CRISISMAATREGELEN INZAKE DEN BOSCHBOUW
EN DE HOUTVOORZIENING.
A.

BUITEN LAN DSCH GEZAAGD

NAALDHOUT.

De directeur van het Rijksbureau voor Hout, daartoe gemachtigd ,door den Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, maakt bekend,
dat hij de bij de Houtbeschikking 1940 No. I, artikel 4, sub
b. verleende dispensatie met ingang van 23 Mei 1941 intrekt, voor zoover betreft het afleveren van vóór dien datum
verkocht, doch nog niet afgeleverd buitenlandsch gezaagd
naaldhout.
Het is derhalve van 23 Mei 1941 af verboden zonder
vergunning van den directeur van het Rijksbureau voor
Hout, buitenlandsch gezaagd naaldhout, dat vóór 23 Mei
1941 is verkocht, af te leveren. Vergunning wordt slechts
verleend, indien de verkooper kan aantoonen, dat hij met
den kooper is overeengekomen, dat de basis-verkoopprijs
van het desbetreffende hout met £ 13.— per standaard is
verhoogd.
's-Gravenhage, 23 Mei 1941.
B. BESCHIKKING VAN DEN SECRETARIS-GENERAAL VAN HET
DEPARTEMENT VAN HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART BETREFFENDE DE MAXIMUM PRIJZEN VOOR
BUITENLANDSCH GEZAAGD NAALDHOUT.
Directie van Handel en Nijverheid.
23 Met 1941.
No. 17078 N.P.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart;
Gelet op artikel 2 van het Besluit No. 218/1940 in zake
de benoeming van een Gemachtigde voor de Prijzen en in
overeenstemming met de §§ 2 en 3 van de Verordening
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied ;
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Heeft goedgevonden te bepalen
Artikel
Deze beschikking verstaat onder :
„standaard" : de inhoudsmaat van 4,6723 m 3 ;
„voet: de lengtemaat van 0,2831 m ;
„duim" : de lengtemaat van 0,0254 m ;
„partij" : de hoeveelheid hout, die een afnemer op één
contract koopt of op een of meer contracten binnen een
kalenderweek van één leverancier afneemt;
„verkoop over boord" : de verkoop, waarbij de verkoopprijs is samengesteld uit de factoren : f.o.b. prijs, zeevracht,
zeeverzekering, accreditiefstelling, splitsen van cognossement,
agentenprovisie en de bruto-winst van den importeur ;
„verkoop uit de loods" : de verkoop, waarbij de verkoopprijs is samengesteld uit de factoren: verkoopprijs over
boord, molestverzekering, invoerrecht, statistiekrecht en
declaratie, overladen, tellen, lossen, opslaan en afleveren tot
aan boor,d of op vervoermiddel.
• .Artikel 2.
„ De prijzen, waartegen buitenlandsch gezaagd vurenhout
ten hoogste mag worden te koop aangeboden of verkocht,
bedragen voor vurenhout van een qualiteit O/S met een dikte
van 2, 2Yt en 3 ,duim en een breedte van 7 duim :
I. bij verkoop door importeurs (exclusief omzetbelasting) :
1. Bij verkoop „over boord" :
a. van partijen van 10 standaards en meer f240.—
per standaard;
b. van partijen van minder dan 10 standaards
f 255.— per standaard.
. 2. Bij verkoop uit de loods, exclusief de in het 1ste
lid van art. 3 bedoelde transportkosten, f 282.—
standaard.
II. Bij verkoop door wederverkoopcrs aan verbruikers,
geleverd franco werk of opslagplaats van den verbruiker,'exclusief de in het 2e lid van artikel 3 bedoelde
transportkosten' (inclusief omzetbelasting) :
a. van partijen van meer dan 5 standaards f 330.—
per standaard;
b. van partijen van 1 m 3 tot en met 5 standaards
f 352.— per standaard ;
c. van partijen van minder dan 1 m 3 f367.— per
standaard.
Voor vurenhout, als boven omschreven, evenwel met een
breedte en een dikte, als in onderstaande tabel aangegeven,
worden de bovengenoemde prijzen als volgt verhoogd of
verlaagd :
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Artikel 3.
1. De in artikel 2, onder I, 2, genoemde prijzen mogen
worden verhoogd met de door den importeur betaalde vrachtkosten, exclusief liggelden, voor het vervoer van de aanvoerhaven tot aan de opslagplaats van den importeur.
2. De in artikel 2, onder II, genoemde prijzen mogen
worden verhoogd met de door den verkooper betaalde vrachtkosten, exclusief liggelden, voor het vervoer van de aanvoerhaven tot aan de opslagplaats van den verkooper of een
daarmede gelijk te stellen afstand, indien de levering naar
het werk of de opslagplaats van den kooper rechtstreeks van
11
de aanvoerhaven uit plaats vindt.
Artikel 4.
Bij verkoop van buitenlandsch gezaagd grenen- en dennenhout, alsook bij verkoop van gezaagd vurenhout van
andere qualiteit of afmeting dan in artikel 2 genoemd, alsmede bij levering op andere dan in artikel 2 genoemde
condities, dienen ten hoogste prijzen te worden berekend,
welke tot de in artikel 2 genoemde prijzen in een op 9 Mei
1940 algemeen gebruikelijke verhouding staan.
Artikel 5.
1. Bij iedere aflevering van buitenlandsch gezaagd vurenhout, gezaagd grenenhout en gezaagd dennenhout moet een
verkoopfactuur of een afleveringsbon, waarop de nauwkeurige
specificatie van het geleverde is vermeld, aan den kooper
worden afgegeven. Indien een afleveringsbon wordt afgegeven, dient uiterlijk na 30 dagen een verkoopfactuur aan
den kooper te worden gezonden. Van de verkoopfactuur
dient de verkooper een door den kooper mede-onderteekend
duplicaat gedurende ten minste twee jaren te bewaren en
bij controle te toonen.
2. Op de verkoopfacturen moeten de bedragen, waarmede
de in artikel 2 genoemde prijzen krachtens het bepaalde in
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de artikelen 3 en 4 worden verhoogd, gespecificeerd worden
vermeld. De in artikel 3 bedoelde vrachtkosten moeten daarenboven aan de hand van bescheiden kunnen worden aangetoond.
Artikel 6.
De „Prijzenbeschikking Buitenlandsch Naaldhout No. 2"
wordt ingetrokken.
Artikel 7.

