
 

 

AVIH heeft kritiek op MAZARS rapport 
 
MAZARS heeft ondanks haar totale onbekendheid met de houtmarkt een serieuze poging 
ondernomen de situatie te analyseren maar is daar wat de AVIH betreft niet grondig genoeg 
in geslaagd. Niettemin is in de formulering ìn èn tussen de regels duidelijk te lezen dat er nog 
een hele wereld is te verbeteren binnen SBB als het gaat om verkoop van hout en biomassa 
(met bijschakeling van bv’s).  Dat erkent ook de minister. 
 
De inzet van de AVIH is erop gericht gezonde concurrentieverhoudingen in de sector te 
hebben die het ondernemers èn boseigenaren (met inbegrip van de SBB beheerders) 
mogelijk maakt in goede verstandhouding hun zaken te doen. Naast puur economische 
motieven gunt de AVIH graag een ieder plezier in zijn werk. Te vaak horen AVIH 
ondernemers klachten (ook rechtstreeks van SBB medewerkers) over de huidige werkwijze. 
Er zijn sommige SBB beheerders die blij zijn niet te hoeven denken aan de zakelijke kant die 
aan hun werk is verbonden. “Dienstverlening lost dat op”. Voor heel veel anderen geldt een 
negatieve houding: van passief, ongeïnteresseerd, “ze zoeken het maar uit in Deventer” tot 
ronduit scherp in de richting van de aannemer die in hùn bos komt in opdracht van 
Dienstverlening. Op elke slak wordt soms zout gelegd. Dat geeft aanleiding tot vervelende 
communicaties over wie nou wat heeft afgesproken. 
 
De uitdaging moet er naar opvatting van de AVIH in liggen dat beheerders zich wèl integraal 
voor het beheer verantwoordelijk kunnen voelen met inbegrip van kosten en opbrengsten. 
Uiteindelijk zit daar de grootste zorg voor de lange termijn: straks zitten we ‘opgescheept’ 
met een beheerscultuur die zich niet meer oriënteert op productie, oogst, verkoop, ha, m3, 
ton en €. En dàt is pas echt slecht voor zowel bosbeheer als houtmarkt.  
 
Gelukkig ziet ook de minister dat er het een en ander moet verbeteren bij SBB en dat inkoop 
bij derden beperkt moet blijven. De maatvoering ontbreekt en dat vindt de AVIH onjuist. 
Ook onjuist is de voorstelling van zaken dat SBB hout verkoopt vanwege samenwerking met 
collega terreinbeheerders.  
 
De reactie van de AVIH op het rapport gaat hierbij. De toezegging van de minister om alle 
aanbevelingen per 1 april 2008 te hebben geëffectueerd schept verwachtingen maar vragen 
zeker nog om precisering. 
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Reactie voorzitter AVIH op Rapportage aan LNV naar aanleiding van MAZAR’s onderzoek 
naar de houtmarktactiviteiten van Staatsbosbeheer  d.d. 30 maart 2007. 
 
De reactie is onder te verdelen naar vier hoofdaspecten (met 2 bijlagen): 
  1 Algemeen 

2 Juridische en bestuurlijke aspecten 
3 Economische aspecten 
4 Proces van totstandkoming van dit rapport 
 Bijlagen: gecorrigeerde cijfers i.v.m. dubbeltelling MAZARS. 
  Benchmark LEI particulier bosbezit. 
 
 
 

1. Algemeen 
 
Het rapport draagt de subtitel: rapport van feitelijke bevindingen. Dat doet veronderstellen 
dat het zou gaan om een rapportage op basis van feitenonderzoek. Desalniettemin is 
MAZARS er niet aan ontkomen om zich voor een belangrijk deel te laten leiden door 
“feitelijke bevindingen” die slechts bestaan uit mondelinge verklaringen en beweringen die in 
hoge mate afkomstig zijn van de onderzochte zelf, t.w. directie en medewerkers van de 
afdeling dienstverlening en de productgroep hout. Dat is onbevredigend en doet ook afbreuk 
aan de conclusies in weerwil van de zorgvuldige disclaimers die eraan zijn verbonden. 
 
Niet is gebleken dat die beweringen van SBB – op welke manier dan ook – zijn 
getoetst/geverifieerd op hun houdbaarheid. Maar al te vaak komen frases voor zoals: “naar 
verluidt”, “naar ons is medegedeeld”, “naar wij uit de verstrekte toelichtingen hebben 
begrepen” die bepalend zijn voor vervolgconclusies. MAZARS heeft ongeverifieerd die 
beweringen als juist aanknopingspunt genomen voor vervolgredeneringen die tegen het licht 
van de onderzoeksdoelstellingen de onderzochte afdeling Dienstverlening vrijwaren van voor 
haar onwelgevallige conclusies. 
Zo is bijvoorbeeld oncontroleerbaar, voor derden – dus ook voor MAZAR’s, die het echter 
wel voor waar aanneemt – de omrekening die bij energiehout plaatsvindt naar m3 
equivalenten. (tabel pag.21).   
Wonderlijk is dat op pag. 24 MAZARS vaststelt dat een stelling in het jaarverslag van SBB 
over houtinkoop bij derden wordt bevestigd door de directie van Dienstverlening. Nogal 
wiedes.   
De vele opmerkingen van MAZARS over de geringe mate van vastlegging nopen ook tot een 
kritische bezinning over de kwaliteit van het werk van de accountant die wordt ingehuurd om 
een goedkeurende verklaring over zowel SBB als de BV’s af te geven. De deugdelijkheid van 
die verklaring blijkt betwistbaar op basis van de bevindingen van MAZARs. Een separate 
accountantscontrole van de jaarrekening van Dienstverlening door een andere accountant 
dan die voor SBB als geheel werkzaam is, lijkt noodzakelijk. 
 
