CRISISMAATREGELEN INZAKE DEN BOSCHBOUW
EN DE HOUTVOORZIENING,
A. BESCHIKKING van den Secretaris-Generaal van het Departement
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart ingevolge de Distributiewet
; 1939 (distributie van houtproducten).
.

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 1939 (Staatsblad
No. 633) 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 der
Verordening No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandsche gebied, wordt bepaald :
, ~ Artikel 1.
Houtproducten worden aangewezen als distributiegoederen
in den zin van artikel 4* der Distributiewet 1939.
Artikel 2.
De voor de uitvoering van artikel 1 noodige voorschriften
worden door den Secretaris-Generaal van het Departement
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld.
Artikel 3.
Deze beschikking treedt in werking op den dag harer
afkondiging.
's-Gravenhage. 15 Juli 1941.
•

B.

De Secretaris-Generaal van het Departement
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart,
H. M. HIRSCHFELD.

D E P A R T E M E N T V A N HANDEL, N I J V E R H E I D
EN SCHEEPVAART.
RIJKSBUREAU V O O R

HOUT.

De directeur van het Rijksbureau voor Hout, daartoe ge^
machtigd door den Secretaris-Generaal van het Departement
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, maakt bekend, dat
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de bij artikel 4bis, sub b, van de Houtbeschikking 1940 No. 1
verleende dispensatie van het verbod hout en houtproducten
te vervoeren, met ingang van 1 September 1941 wordt ingetrokken ten aanzien van hout, dat ria voorafgaande vrijmaking uit het douaneverband in het vrije verkeer wordt
gebracht.
C. BESCHIKKING van den Secretaris-Generaal van het Departement
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart ingevolge de Distributiewet
1939 (Houtbeschikking 1941 No. 1).
3 September 1941.
No. 39668 N.G.
Directie van Handel en Nijverheid.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart;
Gelet op de artikelen 4 tot en met 8 van de Distributiewet
1939 (Staatsblad no. 633), het Distributieheffingsbesluit 1939
(Staatsblad no. 679 X ), de Houtbeschikking 1939 No. 1
(Nederlandsche Staatscourant van 2 September 1939, no.
171 C, 28 October 1939, no. 211 A, 11 Maart 1940, no. 50,
29 Maart 1940, no. 62, 6 Januari 1941, no, 3, 15 Mei 1941.
no. 94, en 30 Juli 1941, no. 146), de Houtbeschikking 1940
No. 1 (Nederlandsche Staatscourant van 3 Juni 1940, no. 105,
6 Januari 1941, no. 3, 10 April 1941, no. 71, 15 Mei 1941,
no. 94, en 30 Juli 1941, no, 146), alsmede op § 1 van de Verordening No. 23/1940, in overstemming met de §§ 2 en 3 van
de Verordening No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor
het bezette Nederlandsche gebied 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;
heeft goedgevonden

te bepalen :

Artikel 1.
INLEIDENDE BEPALINGEN.