'

Deze beschikking wordt bekend gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant en treedt op den dag harer afkondiging in werking.
Artikel 8.
Deze beschikking kan worden aangehaald als : Prijzenbeschikking Buitenlandsch Gezaagd Naaldhout No. 3.
's-Gravenhage, 23 Mei 1941.
De Secretaris-Generaal voornoemd,
H. M. HIRSCHFELD.
II. INLANDSCH
LOOFHOUT.
A. BESCHIKKING VAN DEN SECRETARIS-GENERAAL VAN
HET DEPARTEMENT VAN HANDEL, NIJVERHEID EN
SCHEEPVAART BETREFFENDE MAXIMUM PRIJZEN VAN
INLANDSCH RONDHOUT-LOOFHOUT.
26 Mei 1941.
No. 5930 N.P.
Directie van Handel eri Nijverheid.

1

De Secretaris-Generaal van het Departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart;
Gelet op artikel 2 van het Besluit No. 218/1940 in zake
de benoeming van den Gemachtigde voor de Prijzen en in
overeenstemming met de §§ 2 en 3 van de Verordening No.
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied ;
Heeft goedgevonden te bepalen :
Artikel 1.
De prijzen, inclusief omzetbelasting, waartegen geveld,
gekort en naar den berijdbaren weg gesleept inlandsch
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eikenrondhout mag worden te koop aangeboden of verkocht,
bedragen bij levering af berijdbaren weg ten hoogste :
a. voor eikenrondhout van eerste qualiteit, als in onderstaande tabel aangegeven :
Doorsnede op halve lengte
inclusief schors gemeten
1. ca. 50 tot ca.. 60 cm
2. .. 40 „
,, 50 „
3. „ 30 „
„ 40 .,
4. „ 20 „ „ 30 ..
5.
12
„ 20 „
6. „
12 „
6