 

2. Juridische en bestuurlijke aspecten. 
 
MAZAR’s heeft zorgvuldig stilgestaan bij de grondslag die geldt c.q. niet zou gelden c.q. 
vereist zou zijn voor nadere c.q. bijsturing van (de houtverkopen door) Staatsbosbeheer. De 
manier waarop dat is gebeurd heeft nogal de kleur van: als er geen juridische grondslag is 
dan kan de minister SBB niets maken, wat hij ook schrijft en het maakt niet uit of dat aan de 
Tweede Kamer is of aan de directie Staatsbosbeheer. “Het ontbreekt aan gegevens waaruit 
blijkt of en op welke wijze SBB gebonden is”.  
Daarop is een andere zienswijze mogelijk en gerechtvaardigd.  
 
Status SBB 
Hoewel in alle stukken vanaf de wet verzelfstandiging SBB er door iedereen vanuit is gegaan 
dat SBB een ZBO is, bleek eerst bij de behandeling in de Eerste Kamer van de wet op de 
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ZBO dat daarvan geen sprake is. Op vragen van senator Luijten reageerde minister Nicolaï 
toen dat SBB niet onder de nieuwe kaderwet valt. Maar wat dit bestuursorgaan dan wel is als 
het geen ZBO is , kon de minister nog niet zeggen. “We kunnen niet alles in een keer 
ordenen. Over deze tussencategorie denken we nog na” zei de minister op 31 oktober 2006.  
Wat in de onbepaalde tussentijd de precieze status van SBB was/is/blijft? is in nevelen 
gehuld terwijl in de toelichting op de wet (1.2) duidelijk is vermeld dat SBB ook na externe 
verzelfstandiging een overheidsinstelling blijft.  
Het kan niet zo zijn dat de minister nu een brief naar de Tweede Kamer stuurt met (erg 
kortweg) de inhoud: we hebben geen kapstok om nadere aanwijzingen of sturing te geven. In 
de toelichting op de wet staat immers ook (2.2): ”Een overheidsinstelling biedt op het punt 
van aanstuurbaarheid en controleerbaarheid meer garanties terwijl de transparantie en de 
openbare verantwoording per definitie groter is”. Op pag. 10 van die toelichting:”Ik ben ervan 
overtuigd dat de Minister van LNV in de toekomst meer vat zal hebben op SBB dan tot nu 
toe het geval is geweest. Ik denk dat er sprake is van een wezenlijke verbetering van de 
sturingsrelatie.” 
Ook los van de formeel juridische ZBO status moet de minister zich afvragen of het 
bestuurlijk wel wijs is om zich aan de daaraan verbonden good governance waarden te 
willen onttrekken c.q. het als argument te gebruiken om niet in te kunnen grijpen. 
De Wet op de verzelfstandiging maakt duidelijk dat SBB’s medewerkers de ambtelijke status 
houden omdat (toelichting hoofdstuk 5) “ook naar de burger dit de duidelijkheid geeft, in die 
zin dat het kenbaar is dat het gaat om personen die een overheidstaak uitvoeren”. 
De minister kan moeilijk volhouden dat het deelnemen in BV’s met personele inzet èn 
presentatie van SBB duidelijk maakt dat het gaat om personen die een overheidstaak 
uitvoeren. Het leveren van biomassa en handelen in hout(ige biomassa) is geen 
overheidstaak en behoort niet te worden uitgevoerd door ambtenaren van SBB. De 
voorwaarde in de verklaring van geen bezwaar dat SBB personeel moet worden ingehuurd 
voor de BV’s staat daar haaks op. 
 
Binnen taakopdracht? 
Er is geen sprake van een door de minister aan SBB opgedragen taak (art. 3.2 van de Wet 
verzelfstandiging SBB) die er toe leidt dat hout of biomassa bij derden dient te worden 
ingekocht en voorzover zou worden geoordeeld dat die activiteit valt onder art. 3.6, is ook 
dan de ministeriële verantwoordelijkheid aan de orde (toelichting 3.b). Dat het op geen 
enkele wijze in het voornemen heeft gelegen om daarvan afstand te doen blijkt ook uit 
toelichting 3.e: de aanwijzingen voor de Rijksdienst zullen door de minister worden toegepast 
als die gelding krijgen. De alinea die MAZARS hieraan wijdt op pag. 31.(en op pag. 62) is 
dan ook niet te plaatsen. Inmiddels is de inhoud van die aanwijzingen opgenomen in een 
wetsvoorstel Markt en Overheid als aanpassing van de mededingingswet. Over de 
aanbieding ervan aan de Tweede Kamer zal het kabinet eerstdaags een besluit nemen. 
Mazars beweert hierover op 30 maart 2007 echter dat het wetsvoorstel is ingetrokken (pag. 
61).  
 
