledige contröle op de juistheid ,der opnamen beteekent.
Eind ,1943 waren de gegevens over ~et geheele land bekend.

8. AANSTELLING VAN EEN GEMACHTIGDE VOOR HET BOSCHWEZEN.
DE HOUTVOORZlENING EN DE JACHT.
Bij Besluit van de Seer ....gen. 'Dan Landbouw -en visschetij. van
Handel, nijverheid en scheepvanrt, eh van Opvoeding, wetenschap
en kultuurbescherming. van 15 Mei 1941 werd bovengenoemde he...
trekking ingesteld. "
,
. De' Gemachtigde wordt benoemd en ontslagen door de Secr....
Gen. van de eerstgenoemde beide departementen. na overleg :qtet
den Secr.~Gen. van het derde.
.
, '.'
De Gemachtigde heeft de algemeene leiding van al hétgeen be...
treft het boschwez.en. de houtvoorziening en de jacht. overeenkomstig de aanwijzingen van de eerstgenOemde beide Secr....Gen. Voor
zoover daarbij belangen van natuurbescherming betrokken zijn.
gedraagt hij zich naar de desbetreffende aanwijzingen van den
laatstgenócmden, Secr.-Gen.
Regelen betreffende het bqschwezen. -de .houtvoorziening of de
jacht. zoomede regelen betreffende de natuurbescherming, voor
zóover daarbij belangen van het boschwezen, de' houtvoorziening' .'
of de jacht zijri betrokken, worden' door de genoemde drie' Secr.Gen. niet vastgest~ld dan na overleg. met den Gemachtigde.
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Tot Gcmacht!gde werd, benoemd de pirecteur van het Staatsboschbeheer, welke 'als Gemachtigde zijn bureau in den Haag hee!t.
als onderdeel van het departement van Landbouw en Visscherij.
De Directeur van het Staatsboschbeheer was op dat tijd-stip met drie belangrijke functies belast: Directeur van het
. Staatsbosc:hbeheer, Productiecommissaris voor den bosch~
bouwen de houtteelt (zie bl 143 h en Gemachtigde voor het
boschwezen, de ,houtvoorziening en de jacht. Zooals later
blijken zal. (bI. 1-43): verviel in 1943 de tweede der genoem~
de functies, echter kwam daarvoor in de plaats de functie
v:an Hoofd van het -Staatstoezicht op de bosschen.

",
,' ..

9. BESLUIT STAATSTOEZICHT OP DE BOSSCHEN 1943.

,

'.

"

Besluit van de Secr.-gen. van Landbouw en visscherij. van.'
Justitie, van Financiën. van Opvpeding, wetenschap en ku/tuurbescherming, en va'n Binnenlandsche zaken. van 29 Mei 1943. be~
treffende het Staatstoezicht op de bosschen.
, .
_Äantcckcning vooraf t
De Bódemproductiewet 1939. regelen stellende met betrekking tot de bodemproductie en de bestemming van den
bodem ingeval van oorlog. oorlogsgevaar of andere buiten~
gewone oplstandigheden. goldt oorspronkelijk ook voor "de
houtteelt en den boschbouw", welke door haar in Art., 1.
sub b. als een der vormen' vim bodemproductie gen()emd
werden, ' .
1..
','. - ,
Het, Bodemproductiebesluit 1939 sloot zich daarbij aan.
In overeenstemming daarmede bepaalde de Ot'ganisatie~
besclu'kking Bodcmproducfie 1939 dat er o.a. een productie ..
commissaris voor de houtteelt en den boschbouw benoemd
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zou wo(den. en gaf zij regelen over de commissie van bij·
stand welke dezen terzijde zou staan.
Ter 'uitvoering van deze beschikking ,Werd bij de lJcschik·
king 'Benoeming Producfiecommissarissen 1939 tot productie·

commissaris voor den boschhouw en de houtteelt benoemd
dr J. A. van St e ij n, directeur van het Staatsboschbeheer.
De Bodempr-oducfiebeschikking 1939" tenslotte gaf, naast·
een aantal, voorschriften en verboden op het -gebied der
andere vormen van bodemgebruik, eenige voorschriften en
verboden_ met betrekking tot bosschen en andere. houtopstanden (ook afzonderlijke' boomen). {In deze beschikking
was Q,a. bepaald- dat de gebruiksgerechtigde van geveld bosch
vèrplicht was dezelfde of -een gelijke oppervlakte binnen
. een te stéllen termijn te bebosschen: Deze verplichting is
niet overgenomen in. het _hierna volgende Besluit Staats~

toezicht op' de bosschen 1943. (Zie bI. 145.)
Alle den boschbouw 'en de hputfeelt betreffende bepalin~
gen in bovengenoemde bodemproductie-:regelingen zijn in~
getrokken bij Art. 25 van het Besluit Staatstoezicht op de
bosschen 1943.
- ,
Het Besluit Staatsto;zicht op de bosschen 1943 beva( voor
den boschhouw en de houtteelFin nieuwen vonn de regelen,
die bovengenoemde wet. besluit en beschikkingen geven,
voor de overige vormen van -bodemproductie.
,.
De functie van Hoofd van het Staatstoezicht op de bos~
schen, welke vervuld wordt door den Directeur van het
Staatsboschbehcer. (Art. 4 van' het: Besluit Staatstoezicht
op de bosschen 1943) • .is derhalve in zekeren zin analoog
met die van de productieconunissarissen voor de overige
vormen van bodemproductie.
'
De Directeur van het Staatsboschbeheer-Js dus ook thans'
nog ri1~t drie belangrijke functies belast. (Zie bI. 142). '

,,

Hieronder volgen thans de_ voornaamste ,bepalingen: van

"Bosch'"

het

Besluit StaatstoeZicht op de Bosschen 1943:
.
.
(afkorting: BesluitS.T.B.)
Artikel 1. Onöer bosch verstaat dit besluit ,elk terrein, dat dient

voor de voortbrenging van hout of van bijproducten van den
boschbouw.
",'.,.
_- Artikel 2 legt de beteekenis van het bosch vast op economisch •.
Beteekenis
orologisch, bodemkundig, klimatologisch, sociaal. aesthetisc'h en
, van het hosçh.
- natuurwetenschappelijk gebied, en voor: de jacht,
Objecten van het Artikel 3. Onder het Staatstoe;icht op de bosschen staan:. alle
bosschen. alsmede alle andere houtopstanden en boomen;
Staatstoezicht.
het gevelde hout. totdat het van het terrein is verwijderd;
alle ondernemingen. tot welker bedrijf behoort het kweeken
van plantsoen en laanboomen •.het .. winnen van boschzaden of
de handel in deze producten.
Artikel 4 geeft de organisatie van h~t S.T$.:
,
'
Organisatie van
Hoofd van het S.T_B. is de Directeur van het Staatsbosch~
het Staatstoezicht.
beheer. Lagere organen zijn de houtvesters in hun ambtsgebied.
Ambtenaren en tewerkgestelden kunnen belast worden met een
taak op dit gebied.
' ,
Het hoofd. wor,dt bijgestaan door een afdeeling ,.Particulier
bosch~ezit". ,De I_eider daarvan benoemd uit den kring van
de Nederlandsche particuliere boscheigenaren. Elk van de lagere
organen krijgt aan zich toegevoegd een raadsman. als vertegen::woordige'r ,van het particuliere boschbezit in zijn ambtsgebied.
Taakomschrijving. Artikel 5 bepaalt dat het·· St~ats~zicht gesthiedt in den vorm
van een beclrijfstoezicht. en geeft nader aan naar welke punten
het toezicht zich richten zal bij d~ vervullihg van zijn toeziende,'
leidende, regel,ende en controleerende taak.
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Ins.tandhouding en " Artikel, 6. Het Hoofd S.T.B. diel}t el' voor zoover mogelijk voor
uitbreiding totale
te zorgen, dat in plaats van boschgrond, waaraan een andere
boschoppervlakte.
"bestemming wordt gegeven, terreinen van dezelfde grootte
worden beboscht.
. .~
Bovendien dient hij de bebossching van woesten grond te . . .
bevorderen.
Boschschappen.
Artikel 7. Het Hoofd -S.T.B. bevordert ~het vor~en van bosch~
schappen. welke ten doel hebben versnipperd boschbezit ih één
beheer te vereenigen.
Banbosch.