Topdoorsnedc
inclusief schors
gemeten
ca. 25 cm
„ 20 ..
20 „
—
—

—

Prijs per m3
f
f
f
f
i
f

62.50
52.50
40.—
25.21.17.-

b. voor rechte palen van eerste qualiteit (inclusief schors
gemeten) :
1. met een lengte van ca. 7 tot ca. 12 en en een doorsnede op halve lengte gemeten van ca. 30 tot ca. 45 cm
en een.topdoorsnede van ca, 20 cm
ƒ47,50 p. m 3
2. met een lengte van ca. 12 tot ca. 15 m, een doorsnede
op halve lengte gemeten van ca, 45 cm en meer en een topdoorsnede van ten minste 25 cm
ƒ 65.— p. m 3
Artikel 2.
1. De prijzen, inclusief omzetbelasting, waartegen geveld,
gekort en naar den berijdbaren weg gesleept inlandsch beuken-rondhout mag worden te. koop aangeboden of verkocht,
bedragen bij levering af berijdbaren weg ten hoogste als
in onderstaande tabel aangegeven,:
Doorsnede op halve lengte
inclusief schors gemeten
1. ca. 69 cm en meer
2. „ 40 „ tot ca. 60 cm
3. .,. 30
„ „ 40 „

Topdoorsnedc incluPrijs per m3
sief schors gemeten 1ste qual. 2de qual.
ca. 25 cm en meer
.. 25 „
„ 20 ,

f 45.„ 40.—
..30.-

f 25.„25.„20.-

2. Onder eerste qualiteit wordt verstaan : gezonde, goed
gevulde stammen, met een legte van ten minste 3 m, uiterlijk
kwastvrij of nagenoeg kwastvrij en verder zonder fouten.
Gezonde roode kern, kromming in één richting tot 2 cm per
strekkende meter en zeer geringe draaigroei zijn toelaatbaar.
Artikel 3.
1. De prijzen, inclusief omzetbelasting, waartegen geveld,
gekort en naar den berijdbaren weg gesleept inlandsch iepenrondhout mag worden te koop aangeboden of verkocht, be-
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dragen bij levering af berijdbaren weg. ten hoogste als in
onderstaande tabel aangegeven :
,
Doorsnede op halve lengte
inclusief schors gemeten

Prijs per m3
Topdoorsnede inelusief schors gemeten 1ste qual. 2de qual.

1.
2.
3.
4.

ca. 25 cm en meer
„ 25 „
25
„ 20

ca.
„
„
„

60 cm en raeér
50 „ tot ca. 60 cm
40
50 „
30 ,,
„ 40 „

f 70.—
„60.„ 47.50
„35-

.
f 32.„32.-

2. Onder eerste qualiteit wordt verstaan : gezonde, rechte,
goed gevulde stammen, met een lengte van ten minste 2 m,
uiterlijk kwastvrij, of nagenoeg kwastvrij. Kleine fouten, die
de gebruikswaarde niet verminderen, zijn toelaatbaar. ~
Artikel 4.
De prijzen, inclusief omzetbelasting, waarten geveld, gekort en naar den berijdbaren weg gesleept inlandsch esschenrondhout van eerste qualiteit mag worden te koop aangeboden of verkocht, bedragen bij levering af berijdbaren weg
ten hoogste als in onderstaande tabel aangegeven :
Doorsnede op halve lengte
inclusief schors gemeten
1. ca. 40 cm en meer
2. tot ca 40 cm

Topdoorsnede inclusief schors gemeten

Prijs per m3

ca. 25 cm
25 „ .