Deze beschikking verstaat onder :
w e t : de Distributiewet 1939;
Secretaris-Generaal: den Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart;
Rijksbureau : het Rijksbureau voor Hout, bedoeld in artikel 3 ;
directeur : den directeur van vorenbedoeld Rijksbureau ;
hout: hout op stam, al dan niet gebruikt rondhout, al dan
niet gebruikt, gezaagd of bewerkt naaldhout, al dan niet ge-
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bruikt, gezaagd of bewerkt loofhout, hout, dat één of meer
bewerkingen heeft ondergaan, waardoor de natuurlijke samenstelling is gewijzigd; triplex, fineer, vezelplaten (board), kurk
en rotting ;
hout op stam : hout op stam, voor zoover bestemd om geveld of gerooid te worden, blijkens een hiervoor afgegeven
kapvergunning, als bedoeld in artikel 7 van de Bodemproductiebeschikking 1939, dan wel blijkens een gegeven last tot
rooien of vellen, als bedoeld in artikel 7bis van de Bodemproductiebeschikking 1939;
triplex : triplex of multiplex, waaronder platen met staafjes-,
blok-, latten- of lamelvulling ;
vezelplaten (board) : bouwplaten, gedeeltelijk bestaande
uit houtspaanders, houtvezels, houtzaagsel, houtmeel, riet of
rietvezels, voor zoover dit niet gebonden is door cement,
kalk-, magnesiet- of gipsmortels of door metalen vlechtwerk,
voorts stroovezelplaten, evenmin gebonden door genoemde
mortels, doch slechts voor zoover in aanmerking komende
als vervanging van board ;
,
kurk: ruw kurk (kurkhout), kurken, kurkschijven, zoowel
van natuurlijk als geperst kurk, maalkurk, gemalen kurk,
geperst kurk, kurkplaten, kurkschalen, kurkkorrels, kurkafval,
kurkwol, kurkmeel;
rotting : ongespleten rotting, al dan niet chemisch gewasschen of gebleekt, alle daaruit vervaardigde halffabrikaten
zooals gespleten rotting en alle daaruit vervaardigde fabrikaten als pitriet, pitband, wikkelband, vlechtband e.d., alsmede
malakkastokken tonkinstokken en bamboe, al dan niet bewerkt, • gespleten of geschaafd;
. :
houtproducten : producten, welke geheel of voor het grootste deel uit hout bestaan. Door of namens den SecretarisGeneraal kan worden bepaald, welke producten geacht worden
voor het grootste deel uit hout te bestaan ;
Onderneming : den natuurlijken of rechtspersoon, die van
den handel in hout of houtproducten, dan wel van het verzagen van hout, het bewerken of verwerken van hout of
houtproducten zijn normaal bedrijf maakt, alsmede den natuurlijken of rechtspersoon, die geregeld hout verzaagt of
hout of houtproducten bewerkt of verwerkt ten behoeve van
zijn eigen bedrijf; den agent, den commissionnair en den
makelaar in hout; •
agent: den natuurlijken of rechtspersoon, die zijn bedrijf
maakt van het verleenen van bemiddeling bij het tot stand
komen van overeenkomsten, betrekking hebbende op den
houthandel, tusschen een buitenlandschen aflader en een in
Nederland gevestigden kooper, of van het afsluiten van zoodanige overeenkomsten op naam, dan wel namens en voor
rekening van,,bedoeIden aflader, alles uitsluitend op provisieof commissiebasis ;
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commissionnair : den natuurlijken of rechtspersoon, die zijn
bedrijf maakt van het sluiten van overeenkomsten in het binnenland, betrekking hebbende op den houthandel, op zijn
eigen naam of firma en tegen genot van zeker loon of provisie
op order en voor rekening van personen, tot wie hij niet in
een vaste betrekking staat;
makelaar : hem, die zoodanig beëedigd door de arrondissements-rechtbank zijn bedrijt maakt van het sluiten van
overeenkomsten, betrekking hebbende op den houthandel,
tegen genot van zeker loon of provisie op order en op naam
van personen, tot wie hij niet in een vaste betrekking staat.
Artikel 2.
Hout en houtproducten zijn aangewezen als distributiegoederen in den zin van artikel 4 der wet.
Artikel 3.
1. Er is een Rijksbureau voor Hout, gevestigd te Amsterdam.
2. De dagelijksche leiding van het Rijksbureau berust bij
een directeur, die bij de uitvoering van de in deze beschikking
vervatte regeling optreedt namens den Secretaris-Generaal.
3. Als directeur is aangewezen drs. A. K o u w e n a a r .
4. Er is ingesteld een Commissie van Advies. Deze commissie kan adviseeren in alle aangelegenheden, die met de
uitvoering van deze beschikking samenhangen.
Tot voorzitter en leden van deze commissie zijn benoemd :
tot lid en voorzitter: F. B. J. G i p s ;
tot lid : W . B r u y n z e e l .
INSCHRIJVINGSPLICHT.