Artikel 8 (1) opent de mogeIijkheJd dat een bosch. waarvan het
ontstaan en het behoud uit een oogpunt van landsbelang nood~
zakelijk is. door het Hoofd S;T.B. tot "banbosch" verklaard
wordt.
"
.""
"
(2) Bij een beschikking kan deze den bezitter van zulk een
bosch voorschrijven bepaalde- maatregelen te treffen of na te
laten.
...
(3) Kosten en winstderving tengevolge van zulk een beschik~
king komen ten laste van den staat. Het bedrag der schade~ "
\
loosstelling vastgesteld door het Hoofd S.T.B.
Hoofd S.T.B. kan Artikel 10. Het" Hoofd' S.T.B. kan 'den boscheigenaren en den
oncle:rnemingen. bedoeld in Art. 3, door een beschikking voor...
voorschrijven en
schrijven, bepaalde maatregelen te treffen. of na te laten.
verbieden. '"
Artikel 11. De boscheigenaar voert het "beheer over zijn bosschen,
Eigenaar
en is verantwoordelijk voor de naleving van alle vérplichtingen
verantwoordelijk.
krach~ens dit besluit.
J
'
Artikel 12 geeft een opsomming van de verplichtingen tegenover
het geheele volk. welke de boscheigenaar bij de uitoefening van
zijn boschbedrijf moet nakomen.
~
Verplicht :
Artikel 13 legt den boscheigenaren de verplichting op desverlangd
./den organen van het S.T.B. initchtingen te geven over het beheèr
Inlichtingen,
Contröle,,~
van hun bosschen. en dezen de gelegenheid te geven hun boschJ
bedrijven te controleeren.
Recht van toegang.
De door de organen van het S.T.B. gemachtigde personen
hebben recht van toegang tot terreinen. waarover dit' toezicht
zich uitstrekt.
....
";Bepaling
Àrtikd H. (1) De jaarlijks in elk bosch te vellen hoeveelhéid
jaar...velling.
wordt door het Hoofd S.T.B. door een beschikking bepaald,
Lastgeving
Hij kan ook door een beschikking lastgeven tot h~t venen
of rooien van houtopstanden, hoornen en stobben, en de be..
tot velling.
Bepaling bestem..
stemnJÏng van het hout bepalen.
Bij Beschikking van het Hoofd S.T.B. van 11 Augustus
min9 van het hout.
1943, nr D. 1380, is het volgende bepaald:
Art. 2. Als boschbedrijfsjaar in den zin van deze beschik~
king geldt het tijdvak van 1 October tot en met
30 September.
Art. 3~ Vo;r het boschbedrij fSjaar 194<i wordt aan bosch ...
eigenaren of gebruiksgerechtigden van bosschen. op grond
van Art. H, lid 0). van het Besluit S.T.B.• een alge..
meene last tot velling opgelegd.
Art. 4. De op voornoemden rustender, '{crplichtingen wor::'
den hun per schriftelijke lastgeving ("làstgeving tot
velling en oplevering van hout") bekend gemaakt.
Volgen nog eenigè nadere regelingen.
Art. 7• Voor de vellingen krachtens deze beschikking
wordt de vergunning, bedoeld hij Art. 14. lid (3) van~
het Besluit S.T.B. beschouwd te'>zijn verleend tot de in
de lastgeving genoemde hoeveelheden. een" en ander on ..
der voorwaarde van herbeplanting overeenkomstig de
te geven aanwijzingen op grond van Art. 14. lid 2 van
het Besluit S.T.B .•
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Herbe:bossehing.
"erbod vellen of
rooien zonder
, vergunning

Hoofd S.T.B.
V ..bod schadelijke
handelingen.
Verbod ongebrui:"
ke~jke snoeiing.

Verplicht
bedrijfsplan.

Verplicht

I
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(2) Het Hoofd S.T.B. kan aan een boscheigenaar de ver..
plichting opleggen kapvlakten te herbebos~chen. (Zie bI. 143.)
(3) Het 'is verboden houtopstanden, afzonderlijke boomen of
stobben te vellen o( te rooien zonder vergunning van het Hoofd

S.T.B.
(4) Het is verboden handelingen te vérrichten, welke ten ge..
volge kunnen hebben, dat houtopstanden of boomen afsterven.
(5) Het is verboden ,houtopstanden en boomen te snoeien, voor..
zoover niet volgens de regelen van den boschbouw geboden
I
of gebrui.kelijk.
Van 'de verboden (4) en (5) kan het Hoofd S.T.B. vrijstel ..
ling verleenen.
.
Artikel '15. (.I) Èigen~r;n van bosschen, grooter dan 10 ha, (met
inbegrip der daarbij behoorende wegen en onbeplante pereee..
len), zijn verplicht volgens een èenvoudig bedrijfsplan te wer..
ken, dat - VOOr ,hun rekening' Voor ,een tijdvak van telkenmale
10 jaren moct worden opgesteld.
Deze 'bedrijfsplannen mocten worden goedgekeurd door het

Hoofd S.T.B.
(2) Jaarlijks moet een kapplan alsmede een kultuurplan aan

jaarlijksch
kapplan en
kultuurplan.
" erplichte
bockhouding.

de_ lagere organen van het S.T.B. worden overgelegd. ter goed..
keuring door het Hoofd S.T.B. Afwijking hiervan slechts met
.
toestemming van het Hoofd S.T.B.
.- (3) Van de resultaten van het boschbedrijf moet worden boek..
gehouden.
(4) Van bovengenoemde verplichtingen (1), (2) en (3) kan
het Hoofd S.T.B. tijdelijk vrijstelling' verl~enen.
. Bij Beschikking vaw26 Juli 1943. nr D, 1365, afd. Alge ..
'1
meene za_ken, van het Hoofd S.T.B. wordt aan bosch..
eigenaren, wier bosschen cen grootte hebben van meer dan
10 ha, doch minder dan 50 ha, voor den tijd van één jaar
vrijstelling verleelld van de verplichtingen krachtens Art. 15
bovengenoemd.
Verandering
Artikel 16. Voor het bestem~en 'van een bosch voor gebruik ~oor
gcbruiksvorm van
andere doeleinden heeft de boscheigenaar de toestemming noo..
boschterrcin ver...
qig van het Hoofd S.T.B.
" cischt toestemming

Hoofd S.T.B.
Eigenaar of
gebruiks..
" gerechtigde.
Verldaringen
Grondkamer.

Artikel 17. Heeft een eigenaar een bosch verpacht, of op andere
wijze het gebruik ervan aan een derde afgestaan, dan treedt
voor de toepassing van dit besluit de gehruiksgerechtigde in
• de plaa!s van, den boscheigenaar.
Artikel 18. (1) De Grondkamer geeft. indien ,het een bosch be..
treft.. alleen'" met toestemming van het Hoofd S.T.B. een ver..
klaring van geen bezwaar of volgens- de Art. 2 en 3 der Veror..

dening nr 219/1940. gewijzigd door de Verordening nr 103/1942.
Het Hoofd S.T.B. weigert de toestemming, indien de rechts..

I.
,

handeling, vooral door versnippering van het bosehbezit, een
ernstig nadeel zou blijken VOOr de vervulling van de taak van
het bosch .•
Bovenbedoelde verordeningen bevatten de Besluiten van
de Scçr.-Gen. van Landbouw, van Financiën, en van Justitie,
van 27 November 1.940, en van 8 September 1942, houdende
regelen met betrekking tot rechtshandelingen ten' aanzien
van landbouwgronden. (Oorspronkelijk luidde deze titel:
regelen met betrekking tot het vervreemden van landbouw..
gronden.)
"
'I:ot goed begrip dient vooraf aangeteekend te worden
dat het besluit vod verstaat onder:
'
1: "land"': la"nd waarop eenige vorm van bodemcultuur als
bedrijf wordt uitgeoefend. met de daarbij behoorende
gebouwen. Mede alle gebouwen welke voor landbouw..

,
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.
doeleinden zijn

:/

,.

ingericht en dienen tot uitoclening van
het landbouwbedrijf.'
2: "landgebrujker": dengene die rechtstreeks en zonder
tusschenpersoon de leiding van het bedrijf beeft. of zal
hebben.
De vooonoemde Art. 2 en 3 bevatten de volgende be-

palingen:
overe~nkomst. waarbij onder bezwa~
renden titel. of bij schenking onder de levenden:
1. land wordt overgedragen of
'.
2. een zakelijk recht op land wordt ,gevestigd of gewij~
zigd, of overgedragen,
heeft geen rechtskracht zonder voorafgaande schriftelijke
uerklaring uan de Grondkamer, waaruit blijkt. dat geen
, pezwaar "bestaat tegen de tegenprestatie en de overeengekomen voorwaarden, alsmede tegen den verkrijger, en
dat de algemeene en bijzondere landbouwbedrijf.sbelan~
gen niet worden geschaäd.
.
Lid (2). De.ze verklaring wordt niet afgegeven, tenzij
gebleken is:
t. ...
1. dat de tegenprestatie niet haoger is dan in het jaar
1939 vaar soortgelijke goederen in dezelfde: streek
had kunnen zijn bedongen;
2. dat de toekomstige' verkrijger landgebrUIker is.
Lid (3). Ten aanzien van executorialen verkoop en an~
deren verkoop in het openbaar is het bepaalde bij Art. 3
van toep~ssing. •
"

Art. 2. Lid (1). Een

/

\

In beroep gaan.
.~

Bodemproductie.

