HANDLEIDING
TOT DE

KENNIS VAN HET STAATSBESTUUR
IN HET KONINGRIJK

DER .NEDERLANDEN,
OF

BEREDENEERD ALPHABETISCH REGISTER
VAN

VADERLANDSCHE WETTEN, BELANGRIJKE BESLUITEN, REGLE.
MENTEN, RESOLUTIEN EN ANDERE OFFICIELE VERORDENINGEN; BEVATTENDE TEVENS DEN WOORDELIJKEN OF ZAKELIJKEN INHOUD VAN AL DE STUKKEN , DOOR DEZE
VERSCHILLENDE BENAMINGEN AANGEWEZEN.

EERSTE DEEL, TWEEDE STUK.
1825.
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BLUSSÉ EN VAN BRAAM.
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VOORBERIGT.

H et IIe. stuk der Handleiding tot de tennis van het
Staatsbestuur in het .Koningrijk der Nederlanden ,
laatste zes maanden van 1825, wordt eenige weken later uitgegeven, dan wij , volgens ons berigt van Jul ij,
1826, reden hadden , destijds te hopen.. Het niet tijdig
ontvangen van enkele belangrijke bijdragen was daarvan eene voorname oorzaak ; doch deze kleine vertraging wordt, vertrouwen wij, rijkelijk opgewogen door
de meerdere volledigheid , die het werk , dien ten gevolge , moest verkrijgen.
Men houdt zich thans onledig met de bearbeiding van
het volgende Deel, hetwelk de gansche dienst van 1826
zal omvatten.
Bevoegde mannen, van verschillenden rang en tot onderscheidene provincien in het Noorden en Zuiden des
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Rijks behoorende, hebben de uitnoodiging , bij de uitgave van het I e . stuk gedaan , op Bene voor de redactie
verëerende wijze , gelieven te beantwoorden : maar het
zijn inzonderheid de provincien Gelderland, Holland ,
Vriesland, Overijssel , Groningen en Noord•Braband
alwaar wij , tot nog toe , de meeste bereidwilligheid,
de meeste hulp , vooral bij eenige voorname ambtenaren, hebben ondervonden , en van waar ons weiwillende toezeggingen zijn gedaan , die de toenemende verbetering des werks gemakkelijk , en de ijverige voortzetting van hetzelve aangenaam beloven te maken.
Wij mogen , bij deze gelegenheid , niet onvermeld
laten , dat zelfs eenige heeren gouverneurs de vereenigde pogingen der uitgevers en redactie , om nuttig te
zijn , aanmerkelijk hebben ondersteund. Met genoegen
lazen wij , onder anderen , het volgende in een besluit
van 28 Augustus 1826 , n°. 41", (provinciaal blad vara
Gelderland, n°.

r I 4,)

:

a De gouverneur der provincie Gelderland ,
a Gezien het boekwerk , ten titel voerende : Handleiding tot de
« kennis van het Nederlandsche Staatsbestuur , bestemd , om , met
« verschillende veranderingen en bekortingen , te vervangen het vroe• ger uitgegeven Bgvoegsel van het Staatsblad.» (*)
a Heeft goedgevonden : »
« Aan de respective burgemeesters autorisatie te verleenen , om
« zich hetzelve boekwerk , ten 'dienste hunner administratie , aan te
a schaffen , » enz.

Vroeger reeds, namelijk hij besluiten van lo September en 1 October 1825, had het hoofd van het bestuur
('t) Vergelijk de noot op bladz. IV. van het voorberigt des Isten stuks.

v
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der provincie Holland , Zuidelijk gedeelte, goedgevonden bet plan van onzen arbeid, cc uit hoofde van desa zelfs meerdere doelmatigheid , en van de mindere
a kostbaarheid des nieuw ontworpen werks , » ter kennisse van de autoriteiten te brengen.
En nog onlangs werd ons minzaam medegedeeld de
navolgende missive van den beer gouverneur van Vriesland, (geplaatst in het provinciaal blad des afgeloopen
baars, n°. 125;) welk stuk wij te eerder woordelijk
opnemen, omdat hetzelve geen gevolg is van de aankondiging der uitgevers, van 3o Julij 1825, maar van
de beoordeeling des werks , en wij onze proefneming,
vooral ook hierdoor, aanvankelijk geregtvaardigd zien.
GOUVERNEUR , van den
a 5 October 18.26, n°, 46 B, houdende aana beveling van het werk, getiteld: Handlei-

« MISSIVE VAN DEN

« ding tot de

kennis

van het

Staatsbestuur,

« enz.a)
u Tot en met het einde van den jare 2824, is door de Boekhan« delaars BLUSSI EN VAN BRAAM , te Dordrecht , uitgegeven : een

a B jvoegsel tot het Staatsblad van het Koningryk der Neder« landen.»
« Dit werk is , uit hoofde, dat de kennis aan vele der daarin voor« komende acten en besluiten van het gouvernement , voor de plaat« selijhe besturen van belang was , door vele derzelve in deze pro«
ti incie aangehouden. Met het begin
N a n den jare 1825 , is echter
« hetzelve , bij de genoemde uitgevers , vervangen geworden door
« een ander werk , onder den titel van : Handleiding tot de kennis
« van het Staatsbestuur za het Koningryk der ,Wederlanden, of

a beredeneerd _ijlpliabetisch Register van Vaderlandsche Wetten,
« belangrijke Besluiten, Reglementen, Resolution en andere of« ficiele Verordeningen; bevattende tevens den woordel “.en of

*3

VOORBERIOT.

VI

« takel jken inhoud wan al de stukken, door deze verschillende
benamingen aangewezen. »
CC

« Deze Handleiding, door een ervaren en kundigen Redacteur
a bewerkt , bezit , door derzelver min kostbaarheid , beknoptheid ,
a bruikbaarheid en volledigheid , onmiskenbare voordoelen boven het
a eerstgenoemde werk. »
a Om deze reden, en ook om dat het eerstgemelde werk, te wee ten het zoogenaamde Bivoegsel, thans bij eenen anderen uitgever
a vervolgd wordt; alsmede , om dat het aanhouden van die beide
e werken voor de administratien der gemeenten overtollig zoude
u zijn , heb ik gemeend UEd, .Achtti. daarop , bij deze , oplettend te
a moeten maken , en dezelve de bovengenoemde Handleiding, om
u derzelver meerdere waarde en nuttigheid , aan te bevelen. »

Terwijl wij de voornoemde staatsambtenaren, en te.
yens alle onze begunstigers, opregtelijk danken voor de
door hen gegevene blijken van goedkeuring en aanmoe
diging, veroorloven wij ons, ook in het belang des publieks, om hier onze wenschen ter neder te schrijven ,
dat dit hun voorbeeld vele navolging vinden moge , en
dat eene openbare en vergelijkende beschouwing althans
nimmer kunne strekken tot gegrond bezwaar der
REDACTIE.

Maart 1 827.
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ALPHABETISChE LIJST
DER VOORNAAMSTE ZAKEN , IN DE HANDLEIDING TE
VINDEN, MET AANWIJZING VAN DE BLADZIJDEN,
ALWAAR DEZELVE VOORKOMEN.

— 1825. Laatste zes maanden. --

ALGEMEEN BESTUUR.
BEDELARIJ.

,

. ;

.

,
a

. Bladz.

.
•

•

2;

-- 22.

BEGRAFENISSEN, •
BOETEN. •
•
.
•
•
•
•
•
BORGTOETEN. ..
.
.
.
•
•
•

42.
53.

54.
-» 6o.
COLLECTE. . . . 6o.
CARTEL. .

.

.

.

.

.

.

.

•

DIAKONIE-BESTUREN. .•
-62.
EIGENDOMS-OVERGANG.. • • -- 64.
GELDMIDDELEN. .•
--67.
GEMAAL. .
.
.
•
----73.
•
_._. 78.
GENEESKUNDIGE DIENST.
.
GEVANGENISSEN. .

.

84.

• .

GRIEKEN.

.
.
GRONDBELASTING . • •

^

--

183.

. -- 186.

HERVORMDE KERK.
.
. •
. -- 284.
IN- EN UITGAANDE REGTEN.
. - 3oz.
304.
IN- UIT- EN DOORVOER (van veracc jnsde waren)
.--- 306.
JAGT EN VISSCIILIUIJ,
,
.
.
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ALPHABETISCHE LIJST.

.
.
KADASTER.
KUNST- CEMENT.
•
.
.
MAATSCHAPPIJEN. •
. .
MATEN EN GEWIGTEN.
IVIILITAIRE OFFICIEREN. (Huwelyken van)
IVNILITIE (NATIONALE). .
.
.
.
IVIUNT..
+NIJVERHEID. .
• .
NOTARISSEN.
ONDERWIJS.
• ,
ONTVANGSTEN.
.
PLAATSELIJK BESTUUR.
POSTERIJEN. .
. .
.
1EGISTRATIE. .
.
SCHIPBREUKELINGEN.
,
•
SCHOLEN. (Militaire)
SLOOPING van gebouwen,
.
.
STOOMBOOTEN.
. .
.
.
SUCCESSIEN.
.
.
WATERSTAAT.
ZEEVAART.
.
ZOUT.
.
•
.

.

.
.

Bladz. 51 o.
- 337.
---- 338.
--- 354.
--- 559.
......,.. 371,
--- 577;
- 578.
..--- 384.
3go.
.`-- 395.
437.

. - 486.
•
..488.
•

..-_.497.

497,
---- 498.
--- 5oi.
•

.

.......

537,

-. 543,
---- 547.
558,

AANWIJZING ,
VOLGENS EENE TJJDREKENKUNDIGE ORDE$

VAN DE BESLUITEN, DISPOSITIEN , REGLEMENTEN EN
ANDERE STUKKEN, IN DE HANDLEIDING VERMELD ,
Over het jaar 1825. (*)

DAGTEEKENING EN
NOMMER.

Januarj.

1 ---•---

1 -...m..mi

ONDERWERP.

BLADZIJDE.

Invoering van liet reglement wegens het beheer der GELDMIDDELEN op dit gastip . . . I. 55.
Zie verder , met opzigt tot dit
reglement , . . . . . . . II. 67,
Overzigt van den staat der
GELDMIDDELEN , in 1824 , . I. 3o4.
Lust van buitenlandscjie nieuwspapieren , enz. , strekkende , sedert dit tydstip , tot rigtsnoer
voor cle ambtenaren der POSTERIJEN, ten einde hen de invordering der zegelgelden ge-.
makkelij k te maken,(volgens eene
resolutie des administrateurs
van den 10 Dec. 1824, n°. yi.) 1. 492.

(O De woorden , in de tweede kolom in KAPITALE letters gesteld , duiden het artikel of de rubriek aan , waartoe elk stuk , volgens de alphabetische
lijst , gebragt is.
De I. en II, , in de derde kolom , geven te kennen , of het geplaatste be-.
sluit , reglement , enz. tot het Ie. dan wel tot het Ire. Stuk van het Ie. Deel
der handleiding behoort.
De getalmerken , welke in de derde kolom van een * zijn voorzien , wijzen
de bladzij den aan , alwaar de aangehaalde stukken slechts hoofdzakelijk of bij
uzttreksel te vinden zijn. De stukken , dooi de overige getalmerken aangeduid , zijn , in derzelver geheel , door de z edactie opgenomen.
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^on. , besluiten , houdende inx ,Ianua^Ti^'n°. 5^. lr,cTittngen omtrent de NA 'IO^
2
n . i o9. ^ NA.LE MILITIE . . . I. 416 en 417.
na. 6. 4anschr,ving van den admini5 -s,trateur der REGISTRATIE , tot
executie van de wet van 23 Dec.
1824 , voor zoo reel cie opcenten
op de indirecte belastingen betreft . • . • • • • • • I. 4^^4i
n".125.
Resolutie van den administra3 .-teur der directe belastingen,
enz. , nopens de verpligting der
ONTVANGERS , om hun kantoor
in eigen persoon waar te nemen , enz. • • • • • • . I. 439*
4 _____r no. 1 , 8. Circulaire der administratie van
de REGISTRATIE , wegens de
regten , hij openbare verkoopin, gen te heffen van heideplaggen
en grasgewassen . . . . . I. 4 96*
6 ______
Aankondiging der maatschappij
tot begunstiging van de volkston, wegens verschillende negociatien. Zie MAATSCHAPPIJEN • • • . , . . • • I. 559.
7 -n o.159 .111issive der permanente commissie uit het amortisatie-syndicaat, aangaande den verkoop
der DOMEINEN . • • • • I. 45*
Extract uit het koninklyk
besluit nopens dit onderwerp ,
cl. cl. t6 October 1824, n°. 90.
--- Mede aldaar.
3 --- n o . 84. Koninklijk besluit, v erleenende
OCTROOI tol bestrating van
den weg tusschen Leyden en
Bodegraven . . . . . . . I. 431.
8 _._-__ n°.100. Beslitzt Zr.161., houdende maatregelen van orde , ter bespoediging van de werkzaamheden,

AANWIJZING.
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bij de departementen van ALGEMEEN BESTUUR . . . . I. 2.
Zie verder . . . . . II. 2 en volg.

10 Januarj, n°. 4i. Resolutie der administratie van
de directe belastingen , enz., bevattende inlichtingen betrekkelijk dePERSONELEBELASTING,
bijzonder met opziet tot de bq
de week verhuurde woningen. I. 490*
10 -----na.' ±Ms. Circulaire des gouverneurs van
Zuid-Holland, betrekkelijk de
inschrijving van militairen voor
de NATIONALE MILITIE . . I.418*
.danschrgving van het departement van oorlog , ter dier
zake , d. d. 9 Dec. 1824, n°. 38.
-- Mede aldaar.
14 ................ n°. 98. Kon. besluit , houdende inlichting omtrent art. 22 en 23 der
wet van 1820 , rakende deNATIONALE MILITIE . . . . I. 424*
15 ---•-- n°.

85. Kon. besluit , wegens het opzen-

den van vondelingen , enz. naar
Veenhuizen. Zie MAATSCHAPPIJEN • • • • • • • • • I. 36o.
15 ...........0.108. Kon. besluit , betrekkelijk het
regt van REGISTRATIE, waaraan alle aanbestedingen , voor
rekening van den staat geschiedende , onderworpen zijn . . I. 497*
Bene missive der administratie , van 24 Dec. 1824 , n . 7 ,
te dezer zake , vermeld . . I. 496*
15-r- .
Berigt betrekkelijk de maatschappij : tot heil der vrouwen.
Zie MAATSCHAPPIJEN. . . I. 397*
17 n°. 1 9 . Circulaire van het hoofdbestuur
van het fonds : ter aanmoediging
en ondersteuning van de gewapende dienst, aangaande de jaar-
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llj ksche COLLECTE . . • . I. 43*
13 Januarij, n°. 52. Resolutie der administratie van
de directe belastingen enz. , tot
executie der wet van !o Jan.
1825 , houdende veranderingen
in het tarief van REGTEN OP
DEN IN- UIT- ËN DOORVOER. I. 499*
1 8 ...- na. 72. Besluit Zr. Af. , waarbij het beoordeelen van menschlievende
daden, aan de maatschappq
tot Nut van 't Algemeen , wordt
overgelatene Zie MAATSCHAPPIJEN . . . . . . . . . I. 37o*
De algemeene regelen, in acht
te nemen by dat beoordeelen,
(van den jare 182/)mede aldaar.
19 ne. 55. Aanschrijving der administratie van de REGISTRATIE, ter
executie van het kon. be-sluit cl. d.
15 Januar y 1 825 , n © . t o8. Zie
hierboven , onder laatstgemelde
clagteekening • • • • • . I. 497*
n9.19. Besluit des- gouverneurs van
20
Gelderland , betrekkelij k de
verwisseling van NATIONALE
SCHULD . • . • . . . . I. 426.
21 110. 103. Resolutie van de administratie
der directe belastingen, era. ,
betrekkelgk het niet admissibel
zyn van de oude muntspecien
der zuidel jke provincien , in
's lands kassen der noordelijke,
en omgekeerd. Zie MUNT. I. 425*
22 ^------ no. 58. Missive der administratie van
de cl irecte belastingen enz. , betrekkelyk den vrijdom van inkomende regten voor goederen,
tilt de Oost-indiën , onder
vreemde vlag, aangebragt wordende. Zie REGTEN OP DEN
IN- UIT- EN DOORVOER . . I. 499.