f 70.„60.-

Artikel 5.
1. Inlandsch rondhout-loofhout van andere soort, qualiteit en afmetingen dan in de artikelen 1, 2, 3 en 4 genoemd,
met uitzondering van populieren rondhout, mag slechts worden te koop aangeboden of verkocht tegen prijzen, welke
niet hooger zijn dan die, welke tot de in de artikelen 1 , 2 , 3
en 4 genoemde prijzen in een op 9 Mei 1940 algemeen gebruikelijke verhouding staan.
2. Bij verkoop van inlandsch rondhout-loofhout op andere
dan de in de artikelen, 1 , 2 , 3 en .4 genoemde condities is
lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. De wederverkooper mag de overeenkomstig de artikelen
1, 2, 3, 4 en 5, lid 1 en 2, betaalde inkoopsprijzen verhoogen
met het bedrag aan kosten en winst, dat hij in het eerste
kwartaal van 1940 bij overeenkomstige transacties gemiddeld heeft berekend.
Artikel 6.
;

"

1. Bij iedere aflevering van het in de artikelen 1, 2, 3,
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4 en 5 bedoelde inlandsch rondhout-loofhout moet een verkoopfactuur of een afleveringsbon, waarop de nauwkeurige
specificatie van het geleverde hout is vermeld, aan den
kooper worden afgegeven.
2. Indien een afleveringsbon wordt afgegeven, dient uiterlijk na 30 dagen een verkoopfactuur aan den kooper te wor den gezonden.
3. V a n de in het eerste en tweede lid bedoelde verkoopfacturen dient de verkooper een door den kooper medeonderteekend duplicaat gedurende ten minste 2 jaren te bewaren en bij controle te toonen.
Artikel 7.
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Nederlandsche Staatscourant en treedt op den dag harer afkondiging
in werking.
Artikel 8.
Deze beschikking kan worden aangehaald als „Prijzenbeschikking Inlandsch Rondhout-Loofhout No. 1".
's-Gravenhage, 2 6Mei 1941,
De Secretaris-Generaal voornoemd,
H. M. HIRSCHFELD.
B. BESCHIKKING VAN DEN SECRETARIS-GENERAAL VAN
HET DEPARTEMENT VAN HANDEL, NIJVERHEID EN
SCHEEPVAART BETREFFENDE MAXIMUM PRIJZEN VAN
GEZAAGD INLANDSCH LOOFHOUT,
.

26 Mei 1941.
No. 2,119 N.P.
Directie van Handel en\ Nijverheid.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart;
Gelet op artikel 2 van het Besluit No. 218/1940 in zake
de benoeming van den Gemachtigde voor de Prijzen en in
overeenstemming met de § § 2 en 3 van de Verordening
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandsche gebied ;
Heeft goedgevonden te bepalen :
Artikel 1.
De prijzen, inclusief omzetbelasting, waartegen gezaagd
of behakt inlandsch eikenhout van eerste qualiteit mag worden te koop aangeboden of verkocht, bedragen bij levering
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af zagerij, geladen op vervoermiddel, ten hoogste, v o o r :
a. onbekantrecht deelhout van een dikte van 32 mm, halverwaan gemeten, gezaagd van stammen met een doorsnede
van ca 45 tot ca f>5 cm
ƒ 135.— p. m 3
b. bestekhout met een breedte en/of dikte tot 25 cm en
een lengte van 4 tot 6 m
ƒ 150.— p. m 3
c. bestekhout met een breedte en/of dikte tot 25 cm en
een lengte van 6 tot 8 m
ƒ 190.— p. m 3
d. dwarsliggers van de gebruikelijke dikte en breedte van
resp. ca 15 en ca 25 cm en de gebruikelijke lengte van
ca 2.60 m
ƒ 82.— p. m 3
e. boschkant behakte rechte palen van een lengte van 7
tot 12 m van de gebruikelijke dikte met een topdoorsnede
van ten minste 20 cm
ƒ 90.— p. m 3
f. boschkant behakte rechte palen van een lengte van 12
tot 15 m van de gebruikelijk dikte met een topdoorsnede
van ten minste 25 cm
ƒ 130.— p. m 3
Artikel 2.
De prijzen, inclusief omzetbelasting, waartegen gezaagd
inlandsch beukenhout van eerste qualiteit ten hoogste mag
worden te koop aangeboden óf verkocht, bedragen bij levev
ring af zagerij, geladen op vervoermiddel, voor :
a. onbekantrecht deelhout van een dikte van 32 mm, halverwaan gemeten, gezaagd van stammen met een doorsnede
van ca 45 cm tot ca 55 cm
ƒ 85.— p. m 3
...b. bestekhout voor brugdek van een dikte van 40 mm en
een lengte van ten minste
m en ten hoogste 4 m
,