Art. 3. Lid (I). Executoriale verkoop en" andere verkoop in
het operibaar van land en van een· zakelijk recht. als
bedoeld in Art. 2. lid (1). onder 2. hebben geen rechts~
kracht zonder voorafgaande schriftelijke verklaring van
de Grondkamer. waaruit blijkt. dat geen bezwaar bestaat
tegen de veilingsvciorwaarden. en dat de 'algemeene en
bijzondere landbouwbedrijfsbelangen niet worden ge..
,. ,schaad.
Lid (2). De veilingsvoorwaarden. als bedoeld in het
vorige lid. dienen in te houden:
'
1.. den minimum en maximum verkoopprIjs. door de
Grondkamer vastgesteld met inachtneming van het
bepaalde bij Art. 2. lid (2);
2. de bepaling, dat uih;luitend door land gebruikers aan
de veiling mag worden deelgep.omen: :
(2) De Secretaris.. generaal van het Dep. v. Landb. en V. geeft,
indien het een bosch betreft. de verklaring van geen bezwaar
volgens Art. ~c der in lid (1) genoemde verordening slechts
af. gehoord het Hoofd S.T.B.
Art. 4c van die verordening bep;alt, dat in bijzondere ge~
vallen de Secr.~gen. v. Landb.. na overleg met de Grond~
kamer. den Boerenleider, en. voor zoover • het den prijs
betreft. met den Gemachtigde voor de prijzen. ook. met
afWijking van het voornoemde Art. 2 en 3 bepaalde. in
plaats van de Grondkamer een _ verklaring van geen
bezwaar kan afgeven.
Artikel 19 regelt de mogelijkheid van- het in beroep gaan tegen
voorschriften en beslissingen van de zijde van het S.T.B.
Artikel 20 bepaalt dat de Art._ 8 en 9 van de Bodemproductie~
wet 1939 van overeenkomstige toepassing zijn, met dien ver..
stande. dat in plaats van den Minister treedt het Hoofd S.T.B.
Deze artikelen luiden voor de toepassing in dit ver~
band als volgt:

Art:- 8. (Zooals dit gewijzigd is bij Besluit v. d. Secr.~gen.

"

ft .!lll

Irl

'''!1

! 111

p

,'IlIla'!! J J

'I' J'

! I!

.~"'.-'

..,

/

147
"

'.

, '

v. Landb. en V. van 14 Nov. 1941. nr 1.1632, Dir. v. d.~
Landb., AId, X) :
..
(1) Krachtens beschikking va_n het' HàOfd S::[.8. kan:
desnoods met behulp van den s.terken ann, worden te
niet gedaan of verricht., hetgeen in strijd met eenig
krachtens het Besluit S.T..B. gegeven voorschrift is of
wordt verricht of nagelaten. en wel op kosten van" den
overtreder.
,
(2) Ook kan door vnd Hoofd aan den overtreder het
gebruik van gronden en bedrijfsgebouwen. ten aanzien
waarvan een of meer voorschriften zijn gegeven, worden
ontzegd. en aan andere personen of instellingen worden
tbegekend, doch voor niet., langer dan één jaar. of in
. bijzondere gevallen voor niet langef dan drie jaren,'
telkenmale tegen een door of vanwege vnd Hoofd met
die personen of instellingen overeen te komen vergoeding,
welke komt ten, bate van hem, aan wien het gebruik is .
ontzegd. Laatstgenoemde blijft aansprakelijk voor alle
verbintenissen., die hij heeft aangegaan. in de verander...
stelling, dat hij het gebruik van die gronden zou hebben.
voor zoover . deze verbintenissen niet in "strijd komeh
met eenig bij of krachtens het Besluit S.T.B. gegeven
voorschrift.
(3) Op toekenning van het gebruik van gronden krach~
tens het tweede lid zijn de wettelijke bepalingen op het
gebied van de pacht niet van toepassing.

Art. 9. Het Hoofd S.T.B. kan bij dwangbexel de ingevolge

Staatsboschbeheer
en bosschen van
publiekrechtelijke
lichamen.

Strafbepalirigen. f

het vorige artikel verschuldigde kosten' invorderen. De
tenuitvoerlegging hiervan geschiedt op de wijze, bij het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ten aanzien
van vonnissen en authentieke aeten voorschreven. Verzet
/
hierteg'en kan aangeteekend worden binnen 30 dagen na
de beteekening.
Artikel 21. (1) De uitvoering van de bepalingen van dit besluit
gesd;liedt op de gronden van het Staatsboschbeheer langs ad~
ministratieven weg.
.
'.'.
..
(2) Voor de gemeentebosschen -en de bossch-en van andere
· publiekrechtelijke lichamen kan de Secr.~gen. v. Landb. en V .•
in overeenstemming met den Secr.-gen. van het departement,
· dat het toezicht over dit lichaam heeft, aanvullende voor~
schriften uitvaardigc~.
.
Artikel 22 (I) bevat de strafbepalingen.
Terwille van· de overzichtelijkheid zullen deze, aan het
einde van deze behandeling van het Besluit S.T.B. opgesomçl
wo,den (bI. 148).
.
,
(2) Indien een strafbaar gesteld feit wordt begaan door of
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf uitgesproken tegen
hem. die tot het plegen, van het feit opdracht gaf of die de
feitelijke leiding-_had bij' het verboden handelen 9f nalaten.
~
(3) I?c strafbaar 'gestelde feiten zijn" ove~tredingen.
Artikel 23 regelt de opsporingsbevOegdheid en inbeslagneming.
Artikel 24. Voorschriften· ter uitvoering van dit besluit worden
door' den Secr.-gen. v. Landb. en V. gegeven.
Artikel 25 (1)" tlm (6) bepaalt de intrekking van een aantal ar~
tikelen in de Boschwet 1922, in. de Organisatiebeschikking
Bodemproductie 1939. en in de Bodemproduetiebeschikking 1939.
(wat deze bèide laatste betreft. zie bI. 142). alsmede_wijzigingen
· in een aantal artikelen van de Boschwet 1922. van de Bodem~
, productiewet J939, van het ·Bodemproductiebesluit 1939. en van
"
de Nátuurschoonwet 1928.
'
(7)" Maatregel!!n. welke op grond, van een de~ hierboven ver~·
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melde vervallen bepalingen betreffende de bodemproductie ge·
troffen zijn, blijven van kracht en worden aangemerkt als maat.·..
regelen of ,beschikking ingevolge Art. 24 'van dit ,besluit.

Op~ommir1U van de strafbepalingen, ~el'"vat in Art. 22 van het
,Besluit Staatstoezicht op de bosschen 1943.. ~
Strafbaar als overtreding. zijn gesteld de volgende feiten:
1. Overtreding van de voorschriften in Art. 13·: verplichting in ..
2.
3.

, 4.
5.
6.

lichting te geven; gelegenheid tot contrêle; recht van toegang
tot Ode terreinen.'
.
.
,
Overtreding van de voorschriften in Art. 14, lid (3), (4) of
(5) : verbod vellen of rooien zonder vergunning Hoofd S.T.B.;
verbod schadelijke handelingen; verbod ongebruikelijke snoeiing.
Overtreding van de voorschriften in Art. 15: verplicht bedrijfs·
plan; verplicht jaarlijksch kapplan en kultuurplan, alle goed
te" keuren door Hoofd S.T.B.: verplichte boekhouding . .
Overtreding van het voorschrift in Art. 16; verandering ge ..
bruiksvorm bosch terrein vereischt toestenuning Hoofd S.T.B.
Overtreding van een beschikking krachtens Art. 8, lid (2):
treffen of nalaten van bepaalde maatregelen in "banbosch",
voorgeschreven door Hoofd S.T.B.
Overtreding van een beschikking kraéhtens .Art. 10: treffen of
nalaten van bepaalde maatregelen 'door boscheigenaren 'en
eigenaren van zaad· en plantsoenondememingen, voorgeschr~en

door Hoofd S.T.B.
,
7. Overtreding van een beschikking krachtens Art. 14, lid (1) of
(2): Hoofd S.T.B. bepaalt de jaarlijks te vellen houtmassa.
kan last geven tot vellen of rooien, de bestemming van het
hout bepalen, en de verplichting opleggen de ontboschte ter·
reinen te herbebosschen.
8. Overtreding van een bepaling, uitgevacudigd krachtens Art, 21,
lid (2),oIArt.2i:
','
"
Art. 21. lid (2) : aanvullende voorschriften voor gemeente..
bosschen en bosschen van andere publiekrechtelijke lichamen,
uit te vaardigen door den Secr:·gen. v. Landb. en V.
Art. 24:, voorschriften ~ ter uitvoering van het Besluit
S.T.R, uitgevaardigd door den Seckgen. v~ Landb. en V.
Overtreding wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste één
jaar, en met geldboete van ten' hoogste honderdduizend gulden.
of met een dezer straffen.

Il, Maatregelen met betrekking tot de distributie, de verhandeling, de
bewerking en verwerking van hout en houtproducteit.
j'; BESCHIKKING VAN DEN SECR.-GEN. VAN, HANDEL, N. en S .. van 15 Jl/Ii
1941 : houtproducten aangewezen als distributiegoederen in den zin
van Art. i der Distributiewet 1939. I

,

\

2. HOp,TBESCHIKKING 1~41, nr i. Beschik}dng van den Secr.gen. van Handel.
N. en S.. van .3 September 1941. zooals deze gewijzigd is tot en
met 7 October 1943.
Hout en
,houtproducten.