AANWIJZING.
28 Jannarij , no. 3i. Explicatie van den administrateur voor de NATIONALE MILITIE , ten aanzien van het kon.
besluit d. d. i4 Jan. 1825, n°.
98. Zie hierboven , onder deze
laatste dagtee ken ing . . . 1. 424*
23 ----..-, n°. 78. Koninklij k besluit , omtrent de
TENTOONSTELLING te Haarlem • • • • • • • • • • I. 543.
29
nu. 1 6. Resolutie van de administratie
der directe belastingen , enz.,
houdende instructie tot het constateren van overtredingen der
wet op het BINNENLANDSCH
GEDISTELEERD . . . . . I.
9•
Programma der studenten,
3i
voor het v ijfde halve EEUWFEEST van de stichting der
hoogeschool te Leyden . . . I. 49.
Inlichtingen van het Departement van binnenlandsche zaken,
met betrekking tot de executie
der wet van 21 Dec. 1824, wegens het buiten vervolging stellen der begane verzuimen van
inschrij ving en loting voor de
NATIONALE MILITIE , anterieur aan de wet van 1817 . I. 42o*
4 Eebruarij, n°.78. Koninklijk besluit , vaststellende
de voorwaarden der verpachting
van de LANDS TOLLEN op de
wegen . . • . . • . 1. 551 en 559.
6 - no, 96. Koninklij k besluit , houdende
goedkeuring van het plan der
negociatie , voor de bestrating
van den weg tusschen Leyden
en Bodegraven. Zie OCTROOI. I. 435.
7 ------. n°. 26. Verordening des gouverneurs
van AV oord-Braband, tot wering
van zeker misbruik in de SCHOLEN, gedurende de vastenavond-
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dagen . ..
• • • I. 5o5.
9 Februarij, n°. 55. Besluit Zr. M. , nopens de BE-

KENDMAKINGEN VAN VREEMDE BESTUREN . . . . . . I. 8*
9

10 -+IIIP-.--

Koninklijk besluit , bepalende
ee ri e algemeene collecte , ten behoeve der noodlydenden door
den WATERS lN OOD . . . . I. 58o*
Notificatie der regring van
.Leyden , na den afloop van het

EEUWFEEST . . . . .
I. 51.
11 -n°.152. Circulaire van de administratie
der registratie , nopens het bedrag der registratie-regten op
de processen-verbaal van aanbesteding' of verpachting der

LANDS TOLLEN . . . . . I. 562*
:i4 --w-- dlankondiging van den gouverneur van Friesland, betrekkelyk liet doen staken der inspectie van de verlofgangers der
NATIONALE MILITIE , ten gevolge van den watervloed . . I. 420*
Besluit, aanwijzende het ge17 bruik, van de opbrengst der collecte voor de noodl Jdenden, ten
gevolge van den WATERSNOOD,
te maken , enz. • . . . . I. 5$o.
19 ----- n°. 2 g5m. Circulaire van den gouverneur
van Zuid-11 olland, wegens liet
kennis geven , aan den vrederegter , van sommige aangiften
voor den CIVIELEN STAND . I. 43*
Het hiertoe betrekkelyke rescript Zr. M. cl. d. i4 September 1824, n °. 13 1 , is vernield I. 42*

1 9 ----- - n°. 16. Ophelderingen der administratie van de directe belastingen,
enz. , wegens het reglement op
het beheer der

GELDMIDDELEN. I. 289.

AANWIJZING.
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19 February, n°.97. Koninklijk besluit, ter aanmoediging van de VRIJWILLLIGE
MILITAIRE DIENST . . . . I. 564.
22.......... n°. 1 42. Koninklyk besluit , bepalende,
dat de processen-verbaal, acten en vonnissen, op het stuk
der invordering van plaatseljke belastingen , onderwo pen
zijn aan de gewone regten van
REGISTRATIE enz. . • • • I. 497*
.Mede deeling van Zr. M. besluit
van 25 Dec. 1824. n". 98 , ten
opzigte van het rev verstand
Pan art. 31 der wet van 27 April
1 820 , betrekkelgk de NATIONALE MILITIE . . . . . I. 422*
3 Maart, no, 155. Koninklyk besluit, over de KINDER- SCHOOL- EN AKADEMIE-GELDEN . . . . . . I. 355.
.Iet vroeger besluit , nopens
dit onderwerp , d. cl. 23 November 1820, n'. 92, is vermeld . I. 356*
4rresten van het hoog geregtshoff te 's Gravenliage , wegens
beboetingen van NOTARISSEN ,
ter zake vare overtreding , zoo
van de wet van 25 Venlose,
1 ide jaar, (16 Maart í8o3) als
van art. 16 der wet van 6 Oct.
. .•.
. I. 423 en 4 29.
.
no.
I.
Resolutie van den raad van
5 ....,..--.
ontvangsten , houdende inlichting omtrent de wet op de PAONNIMIMMININION

1 791 • •

TENTEN, bijzonder met opzigt
tot de vetweiders . . . . . I.
Berigt . betrekkelijk de maat
-schapl
j : tot heil der vrouwen.
Zie MAATSCHAPPIJEN . .
Reglement , ter zake van eenen
omslagvoorde SCHOLEN , vast-

I.

441*
399.

AANWIJZING.
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gesteld door den gemeente-raad
van Malderen .
. • • . . I. 5o6.
i 4 Maait , n o. 1. Circulaire van het departement
van oorlog, betrekkelijk het aanmoedigen van de VRIJWILLIGE
MILITAIRE DIENST. . . . I. 570.
i5
Bekendmaking van burgemeester en wethouders van Haarlem, betreffende de TENTOONSTELLING en de daaraan ver.....
bondene loterg ..
. I. 5'13.
no. 44. Missive der administratie voor
18
het armwezen ; enz. , wegens het
aangaan van contracten met de
maatschappijj van weldadigheid.
Zie MAATSCHAPPIJEN . . I. 363 *
Koninklyk besluit, betrekkelijk
18
het aanmoedigen van de VRIJWILLIGE MILITAIRE DIENST,
met opzigt tot het korps mari.

nters

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.

579.

23 .-.._---. advertentie van president en
directeuren der Nederlandsc/ie
bank , wegens de vervalsching
van BANKBILJETTEN . . . I. 7*
23 -..-- no. 8. Dispositie van gedeputeerde
staten van Gelderland , aangaande de SLOOPING van gebouwen . • • . . . . • I. 508.
2 3 .---- n°. 44. Koninklijk besluit, aangaande
de regeling der BORGTOGTEN. I. 12*
Goedkeuring van het reglement
28 ..--ter zake van eenen omslag voor
de SCHOLEN, te Malderen. I. 5o6 en 5o8*.
22.
Resolutie der administratie van
31 no.
de directe belastingen enz. , betrekkelcjk de regeling der BORGTOGTEN . . . .
. I. 11.
Vergelyk het hierboven per-
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»telde koninklgk besluit van 23
Maart 1825, no. 41.
liet besluit van ;Augustus
i8i6, benevens de resolufien der
administratie d. d. 16 Mei i8t5,
n^. 26, 14 Al pril 1821, n O. ! 15
en 5 Jan. i 824 , no. 53,, zqn te
vinden . . . . . I. 14, 21 en 55*
5i Maart, no.48. Circulaire des ministers van
binnenlandsche zaken, over Liet
niet toelaten , op de scholen ,
van kinderen, die de KINDERZIEKTE niet gehad hebben en
niet gevaccineerd z jn . . . I. 35^*
SI ._._...... no. 137. 1Coninkl jk besluit tegen het toelatetn van ZENDELINGSCHAPPE N . . • • • • • • • 1. 588*
4 April,

8

n o.

-

25 _ 3- tl°.

1 51. Koninklijk besluit, houdende

inlichtingen omtrent de wet op
de PATENTEN , bgzonder met
opzigt tot de vreemde rivier-schepen. . .
I. 441*
Decisie der administratie van
de registratie, betrekkelijk het
te he en rer t van zekere acte,
wegens de NATIONALE MILITIE opgemaakt . . • • • II. 571*
45x 6, . Circulaire van den gouverneur
van Zuid-Holland, wegens de
correspondentie der besturen
met den administrateur van
's rij ks schatkist. Zie POSTERIJEN • • • • • • • • •

27 ----- n°. 55.

Koninklijk besluit, betrekkelijk
de vrystelling der pachters van
stoelgelden, van liet regt van
PATENT • •

28 ---- n.150.

•

•

•

•

•

•

Bij het- koninklijk besluit van
deze dag teekPning is goedgeletcrd een reglementomtrent
**

trim'
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het gebruik der KAT-ANKERS
-- Men vindt het reglement . I. 355.

29 April,

no.106. Koninklijk besluit, wegens de
veroordeelingen tot BOETEN in

correctionele en policie- zaken. It. 53*
Sl aa t der HARZNGVISSCHERIJ. I. 345,
130; Circulaire van den gouverneur
2 Mei, n o. 73rga
i
vrr:z Zuid-Holland , houdende
herinnering der bestaande verordeningen omtrent het beheer
der groote WEGEN . . • . I.584.
.r......,
n o. 143, Koninklijk besluit, verleenende
6
vrijdom van zekere regten van
REGISTRATIE , enz. , aan de
maatschappij van weldadigheid. II.489*
6 ----- Aanschrijving van den gouverneur van Utrecht , om tegen
kwakzalverij, met opzigt tot de
GENEESKUNDIGE DIENST, te
waken . • • . . • • • . . II. 83*
1
n°. 12&. Koninklijk besluit , houdende
voorschri t en op het stuk der

-^^-

P Eli SIO N-BETALING . . . I. 442.
13 q----

rte.

1 9 . Bij het besluit van deze dag-

teekening is goedgekeurd het
reglement ee ri er societeit van

nederlandsche scheepsbouw, enz.
Zie dit reglement art. MAATSC HAPPIJEN . . . . . . I. 401.
;7a

-.i^ .

1

3 - n °.

Kabinetschrijven des Konings,
houdende inlichtingen omtrent
de wet op de PATENTEN , bijzonder met opzigt tot borduursters van tullen . . . . . I. 442*
35. Koninkl jk besluit, wegens het
niet meer in reserve stellen van
de plaatsvervangers bij de NA59 .

TIONALE MILITIE . . . . I. 424*
20 ^----.-

n a. 15.

Aanvrage van den directeurgeneraal voor de zaken van de

AANWIJZING. MX

1?. K. Eeredienst , betrekkelijk
de R. K. DI AKOIIE43ESTUREN. I. 43*
. Meerdere renseignementen
omtrent dit onderwerp • . . IL 6a*,
28 Mei , no. 153. Koninklijk besluit, betrekkelijk
den aard der vrijstelling, toe
te kennen aan de lotelingen der
NATIONALE MILITIE , die met
kortzigtigheid (myopia) behebt
zin •
I. 424'l
3o - n°. i 8. Resolutie der administratievan
de directe belastingen , erin. ,
houdende inlichtingen betrekkeljk de PERSONELE BELASTING , bijzonder met opzzgt tot
de deuren en vensters . . . . I. 490*.
Bij
het koninklijk besluit van
5o ,.,.._. n°. 98.
deze dagteekening is vastgesteld
het reglement omtrent de zamenstelling der STATEN van
de provincien. Zie dit reglement . . . . . . . I. 513 en vol
arrest van het hoog geregtshof
3
Juuy,
te ' 8 Gravenhage , wegens de
toepassing der wetten op het
regt van SUCCESSIE, ten aanzien van den overgang van nog
bestaande fidelcommissen . . II. 5371
7 _._..__ Koninklijke dispositie ,bekrachtigende een advies van den pro-.
cureur-generaal bij het hoog geregtshof te 's Rage , met opzigt
tot. de te vervullen formaliteiten , bij het doen eener nieuwe
keuze van domicilium voor eens
hypothecaire inschrijving , enz.,
Zie REGISTRATIE . . . . II. 490,
9 .^.- n0 , I. Dispositie der gedeputeerd
staten van Gelderland , aangaande de SLOOPING der ge** 2
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bouwen. (Alteratie van art. i s
der dispositie van23Maart 1815,
n°. 8) • • • • • • • • • I. 512*
9 Jun4 , n°. 27. Dispositie der prdvinciale autoriteit in Noord-Holland, omtrent het visiteren en keuren van
RIJTUIGEN . . • . • . • 1. 501.
--n°. 131.

9

Koninkl jk besluit omtrent de
MATEN EN GEWIGTEN . . II.355*

.

Bij het kon. ninkl jk besluit van
deze ' dagteekening is goedgekeurd het reglement en tarief
op de jdagritten , langs het
NOORD - HOLLANDSCH KANAAL. Men vindt het reglement enz.. . . • • • .
16 w....r•n°. i 3. .Koninkl9k besluit, houdende
nadere inlichting omtrent de
executie der wet van 2f December 1824 , rakende de NATIO-

12 ...

fl°.1o6.

NALE MILITIE . • • •

.

n
351.

I. 422*

........^ , 516 2 .73esluit

des gouverneurs van
Gelderland , nopens de portvrge
correspondentie met de plaatselgke besturen. Zie POSTERIJEN • • • • • • • • • I. 491.

Aankondiging der Groningsche
waarborg - maatschapp j. Zie
MAATSCHAPPIJEN . • • •
n°. So.

I. 400.

Resolutie der administratie van
cie directe belastingen , enz. ,
betrekkelijk den vrijdom van den
accij ns wegens het luwe ZOUT,

ten dienste van fabr jken , enz.
alsmede aangaande den verkoop
van ruw zout in het klein. . I. 588*
28 n°. 15. Ministerièle mededeeling, strek' kende ter wering uit de SC HOLEN , van het boek, getiteld:
I"Histoire de la Belgique , par I.
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J. de Smet ..
. . I. 5o5*
23 Jun . , no. 145. Koninkl j k besluit, houdende inlichtingen omtrent de NATIONALE MILITIE . . . II. 371 &7i*
29 _. no. 66. hij het koninklijk besluit van
deze dagteekeniz is gearresteerd de instructie nopens den
arbeid in de GEVANGENISSEN.
Men vindt .deze instructie . II. 154.
29 —n0.153. Dispositie der administratie
van de REGISTRATIE , wegens
de openbare verkoQpingen van
acxngeho elene geederen , door
de ontvangere der directe belastingen ,, enz., . . . . , I. 493*
---^--- Inspectie op Goedereede, ten
gevolge der klagien over de vermenigvuldiging aart het konijn.
Zie JAGT EN VISSEHERIJ . II. 3o6*
342 3 .
Besluit des gouverneurs van
S Jung , n °.
Gelderland , ter wering van
kwakzalverij , met apzigt tot de
GENEESKUNDItË DIENST . IL 83*
9 ---,---n°.159. Ci, c.gJaire van den administrateur, dor REGISTRATIE , omtreat den vrijdom pan het gegelregt , cyan ad verten"tien wegens oollecleri voor noodl jdenden, eng. toe te kennen . , H. C§1*
13 —... - n°, TM. Missive rain den minister van
fi,iantien ,. betrekkel jk de
BQRCT OQTE1v, . . • . . II. bi *
15 ----..-- n°. lit. Bes/uit, nopens liet verleenen ,.. ,aan de veldwachte.rs , van coinmissien als buitengewone opzieners der JAGT EN VIS CFIE-

RIJ • • . • • • . • • , Ir, 393*

17 -•-••••-•• 1:10,

93. Koninklyk besluit, houdende
rnaatreg elen tvr bcvorcloring
** ^a
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van de geregelde executie van
het reglement op hot beheer der
GaDMIDDELEN . . . . . H. 67.

Jug.

Op dit qdstip is in werking
gebragt de instructie nopens
den arbeid in de GEVA MÍYISSE N . Men vindt deze in•
structie . ......11.159.
De verdere bepalingen omtrent het beheer en de inrigting
der GEVANGEMSyAN, zij vercoat' in, de koninklgke besluiten
van 4 November 1821, n°. t6 ;
21 October 1822, n°. 46; if December 422, n°. 156; f o Februarij 1823, n°. 25 ; 11 Februarfj i823, n °. tot ; f dipra
1823, n°. 4o; 8./lugustus 1823,
no. ,28; 26 November 1823, n°.
15.5; 81 Maart 1824, n°. 1.59;

April { 824 , n°. 95 ; en 24
Jurtij 1824, n°. '4. Zie . 1. 3o5* en
II. 84 en olg.
n°, 26. Circulaire des gouverneurs van
21
Groningen; wegens de admodiatie van den accijns op het GEMAAL . • • • , • • • • II. 75.
23 ---- no. 132. .Bij het koninklijk besluit van
deze dagteekening is vastgesteld het Reglement op het be20

stuur ten platten lande in de provincien. Men vindt dit reglea.
ment art. PLAATSELJJK BE-STUUR. • • • • • • • • II. 137.
Opgave van het bedrag der
COLLECTE , gedaan voor de
hulpbehoevenden, ten gevolge van
den brand van 's Gravendeel , c. a. 11. 61*
i Au gustus.

