CRISISMAATREGELEN INZAKE DEN BOSCHBOUW
EN DE HOUTVOORZIENING.
A.

PRIJZENBESCHIKKING 1941 GRIENDPRODUCTEN.

29 October 1941.
No. 28048.
Rijksbureau voor de Voedselvoorziening
in Oorlogstijd.
Afdeeling Algemeene Zaken,

Dc Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij ;
Gelet op artikel 2 van het Besluit no. 218/1940 in zake de
benoeming van een Gemachtigde voor de Prijzen en in overeenstemming met §§ 2 en 3 van de Verordening No. 3/1940
van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche
gebied ;
HEEFT
te bepalen als v o l g t :

GOEDGEVONDEN:
Artikel 1.

In deze beschikking wordt verstaan onder :
1. „ b e w e r k e r " : .degene, die griendproducten oogst;
2. „schiller" : degene, die griendproducten schilt;
3. „hoepelmaker" : degene, die al dan niet geschilde griendproducten tot hoepels verwerkt.
Artikel 2.
1. De prijs, waarvoor ongeschilde wilgenstokken en ongeschilde wilgenstelen van doorsnee handelsqualiteit in het
binnenland uitsluitend mogen worden te koop aangeboden
en verkocht door, onderscheidenlijk mogen gekocht van een
bewerker, bedraagt voor de hieronder aangegeven soorten,
maten en hoeveelheden het daarachter vermelde bedrag.
A. Ongeschilde wilgenstokken (normale zwaarte en dikte):
I. bestemd voor de vervaardiging van ongeschilde hoepels:
gewone 3)^/4 voets
»
»

5M
6
7

aantal stokken
per bos
104
104
52
39
26

per bos
f 0,40
0,50
0,45
0,40
0,38^
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zware 7
„
gewone 8
9
„ 10
„ 11
„ 12
„
13
„ 14
II. bestemd om te worden geschild :
4

voets
•

26
26
26
20
16
13
13
13

0,50
0,44
0,54
0,50
0,50
0,45
0,50
0,55

aantal stokken
per bos

per bos

104
104
52
39

f 0,45

....

-

5M

6
8
„
:...
10
III. bestemd voor boonenstokken :

26

20

aantal stokken
per bos

0,50
0,60
0,60
0,60
0,60
per bos

ca. 9 voets
25
f 0,52
B. Ongeschilde wilgenstelen (normale zwaarte en dikte,
ongesorteerd) :
lengte in
meters

per 100st.

f2,55
1,15
1,62
2,55
1,62
4,05
gewone zware
6,10
2,20
8 voets zware
7,60
10
„
2,85
3,12
8,10
li
„
2. De in het vorig lid genoemde prijzen gelden boordvrij
of vrij op wagen ter plaatse, waar het product is geoogst,
met dien verstande, dat de onder A I vermelde prijzen franco
hoepelmakerij gelden.
Artikel 3.

,

1. De prijs, waarvoor geschilde wilgenstokken en geschilde,
wilgenstelen van doorsnee handelsqualiteit in het binnenland
door een schiller aan anderen dan uiteindelijke verwerkers
(waaronder niet.begrepen hoepelmakers) ten hoogste mogen
worden te koop aangeboden en verkocht, onderscheidenlijk
van een schiller door anderen dan uiteindelijke verwerkers
(waaronder niet begrepen hoepelmakers) mogen worden
gekocht; bedraagt voor de hieronder aangegeven soorten,
maten en hoeveelheden het daarachter vermelde bedrag.
A; Geschilde wilgenstokken (normale zwaarte en dikte) :
I. bestemd voor de vervaardiging van hoepels en hoepelïatten:
v
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aantal stokken
per bos

per bos

3 ^ / 4 voets
104
f 0,71
4H
104
0,76
5H
52
0,81
6
39
0,81
8
26
0,81
10
20
0,81
II. bestemd voor andere dan .de onder I vermelde doeleinden :
aantal stokken
per bos

