verwerking van d e voors1c11cu vd 11 uc
chuifregeling
commissie-Dort geschieden.
'. ehele of
standpunt
Bedrijfsverzorgingsdiensten
nancipatieraad,
Het ministerie van Economische Zaken
JUWschap.
za l in overleg met de organisaties een
onderzoek starten naar de haalbaarheid
een maatschap te van bedrijfsverzorgingsdiensten in het
è maatschap
midden- en kleinbedrijf. Als dit
1 va,: het kahiE;:1 onderzoek positief uitvalt, zal worden
,,eerslag van de
overwogen een experiment op dit
,1 indien geterrein financieel te ondersteunen.
Het kabinet is met de commissie van
1dememing
; n van een
mening dat meewerkende vrouwen in
principe de mogelijkheid moeten krijgen
1i minder voor de
de inkomstenderving en de kosten van
vervanging te verzekeren in geval van
zwange rschap en bevalling. Op korte
,em ten aanzien
termijn dienen de mogelijkheden te
·mogensbelasting
worden nagegaan van verzekeringen op
rmogen werkt
vrijwillige basis . Mede op basis van
~n en ongehuwden onderzoek zal worden besloten over de
schapsovereenwijze waarop een rege ling op dit punt
~enieten de
uiteindelijk het beste vorm kan krijgen.
zich, terwijl
rigens dezelfde
Opstapcursussen
hts eenmaal van
Er zal worden onderzocht of behoefte
kunnen maken.
bestaat aan zogeheten opstapcursussen

Voorlichtingsbrochure
Het ministerie van Economische Zaken
zal het initiatief nemen tot het ontwikkelen van een algemene voorlichtingsbrochure voor de meewerkende vrouw.
Hierin zullen onderwerpen aan de orde
worden gesteld als de te kiezen
rechtsvorm, het huwelijksgoederenrecht,
zwangerschap en bevalling, kinderopvang en scholing en opleiding.

april
India: m.s. EA Courage, 6 april
Israël: m.s. Caravelle, 7 april
Japan: m.s. Osaka Bay, 6 april
Kenya, Oeganda, Tanzanië: m.s.
Cranach, 7 april
Verenigde Staten van Amerika: m.s.
Clarence, 7 apri l
Zuidafrika (rep.): m.s . SA Helderberg,
9 april
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hofleverancier wordt geWIJZigd

RVD - H.M. de Koningin is van p1an op l mei a.s. een vernieuwd
stelsel in te voeren ten aanzien van het recht tot het voeren van het
Konink lijk Wapen met de titel 'hofleverancier'. Onder dit vernieuwd
stelsel zullen niet alleen nieuwe hofleveranciers worden benoemd, maar
kunnen ook bestaande hofleveranciers, hierna te noemen 'hofleveranciers
oude stijl', worden erkend. De vernieuwing is derhalve oo·k van belang
voor degenen die het Koninklijk Wapen of het Wapen van een overleden
lid van het Koninklijk Huis reeds voeren.