By eene dispositie van deze
dagteekening heeftt de minister
van binnenlandsche zaken ge
-vragclhetrapotvande
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raad van genees- en scheikundigen, aangaande het begraven
van leken in de kerken. Zie dit
rapport art. BEGRAFENISSEN. II. 42
2 Augustus, n°. 136. Resolutie van de administratie
der directe belastingen , enz. ,
omtrent de BORGTOGTEN . II. 56.
g ---+ -- n°. 79. Koninklijk besluit aangaande
den vrijdom van zekere re8 ten
Pan REGISTRATIE , enz. , aan
de maatschappij van weldadigH. 439.
heid toegestaan . , . .
no.
96.
Koninklijk
besluit
,
omtrent
de
--,
11
jaarljksclLe zamenkomst der
verlofgangers van de NATIONALE MILITIE . . . . . II. 575*
12
Overzegt van den toestand der
maatschappij van weldadigheid. Zie
MAATSCHAPPIJEN , . . . II. 338*
Circulaire des gouverneurs van
Zuid- Holland, nopens het CARTEL ter uitlevering van desertears, met Pruissen gesloten. II. 60*
16 --- n°, too. Bij het koninklijk besluit van
deze dagteekening is goedgekeurd een reglement , ter bevordering van de koepok-iru nting.
in Zuid-bolland. Zie dit reg1Fmeat art. GENEESKUNDIGE
DIENST .
. . . .
, II.
20 • ••,-•t n°, 139, Koninklijk besluit , houdende
alteratie van den staat der voeding, kleeding, ligging , enz.,
voor de GEVANGENISSEN . IL 181*
21
n°, -4. Maatregelen ter uitroeijing van
het konijn op het Koegras. Zie
JAGT EN VISSCHERIJ . . . H. 306*
Der resolutie der opperhoutvester(' van si December ill i g ,
tegen de vermenigvul alib lag van
**

e
xxtv
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het konen in liet Goollancl, mede aldaar.
besluit omtrent de
Koninklijk
g
ustus.
*.3 Au
rin g: van opinvoering ecner
centen op het gedisteleerd, ten
behoeve d' r gemeenten, inOverij ssel , enz. Zie IN- UIT- EN
DOORVOER . . . . . . . II. 303*
^.
Reglementen van plaatse47ke
2 3 ---.
belastingen , op den IN- UITEN DOORVOER , door gedeputeerde staten van Friesland
gearresteerd . . . . . . II. Sol*
Rapport omtrent het onderwerp
2 6 ---.
der BEGRAFENISSEN , byzonder wat liet begraven van leken
in de kerken betreft . II. 42 en galg.
Een woord. over de, in deze
maand , uitgegevene geschied-- en
zaakkundige ophelderingen betrekkelij k de KUNST-CEMENT . H. 557*
Inlichting omtrent de `NATIONALE MILITIE, op Bene koninklhike beslissing gegrond , . IL 372*
8 September, n°.111. Reglement omtrent de SLOOPING van gebouwen in Zncicltl olland , bij besluit van deze
da,,; teekening voorloopig goedgek eurd . . . . . . . . II. 493e
n°. 1. Mededeeling van liet reglement
9
ter bevordering van de koepokinënting in Zuid-Holland. Zie
GENEESKUNDIGE DIENST. II. 78 en 82.
Circulaire van den gouverneur
10 -----van Zuid-Holland , wegens het
behoorlijk doen bijhouden der
registers van IGENDOMS-OVERGANG . . . . . . . II. 65
14 -- ---^ n 0 .22 b. Missive van den gouverneur van

W

,.............

Vriesland, tot handhaving der
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verordeningen tegen de BEDELARIJ • . . • • , . • • II. 40*
i6September, n°. 1no. Koninklqk besluit, behelzende
nadere verordeningen omtrent
liet bestuur van de verschillende
vakken der ONTVANGSTEN in
de provincien . . . . . . II. 427h
De hiermede in verband staande besluiten varz 4- September
1825 , n°. 7 en 9 ; i8 October
1823 , n°. T41., en 16 November
1323, n°. 83 en 89, zin te vinden If. 2, 11,
12 , 395 en volg.
8.
Missive
van
den
admznistratear
^.
19
voor de NATIONALE MILITIE ,
betrekkelqk het regt verstand
v an art. 8o der wet van 8 Januartj 18 17 . . . . . . . . H. 375.
]Votijicatie van gedeputee rde sta20
ten van Zuid-Holland , omtrent
de SLOOPING van gebouwen. II. 493,
^7 --....—
Invoering ee ri er heffing van opcenten op het gedisteleerd, leg
behoeve der gemeenten, in Overjssel, alsmede eener plaatselyke belasting op de elders veraccijnsde en in die gemeenten ,
ier consumptie, ingevoerd wordende dranken. Zie IN-- UITEN DOORVOER , . . , . . II. 30*
28 - ii°.109 ! Bij besluit van deze dagteekening heeft Z. M. goedgekeurd
het reglement op de uitoefening
van kerkelqk opzigt en tucht
voor de HERVORMDE KERK.
Men vindt dit reglement . . II. 284.
4 October, i°. S. Dispositie van gedeputeerde
staten van Zuid-.Holland, omtrent de uitvoering van het reglement voor het PLAATSELIJK
** 5
+,.--^-- Il

"in

AANWIJZING.

BESTUUR . • . . . . • II.
Circulaire des gouverneurs van
OCtobe'.
7

48 i,

Zuid-Holland, omtrent de inschrijving voor de NATIONALE
NILI'I'IE, vara zich in militaire
dienst bevindende personen, enz. II. 376*
Dispositie van gedeputeerde
sta ten van Zuid -Holland, houderide nadere inlichtingen betrekkelijk het reglement op de
koepok-inënti 2g. Zie GENEESKUNDIGE DIENST , . . . . II. 82,

besluit , wegens het
beschik kers op sommige, verzoeken, de administratie der POSTERIJEN betreffende . . . I. 487*
j^.175. Koninklijk besluit , ter" beteu12 •••
geling der BEDELARIJ . . . II. 22.
12.....--i n°. 17 6. Koninklijk besluit , betrekkel jk
de c'erbeterde inrigting van cie
bedelaars-werkbuizen , ter beteugeling der BEDELARIJ . . II. 25,
13 .,....,.. n°, 252. Bij het koninklijk besluit van
deze dagteekening is goedgekeurd het reglement op het
examen en de toelating der israëlitische godgeleerde onderwijzers. Men vindt dit reglement art. ONDERWIJS . . . II. 390.
18 ---- p°. 146. Circulaire van de administratie der directe belastingen
enz. , aangaande de IN- EN UITGAANDE REGTEN, voor zoo
veel betreft de zeissen, sikkels,
zagen, enz. • _ • • • • • II.302*
n", I 17. Koninklijk besluit omtrent de
25

12

4P,

118. Koninklijk

malen der beëedi de korenmeters. Zie MATEN EN GEWIG-

TEN .. • • • • • • .

26 -i-- — n°.,„Ng. Circulaire van den gouverneur

II.

354.*
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vare Zuid-Holland , omtrent de
executie van het reglement op
het PLAATSELIJK BESTUUR . II. 484.
27 October, n°. 102. Koninklijk besluit , houdende
wijzigingen in het reglement op
het beheer derGELDMIDDELEN. II. 69,
28 ..--,--•4.- n°.185. Circulaire van het bestuur der
directe belastingen, enz., bet rekkelijk de IN- EN UITGAANDE REGTEN , voor zoo veel aangaat de heele kisten , in welke de
thee boei moet worden ingevoerd. II. 305*
Verzilverde CENTEN in omloop. I. 42.
Een rondgaande brief van
den procureur-generaal bij het
hoog geregtshof te 's Gravenhage , omtrent de kenteekenen
der valsche centen , d. d. 5 Jun ij
1823 , n". 6 , is te vinden . . I. 41*
Inlichtingen van het departement van binnenlandsche ga-ken , omtrent het toepassen van
sommige vrijstellingen voor de
NATIONALE MILITIE. II. 575 en 376*
3 November, n°.34. Publicatie van gedeputeerde
staten van Noord-Holland ,ter
bevordering van het gebruik der
inhouds-maten , enz. Zie MATEN EN GEWIGTEN . . . II. 555.
4 -•----- no. 187 en 189. Dispositien van den administrateur der directe belastingen , enz. , betrekkelijk de INEN UITGAANDE REGTEN, voor
zoo veel aangaat het varkenshaar,
alsmede de neteldoeken , batisten,
garen , enz. . . . . . . • II.3o3*
7 -------- 110. 34. Missive van den administrateur
voor het binnenlandsch bestuur,
houdende rnededeeling van Zr.
Ms. besluit van 29 4pril ,82S,
n°. io6, hetwelk hierboven onder

.A ANWIJZIN'C.
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deze drgteekening is aangeduid. Zie BOETEN . . . . II. 53*
' 15 November, na. 72. Resolutie der administratie
van de directe belastingen enz:,
aanduidende de provincien , of
gedeelten van provincien , welke
in de admocliatie wegens denaCcldns op loet GENIAAL begre-

pen

zin

..

.

II. 73*

^6-,---^- Reglement op loet inschrijven

en innemen van kweekelingen
in de kweekschool voor de ZEEVAART , te 4msterdam , en
verdere stukken betrekkelyk die
school . . . . . . . II. 547-557•
98. Aanschrij ving van den minister
van justitie , wegens de toepassing van straffen op de overtreding der verordeningen omtrent
de MATEN EN GEWIGTEN • Ir. 357*
Oproeping aan de Nederlanders , ter verzameling van een
fonds tot ondersteuning der

So

.1.......

GRIEKEN . . . . . . . • II. /83.
6 December, n 9, 163. Koninklijk besluit , houdende
nieuwe verordeningen omtrent
het KADASTER . • • . . II 51o.
Zie tevens , met opzigt tot de

Methodique verzameling der wetten , enz. , betrekkelijk het kadaster. I. 35o*
9 --

U' .

49. Circulaire van het departement
van oorlo ' , aangaande de REGISTRATIE der contracten voor
de leverancien van fourage, enz. II. 492

--- n'', t. Koninklijk besluit , wegens zeker
contract tot liet in steendruk
brengen en leveren van de kaarten, behoorende bij liet rapport
der commissie tot onderzoek

naar de beite rivier-al eidir -
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gen. Zie WATERSTAAT . . 11. 545*
19Decemher, n°.to. Koninklijk besluit, betrekkelijk
II.312*
het KADASTER . . ^ .
j
twee
besluiten
van
26 .------ n°• t45 en 163. Bi
deze dagtéekening zin gearresteerd de reglementen op de
dienst der STOOMBOUTEN van
de nederlandsche stoomboot
maatschappij, en op die van
de stoomboot tusschen Rotterdam en Nijmegen, van Tennissen , c. 8. Zie die reglementen . . . . . . II. 502, 512 en 5i4,
21 -----' n°. 149. Koninklijk besluit , betrekkelgk
het KADASTER . . . • . II. 317.
24 .• Arrest van het hoog geregtshof te Brussel, betrekkelijk acten, buiten 's lands verleden,
enz. Zie NOTARISSEN . . II. 384.
Instructie ter uitvoering van Zr.
Ms. besluit van 21 December
1825, n". 149, nopens het KA26 -•---»

DAS TER . . . . . . . . II. 3 22.
n°. 62. Koninklijk besluit, omtrent het
onderwerpen, aan de GRONDBELASTING , van de vissche-

ri en in de ripieren en van de
pont- en schuitenveeren . . II. 136.
30 ..
no. 2. Dispositie van gedeputeerde
staten van Gelderland , betrekkelyk de verkoopingen en verpachtingen van stemeente-goederen. Zie NOTARISSEN . . II. 383.
51- n°.115. Koninklyk besluit , omtrent de
surnumerairs van het KADAST ER . • • • • • . . . II. 335.
51--_ n°. 1 49. Besluit des gouverneurs van
Gelderland , betrekkelyk de berekening der breuken van cents.
Zie MUNT • • • • • • • If.

577.
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vermeld op
eene , in 1525, bij het departement van
binnenlandsche zaken , vervaardigde
list • • . • • • • • • • • • I. 4o.
Aankondiging der uitgave van eene
statistieke beschrijving van GELDERLAND
• • • • • • • • • • • I. 52*
Overzigt van de bestaande wetten en
verordeningen omtrent de GRONDBE-

lJ subiirr. ,BRANDSPULTMAKERIJEN ,

.....M..•

LASTING . . . I . . I. 506* en II. 183*

Hiertoe behooren , geheel of gedeelLelijk : de wetten van 28 Sept. 1791;
16 Fructidorr, 3de jaar (2 Sept. 1 795);
I7 Brumaire , 5de jaar (7 Nov. 1796);
22 Brumaire, Ede jaar ,(i 2 Nor. i 797);
3 Frimaare , 7de jaar (23 Nov. 1798 ;
22 Primaire, 7 de jaar (ra Dec. 1798 ;
2 Messidor, 7de jaar (2o Jug 1799 ;
4 Messidor , 7de jaar (22 Juni 1799);
3 Frimaire , 8ste jaar (24 NOP. 1799);
16 Thermidor, 88te jaar (4 Jug. z800);
19 Ventose, 9de jaar (to Maart 18o1);
26 Germinal, z z de jaar (i 6April 1803);
5 Floreal, ride jaar (25 4pril I8o3);
7 Thermidor, 1 tde jaar (26 July 1803);
5 Ventose , 12de jaar (25 Febr. i 804) ;
s Sept. 1807, 12 Nov. 18o 8 , i i Febr.
1816, 9 Febr. í8i8, 21 Mei i8í9, 12
Julie 1821, 23 Dec. 1823, 3i Mei IS24
en i8 Dec. 1824. - Voorts het bur-.
gerl jk wetboek ; het wetboek van burgerlijke regtsvordering; het wetboek
van strafregt, en de grondwet : alsmede het gouvernements-besluit van
24 Floreal, Sste jaar (14 Mei i Boo) ;
het besluit van 8 Floraal, lode jaar
(28 April 1802) ; de decreten van zo
,Tuil 1808 en i 5 October i8 i o ; de ministeriële instructie van 5 Mei 1807 ;
instructie van den directeur-generaal der registratie, van 8 Febr.
1808 4 de koninklijke besluiten van 29
de

i
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fles. t 8í6, n°. 5o; 16 Julj t 8í7 , n°.
76, erf 4 Maart 1824; de resclMtie
van het departement van fiaarziem,
d. d. 3 i Jan. i 817 , en die der admimini,stratie van de directe belastingen,
d. d. 18 Oct, 1824 , n e. 35.
December. Klagten, wegens misbruiken , met opzigt tot den IN-UIT- EN DOORVOER
van aan acc yns onderhevige waren. I. 347*
Noti icatie van gedeputeerde staten
van trecht , te dier zake , d. d. zrt
,fl tig. 1324. -- Mede aldaar.
MAATSCHAPPIJEN, welke met of in
1825 in werking gebragt zijn. (Zie de
alphabetische lijst.) . . . I. 372 tot en met 415.
Verordeningen omtrent de PER SONELE BELASTING , bestaande in de wet
van 28 Junij 1822 , de verschillende
koninklijke besluiten en ministeriè?e
decisien , daartoe betrekkelijk, netreglement voor- de schatting , enz. I. #43 en volg.*
Tarief der vracht van de STOOMBOOTEN der nederlandsclie stoombootmaatschappij , in 1325 publiek gemaakt, en van tij d tot tjd hernieuwd. I. 541.
..... Vonnis, wegens eerie van wege het
bestuur der registratie gedane vordering van zekere regten, in zake van
EIGENDOSIS-OVERGANG . . . . II. 64*
Een woord betrekkelijk de Handleiding
tot verificatie der MATEN EN GEWIGTEN, van J. P. Bourjé . . . . . II. 334*
EIerinneringder voorschriJtenomtrent
de huwelijken van MILITAIRE OFPIGIEREN, d. d. 16 .Februarij 1814, 17
September en 4 October 1824 . . . IL 35g.
-- Iets over het Miltvuur. Zie NIJVERHEID. IL 578.
Opgave der vernietigde kleine seminariera en verdere onwettige cQllegien.
Zie ONDERWIJS . . . . . . . II. 394.
IMMIINlaIIIIIIII..mo

.... w...

.........

AANWIJZING.