314/4 -voets
104
4^
,
104
5H
52
6
„
39
8
26
10
20
B. Geschilde wilgenstelen
ongesorteerd) :

per bos

per kg droog

f 0,71
f
0,76
0,81
0,81
0,81
0,81
(normale zwaarte en
lengte in
meters

0,10
0,10
0,12^
0,09
0,07
0,07
dikte,

per 100 stuks

korte zware
1,15
f 3,62
lichte
1,62
3,88
gewone zware
1,62
5,56
8 voets zware
2,20
8,01
10
2,85
9,90
11
3,12
10,71
2. De in het vorig lid genoemde prijzen gelden boordvrij
of vrij op wagen af schiller, met dien verstande, dat de onder
A I vermelde prijzen franco hoepelmakerij gelden.
Artikel 4.
1. De prijs, waarvoor ongeschilde en geschilde wilgenhoepels van doorsnee handelsqualiteit in het binnenland
door een hoepelmaker aan anderen dan uiteindelijke verwerkers ten hoogste mogen worden te koop aangeboden en
verkocht, onderscheidenlijk van een hoepelmaker door anderen dan uiteindelijke verwerkers mogen worden gekocht,
bedraagt voor de hieronder aangegeven soorten, maten en
hoeveelheden het daarachter vermelde bedrag.
A. Ongeschilde wilgenhoepels :
per 1000 stuks

gewone

„
zware

4
voets
434
5I5]4
6
7
„
7

f

6,60
7,65
10,20
11,75
14,30
17,35
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'

gewone

8
voets
9
10
„
11
„
12
13
14
B. Geschilde wilgenhoepels:

. >'

per 1000 stuks

^

f 16,35
18,90
22,45
26,50
30,60
34,70
38,75

-.

per 1000 stuks

gewone 4
voets
f 9,25
4j/2
10,25
zware
11,30
gewone 5 %
„
15,10
„'
6
17,85
2. De in het vorig lid genoemde prijzen gelden boordvrij
of vrij op wagen aan de laadplaats, onderscheidenlijk hoepelmakerij.
Artikel 5.
1. De prijs, waarvoor geschilde wilgenstokken en geschilde
wilgenstelen, ongeschilde en geschilde wilgenhoepels van
doorsnee handelsqualiteit in het binnenland ten hoogste aan
uiteindelijke verwerkers mogen worden te koop aangeboden
en verkocht, onderscheidenlijk door uiteindelijke verwerkers
mogen worden gekocht, bedraagt voor de hieronder aangegeven soorten, maten en hoeveelheden het daarachter vermelde bedrag.
A. Geschilde wilgenstokken (normale zwaarte en dikte,
ongesorteerd) :
aantal stokken
per bos

3 ^ / 4 voets
104
4y2
„
104
5y 2
52
6
39
8
26
10
„
.'.
20
B. Geschilde wilgenstelen (normale zwaarte
gesorteerd) :
•

per bos

f 0,91
0,96
1,06
1,06
1,06
1,06
en dikte,

lengte in
nieters

korte zware
lichte
gewone zware
8 voets zware
10 • „<
11 . •

1,15
1,62
1,62
2,20
2,85
3,12

per 100 st.

f

4,85
4,85
7,15
9,95
12,25
13,25
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C, Ongeschilde wilgenhoepels :
per 1000 st.

gewone

..^ -

4

voets

5/534
6
7
zware
7
gewone 8
9
10
11
12
13 .
14
D. Geschilde

£ 7,80

,
,
*
„

11,95
13,80
16.85
. 20,45
19,55
22,30
26,45
31,45
36,10
41.—
45,80

;

wilgenhoepels :
per 1000 st.