De reden tot invoering in het nieuwe
stelsel is deels gelegen in de wens het
werkbJg getreden
onrechtmatig voeren van het
Koninklijk Wapen te bestrijden - mede
in het belang van de gerechtigden-,
deels in de wens enkele vernieuwingen
aan te brengen .
Het recht wordt toegekend op grond
van een prerogatief van de Koningin
(vroeger de Koningin of de KoninginRegentes). In het verleden werd het in
schriftelijk vastgelegde regelingen: de
de daarin op te
aa nbestedingsregelingen. Afspraken die de meeste gevallen verleend aan een
n inherent aan
persoon, eigenaar van een grotere of
g de aanbesteding niet op dergelijke regelingen zijn
gebaseerd zijn niet langer toegestaan.
kleinere onderneming. Het recht verviel
ers dit soort
derhalve automatisch. Een opvolger
lbaarheid van dit
Contramelding
kan weliswaar onder bepaalde voorgs regelingen in
waarden, opnieuw op persoonlijke
De aanbestedingsregelingen en de
st gegeven.
basis, het recht behouden, doch
daarop gebaseerde afspraken mogen
·king van de
aannemers tot geen andere verhogingen daarvoor moest toestemming worden
hog ere prijzen
gevraagd aan de Koningin. Dat is
van hun prijsopgaven verplichten dan
ee n vergoeu, ng van caicuiariekosten en v rut!!,c:1· ca"hlëi vna k r.agclüt~n , z6d:.t
een aantal hofleveranciers het Koninkeen vergoeding van 1,5 procent voor
doeleinden va n algemene aard. Met het lijk Wapen thans niet volgens de regels
voorzitterschap van het prijsoverleg en voert.
.lt beoogd onaan,lliebeperkende
Het recht tot het voeren van het
de ten ui tvoerlegging van de aa nbestedi ngsregelingen mogen slechts personen persoonlijk Wapen van een ander lid
ws ector tegen te
het besluit is het
worden bel as t, die geen banden hebben van het Koninklijk Huis dan het
.tn, dat ~a nnemers
met het aannemersbedrijf. Ten slotte is Staatshoofd verviel eveneens bij het
, afsr·
in hun
krachtens het besluit ook de contramel- overlijden van het lid van het Koninklijk
ding niet meer toegestaan.
Huis dat het recht had toegekend . Ook
;en op-- . .ten, die
In het kader van een evaluatie van het
,p aanwijsbare,
deze wapens worden desalniettemin
besluit zullen onderzoeken worden
nog dikwijls gevoerd.
üsten. Ook mogen
ingesteld naar de calculatiekosten en de In een aantal gevallen zijn de wapen,e manier het
schilden na opheffing van de bedrijfsac.ave n en da armee
opbrengsten uit de 1,5 procent-opzet.
,1i ngssomm en
Voorts deelde de staatssecretaris mee,
tiviteiten van gerechtigden in de handel
n met bet rekki ng
dat hij de Tweede Kamer de toezegging gekomen, waardoor het ook daarom
mogelijk is dat bepaa lde personen of
voo r, en de
heeft gedaan te onderzoeken of de
Kamers van Koophandel en Fabrieken ondernemingen een schild ten onrechte
, we rk mogen nog
,aakt, als zij zijn
bij de aanwijzing van de voorzitters
voere n. In sommige gevallen hebben
.aa m werkende,
kunnen worden betrnkken. De resulta- ondernemingen die een wapen al of
niet vo lgens de regels voeren in de loop
ten van de evaluatie zullen worden
voorge legd aa n een in te stellen
der tijden het niveau van de eisen van
eva lu atiecommissie, waarin opdrachtge - kwaliteit en soliditeit dat aan gerechtigden gesteld wo rdt niet kunnen handhavers en aannemers ve rtegerrwoordigd
ven, zodat daarmee eveneens het
zullen zijn.
aanzien van het instituut hoflevera nciers
wordt geschaad. Weer andere bedrijven
Zelfdiscipline
Vervolgens ging de bewindsman nog in zijn zodanig van aard veranderd, dat
deze niet meer overeenkomt met de
op de verhouding tussen het mededingingsbeleid en het ordeningsbeleid voor aard van dat bedrijf ten tijde van de
toekenning van het recht.
de bouws ector. Hij eindigde zijn
Door thans voor alle hofleveranciers
1svorming één jaar toes praak met een oproep aan de
aanne mers de zelfdisciplin e te betrach- gelijke maatstaven in te voeren kan het
,et extra ja ar als
ten die het besluit van hen vraagt.
bijzondere karakter van het recht tot
iroces van
Daarmee leveren ze naa r zijn oordeel
het voeren van Koninklijk Wapen heter
ijn betrokken, als
een bijdrage aan de verbetering van de worden beschermd, mede in het belang
;groep Projecten
co ncurrentieverhoudingen op de
van de betrokkene ze lf.
.'ies aan minister
bouwmarkt en doen ze bovendien de
Tegelijk met de invoering va n het
· naa m van het Nederlandse bouwbedrijf nieuwe stelsel zal een begin worden
f': er aan.
gemaakt met een bevestigingsprocedure
voor de hofleveranciers oude stijl, die
11sjaar zal er vo or
veel veranderen: de
na de hierboven aangeduide toetsing
Q;f') /Q ,., \,r,lp,.n ÎT1
,; als hofleverancier nieuwe stijl kunnen