Vona

December. dIankondiging pan twee verëenigingen
van inenschenvrienden tot redding van
SCHIPBREUKELINGEN .
—

• • . • II.497*

.,g anstaande opheffing van de artillerie- en genieschool le Delft , enz. Zie
SCHOLEN • • • • • • • • • . II. 497*

Tienlag eener proeve van het vormen
bakken en gebruiken van zware tigchelsteenen , voor het maken van steengloo i ingen enz. Zie WATERSTAAT. II.545*
Ben woord betrekkelij k zekere prijsverhandeling, over het doordijken van
het Reitdiep, enz. Zie WATERSTAAT II.545*

VERBETERINGEN EN BIJVOEGSELS.
Achter dewoorden . Arrondissementen van regtbanken , bl. 21 , Elst
bI. 66 , Justitzele arrondissementen , bl. 310 , en Kantons , bl. 336 , staat :
„ Zie NOTARISSEN." , lees • „ Zie REGISTRATIE."
Bladz. 54. Voot Bommel leze men Bemmel , terwijl ook hier de woorden
„ Zie NOTARISSEN." door die van . „ Zie REGISTRATIE" moeten vervangen worden.
Bladz. 337. Aan den voet dezer bladzijde de volgende aanteekening op art.
KUNST-CEMENT te plaatsen. „ Omtrent de alhier vermelde geschied- en
„ zaakkundige ophelderingen en stedelgke kennisgeving , raadplege men
„ ook bet zeer onlangs uitgegeven geschrift van den Oud-Burgemeester van
,, Doelen , getiteld : Eenvoudig doch aaneengeschakeld verhaal van het„ geen er in de laatstverloopene h aren in , en bij Utrecht is voorgeval„ len , ter zake van de aldaar aan publieke werken gebruikte geoc„ troo geerde kunst-cement." — Vele officiele stukken , tot dit onderwerp
„ betrekkelijk , zijn in dit laatste boekskc te vinden."

Bladz. 389. Bij het art. NOTARISSEN , en wel aan liet einde van hetzelve , nog te voegen de woorden . „ Zie vooits ait. REGISTRATIE en
SUCCESSTEN. "
Bladz. 394. Bii het art. ONDERWIJS , aan liet einde , te voegen : „ Zie
mede het art. GENEESKUNDIGE DIENST."
Bladz. 437. Bij de eerste aanteekening , onder deze bladzijde , (art. PLAATSELIJK BESTUUR) nog te voegen . „ Volgens koninklijk besluit v'ii in Nov.
„ 1825 , n°. lob , hebben de bepalingen van art. 45 , le gedeelte , van liet
„ stedelgk reglement , met opzegt tot het kiesregt en de benoembaarheid in
„ eeneg stedelijk bestuur , geen terugwerkende kracht. Later is dit beginsel
„ toegepast op art. 6, I van het Reglement op het bestuur ten platten
„ lande , en op art. 4 , 6 h, van liet Reglement op de zamenstellzng der
„ staten. — Hiervan nader."
Bladz. 488 , regel 4 van onderen. Na liet woord ZEGEL gclieNe men te
lazen : „ Verge!. mede de aanteekening op het woord Wetboeken."
Bladz. 497 , ede noot , laatste regel , staat „ of uiterlijk 1827-1828 ," lees :
s, of , (volgens een nader besluit van 1 Febr.1827 , u°. 81,) uiterl ij k 1527---1828."
Nog is , in het Ie. STUK , bl. 486 legel zo van boven , bij weigissing gesteld . min. resol. d. d. 23 Dec. 1823 , hetwelk moet zijn . min. resol. d. d.
3 Juny 1823.
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KENNIS VAN HET STAATSBESTUUR
IN HET

KONINGRLIK DER NEDERLANDEN.

A.
Accijns (Vrijdom van). Zie ZOUT.
.zlccijnsen (Bestuur der). Zie ONTVANGSTEN.
,dcten. Buiten 's lands verleden. -- Ten gevolge van
andere asten opgemaakt. Zie NOTARISSEN.
.ddeldom. Bij besluit van 26 Julij 1825 , is goedgekeurd
de eerste lijst van de personen of geslachten, wier titets en adeldom op de registers van den hoogen raad
van adel zijn ingeschreven. Zie Staatsblad n c. 61. (Ver.
gelijk Staatsblad 182e, n°. 1).

.4 dministrateurs bij het departement der ontvangsten.
Zie ONTVANGSTEN.

Administratie der gevangenissen. Zie GEVANGENISSEN.

.ddmodiatie wegens den accijns op het gemaal. Zie
GEMAAL.
l4dvertentien wegens collecten voor de noodl jdende ^s.
-- Of dezelve vrij zijn van het zegelregt. Zie REGISTRATIE.
I. D. II, St.
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ALGEMEEN BESTUUR. 1 Iaa n- ; eie ra van orde, f ew
bespo„ diging van de werkzaarnfieden. Zie le deel ,
Ie stuk , bladz. .?.
Op verzoek , wordt hier eend plaats ingeruimd wan Zr.
Ms. heilzame besluiten betrekkelijk de tegenwoordige
rigting der Bureaa v hij de Departementen van z11ge.,
rneen bestuur ; als Iliet genoegzaam bekend zijnde. (*)
Besluit v an d e n 4den Septeiubci r;i2 i,

ii°. 7.

WO WILLEM eng.

In aanmerking nemende de tegenwoordige inrigting der
1 ureaux bij de onderscheidene departementen van algemeen
Bestuur;
Willende , voor het vervolg , aan deze bureaux de- meest
eenvoudige en minst kostbare inrigting geven, waardoor niet
alleen het zamenhangend verband , maar ook cie geregelde en
spoedige afloop der werkzaamheden bevorderd en verzekerd ,
en gelijktijdig alle onnutte omslag voorgekomen worde ;
Gehoord de Staats-Commissie , benoemd bij Ons secreet
besluit van den asten Augustus 1818, lift. TT;
Hebben besloten en besluiten:
Betrekkelijk de inrigting van de bureaux der onderscheidene
departementen van algemeen bestuur , en de volbrenging der
bij dezelve te verrigten werkzaamheden , worden vastgesteld
de navolgende bepalingen:
ART. I.

Er zal bij ieder ministerie en bij het commissariaat-generaal"
van oorlog een secretaris-generaal, en bij ieder ander ddepartement van algemeen bestuur een secretaris worden aangesteld,
die, onder de bevelen van het hoofd van het departement ,
de directie zal hebben van al het geen de bureaux betreft ,
en die , ingeval van ziekte of ander beletsel van het hoofd des
departements, dezen tij delijk zal vervangen , wanneer daaromtrent door Ons niet anders mogt zijn beschikt.
Alle ambtenaren der bureaux staan onder zijne bevelen,
alleen uitgezonderd de zoodanige, welke bij de departementen, waar administrateurs bestaan , aan dezen tot vaste adsi .
stentie zijn aangewezen , en welke dus onder de bevelen dier
administrateurs zullen werkzaam zijn.
C) Ook wordt , van t,. d tot tij d, tot deze beehuten verwaz*.. Zit

VA T i .
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II,

^le secretaris zal de noodige commissoriaal-registers doen

aan- en bij houden , van alle stukken , welke , zoo wel binnen
als buiten liet departement, om onderzoek , consideratien en
advies zij n verzonden , en dezelve op geregelde tijden aan het
hoofd des departements voorleggen , ten einde deswege deszelfs bevelen te vernemen,

III.
Alle inkomende stukken worden door liet hoofd des departements geopend en aan den secretaris afgegeven, met
uitzonde ing van die , welke , hoe zeer dan ook administrativ6
zaken aanbelangende , door het hoofd des depart ments be-.
schouwd worden als zijne geheime briefwisseling en die h'
daarom in zijn kabinet wil behandelen.
IV.
De secretaris doet alle deze stukken op Bene agenda voor
het geheel departement brengen , welke agenda , op gewoon
schrijfpapier , ter halver blad geschreven , wordt voorzien va n.
een algemeen doorloopend dagnommer , hetwelk op de Ingekomene stukken naast het exhibitum geplaatst wordt , en mede
op de expedities der resolutien , dispositien , rapporten ,
sives enz. voorkomt.
V.
Bij de departementen , waar administrateurs bestaan , doet
ieder van ben , voor zoo veel zijn vak van bestuur bet reft ,
dagelijks eene dergelijke agenda in duplo , van alle stukken bij
hem ingekomen , opmaken door een zijner ambtenaren , die
de genomene dispositien zal aanteekenen , en, na afwerking en
resumtie der afgewerkte resolutien , deze agenda met de daar
bij behoorende stukken aan den secretaris tot verdere expeditie zal overhandigen.
VI.
De algemeene agenda in art. 4 vermeld , wordt in dubbel
geschreven en met de daartoe behoorende ingekomene stukken aan den secretaris ter hand gesteld , die dezelve ter g bestemder uur bij het hoofd des departements inbrengt.
Deze en de secretaris houden aanteekening, ieder voor zich,
op een' exemplaar der agenda , van de nopens ieder stuk door
het hoofd des departements genomene dispositie , hetz9 dezelve finaal of slechts voorloopig zij.
VII,
Het hoofd des departements behoudt de door hem ze,Iven
Aa
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gecoteerde agenda , onder zich , tot na de resumtie der opge.r
maakte resolutien.

VI".

De secretaris neemt het dubbel der agenda , bene•
vees al de stukken over, en zorgt wijders voor het doen opstellen der concept-resolutien , rapporten enz. , het geen hij,
onder zijn oog en zijne leiding , door de verschillende onder
zijne bevelen staande bureau-ambtenaren doet volbrengen ,
hun dat werk uitdeelende naar gelang hunner kunde en gem
schiktheid.
IX.
Hij zal de stukken , die commissoriaal gemaakt of gerenvoieerrzijn, onmiddellijk van den vcreischten omslag doen
Voorzien
, en , vó6r de resumtie , dadeli j k doen verzenden.
4
Wegens de stukken , welke voor informatie of notificatie aangenomen, of voor eenigen tijd aangehouden zgn , zoo mede
voor die, welke om consideratien en adv ij s of ter dispositie
moeten worden verzonden , zal hij geene resolutien doen o
maken dew '1 de
op n
de agenda gestelde
nota hiervoor verstrekt.t.
g
p
Hij zal ook geene net-notulen doen houden , maar acht geven op de zotgvuldige bewaring der' minuten van alle uitgaande stukken.
O

X.

De bureau-ambtenaren , met de redactie der resolutien
missives en rapporten belast, geven hunne opstellen ten be-.
stemden tijde aan den secretaris terng , en deze biedt dezelve,
na gedaan onderzoek , aan het hoofd des departements ter
resumtie aan.
.I.
Na deze resumtie bekomt' de secretaris, van het hoofd des
departements, het door dezen gecoteerde exemplaar der agenda terug , neemt de bekrachtigde resolutie over, en zorgt

wjders voor het doen schrijven en verzenden der stukken.
XII.
De rapporten der administrateurs en der referendarissen
van welke art. 22 dezes besluits melding maakt, worden ge.
bragt aan het einde der agenda van den dag, waarop zij gerapporteerd hebben.
XIII.

Er zal bij ieder hoofd-departement van algemeen bestuur
slechts één . algemeen bureau mogen zi jn , op hetwelk al het
schaf- en kopijwerk voor het geheel departement , onder Iet.
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oog en cie leiding van Benen commies of adjunct-commies,
naar mate van den omvang der werkzaamheden , door
ke koppisten zal verrigt worden.

de noo-

MV.
De commies of adjunct-commies , die aan het hoofd van dit
bureau staat , zorgt mede voor de rigtige verzending der
stukken met de daarbij behoorende belagen.
XV.
Hij ontvangt te dien einde van den secretaris de geresumeerde en vastgestelde resolutien , met de daarbij behoorende twee exemplaren der algemeene agenda, en zorgt voor
bet doen afschreven der extract-resolutien, missives, rapporten
enz. : na het verzenden derzelve , overhandigt 134 het door
het hoofd des `departements gecoteerde exemplaar der agenda
met al de daartoe betrekkelijke stukken , welke daarbij moeten
verblijven , aan den arcTiivist. Het tweede exemplaar der
agenda behoudt hij onder zich , en doet daarop aanteekening
van den dag der verzending der stukken en van het nommer
der expeditie-lijst.
Hij zorgt dat de verzameling dezer agenda volledig blyve
en te dien einde van tijd tot tijd ingebonden worde.
XVI.
De resolutien , rapporten , missives , appointementen enz.
worden uitgegeven onder de dagteekening en het nommer der
agenda , op welke zij zij n vastgesteld.
XVII.
De commies of adjunct-commies , die het bureau van expeditie bestuurt, zal eene naauwkeurige expeditie-lijst van de
op iederen dag verzonden stukken moeten houden , als ook
eens; lij st der verdeeling van het kopgwei k onder de kopgisfen , met vermelding van het getal bladzijden dat door ieder
huureer is geschreven.

XVIII.
Er zal bij ieder hoofd-departement slechts één .l gemeen archief zijn , hetwelk zoo wel de stukken, tot bet beheer van de
administrateurs behoorende , als die welke door den Minister worden afgedaan , bevatten zal , en naai' gelang van deszelfs omvang, onder de bewaring zijn zal van eenen commies
of , adjunct-commies , die tevens met het opmaken van den

algemeenen index zal belast worden.
XIX.
Aan dezen archivist en indexmaker zullen, naar gelang van
A.

