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…Koninklijke bedrijven…
Geschiedenis

Het predicaat Koninklijk bedrijf is geïntroduceerd door de eerste koning van Nederland,
Lodewijk Napoleon, die het in 1807 toekende aan culturele instellingen.
Koning Willem I voerde na de Franse tijd het predicaat opnieuw in, maar daarbij moest
dan wel aan de eisen zijn voldaan die ook nu nog worden gesteld. In 1848 verloor koning
Willem II weliswaar veel macht, maar het recht tot het verlenen van het predicaat werd
hem niet ontnomen. Koning Willem III liet een lijst opstellen van de verleende predicaten,
waarmee voor het eerst een overzicht ontstond. Vanaf 1850 kregen alleen nog grotere
bedrijven een predicaat. Regentes Emma verleende na het overlijden van Willem III geen
predicaten. Het verlenen werd weer opgepakt door koningin Wilhelmina in 1899.
Ook Noordwijkerhout heeft een bedrijf die zich Hofleverancier mag noemen.
Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V. (“JUB”) is een hecht familiebedrijf dat in 1910 is opgericht
door Jacob Uittenbogaard te Oegstgeest. Sindsdien is JUB uitgegroeid tot een internationaal
opererend bloembollenbedrijf, dat actief is in het veredelen, kweken, broeien en
verhandelen van kwalitatief hoogwaardige bloembollen en bloembollenproducten. Het
bedrijf wordt momenteel geleid door de vierde generatie en samen met medewerkers en
klanten heeft JUB het 100-jarig jubileum in 2010 groots gevierd. Het jubileum kreeg een
koninklijk tintje toen bij de viering het predicaat Hofleverancier in ontvangst werd
genomen. Aangezien JUB al vele jaren bloembollen levert voor de paleistuinen, voelt JUB
zich nauw verbonden met het Koninklijk Huis. JUB heeft zelfs een speciaal blauw/lila
bloembollenmengsel ontwikkeld en
vernoemd naar Eikenhorst. Toch is het
leveren aan het Koninklijk Huis
vandaag de dag geen vereiste meer
voor het predicaat Hofleverancier. Het
is een eretitel die wordt uitgereikt aan
ondernemingen die toonaan
gevend
zijn in de regio, minstens 100 jaar
bestaan en een onberispelijke
reputatie hebben. JUB is er dan ook
heel trots op dat zij dit predicaat mag
voeren en het is een bevestiging van
de kwaliteit die JUB nastreeft.

Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V.
Hofleverancier
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Hofleverancier

Een hofleverancier is een bedrijf of een persoon die producten of diensten levert aan een
koninklijk of keizerlijk hof. In Nederland is het tegenwoordig een eretitel, waarbij het niet
meer zo is dat de hofleverancier ook werkelijk goederen of diensten aan het hof levert.
Lodewijk Napoleon Bonaparte, die van 1806 tot 1810 koning van Holland was, verleende
als eerste de titel 'koopman des konings'. Later nam koning Willem I (1813-1840), dit over
en bedacht de naam Hofleverancier. Bedrijven konden hiermee laten zien dat ze in de
smaak vielen bij het koningshuis.
In 1834 waren er in Nederland 93 hofleveranciers maar het aantal brevetten was nooit
goed bijgehouden zodat niet duidelijk was wie in Nederland hofleverancier zijn of waren.
Koning Willem III liet daarom in 1850 een advertentie in de Staatscourant plaatsen waarin
"alle Fabrikanten, Winkeliers of andere Personen geregtigd tot het voeren van het
Koninklijk Wapen, worden uitgenodigd, hunne bewijzen als zoodanig vòòr de 15den
November aanstaande, met opgave hunner woonplaatsen, aan de Hof-Commissie op te
zenden". De koning liet de oude brevetten vernietigen en gaf nieuwe brevetten aan die
firma's die op de advertentie hadden gereageerd.
Koningin Beatrix herzag het stelsel op 1 mei 1987. Ze zorgde voor een strikt beleid en
legde het onderscheid vast tussen de termen 'Koninklijk' en 'Hofleverancier'. De koning is
nu de enige die deze titels kan toewijzen. Grote ondernemingen die in Nederland zijn
gevestigd, zoals multinationals, kunnen het predicaat Koninklijk krijgen, mèt kroontje. De
titel 'Hofleverancier' en het bijbehorende wapenschild is bestemd voor kleine en
middelgrote bedrijven met een regionale uitstraling, die minstens honderd jaar bestaan
en een onberispelijke reputatie hebben. Ze hoeven niet per se aan het Hof te leveren.
Wanneer een firma in buitenlandse handen overgaat of een statutaire wijziging ondergaat
en een N.V. of B.V. wordt vervalt het predicaat.

Predicaat Hofleverancier

Het door Koningin Beatrix voorgeschreven bord
per 1 mei 1987.
De titel 'Hofleverancier' en het bijbehorende
wapenschild is bestemd voor kleine en
middelgrote bedrijven met een regionale
uitstraling, die minstens honderd jaar bestaan
en een onberispelijke reputatie hebben.
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Koninklijk bedrijf

De koning kan een bedrijf, vereniging of instelling het recht geven om het predicaat
Koninklijk te voeren. Om in aanmerking te komen, moet een organisatie:
• een zeer belangrijke plaats innemen in het vakgebied
• van landelijke betekenis zijn
• (in principe) ten minste honderd jaar bestaan
In de regel onderscheidt de koning niet meer dan één organisatie per branche. Medische
en financiële instellingen komen niet in aanmerking, evenals organisaties met een politieke
en/of religieuze doelstelling. Een koninklijk predicaat wordt in principe voor 25 jaar
toegekend, waarna bestendiging kan worden aangevraagd. Het kan ook tussentijds worden
ontnomen, al komt dat niet vaak voor.
Om in Nederland in aanmerking te komen voor het predicaat Koninklijk kan een
onderneming, vereniging of instelling een verzoek indienen bij de burgemeester van de
plaats van vestiging. Deze zal vervolgens informatie verzamelen bij de Commissaris van de
Koning, ministeries en de Kamer van Koophandel. Wanneer de aanvraag wordt
goedgekeurd, dient de onderneming of vereniging zich te verbinden aan de 'Bepalingen
betreffende het predicaat Koninklijk'. De belangrijkste verplichting is dat de gerechtigde
alles na zal laten wat zijn reputatie zal schaden. Daarnaast verplicht de onderneming of
vereniging zich tot het zorgvuldig bewaren van de bij de verlening uitgereikte documenten
(het afschrift van de Koninklijke Beschikking, de oorkonde en het exemplaar van deze
bepalingen). Daar staat tegenover dat de onderneming of vereniging 'Koninklijk' mag
toevoegen aan de naam van de organisatie en de Koninklijke Kroon of een gestileerde
versie van die kroon in het logo mag opnemen.
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