Structurele en economische moeilijkheden
in de bosbouw
[64]
Het Bosschap richtte een advies tot de regering inzake de structurele en economische
moeilijkheden in de bosbouw. Jn verband met het belang hiervan laten we, hoewel sterk
vertraagd, de inhoud van dit rapport hier alsnog in verkorte vorm volgen:
In verband met de zeer zorgeJijke ontwikkeling in de bosbouw heeft het Bosschap zich
op 29 maart 1967 met een advies inzake de structurele en economische moeilijkheden
in de bosbouw tot de ministers van Landbouw en Visserij, van Economische Zaken, van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Financiën gewend.
Met verwijzing naar een viertal factoren, die sterke invloed uitoefenen op de bosbouw
in al zijn facetten, wordt in het advies uitvoerig op de ontwikkeling in de bosbouw
ingegaan. Bedoelde factoren zijn:
a) de wettelijke verplichting tot instandhouding;
b) de duur van het produktieprocesj
c) de structuur van het bosbezit;
d) de bodemgesteldheid.
De rentabiliteit in de bosbouw en de structurele situatie
A. Algemeen

Hoewel dank zij het onderzoek van prof. dr J. H. Becking en de gegevens van het
landgoed "De Utrecht" een globaal inzicht in de ontwikkeling van de rentabiliteit bestaat, moet een uitgebreid onderzoek terzake van groot belang worden geacht, omdat
aldus een duidelijk inzicht -kan worden verkregen in de diverse kosten en opbrengsten
van het bosbedrijf. Voor de beleidsvoering zouden dergelijke gegevens van -groot belang
kunnen bJijken te zijn.
De achteruitgang in de bosbouw wordt aangetoond met een overzicht van de gemiddelde resultaten per ha van het domeinbeheer over de jaren 1960/1961 tlm 1964/1965.
Hoewel deze gegevens niet zonder meer vergelijkbaar zijn met die van particuliere
bedrijven, blijkt daaruit wel de trendmatige teruggang.
Overzicht gemiddelde resultaten per ha van het domdnbeheer
Gemiddelde uitkomsten per ha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

expl. uitgaven bosbedrijf
beheerskosten
indir. kosten domein beheer
overhead
totale kosten (1 +2+3 +4)
expl. inkomsten
waarde netto aanwas
totale baten (6+7)
saldo (8 - 5)

1960/1961 1961/1962 1962/1963 1963/1964 1964/1965
gld.
gld.
gld.
gld.
gld.
117,51
18,67
4,97
3,83
144,98
89,84
62,30
152,14
+ 7,16

127,68
19,47
4,52
3,57

155,24
94,08
50,42
145,50
-9,74

142,98
20,06
4,96
3,67
171,67
76,29
61,99
138,28
-33,39

171,69
22,27
5,89
3,72

203,57
91,91
50,01
141,92
-61,65

178,12
26,99
7,20
5,02
217,33
103,88
34,43
138,31
-79,02

Vervolgens gaat het advies in op de factoren die spelen aan de kostenzijde en de
opbrengstenzijde.
B. Factoren aan de kostelll.ijdc
de lonenj
de materiële investeringen;
de belastingen