ui~. Prijsafspraken
nvaar,Ibaar

•
~rm1ng

Foto: RVD

Een gevolg van de bevestiging, is dat de
aldus erkende hofleveranciers op
gevels, drukwerk, enz., voortaan als
teken van erkenning - mede voor het
publiek - alleen het nieuwe schild
zullen mogen voeren. De oude schilden
met het Koninklijk Wapen of een
persoonlijk wapen van een overleden
lid van het Koninklijk Huis mogen dan
naar buiten toe niet meer worden
gevoerd. Bevestigingsaanvragen
kunnen binnen 6 maanden na I mei
1987 worden ingediend via de burgemeester van de plaats van vestiging. De
belangrijkste veranderingen ten opzichte va n het verleden welke de invoering
van het nieuwe stelsel met zich
meebrengt, zijn (behalve het nieuwe
wapenschild) de vo lgende :
- het recht wordt niet meer toegekend
aan een persoon, doch aan een
onderneming en wordt toegekend voo r
een periode va n ten hoogste 25 jaar. Na
die periode moet de gerechtigde
onderneming bestendiging aanvragen;
- om voortaan voor toekenning van het
recht in aanmerking te komen dient de
onderneming ten minste 100 jaar te
hebben bestaan, bij voorkeur onder
dezelfde naam. In haar bedrijfstak
dient de onderneming tenminste in de
regio rond haar plaats van vestiging
een eerste of een duidelijk vooraan~taande plaats in te nemen;
- een onderneming waaraan het recht
is toegekend zal zich dienen te houden
aan een aantal uitvoeri ngsbepalingen
waaronder een meldingsplicht van
wüzigingen in de feitelijke of juridische
structuur van de onderneming. Onder
bepaalde omstandigheden moet in zo'n
geval bestendiging van het recht