Over de interpretatie van art. 3.6. kan een nadere/andere uiteenzetting worden gegeven die 
in elk geval niet leidt tot MAZARS conclusie (pag. 29) dat: “SBB op grond van deze bepaling 
een ruime opdracht heeft en zijn activiteiten onbelemmerd kan uitvoeren.” Immers: het 
handelen in hout van c.q. voor derden is geen taak die voortvloeit uit c.q. samenhangt met 
het beheer van de eigen terreinen. Zou dat wel zo zijn dan zouden talloze bosbeheerders 
met inbegrip van SBB dat al jarenlang in de praktijk hebben gebracht. Eerdere rapportages 
van de minister aan de Kamer maakten ook duidelijk dat dat niet zo was (in de jaren 1993 
t/m 1997 ging het om ten hoogste 5.000 m3 – 1,7% van het eigen volume). Het verkopen van 
het eigen hout uit eigen bos is daarentegen wel een met het eigen beheer samenhangende 
taak en uit de doelstelling en toelichting van de wet, alsmede parlementaire beschouwingen 
over de verzelfstandiging, is goed af te leiden dat verzelfstandiging een extra impuls zou 
moeten vormen om juist dát efficiënter te doen: eigen hout uit eigen bos, goed 
koopmanschap. Daartegen heeft niemand bezwaar (als het ook wordt waar gemaakt!). 
 



3 
 

Nergens wordt ervan gewag gemaakt dat inkoop bij derden behoort tot 3.1. Anders dan 
MAZARS stelt (pag. 29) vloeit ook niet uit de parlementaire geschiedenis voort dat inkoop 
van hout bij derden onder 3.1 valt als daarmee verhoging van de eigen verkoopresultaten 
kan worden bereikt. Dat SBB dat van mening is (pag. 30) is nu juist het punt. MAZARS is 
overigens niet specifiek in haar verwijzing waaraan zij dat meent te kunnen ontlenen. 
 
Ongewis is gebleven in het onderzoek van MAZARS of SBB in zijn jaarlijks door de minister 
goed te keuren werkplannen expliciet melding maakt van zijn voornemen om tot inkopen bij 
derden over te gaan (hoeveelheden, uitgaven, inkomsten) en of de minister dat dan 
goedkeurt c.q. verwerkt in zijn aan SBB toe te kennen budget.  
De goedgekeurde budgetten blijken in elk geval voldoende om de huidige praktijk te laten 
voortduren. 
 
De passages op pag. 31 onder ”overige kaders” zijn tegen het licht van de in de wet 
aangekondigde “veel betere sturing” onbegrijpelijk en moeilijk anders te plaatsen dan een 
ondersteuning van SBB’s eigenzinnige optreden t.o.v. ministeriele en ambtelijke contacten. 
Dat SBB het waagt te stellen dat er niet onmiddellijk met de brief van 13 oktober 2005 
rekening kon worden gehouden en dat er blijkbaar gesteggeld is over de al dan niet 
juridische binding van een paraaf is een gotspe. De voorgeschiedenis is meer dan bekend: 
overleg AVIH/SBB (nov.2004), niet nakoming afspraak door Directeur Vriesman, overleg met 
directeur Natuurbeheer (23 maart 2005), niet nakoming afspraak door Dienstverlening op 15 
april 2005, en vanaf dat moment eindeloos getouwtrek door LNV ambtenaar Busink om een 
tekst te maken van een ministersbrief die ook de instemming had van SBB en 13 oktober 
naar de Tweede Kamer ging. SBB kende elke komma en bijzin. Er was bovendien 
afstemming met EZ.  
 
Over de inhoud van deze brief werd in het Algemeen Overleg op 1 december 2005 
gedebatteerd en dat leidde tot een aantal vragen van leden die maar ten dele werden 
beantwoord met een brief van de minister d.d. 19/05/06. Die brief is door MAZARS niet als 
referentie gebruikt, althans, het blijkt niet uit het rapport.  
Ten einde met het onderzoek van MAZARS ook de nog onbeantwoorde Kamervragen helder 
te krijgen zijn die expliciet met MAZARS gecommuniceerd. Van MAZARS werd niets 
vernomen. Ter voorkoming van weer opnieuw gedoe in de Tweede Kamer ware het beter 
geweest beantwoording nu mee te nemen.  

 
Tegen de achtergrond van de niet door de Minister beantwoorde vragen en de inhoud van de 
brief over de houthandel van SBB (DN2005/3100 d.d. 13-10-05) heeft de AVIH zich zeer 
verbaasd over de volgende passages in het jaarverslag 2005 van SBB: 
 
1. Als ZBO, ressorterend onder het ministerie van LNV, toont Staatsbosbeheer zich als een 

betrouwbare, integere en zakelijke partner. (pag.5, Profiel SBB, laatste alinea) 
 

2. In 2005 was er kritiek vanuit de houtsector op het functioneren van Staatsbosbeheer 
Dienstverlening in de houtmarkt. Een aantal bedrijven betichtte haar van 
concurrentievervalsing. De minister van LNV heeft echter vastgesteld dat 
Staatsbosbeheer zich geheel conform de geldende wet- en regelgeving gedraagt. (pag. 
15, SBB Dienstverlening en Hout) 

 
3. Schommelingen in de houtproductie uit eigen bossen worden zoveel mogelijk 

opgevangen via additionele inkoop elders om aan de leververplichtingen te kunnen 
voldoen. (pag. 22, 1e alina). 