De lonen
De lonen beïnvloeden de bedrijfsresultaten in de bosbouw in zeer sterke mate, dit
ondanks het feit, dat minder arbeidsintensieve werkmethoden hun intrede hebben gedaan,
die tot een stijging der produktiviteit hebben geleid. Dank zij de verbetering der arbeids~
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methoden, scholing, mechanisatie e.d. stegen de loonkosten per eenheid produkt minder
dan de lonen. Onderzoek t.a,v. arbeidsmethoden en scholing moet derhalve de voor·
durende aandacht behouden.
De materiële investeringelI ;11 !zet bedrijf
In navolging van het buitenland, door de omstandigheden daartoe gedwongen arbeidsvoorziening en arbeidsproduktiviteit - zijn de mechanisatie en de rationalisatie
in de bosbouw ver voortgeschreden. Naar veler mening, is de !!fens van het mogelijke gezien de Nederlandse bedrijfsstructuur, nagenoeg bereikt. Deze ontwikkeling noopte
tot niet onbelangrijke investeringen in machinerieën. Een aantal mogelijkheden op het
terrein van de mechanisatie kan echter slechts op beperkte schaal in praktijk worden
gebracht, omdat zulks economisch slechts verantwoord is bij een bepaalde bedrijfs·
omvang. Daarenboven vormt het liquiditeitsvraagstuk, dat tengevolge van de slechte
rentabiliteit is ontstaaQ, een sterke rem. De beheersmaatschappijen hebben hier een taak
gezien en machines aangeschaft, die door hen, dankzij de omvang van het beheer, op
verantwoorde wijze kunnen worden geëxploiteerd.
Ook de allergrootste bosbedrijven hebben dergelijke investeringen in machines gedaan.
Doch de praktijk is deze, dat vele boseigenaren nict profiteren van de voordelen, welke
hier kunnen worden gerealiseerd. Het is derhalve noodzakelijk dat samenwerking wordt
gestimuleerd door de toekenning van financiële faciliteiten aan tot stand te brengen
samenwerkingsvormen. Op dit punt is een diepgaande studie dringend noodzakelijk.
De belastingen
Het advies gaat in op:
a) de vermogensbelasting en de successiebelasting;
b) de omzetbelasting;
c) de straat· en baatbelasting;
d) de grondbelasting;
e) de waterschapslasten.

ad a. de vermogens- en successiebelasting
Aangezien de bestemmingswaarde van Natuurschoonwetlandgoederen de verkoopwaarde steeds dichter nadert, dient de regeling te worden aangepast, in die zin, dat
onder de Natuurschoonwet gerangschikte landgoederen, die voor het publiek toegankelijk
zijn, volledig worden vrijgesteld van vermogens- en successiebelasting. Voor gesloten
landgoederen is een regeling gewenst. waarbij de bestemmingswaarde wordt gefixeerd
op een bedrag van f 2.000 per ha. Deze bestemmingswaarde zal dan voor de heffing van
de belastingen voor 2/3 gedeelte in aanmerking kunnen worden genomen. Aldus wordt
een regeling verkregen die werkelijk enig soulaas kan bieden.
ad b. de omzetbelasting
Met betrekking tot de omzetbelasting kan worden opgemerkt, dat de stelling, dat deze
belasting kan worden afgewenteld op de volgende schakel van het produktieproces, in
theorie juist is, doch in de praktijk voor het bosbedrijf niet opgaat. Deze belasting vormt
een reële last voor de boseigenaar.
ad c. de straal- ell baatbelastillg
Deze gemeentelijke belastingen zijn de laatste jaren geweldig gestegen en drukken
zeer zwaar op de bosbezittingen. Om drieërlei redenen is het een eis van billijkheid, dat
de bossen volgens een gereduceerd tarief worden belast, dan wel geheel worden vrijgesteld.
- omdat de boshezittingen naar hun aard in mindere mate dan andere gronden belang
hebben bij de taken die tot deze heffingen leiden;
- omdat gemeenten in vele gevallen minder aandacht besteden aan het onderhoud
van wegen waaraan boscomplexen belenden;
- omdat de bos bezittingen voor de samenleving als geheel - en dit geldt zeker ook
voor de gemeenten als zodanig - van zeer grote waarde zijn o.a. uit cen oogpunt
van recreatie.
De reduktie of vrijstelling ware te realiseren door in de Gemeentewet een bepaling
van die strekking op te nemen.
Indien deze belastingen in het kader van de te verwachten herziening van het gemeentelijk belastinggebied verdwijnen en plaats maken voor een nieuw in te voeren belasting
met bestrekking tot onroerend goed, dan geldt het hierboven gestelde volledig ten aanzien van deze nieuwe belasting. Invoering van een gemeentelijke woonplaatsbelasting
verdient de voorkeur boven een belasting met betrekking tot het onroerend goed.
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ad d. de grondbelastbig
Van verschillende zijden is reeds op opheffing van deze belasting aangedrongen.
Mocht eventuele afschaffing van deze belasting tot de invoering van een nieuwe be-