A
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den omvang der werkzaamheden , een of weer Bommisen of
adjunct-commisen , tot hulp warden toegevoegd.
XX.
Het archief zal steeds in eerre tijdrekenkundige orde , ingevolge de dagteekeningen en nommers der algerrteene agenda's,
moeteneran
gschikt zijn , en nimmer naar de verschillende
g
onderwerpen (par ardre des matiéres).
XXI.
De index zal moeten gehouden worden in den vorm ,
voorheen bij han Hoog Mogenden de Staten-Generaal der ver-.
eenigde Nederlanden , en ook tegenwoordig bij sommige departementen , als , bij voorbeeld , bij dat der ontvangsten en bij
de staatssecretarg , gebruikehjk , met de daarbij behoorende
Hoofden of rubrieken-lijst en klapper of naam-lijst.
XXII.
Bij zoodanige departementen alwaar zulks doelmatig zal ne-.
vonden worden , zullen , onder den titel van referendaris, een
of meer ambtenaren kunnen worden aangesteld , die het hoofd
van het departement zullen dienen van consideratien en advijs
op, of adsisteren in de bewerking{ van alle stukken , welke hij
zal nuttig oordeelen te dien einde in hunne handen te stellen.
Bij de departementen die. administrateurs hebben , zullen ,
tot adaistentie van dezen , in het bijzonder vak aan hen toevertrouwd , een of meer referendarissen kunnen gedesigneerd
worden.
XXIII.
Deze ambtenaren hebben een geschikt vertrek aan het departement en zij n aldaar werkzaam , doch hebben nimmer
bureau-ambtenaren onder hunne bevelen , zelfs niet voor een
tod.
Bijaldien zij schrijf- of kopijwerk te verrigten hebben , vervoegen zij zich te dien opzigte bij den secretaris , die zulks
ter secretarij doet volbrengen.
Zij hebben de bevoegdheid, om uit het archief alle zoodanige retroacta te vragen , als zij in hun vak noodeg hebben
te raadplegen.
XXIV.
A.an hen zal hij voortduring worden mededeeling gedaan
van alle wetten en algemeene verordeningen , die , met opzigt tot hun vak van administratie , worden daargesteld , en
aie het voor hen , ter rigtige uitvoering hunner function , van
belang is te kennen.
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XXV.
Deze ambtenaren zullen nimmer naar buiten kunnen werken , noch met de directie van Benig vak van administratie
kunnen belast worden.
Het staat echter aan het hoofd des departements vrij , om
bun het volbrengen eener buitengewone commissie of inspectie, buiten de bureaux van het departement , tij delij k op te
dragen , onder zoodanige instructien als zit alsdan ad hoc
van hem zullen ontvangen.
XXVI.
Het tractement dezer ambtenaren zal wel minder doch niet
nicer dan drie duizend vij f honderd guldens (f 3,5oo) 's jaars
bedragen.
XXVII.
Bq ieder departement zullen worden aangesteld een genoegzaam aantal commisen , die , onder de leiding en de bevelen van den secretaris en de administrateurs , belast zullen
zijn met de verrigting van al het , bij bet departement , voorkomende redactie-.werk.
XXVIII.
De secretaris zal het Nserk onder de commisen nitdeelen
naar gelang der omstandigheden , en zonder gehouden te zijg
om eon en hetzelfde soort van werk steeds aan denzelfden
commies op te leggen , op dat de gelegenheid geboren wond e , om de commisen langzamerhand in alle vakken van administratie bekwaam te maken , als mede om deze ambtenaren
steeds bezig te houden , zonder den eenen boven den anderen
met werk te overladen.
XXIX.
Bij aldien er echterzoodanig vak van administratiebij een departement mogt bestaan , hetwelk uit deszelfs aard volstrcktelljk zoude veieischen, dat dezelfde persoon .of personen daarmede
uitsluitend belast worden , zoo zal dit kunnen plaats hebben ;
wordende dit aan het oordeel van den secretaris overgelaten ,
na overleg en met goedkeuring van het hoofd des departements,
XXX.
Wanneer onder het oog van Benen commies tableau- of
ook schrijfwerk mogt verrigt of bijgehouden worden , dat uit
deszelfs aard niet gevoegelijk op het algemeen bureau van expeditie kan volbragt worden , zoo zullen door den secretaris
aaze zoodanigen commies, ten voorschreven einde, de noodige
adj un ct-commiseu t9deIjk worden toegevoegd.
A4
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XXXI.
Voor het overige zullen er aan de commisen nimmer ko•.
pijisten worden toegevoegd , maar zullen zij , naar gelang der
omstandigheden , door een of meer adjunct-commisen (ter
keuze van den secretaris), tijdelijk en naar mate der behoefte,
worden geadsisteerd in het opstellen der resolutien en verdere
stukken , onder hun toezigt en leiding.
XXXII.
De in het voorgaande artikel vermelde adjunct-commisen
zullen echter niet altoos een en denzelf den commies blijven
adsisteren.
XXXII'.
De commisen zullen al het hun opgedragen redactie-werk
in persoon moeten verrigten , en alleenljk dat geen door de
leun adsisterende adjunct-commisen doen bewerken , hetwelk
van minder belang is , of hetwelk zij in den bepaalden tijd
g iet kunnen afwerken.
XXXIV.
Bij voorkeur zullen tot commisen verkozen worden zoodanige personen , die het doctoraat in de beide regten op eerre
ncderlandsche hooge school verkregen hebben.
XXXV.
De commisen zullen tot den rang der aan het departement
toegevoegde referendarissen en verder kunnen opklimmen ,
n ku
be
n de
bezitten.
wanneer zij daartoe de noodeg e geschiktheiden
XXXVI
Het tractement der commisen zal wel minder , doch niet
meer dan drie duizend guldens (f 3,000) 's jaars bedragen:
XXXVII.
`Bij ieder departement zullen worden aangesteld een genoegzaáYn aantal adjunct-commisen, die, onder de leiding en de
bevelen van den secretaris , zullen belast wezen met zoodanig
redactie- en tableau-werk , als hij zal vermeenen te behoor
ren , hetzij hij dezelve naar luid van art. 3o en 31 aan eersen
der 'commisen tijdelijk ter adsistentie toevoegt , hetzij dat hij
bun in het bijzonder eenig werk opdraagt.
XXXVIII.
Hoezeer de adjunct-commisen eigenlijk worden beschouwd
redigerende ambtenaren te zijn, zoo zal het echter den secretaris vrij staan , om hen somwijlen , tjdelijk, met schri jf- of
kopij vr erk (ook in het geval bij art. 3o bedoeld) te belasten ,
Wanneer hi; zulks , uit den aard en bet belang der zaken e
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omstandigheden , noodig keurt.
XXXIX.
Tot adjunct-commisen zullen bid voorkeur zoodanige personen gekozen worden, welke meerderjarig zijn , reeds in een
of ander vak ` van administratie werkzaam zijn geweest , en
daarin de noodige kunde"en ondervinding verkregen en goed
gedrag en ijver betoond hebben.
Insgelijks zullen tot adjunct-commisen kunnen benoemd
worden zoodanige personen , welke bevoegd zouden pijn om,
indien daartoe gelegenheid bestond, in confo`rrniteit van artikel 34, bij voorkeur tot commisen te worden benoemd.
XL.
De adjunct-commisen zullen tot commisen kunnen opklimmen , wanneer zg daartoe de nodige kunde en vereischten
bezitten.
XLI.
Het tractement der adjunct-commisen zal wel minder doch
niet meer dan duizend vijfhonderd guldens (f 1,500
's 'jaars bedragen.
XLII.
Al het gewoon schrijf- en kopijwerk zal bij de onderscheidene dep artenmenten ter algemeene secretartj vcrrigt worden
door kopristen, welke per bladzijde zullen worden betaald,
en daarvoor, buiten het papier , inkt en pennen , erlangen
voor' ièdei'e gecollationeerde bladzijde, houdend'é `3o regelt
en ieder regel 36 letters , negen (g) cents, of een derde minder - en dus zes (6) cents , wanneer slechts ter Kalver bladzijde
geschreven word t , in welk laatste geval de regel zal moeten
houden 24 letters.
Voor gedeelten van bladzijden zal naar evenredigheid worden betaald.
XLIII.
119 het kopijëren van stukken in andere dan de nederduitscl36' en fransche talen , of van tableau-werk , zullen de kopijisten near billij kheid en in evenredigheid van de meerdere of mindere moeijelykheid van het werk , betaald worden.
XLIV.
De hoofden der departementen zullen toezien , dat bij hunne administratie geene andere kopristen gebruikt worden dan
die Nederlanders en van goed zedelij k gedrag zij n . op wier
trouw en eerlijkheid men staat halt maken , die eene duide-.
hjke en nette hand schrijven , die de noodige aandacht en
A 5
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iaauwvkeurigheid hij het te verrigten werk aanwenden , en die
de eerste gronden van de cijferkunst verstaan.
XLV.
De thans met kopijwerk belaste bureau-ambtenaren zullen
de qualiteit van ambtenaren en de voordegten daaraan verknocht , wat aangaat het genot van leges en de deelneming in
het weduwen-fonds, behouden.
XLVI.
De administratie van het weduwen-fonds voor de geëmploij eerden, tot het algemeen bestuur (*) behoorende, zal Ons de
wij zigingen voordragen , welke , ten gevolge der bepalingen
van het tegenwoordig besluit, zullen moeten worden daargesteld in de verordeningen , thans ten aanzien van de aandeelen dier geëmplogeerden in het genot der leges , en verder
met opzigt tot het weduwen-fonds , bestaande.
XLVII.
Wij verlangen door de Algemeene Rekenkamer te tworden
gediend van consideratien en advgs nopens de veranderingen ,
wel ke, naar aanleiding van de bepalingen van het tegenwoon
dig besluit , in de bestaande tariven voor de reis- en verbl ijfkosten der ambtenaren en geemploljeerden, zullen dienen te
worden gemaakt.
X.LVIII.
Er zal geene opklimming of invalling vat regtswege
plaats mogen hebben , wanneer er eene vacature ontstaat.
De ontslagene , of ten gevolge van dit besluit invallende
;mbtenaren , zullen evenmin , van regtswege , invallen , wanneer er eene vacature ontstaat.
XLIX.
Geen in de beide xegten gegradueerd bureau-ambtenaar
vermag , zoo lang hij -een lands post bekleedt , de praktqk
te bleven uitoefenen , en zal h4, gedurende dien tijd, van de lest
der advocaten worden afgenomen.
L.
Bij de bepaling van de aan de bureau-ambtenaren toe te legeen tractementen , als mede bid de eventueel toe te stave ver—
dienen gelet te worden op
in g
en
.hoogs
, zal in de eersteplaats
p
den aanleg en de verkregene kundigheden en ondervinding
van den postulant , vervolgens op zijne vorige diensten , en
eindelijk op zijne meerder of minder groote huishoudel9ke
behoeften.
(*) Zie , omtrent dit fonds , het Bijvoegsel tot het Staatsblad , Deel I , bi.
Plo, 111, bi, 368, gto,IV, bi. 251 en V, bl. i068.
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LI.
De bureaux van alle departementen van algemeen bestuur
zullen , vóór of uiterlijk op den eersten Januarj 1824 ,
moeten georganiseerd zijp, en de werkzaamheden aldaar
bragt worden , ingevolge de bepalingen in dit Ons besluit
vervat ; en gelasten Wij dienvolgens alle hoofden van departementen van algemeen bestuur s om Ons , vóór of uiterlijk
op derf 25sten October aanstaande , in dien geest de noodige
volledige ontwerpen van organisatie hunner bureaux voor te
leggen , onder bijvoeging van zoodanige consideratien als zij
zullen oordeelen te behooren ; zullende zij Ons daarbij tevens eene voordragt doen , om , door het toekennen van
wachtgelden, pensioenen of gratificatien , naar billjkheid te
voorzien in bet lot van die genen bagner bureau-ambtenaren , welke , ten gevolge dezer reorganisatie, niet bij hun departement kunnen behouden blijven.
' Afschrift dezc,s zal enz.
4esluit van de ll 18den October 1823 ,11°.14/.

WT J WILLE Y! enz.
Willende den twij fel wegnemen , welke bij eenige boofden van
departementen van algemeen bestuur schijnt te zijn gei exen
nopens de toepassing van Ons besluit van den biden September ll. , n°. 7 , op zoodanige geemploij eerth n bij hunne de..
partementen , die , alhoewel niet belast met eigenlij k gezegd
kopijwerk , echter , volgens den aard zelse van de aan ben
opgedragene wei kzaamheden , geene aanspraak kunnen hebben op Bene vaste aanstelling , en dus niet tot adjunet-commiesen kunnen worden benoernd ;
Gelet op art. 43 van Ons besluit van den 4den September ll., n'. 7 , in verband met art. 42, 44 en 45 van hetzelve;
^ Hebben goedgevonden en verstaan , ,'bij acnpliatie vaan art.
43 van Ons evengenield besluit , te b epalen , dat zoodanige
geëmploijeerden , welke bij de departementen van algemeen
bestuur belast zijn met bet Kopijeren van stukken in andere
dan de nederduitsche en fransche talen of van tableau-werk
met inschrijvingen op registers , uitrekeningen , optellingen ,
vergelijkingen , het afgeven en wegschikken der stukken uit het
archief, het toemaken en I erzegelen van depêches , let
stellen van opschriften op dezelve , of andere werkzaamheden
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van sobrtgelijken aard, zullen worden beschouwd als kopijfis-ten , en dat hunne belooning zal worden geregeld naar het
getal uren door hen aan die werkzaamheden besteed , zoodanig dat het werk van ieder uur zal kunnen worden gelijk
gesteld met twee , drie of uiterlijk vier , gecollationeerde
bladzijden schrij fwerk , naar gelang van de meerdere of mindere belangrijkheid van hunnen arbeid , ter beoordeeling en
bepaling van de hoofden der departementen van algemeen
bestuur , en van de voorzitters der collegien.
Afschriften dezes enz.
Bealait van den i6 November 1823 , n°. 89.

Wij WILLEM enc.
Gelet enz.
Hebben besloten en besluiten
Art. 1.
De Raad van administratie bij het departement voor de pntvangsten zal voorloopig blijven zamengesteld op den tegenwo ordigen voet.
Art. 2.
De Minister van Staat, belast met de generale directie der
Ontvangsten , is steeds voorzitter van den Raad van administratie : bij ziekte of afwezendheid wordt hij in dat voorzitterschap tijdelijk vervangen door den administrateur , die de
oudste in benoeming is.
Art. 3.
De secretaris-generaal bij de generale directie der ontvang-.
sten , neemt de functien van secretaris bij den raad van administratie waar.
Art. 4.
In den raad van administratie zullen , alvorens dezelve aan
Ons worden voorgedragen , in overweging moeten gebragt
worden alle ontwerpen van wetten , van besluiten en verordeningen , die van eene algemeene werking zijn , alsmede alle
wijzigingen in dezelve ; voorts alle circulaire orders en voorschriften betrekkelijk de in- en uitvoering van voors. wetten
en verordeningen , wanneer dezelve aan Onze goedkeuring
moeten onderworpen worden , of door den minister worden
geoordeeld voor Gene deliberatie in den raad vatbaar te zijn.
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insgelijks zullen aldaar in overweging worden gdbragt alle
zoodanige zeken, omtrent welke de minister , uit hoofde van
derzelver belang of ook oin andere redenen , dienstig mogt
oordeelen het gevoelen vaan den raad in te nemen.
Art. 5.
De raad veFgadert ge` oonlijk eenmaal in de week op een
vast bepaalden dag , en verder zoo dikwijls als de aard der
zaken of de omstandigheden dit den minister raadzaam doen
achten.
Art. 6.
De voorzitter heeft het beleid van de vergadering en brengt
alle stukken en zaken in overweging.
Art. 7.
De voorzitter is bevoegd am, zulks noodig keurende , het
geheim op te leggen over eene in overweging gebragte zaak.
De persoonlijke gevoelens , door de leden van den raad in
de vergadering aan den dag gelegd , zullen sim mer geopenbaard worden.
Art. 8 .
Bij de voordragten , welke aan Ons zullen worden gedaan
omtrent zaken , waarop de raad moet worden gehoord , zal
steeds van dit hooren en van .het gevoelen van den raad worden melding gemaakt ; terwijl ook bij dezelve zal bljken, of de
minister zich met de meening van den raad of deszelfs meer
derheid vereenigt , en wanneer zijne meening daarvan afwijkt,
zal van de opinien , welke verschillend zijn , opening worden
gegeven , met ontwikkeling der redenen waarop dezelve berusten.
Art,.
De raad van administratie als zoodantct
en collo
werkt
erkt
vi e7
nimmer naar buiten , noch doet dezelve eenige voordragt
of aanschrijving hoe ook genaamd.
Art. io.
De secretaris van den raad houdt behoorlijk notulen van het
hij den raad verhandelde , en biedt dezelve in de eerstvolgende zitting ter resumtie aan.
Art. i 1.
De secretaris zal in den raad zijne consideraties omtrent de
in overweging zijnde zaak mededeelen.
Art. 12.
De minister heeft het oppertoezigt over al de zaken tot
het departement der ontvangsten behoorende : als zoodanig
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neemt hij 'kennis van- en heeft hij inzage in het beheer en bestuur door de administrateuren uitgeoefend wordende, en
geeft hen , des noodig oordeelende, de vereischte bevelen ,
bvereenkomstig den inhoud en de strekking van dit besluit.
Art. 0.
Aan den minister blijft in het bijzonder opgedragen:
alle voordragten en rapporten van welken aard ook , die uit
z y u departement aan Ons moeten gerigt worden ;
al hetgeen het personeel , de benoemingen, de verplaatsingen , de bevorderingen, de pensionering enz. aanbelangt (be..
houdens de bepalingen deswege gemaakt b j ons besluit van
heden , n°. 88.) (*) zoo wel van de ambtenaren bij het mij
nisterie als van alle soorten van ambtenaren zonder onderscheid in de geheele uitgestrektheid des Rijks , voor zoo verre
die onder de generale directie der ontvangsten behooren ;
des echter dat de administrateur wien het aangaat, over de
onderwerpen in deze § begrepen , vooraf worde gehoord :
alle zoodanige algemeene zaken van bestuur , welke niet
klaarblijkelijk , en naar den geest van dit besluit , kunnen en
neoeten gerangschikt worden onder de vakken van bestuur ,
aan een der respective administrateuren opgedragen.
Art. 14.
De secretaris-generaal bij de generale directie der ontvangsten adsisteert den minister in de behandeling van alle zoodanige zaken en stnkken , welke meer bepaaldelijk onder het
bijzonder toezigt van den minister moeten behandeld worden.
Art. 15.
De administrateurs zij n , ieder in het vak waarvoor zij bijzonder Zijn aangesteld , bevoegd tot het behandelen , voorbereiden en instruëren van alle zaken dat vak betreffende , en
bin te dien einde , door regtstreeksche correspondenties , zoodanige berigten en informatien te requireren , als zij noodig zullen oordeelen.
Zij zij n voorts bevoegd tot de afdoening van dezelve zaken ,
Wanneer het alleen aankomt op Bene toepassing der bestaande
of in het vervolg van tijd vast te stellen wetten , besluiten of
verordeningen van algemeen bestuur , dat is, wanneer op die
zaken kan worden gedisponeerd op grond van algemeene beginselen en bepalingen , die op de zoo even gemelde `vetten ,
besluiten en verordeningen berusten.
tit) Zia in, ONiYA1NGSTEN,
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Art. 16.
Alle stukken , welke , Onzentwege , bij den minister inkorven, en krachtens het bepaalde bij art t5' door den administrateur kunnen worden afgedaan , zullen dien ten gevolge ,
door den minister , ten fine van dispositie , verzonden worden aan den administrateur dien zulks aanbelangt.
Art. 17.
De administrateurs corresponderen onmiddellijk met alle
hoofden van departementen van algemeen bestuur , collegien ,
autoriteiten en personen , over al hetgeen hun vak van admiy
nistratie betreft; zij doen aan de gouverneurs in de provincien , met uitsluiting van alle andere ambtenaren , toekomen
de noodige mededeelingen , kennisgevingen en instructien , welke zq , overeenkomstig de hun bij dit besluit opgedragen
raagt , bevoegd zijn te geven.
Art. 18.
Alhoewel gewoonlijk alle stukken Onzentwege door tusschenkomst van den minister aan de administrateuren zullen
worden verzonden , zoo behouden wij ons echter voor, orn,
des noodig oordeelende, de administrateuren onmiddell ij k
over zaken te raadplegen , of tot mondelinge behandeling van
zaken tot Ons te roepen.
Art. 19.
Voor zooverre een administrateur n'mogt oordeelen , dat zaken
en stukken , tot welker afdoening hij , ingevolge de bepalingen van dit besluit, bevoegd verklaard is, uit hoofde van derzelver gewigt of om andere redenen, eene beslissing van den
minister zouden vereischen, zal hik dezelve kunnen inroepen.
Art. 20.
Hij zal dezelve inroepen , wanneer bij hem twijfeling mogt
ontstaan op welke wij ze eene zaak , volgens de bestaande wetten , besluiten en verordeningen , zoude behooren te worden, afgedaan.
Art. 21.
Alle stukken , welke Onzentwege aan den minister ten fine
van consideratien en advijs verzonden worden , zullen door
hem in handen van den belanghebbenden administrateur of
administrateuren kunnen worden gesteld , ten einde daarop
de noodige informatien in te winnen , en hem daaromtrentbin-.
nen eenen te bepalen tijd te dienen van rapport.
Art. 22.
De administrateuren zijn
r voorts verpligt den minister te ad-
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sisteren in het bewerken van alle zoodanige stukken , het vak
van administratie hetwelk }jun is toebetrouwd, aanbelangende,
als hq rogt goedvinden hen op te dragen.
Art. 23.
De minister bepaalt de dagen en uren , op welke de administrateuren zullen rapporteren omtrent de stukken , welke hij
in hunne handen , ten fine van consideratien en adv ijs , of ter
bewerking heeft gesteld , alsmede tot het aanhooren hunner
voordragten.
Art. 21.