 
4. Plan 2006: 56.000 m3 inkopen bij derden! 

 
SBB is gewoon doorgegaan met het kopen van hout bij derden en stoort zich helemaal niet 
aan wat de minister vindt.  
Twee Kamerbehandelingen d.d. 30-09-04 en d.d. 01-12-05 en een brief van de Minister zijn 
blijkbaar niet genoeg om SBB tot de orde te dwingen. 
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Het is o.i. belangrijk om een goede precisering te krijgen van de rol die de minister nu 
toedicht aan de Raad van Toezicht, van de eigen verantwoordelijkheid van de minister en 
van de (in de toekomst gelegen) ordenende werking van het wetsvoorstel Markt en Overheid 
waarop al een fors aantal jaren wordt gespeculeerd. 
Het is bijna onvoorstelbaar, en bestuurlijk en publiek onverkoopbaar, dat de minister met 
lege handen staat. 
 
Toepasselijkheid Mededingingswet? 
Zonder de deskundigheid van MAZARS in twijfel te willen trekken stel ik vast dat MAZARS’ 
bevindingen een beoordeling zijn op grond van háár bevindingen die nogal wat disclaimers 
kennen. Een diepgaander oordeel/onderzoek is op dit punt gerechtvaardigd. 
MAZARS is nogal onvolledig in zijn weergave van de beoordeling van de situatie door de 
NMA. Zie de wat schimmige bewoordingen (pag. 32) over het verzoek tot nader onderzoek 
dat de AVIH bij de NMA deed. Verzoek en antwoord zouden per omgaande zijn geleverd, 
maar MAZARS liet na erom te vragen. De bewoordingen die MAZARS kiest (pag. 33) 
(waarom niet verzoek en antwoord integraal als bijlage geleverd?) om duidelijk te maken dat 
SBB zelf ook contact heeft gezocht met de NMA, duiden erop dat SBB slechts informeerde 
naar de mogelijke gevolgen van (alléén hout?) de verkoop van hout via (alléén?) bv’s en 
alleen maar leidde tot een “informele zienswijze op basis van de door SBB geleverde 
informatie”.  
 
Mazars stelt dat de houtverkopen van SSB geen dienst van algemeen economisch belang 
zijn (pag. 34) zodat de Mededingingswet toepasselijkheid mist. Het gaat echter om de 
rechtspersoon SBB. En nu juist dat heeft MAZARS niet verder belicht. 
 
Derden. 
MAZARS is onzorgvuldig in het formuleren van wat “derden” zijn waarvoor SBB zou mogen 
optreden en op welke grondslag dan wel. Flevolandschap wordt genoemd als voorbeeld van 
een van de “sommige stichtingen” die voor een belangrijk deel met publiek geld worden 
gefinancierd. In de voetnoot merkt MAZARS echter op dat ook dit een gewone 
rechtspersoon is naar burgerlijk recht maar trekt er verder geen conclusies uit. Daarmee gaat 
ze ook voorbij aan de opmerkingen die daarover door het Bosschap zijn gemaakt in de 
slotbijeenkomst van 6 maart 2007.  
De verwarring wordt alleen maar groter door introductie van de term “(semi-) publieke” 
organisaties. 
“Derden” zijn: Rijk (Defensie, V&W) en gemeenten waarvan je zou kunnen vinden dat die als 
met SBB vergelijkbare publiekrechtelijke rechtspersoon moeten worden beschouwd.  
En er zijn bossen van andere rechtspersonen. Daarbij zijn verenigingen zoals NM, maar ook 
talloze stichtingen, zoals Flevolandschap, Gelders Landschap, Twickel, Edwina van Heek, 
Hoge Veluwe etc. èn binnen- en buitenlandse boseigenaren die niet zijn te verbijzonderen 
naar rechtsvorm.  
Daarenboven zijn er nog private houthandels en industrie waarmee zaken wordt gedaan en 
ook dat betreft hout van (uiteindelijk) àlle andere boseigenaren, anders dan SBB. 
 
 

3. Economische aspecten 
 
Agent/commissionar? 
Dat SBB “naar verluid” geen economisch risico zou lopen bij het als “commissionair” 
optreden klinkt nauwelijks overtuigend. Het zou impliceren dat Flevolandschap zelf een, 
door bemiddeling van SBB totstandgekomen, contract heeft met afnemers van het hout 
dat, door bemiddeling van SBB, is geoogst en vervoerd op rekening van Flevolandschap. 
De werkelijkheid is anders en MAZARS had dat eenvoudig kunnen verifiëren door bij 
Flevolandschap kopieën op te vragen van de contracten van levering van hout, van oogst en 
van transport en van de factuur waarmee Dienstverlening haar commissie in rekening 
brengt. Overigens voert SBB geen beheerstaken uit voor Flevolandschap, maar “slechts” 
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verkoop van hout dat voortkomt uit het door Flevolandschap gevoerde beheer. Waartoe een 
concept intentieverklaring strekt blijft ongewis.  
Ongewis blijft voor wie SBB nog meer als ‘commissionair’ optreedt en hoe de concrete 
vormgeving is van de rol als ‘agent’. Onvermeld blijft hoe de geldstromen, 
verantwoordelijkheden en risico’s liggen bij het vervullen van die rol. 
 