Artikel 4.
1. Iedere onderneming is verplicht aan den directeur het
verzoek te doen, haar bij het Rijksbureau te doen inschrijven.
Het verzoek moet geschieden op en overeenkomstig daartoe
door den directeur vast te stellen formulieren, welke op aanvrage door het Rijksbureau aan belanghebbenden worden
verstrekt.
2. De aanvrage van de in het eerste lid bedoelde formulieren moet geschieden binnen twee weken na den dag van
inwerkingtreding dezer beschikking.
3. Bij vestiging van een onderneming na den datum
van inwerkingtreding dezer beschikking moet het verzoek,
bedoeld in het eerste lid, worden gedaan binnen twee weken
na den datum van vestiging.
4. Het verzoek tot inschrijving, bedoeld in het eerste lid,
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moet geschieden binnen een week na de afgifte of de verzending door het Rijksbureau van het in het eerste lid bedoelde formulier aan den belanghebbende.
5. Aan de inschrijving kunnen door den Secretaris-Generaal of, na verkregen machtiging van dezen, door den directeur
voorwaarden worden verbonden.
6. De directeur is bevoegd de ingeschreven ondernemingen
naar den aard van haar bedrijf in groepen in te deelen.
7. De directeur weigert de inschrijving, indien naar zijn
oordeel de aanvrager niet is te beschouwen als een onderneming in den zin van artikel 1.
8. De directeur is bevoegd de ingeschrevenen te schorsen
of te schrappen.
9. De directeur doet van een beslissing, als bedoeld in het
zevende en achtste lid, terstond bij aangeteekenden brief
mededeeling aan de onderneming, welker inschrijving is geweigerd, geschorst of geschrapt,
10. Van een beslissing, als in het zevende en achtste lid
bedoeld, kan 4e onderneming binnen acht dagen na de verzending van deze beslissing schriftelijk in beroep komen bij
den Secretaris-Generaal.
11. Van/Ue verplichting, bedoeld in het eerste lid, kan door
den Secretaris-Generaal of, na verkregen machtiging van
dezen, door den directeur voor een bepaalden termijn of tot
wederopzegging algemeene of bijzondere dispensatie worden
verleend. Aan een dispensatie kunnen voorwaarden worden
verbonden.
OPGAVEPLICHT.

Artikel 5.
1. Een ieder is verplicht aan den directeur op diens verzoek
opgave te doen van zijn voorraden hout en houtproducten en
van de door hem gekochte, verkochte, afgeleverde, gebruikte,
verbruikte, verzaagde,- bewerkte, verwerkte, geïmporteerde
of geëxporteerde hoeveelheden hout of houtproducten, alsmede
van de doeleinden, waartoe deze hoeveelheden hebben gediend of zullen dienen, desverlangd onder overlegging van
de daarop betrekking hebbende bescheiden.
2. De opgave, bedoeld in het eerste lid, moet telkenmale
geschieden binnen een door den directeur te bepalen termijn,
op en overeenkomstig daartoe door den directeur vaste te
stellen formulieren.
3. De directeur is bevoegd van de in het eerste lid bedoelde
verplichting, al dan niet onder door hem te stellen voorwaarden, algemeene of bijzondere dispensatie te verleenen.
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VERBODSBEPALINGEN.

Artikel 6.
Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van den
directeur buitenlandsche koopcontracten te sluiten, te annuleeren of te wijzigen,
. Artikel 7.
1. Het is verboden hout of houtproducten te koopen, te
verkoopen of af te leveren, te gebruiken, te verbruiken, te
bewerken, te verwerken, verzagen daaronder begrepen, te
doen bewerken, te doen verwerken, te doen verzagen, of
voorhanden of in voorraad te houden zonder daartoe van den
directeur verkregen schriftelijke vergunning.
2. De richtlijnen ten aanzien van het verleenen van vergunningen, als in het eerste lid bedoeld, worden door den
Secretaris-Generaal vastgesteld.
3. Van het verbod, als bedoeld in het eerste lid, kan door
den Secretaris-Generaal of, na verkregen machtiging van
dezen, door den directeur voor een bepaalden termijn of tot
wederopzegging toe algemeene of bijzondere dispensatie
worden verleend.
4. Aan een vergunning, als bedoeld in het eerste lid, alsmede aan een dispensatie, als bedoeld in het derde lid, kunnen
voorwaarden en beperkingen worden verbonden.
5. Een vergunning mag zonder toestemming van den
directeur niet worden overgedragen.
6. Van het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt tot een
nader door den directeur te bepalen tijdstip een algemeene
dispensatie.
Artikel 8.
Het is aan natuurlijke of rechtspersonen, die van den handel
in hout niet hun normaal bedrijf maken, verboden, hout te
koopen zonder daartoe van den directeur verkregen schriftelijke vergunning, tenzij dit hout voor eigen gebruik is
bestemd. Aan de vergunning kunnen voorwaarden en beperkingen worden verbonden.
Artikel 9.
1. Het is verboden hout of houtproducten te vervoeren.
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet, indien
en voor zoover het vervoer gedekt is door een door of namens
den directeur afgegeven vervoerbewijs.
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3. Het bepaalde bij het tweede, derde, vierde en vijfde lid
van artikel 7 is op dit artikel van overeenkomstige toepassing.
4. Van het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt tot een
nader door den directeur te bepalen tijdstip een algemeene
dispensatie.
.
F1NANCIEELE

VERPLICHTINGEN.