Artikel 1 geeft begripsbepa.lingen, waarvan 'enkel~ hier volgen:
De beschikking verstaat onder:
Hout: hout op stam - waaronder begrepen nog niet gerOOide
stobben enlof stronken - ; al dan niet gebruikt rondhout
- waaronder begrepen gerOOide stobben eolof stronken - ;
al dan niet gebruikt, gezaagd of bewerkt naaldhout; al
dan niet gebruikt, ÇJezaagd of bewerkt loofhout; hout. dat
een of meer bewerkingen heeft ondergaan. waardoor de
natuurlijke samenstelling is gewijzigd; triplex; fineer; vezel#
platen (board); rotting'.
'
HoutproducterJ: producten, welke géheel of voor het grootste

,
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deel uit hout bes~aan. Door, of namens den Secr>gen. v. H.,
N. en S. kan worden bepaald, welke producten geacht
worden voor het grootste deel, uit hout te bestaan.
beSchikking
Artike1 1 bis. (I) Het in· deze besçhikking bepaalde is niet van
toepassing met betrekking tot griendhout, griendho,.-utproduden,
geldt niet voor
griend, kurk en .
"
kurk en kurkproducten.
'.,
.~ ,
een aantal ver..
(2) Het in" deze bcsçhikking bij de Art. 6 tot en met 9 be ..
werkingsproducteo.
paalde is niet van toepassing met betrekking tot hout dat ver..
w~rkt is. of mag worden tot rijwielbanden. klompen. sandalen,
zolen en hakken, cellulose. hout,slijp en houtmeel. in een nor..
maal daarop gerkht bedrijf. en nog eenige producten,
,
Distributie..
Artikel 2 bepaalt dat hout en houtproducten zijn aangewezen- als
,goederen.
distributiegoederen in den Izin van Art. 4 der 'Oistributiewet

.

De

,

.'

1939,
Rijksbureau
'voor hout.

Artikel 3. Er is een 'Rijksb~reau voor hout. gèvestigd ~e'" Ams~er ...
dam. onder leIding van een, directeur. ·die bij de uitvoering
, . van de in deze beschikking vervatte regeling optreedt namens
den Secr.~gen. v. H .• N. en S.

InschrijvingspIicht
ondernemingen.

Artikel 4. ~ Iedere onderneming is verplicht aàn den directeur vnd,
op daartoe' bestemd formulier' het verzoek te doen. haar. bij
het Rijksbureau voor hout te doen ipschrijven. Dispensatie is
mogelijk. Aan de inschrijving kunnen voorwaarden worden
verbonden.
De inschrijving kan geweigerd worden, indIen naar het oor·
deel van den directeur vod de aanvrager niet beschouwd lean
worden als een onderneming in den zin van Art. 1.

Opgavepüc~t.

Artikel S. Een ieder is verplicht aan den directeur vnd op diens
verzoek opgave te doen .van zijn voorraden hout en houtpro·'
ducten en van de door hem gekochte. verkochte. gebruikte,
verzaagde. geïmporteeide of geëxporteerde enz. hoeveelheden
hout en houtproducten. alsmede van de doeleinden daarbij.
Deze opgave dient te geschieden binnen een door den direc,:
teur te; bepalen termijn, en op daartoe bestemde formulieren.
Dispensatie is mogelijk.

,

Artikel 6. Het is verb~den zonder schriftelijke toestemming van
den directeur vnd buitenlandsche koopcontracten te ,sluiten. te"
annuleeren of te wIjzigen .•
Artik~l 7. (1) Het is verboden ,zonder schriftelijke vergunning van
Verhandeling;
den directeur vnd hout of houtproducten' te koopen, te vergebruik, bewerking
koopen of af te leveren, te ge;bruiken. te verbruiken. te bewer·
of voorradig
hebben. van hout·
ken. te verwërken, ve~agen daaronder begrepen, te doen' be·
werken. te doen verwerken, te doen ,verzagen. of v~orhand.en
vcreischt vergun...
.
ning van Directeur - of in voorraad te houden.
(2) De richtlijnen ten: aanzien van het verleenen van vergunnin ..
R.B.H.
gen als bedoeld, in lid (l), worden door den Secr....gen; van
H., N, en S. vastge~teld.
(3) Van dIt verbod kan, algemeene of bijzondere dispensatie
'
."
.
...
verleend worden. " .
(.. ) Aan d~ vergunning of dispensatie kunnen - voorwaarden en
. \.
.. .
beperkingen worden verbonden.
(5) Een vergunning mag zonder toestemming van den directeur
vnd niet worden overgedragen.
(6) Van dit verhad geld_t tot een, nàäer door den directeur,.~
vnd te bepalen tijdstip ee~_ algemeene dispensatie.'
.

Buitenlandschc
"koopcontracten.

C

I
r
I

I
1

(J,M.E.S.-voorschriften

bi~dend.

Artikel 7 bis. (I) Het is verboden hout,' dat geveld of gerooid is . . .
uit bosschen of andere" houtopstanden in Nederland. voor zoo ..
- ver dit hout in den handel wordt gebracht, anders in te deelen.
te meten. te sorteeren of op" te werken da,n, overeenkomstig
de als bijlage bij deze beschikking gevoegde "I.M.E.S ...voor...
schriften 1943''. (Vastgesteld, door den Gemachtigde voor het

.
,
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boschwezen, de houtvoorziening en de jachl Zie bI. 154).
(2) De Gemachtigde vod is bevoegd de .J.M.E.S.~vóorschrif...
ten uit te breiden of, te wijzigen.

,

Artikel 8. Het is aan natuurlijke oE rechtspersonen. die van den
Personen buiten
handel in hout niet hun normale bedrijf maken, verboden hout
de:n houthandel
te koepen zonder daartoe ,,-van den directeur, vod verkregen
mogen :slechts hout
schriftelijke,' verguiming, tenzij dit hout voor "eigen gebruik is
voor eigen gebruik
bestemd.
•
zonder vergunning
Aan dil;! vergunning kunnen voo,waarden en beperkingen
kOOpCD.
worden verbonden.
Geen vervoer
zonder vergunning
en vervoerbe\\ijs.

Artikel 9. Het is verboden de onder de toepassing van dCjZe be ...
schikking vallende distributiegoederen te vervoeren of te doen
vervoeren.
Dit verbod geldt niet, voor, zoover het vervoer gedekt is
door een vervoerbeWijs dat daartoe vergunning geeft, afgegeven
door of namens den directeur vnd.; ,
•
Aan de vergunning kunnen voorwaarden en beperkingen
worden verbonden; niet nakoming van eeR voorwaarde, zoO'"'
mede overdracht, maken een vergunning ongeldig.
Van dit verbod ,kan door of namens den Secr.~gen. van
H" N. en S. algemeene of bijzondere dispensatie verleend
worden.
C" •

Verplichte bijdrage Artikel 10. (1) De bij het Rijksbureau voor hout ingeschreven onder...
nemingen zijn verplicht" tot de - door den Secr.~gen. van H.,
in de kosten.
N. en S., of den directeur vnd -.:. vast te stellen' betalingen:
B. bijdragen in -de kosten, verbonden aan de uitvoering van
deze -regeling; ,
b. voorschotten op bovenbedoelde bijdragen\
(2) Voor de krachtens Art. 7, 8 en 9 verleende vergunningen
Consentgeld.
of vervoerbewijzen wordt een - als boven vastgesteld - con...
sentgeld geheven.
~
,
(3) Voor de uitreiking van bescheiden in verband met deze
beschikking worden - als boven vastgestelde - Q~dragen in
•Uitreikingskosten •.
rekening gebracht.
(5) Van de in de leden (1), (2) en (3) bedoelde verplichtingen kan door of namens den Secr....gen. van H., N. en S. ge ...
beele of gedeeltelijke dispensatie worden verleend.

Artikel 11. Voorschriften en verplichtingen, vervat in of voort...
vloeiende uit her-bepaalde in ae Art, 5 en 6. worden beschouwd
als voorschriften. onderscheidenlijk verplichtingen, als bedöeld
in (oorspronkelijk: Art. 18 der Distributiewet 1939. doch
thans:) Art. 1. lid (1). onder 2. aanhef. van heLEc.onomisch
sanctiebesluit 1941.

•

In bedoeld Art. I, lid (1), ondèr 2,wordt gezegd: "Met
hechtenis van ten hoogste een jaar en met geldboete van
ten hoogste vijfentWintigduizend gulden. of met één "van
deze straffen, -wordt gestraft hij die in strijd handelt met
een voorschrift, gesteld bij of krachtens de Distributiewet
1939", '
. .
(De strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als over...
tredingen. )
.
. (Behalve de bovenv~rmelde straf. kunnen nog de bijko-mende straffen - sancties - worden opgelegd. welke ver..
meld worden in -Art. 3 van het Economisch saIlctiebesluit:
verbod bedtijfshandelingen of sluiting of stillegging van het
bedrijf 'voor een door den rechter te bepalen tennijn van
ten hoogste vijf jaren: verbel.!rdverkIaring der voorwerpen;
openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak; betaling van
een' aimvullend geldbedrag ter ontneming van behaald voor...
dee1.)
Het heeft in het verband van cBt overzicht geen zin het verloop

I
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3.