lasting met betrekking tot het onroerend goed moeten leiden, dan zal voor bosgronden
cen reduktie- en vrijstellingsregeling niet kunnen worden gemist.
ad e. de waterschapslasten
Met betrekking tot de waterschapslasten in het algemeen lijkt het onontkoombaar dal
het Rijk een financiële bijdrage gaat verstrekken aan de waterschappen zoals door de
Unie van Waterschapsbonden is bepleit. De heffing van waterschapslasten van bosgronden dient te zijn afgestemd op de bijzondere positie. die deze gronden waterhuishoudkundig binnen de waterschappen innemen (mindere of althans geen zlchtbare afvoer
en een meer geleideHjke afvoer van water) en de bestemmingsvastheid van deze gronden.
Het is niet meer dan billijk, dat de bosgronden om vorengenoemde redenen minder
zwaar worden belast dan andere, overigens overeenkomstige gronden. Zulks kan worden
bereikt door invoering van een reduktie C.q. vrijstellingsregeling voor bosgronden.
Indien een financiële verhoudingsregeling tussen het 'Rijk en de waterschappen wordt
gerealiseerd, zou het Rijk de voorwaarde dienen te stellen, dat de heffing van waterschapslasten van bosgronden door de waterschappen zal geschieden met inachtneming
van de bijzondere positie van deze gronden.

C. Factoren aan de opbrengslellzljde
De opbrengst uit verkoop van hout domineert hier.

De houtprijs
De ontwikkeling van gemiddelde prijzen per m S van op stam verkocht hout (eindkap)
taat een sterke daling zien.
Gemiddelde prijzen per m 3 van op stam verkocht hout (eindkap)

bosjaar 1960/1961
1961/1962
" 1962/1963
" 1963/1964
1964/1965
1965/1966

"

pinus

douglas

lariks

overig naaldhout

29 (20)
31 (20)
28 (17)
25 (16)
24 (15)
20 (15)

32 (34)
33 (27)
30 (22)
45 (26)
34 (23)
22 (22)

29 (34)
29 (26)
30 (27)
30 (27)
30 (25)
25 (20)

36 (26)
34 (25)
32 (25)
36 (25)
33 (24)
31 (24)

Bron: Staatsbosbeheer
Getallen tussen haakjes zijn de gemiddelde m3 prijzen op stam, van hout verkregen bij
dunning.
De houtPrijs komt tot stand via de wet van vraag en aanbod, zij het, dat de prijs
op de wereldmarkt de maximale hoogte van de prijzen. die tot stand kunnen komen,
bepaalt. Tevens wordt de prijsvorming beïnvloed door de concurrentie van vervangende
materialen.
Er wordt voorts stilgestaan bij het aanbod en de vraag, terwijl eveneens aandacht
wordt gevr~agd voor de or~,anisatie van de handel, die als intermediair fungeert tussen
..producent en "consument.

a. het aanbod
De producenten kunnen drie factoren, die een belangrijke invloed hebben op de prijszetting, beïnvloeden:
1. - kwaliteit
2. - kwantiteit
3. - continuïteit
Aanbod van kleine kwanta bestaande uit verschillende houtsoorten in wisselende
kwaliteiten leidt onherroepelijk tot een lage prijs, ,omdat dergelijke partijen uit een
oogpunt van verhandelbaarheid onaantrekkelijk zijn. Het lijkt derhalve van belang, dat
wordt nagegaan in hoeverre een herstructurering van .het aanbod van inlands hout tot
positieve prijsbeïnvloeding kan leiden. Een dergelijke herstructuering zou tot vergroting
van de aangeboden kwanta per houtsoort en kwaliteitsnorm moeten leiden, benevens
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tot een continu aanbod en impliceert tevens bundeling van het houtaanbod cn toepassing
van teeltmethoden, die op verbetering van de kwaliteit e.d. zijn afgestemd.
Er dient te worden nagegaan of langs particuliere weg of via de overheid deze bundeling van het aanbod tot stand kan worden gebracht, eventueel door invoering van een