gewone

4

voets

f 10,20
11.25
zware
4^
„
12,25
gewone 5 Yi „
16,35
6
.
19,40
2. De in het vorig lid genoemde prijzen gelden boordvrij
of vrij op wagen aan de laadplaats, onderscheidenlijk hoepelmakerij.
3. Bij levering van minder dan 100 bos wilgenstokken,
1000 stuks wilgenstelen en 100 bos wilgenhoepels (2500
stuks) mogen de in lid 1 vermelde prijzen met ten hoogste
25 Jo worden vermeerderd.
Artikel 6.
Wigenstokken, wilgenstelen en wilgenhoepels van andere
dan doorsnee handelsqualiteit of van andere dan de bovenvermelde soorten of maten mogen uitsluitend, onderscheidenlijk ten hoogste worden te koop aangeboden, verkocht en
gekocht voor prijzen, berekend op basis van de bovenstaande.
Artikel 7.
Deze beschikking wordt bekend gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant. Zij treedt in werking op den dag;.
na dien van haar afkondiging , en kan worden aangehaald als
Prijzenbeschikking 1941 Gjriendproducten.
's-Gravenhage, 29 October 1941.
De Secretaris-Generaal voornoemd,
H. M. HIRSCHFELD.
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B. PRIJZENBESCHIKKING

1941- ONGESCHILD

TEENHOUT.

30 October 1941.
No. 34268.
Rijksbureau voor de Voedselvoorziening
in Oorlogstijd.
Afdecling Algemeene Zaken.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Landv
bouw en Visscherij;
Gelet op artikel 2 van het Besluit N o . 218/1940 in zake de
benoeming van een Gemachtigde voor de Prijzen en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der Verordening N o . 3/1940
van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche
gebied
HEEFT

GOEDGEVONDEN:

te bepalen als v o l g t :
'Artikel 1.
De prijs, waarvoor eenjarig ongeschild teenhout ten hoogste aan een uiteindelijken gebruiker mag worden te koop
aangeboden en verkocht, onderscheidenlijk door een uiteindelijken gebruiker mag worden gekocht, bedraagt voor de
hieronder aangegeven qualiteiteii, franco aan verzendstation
of schip, het daarachter aangegeven bedrag per kg.
I. Voor versch teenhout:
.
a. glad, gezond, tot ten hoogste 10 % getakt en beschadigd, geschikt om te schillen
£ 0,045
b. glad, gezond, tot ten hoogste 25 % getakt en
beschadigd, geschikt om te schillen
0,0375
c. niet geschikt om te schillen
0,03
d. speciaal gesorteerd voor binddoeleinden
0,08,
met dien verstande, dat voor speciaal geselecteerd ongeschild
teenhout, als bedoeld onder d, het aldaar vermelde bedrag
door dengene, die vóór het in werking treden van deze beschikking hierin handel dreef, ten hoogste mag worden vermeerderd m e t :
25 % bij afname van minder dan 50 kg ;
2 0 % bij afname van 50-^1000 k g ;
15 % bij afname van meer dan 1000 kg.
II. V o o r droog teenhout de onder I vermelde prijzen, verhoogd, naar gelang van de mate van indroging, met ten
hoogste 100
Artikel 2.
V o o r ongeschild teenhout, van andere qualiteit en/of te
koop aangeboden, verkocht en gekocht op andere leverings-
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condities .dan in artikel 1 vermeld, mogen ten hoogste prijzen
worden berekend op basis van de bovenstaande.
Artikel 3.
Deze beschikking wordt in de Nedcrlandsche Staatscourant bekend gemaakt. Zij treedt in werking met ingang van
den ,dag na dien harer afkondiging en kan worden aangehaald onder den titel : Prijzenbeschikking 1941 Ongeschild
Teenhout.
's-Gravenhage, 30 October 1941.
De Secretaris-Generaal voornoemd,
H. M. HIRSCHFELD.

C.

VERVOER V A N ONGESCHILD EIKENHOUT.

De directeuren van het Rijksbureau voor Hout en van het
Rijksbureau voor Huiden en Leder, daartoe gemachtigd door
den Secretaris-Generaal van het Departement van Handel.
Nijverheid en Scheepvaart en na overleg met den Gemachtigde voor het Boschwezen, de Houtvoorziening en de Jacht,
maken, met intrekking van hun bekendmaking van 15 April
1941 (Nederlandsche Staatscourant no. 72), bekend, dat van
het verbod hout of houtproducten te vervoeren, als bedoeld
in artikel 9, lid 1, van de Houtbeschikking 1941 No. 1, met
ingang van 5 November 1941 wederom dispensatie wordt
verleend ten aanzien van ongeschild eikenhout met een dikte
van 20 cm en minder van inlandschen oorsprong.