Wanneer door den minister of een der administrateuren
eene dispositie wordt genomen , welke het voor den rigtigen
gang der administratie van belang is, dat de overige administrateuren kennen , zal een afschrift derzelve aan den belang.
bebbenden administrateur moeten worden afgegeven.
Art. 25.
De administrateurs zullen overigens geene officiële briefwisseling met elkander houden , maar zich , in mondelinge conferentien , onderling verstaan en elkander de hand leenen in
alle zoodanige zaken , welker behandeling , afdoening en uitvoering meer dan eenen administrateur betreft, ten einde , op^
dusdanig Bene wijze , de eenheid en overeenstemming in alle
takken van het bestuur, zonder vertraging , te bevorderen.
Art. 26.
Alle dispositien, door de administrateuren genomen , moeten
door henzelven geteekend worden , zoo wel als derzelver expeditien.
Art. 27.
De administrateuren zullen behoorlijk notulen doen houden
van alle hunne handelingen.
Art. 28.
Aan elk der administrateuren zal het noodig aantal redigerende ambtenaren tot mi ne adsistentie worden toegevoegd.
Art. 29.
Behalve de algemeene bepalingen in art. 15 voorkomende ,
zal de administrateur der directe belastingen , met betrekking
tot het kadaster, al dat geen verrigten , hetwelk bij de reglementen op het kadaster aan den daarbij vermelden commissaris was opgedragen. (*)
Art. 3e.
De administrateur der comptabiliteit vereenigt bij zich al
(4') Terrell.* .ut. KADASTER.
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.vat betrekkelijk is tot de comptabiliteit der onderscheidene
vakken van administratie, onder de generale directie der eetvangsten behoorende , en zulks voor zoo ver die vakken betreft , welke tot nu toe bij andere administrateuren =m in behandeld , te rekenen van de dienst van den jare 1824.
Art. 51:
Onverminderd de overdragt in het voorgaande artikel vermeld , zal het voorloopig onderzoek; hetwelk uit den aard
der zaak bij de onderscheidene vakken van administratie moet
plaats hebben , om de wettigheid van eene schuld te beoordeelen , aan zoodanige administratie toebetrouwd bleven, alvorens, ten fine van liquidatie of aanvrage , door den administrateur der comptabiliteit- te vtorden behandeld=
Art. 52.
Wederkeerig zullen de respective administrateuren , alvorens aalt den minister te rapporteren , of hem eene voordragt te doen , waaruit eenige nieuwe uitgave zonde mogen
voortvloeijen, zich deswege verstaan met den administrateur
der comptabiliteit.
Art. 33.
Met betrekking tot die gedeelten der comptabiliteit , welke
op den administrateur deezelve nog niet z ju overgegaan, en
die tot het jaar 1825 en vroeger behooren , zal Onze minis-^
ter van staat de noodige schikkingen omtrent derzelver be.,
handeling tusschen de administrateuren beramen en regelen.
Art. 34.
Onze minister van staat , belast met de generale directie
der ontvangsten , zal aan alle belanghebbende autoriteiten de
noodige kennis geven van de bepalu ,gen in dit besluit vervat ;
en daarbij verder zoodanige inlichtingen voegen , als tot heet
behoorlij k naleven der•zeh e voor elke autoriteit respectivelzijk
noodig of dienstig kunnen zijn.
Art. 55.
Wij behouden Ons voor , om de bepalingen van dit besluit zoodanig te veranderen en te vermeerderen , als W i nader mogten vermeenen te behooren.
Afschrift van dit besluit zal enz.
^

--De Redactie is wijders in staat gesteld , thans ins-,
gelijks te kunnen rnededeelert het besluit des Konings
van 17 Februarij 1817, L. V. 4, waartoe bij dat van
I. D. H. St.
B
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8 Januaaj 1825, (reeds in het Ie stuk opgenomen,)
werd verwezen.
WIa WILLEM enz.
Willende den geregelder loop en behandeling der zaken
bij de onderscheidene departementen van algemeen bestuur
meer en meer verzekeren , en de afdoening derzelve zoo veel
,nogel gjk bespoedigen.
Hebben besloten en besluiten :
Art. 1.
lle verzoeken bij de onderscheidene ministeriële deparOp alle
tementen ingediend , of door Ons cenvoudiglijk aan dezelve
gerenvoijeerd wordende , zal aan de verzoekers eene schriftelyke dispositie moeten worden uitgereikt of toegezonden.
Deze bepaling zal eveneens op Onze staats-secretarie worden in acht genomen ten aanzien der decisien , bij 0ns, of
onmiddellijk of naar aanleiding van ministériele rapporten, op
particuliere verzoekschriften te geven.
Voor zoo verre wegens de dispositie eenige leges mogten
verschuldigd zij n, zal, byy de verzending derzelve , het beloop
van dien op bet adres worden aangeteekend , en, door de
zorg der algemeene directie van de posterijen , gelij ktijdig met
de brievenport geincasseerd en aan het belanghebbend ministerieel departement verantwoord worden.
Art. 2.
Alle zaken, tot welker afdoening door Ons geen bepaalde
termijn gesteld zal zijn , zullen altijd zoo spoedig mogelij k ter
conclusie moeten worden gebragt.
De afdoening der zoodanige waarop niet dadelijk kan worden gedisponeerd , om dat dezelve een min of meer omslagtig onderzoek t ereischen , zal uiterlijk binnen den tijd van
drie maanden modes plaats hebben.
Art. 5.
De hoofden der onderscheidene ministeriele departementen
zullen maandelij ks , vóór of op den vijfden , aan Ons inzenden:
O. Een staat, volgens model lett. A. , aanwij zende dein den
loop der vorige maand afgedane stukken onder de zoodanige,
welke gedurende de laatste drie maanden of vroeger door Ons
aan hen gerenvoijeerd zijn , en de dispositien , op ieder derzelve , door hen genomen.
2°. Een staat, volgens model lett. B., aanwijzende de stuk-
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ken , welke , sedert drie maanden of langer , aan hen am con_
sideratien en advies gezonden of blootel ijk gerenvoij eerd zijn
de , nog niet door hen zijn afgerlaan , met opgave der redenen van die vertraging.
Art. 4.
De hoofden der ministeriële departementen , welke eens of
meermalen 's weeks hunne voordragten en rapporten persoonlij k aan Ons overbrengen , zullen zich van nu af , bij die
gelegenheid , bepalen tot zoodanige zaken , welke , om haren
aard of belangrijkheid , eenige mondelinge toelichting vereischen.
Alle andere stukken , met uitzondering alleen van die bij
art. 5 en 6 vermeld , zullen door hen in het vervolg dagelijks,
naar mate dezelve voorkomen , aan Ons worden toegezonden.
Art. 5.
De hoofden der onderscheidene departementen zullen
Voortaan slechts éénmaal in de drie maanden , en wel op den
laatsten Maart , laatsten Junij , laatsten September en laatsten
December van ieder jaar, hunne voordragten of adviesen inzenden omtrent het verleenen van pensioenen of jaarlijksche
gratificatien of verhooging van dien , of tot het afwijzen der
verzoeken tot dat einde ingediend ; zip zullen , voor zoo
veel de aard der verzoeken het toelaat , dezelve in een enkel
algemeen rapport moeten vervatten.
Art. 6.
Zij zullen slechts éénmaal in iedere maand, en wel op den
vijftienden , hunne voordragten of adviesen inzenden , en zoo
veel mogelij k wegens ieder onderwerp in een enkel algemeen
rapport tabels-gewij ze vervatten , ten aanzien van de na zemelden zaken of verzoeken daartoe betrekkelijk , als :
Civiele en militaire benoemingen ;
Creatie van notarissen , procureurs enz. ;
'Toekenning van rangen , demissien uit 's rijks dienst;
Verzoeken om plaatsing of avancement ;
Verplaatsingen van beambten ;
Verhooging vair tractementen ;
Gratificatien voor écns , schadevergoedingen , behoud van
pensioenen met of zonder korting buiten 's lands ;
Uitstel van betaling N an aan den lande verschuldigde gelden;
Restitutien van betaalde regten ;
ileirissien van boeten , kwijtschelding of vermindering van.
pachtpenningen;
Uitgiften iii erfpacht , autorisatien aan publieke gestichten
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om erfenissen of legaten aan te nemen ;
Autorisatiën tot alienatie van gemeente eigendommen
Permissién aan gemeente-besturen om gelden te negotiëren;
Dispensatiën van wettelijke bepalingen ;
Naturalisatiën ;
Verzoeken om ontslag van fidei-commis ;
Approbatien van geestelij ke beroepen;
Verloven naar buiten 's lands;
Permissieta aan officieren der zee- of landmagt om huweij ken aan te gaan ;
Rapporten wegens het overlijden van officieren;
Aanvragen om vermeerdering of vermindering van garnisoen.
Art.7.
iet bepaalde bij artikelen 5 en 6 ontneemt aan de hoofden der ministeriele departementen de bevoegdheid niet om,
wanneer zij mogten oordeelen , dat de dispositie , in eenig bij
^lijke voor-.-zondergval,msp eicht,nafod
dragt of rapport deswege in te zenden , mits daarb j opgevende
de redenen van dien.
Art. 8.
En zal dit besluit met deszelfs bijlagen worden gedrukt en
exemplaren gezonden worden aan , enz.
Brussel, 17 Febriiar ) t8i7.
l
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Maand
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Departement pan
STAAT der door den Koning gerenvoljeerde stukken , welke nog niet min afgedaan.
Aanwijzing der
li edenen waarKorte inhoud
om op hetzelve
van het
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"Iinortisatie-Synclicaat. Zie SCHULD , id. (Ie stuk)
DOM EIIN EN.
ditnotie van gebouwen. Zie SLOOPING.
Antwerpen. Zie GRENSSCHEEDING.
.drbeid der gevangenen. Zie GEVANGENISSEN.
Armwezen. Zie BEDELARIJ, DIAKONIE-BESTUREN, MAATSCHAPPIJEN.
Arresten van hooge gereg,tshoven. Zie NOTARISSEN,
id. SUCCESSIEN.
Arrondissementen van regtbanken (Verdeeling der), Zie
NOTARISSEN.
irtitlerieen genie-school. Zie SCHOLEN.
d
de vita. Zie (Ie stuk) PENSIOENBETA...
itt-e4atien
i
LING.

1$

BEDELARIJ.

2$

B.
Bankbiljetten. 'Lie le stuk , bladz. 7.
Bedelaars werkkuizen. Zie BEDELARIJ.
BEDEL tip LT.
KONINKLIJKE BESLUITEN, betrekkelijk
de middelen tot beteugeling der Be-

delarij , ea de verbeterde inrigting der
bedelaars-werkkuizen.

--,st.uur van den 12 October 1825 , n°. 1 7 5 , medegedeeld JJj circulaire van den heer procureur-geiit,raal te 's dage , van i November 1825 , aan de
beeren procureurs-crimineel, officieren by de
1/banken ir) a n eersten aanleg vrederegiers
directeuren en commiss:trissen van?politie.
WILLEM, enz.
Overwegende (lat ingevolge art. 274 van het lijfstraffelijk
wetboek , de bedelarij stellig verboden is , op a 1 k plaatsen
VOO!. welre er ce n gesticht bestaat , ten dod hebbende de
bednlarn voor te komen.
-Dat voormeld art. 271 geene uitzondering hoegenaamd
maakt van jrlren , geslacht , of ligchaams-gebreken , en dat
art. 66 van het wetboek van toepassing is op de kinderen
die beddende gevonden worden , en de maatregelen aanw9st,
d:e otntmnt hun zullen genomen worden
Do, hoezeer tot nog toe , bij het gebrek aan genoegzame
bedelaars-gestichten en deezelver onvolmaakte inrigting, eenige toegevendheid op liet stuk van het neren der bedelarij
be'eft kunnen gedoogd worden hiertoe , bij het aanwezig
\an bedelaars-kolonien voor alle gedeelten van dit rijk , en
htt aaLstaand gewijzigd en verbeterd stelsel aller bedelaarsreoiclitcii , verder geene redenen noch eeltig voqrwendset
bestaan, en het Om stellig verlangen is , dat in de toekomst
WIJ

RIJ.