Artikel 10.
1. De ingevolge het bepaalde bij artikel 4 bij het Rijksbureau ingeschreven ondernemingen zijn verplicht tot de
navolgende — door den Secretaris-Generaal of, na verkregen
machtiging van dezen, door den directeur vast te stellen —
betalingen :
а. bijdragen in de kosten, verbonden aan de uitvoering van
deze regeling ; deze bijdragen kunnen voor de onderscheiden
ondernemingen verschillend zijn ;
••
б. voorschotten op de bijdragen sub a.
2. Ter zake van de krachtens de artikelen 7, 8 en 9 verleende vergunningen of vervoerbewijzen wordt een — door
den Secretaris-Generaal of, na verkregen machtiging van
dezen, door den directeur vast te stellen — consentgeld
geheven.
3. Ter zake van het in verband met de uitvoering van deze
beschikking uitreiken van bescheiden worden door den Secretaris-Generaal of, na verkregen machtiging van dezen, door
den directeur vast te stellen bedragen in rekening gebracht.
4. Alle betalingen moeten worden gedaan aan den directeur
en binnen een door dezen te bepalen termijn.
5. Van de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde verplichtingen
kan door den Secretaris-Generaal of, na verkregen machtiging van dezen, door den directeur, al dan niet voorwaardelijk,
geheele of gedeeltelijke dipensatie worden verleend.
SLOT- E N

OVERGANGSBEPALINGEN.

i
Artikel 11.
Voorschriften en verplichtingen, vervat in of voortvloeiende uit het bepaalde in de artikelen 5 en 6, worden beschouwd
als voorschriften, onderscheidenlijk verplichtingen, als bedoeld
in artikel 18 der wet.
• •
Artikel 12.
1. Op het tijdstip van inwerkingtreding dezer beschikking
vervallen de Houtbeschikking 1939 No. 1 en de Houtbeschikking 1940 No. 1.
. ,
-• .
2. Alle maatregelen, genomen en alle handelingen, verricht
op grond van de Houtbeschikking 1939 No. 1 of de Houtbeschikking 1940 No. 1, voor zoover niet in strijd met de
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bepalingen van deze beschikking, worden geacht te zijn genomen, resp. verricht ingevolge deze beschikking.
Artikel 13.
1. Deze beschikking kan worden aangehaald onder den
titel: Houtbeschikking 1941 No. 1.
2. Zij treedt in werking met ingang van den dag na dien
der dagteekening, onderscheidenlijk der eerste dagteekening,
van de Nedcrlandsche Staatscourant, waarin zij is geplaatst.
's-Gravenhage, 3 September 1941.
De Secretaris-Generaal voornoemd,
H. M. HIRSCHFELD.
BOUWMATERIALENBESCHIKKING 1939 No. 1.
3 September 1941.
No. 42240 N.G.
Directie van Handel en Nijverheid.
•

De Secretaris-Generaal van het Departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart;
Gelet op artikel 4 van de Distrïbutiewet 1939, alsmede op
de Bouwmaterialenbeschikking 1939 No. 1 (Nedertandsche
Staatscourant van 17 December 1940, no. 247) ;
heeft

goedgevonden:

de Bouwmaterialenbeschikking 1939 No. 1 als volgt te
wijzigen ;
Het onder e van artikel 1 bepaalde wordt als volgt gelezen :
„alle soorten beton- en cementwaren, asbestcementplaten en
-buizen en vormstukken daarvan, alsmede alle soorten houtwol-, houtvezel- en andere vezelplaten, mits gebonden door
cement-, kalk-, magnesiet- en gipsmortels, benevens rietplaten, verstevigd door metalen vlechtwerk."
Deze beschikking treedt in werking met ingang van den
dag na dien der dagteekening, onderscheidenlijk der eerste
dagteekening, van de Nedertandsche Staatscourant, waarin
zij is geplaatst.
's-Gravenhage, 3 September 1941.
De Secretaris-Generaal voornoemd,
H. M. HIRSCHFELD.
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DISPENSATIE INSCHRIJVING ONDERNEMINGEN
HOUTPRODUCTEN, E N Z .

VAN

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 tot wederopzeggens van de verplichting tot het doen van
een verzoek tot inschrijving, als bedoeld in het eerste lid van
artikel 4 van de Houtbeschikking 1941 No. 1, dispensatie
verleent aan die ondernemingen, die van den detailhandel en
houtproducten, kurk of rotting haar normaal bedrijf maken.

D.

H O U T EN HOUTPRODUCTEN.