De reden tot invoering in het nieuwe
stelsel is deels gelegen in de wens het
onrechtmatig voeren van het
Koninklijk Wapen te bestrijden - mede
in het belang van de gerechtigden-,
deels in de wens enkele vernieuwingen
aan te brengen.
Het recht wordt toegekend op grond
van een prerogatief van de Koningin
(vroeger de Koningin of de KoninginRegentes). In het verleden werd het in
schriftelijk vastgelegde regelingen: de
aanbestedingsregelingen. Afspraken die de meeste gevallen verleend aan een
niet op dergelijke regelingen zijn
persoon, eigenaar van een grotere of
gebaseerd zijn niet langer toegestaan.
kleinere onderneming. Het recht verviel
derhalve automatisch. Een opvolger
Contramelding
kan weliswaar onder bepaalde voorwaarden, opnieuw op persoonlijke
De aanbestedingsregelingen en de
basis, het recht behouden, doch
daarop gebaseerde afspraken mogen
aannemers tot geen andere verhogingen daarvoor moest toestemming worden
gevraagd aan de Koningin. Dat is
van hun prijsopgaven verplichten dan
een verg,1eo,ng van catculatiekosten en vruc~çl c\,,,:1tc.i Vääk iiagd'4t~~, zod::t
een aantal hofleveranciers het Koninkeen vergoeding van 1,5 procent voor
doeleinden van algemene aard. Met het lijk Wapen thans niet volgens de regels
voorzitterschap van het prijsoverleg en ,;oert.
Het n:cht tot het voeren van het
de tenuitvoerlegging van de aanbestedingsregelingen mogen slechts personen persoonlijk Wapen van een ander lid
worden belast, die geen banden hebben van het Koninklijk Huis dan het
met het aannemersbedrijf. Ten slotte is Staatshoofd verviel eveneens bij het
krachtens het besluit ook de contramel- overlijden van het lid van het Koninklijk
Huis dat het recht had toegekend. Ook
ding niet meer toegestaan.
deze wapens worden desalniettemin
In het kader van een evaluatie van het
nog dikwijls gevoerd.
besluit zullen onderzoeken worden
ingesteld naar de calculatiekosten en de In een aantal gevallen zijn de wapen schilden na opheffing van de bedrijfsacopbrengsten uit de 1,5 procent-opzet.
Voorts deelde de staatssecretaris mee,
tiviteiten van gerechtigden in de handel
dat hij de Tweede Kamer de toezegging gekomen, waardoor het ook daarom
heeft gedaan te onderzoeken of de
mogelijk is dat bepaalde personen of
Kamers van Koophandel en Fabrieken ondernemingen een schild ten onrechte
voeren. In sommige gevallen hebben
bij de aanwijzing van de voorzitters
kunnen worden betrnkken. De resulta- ondernemingen die een wapen al of
ten van de evaluatie zullen worden
niet volgens de regels voeren in de loop
voorgdegd aan een in te stellen
der tijden het niveau van de eisen van
evaluatiecommissie, waarin opdrachtge- kwaliteit en soliditeit dat aan gerechtigden gesteld wordt niet kunnen handhavers en aannemers vertegenwoordigd
ven, zodat daarmee eveneens het
zullen zijn.
aanzien van het instituut hofleveranciers
wordt geschaad. Weer andere bedrijven
Zelfdiscipline
Vervolgens ging de bewindsman nog in zijn zodanig van aard veranderd, dat
op de verhouding tussen het mededindeze niet meer overeenkomt met de
gingsbeleid en het ordeningsbeleid voor aard van dat bedrijf ten tijde van de
toekenning van het recht.
de bouwsector. Hij eindigde zijn
Door thans voor alle hofleveranciers
toespraak met een oproep aan de
aannemers de zelfdiscipline te betrach, gelijke maatstaven in te voeren kan het
ten die het besluit van hen vraagt.
bijzondere karakter van het recht tot
Daarmee leveren ze naar zijn oordeel
het voeren van Koninklijk Wapen beter
een bijdrage aan de verbetering van de worden beschermd, mede in het belang