ƒ 1 0 0 . — p. m 3

c. dwarsliggers van de gebruikelijke dikte en breedte van
resp. ca 15 en ca 25 cm en de gebruikelijke lengte van ca
2.60 m
ƒ 64.— p. m 3
Artikel 3.
De prijzen, inclusief omzetbelasting, waartegen gezaagd
inlandsch onbekentrecht iepen deelhout van eerste qualiteit
van een dikte van ten hoogste 26 mm, halverwaan gemeten,
gezaagd van stammen met een doorsnede van ca 45 cm tot
ca 55 cm, mag worden te koop aangeboden of verkocht, bedragen bij levering af zagerij, geladen op vervoermiddel, ten
hoogste ƒ155.— per m 3 .
Artikel 4.
De prijzen, inclusief omzetbelasting, waartegen gezaagd
inlandsch onbekantrecht esschen deelhout van eerste qualiteit van een dikte van 32 mm, halverwaan gemeten, ge-
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zaagd van stammen met een doorsnede van ca 45 cm tot
ca 55 cm, mag worden te koop aangeboden of verkocht, bedragen bij inlevering af zagerij, geladen op vervoermiddel
ten hoogste ƒ 160,— per m 3 .
Artikel 5.
1. Gezaagd of behakt inlandsch loofhout van andere soort,
qualiteit en afmetingen dan in de artikelen 1, 2, 3 en 4
genoemd, mag slechts worden te koop aangeboden of verkocht tegen prijzen, welke niet hooger zijn dan die, welke
tot de in ,de artikelen I, 2, 3 en 4 genoemde prijzen in een
op 9 Mei 1940 algemeen gebruikelijke verhouding staan.
2. Bij verkoop van gezaagd of behakt inlandsch loofhout
op andere dan de in de artikelen 1, 2, 3 en 4 genoemde
condities is lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. De wederverkooper mag de overeenkomstig de artikelen 1, 2, 3, 4 en 5, lid 1 en 2. betaalde inkoopsprijzen verhoogen met het bedrag aan kosten en winst, dat hij in het
eerste kwartaal van 1940 bij overeenkomstige transacties
gemiddeld heeft berekend.
Artikel 6.
1. Bij iedere aflevering van het in de artikelen 1, 2, 3, 4
en 5 bedoelde gezaagd of behakt inlandsch loofhout moet
een verkoopfactuur of een afleveringsbon, waarop de nauwkeurige specificatie van het geleverde hout is vermeld, aan
den kooper worden afgegeven.
2. Indien een afleveringsbon wordt afgegeven, dient uiterlijk na 30 dagen een verkoopfactuur aan den kooper te
worden gezonden.
3. Van de in het eerste en tweede lid bedoelde verkoopfacturen .dient de verkooper een door den kooper medeonderteekend duplicaat gedurende ten minste 2 jaren te bewaren en bij controle te toon en.
Artikel 7.
Deze beschikking wordt bekend gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant en treedt op den dag harer afkondiging in werking.
Artikel 8.
Deze beschikking kan worden aangehaald als : Prijzen'beschikking Gezaagd Inlandsch Loofhout No. 1.
's-Gravenhage, 26 Mei 1941.
De Secretaris-Generaal voornoemd,
H. M. HIRSCHFELD.