tevoren vast te stellen prijzen door de producenten kan worden ingebracht in één of
meer houtdepöts, om van daaruit na bundeling te worden doorverkocht. Wellicht is
op dit punt samenwerking te realiseren.
b. de vraag
Bij de huidige verhoudjng bestaat niet voor alle hout een redelijke afzetmogelijkheid
door het ontbreken van vraag naar bepaalde soorten en sortimenten. Een sprekend
voorbeeld is de mijnhoutsector, waar de vraag belangrijk inkrimpt. Voor mijnhoutsortimenten bestaat in onvoldoende mate vervangende vraag met alle gevolgen van dien in
de vorm van moeilijkheden bij de afzet en lagere houtprijzen. Ontwikkelingen als thans
voorkomen in de mijnhoutsector accentueren een ander vraagstuk, namelijk dat van de
moeilijke afzetbaarheid van een bepaald gedeelte van de inlandse houtproduktie tengevolge van de matige kwaliteit en de houtsóórt, enerzijds en het in het àlgemeen
slechter worden van de afzet van hout tengevolge van de toenemende concurrentie van
de substitutie-materialen, zoals kunstmeststoffen, metaal. beton e.d., anderzijds.
Vergroting van de vraag naar hout van matige kwaliteit - die van bulkhoutverbruikende industrieën zou kunnen komen zou een belangrijke verbetering van de
economische positie van het bosbedrijf tot gevolg kunnen hebben. Derhalve dient te
worden nagegaan of vestiging C.q. uitbreiding van industrieën, die grote hoeveelheden
hout van matige tot slechte kwaliteit als grondstof verbruiken. ertoe zou kunnen leiden,
dat deze sortimenten inlands hout tegen een voor de producent rendabele prijs zouden
kunnen worden afgezet. Voor het geval hier mogelijkheden zouden liggen, moet het een
taak van de overheid worden geacht, deze vestigingen, C.q. uitbreidingen, zonodig in de
aanvang financieel te steunen.
Dit vraagstuk dient mede te worden bezien in het licht van de steunmaatregelen. die
voor de toeleveringsbedrijven van de mijnen worden getroffen.
Voorts zou in dit verband tevens kunnen worden bezien in hoeverre de ter tafel
liggende plannen van de papierindustrie om te komen tot de aan1eg van 5000 ha
populierenproduktiebos in Oostelijk-Flevoland en de stichting van een verwerkingsbedrijf een positieve invloed zou hebben. Op die wijze en mogelijk nog op andere
methoden zou de vraag naar inlands hout "geherstructureerd" kunnen worden. Dit zou
over langere tijd gezien voor de maatschappij als geheel nog het voordeel hebben dat de
aanleg van nieuwe bossen ten behoeve van het leefbaar houden van het overbevolkte
land. geen zware Jast wordt tengevolge van het verliesgevende karakter van het bosbedrijf.

c. de handel
Het intermediair tussen producent en gebruiker wordt in vele gevallen gevormd door
de handel, die een essentiële rol vervult in het marktmechanisme.
Hoewel herstructurering van het aanbod verbetering in de positie van de houtproducenten zal kunnen brengen, moet men zich duidelijk voor ogen stellen., dat aan de handel
als intermediair tussen vraag en aanbod altijd een rol toebedeeld zal blijven. Dit moet
trouwens ook principieel juist worden geacht. Derhalve zal ook de structuur van de
handel zich dienen aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

Andere opbrengsten/actoren
a. inkomsten uit recreatieve voorziellÎ1lgell
Deze inkomsten zijn over het algemeen zeer beperkt. omdat het aanbrengen van
recreatieve voorzieningen (zomerhuisjes. kampeerplaatsen, spartelvijvers e.d.), waaruit
in min of meer belangrijke mate baten verkregen zouden kunnen worden, aan zeer vele
wettelijke beperkingen onderhevig is.
Waar allerwege de multiple-use gedachte ten aanzien van het bosbezit wordt erkend,
is het gewenst, dat dit zijn weerslag zal krijgen op de uitvoering van genoemde wettelijke
regelen en voorschriften, in die zin, dat het aanbrengen van recreatieve voorzieningen
ten behoeve van de dag- en verblijfsrecreatie e.d. in de bossen, waar enigszins mogelijk,
welwillend zal worden bezien.
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b. inkomsten uit de bosbijdrageregeling
Sedert kort kunnen eigenaren van bos, dat van recreatieve waarde is en een minimale
grootte beeft van 10 ha voor een bijdrage in aanmerking komen. Het Bosschap is verheugd over het feit, dat de rijksoverheid thans erkent, dat de instandhouding van de
bossen van nationaal belang is, hetgeen blijkt uit de totstandkoming van de bosbijdrageregeling. die ·als zodanig een goede basis kan bieden voor de instandhouding van de
toegankelijk gesteJde bossen.
De omvang van de bijdrage is echter ontoereikend om een behoorlijke instandhouding
te verzekeren.