van de betrokkene zelf.
concurrentieverhoudingen op de
Tegelijk met de invoering van het
bouwmarkt en doen ze bovendien de
naam van het Nederlandse bouwbedrijf nieuwe stelsel zal een begin worden
gemaakt met een bevestigingsprocedure
~er aan.
voor de hofleveranciers oude stijl, die
na de hierboven aangeduide toetsing
. . .. : ,; .1 ·. _; : . ,'j. · \ ,
als hofleverancier nieuwe stijl kunnen
;
'· w.orden erkend. Door de introductie
~ van een nieuw ontworpen wapenschild
zullen deze erkende hofleveranciers in
de toekomst te herkennen zijn als
ondernemingen die het wapen rechtmatig voeren. De bevestigingsprocedure
heef\ geenszins de bedoeling oude
' ;
rechten te ontnemen. Bij de verificatie
van de gevraagde gegevens en toetsing
.
'
aan de normen van kwaliteit en
soliditeit zal zoveel mogelijk rekening
worden gehouden met de voorgeschiedenis ten aanzien van het recht van de
betrokkene. In een enkel geval zal
;Viriendk~-éh'wór(féifjn(fürililà:gèb11tht}:·;l wellicht bevestiging niet kunnen
·. ,:· ·•-,:'.!'··, , :--,, •i::'.; " :.: . ··: .''. ):f.',,i Ï",
. Ook vetknj8baát•ln <.e ooek!tan~I. •. ,:·,;,:,.,.,, 1, • worden toegesr.aan . Zoals reeds
. . . ·. . ~. . '
.. . . ·. -.~ .. i .
.. . . :.1;,~·.! ,.I.: : vermeld, kunnen ook persoonlijke
hofleveranciers van overleden leden
van het Koninklijk Huis voor bevestiging
in aanmerking komen.
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Een gevolg van de bevestiging, is dat de
aldus erkende hofleveranciers op
gevels, drukwerk, enz., voortaan als
teken van erkenning - mede voor het
publiek - alleen het nieuwe schild
zullen mogen voeren. De oude schilden
met het Koninklijk Wapen of een
persoonlijk wapen van een overleden
lid van het Koninklijk Huis mogen dan
naar buiten toe niet meer worden
gevoerd. Bevestigingsaanvragen
kunnen binnen 6 maanden na l mei
1987 worden ingediend via de burgemeester van de plaats van vestiging. De
belangrijkste veranderingen ten opzichte van het verleden welke de invoering
van het nieuwe stelsel met zich
meebrengt, zijn {behalve het nieuwe
wapenschild) de volgende:
- het recht wordt niet meer toegekend
aan een persoon, doch aan een
onderneming en wordt toegekend voor
een periode van ten hoogste 25 jaar. Na
die periode moet de gerechtigde
onderneming bestendiging aanvragen;
- om voortaan voor toekenning van het
recht in aanmerking te komen dient de
onderneming ten minste 100 jaar te
hebben bestaan, bij voorkeur onder
dezelfde naam. In haar bedrijfstak
dient de onderneming tenminste in de
regio rond haar plaats van vestiging
een eerste of een duidelijk vooraanstaande plaats in te nemen;
- een onderneming waaraan het recht
is toegekend zal zich dienen te houden
aan een aantal uitvoeringsbepalingen
waaronder een meldingsplicht van
wijzigingen in de feitelijke of juridische
structuur van de onderneming. Onder
bepaalde omstandigheden moet in zo'n
geval bestendiging van het recht
worden aangevraagd;
- de naam van het recht is enigszins
gewijzigd. De nieuwe naam luidt: het
recht tot het voeren van het Konig,klijk
Wapen met de toevoeging 'Bij Kd'ninklijke Beschikking Hofleveranciç.r' .
Varianten hierop of nadere aanduidingen mogen niet worden gebruikt:
- toekenning van het recht blijft
voorbehouden aan de regerend vorst of
vorstin. Andere leden van het Koninklijk
Huis zullen het recht tot het voeren van
hun persoonlijk wapen met de titel
hofleverancier niet meer verlenen .
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Bevestiging van het recht tot
het voeren van het Koninklijk Wapen