'1~ij

van zaken met betrekking tot verleenlng en intrekking van alle
bovenbedoelde dispensaties weer te geven. Dé wisselingen daarin
zijn slechts actueel van belang voor ondernemers.
"

zijn BEKENDMAKING, ~eplaatsl i~ de NEDERLANDSCHE, STAATSCOU,
RANT VAN 1 OCTOBER 1943, nr 191, geeft de Directeur Van

het Rijksbureau, voor kout. daartoe

g~machtigd

door den Secr...

I': gen. van H., N. en S.. ter uitvoering van Art. 4. tot en met 9
H9utbeschikking 1941, nr, 1, een Samenvatting van verboden en

dispensaties. waaruit. het
BegripsbepaliDgen.

.

'

Detailhandel
houtproducten vrij
. va~ inschrijving.

Voor keopen, ~'
verkoopen en '
afleveren ver...
gunning vercischt.

vo~gende

overgenomen wordt:

Artikel 1. Weekhout :a11e rondhout. voor zoover dit kan worden
gerangschikt onder een der sortimenten, omschreven. in de §§
6 tJrn 8 en 21 tlrn 26 van de I M.E.S.~voorschriften 1943.
(zie bI. '154). alsmede alle gezaagd en beslagen hout.
-:-Brandhout: alle hout. dat ongeschikt is voor werkbout:
Generaforhout: hout. dat bestemd' is voor het vervaardigen
van blokjes voor gasgeneratoren..
.
Sfobbenhout: ondergrondsch hout en' het stamdeel, dat na vel~
ling aan den wortel blijft.
Vruchtboomen: appel.... pere.... pruime-. kerse"" perzik~ en moer...
beiboomen.

•
Artikel 2. Van de verplichting tot ins~hrijving
(Art. ,4 Houtbeschikking) wordt dispensatie verleend aan die ondernemingen, ,
die van den detailhandel in hqutproducten of rotting haar lIDI",..
<4'male bedrijf maken. '''''f"
Artikel 3. Onvenninderd het bij Art. 4: dezer bekendmaking be~
paaide. wordt de bij Art. 7. lid (6) der Houtbeschikking gegeven algemeene dispensatie van den eisch eener vergunning
(Art. 7. lid (1)) ingetrokken ten aanzien van het koopen; vet'...
koopen en afleveren van:
10. hout op stam;
2 0. werkhout. inlandsch zoowel als buitenlandsch. gebruikt
zoowel als ongebruikt;
3°. generatorhout ;
4:°.• stobbenhout. indien op de daarop betrekkh{g hebbende
. vergunning. dan wel lastgeving tot rooien. afgegeven door
het Hoofd S.T.B .• is venneld, dat het drent te worden be... '.
werkt of verwerkt voor .speciale doeleinden;
5°. brandhout. geen generator.. of stobbenhout zijnde. voor
zoover dat wordt betrokken bIj den, producent en' niet is
, bestemd voor de voorziening in de normale eigen brand..
houtpehoefte van den kooper.
','
.
.

,

"

,

,.

.

Koopen, verkoopen Artikel 4. Dispensatie van den eisch, eener· vergunning (Art. 7.
lid (1) der Houtbeschikking) 'wordt verleênd ten aanzien van
en afleveren licht
,het koopen, rJerkoopen en afleveren van: ...
staakhout en

. vruchtboomenhout
zonder vergunning.

,

1°. licht staakhout. voor zoover dit wordt verkocht en afge ..
leverd door producenten en handelaren aan, en wordt ge..
kocht door. landbouwers, tuinders en veetelers voor eigen
bedrijf tot een ma\':imumhoeveclheid ,1nIl 1 ma per bedrijf
per boschbedrijfsjaar (1 October---':3Q S~ptem~er).
Aan deze dispensatie worden de volgende voorwaarden
en beperkjngen verbonden:'
.
8. producenten, moeten na verkoop op formulieren aan het
Rijksbureau voor hout op'geven de door .hen verkochte
hoeveelheden en soorten. met vermelding van de namen
en a<;lressen van de koop ers.
b. handelaren mogen slechts aan ,hun gebruikelijke afne..
nemers verkoopen en afleveren,' en moeten dezelfde op ..
gave aan het R.B.H. doen;
r. hout van vruchtboomen. met uitzondering van' het verkoopen en afleveren van dit hout ,door den producent.

"

",

,
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Voor bewe.rke-;';',
A.r"tikcl 5. Onverminderd het in Art. 6 dezer bekendmaking bé .. / .
verwerken en ver...
paalde, wordt de hij Art. 7. lid (6) der Houtbeschikking gezagen. van inhmdsch
geven _algemeene dispensatie van den eisch eener vergunning
en buitenlandsch
(Art. 7. lid (1) der Houtbeschikking ) ingetrokken ten aanzien
EUl'opeesch: hout
van het bewerken. doen bewerken. verwerken en doen verwer..~
vergunning ver...
ken "(verzagen en doen verzagen daaronder begrepen) van
eischt.
rond. gezaagd of beslagen inlandsch en buitenlandsch Euro ..
'Peesch hout.
.
Bewerken, verwer... Artikel 6. Dispensatie van den eisch' eener vergunning (Art. -7,
ken en verzagen
lid (1) der Houtbeschikking ) wordt verleend ten aanzien van
werkhout voor
het bewerken, doen bewerken, verwerken en doen verwerken
bedrijf, en enkele
(verzagen en doen verzagen dBB,ronder begrepen) van:
sortimenten
10. werkhout voor gebruik in eigen landbouw... of boschbedrijf
zonder vergunning.
door producenten. die in het bezit zijn van een lastgeVing
tot vellen en opleveren van hout, tot cen hoeveelheid van
0.5 % van de in die lastgeving vermelde hoeveelheid. met
een minimum van ('.5 m3 en een maximum van 3 m~ per
boschbedrijfsjaar (1 October-30 September),
hout van vruchtboomen :.
_
3°. brandhout. geen generator.. of stobbenhout zijnde;'
-4 0. stobbenhout. tenzij op de daarop betrekking hebbende ver..
gunning. dan wel lastgeving tot rooien, afgegevén door het
Hoofd S.T.B .• is vermeld, dat het dient te worden bewerkt:"
of verwerkt voor speciale doeleinden.
Aan deze dispensatie wordt de voorwaarde verbonden
dat de onder 10 bedoelde producenten van de b~werkte.
resp. venverkte hoeveelheden en soorten hout nauwkeurig
aanteekening houden op daartoe bestemde formulieren, welke
telkens aan het R.B.H. ,moeten worden gezonden.
Artikel.." De bij Art. 7, ,lid (6) der Houtbeschikking gegeven
Voor gebruiken,
algemeene dispensatie wordt ingetrokken ten aanzien van het
verbruiken, bewer..
ken, verwerken en
gebrUiken. verbruiken. bewerken. verwerken. doen bewerken en
verzagen van alle,
doen verwerken (verzagen en doen vcrzllgen dlillronder begrepen). van alle ~oorten hout van niet..Eut'Opeesche herkomst.
niet...Europeesch
·hout vergunningvereischt.
Artikel 8. Oll\'erminderd het bij de, Art. 5 tlm 7 dezer bekend ...
making bepaalde, wordt de bij Art. 7. lid (6) der Houtbeschik..
Voor bewerken,
king gegeven algemeene dispensatie van den eisch eener ververwerken en
gunning (Art. 7, Hd( 1) der Houtbeschikking) ingetrokken
verzagen tot een
ten aanzien van het bewerken. doen bewerken, verwerken en
aantal doeleinden
dOCll [Jerwerken (verzagen en doen verzagen daaronder begremet name vergun...
ning vereischt.
r"
•
pen) van: .
1 0. hout. dat in aanmerking komt voor werkhout. tot brandhout of brandhoutblokjes ; •
.
2 0. hout tot houtskool;
3~. hout ·voor vetduistcringsdoeleinden. of ter bescherming van
glasrulten ;
,
.
r
-4 0. hout en houtafval tot houtslijp, cellulose of houtmeel;
5°. hout tot houthlokjes voor gasgeneratoren.
Algeme~~
Artikel 11. Van het krachtens Art. 9 der Houtbeschikking bew
dispensatie
staande verbod van vervoer der onder de Houtbeschikking val ..
vervoersverbod. ,..lende distributiegoederen. ten,zij gedekt door cen vervoerbewijs
dat daartoe vergunning geeft. wordt algçmeene dispensatie ver..
[eend, behoudens het bij Art. 12 dezer bekendmaking bepaalde.
Vervoersverbod
Artik~l 12. De bij Art. 11 hierboven vermelde. dispensatie geldt
ongeschild in..
niet ten aanzien van ongeschild inlandsch eikenhout met een
lan~sch eikenhout.
dikte van 20 cm en minder. ieder jaar gedurende de periode
15 April tot 1 Augustus. ~
Boekhouden
Artikel 13. A.lIe vergunningen gelden slechts onder de voonvaar..
handelingen
de. dat van de op grond daarvan verrichte handelingen nauwvergunningen.
keurig wordt boekgehouden. eventueel volgens da,artoe _gestel...
de ,richtlijnen.

r.

\
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Voorwaarden
geldigheid. koop~
en verkoop~
vergunningen
(koopbrieven).