Nadrukkelijk
wordt nogmaals
op den inschijvingsplicht.

gewezen

Krachtens de in de Nederlandsche Staatscourant
van
30 Juli 1941 no. "146 afgekondigde wijziging van de houtbeschikking 1939 No. 1, welke beschikking evenals* de houtbeschikking 1940 No. 1 is vervangen door de houtbeschikking 1941 no. 1 (Nederlandsche Staatscourant van 3 September 1941 No. 171), zijn de navolgende ondernemingen
verplicht zich bij het rijksbureau voor hout ter inschrijving
aan te melden :
1. Die ondernemingen, die van den handel in hout, van
het verzagen, het bewerken of verwerken van hout hun
normaal bedrijf maken en die ondernemingen, die geregeld
hout verzagen, bewerken of verwerken ten behoeve van hun
eigen bedrijf {b.v. de aannemer). Onder hout wordt in dit
verband verstaan al dan niet gebruikt hout, triplex, fineer,
vezelplaten, kurk, rotting en bamboe.
2. Die ondernemingen, die van den handel in, het bewerken of verwerken van houtproducten hun normaal bedrijf
maken en die ondernemingen, die geregeld houtproducten
bewerken of verwerken ten behoeve van hun eigen bedrijf.
Onder houtproducten wordt verstaan die producten, welke
geheel of voor het grootste deel uit hout, rotting, bamboe
of kurk bestaan.
3. De agent, de commissionnair en de makelaar in hout.
Het Rijksbureau voor hout vestigt in verband hiermede
en met verwijzing naar de in de bladen verschenen desbetreffende officieele publicatie van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 30 Juli j.J. nogmaals
nadrukkelijk de aandacht van die ondernemingen, welke tot
nog toe ter zake in gebreke zijn gebleven, op dezen inschrijvingsplicht. Er wordt op gewezen, dat het niet-voldoen aan
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deze verplichting voor de betrokken onderneming onaangename gevolgen kan hebben.
De aanmelding dient te geschieden bij het Rijksbureau
voor hout te Amsterdam op formulieren, welke door genoemd Rijksbureau worden beschikbaar gesteld. Deze formulieren kunnen nog tot uiterlijk 18 September a.s. bij dit
bureau worden aangevraagd, terwijl zij binnen een week
nadat zij door het rijksbureau zijn afgegeven of verzonden,
moeten zijn ingediend.
De verplichting tot inschrijving geldt niet voor ondernemingen, welke den detailhandel in kurk, bamboe of rotting of fabrikaten daarvan of den detailhandel in houtproducten uitoefenen, zooals winkeliers in houten- of rotting-meubelen, houten speelgoederen, huishoudelijke artikelen
uit hout vervaardigd, houten schoenzolen en -hakken,
klompen, e.d.

E.

DEPARTEMENT VANDEL EN SCHEEPVAART.

Departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart.
5 September 1941.
No. 37710 N. P.
Directie van Handel en
Nijverheid.
BESCHIKKING van den Secretaris-Generaal van het Departement
van Handel. Nijverheid en Scheepvaart betreffende wijziging van de
Prijzenbeschikkinn gezaagd Inlandsch loofhout No. 1.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart;
Gelet op artikel 2 van het Besluit No. 218/1940 inzake
de benoeming van den Gemachtigde voor de Prijzen, in overeenstemming met de §§ 2 en 3 van de Verordening No. 3/1940
van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche
gebied en gehoord den Gemachtigde voor het boschwezen,
de houtvoorziening en de jacht;
heeft goedgevonden

te bepalen :

Artikel 1.
In de Prijzenbeschikking Gezaagd Inlandsch Loofhout
No. 1 (Ned. Staatscourant van 26 Mei 1941 no. 100) worden
de volgende wijzigingen aangebracht:
1 Artikel 1, sub a, wordt gelezen als volgt:
onbekantrecht deelhout van een dikte van 32 mm, halverwaan gemeten, gezaagd van stammen met een doorsnede
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2.

3.