Hare Majesteit de Koningin is van plan op 1 mei a.s. een
vernieuwd stelsel in te voeren ten aanzien van het recht tot
het voeren van het Koninklijk Wapen met de titel
"Hofleverancier". Onder dit vernieuwd stelsel zullen niet
alleen nieuwe "Hofleveranciers" worden benoemd, maar kunnen
ook bestaande Hofleveranciers, hierna te noemen
"Hofleveranciers oude stijl", worden erkend. De vernieuwing
is derhalve ook van belang voor degenen die het Koninklijk
Wapen of het Wapen van een overleden lid van het Koninklijk
Huis reeds voeren.
De reden tot invoering in het nieuwe stelsel is deels gelegen
in de wens het onrechtmatig voeren van het Koninklijk Wapen te
bestrijden - mede in het belang van de gerechtigden-, deels
in de wens enkele vernieuwingen aan te brengen.
Het recht wordt toegekend op grond van een prerogatief van de
Koningin (vroeger de Koning of de Koningin-Regentes). In het
verleden werd het in de meeste gevallen verleend aan een

persoon, eigenaar van een grotere of kleinere onderneming. Het
recht verviel derhalve automatisch. Een opvolger kon weliswaar
onder bepaalde voorwaarden , opnieuw op persoonlijke basis, het
recht behouden, doch daarvoor moest toestemming worden
gevraagd aan de Koningin. Dat is vroeger echter vaak
nagelaten, zodat een aantal "Hofleveranciers" het Koninklijk
Wapen thans niet volgens de regels voert .
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Het recht tot het voeren van het persoonlijk Wapen van een
ander lid van het Koninklijk Huis dan het staatshoofd verviel
eveneens bij het overlijden van het lid van het Koninklijk
Huis dat het recht hadtoegekend . Ook deze wapens worden
desalniettemin nog dikwijls gevoerd .
In een aantal gevallen zijn de wapenschilden na opheffing van
de bedrijfsactiviteiten van gerechtigden in de handel gekomen,
waardoor het ook daarom mogelijk is dat bepaalde personen of
onde r nemingen een schild ten onrechte voeren. In sommige
gevallen hebben ondernemingen die een wapen al of niet volgens
de regels voeren in de loop der tijden het niveau van de eisen
van kwaliteit en soliditeit dat aan gerechtigden gesteld
wordt niet kunnen handhaven, zodat daarmee eveneens het
aanzien van het instituut "Hofleverancier" wordt geschaad.
Weer andere bedrijven zijn zodanig van aard veranderd, dat
deze niet meer overeenkomt met de aard van dat bedrijf ten
tijde van de toekenning van het recht.
Door thans voor alle "Hofleveranciers" gelijke maatstaven en
spelregels in te voeren kan het bijzondere karakter van het
recht tot het voeren van Koninklijk Wapen beter worden
beschermd, mede in het belang van de betrokkenen zelf. Van de
gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt de administratie bij
te werken. Door het verlies van contact met een groot aantal
"Hofleveranciers" bestaat er geen betrouwbaar overzicht meer
van zaken als eigendomsverhoudingen, direktievoering, plaats
van vestiging, naam en aard van het bedrijf, enz .
Tegelijk met de invoering van het nieuwe stelsel zal een begin
worden gemaakt met een bevestigingsprocedure voor de
"Hofleveranciers oude stijl", die na de hierboven aangeduide
toetsing als "Hofleverancier nieuwe stijl" kunnen worden
erkend. Door de introduktie van een nieuw ontworpen
wapenschild zullen deze erkende Hofleveranciers in de toekomst
te herkennen zijn alsp ndernemingen die het wapen rechtmatig
voeren. De bevestigingsoperatie heeft geenszins de bedoeling
oude rechten te ontnemen. Bij de verificatie van de gevraagde
gegevens en toetsing aan de normen van kwaliteit en soliditeit
zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de
voorgeschiedenis ten aanzien van het recht van de betrokkene
of gegroeide situaties in afwijking van de vroegere regels. In
een enkel geval zal wellicht bevestiging niet kunnen worden
toegestaan. Zoals reeds vermeld, kunnen ook de persoonlijke