D. .

HOUTBLOKJES VOOR GASGENERATOREN.

De directeur van het Rijksbureau voor Hout, daartoe gemachtigd door den Secretaris-Generaal van het Departement
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en na overleg met
den Gemachtigde voor het Boschwezen, de Houtvoorziening
en de Jacht, maakt bekend, dat hij. onder intrekking van
het bepaalde bij punt 7 van zijn bekendmaking van 10 Maart
1941 (Nederlandsche Staatscourant no. 48), de bij de Houtbeschikking 1941 No. 1, artikel 7, lid 6, verleende dispensatie met ingang van 6 November 1941 intrekt ten aanzien
van :
1. het bewerken, verwerken, doen bewerken en doen verwerken van hout tot houtblokjes voor gasgeneratoren;
2-. het verkoopen en afleveren .van houtblokjes voor gasgeneratoren«
-
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E. . ••• 3 November 1941'.
.—
^
No. '55139 N.P.
Directie van Handel en Nijverheid.

' De Secretaris-Generaal v a n 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, alsmede op
artikel 4 , v a n het Besluit No. 93/1941 tot instelling van de
betrekking van Gemachtigde voor het boschwezen, de houtvoorziening en de jacht, 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.
Deze beschikking verstaat onder houtblokjes, bestemd voor
gasgeneratoren: gedroogde houtblokjes, van dikke schors
ontdaan, met een watergehalte van ten hoogste 20 % .
Artikel 2.
1. De maximum prijzen, waartegen houtblokjes, bestemd
voor gasgeneratoren, mogen worden verkocht, bedragen :
Bij verkoop door fabrikanten bij levering
in de provincies
Bij verkoop door
Drenthe, Overijssel,
handelaren bij leveGelderland, Utrecht,
ring franco huis verNoord-Brabant en
bruiker of af vulf
Limburg, af zagerijstation
drogerij, geladen op
het vervoermiddel
per 1000 kg
'
per 100 kg
exclusief omzetbelasting
a. voor houtblokjes,
waarvan de afmetingen bedragen
ten hoogste
X
7*A X &y2 cm en
ten minste 6 X 5 .
X 4 M cra
f53,50 .
.
f7,10
b.'voor houtblokjes
. van. andere afmetingen dan onder ^
a genoemd
; ': "

-•
,•

47,50

r

<
. .

/

•-

• , - .'
—•.:...

, •
'

'

6150

De i n ' l i d 1 genoemde'maximum prijzen bij verkoop
door< fabrikanten mogen bij levering» in de provincies Groningen, Friesland, Noordholland, Zuidholland en Zeeland,
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af zagerij-drogerij, geladen op het vervoermiddel, worden
verhoogd met een door den directeur van het Rijksbureau
voor Hout vast te stellen bedrag aan-vrachtkosten voor het
vervoer van het afvalhout, waaruit de in lid 1 bedoelde houtblokjes worden vervaardigd, van de plaats van winning naar
de zagerij-drogerij.
Artikel 3.
De Prijzenbeschikking Hout voor Gasgeneratoren N o . 2
wordt ingetrokken.
Artikel 4.
1. Deze beschikking wordt in de Nederlandsche Staatscourant bekend gemaakt en treedt op den (dag harer afkondiging in werking.
2. Z i j kan worden aangehaald als : „Prijzenbeschikking
Hout voor Gasgeneratoren No. 3".
V G r a v e n h a g e , 3 November 1941.
De Secretaris-Generaal voornoemd,
H. M. HIRSCHFELD.

F.

13 November 1941.
No. 49563 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 een Gemachtigde voor de Prijzen en in overeenstemming met artikel 4 van het Besluit no. 93/1941 tot
instelling van de betrekking van Gemachtigde voor het boschwezen, de houtvoorziening en de jacht, alsmede 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 beschikking verstaat o n d e r :
a f v a l h o u t : versch gekapt, ongezaagd hout van dunnere
takken ontdaan en, voor zoover betreft naaldhout, ontschorst,
dat overeenkomstig de bekendmaking van den Directeur van
het Rijksbureau voor Hout van 10 M a a r t 1941 (Nederlandsche Staatscourant van 10 M a a r t 1941, no. 48) verwerkt
mag worden tot brandhout, brandhoutblokjes of blokjes voor
;
gasgeneratoren»
..':•:•
• ' .
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i
'

'

'

Artikel 2.