•
4.

van ca, 35 cm tot ca. 60 cm, bij verkoop van het geheele
blok £ 135.— per m 3 .
,
Artikel 2, sub a, wordt gelezen als volgt:
onbekantrecht deelhout van een dikte van 32 mm, halverwaan gemeten, gezaagd van stammen met een doorsnede
van ca. 35 cm tot ca. 60 cm, bij verkoop van het geheele
blok f 85.— per m 3 .
Artikel 3 wordt gelezen als volgt:
De prijs, inclusief omzetbelasting, waartegen gezaagd inlandsch onbekantrecht iepen deelhout van eerste kwaliteit
van een dikte van ten hoogste 26 mm, halverwaan gemeten, gezaagd van stammen met een doorsnede van ca.
40 cm tot ca. 60 cm, mag worden te koop aangeboden
of verkocht, bedraagt, bij verkoop van het geheele blok,
geleverd af zagerij, geladen op vervoermiddel, ten hoogste
f 155.— per m 3 .
Artikel 4 wordt gelezen als volgt:
De prijs, inclusief omzetbelasting, waartegen gezaagd
inlandsch onbekantrecht esschen deelhout van eerste kwaliteit van een dikte van 32 mm, halverwaan gemeten, gezaagd van stammen met een doorsnede van ca. 30 cm tot
ca. 45 cm mag worden te koop aangeboden of verkocht,
bedraagt bij verkoop van het geheele blok, geleverd af
zagerij, geladen op vervoermiddel, ten hoogste f 160.—
per m 3 .
Artikel 2,

Deze beschikking wordt bekend gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant en treedt op den dag harer afkondiging in werking.
's-Gravenhage, 5 September 1941.
*

*

Dé Secretaris-Generaal voornoemd,
H. M. HIRSCHFELD.
F.

INVENTARISATIE GR1ENDHQUT E N RIET.

Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd
brengt in aansluiting op de publicatie van 24 Juli 1941 het
volgende ter kennis van de belanghebbenden.
Hoewel bij besluit van den Secretaris-Generaal van het
departemfent van Landbouw en Visscherij werd bepaald, dat
een ieder, die griendhout (waaronder begrepen teenhout)
en/of riet teelt, oogst, bewerkt, verwerkt of, hetzij in onbewerkten hetzij in bewerkten toestand, in voorraad heeft, verplicht was zich vóór 1 Augustus 1941 bij het económischstatistisch bureau van het departement van Landbouw en
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Visscherij, Wilhclmina van Pruisenstraat 53 tè 's-Gravenhage aan te melden, is gebleken, dat velen niet aan die
verplichting hebben voldaan.
Deze worden er nogmaals aan herinnerd, dat zij zich hierdoor aan een strafvervolging op grond van het voedselvoorzieningsbesluit blootstellen.
De belanghebbenden worden echter in de gelegenheid
gesteld een strafvervolging te voorkomen, door zich alsnog
per omgaande bij genoemd bureau aan te melden.
Deze aanmelding dient te geschieden, door inzending van
een schriftelijke onderteekende opgave, inhoudende : naam,
adres en woonplaats van degene, die de opgave doet, alsmede'welke van de bovengenoemde handelingen {telen,
oogsten enz.) door hem worden verricht. Men wordt verzocht,
op de linkerbovenzijde van de enveloppe of briefkaart te
vermelden de woorden : „inventarisatie griendhout en riet,"
G.

INZAMELING V A N KASTANJES, EIKELS EN
BEUKENOTEN.

Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend, dat voor de inzameling van rijkswege, van
kastanjes, eikels en beukenoten tot hoofdagent zijn aangesteld voor :
1. Noord-Holland en Utrecht, de heer A. M. C. O v e rd ij k i n k te Voorthuizen ;
2. Zeeland en Noord-Brabant, de firma Wed, d e B i eV a n A a 1 s t te Zundert;
3. Gelderland ten. Oosten van den IJssel, den Achterhoek,
de heer H, J a n s e n te Ellecom ;
4. Overijssel, de heer W . B. A. B l o e m e n te Ootmarssum ;
5. Groningen, Friesland en Drenthe, de N.V. E. K l o o s t e r h u i s te Veendam, beneden Oosterdiep 101;
6. Limburg, de Firma G. H e g g e r en Zn. te Lomm, gem.
Arcen ;
7. Rijk van Nijmegen, Veluwe en Betuwe, de Nederlandsche
Heide Maatschappij te Arnhem ;
8. Zuid-Holland, Gebr. v a n d e r G i e s s e n te Zwijndrecht.
Personen, die agent willen worden, moeten zich met den
hoofdagent van de streek, waar zij wonen, in verbinding
stellen. Zij moeten van de producten eenigszins op de hoogte
zijn en over voldoende opslagruimte beschikken. Bekendheid
met het werk strekt tot aanbeveling.
De vruchten, welke de rapers bij den naastbij gevestigden
agent moeten inleveren, moeten in het algemeen zoo droog
mogelijk zijn en vrij van doppen of bolsters, zand, steenep
en ander vuil.
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ZAAIZAADVOORZIENING V A N EIKELS. KASTANJES
E N BEUKENOTEN.

Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend, dat het in verband met de voorgenomen
inzameling, van rijkswege, van eikels, kastanjes en beukenoten in de bedoeling ligt, voor personen of instellingen, die
boomen kweeken of zich met boschaanleg bezighouden, de
zaaizaadvoorziening te regelen. Dergelijke personen of in-,
stellingen moeten vóór 1 October a.s. aan de Nederlandsche
Inkoop-Centrale van Akkerbouwproducten (N.I.C.A,), Bezuidenhoutsche weg 15, 's-Gravenhage, opgave doen van de
te bezaaien oppervlakte, gesplitst in aren, voor kweekerijdoeleinden en in hectaren, wanneer het aanleg of verpleging
van bosschen betreft. Een commissie van deskundigen zal de
opgaven onderzoeken. Daarna zal worden nagegaan, hoeveel
zaaizaad kan worden toegewezen, waarbij met de belangen
van den boschbouw zal worden rekening gehouden. De
prijzen, waaryoor zaaizaad ter beschikking zal worden gesteld, zullen nader worden bekend gemaakt.

In de pers verscheen nog de volgende mededeeling ;
Het land is voor de inzameling in acht districten verdeeld.
Aan het hoofd van elk district staat een hoofdagent. De
hoofdagenten, die de inzameling regelen, stellen op hun beurt
deskundige agenten aan.
Ieder, die wil rapen, kan meedoen. Een vergunning daarvoor is niet noodig ; de rapers ontvangen voor het ingeleverde
een nog nader vast te stellen bedrag ; zij moeten het product
bij den naastbij gevestigden agent inleveren.
Voor het vervoer van "de vruchten naar en de aflevering
ervan aan de agenten zullen voor hoeveelheden kleiner dan
50 kg de rapers geen vergunning behoeven, maar voor het
overige zal het worden verboden zonder vergunning kastanjes,
eikels en beukenootjes te vervoeren, af te leveren of te verwerken.
.
De bezitters van afgesloten, particuliere terreinen zijn
verplicht om, zoodra de hoofdagent dit eischt, de vruchten
aan den plaatselijken agent af te leveren. Wenschen de
grondbezitters niet zelf te laten verzamelen, dan moeten zij
toestaan, dat rapers, die de agent zal aanwijzen, de vruchten
zullen verzamelen.
Het is de bedoeling, dat boschbezitters, die voor hun
eigen bedrijf eikels en beukels noodig hebben, deze zelf op
hun bezitting kunnen doen verzamelen, mits zij daarvan
aan de Akkerbouwcentrale vóór 1 October 1941 mede-
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deeling doen, onder opgave van de gegevens vermeld in
bovenstaande officieele publicatie.
Later volgt dan een toewijzing op de voor eigen gebruik
noodige hoeveelheid, terwijl de eventueel aanwezige meerdere hoeveelheden moeten worden ingeleverd bij de agenten.

H.

(Herplaatsing wegens misstelling.)
C E N T R A L E C O M M I S S I E BESTRIJDING R A M P E N
LUCHTAANVALLEN.