"Hofleveranciers" van overleden leden van het Koninklijk Huis
voor bevestiging in aanmerking komen.
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Een gevolg van de bevestiging is dat de aldus erkende
"Hofleveranciers" op gevels, drukwerk, enz., voortaan als
teken van erkenning - mede voor het publiek -alleen het nieuwe
schild zullen mogen voeren. De oude schilden met het
Koninklijk Wapen of een persoonlijk wapen van een overleden
lid van het Koninklijk Huis mogen dan naar buiten toe niet
meer worden gevoerd.
Aanvragen kunnen tot zes maanden na 1 mei 1987 worden
ingediend.
De belangrijkste veranderingen ten opzichte van het verleden
welke de invoering van het nieuwe stelsel met zich meebrengt,
zijn (behalve het nieuwe wapenschild) de volgende:
- het recht wordt niet meer toegekend aan een persoon, doch
aan een onderneming en wordt toegekend voor een periode van
ten hoogste 25 jaar. Na die periode moet de gerechtigde
onderneming bestendiging aanvragen.
- om voortaan voor toekenning van het recht in aanmerking te
komen dient de onderneming ten minste 100 jaar te hebben
bestaan, bij voorkeur onder dezelfde naam. In haar bedrijfstak
dient de onderneming ten minste in de regio rond haar plaats
van vestiging een eerste of een duidelijk vooraanstaande
plaats in te nemen.
- een onderneming waaraan het recht is toegekend zal zich
dienen te houden aan een aantal uitvoerings-bepalingen
waaronder een meldingsplicht van wijzigingen in de feitelijke
of juridische struktuur van de onderneming. Onder bepaalde
omstandigheden moet in zo'n geval bestendiging van het recht
worden aangevraagd .
- de naam van het recht is enigszins gewijzigd. De nieuwe naam
luidt: het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met
de toevoeging "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier".
Varianten hierop of nadere aanduidingen mogen niet worden
gebruikt.
- toekenning van het recht blijft voorbehouden aan de regerend
vorst of vorstin. Andere leden van het Koninklijk Huis zullen
het recht tot het voeren van hun persoonlijk wapen met de
titel "Hofleverancier" niet meer verlenen.
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. /. Tenslotte treft U hierbij een aanvraagformulier aan voor de
bevestiging. Het ingevulde formulier met eventuele toelichting
dient te worden gestuurd aan de burgemeester van de plaats van
statutaire vestiging van Uw onderneming.
Met gevoelens van de meeste hoogachting,

(P.W. Waldeck)
Particulier Secretaris van
Hare Majesteit de Koningin en
Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins Claus der Nederlanden
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DIENST VAN HET KONINKLIJK HUIS

AANVRAAG TER BEVESTIGING VAN HET RECHT
TOT HET VOEREN VAN HET KONINKLIJK WAPEN MET DE TOEVOEGING
' BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER'

1

GEGEVENS BETREFFENDE DE ONDERNEMING

NAAM VAN DE ONDERNEMING

ADRES
P OS TCODE EN PLAATS
PROVINC1E
TELE FOONNUMMER

TELEX

ST A TUTAIRE ZETEL VAN VESTIGING EN PROVINCIE
NAAM/NAMEN VAN DE HUIDIGE EIGEN AAR/EIGENAREN
VAN DE ONDERNEMING

NAAM HOOFDDIRECTEUR
NAAM CONTACTPERSOON E N FUNCTIE

INSCHRIJVING BIJ WELKE KAMER VAN KOOPHANDEL
BRANCHEIS) WAARIN DE ONDERNEMING ACTIEF IS

2

GEGEVENS BETREFFENDE DE V ERLENING VAN HET RECHT

3

ONDERTEKENING

WANNEER WERD HET RECHT AAN DE ONDERNEMING
TOEGEKEND EN BIJ WELKE GE LE GENHEID?

HOE LUIDDE DE NAAM VAN DE ONDERN E MING BIJ
VERLENING VAN HET RECHT

WIE WAS / WAREN DE EIGENAAR / EIGENAREN VAN
DE ONDERNEMING TEN TIJDE VAN DE VERLENING
VAN HET RECHT?
IN WELKE BRANCHE WAS DE ONDERNEMING ACTIEF
BIJ DE VERLENING VAN HET RECHT?

HEBBEN NA VERLENING VAN HET RECHT WIJZIGINGEN VAN
EIGENDOM. RECHTSVORM. ZELFSTANDIGHEID OF AARD VAN
DE ONDERNEMING PLAATSGEVONDEN? ZO JA. WANNEER?
IS DOOR DE ONDERNEMING BIJ DE HIERVOOR GENOEMDE
WIJZIGINGEN BESTENDIGING VAN HET RECHT
AANGEVRAAGD7 ZO JA. WANNEER?