Artikel 14. Vergunningen tot het koopen vait".h.out of houtproduc..
ten gelden tevens voor den verkoopcr als verkoop~ en afleve..
ringsvergunning. doch zijn ongeacht het bij vorenstaand
Art. 13 bepaalde. en ongeacht nader te stellen voorwaarden ~
slechts van krac.:ht, indien:
JO. de daartoe bestemde koopbrieven volledig en ·naar waarheid
. zijn ingevuld·;
.t
-.
2°: kooper en verkoOper den koopbrief eigenhandig hebben
,.
onderteekend ;
3°, aan den kooper geen andere houtsoort of houtproducten.
en 'geen grootere hoeveelheid., wordt· verkocht en afgele..
verd dan waarop de koopbrief (nog) recht geeft;
D
4 • wat generatorhout betreft: bij verkoop ·en aflevering door,
resp, bij koop van den producent, de eventueel bij de door
'het Hoofd S.T.B, afgegeven vergunning, resp. lastgeving.
tot vellen en rooien, vermelde hoeveelheid generator..
hout wordt afgeleverd aan de Coöperatieve inkoop centrale
generatorhout u.a. (I.C,G,) te Amsterdam. dan wel deze
verklaart op afname van dit generatorhout geen prijs te
stellen;
5°. wo~dt voldaan aan eventueeIe bijzondere ~voorschriften
welke te dien aanzien' dOQr den directeur van het RB,H.
zijn gegeven.

Instantie aanvraag
,'vergunningen.

Artikel 15 bepaalt' voor de verschillende houtsoorten en hout..
producten .bij welke instantie vergunningen tot het koopen.
verkoopen. afleveren. bewerken. verwerken. doen bewerken en
doen verwerken (verzagen en doen verzagen daaronder be..
grepen). moeten. worden aangevraagd. Deze instantie is ·bijna
steeds het Rijksbureau voor h<;>ut.
Vervoersvergunnïngen voor ongeschild eikenhout. hierboven
•gen~emd, moeten worden aangevraagd· 'bij de' Directie en de .
houtvesters van het Staatsboschbeheer. '

4~GENERATORBLOKJESBESCHIKKING 1942, nr 1.
Beschikking' van den Secr.~gen., v .. Handel.

21 Juli 1912..

.

N.

en S,. van

.

Deze regelt de distributie van generatorblokjes 'Voor rnotorbrand ..
stof. Te dIen einde worden o,a. in geb.ruik gesteld: bOMen. uit
te reiken door de distributiediensten ; machtigingen tot het betrek~
ken van generatorblokjes. af te geven door door den DIrecteur
van het R.B,H, aan te wijzen instanties; toewijzigingen voor be~
voorrading van wederverkoopers (dat zijn zij die blokjes' verkoo~
pen tegen ontvangst van bonnen).
I
' I ·
Zij bevat verder een aantal verboden. voorschriften, verplichtjn~
gen, voorwaarden en beperkingen.
'
Zoo bevat bijv, Art. 8 de bepaling dat het verbruik van genera~
torblokjes als motorbrandstof is verboden, behoudens voor diege..
nen. aan wie door het Bureau generatoren en tankgas een vergun~
ning tot het. in bedrijf hebben van (een) houtgasgenerator(en) is
verleend ..
De bij of krachtens deze' beschikking gegeven voorschriften
of gestelde voorwaarden en beperkingen worden beschouwd als
voorschriften, als bedoeld in den aanhef van Art. 1. lid (0. onder
2, van het Economisch sanctiehesluit 1911. (Zie bI. 150).
" sorteering
IJl. Maatregelen met betrekking tot de indeeling, meting en
van in Nederland geveld hout,' in' aansluiting op de velling, en

voor zoover dit hout in den hander wordt gehràchf.

,

Tel: uitvoering van Art, 7 bis van de Houtbeschikking ,1941.
nr 1. werden als bijlage bij deze beschi~king gevoegd de door

,

"'1
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,den Gemachtigde voor het boschwezen, de houtvoorziening en de
jacht vastgestelde:

1. VOORSCHRIfTEN IN ZAKE INDEELING, METING EN SORTEERING VAN
IN NEDERLAND GEVELD HOUT, (I.M.E.S.-VOORSCHRII.'TENl, 19'13.
Het valt buiten het bestek Van dit overzicht om deze voorschrif...
ten hier over' te nemen. Zij zijn op verschillende plaatsen afge ...
drukt. 0.3. in de Nederl. Staatscourant van 20 Mei 1943. nr 97.
in het Nederl. Boschbouwtijdschrift bI. 303 en in het Tijdschrift
van de Nederl. Heidemaatschappij. beide van 19'13. Bovendien zijn
zij in den vorm van een dun, boekje in zakformaat te verkrijgen
bij de algemeene landsdrukkerij, tegen den prijs van f ,0.25.
I

IV. Maatrègelen me~ betrekking tot de prijzen" Prijsvoorschrift,,!).
1. PRIjSVOORSCHRII.'T 1943 GEVELD INLANDSCH HOUT.

Beschikking van den Gemachtigde voor de prijzen van 28 Octo~
bel' 1913, in werking getreden 1 OaobeT 1913. (Opgenomen ,in de
Nederl. Staatscourant van 5 November 1943. or 216. in het
Neder!. Boschbouwtijdschrift bI. 496 en in ,het Tijdschrift der
Neder!. Heidemaatschappij, beide van 1943).
Oorspronkêlijk waren deze vastgelegd in een vIjftal afzonder~
lijke prijsbeschikkingen. 0!lder intrekking hiervan zijn nu de maxi ..
mum..prljzen voor de verschillende sortimenten van geveld hout
bijeengebracht in bovenvenneld prijsvoorschrift.
Dit prijsvoorschrift volgt in" zijn ind~elingen geheel en al de

t

I,M.E.s;-voorschriften 1943.
f

De prijzen voor lang hout gelden ter plaatse van velling,_ met
dien verstande, dat het te verkoopen hout. zoodanig ligt, dat het
door den kooper op de gebruikelijke wijze kan worden weggevoerd.
De prijzen voor het overige hout. uitgezonderd generatorhout.
gelden uitgesleept, d.w.z.. dat het hout naar wegen,' bosch.. of
waterwegen of Open plaatsen moer zijn gesleept. en wel zoodanig,
dat het per as of te wáter kan worden weggevçerd.
Generatorhout moet geleverd worden aan een weg. welke met
een met 272 ton beladen wagen berijdbaar is..
De verkooper is verplicht. van eIken verkoop aaQ den kooper
een verkoopfactuur af te geven, die moet vermelden naam en adres,
. zoowet van' dt!n verkooper als van den keeper, datum van levering.
omschrijving en hoeveelheid van het verkochte hout. prijs per een ..
heid, alsmede afzonderlijk en gespecificeerd de vrachtkosten. welke
door den verkooper in rekening mogen worden gebracht. De prijzen, waartegen het hout. ten hoogste mag worden ver...
kocht, zijn voor de sortimenten der sortimentsgroepen stammen en
klossen. staakhout. stape1werkhout. brandhout en mijnhout vermeld
in daarop betrekking hebbent\e bijlagen. 1.)
Uit dit voorschrift blijkt dat uit he~ bosch slechts tot sortimen... '
ten volgens de I.M.E.S.~voorschriften verwerkt hout verkocht mag
worden. Een Uitdrukkelijk verbod tot verkoop van nog op stam
staand hout is in het prijsvoorschrift niet ~pgenomen of venneld.
Dit verbod vind men In de Houtbeschikkrng 1941. or 1. Art. 7.
lid (1). waarin gezegd wordt: ..Het is verboden zonder schrifte...
lijke vergunning van den Directeur van het Rijksbureau voor hout,
_hout of houtproducten te koopen. te verkoopen of af te leveren.
enz." (De van dit verbod 'tot een nader te bepalen tijdstip ver..
leende dispensatie krachtens lid (6) van het zelfde ,artikel, is
blijkens Art. 3. ten 1e van de Bekendmaking van den Directeur
vnd van 1 October 1943 o,a/ voor hout op stam met ingang yan
dien' datum ingetrokken (zie bI. 151). Koopvergunningen (koop'"
brieven) worden alleen afgegeven voor liggend hout. gesorteerd
volgens de ..I.M.E.S ...voorschriften.
·0

• .

.'

1) Een prijsvoorschrift voor kleine houtsorteeringen is in béwerking.
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Art. 2 van het Prijsvoorschrift zelf maakt overigens zulk een
verkoop van hout op stam ook practisch onmoge1ijk. Dit artikel
zegt nameliJk: "Indien hout van verschillende kwaliteits·. dikte·
enJof lengteklassen wordt verkocht. mag geen doorsneeprijs in
rekening worden gebracht."
.
Wenscht een boscheigenaar niet zelf voor het vellen en sorteeren
te zorgen. of is hij daar.toe" niet in staat. dan opent Art. 4: van het
Prijsvoorschrift de gelegenheid deze werkzaamheden door den kooper te laten uitvoeren. De. totale verkoopsom kan dan echter
n~tuurlijk ook pas berekend worden na velling en opwerking.
Krachteris dit Art. 4 moeten dan de daardoor ontstane kosten tot
het bedrag dat het den verkooper geoorloofd zou hebben gekost.
" te weten: het loon, de sociale lasten. en de reis· en verblijfkosten
val! de< arbeiders, van den verkoopprijs worden afgetrokken.
-,. ."