'

: ':

De maximum prijzen, waartegen afvalhout mag worden
verkocht, bedragen bij levering loco bosch aan den berijdbaren weg, inclusief omzetbelasting :
1. voor afvalhout van beuken, eiken, iepen, berken,
esschen, eschdoorns en acacia's f 15.— per 1000 kg.
2. voor afvalhout van naaldboomen en van loofboomen,
voor zoover geen beuken, eiken, iepen, berken, esschen,
eschdoorns en acacia's, f 12,— per 1000 kg.
Artikel 3.
Bij verkoop van afvalhout op andere dan de in artikel 2
genoemde leveringsvoorwaarden mogen ten hoogste prijzen
worden berekend, welke tot de in artikel 2 genoemde prijzen
in een redelijke verhouding staan.
Artikel 4.
1. Deze beschikking wordt in de Nederlandsche Staatscourant bekend gemaakt en treedt op den dag harer afkondiging in werking.
2. Zij kan worden aangehaald a l s : Prijzenbeschikking
Afvalhout N o . 1.
's-Gravenhage, 3 November 1941.
De Secretaris-Generaal voornoemd,
H. M. HIRSCHFELD.

G.

3 November 1941,
No. 49445 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
benoeming van een Gemachtigde voor de Prijzen, en in overeenstemming met artikel 4 van het Besluit no. 93/1941 tot
instelling van de betrekking van Gemachtigde voor het boschwezen, de houtvoorziening en de jacht, alsmede 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:
v -

:

!

Artikel 1,

' : •

•-

- .'
•:

. De •maximum prijzen, waarvoor droog :aaijmaakhout .bij
levering franco huis verbruiker mag worden-verkocht, be-
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dragen inclusief omzetbelasting voor :
1. ongesorteerde droge kleine stukjes aanmaakhout, ver^
vaardigd van afval van de houtbewerkingsbedrijven, f 0 , 3 7 ^
per 10 kg ;
2. losse stukjes t droog aanmaakhout van een normale
lengte van ca. 15 cm en een dikte van gemiddeld \x/2 cm en
ten hoogste 2 cm f 0,05J^ per kg ;
3. stukjes, als onder 2 aangegeven, doch verpakt in papieren zakken of gebonden in bosjes, f 0 , 0 7 per kg.
Artikel 2.
1. Deze beschikking wordt in de Nederlandsche Staatscourant bekend gemaakt en treedt veertien dagen na den
dag harer afkondiging in werking.
2. Z i j kan worden aangehaald a l s : Prijzenbeschikking
Aanmaakhout No. 1.
's-Gravenhage, 3 November 1941.
De Secretaris-Generaal voornoemd,
H. M. HIRSCHFELD.

H.