D. Conclusie
AlgemeelI

In het voorgaande zijn vele facetten van de problematiek van de bosbouw aan de
orde gesteld. Duidelijk blijkt daaruit de nauwe verbondenheid van deze facetten met
elkander. Deze interdependentie brengt met zich, dat elk facet voortdurend in samen·
hang met de overige moet worden gezien, wanneer het erom gaat tot de opbouw van
een evenwichtig beleid te geraken. De bestaande eigendomsverhoudingen in de bosbouw
als juist erkennende, omdat, zoals de Memorie van Toelichting op de Begroting van het
Ministerie van Landbouw en Visserij stelt, de instandhouding en de veelzijdigheid van
het bos en natuurareaal het best kan worden gewaarborgd door een gesCheiden bezits·
vorming, zowel door de Staat, de publiekrechtelijke lichamen als de particulieren, voeren
de beschouwingen uit de voorgaande hoofdstukken tot de conclusie, dat de huidige
moeilijkheden zowel van economische als van structurele aard zijn. Derhalve is een brede
aanpak. van de problematiek noodzakelijk.
Aangezien het geruime tijd zal duren, voordat de in dit advies bepleite maatregelen
effect zullen hebben, is het noodzakelijk, dat er maatregelen worden gerealiseerd, die
op korte termijn verlichting zullen brengen. Om die reden moet dan ook onderscheid
worden gemaakt tussen maatregelen op korte termijn en op lange termijn.
Maatregelen op korte termün
a. De bijdrage ingevolge de bosbijdrageregeling dient te worden verhoogd tot f 110
per ha per jaar. De huidige bijdrage van f 50 per ha per jaar is gebaseerd op de resultaten over het bosjaar 1962/1963 toen in de particuliere sector het bedrijfsresultaat nog
juist positief was (f 0,57 per ha per jaar). In het bosjaar 1964/1965 was het resultaat
negatief en wel f 59.95.
Aangezien in de bosbijdrageregeling in 1966 f 50 per ha per jaar is toegekend op basis
van een bedrijfsresUltaat van f 0,57 per ha, zou de bijdrage op grond van het resultaat
over het bosjaar 1964/1965 op f 110 per ha per jaar moeten worden gesteld. Hierbij
is nog geen rekening gehouden met de prijsval van inlands -hout gedurende het jaar 1966
en evenmin met het feit, dat aanvankelijk door het Bosschap een uniforme bijdrage is
gevraagd van f 60 per ha per jaar, welke uitsluitend tengevolge van de moeilijke positie
van. 's Rijks schatkist met f 10 is verminderd. Door deze uniforme verlaging van de
bijdrage met f 10 is de degressie, die in de oorspronkelijke schalen voorkwam, belangrijk
vergroot. De bestaande degressie in de schalen dient opgeheven of aanzienlijk te worden
verminderd, omdat slechts enkele kosten verband houdende met de uitoefening van het
bosbedrijf, en wel de beheerskosten en de kosten van toezicht, in beperkte mate worden
beïnvloed door de bedrijfsomvang. Tenslotte betreurt het Bosschap, dat de bijdrage
slechts wordt verstrekt aan bosbedrijven, wanneer de beboste oppervlakte minimaal een
eenheid vormt van 10 ba. Dientengevolge blijven namelijk vele bosbezittingen van de
bijdrageregeling verstoken, hoewel zij beslist van grote recreatieve betekenis zijn. Ten~
einde te bereiken dat een zo groot mogelijk bosareaal van de regeling zal kunnen profiteren, dient voor de bijdrageregeling als minimumgrens te worden aangehouden, zoals
ook door het Bosschap is bepleit in zijn request van 29 januari 1964, de registratiegrens
bij het Bosschap i.C. 5 ha per eigenaar.
b. Het is dringend gewenst, zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan artikel 9 van
de Boswet, door toekenning op ruime schaal van niet rente dragende kredieten.
c. In verband met het feit, dat van het bosbedrijf vrijwel steeds belasting wordt
geheven, die niet uit de inkomsten uit het bosbedrijf kan worden bestreden, zullen op
korte termijn de bestaande belastingfaciliteiten voor Natuurschoonwetlandgoederen
dienen te worden uitgebreid, in die zin, dat opengestelde landgoederen zullen worden
vrijgesteld van vermogensbelasting en successiebelasting en dat ten aanzien van gesloten
landgoederen de bestemmingswaarde wordt gefixeerd op een bedrag van f 2.000 per ha,
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welke bestemmingswaarde voor 2/3 gedeelte in aanmerking zou moeten worden genomen.