.

I.

Ten aanzien vari de prijzen bepaalt het' Prijsvoorschrift n~g het
volgè:nde :
.
.
De in de bijlagen genoemde .maxirhum·prijzen mogen met cen
f toeslag
van ten hoogste 10 % worden verhoogd. indien stammen.
klossen en zwaar staakhout .worden verkocht. die op aanwijzing
van den kooper op speciale afmetingen zijn gesorteerd. voor zoover
de bijlagen geen bijzondere' bepalingen bevatten. (Dit laatsté is
bijv. het geval ,in de bijlage betreffende grovedennen. lariksen.
Weymouthdennen., fijnsparren en Douglas, waarbij voor sommige
sortimenten een toeslag van 50 % toegestaan wordt).
,
Hout van andere soort enlof afmeting dan in - de bijlagen ge·
. noemd, mag slechts worden verkqcht .tegen prijzen. welKe niet
hooger zijn dan die, welke tot de in- dit 'prlJsvoorschrift genoemde
prijzen in een op 9· Mei 1940 algemeen gebrUikelijke verhouding
staan.
.
/'.,/
Tenslotte' is bepaald dat de Gemachtigde voor de prijzen in
bijzondere gevallen afWijkingen. van het in dit .prijsv90rschrift be ..
paalde kan toestaan of vasfstellen. en het afwijkend toegestane
of vastgestelde s;chriftelijk ter kennis ',:"a~ de, betrokkenen brengt.

t

2. PRIJZENBESCH1KKINGEN VAN DEN SECR.-GEN. VAN H., N. EN S.
In desbetreffende beschikkingen worden, maximum-prijzen vast·
gesteld voor: gezaagd, inlandsch naaldhout; gezaagd iolandsch
loofhout; kachelblokkenj aanmaakhout; hout (blokjes) voor .gas·
generatore~; takkenbosschen ; boschplantsoen.
.

!

3. MEDEDEELING

I

I·

,

VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN betrellende •

de maxImum-prijzen van onver-werkte stobben. per ha. en geleverd
loco bosch aan den beriJdbàten weg. Deze mogen ten hoogste zijn:
voor stobben in den grond f 50.'-- per ha; i voor stobben. geleverd
loco bosch aan den berijdbaren weg. inclusief omzetbelasting f 17.50
per 1000 kg. Deze prijzen gelden ~zonder onderscheid voor beuken..,
eiken ... iepen.. ·en dennenstobben of ~nollen.

4. PRIJSVOORSCHRIFTEN VAN DEN GEMACHTIGDE VOÓR DE PRIJZEN.
In desbetreffende prijsvoorschriften worden .'maxlmum-prijzen
vastgesteJd voor: bosch- en haagplantsoen en laanbo~cimen; heide;
.kers!boomen.,.
_
.
Het past niet in het kader van dit overzicht om alle prijsvoor.
schriften over te nemen. Zij zijn en worden ,alle afg,ekondigd in
de Nederlandsche Staatscourant. Het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift neemt ze alle over.
In de Inhoudsopgave van dit overzicht is van elk der prijsvoor·
schriften de dagteekening" opgegeven. De datum van afkondiging
i& soms later dan die van de dagteekèhing. Ten gerieve, van de
lezers van het Neder!.' Boschbouw·Tijdschrift (N.B.T-:) is hierbij
'
tevens vermeld waar men ze in het N.B.T. kan vinden.

.~.

,
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V. Diversen.
Eenige besluiten en beschikkingen. die niet bepaaldelijk onder
een der voorafgaande hoofden kunnen worden on~ergcbracht.
worden in den inhoud onder V venneld.

, Gebruikte afkortingen:
B. en W.
Burgemeester en wethouders.
H" N. en S.
Handel, Nijverheid en Scheepvaart.
,
Handel. Nijverheid en Scheepvaart.
Handel, N. en S.
L'andb. en V. = Landbouw en Visscherij.
Landbouw enz. = het Departement van Landbouw in zijn diverse
wisselende benamingen.
Landbouw en V. = Landbouw en Visscherij,
".
. N.S.W. = Natuurschoonwet 1928.
0 .• K. en W. = Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen.
0 .• W. en K. = Opvoeding, Wetenschap ,en Kultuurbescherming.
R.B.H. = Rijksbureau voor hout. te Amsterdam. S,B.
Staatsboschbeheer.
"
Secr .~gen. = Secretaris~generaal.
S.T.B. = Staatstoezicht op de bosschen.
.....
Stsbl. = Staatsblad.
Stsct = Staatscourant.·"'

=

=

=

=

Inhond.

Blz.
I. . Maatregele", met bclrekking tot het bosch. en de exploitatie van bosch ~
!O5
1. Nood~BoschweJ 1917. (Vervallen. met uitzondering van Art. 2). .
106
2. Art. 2 der Nood·Boschwet 1917:· Toevoeging aan de Onteigeningswet
1~5r van een nieuwen titel lIla: "Over onteigening van bosschen en
andere houtopstanden in tijden van oorlog of oorlogsgevaar"". .
106
3. Wet van 6 Mei 1921. St.b1. nr 711 : Toevoeging aan de Onteigening.!;wet
1851 van een nieuwen titel VII : "Over onteigening tot het verhoog en van
de opbrengst van gronden. en ten behoeve van daarmede in verband staande
werken - ter verbetering van waterlOOZing en van watervoorziening van
grondelJ."· .
106
4. Boschwet 1922
107
In verband hi~rmede:
.
a. Kon. besl. van 14 September 1935: "Algemeene voorschriften ter voor~
koming van nadeel door de iepenziekte en den grooten en kleinen iepen·

spintkever." (Krachtens Art. 3 van de Bopchwet 1922).
. . ' 107
b. Kennisgeving van den Minister van Landbouw enz., van I1 April 1924.

c:

aan de burgemeesters. betreffende het voorkomen~ en blusschen van
boschbranden . . . . . . . . . . . . . I ' . ' • • . • • '. 108
Besluit bosch~, heide~ en veenbranden. (Besluit van den Secr.:gen. van
Binnenlandsche zaken. en van Landb. enz. van 12 Juni 1941.) (N.B.T.

1941, bI. 457)

. . . . . . . . . .

. . .

. . . ..

'!O8

d. Rondschrijvèn _van den Secr.~gen. van Binne91anrlsche zaken van
11 Augus~us 1941 t aan de burgemeesters. betreffende de verordenende
bevoegdheid yan lagere organen met betrekking' tot het voorkomen van
gevaar voor bosch~t hejde~. en veenbra'nden .'
,
.)09
c. Rondschrijven van. den Secr.~gen. van Binnenlandsche zaken. van
12 Augustus 1941. áan de burgemeesters. betreffende voorkoming van
bosch~t heide- en veenbranden. . . . . . . ~ . . . . . . . 109
f. Richtlijnen voor het treffen van preventieve maatregelen tegen bosch· _ .
en heidebrand. welke door alle boschbezitters behooren te worden ge·
,
....'
. . 110
nomen. (Bijlage bij e.).
.. g. Rondschrijven van den Secr.• gen. van Binnenlandsche zaken van
18 December 19-41 : aanwijzing van. de houtvesters van het StaatsboschJ~
beheer als de boschbouwkundige adviseurs die moeten instemmen met
afWijkingen van de.. .. Richtlijnen", bedoeld onder f .
. . " 110
h. Kon. besl. van 20 Mei 1924 (aangevuld bij K. B. van 1 Mei 1926):
vaststelling- van de wijze waarop, en de voorwaarden waaron~er. aan
, publiekrechtelijke lichamen. alsmede vereenigingen en stichtingen van
algemeen nut, renteloaze voorschotten kunnen worden verleend ter

,

,-
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tcgemoet'.(orning in de kosten van bebossching van woeste gronden.
(Art. 8 van de Boschwet 1922) .
. . . . . . . . •, 1 q
i. ~ondschrijven van den Minister van Landb. enz .. van '28 Mei' 1925.
aan de Commissarissen der Koningin in de provincies. betreffende de

bewaring van plaatselijk natuurschoon. (Art. 9 en. 12' van de Bosch~
wet 1922) . . : . . . . . . . . . . . . .' . . . .
. 112
j. Besluit 'van de. Secr.• gen. van 0., W. en K" van" Landbouw en V ..
en van Justitie, 'van 5 Maart 1942. betreffende onteigening van on~
roerende goederen enz; In het belang van monumentenzorg of natuur...
bescherming. (Art. 9 van de Boschwet 1922) . . . . . . . . . 113
k. Kon. best. van 27 April 1938. houdende algemeene regelen voor het
verh~enen

,

,

'.