Inkoop bij derden? 
Het is echte flauwekul dat inkoop bij derden wel zou móeten plaatsvinden om 
leveringsverplichtingen na te komen. MAZARS toont dit met getallen over de bruto volumes 
al aan maar ook het argument zelf deugt niet (gecorrigeerde cijfers in bijlage 1).  
SBB kan houtsortimenten uit eigen bos alleen maar verkopen – dus er een 
leveringsverplichting voor aangaan – onder de condities die ze zichzelf oplegt met betrekking 
tot de oogstbaarheid. SBB weet tevoren heel nauwkeurig wanneer ze wel/niet kan (of wil) 
oogsten. Aan te gane leveringsverplichtingen moeten daarvan een reflectie zijn. Ook SBB 
kan niet ongestraft meer verkopen dan ze zelf in het magazijn heeft staan en geen 
leveringsschema’s overeenkomen die ze niet kan nakomen. Dat weet SBB voorafgaand aan 
het aangaan van de verplichting. Niettemin worden willens en wetens verplichtingen 
aangegaan die zouden dwingen tot bijkopen. Het klinkt dan wel fraai in het jaarverslag om 
graag een betrouwbare handelspartner te willen zijn, maar het is een drogredenering. 
 
De minister koos voorlopig voor een controlemechanisme inzake bijkoop van derden via 
publieke verslaglegging in het jaarverslag. Het betreft dan bijkoop waartoe SBB genoodzaakt 
zou kunnen zijn i.v.m. “niet voorziene fluctuaties van het eigen aanbod”. Voor de goede orde 
is hieronder de houtoogst vermeld in de 5 jaren voorafgaande aan de verzelfstandiging 
(bron: jaarverslag SBB 1997) 
 1993: 256.600 m3 
 1994: 305.300 m3 
 1995: 296.100 m3 
 1996: 328.300 m3 
 1997: 259.100 m3 
 
Volgens de minister werd toen 5.000 m3 jaarlijks bijgekocht. Dat is 1,7% van het gemiddeld 
verkochte volume van 289.080 m3. Dat kan worden uitgelegd als: blijkbaar kon toen worden 
volstaan met deze hoeveelheid. Volgens de brief van oktober 2005 zou sprake zijn van 12% 
bijkoop, afgezien van de BV activiteiten waarover geen enkele verslaglegging is.  
 
Mazars rapporteert: 
  eigen eigen bijkoop  bijkoop 
  rondhout energiehout rondhout % energiehout % 

 2004 342.479 n.b. 24.986 7,3 n.b. n.b. 
 2005 336.070 9.685 38.089 11,3 27.925 288 
 2006 301.535 21.432 39.052 13,0 24.852 116 
 
Mazars maakt wel melding van mondelinge en schriftelijke leveringsverplichtingen, maar 
geeft geen enkele indicatie van het soort verplichting en de termijn waarop deze tot stand 
komen in relatie tot de eerste levering.  
 
Zo is het ook onwaar dat SBB geen actieve rol speelt op de inkoopmarkt. Daarover zijn 
meerdere signalen afgegeven met bewijsvoering.  
 
Bio Enerco: 
Er bestaan afspraken met Van Werven (medeaandeelhouder in Bio Enerco) dat die alle hout 
uit door hem aangenomen bos/beplantingsopruimwerkzaamheden aan SBB levert terwijl de 
biomassa aan Bio Enerco wordt geleverd.  
 
In dezelfde Bio Enerco bv is Van der Wiel medeaandeelhouder die het transport verzorgt van 
zowel biomassa als hout. Dezelfde Van der Wiel heeft in april 1998 na Europese 
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aanbesteding (Eur. publicatieblad 14/03/98) op de condities van toen de opdracht verworven 
om de logistiek en transport van rondhout te verzorgen voor SBB. Onduidelijk is op welke 
wijze permanente toetsing aan marktconformiteit van deze, maar ook andere aannemers 
plaatsvindt. Immers eveneens in april 1998 werd ook oogstwerk aanbesteed (Eur. 
Publicatieblad 28/03/98). Zowel voor de toen aangegane, als afgebroken, als nieuwe, als 
andere oogstcontractanten is onduidelijk hoe prijsvorming en afspraken tot stand komen en 
of die marktconform zijn. De status van contractanten blijft vaak onduidelijk en daarmee de 
hardheid van afspraken en de nakoming ervan. MAZARS heeft ernstig nagelaten ook maar 
enige aandacht te besteden aan de kostenkant die vooraf gaat aan de verkoop van hout. 
Het is onduidelijk wie waarom raamcontracthouder is en hoe je dat kunt worden of blijven en 
wat het verschil is met “andere” contractanten. Transparantie over ‘t format ontbreekt. 
 
Ook hier zit veel ondernemerspijn omdat het gebeurt dat oogstcontractanten op de ene plek 
in Nederland worden stilgezet i.v.m. de als fataal gepresenteerde datum 15 maart 
FFwet/broedseizoen en Dienstverlening op andere plaatsen(Duitsland) hout bijkoopt om dan 
andere contractanten de oogst te laten uitvoeren. Dat hoort niet bij een dienst die zichzelf op 
de borst klopt vanwege integriteit en betrouwbaarheid. 
 
Analyse verkoopwijze 
Dienstverlening is niet aan concurrentieprikkels blootgesteld en daarom verbaast het niet dat 
met de gehanteerde rekentechniek er (pag. 41) nog altijd een positief resultaat voor de 
productgroep hout resulteert. De resultante van alle inkomsten en uitgaven is echter niet de 
productgroep hout maar de Regio. Na aftrek van alle kosten krijgt die een resultaat uitbetaald 
waarmee ze het maar heeft te doen omdat ze er geen enkele invloed op uit kan oefenen. Dat 
zou anders kunnen zijn indien Dienstverlening – onder toedeling van de juiste kosten ervoor 
– in concurrentie met de private sector zijn aanbieding aan de regio kon doen. Dan blijkt 
vanzelf of het door Dienstverlening gehanteerde marktmodel staande blijft. Het zou ten 
goede komen aan de motivatie van de lokale beheerders. 
(Een nog veel eenvoudiger oplossing zou zijn indien Dienstverlening een goede coördinatie 
zou verzorgen van de verkoop op stam. De navolgende analyse geeft daarvoor voldoende 
voeding.)  
 