3 November 1941.
No. 40573 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 N o . 218/1940 in zake
de benoeming van een Gemachtigde voor de Prijzen en in
overeenstemming met artikel 4 van het Besluit N o . 93/1941
tot instelling van de betrekking van Gemachtigde voor het
boschwezen, de houtvoorziening en de jacht, alsmede 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:
De maximum prijzen, waarvoor kachelblokken van beuken-, eiken-, iepen-, berken-, esschen-, eschdoorn- en acaciahout, voor het gebruik gereed, met een lengte van ten hoogste 25 cm en een grootste doorsnede van ten hoogste 15 cm,
mogen worden verkocht, bedraagt inclusief omzetbelasting :
1. bij levering loco bosch aan den berijdbaren weg f 1,90
per 100 kg ;
2. bij levering aan verbruikers franco huis :
a. indien de aflevering geschiedt in de provincies Over-
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ijssel, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Noordbrabant en Limburg, f3.45 per 100 kg ;
b. indien de aflevering geschiedt in de overige provincies,
f3,75 per 100 kg.
Artikel 2. .•
De maximum prijzen, waarvoor kachelblokken van naaldhout en van loofhout, voor zoover niet genoemd in artikel 1,
voor het gebruik gereed, met een lengte van ten hoogste
25 cm en een grootste doorsnede van ten hoogste 15 cm,
mogen worden verkocht, bedragen inclusief omzetbelasting :
1. bij levering loco bosch aan den berijdbaren weg £ 1,55
per 100 k g ;
2. bij levering aan verbruikers franco huis :
a. indien .de aflevering geschiedt in de provincies Overijssel, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Noordbrabant en Limburg, f3,10 per 100 kg ;
b. indien de aflevering geschiedt in de overige provincies,
f3,35 per 100 kg.
Artikel 3.
Kachelblokken van grootere afmetingen dan in de artikelen 1 en 2 genoemd mogen worden verkocht tegen ten hoogste .de in die artikelen genoemde prijzen, verminderd met
f 0,20 per 100 kg.
Artikel 4. *
Bij verkoop op andere dan de in de artikelen 1, 2 en 3
genoemde leveringsvoorwaarden mogen ten hoogste prijzen
worden berekend, welke tot de in die artikelen genoemde
prijzen in een redelijke verhouding staan.
Artikel 5.
De Prijzènbeschikking Brandhout No. 1 wordt ingetrokken.
•

Artikel 6.

'

1. Deze beschikking wordt in de Nederlandsche Staatscourant bekend gemaakt en treedt 14 dagen na den dag
harer afkondiging in werking.
>
2. Zij kan worden aangehaald a l s : Prijzenbeschikking
Kachelblokken No. 1.
*s-Gravenhage, 3 November 1941.
De Secretaris-Generaal voornoemd,
H. M. HIRSCHFELD.
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I.

DISTRIBUTIE V A N B O U W H O U T .

Ingevolge bekendmaking van den directeur van het Rijksbureau voor hout in de Nederlandsche Staatscourant van
1 November 1941, no. 213a, is het met ingang van dien datum
verboden zonder vergunning van genoemden directeur gezaagd naaldhout, zoowel inlandsch als buitenlandsch, te verkoopen en af te leveren.
In dringende gevallen (b.v. voor herstel van schade, veroorzaakt door brand, bom- of blikseminslag of ter beveiliging tegen waterschade) is aflevering van bedoeld hout
zonder vergunning toegestaan, mits :
1. Aan iederen afnemer per geval geen grootere hoeveelheid dan 1 m 3 wordt afgeleverd.
2. Het totaal der afgeleverde hoeveelheden per maand een
hoeveelheid van 10 m 3 niet overschrijdt.
3. V a n de afleveringen op grond van het sub 1 en 2 bepaalde nauwkeurig aanteekening wordt gehouden.
Uit het bovenstaande vloeit voort, dat gezaagd naaldhout
evenmin op vertoon van de door den algemeen gemachtigde
voor den wederopbouw en de bouwnijverheid uitgereikte
gele machtigingen mag worden afgeleverd. Een nieuwe regeling betreffende de aflevering van gezaagd naaldhout ten
behoeve vun werken voor de uitvoering waarvan door den
algemeen gemachtigde toestemming is verleend, is in voorbereiding. Zoodra mogelijk zullen dienaangaande nadere
mededcelingen worden verstrekt.

K

D E P A R T E M E N T V A N HANDEL, NIJVERHEID
E N SCHEEPVAART.
Houtbeschikking 1941 No. 1.

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, in afwijking van de punten 1 en 2 van zijn bekendmaking
van 10 Maart 1941 (Nederlandsche Staatscourant jio. 48)
en van zijn bekendmaking van 16 April 1941 (Nederland' sche Staatscourant no. 73) de bij de Houtbeschikking 1941
No. 1, artikel 7, lid 6, verleende dispensatie met ingang van
31 October 1941 intrekt ten aanzien v a n : het koopen, verkoopen, afleveren, gebruiken, verbruiken, bewerken, verwerken, doen bewerken, en doen verwerken, van elke hoeveelheid oregonpine, pitchpine, teakhout, bangkirai, occomé, pokhout, ebbenhout, palissanderhout en alle soorten mahonie en
cederhout.