Op grond van de bevoedheid, haar verleend bij de beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement
van Binnenlandsche Zaken, d.d. 14 Juli 1941, Afd. B.B. Bur.
0 . 0 . & V. No. 24605, is de Centrale Commissie Bestrijding
Rampen Luchtaanvallen overgegaan tot het instellen van een
aantal Gewestelijke Werkcommissies bosch- en heidebranden.
Het is de taak van de Gewestelijke Werkcommissies om
aan de hand van de richtlijnen, welke verstrekt worden door
de Centrale
Commissie:
a. na te gaan of het bestaande apparaat voor de bestrijding
van bosch- en heidebranden in het betreffende gewest, in
het bijzonder gelet op de huidige tijdsomstandigheden,
. voldoende is te achten.
b. in ontkennend geval voorstellen ter verbetering in te
dienen.
Het ligt in de bedoeling, dat de Gewestelijke
Werkcommissies onverwijld hun arbeid aanvangen en op korten termijn aan de Centrale Commissie een voorstel doen toekomen
tot het scheppen eener organisatie voor de bestrijding van
bosch-, heide- en veenbranden in hun gebied.
Samenstelling Centrale commissie bestrijding luchtaanvallen
en Gewestelijke commissies bosch- en heidebranden.
A. Centrale commissie bestrijding rampen luchtaanvallen
(Centrale Commissie).
1. Mr. H. W . J. M u l d e r , Raadadviseur bij het Departement van Binnenlandsche Zaken, Voorzitter, tevens lid.
2. A. v a n B a t e n b u r g , Rijksinspecteur voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen, lid ;
3. P. L. v a n B o v e n , Hoofdinspecteur van het Brandweerwezen, lid.
4. H. W . B. C r o i s e t v a n U c h e l e n , luitenant-kolonel der Marechaussee, wnd. Inspecteur-Generaal der Nederlandsche Politie, lid.
5. Dr. A. A. C. S p r a n g e r s, houtvester bij het Staatsboschbeheer, lid.
6. J. J. W ij n s o u w, Secretaris.
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Correspondentie-adres : Departement van Binnenlandsche
Zaken.
B.' Gewestelijke Werkcommissies bosch- en heidebranden
(Gewestelijke* Werkcommissies
le. Drenthe.
a. J. J. M. J a n s e n , Houtvester Staatsboschbeheer te
Assen ;
b. Ir. J. L. ML B l o k h u i s , Houtvester Staatsboschbeheer te Emmen ;
c. J. d e R o o s , Districtsinspecteur Brandweerwezen.
2e. Overijssel,
. a. C. E. W . N e r i n g B ö g e 1, Burgemeester van
Ommen, tevens bestuurslid Overijsselsche Boschbrandweervereenig ing ;
b. Dr. J. d e H o o g h, Houtvester Staatsboschbeheer
te Zwolle ;
c. W . C. M e ij e r i n k, Hoofdopzichter Nederlandsche
Heidemaatschappij, tevens Secn-Penningmeester Overijsselsche Boschbrandweer te Almelo ;
d. Ir. J. W . A. R e n s s e n, Districtsinspecteur Brandweerwezen.
3e. Gelderland.
a. J, W e s t r i k, Burgemeester van Barneveld, tevens
Voorzitter Veluwsche Boschbrandweervereeniging ;
b.. C. M . v a n 't H o f f, Houtvester Staatsboschbeheer,
tevens Secr, Veluwsche Boschbrandweervereeniging te
. Apeldoorn.
,
c. Jhr. A. J. v a n S u c h t e l e n v. d. H a e r e, Opper-Houtvester, tevens Penningmeester v. d. Vel.
Boschbrandweervereeniging ;
d. Ir. J. W . A, R e n s s e n, Districtsinspecteur Brandweerwezen.
4e. Utrecht.
a. Ir. H. W . S c h e n k e n b e r g v a n
Mierop,
Houtvester Staatsboschbeheer, tevens Secretaris der
Utrechtsche Boschbrandweervereeniging te Zeist;
b. Ir. A. F. K u h n , houtvester te Zeist;
c. W . A. C o u z y, Districtsinspecteur Brandweerwezen.
5e. Noordholland (Gooi).
a. Ir. H. W . S c h e n k e n b e r g v a n
Mierop,
Houtvester Staatsboschbeheer, tevens Secretaris der
Utrechtsche Boschbrandweervereeniging te Zeist;
b. Ir. N. F e 1 i x, Dir. Gemeentewerken, tevens Commandant Brandweer Hilversum ;
c. W . A. C o u z y , Districtsinspecteur van het Brandweerwezen.
6e. Noordholland (Kustgebied).
a. E. V o g e l e n z a n g , Rentmeester P . W . N . te
Haarlem ;
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b. G. G e r b r a n d a , Houtvester Staatsboschbeheer te'
Haarlem ;
c. W . A. C o u z y, Districtsinspecteur Brandweerwezen.
7e. Noordbrabant en Limburg.
a. P. M. T u t e i n N o l t h e n i u s , Houtvester Staatsboschbeheer te Breda ;
b. A. M. E. P a p e n h u ij z e nr Houtvester Staatsboschbeheer te Eindhoven ;
c. Ir. J. G, G e e r l i n g , houtvester Staatsboschbeheer
te Helmond.
d. J. J. A. S. v a n A 1 p h e nr Houtvester Staatsboschbeheer te Nijmegen ;
e. H. J. W o r m g o o r, ambtenaar Ned. Heidemij, tevens Secretaris van de Noord-Brabantsche Boschbrandweervereeniging te Esbeek ;
f. Ir. D. A. B u d d e, Districtsinspecteur van het Brandweerwezen.