De netto opbrengst die aan de regio is uitbetaald is in  
2004 € 2.804.000 voor de oogst en verkoop van 342.479 m3 uit eigen bos: € 8,19 /m3 op stam 

2005 € 3.356.000 voor de oogst en verkoop van 336.030 m3 uit eigen bos: € 9,99 /m3 op stam 

2006 € 3.841.000 voor de oogst en verkoop van 301.535 m3 uit eigen bos: € 12,74 /m3 op stam 
 
Deze cijfers zijn nog niet gecorrigeerd voor: 
• Een correcte toerekening van de kosten van de afdeling Dienstverlening en 

Productgroep Hout (impliceert hogere kosten en dus lagere uitkering)  
èn  
• niet voor de extra opbrengsten die zijn gerealiseerd door hout van derden te verkopen 

(impliceert lagere uitkering). 
De marge die Dienstverlening maakte was (voetnoot 23, pag. 49) 
€ 254.000 (2004), alleen al hierdoor moet 8,19 worden verlaagd naar 7,50 
€ 262.000 (2005), alleen al hierdoor moet 9,99 worden verlaagd naar 9,21 
€ 274.000 (2006), alleen al hierdoor moet 12,74 worden verlaagd naar 11,83 

 
Benchmarking dient te gebeuren eerst en vooral SBB-intern door het verkoopresultaat op 
stam (2004: 25% van het eigen volume, 2005: 24%, 2006: 14,5%) te vergelijken met wat de 
netto uitkering was voor het als sortiment verkochte hout. 
De op stam resultaten kunnen ook worden vergeleken met de LEI resultaten particuliere 
bosbouw over die jaren zoals hierbij gevoegd (bijlage 2). MAZARS heeft die eenvoudige 
analyse niet gemaakt terwijl die wel was aanbevolen (e-mail 30 maart 2007). De berekende 
uitkering aan de regio als resultaat van alle inspanningen van DV/Productgroep Hout kan 
worden vergeleken met wat particuliere boseigenaren voor hun op stam verkochte hout 
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krijgen. Let wel: de ongecorrigeerde uitkering van de regio is te hoog omdat niet alle kosten 
zijn toegerekend en opbrengst verkoop derden is toegerekend. 
 
 LEI/particulier SBB 
 €/m3 op stam €/m3 op stam 
2004 13,20 8,19 (-/- 38%) 
2005 16,40 9,99 (-/- 39%) 
2006 20,80 12,74 (-/- 39%) 
 
SBB doet zichzelf tekort en stoort de normale marktwerking door haar hout bijna 40% 
onder het particuliere prijsniveau op de markt te brengen. 
Dienstverlening krijgt het hout van de regio en betaalt uit wat overblijft. Dat is risicoloos 
ondernemertje spelen op kosten belastingbetaler. Er is geen enkele efficiencyprikkel 
ingebouwd. Dienstverlening verwerft hout kostenloos intern en gaat dan de markt op terwijl 
particuliere ondernemers, risicodragend en in concurrentie hout moeten inkopen bij 
boseigenaren om de markt op te kunnen gaan. 
Daardoor is er geen level playing field. 
 
De analyse van MAZARS (pag. 48 t/m 50) overtuigt geenszins: 

• de verwijzing naar ZMP is niet gepreciseerd (omdat niet duidelijk is welk hout, welke 
deelstaat, etc.) met een indexeringsberekening (zie ook voorbehouden MAZARS in voetnoot 
20 en 22). 

• volstrekt ongeloofwaardige stelling (pag. 49) dat het hout uitgerekend in 2004-2006 relatief 
meer laagwaardig was (nog daargelaten dat elke duiding ontbreekt van wat dan “hoog” of 
“laag”waardig is). 

• Hypotheses waar ze niet nodig zijn c.q. in elk geval bij een behoorlijke administratie niet 
nodig behoren te zijn. 
 
Anders dan MAZARS stelt te hebben aangetoond dat geen sprake zou zijn van 
kruissubsidiëring in de betekenis dat publiek geld is gebruikt om beneden de integrale 
kostprijs te verkopen is daarvan dus wel sprake. SBB krijgt op stam een aanmerkelijk lager 
resultaat uit verkoop dan de benchmark particulier bosbezit (in 2004 (tenminste) 38%, 2005 
(tenminste) 39% en 2006 (tenminste 39%). 
 
Dat is het onjuist aanwenden van publieke middelen bij SBB intern waarmee een 
handelsorganisatie wordt gefinancierd die bovendien zowel op de private inkoopmarkt 
acteert (boseigenaren, ook in Duitsland en handel) als bij andere “(semi-)publieke partijen”. 
 
Nu MAZARS op 30 maart 2007 ervan melding maakt dat “Naar wij hebben vernomen, SBB 
op dit moment onderzoekt op welke wij zij de gewenste transparantie het meest kan 
waarborgen”, is het relevant dat bijna 1 jaar na dato de minister aan de Kamer de uitkomst 
van dat onderzoek meedeelt. 
 