.,

van bijdragen aan publiekrechtelijke lichamen. alsmede ver...

eenigingen en stichtingen van algemee"n nut. ter bewaring van Qatuur...
schoon" gevormd' door bosschen en andere houtopstanden. (Art. 12 van
de Boschwet 1922) .
113
5. Natuurschoonwet 1928 .
. 111
Iri verband hiermede:
a. Rondschrijven van den Minister van Landbouw enz., van 28 Maart
.
1928, aan de burgemeesters, betreffende uitoefening van politietoezicht
.116
op voor het publiek opengestelde landgoederen ;,
b. Aanschrijving ,van den Minister van Financiën. van 25 'Februari 1929.
_ aan de Directeuren -der Registra.tie ed Domeinen en der Directe belas . .
tingen, enz .. betreffende uitvoering der Natuurschoonwet 1928. . . 116
c. Aanschrijving van den Minister van Financiën, van 18 Juli 1930. aan
de Directeuren als boven, betreffende uitvoering. der Natuurschoonwet
1928 . . . . . . . . . . .
117
6. Fiscale tegemoetko!l1fngen ten aanzien van bosch... en landgoederenbezit 117
. Tabellarisch overzicht hiervan .
117
7. Boschstatistiek . . . . . . . . . . .
Ii 1
8. Aanstelling van een Gemachtigde voor het Boschwezen, ·de houtvoorzie ...
ning' en de jacht. (N.B.T. J941.bl. 295)..
...
142
9. Besluit Staatstoezil!ht op de bosschen 1943. CN.B.T. 1943. bI. 298) . . 14:2
In verband hiermede:
B. Beschikking, van het Hoofd S.T.B .• van 11 Augustus.. 1943: oplegging
van een algemeene last tot velling aan boscheigenaren of gebruiks. .
gerechtigden van bosschen, Voor het bO.<ïchbedrljfsjaar 1944. (Krachtens
A,t. 14 van het Besluit S.T.B. 1943). (N.B.T. 1943, bI. 386). . . H1
b. Bcschiklcing van het Hoofd S.T,B .• van 26 Juli 1943: voor den tijd van
één jaar vrijstelling verleènd van de... verplichtingen van een bedrijfsplan
enz" en boekhouding. aan boscheigenaren, wier bosschen een grootte
hehben van meer· dan 10 ha. doch minder dan 50 ha. (Krachtens Art. 15
van het Besluit S.T.B. 1943). (N,B.T, 1913. bI. 386) .
115
_ c. Besluiten van den Secr.-gen. van Landb. èn V., van Financiën. en van
Justitie. van 27 November 1940. en van 8 Se·ptember .1942. houdende_
,L
regelen met betrekking ~tot rechtshandelingen _ten aanzien van land . .
bouwgmnden. (A,t. 18 van het Besluit S.T.B. 1943) . . .... . . 115
d: 'Art. 8 en 9. van de Bodemproducticwet 1939. zooals dezè luiden voor' ,
toepassing van A,t. 20 van het Besluit S.T.B. ·1943. . .
.
146
e. Opsomming van de strafbepalingen. vervat in Art. 22 van het 'Besluit
14:8 .,
S.T.B. 1943

11.. Maatregelen met betrekking tot de distributie. de vcrhand~ling~ de bewerking
•
en fJerwerking van hout en houtproducten. .'1
,
.
. '
1. Beschikking van ?en Secr.... gen.' van Handel, N. en S .. van 15 Juli 1941.:

houtprodllcten aangewezen als distriblltiegoederen in den zin van· Art -4
d" Distributiewet 1939. (N.B.T. 1941. bI. 506) . . . .
1'18
2. Hout~eschikking 1941, or 1. (Beschikking van' den Secr.~gen. van Hantlel,
.. N. en S" zocals deze.-gewijzigd is tot en met 7 October 1943.) . . . ' .. 148
In verband hiennede :
.
a: Art. I, lid ('1), onder 2. aanhef. van het Economisch sanctiebesluit 1941 150
·3. Bekendmaking van den Directeur van het Rijksbureau voor hout in dé <~
Nederl. St.crt. van 1 October 1943, ter uitvoering van de Art. 4 tot en
.~met 9 van' de Houtbeschikk1nSl 1941, nr 1: Sainenvatting van verboden
,en dispensaties. (N.B.T. 1913. bI. 451)
151 -

.,

158
i. Generatorblokjesbeschikking 1942, nr 1. (Beschikking van den Secr... gen.
Handel, -N. en S" van 24 Juli 1942. regelende de' distributie van generator..
blokjes voor motorbrandstof.) (N.B.T. 1942', bI. 412, 1943, bI. 1,82) . . 153

lIl. Maatregelen' met betrekking tot de indeelinll. meting en sorteering van in
Nederland geveld hout, in aansluiting op de velling. en VOor zoovcr dit in
den handel wordt gebracht.
.
1. I.M.E.S.-:voorschriften 1943. (Voorschriften in zake indeeling. meting eri
sorteering van in Nederland geveld hout). (Ter uitvoering van Art. 7bis
" van de Houtbeschikking 1911 nr I. als bijlage.) (N.B.T. 1943, bI. 303) 154

.."
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IV. -Maatregelen met betrekking tot de prijzen: Prijsvoorschriften.
1. Prijsvoorschrift 1943 'geveld inland'sch hout. (Beschikking van den Ge ..
machtigde voor dc' prijzen. van 28 October 1943. in wet;"king getreden
1 October 1943.) (N.B.T. 1943, bI. 496) . , . . ' . , . . . . . 151
2. Prijzenbeschikkingen van den Secr.~gen. van H., N. en S.:. . . .'. '. 155
a. Gezaagd inland,ch naaldhout ar I (23 Dec. 1940).
•
,
0. Gezaagd inlandsch loofhout nr I (26 Mei 1941). (N.B.T. 1941. bI. 359, I'
515).
c. Kacbelblokken ru I (3 Nov. 1911). (N.B,T. 1941, bI. 633).
d. Aamnaakbout nr 1 (3 Nov. 1941). (N.B.T. 1911. bI. 632).
e. Hout voor gasgeneratoren nr 3. (Blokjes)\ (3 Nov. 1941). (N.B.T•.
, 1911. bI. 630).
.
f. Takkenbosschen ar I (30 Januari 1942). (N.B.T. 1912. bI. 99).
g. Boschplantsoen nr I (25 Febr. 1912) (Zie hl. (N.B.T. 1942. bI. 175).
h. Wijziging prijzenbeschikking Boschplantsoen nr 1 (8 JWlÏ 1942). (~.B.T.
1942. bI. Gió).
3. Med~deeling van den Gemachtigde voor de prijzen van 15 Sept. 1942,
betrèffende de maximum~prjjzen van onverwerkte stobben. per ha. en ge. .
. IEwcrd loco 'bosch aan den berijdbaren. weg. .'. ; . . . . . ' . ' 155
4. Prijsvoorschriften van den Gemachtigde voor de pnjzen:. . : . ,-. 155'a. Bosch . . en haagplantsoenen en laanboomen. (Geldig tot 1 Sept. 1944)
.
(14 Mei 1943). (N,B.T. 1913, bI. 311).
b. Prijsvoorschrift 1913. Heide. (3 Nov. 1943). (N.B.T. 1943, bI. 504).
c. Prijsvoorschrift 1943. Kerstboomen. (8 Nov. 1943). (N.B.T. 1943, bi.
503).

,

V. Diversen . ,... • . .:. . . . . . . . . • . . . ,.' . ~. . . . 156

'.

;

,

1. Besluit van den Secr.~gen. van L. en V .. en van-Justitie. van 8 Aug. 1941,
houdende maatregelen ter bestrijding van de stroop,erij en van de schade'
door stroopende honden. en katten. alsmede aanvulling van. de' Jachtwet
,
1923. (N.B.T. 1941, bI. 459). \
2. lnstelling Gewestelijke werkcommissies bosch"" en heidebranden. door d.e
,
Centrale commissie bestrijding rampen luchtaanvallen. (N.B.T. 1941, bI.
.
519).
_.
"
'
,
3. lnzatrielingsbesluit eikels. kastanjes en beukenaten. (Besluit Sccr.""gen. v.
L. en V .• 23 Sept. '-42.) (N.B.T. 1942. bI. 555).
.'
4. Inzamelingsbesluit boschbessen. (Besluit Secr.~gen. v. -L. en V., 21 Juni
1943). (N.B.T. 1943, bi. 340). ,
5. Besluit pluk. . eIlJ verzamelverbod van bladeren 1943. (Besluit v. d. Seèr."".
gen. van H .. N. en S., cn van L. en V. van 25 Oct '4"3). (Neder!. Stcrt.
25 Oct. '43, nr 207). (N.B.T. 1943. bI. 387, 1944. bI. 19). "
,
6. Prijsvoorschrift 1942 Dennen"" en sparappels. (Beschikk. Gemachtigde voor
de prijzen van 22 Dcc. '42). (N.B.T. 1943, bI. 92).
'
7..·Prijsvoorschrift 1942 eikels. beukenoten en kastanjes. (Beschikk. Gemach..
tigde voor de prijzen van 23 Dcc. '42. (N.B.T. 1943, bi. 93).
'
8. Art. 2 van de Ruilverkavelingswet 1938. (Wet van 20 Mei 1938. Stsbl.
618): ..Ruilverkaveling geschiedt uit kracht van een overeenkomst of uit
kracht van de wet ter bevordering van land"", tuin"", boschbouw, veehou~
derij of vervening.

(Afgesloten 15 Febr. 1944.)
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