BF,
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geene bedelarij geduld wortle ;
Willende , bij d e invoering van con verbeterd cii definitief
stelsel op het stuk der hellelaar.,-gestichtei ^ , voorzien in de
nog bestaande N, anorde van zaken , olie cie rust onzer goede
en getrouwe onderdanen stoort , «CZCinlijL armoede benadeelt en de openbare veiligheid in de lAaagccliaal stelt;
Op de rapporten der staats-commissie, teelast niet bet onderzoek naar den varen staat de ^' armen en' de middelen ,
om in derzelver lot te geroet te komen ;
Gezien de rapporten Nan Onze ministers van binnenlandsche zaken en van justitie
Hebben besloten en besluiten ;
Art.
Bil de ontvangst van Ons tegenwoordig besluit, zullen de
gouverneurs in de provincien twee ac t itereemolgende zondagen , dadelijk na den afloop van de eeredienst , de publicaties
doen herli alen , voorgeschreven bij Onze besluiten vale den.
sden November 13 22 , li . 15 en 16, (*) en zullen zij ter
kennisre der ingezetenen hunner provincien brengen , dat al
wie geen werk heeft, en onvermogend is in zijn onderhoud
te voorzien , beide vinden kan , hetzij in de bedelaars-werk-huizen , hetzij in de bedelaars-kolonien , naar de categoriea
omschreven bij Onze voormelde besluiten.
Dat daartoe niets anders noodig is dan zich aan te melden
bij de plaatselijke besturen , %vell,e, zonder ver ^ ijl , de tot nog
toe gebruikelij ke maatre;7elen zullen nemen , om allen , die
zulks, naar de kolonien of «er! haizcu te doen Verocren eii dat dien ten gevolge niemand meer zal toegelaten
worden , onder wat voor,\endsel , of in wat jaargetijde ook
te bedden.
Art. 2
l wie , zonder onderscheid N an geslacht , of jaren , of
ligcbaams-gebreken , voortaan , en voornameli j k na verloop
van acht dagen , volgende op de tweede publicatie , vermeld bij
art. t , bedelende zal gevonden worden . zal aanstonds gearresteerd , en , behoudens hetgeen daaronctrci;c hi j het volgend
art. bepaald is , aan den g regter overgegeven wortien , om op hem de bepalingen van alt. 274 , 273 of 28t.
van het lijfstrafk;hi k netboek , als mede , daartoe termen zijnde, die van art. 66 toe te passen , met dien verstande nogtans,
(*) Zie L,jcioepel tot liet S'taatablad, 1Xe aeet iÍ ituk, blad., 1369
en volgende,
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dat , waar de omstandigheden zulks vereisehel , een bi g i. gebruik van art. 4 63 van het voornoemd wetb Jek kali en zelfs
moet gemaakt worden.
Art. 3.
Indien nogtans een zoodanig voorwerp bet voor verkieslijg
ker zonde achten , iiog na deszelfs arrestatie van die bevoegd
Leid gebruik te maken , welke aan iederen behoeftigen bij art.
.1 van dit besluit ierleend is , zal het aanstonds, en zonder
dvartoe bij vonnis veroordeeld te zijn , in een bedelaars-werk
buis of eerre bedelaars-kolonie gebragt worden , ten ware het
nnisclrrif van bedelarij , waarvan hetzelve beschuldigd wordt ,
smet verzwarende omstandigheden gepaard ging.
Art. 4.
I-}et voorgaand artikel is niet toepasselijk op zoodanige bedelaars , welke aan dit land vreemd zip. en in hetzelve gee n
domicilie van onderstand , ten gevolge van het bepaalde bij
art. 5 en 6 der wet van 23 November 183 (staatsblad n°.
4o), verkregen hebben.
Deze zullen , aanstonds na hunne arrestatie , aan den gewonen regter overgeleverd worden , en , wanneer zij schuldig bevonden zij s) , de door liet lijfstraffeli j k s etbock bedreigde straf=
fen ondergaan , na welker uiteinde zij niet in bedelaars-gestichten , snaar over de grenzen van dit rijk , en , in zoo ver
doenlij k , naar het land hunner woning , zullen gebragt worden.
Bevorens zij het gevangenhuis verlaten , zal hun kennis worden gegeven van de bepaling vtegens herhaling van wanbedrijven , bij art. 53 van het lijfstraffelij k wetboek vervat.
Wanneer, onder de vreemde bedelaars , kinderen bevonden
worden , zal met dezelve worden gehandeld o`ereenkomstig
hctgene te dien opzigte bepaald is bq Ons besluit van den
e den Februarij 1822 , n". 34. (*)
Art. 5.
De gemeentebesturen , directeurs en commissarissen van politie , zullen hunne veldwachters en agenten een `li j zig en aanbouden(} toezigt doen uitoefenen , ten einde binnen hun geLied de bc delarij voor te komen of x e betengelen.
Zij millet, serie gepaste gestrengheid gebruiken tegen die
genen }l itutier agenten , die aan deze verpligting niet met
()) Volgens dit besluit moeten behoeftige kinderen van gedetineerde peisor,en , vrerrradrlrn1en zij nde , verzorgd n ordrn ten koste van het rijk, door
ci e tub a , jeii1mrnit dkr permanente commissie van de maatsekippij van weldad he:d,&IL . , ttn zij die verzorging in bet domicilie der ouders kon plaats hebben.
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ver en volharding zullen voldoen.
Art. 6.
De commandant der marechaussée zal gelijke voorschriften,
en niet minder stellige bevelen , aan z ij ne onderhebbend*
manschappen geven.
Art. 7.
Ingevolge art. 197 der grondwet en art. 16 en 29 van
Ons besluit van den 15 December 1820 (staatsblad n . 2 7 ) ,
zullen de gouverneurs in de provincien , langs alle middelen
welke ter hunner beschikking staan, zorgen en waken voor de
handhaving van Ons tegenwoordig besluit , als hetwelk Wij
verstaan en begeeren, dat zij aanhoudend tot een onderwerp
hunner bij zondere aandacht zullen maken , en omtrent den
uitslag waarvan zi j Ons jaarlij ks , bij rapporten, welke zij volgens art. 6 van opgemeld besluit van den 15den December
1320 (staatsblad n o . 27) , gelast zij n Ons op het einde vat .
elk dienst j aar aan te bieden , naauwkeurige berigten zullen
inleveren,
In zij n Onze ministers van binnenlandsche zaken en van
justitie , belast met de uitvoering dezes , waarvan , tot itif ormatie, aan de staats-commissie voornoemd zal worden kennis gegeven.
Gegeven te 's Gravenhage, den 12den October des jaars
13 .25 , van Onze regering het twaalfde.
BESLUIT van 12 October 1825 , 0. 176.
WU WILLEM enz.
Overwegende dat de bedelaars-werkhuizen z ij n opgerigt op
een tij dstip, dat er nog geene bedelaars-kolonien ter beteug a ng der bedelarij bestonden ;
DA de bedelaars , N olgens de bepalingen van Onze besluiten van den Eden November X821, n". i5 en 16 , over
het n f gemeen , met meer nut in de bedelaars-kolonien kunnen
gehrnilit worden , dan in de werkhuizen ;
Dat het derhalve noodzakelij k is de bedelaars-werkhuizen
ecue nieuwe organisatie te doen ondergaan , en in dier voege te wi j zigen , dat zij , in verband met de bedelaars-kolonien ,
krachtig mede werken ter beteugeling der bedelarij ;
nat deze nieuwe organisatie Bene gunstige gelegenheid aanbiecit om den dienst der bedelaars-werkhuizen in een beter
vei band te brengen met de zeden , gewoouteri en hebbelgkhe-
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den van de arbeidende klasse Onzer onderdanen , verscheidene misbruiken , die langzamerhand in de n. dienst der werkhuizen zijn ingeslopen , uit den weg te ruimen , en daarenteo
gen verscheidene verbeteringen in te voeren ;
Dat eiridel:j k Benige dezer verbeteringen, dadelijk kunnen
worden in` evoercl , zonder dat het noodig zip daartoe het
meer of minder t}ervu j derd tijdstip af te wachten , waarop de
nieuwe orde N an zaken in alle hare deelen zal kunnen ingevoerd worden :
Op het rapport der staats-commissie, belast met het onderzoek naar den laren staat der armen en de middelen, oen in
derzelver lot te gemoet te komen ;
Gehoord Onze ministers van binnenlandsche zaken en van
justitie ,
Hebben besloten en besluiten :
§h

Over de iiieawe organisatie der Vedelaars-werkkuizen.
Art. 1.
De generale raden van toevoorzigt der bedelaars-werkhuizen , zullen zich , zonder verwijl , met de reorganisatie dier
huizen bezig houden : zip zullen daartoe vergaderen onder
voorzitting van een lid der gedeputeerde staten der provincie,
waarin het huis gelegen is , te benoemen door den gouverneur der provincie.
zullen voor elk huis een reglement ontwerpen , waarbij
de orde , wijze van bestuur en alle de b jzondenceden van
de dienst zullen ge regeld worden.
Art. ,,

Deze ontwerpen Nan reglementen zullen aan gedeputeerde
staten ter overweging worden voorgelegd , die dezelve alle bij
j zigingen en veranderingen zullen doen onder--voegin,w
gaan , welke zij zullen noodig achten , en vervolgens eerre
stellige voordragt deswege aan Onzen minister van binnenlandsche zaken inzenden , uiterlijk zes maanden na de dagtee1,ci ing van Ons te g enwoordig besluit.
Art. 3.
De minister voornoemd zal zich, in de drie maanden daaraanvol,ende , met het onderzoek dezer reglementen bezig lioi den, e n ddeze1ve, onder geleide van een ontwikkeld advijs ? aai,
Onze bekrachtiging onderwerpen.

BEDELARIJ.

27

Art. 4.
Ms grondbeginselen van de reorganisatie , zal men , behoudens de nadere wijzigingen , welke Ons bij de bijzondere ontwerpen van reglementen zullen kunnen voorgedragen worden,
aannemen , dat de bedelaars-Merkhuizen in het vervolg zullen
strekken ter opneming der bedelaars , die om hunne jaren of
ligchaamsgebreken voor den veldarbeid ongeschikt zi jn , on,.erschillig of zij zich vrijwillig aanmelden , of wel worden opgesloten ten gevolge van een vonnis , wegens uitoefening van
bedelarij.
Art. 5.
De dienst der bedelaars-werkhuizen zal , naar aanleiding der
verschillende plaatselijke omstandigheden , verschillend bunnen
gewijzigd worden : de volgende bepalingen zullen ilm,schen,
zoo veel mogel ijk , overal ten grondslag strekken.
Art. 6.
De bedelaars zullen gedurende hunne opsluiting van de
noodzakelijkste behoeften des levens voorziele worden en boven dezelve niets kosteloos bekomen , wanneer zij het door
eigen vlijt en arbeid kunnen verdienen ; hunne' levenswi j ze zal ,
zoo teel mogelijk , zoo worden ingerigt, dat zij daardoor bekwaam worden gemaakt , in de toekomst hun onderhoud op
Bene eerlij ke wijze zelve te winnen. , en dat zij die gewoonte
aannemen , in welke de arbeidende volksklasse haar middel
van bestaan vindt.
Art. 7.
In ieder bedelaars-werkhuis zullen werkzalen , met den noodigen toestel ter uitoefening van verschillende ambachten en
handwerken , worden opgerigt , ten eind.: de bedelaars de
gelegenheid tot een .,n winstgeverfden arbeid te verzekeren.
Da wei kzaambeden der bedelaars zuilen kunnen bestaan :
l e . in de handwerken , welke de bedelaars reeds uitgeoefend hebben en verder verlangen uit te eienen , in zoo
1, erre zij niet met de zekerheid des gestichts onvereen-.
baar zijn.
2°. In het vervaardigen van al wat voor den inwendigen
dienst der bedelaars-werkhuizen tot kleeding en ligging vereischt wordt, van het hekelen van het vlas en
het kaarden der wol af , tot de laatste vervorming ingesloten.
5 2 . In den verderen arbeid , welke door de particuliere
reglementen zal worden bepaald.
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Het een en ander nogtans , in overeenstemming met hetgeen
op dit stuk door het departement van binnenlandsche zaken
nader zal worden bepaald , om de werkzaamheden der bedelaars-werkhuizen onderling , en tevens met de gevangenissen,
in verband te brengen , ten aanzien van de te verva rdigen
voorwerpen , ten einde elkander , naarmate der behoefte , te
helpen en te gemoet te komen.
Art. 3.
In ieder bedelaars-werkhuis zal eene handwerks-school
worden opgerigt, waar de kinderen ira het onderwijs van verschillende handwerken of ambachten zullen worden opgeleid,
én zullen worden in staat gesteld , om eenmaal in hun eigen
lot en onderhoud te voorzien , en reeds dadel9k , voor zoo
veel mogelijk , Benige Minsten te maken.
g
Art.
9.
Voor allen arbeid zal een bepaald loon getrokken worden ;
dit loon zal worden geregeld naar den vollen prijs , die in
den handil verdiend wordt , en zal hiertoe de, hoeveelheid
en de hoedanigheid van het werk tot maatstaf dienen.
Art. io.
re kinderen onder de 6 jaren zijn van allen arbeid vrij 7.
gesteld ; de grijsaards boven de 7o , zullen evenmin aan eenigen arbeid gebonden zij n ; zij zullen daar evenwel toe aangemoedigd worden , en de volle winst van dien arbeid genieten.
Art. ii.
De kinderen van 6 tot i 2 jaren zullen , op hunne winsten ,
een gedeelte van hun onderhoud moeten goedmaken , door
de administrati i n der bedelaars-werkhuizen , bij de bij zondere reglementen , nader te bepalen.
De, bedelaars , van tusscheli cie bo en 7o jaren, zullen mede gedeeltelijk in hun onderhoud moeten voorzien , elk naar
mate van zij ne krachten.
Deze regelen zij n ook toepasselijk op zoodanige voorwerpen,
welke . uit hoofde van zware ligschaamsgebrekeii, of wegens
gebrek aan krachten, wel tot eenigen arbeid bekwaam , maar
buiten staat Zijn , door denzelven hun onderhoud geheel te
verdienen.
Al vrat de eene en andere, boven het voornoemde gedeelte zullen veraienen , zal uitsluitend ten hunnen behoeve strekken.
Art.

12.

De bedelaars , die niet begrepen zijn in de klasse . waarvan
neldiug is gemaakt bij art. io en i t , zullen hun geheel on-
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derhond uit hunne winsten moeten goedmaken,
De kosten van derzelver dagelijks onderhoud worden bepaald op 17 centen , ten naastenbij den prijs van dit onder-houd , naar de koopprijzen uitmakende.
Al wat zij bovendien verdienen , blijft hun voluit verzekerd.
Art. 15.
Boven en behalve de bepalingen van art. to zijn ten vollen
ontslagen van de verpligting , om geheel of ten deele in hulk
onderhoud te voorzien:
1 9. De zieken voor den geheelen tijd , dien zij in de ziekenzalen doorbrengen.
2°; Dezulken , die geen een der handwerken verstaan,
welke in het huis worden uitgeoefend , voor den geheelen tij d , die tot hun onderwijs in een of ander
handwerk noodig geoordeeld zal worden.
3°, ]Dezulken , die , ten gevolge van zware ligchaamsgebre-ken , zullen gerekend worden in de onmogel jkheitt
te z j n , om aan hunne verpligting te voldoen.
Art. 14.
Het gedeelte van het arbeidsloon , dat aan de bedelaars
verzekerd i blijft , zal , volgens eenen , bij de bijzondere regle,nnenten vast te stellen maatstaf, in twee deelen gedeeld worden , waarvan zij bet eene dadelijk zullen bekomen , en het
andere zal worden weggelegd tot dat zip het buis zullen verlaten,
Art. 15.
Ten einde aan de bedelaars dadelij k het genot te verzekeren
van de gelden , die zij in handen bekomen , zoo zal er , ten
kosten van het buis , gelegenheid worden gegeven , dat de
bedelaars zich meer uitgezochte spij zen en andere gerijfelijkheden zullen kunnen aanschaffen , alle van goede hoedanigheid , tegen de gewone prij zen , en met de noodige voorzorg , dat het gebruik van sterke dranken in geen misbruik
verkeere.
Onverminderd de verdere maatregelen , die tot dit laatste
einde zullen kunnen genomen worden, zoo zal men , in plaats van
geld , gebruik maken van kaarten of van eenig ander teeleen , op
dezelfde wijze , als waarop dit geschiedt in de kolonien dei
maatschappij van weldadigheid.
Art. 16.
De gelden die vóór bedelaars worden weggelegd , zullen
bun niet worden ter hand gesteld , vóór het oogenblik dat zij

So

$EDELArtI1.

het huis verlaten ; men zal ben alsdan zooveel ter hand stetIeri , als zij op het oogenblik hunner vrijstelling zullen noodig hebben ; wanneer zij zich in de vaste plaats hunner bestemming bevinden , zullen hun ook de overige gelden worden uitgekeerd.
De bedelaars die gehuwd zijn of kinderen hebben , zullen
bevoegd zijn en aangemoedigd worden , om over een gedeelte dezer gelden , zelfs gedurende hun verblijf in het huis
ter gemoetkoming in de behoefte van hun achtergelaten huisgezin te beschikken , en zullen , zoo bij het onderrigt , hetwelk zij in het gesticht ontvangen , als bij iedere passende gelegenheid , op de heiligheid der verpligtingen , die daaromtrent
op hen als echtgenooten én vaders berusten , aandachtig worden gemaakt.
Art. 17.
Al wie, vrijwillig, en niet om reden van bedelarij gedwongen , in een bedelaars-werkhuis zal zijn opgenomen , zal lietzelve naar goedvinden kunnen verlaten, mits de kosten van
zijn onderhoud zijn afgelost.
Art. t8.
Geen bedelaar, als zoodanig aangehouden , volwassen en
tot den arbeid geschikt, zal vermogen het huis te verlaten
voor en aleer :
1°. De kosten van zijn onderhoud , voor zoo verre zij
ten zuuen laste zijn gesteld , te hebben goedgemaakt , en
2 r'. Zich te hebben in staat gesteld, oai voor het vervolg
op Gene eerlijke wijze in zi j n lot te voorzien , ten zu
zij ne gemeente of z i ne bloedverwanten om zijn ontslag aanhouden , en Benen waarborg geven , door het
provinciaal gezag te bepalen , dat hj zich aan geene
bedelarij meer schuldig maken zal.
Wanneer de bedelaars Bene zekere som zullen hebben overgewonnen , waarvan de hoeveelheid bij de bij zondere reglementen nader zal worden vastgesteld , zullen zij hunne vrijheid
kunnen eischen , en zal hun deze, onder geen voorwendsel
hoegenaamd , kunnen geweigerd ws orden.
Evenwel zullen de bedelaars , die reeds een of meermalen
wegens bedelarij zullen gestraft zijn , dit voorregt niet genieten , voor en aleer zij een geheel jaar in het huis geweest
zij n : hunne gemeente of bloedverwaiitcn, zullen in alle gevallen geheel verstoken zijn van het regt , dat hun, volgens de
eerste zinsnede van dit artikel , is toegekend.