Relevante markt 
MAZARS doorvertaling van “relevante markt” treft geen doel. Onmiskenbaar is dat rondhout 
uit Nederlandse bossen vnl. in Nederland en Duitsland/België afzet vindt. Dat hout wordt óók 
in China, Japan en India afgezet en rondhout uit Polen, Frankrijk, UK wordt in Nederland 
verwerkt evenals energiehout uit Canada. Voor hout geldt in dat opzicht een wereldmarkt en 
daar is SBB een nog onbeduidender speler. 
 
De relevante marktpartijen voor Nederlands hout dat uit de bossen wordt verkocht (op stam 
en als sortiment) zijn echter Nederlandse ondernemingen die oogsten, transporteren, 
verhandelen, verwerken en leveren aan hoofdzakelijk Duits/Belgische verwerkers. 
Dat deze doorvertaling van MAZARS geen stand kan houden blijkt overigens ook uit de 
benadering van het Duitse Bundes Kartellamt dat voor elk van de afzonderlijke Bundesländer 
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bepaalt dat de Forstdienst zijn houtmarktpositie dient te veranderen i.v.m. de niet toelaatbare 
machtspositie. 
Ook dat signaal is naar LNV afgegeven. Uit een toespraak van de NRW Forstminister (11-
10-07) “Keiner kann bestreiten dass der Landerforstbetrieb unsere Forstverwaltung wie die 
meisten Landesforstverwaltungen, in Deutschland auch, den Waldbauern Konkurrenzlos 
günstige Angebote macht“ (. . . .) „Wir werden aber vom Bundeskartellamt beobachtet.“ 
Ander schaalniveau in de BRD, andere voorgeschiedenis, maar de kern ervan is dat het 
Bundeskartellamt oordeelde dat in elk van de Bundesländer de verkoop van hout van derden 
door de Landesforstdienst anders moest worden ingericht (terwijl Duitsland ècht een speler 
op de wereldmarkt is!). 
 

 
4. Proces van totstandkoming van dit rapport 
 

De startbijeenkomst was op 14 december 2006. Eerst uit deze rapportage is op te maken dat 
MAZARS toen al was begonnen met haar werkzaamheden. De eerstvolgende, tevens 
laatste, bijeenkomst was op 6 maart 2007. Pas op 5 maart werd het verslag van de 
startbijeenkomst toegestuurd. Een verslag van de slotbijeenkomst ontbreekt. 
 
Over de  spiegelgroep wordt door MAZARS gestipuleerd (pag. 14) dat de leden tevens 
speler op de houtmarkt zijn en derhalve een belang (kunnen) hebben bij de voor dit 
onderzoek gebruikte informatie. Dat moet op een misvatting berusten. De directie SBB, 
enopdrachtgever LNV maakten ervan deel uit als rechtstreeks belanghebbenden. Bosschap 
is zeker geen speler op de houtmarkt en heeft al helemaal geen belang. AVIH is geen speler 
op de houtmarkt maar alleen haar leden. De Unie van Bosgroepen is eveneens geen speler. 
Houtmarktdeskundigheid en inzichten waren zeker bij de SBB en LNV vertegenwoordigers 
geheel afwezig.  
 
MAZARS heeft geen letter aan zijn concept tekst van de samenvatting gewijzigd naar 
aanleiding van de bijeenkomst en/of naar aanleiding van AVIH’s reacties. Mazars heeft 
nimmer gereageerd op inbreng die is geleverd.  
 
Mazars heeft wat AVIH betreft onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden om haar 
inzichten en bevindingen te toetsen aan de inzichten van anderen ook buiten de 
spiegelgroep. 
 
Het bevreemdt dat het rapport al op 30 maart 2007 beschikbaar was en dat het tot 25 maart 
2008 moet duren alvorens de minister het rapport met zienswijze naar de Tweede Kamer 
stuurt. De verklaring van de Minister: “de ingewikkelde materie en de zorgvuldigheid waarop 
het overleg met alle partijen moest gebeuren” is niet erg steekhoudend. Met AVIH en andere 
leden van de spiegelgroep is in elk geval niet overlegd. 
 

  



Gecorrigeerde cijfers van tabel pag. 22 (i.v.m. dubbeltelling, die ook in tabel pag. 28 zit). 
        
     verkocht verkocht leveringsverplichting sortiment 
2004  geoogst op stam als 190.900  (schriftelijk)  
     sortiment 77.400 (mondeling) 
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uit SBB bos gekregen 342.479 83.405 259.074 
       16.658 *) 
    275.732 268.300 
 
uit bos van derden ingekocht 24.986 5.450**) 19.536 ***) 
        5.450 
    300.718 268.300 
 
 
        
     verkocht verkocht leveringsverplichting sortiment 
2005  geoogst op stam als 163.900  (schriftelijk)  
     sortiment 58.300 (mondeling) 
 
uit SBB bos gekregen 336.030 80.644 255.386 
       19.050 *) 
    274.436 222.200 
 
uit bos van derden ingekocht 38.089 12.200**) 25.889 ***) 
       12.200 
    312.325 222.200 
 
 
        
     verkocht verkocht leveringsverplichting sortiment 
2006  geoogst op stam als 210.000  (schriftelijk)  
     sortiment 44.800 (mondeling) 
 
uit SBB bos gekregen 301.535 43.703  257.832 
        19.026 *) 
     276.858  254.800 
 
uit bos van derden ingekocht 39.052 16.235**) 22.817 ***) 
       16.235 
    315.910 254.800 

Bijlage 1 

 
 
 
*) betreft teruggekocht hout: is eerst op stam verkocht – vaak onder conditie van terugverkoop van een 

deel als sortiment aan SBB (zit als dubbeltelling in de tabellen). 