PLAATS EN DATUM
HANDTEKENING

T OT HET VOEREN VAN HET KONINKLIJK WAPEN MET DE TOEVOEGING
'BIJ KONINKLIJKE BESCH IKK ING HOFLEVERANCIER'

1

GEGEVENS BETREFFENDE DE ONDERNEMING

NAAM VAN DE ONDERNEMING

ADRES
POSTCODE EN PLAATS
PROVINC1E
TELEFOONNUMMER

TELEX.

STATUTAIRE ZETEL VAN V EST IGING EN PROVINCIE
NAAM / NAMEN VAN DE HUIDIGE EIGENAAR / E IGENAREN
VAN DE ONDERNEMING

NAAM HOOFDDIRECTEUR
NAAM CONTACTPERSOON EN FUNCTIE

INSCHRIJVING BIJ WELKE KAMER VAN KOOPHANDEL
BRANCHE(S) WAARIN DE ONDERNEMING ACTIEF 15

2

GEGEVENS BETREFFENDE DE VERLENING VAN HET RECHT

3

ONDERTEKENING

WANNEER WERD HET RECHT AAN DE ONDERNEM ING
T OEGEKEND EN BIJ WELKE GELEGENHEID?

HOE LUIDDE DE NAAM VAN DE ONDERNEMING BIJ
VERLENING VAN HET RECHT

WIE WAS /W AREN DE EIGENAAR/ EIGEN AREN VAN
DE ONDERNEMING TEN TIJDE VAN DE VERLENING
VAN HET RECHT?
IN WELKE BRANCHE WAS DE ONDERN E MING ACTIEF
BIJ DE VERLENING VAN HET RECHT?

HEBBEN NA V E RLENING VAN HET RECHT WIJZIGINGEN VAN
EIGENDOM. RECHTSVORM. ZELFSTANDIGHEID OF AARD VAN
DE ONDERNEMING PLAATSGEVONDEN? ZO JA. WANNEER?
IS DOOR DE ONDERNEMING BIJ DE HIERVOOR GENOEMDE
WIJZIGINGEN BESTENDIGING VAN HET RECHT
AANGEVRAAGD? ZO JA. WANNEER?

PLAATS EN DATUM
HANDTEKENING

NAAM EN FUNCTIE

ZIE DE TOEL ICHTIN G OP DE ACHTERZIJDE VAN BLAD 4
BLAD 1
BESTEMD VOOR HET KONINKLIJK HUIS

VERZOEKE BIJ DE ONDER RUBRIEK 2 GEVRAAGDE GEGEVENS. INDIEN MOGELIJK
KOPIEËN VAN OORSPRONKELIJKE STUKKEN EN CORRESPONDENTIE BIJ TE VOEG EN.
EVE NT UEEL MEER UITGEBREIDE TOELICHTING GAARNE OP APART BLAD BIJVOEGEN.

DIT FORMULIER GELDT. MITS INGEVULD. GEDATEERD EN ONDERTEK E ND.
ALS OFFICIEEL VERZOEK AAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN
TOT BEVESTIGING VAN HET RECHT TOT HET VOEREN VAN HET KONINKLIJK WAPEN
MET DE TOEVOEGING 'BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLE VERANCIER' .
ONDERNEMINGEN WELKE NOG HET PERSOONLIJK WAPEN VAN OVERLEDEN LEDEN
VAN HET KONINKLIJK HUIS VOEREN KUNNEN EVENEENS VOOR BEVESTIGING
IN AANMERKING WORDEN GEBRACHT.
UITSLUITEND NA BEVESTIGING WORDT DE ONDERNEMING ALS
HOFLEVERANCIER ERKEND.

VERZOEKE DIT FORMULIER EN BIJLAGEN IN DRIEVOUD IN TE DIENEN
BIJ DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE VAN VESTIGING VAN DE ONDERNEMING
BLAD 4 KAN DOOR DE AANVRAGER WORDEN BEHOUDEN.