Maatregelen op lange termijn
Het verdient ernstige aanbeveling w spoedig mogelijk een breed opgezette studie aan
te vangen van de structurele en economische vraagstukken in de bosbouw, opdat adequate maatregelen in het structurele en economische vlak, die op lange termijn de
positie van de bosbouw kunnen verstevigen, zullen worden uitgewerkt. Dit advies zou
daarbij als leidraad kunnen dienen.
Het Bosschap meent, dat een dergelijke studie het beste kan worden verricht door
een breed samengestelde commissie, in te stellen door de Minister van Landbouw en
Visserij, waarin zowel vertegenwoordigers van het bedrijfsleven als de overheid zitting
zouden moeten hebben, opdat alle facetten van de problematiek zorgvuldig worden
bezien. Van de zijde van het bedrijfsleven zouden aan het overleg dienen deel te nemen
vertegenwoordigers van de houtproducenten, houthandel en houtverbruikers en van
overheidszijde vertegenwoordigers van de Ministerie van Landbouw en Visserij, Econo·
mische Zaken en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
Bij de studie van de commissie zouden de volgende punten in elk geval dienen te
worden betrokken:
a. mogelijke samenwerkingsvormen in de bosbouw, zowel op het gebied van de
bosexploitatie als ten aanzien van de hout afzet;
b. vestiging c.q. uitbreiding van houtverwerkende industrieën;
c. aanpassing van de uitvoering van wettelijke regelingen (Boswet, Wet op de Ruimte·
lijke Ordening en regelen van lagere overheden) in die zin, dat het mogelijk wordt
voorzieningen ten behoeve van de das· en verblijfsrecreatie te treffen in de bossen;
d. stimulering van maatregelen ter bevordering van de rationalisatie, mechanisatie en
de scholing;
e. invoering van nieuwe belastingfaciliteiten voor bosbezittingen:
reductie c.q. vrijstelling van straat- en baatbelasting;
reductie c.q. vrijstelling van grondbelasting (voor het geval de gemeentelijke belastingen
met betrekking tot het onroerend goed en de grondbelasting mochten worden vervangen
door een nieuwe belasting met betrekking tot het onroerend goed, geldt hetzelfde ten
aanzien van deze nieuwe belasting. Een woonplaatsbelasting verdient de voorkeur);
reductie C.q. vrijstelling van waterschapslasten voor bosgronden en invoering van een
Rijksbijdrage aan de waterschappen in de geest van het voorstel van de Unie van
Waterschapsbonden;
f. financiële steun aan ontwikkelingen als bedoeld onder a, b en d.
Het Bosschap hoopt met dit advies een bijdrage te hebben geleverd tot de oplossing
van de vraagstukken waarmede de bosbouw heeft te kampen. Door nauwe samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven bij de bestudering van de vraagstukken
en de voorbereiding van maatregelen, die tot een minimalisatie van het verlies in
de bosbouw kunnen leiden, zal zowel het algemeen belang als het belang van al
degenen, die bij de bosbouw betrokken zijn, het beste worden gediend.