**) betreft hout dat bij derden op stam is gekocht en als sortiment wordt doorverkocht  
– hierbij inbegrepen het zogenaamde “commissiehout” van Flevolandschap. 

***) Hierbij inbegrepen hout dat door derden op een leveringscontract van SBB is afgeleverd tegen 
betaling van een x bedrag per m3/ton/stère. 
Derden – meestal houthandel – kochten dit hout op stam uit niet-SBB bos en omdát SBB al (een 
groot deel van) de houtvoorziening van sommige verwerkers als leveringsverplichting op zich heeft 
genomen, kúnnen deze houthandelaren niet meer zelfstandig bijleveren (omdat er eenvoudigweg 
geen ruimte meer is). Derhalve móeten ze wel via SBB op het contract van SBB leveren. 
SBB drukt private houthandels uit hun leveringsmogelijkheden door het aangaan van grotere 
verplichtingen voor bepaalde sortimenten dan ze zelf uit eigen bos kan realiseren. 

 
  



Bijlage 2 

Benchmark LEI bedrijfsuitkomsten onderzoek particulier bosbezit 
 

Houtopbrengst verkoop hout op stam uit dunning particulier bosbezit > 50 ha tbv prijsvergelijking 
SBB 

groottecategorie: 50 - 100 ha 100 - 250 ha > 250 ha totaal / gemiddeld 

opp. bos in ha 
(Bosschap 2006) 7.999 10.870 19.219 38.088 

jaar m3/ha €/m3 m3/ha €/m3 m3/ha €/m3 m3/ha €/m3 
2000 2,4 12,3 1,9 13,7 2,1 16,3 2,1 14,8
2001 1,5 17,2 5,5 6,0 2,1 15,2 2,8 13,4
2002 2,7 15,3 2,6 13,7 2,5 14,7 2,6 14,6
2003 3,4 11,9 3,0 11,6 2,2 13,3 2,7 12,6
2004 4,1 9,2 2,8 11,7 2,3 15,6 2,8 13,2
2005 3,6 13,8 2,1 12,8 2,4 19,2 2,6 16,4
2006 3,6 20,3 2,4 20,5 3,3 21,5 3,1 20,8
Data representatief? 

 % bosoppervlakte in de LEI steekproef  % bedrijven in de LEI steekproef 
groottecategorie: 50-100 ha 100-250 

ha > 250 ha   50-100 ha 100-250 
ha > 250 ha 

opp. bos in ha 
(Bosschap 2006) 7.999 10.870 19.219   7.999 10.870 19.219 

2000 21,8 50,2 89,0   21,6 50,0 79,4 
2001 24,1 53,0 88,8   24,0 52,9 75,7 
2002 24,4 54,4 87,3   23,8 53,7 78,4 
2003 24,0 49,5 90,2   23,8 49,3 83,8 
2004 26,5 55,3 91,7   25,7 55,9 86,1 
2005 27,6 56,1 88,0   26,5 55,9 80,6 
2006 28,3 40,8 86,1   26,9 40,5 78,9 

 Volume % hout op stam uit dunning t.o.v. totaal hout  
groottecategorie: 50-100 ha 100-250 ha > 250 ha totaal / gemiddeld 

opp. bos in ha 
(Bosschap 2006)   7.999   10.870   19.219   38.088 

geoogst volume totaal hout 
m3/ha 

% dunning 
op stam 

totaal hout 
m3/ha 

% dunning 
op stam 

totaal hout 
m3/ha 

% dunning 
op stam 

totaal hout 
m3/ha 

% dunning 
op stam 

2000 3,0 80,0 2,6 73,1 3,1 67,7 2,9 72,4
2001 2,1 71,4 5,8 94,8 2,8 75,0 3,6 78,7
2002 2,9 93,1 2,9 89,7 3,0 83,3 2,9 88,7
2003 3,5 97,1 3,6 83,3 2,6 84,6 3,2 83,6
2004 4,3 95,4 3,0 93,3 2,7 85,2 3,3 84,1
2005 3,7 97,3 2,6 80,8 2,8 85,7 3,0 85,8
2006 3,6 100,0 2,7 88,9 3,6 91,7 3,3 93,9

Staatsbosbeheer (jaarverslagen) 

  ha bos houtoogst m3 m3/ha €/m3    *)  €/m3    **)   €/m3    ***)   % op 
stam 

2000 88.000 311.884 3,54 ? ? ?   
2001 86.000 292.076 3,40 ? ? ?   
2002 86.492 315.154 3,64 ? ? ?   
2003 86.741 354.727 4,09 ? ? ?   
2004 84.825 342.479 4,04 ? ? 8,19 25,0%
2005 84.825 336.030 3,96 ? ? 9,99 24,0%
2006 84.825 301.535 3,55 ? ? 12,74 14,5%

*) berekende opbrengst (verkoop sortiment minus transportkosten, minus oogstkosten, minus kosten 
productgroep en DV) van als sortiment geleverd hout. 

 
**) gerealiseerde opbrengst van op stam verkocht hout. 
 
***) (ongecorrigeerde) uitkering aan de regio als resultaat van verkoop eigen hout, hout van derden en 

onvoldoende doorbelaste kosten. 
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