BEDELáRIJ

Si

Art. T g.
De kinderen , die wegens bedelarij zijn opgesloten , zullen
op het minst zes maanden in het huis moeten blijven, met
uitzondering alleen van het geval, dat zij, op de wijze bij art.
18 omschreven , door hunne gemeente of bloedverwanten
mogten opgeëischt worden; in allen gevahe zullen de kosten
van hun onderhoud gaaf moeten afgelost zijn.
Indien zij op nieuw wegens bedelarij mogten aangehouden
worden, zullen zij in het huis blijven , tot dat hunne opvoeding voleindigd zij , of tot dat zip op eene voegzame wijze kunnen geplaatst worden, en bovendien de kosten van hun onderhoud, voor zoo verre zij daartoe naar aanleiding van art.
11 en 12 gehouden i zij n , zullen zgn goed gemaakt.
Art. 20.
Aan den bedelaar, die het werkhuis verlaat, zal een getuigschrift over zijn gedrag gedurende zijne opsluiting, en
over deszelfs bekwaamheid tot den arbeid en verworvene vaardigheden , worden uitgereikt.
Bij dit getuigschrift zal onder anderen bepaaldelijk worden
verklaard , hoe lang hij in het gesticht verbleven is ; of hij
uit hetzelve is ontslagen, ten gevolge van de aan zijnen ar.
beid verknochte winst, en na op deze wijze zelfs zijne kost
te hebben verdiend en betaald, of wel dat dit laatste geschied
is door tusschenkomst der gemeente of van de vrienden,
welke , in dit geval, met name zullen beteekend worden ; tot
welken arbeid hik bekwaam is ; welk gedeelte van zijn verdiend,
edoch voor hem terug gelegd loon , hij nog bij zijne aankomst op zijne bestemmings-plaats te ontvangen heeft , en,
wanneer hij echtgenoot of vader is , of, en in welke mate, hij
door zij nen arbeid in de behoefte van zij n achtergelaten gezin heeft voorzien.
Het ontslagene voorwerp zal gehouden zijn , dit getuigschrift, wanneer hij de plaats zij ner bestemming bereikt heeft,
aan het hoofd van het plaatselij k bestuur te vertoonen , en
aan deszelfs visa te onderwerpen.
Art. 21.
De bedelaars zullen op eene betamelijke wijze en met
rnenschlievendheid behandeld worden , zoo veel mogelijk in
de strengste verhouding tot hunne noodzakelij kste behoeften ,
welke zullen beoordeeld worden , naar aanleiding van hunnen
Staat , hunne jaren en verdere omstandigheden.
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Art. 22.
13e dagelijksehe ration zal zoo in hoeveelheid als in hoed.,
r.igheid, naar het verschil van jaren , gewij zigd worden.
De volwassenen zullen daags een half pond roggebrood,
zuiver en ongemengd , bekomen , drie vierendeel pond aardappelen , of eene portie andere groenten, daarmede overeenko-,
Rurfortsche soep.
mende , en 1 1 gDeze ration zal voor de kinderen , in verhoudin g tot hu*
leeftijd, verminderd worden ; de kleine kinderen zullen een
nader te bepalen ration tarwebrood bekomen.
De grijsaards van zeventig jaren en daar boven , zullen
tweemaal ''s weeks vleesch bekomen , en een kan bier daags;
bun brood zal half uit tarwe , half uit rogge bestaan.
De meerdere kosten van het onderhoud der grijsaards zullen gevonden worden uit de bezuiniging , waartoe het onderhoud der kinderen aanleiding geven moet.
Ingeval dit niet voldoende was , zal men , bij gebrek aan al-.
le andere middelen , daartoe gebruik kunnen maken van de
fondsen vermeld bij art. 45.
Art. 25.
Aan de arbeiders zal , na verloop van hunnen leertijcl, de voeding gegeven worden , in verhouding tot hunne verdiensten ;
wanneer deze niet zoo veel bedragen als de ration kost , zal
dezelve in eene gelijke verhouding met het verdiende worden
verminderd, en zelfs alleen uit brood kunnen bestaan , wanneer die verdiensten den prijs van de ration niet bereiken,
of niet te boven gaan.
Indien cie geneesbeer zulks noodig mogt oordeelen , zal
voor de bedelaars, die niet dan brood bekomen , de dagelijk
sche ration kunnen vermeerderd worden.
Art. 24.
In de bedelaars-werkhuizen , welker bevolking uit ten minste honderd vij ftig personen bestaat , zal eene bakkerij worm
den opgerigt.
In die gestichten , welker bevolking beneden het vermelde
getal bluft, kan eene bakkerij bestaan , wanneer zulks noodig of dienstig geacht wordt.
Het brood zal worden uitgedeeld 24 uren na dat het ge-.
bakken is.
De directeuren der bedelaars-werkhuizen , zullen verantwoor- ^
delgk gesteld worden , dat het brood goed zij, en eene bepaalde
hoeveelheid meel de noodige hoeveelheid brood oplevere.
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Art. 25.
,De kleiding zal overeenkomen mèt de welvoegelijkheid ,
voldoende warm zij n , op zijn tijd vernieuwd, en in een goeden staat onderhouden worden.
tedere bedelaar zal de noodige winter- en zomerkleeding
bekomen.
De verdere bij zonderheden omtrent dit punt i alsmede a
hetgeen de ligging betreft , zullen bij de bijzondere regiemen-.
ten nader bepaald worden.
Arts 26.
De bedelaars zullen elk afionderlijk slapen : de houten bedt
steden zullen door hangmatten vervangen worden. Deze zulten in diervoege geplaatst worden`, dat alle gemeenschap bj
nacht zoo veel doenli jk , voorgekomen worde.
Art. 27.
In al de bedelaars-werkbuizen zullen ziekenzalen worden
opgerigt ; alsmede zalen voor dezulken , die aan de beterhand zij n de houten bedsteden zullen allcngskens door ijze.
ren vervangen worden.
Art. 28.
Tse slaapvertrekken , de ziekenzalen en de binnenplaatsen
zullen in diervoegen verdeeld worsten , dat de geslachten, en
zooveel mogelij k de leeftij den , behoorlijk gescheiden blijven.
Art. 29.
Al de bedelaars-werkbuizen zullen elk eenen geestelijken ira
hunnen dienst hebben. Nij zal de godsdienst-plegtigheden
waarnemen , en alle geestelijke verzorging toereiken; hij zal
ben opleiden in de volkomene kennis hunner godsdienstige en
zedelij ke vcrpligtingen. Te dien einde zal hij bun tweemaal
's weeks onderrigt geven , en deze lessen met godsdienstige
vermaningen besluiten , waarbij de personen , die tot fret bestuur van het buis behooren , tegenwoordig zullen zijn. I-lij
zal de ziekenzalen, slaapzalen en de werkplaatsen vlijtig bezoeken , zich toeleggen om de zedelijke behoeften van eiken
bedelaar in het bijzonder na te gaan, en bij allen de liefde
voor den arbeid , en het verlangen naar een e 'e rlijk leven opwekken en aankweeken.
In die gestichten, welkers gewone bevolking uit personen
bestaat , welke 'tot verschillende christelijke gezindheden behooren , zal ecn roomsch katholijk en een protestantsch gee.ste..
Rij ke aangesteld worden : wanneer echter het getal der geloovigen van de eerre of andete gezindheid zoo gering moet we-.
I. D. I I. St.
C
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zen , dat de aanstelling van eenera bijzonderen pcestelijken
voor het minder getal . met buiten evenredigheid gaande kosten. zoude verbonden zijn, zal in de behoeftepi van de godsdienst van het minder getal , op eene andere passende wij-.
Xe worden voorzien , hetzij door eenen naburigen geestelijken,
hetzij daardoor, dat de belanghebbenden uit dit gesticht in
étn ander verplaatst worden;
Art. 30.
In al de bedelaars-werkhuizen zullen elementaire scholen
,r
gehouden worden , waar de kinderen zuilen keren
n dier
bchrjven en cijferen. De onderwijzer zal zijne lessenin
voege inrigten , dat de kinderen van beide geslachten , die
eenel gelukkigen aan le g en de noolige geschiktheid hebben y
om tot ondeewijzers te worden opgeleid , daartoe bekwaam
gemaakt worden , en in staat gesteld , om als ondermeesters
tin latér als meesters te worden aangesteld.
Art. 3i.
De onderwijzer zat alle zondagen , twee uren des morgens,'
en twee uren na den middag , o iderrigt geven aan de valwas
lenen, die van dezelve zouden' mogen verstoken geweest zijn
tweemaal 's weeks zal des avonds één uur worden gerwgil
án het herhalen dier lessen.
Art. 52.
De bedelaars , die geen voegzaam gebruik zullen maken van
iet godsdienstig en zedelijk onderwijs, hetwelk zij bekomen ,
of van let onderrigt , in de scholen of de lham-rd ‘Nerks-sehooen gegeven wordende , of die zich onverschillig ot wederspannig betoonen , zullen door straffen , geevenredigd aan
hunne misdrijven , tot hunnen plagt terug gebragt worden.
Te dien einde zullen zij Kunnen gestraft worden , door de
besturen , en op de wijre , nader bij de bijzondere reglementen te bepalen :
1 0 . Met verbod om zich eienige betere spijzen , drank of
versnaperingen aan te schaffen,
2°. Met verbod om deel te nemen aan de uitspanningen r
gedurende een of meer rustdagen.
3°. Met terughouding van een gedeelte van hun zakgeld,
hetwelk zal worden weggelegd bij de verdere gelden ,
die voor het tijdstip van bun vertrek bewaard worden.
P. Met gevangenis buiten toegang van een ieder , met of
zonder wijziging in het dageljksche voedsel.
S t'. Net liet cachet.
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6 3 . Met een of meerdere deler straffen bij een genomen.
A rt.
De jaargelden der geestelijken, onderwijzers en geneesmeesters , zij n begrepen in de administratie-kosten y wdarovet' in
liet volgend artikel gehandeld wordt.
Art. 34.
De administratiekosten zullen een afzonderlijk gedeelte der
voor de bedelaars-werkhuizen vast te stellen be rooiingen uitmaken , en in zoo ver de , bij n'. i en 2 van het tegenwoordig artikel , tot derzelver dekking aangewezene fondsen , tot
dit einde niet toereikende zijn , zullen zij onder alle provincien, , voor welke zij bestemd zijn , bij het departement van
binnenlandsche zaken , iia daaromtrent de staten of gedeputeerde staten der belanghebbende provincien te hebben gehoord , verdeeld kunnen worden.
Zij zullen , ten aanzien van iedere provincie, door de gedeputeerde staten , onder de gemeenten , met goedkeuring
des ministers , verder verdeeld kunnen worden.
De bepaaldelijk tot dekking der behoeften van de dienst
der administratie in de bedelaars-werkhuizen aangewezen.
fondsen zullen bestaan :
1 Q . En vooral uit de winsten t olie in het verloopen jaar ge«^
maakt zijn uit den verkoop van goederen ; en in het
algemeen uit de winsten van al het werk , hetwelk in
het buis is verrigt geworden.
49. Uit de fondsen , bij de wet van 12 Jiily 182t (staatsblad ne). 9) , ter beschikking der provinciale staten,
gesteld , in zoo verre dezelve toereilend zijn ; bij gebrek van zoodanige fondsen of ongenoegzaamheid
van derzelver bedrag zal worden overgegaan tot eerre
verdeeling zoo over de provincie» , als over de gemeenten van iedere provincie , behoudens nogtans alle andere middelen welke de staten verkieslijker mogten achten , en ten aanzien van welke het blijken Ial, dat xg
zonder nadeel kunnen gebezigd worden,
Art. 35.
De kosten van het persoonlijk onderhoud der bedelafiirs,
Voor zoo verre dit niet, naar aanleiding van art. i o en t t
ten hunnen eisen laste valt , of voor zooverre zij langs dief
'tkveg niet zullen kunnen goedgemaakt worden , zullen , ter concurrentie van derzelver bedrag gedragen worden door t
gemeenten , waar die bedelaars ban domicilie -van on 1c s*
C2
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hebben , onverminderd het verhaal , dat c eze op de besturen
van liefdadige instellingen biniicu huil ressort zouden kunnen hebben.
Deze ,kosten zullen , bij de beraming naar den handelprijsr
der tot het onderhoud der opgeslotenen vereischte objecten
berekend worden , en voorloopig i 7 centen per dag van
onderhoud niet mogen te boven gaan, onverminderd de
korting f op dezelve , waarvan br' artikel 4o nader ge
wag zal worden gemaakt.

Art, 364
Ten einde de regelmatigheid van de dienst te verzekeren,
zullen de gemeenten , vermeld bij het voorgaand artikel , van
drie maanden tot drie maanden, het bedrag der daggelden ,
die ten haren laste komen , voldoen , behoudens de korting
waarvan gewag zal gemaakt worden bij. artikel 4,o.
Art. 37.
Te dien einde zal de begroeting van elk huis , op zijn
laatst, v6ór den afloop van September van elk dienstjaar
vastgesteld worden , opdat de gemeenten bij tijds weten mogen , voor hoeveel zij in de te maken uitgaven begrepen zijn,
en voor hoeveel dus dezelve in de begrooting der gemeente
snoeten opgenomen worden.
Deze begrootingen zullen worden opgemaakt door de administratien , welker zamenstelling bij de bijzondere regieinenten zal worden geregeld.
Deze begroetingen zullen worden vastgesteld door gedeputeerde staten der belanghebbende provincie.
Tot dit einde zullen gedeputeerde staten van die provincien , waar de werkhuizen gelegen zi j n , derzelver ambtgenoo-J
ten , in de andere mede belanghebbende provincien, uiterlijk i4 - dagen v66r de daaromtrent beraamde vergadering,
uitoodigen om enne deputatie van een of twee leden uit
haar midden te kiezen, om aan het vaststellen der begrootingen deel te nemen , zonder dat intussehen, door , het niet
verschijnen ee ri er zoodanige deputatie, de werkzaamheden
kunnen opgehouden worden.
r Ingeval van verscheidenheid van gevoelen onder de proviticienn, zal daaromtrent aan Onzen minister van binnenland
seh& zaken , worden berigt.
in geen geval zullen de op de voorsclrevene wijze opgestelde begrootingen, ter uitvoering kunnen gebragt worden r
zonden de. ba4tigg Yan Muzen voormelden minister.
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Art. 33.
Ile administratie-kosten zullen de eerste reis worden goed-

gemaakt , uit de fondsen , die de bedelaars-werkhuiven op dat
oogenblik beschikbaar hebben.
Bij gebreke van dergelijke fondsen , of hij afdien deze ontoereikende mogten bevonden worden , zullen zij worden
goedgemaakt op de- wijze omschreven 14 arts, 34.
Art. 39.
Tweemaal voor elk dienstjaar , te weten , in Augustus en
Februarij daaraanvolgende , zal voor gedeputeerde staten der
provincien, waar de bedelaars-werkhuizen gelegen zijn, rekening en verantwoording gedaan worden van de door de
bedelaars verdiende bonen , voor zoo verre namelijk deze
konen geheel of ten deele moeten strekken ter goedmaking
vak. de )osten van leun onderhoud.
Het bedrag dezer loonen zal verdeeld worden tnssehen de
belanghebbende gemeenten , elke naar mate der dagen van
onderhoud , die te n baren lasten geweest zijn ; dc sommen,
die uit dien hoofde aan de gemeenten toegewezen worden ,
zullen in mindering strekken der betalingen , die zij in het
y en olg zullen te doen hebben ; of zullen haar uitgekeerd worden , ingevalle zij geent verdere betalingen te doen mogten
Lebben.
Gedeputeerde staten der belanghebbende provincien zijn
geregtigd , om op de wijze,, omschreven bij art. 37 , aan deze werkzaamheden deel te nemen.
Art. 40.
De gemeenten ., die het verschuldigde , wegens hare daggelden voor elke drie maanden , niet in den loop van de twee.,
de maand , volgende op ieder vervallen drie maandelrjksclt
tijd vak , zullen hebben betaald , zullen tot voldoening aan hare
lerpligting daaromtrent, door gedeputeerde staten , langs den
administrativen aseg , aangehouden worden.
Daarentegen zullen die gemeenten, welke , vóór den afloop
van de eerste manriet van het voorschreven tij dvak , zich van
deze 1 erpligting kwijten , bevoegd zijn tot ee ri e korting , geJ O staande met het verschil tusschen den handelprija (pTI'X
de commerce) der tot het onderhoud der bedelaars vereiseh-.
te voorwerpen , en den prijs op welke # z ij werkelijk aan

het bedelaars-gesticht zijn te staan gekomen (prix coutant) , en welke voorloopig op 2 centen 'er dag valt csteIci
wordt.

:ia
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Art. 4,.
Wanneer een bedelaar zal verzocht hebben om in een
werkhuis te worden opgenomen , of aldaar zal gebragt zi j n ,
zoo zal het bestuur der gemeente , waar hij zijn domicilie van
onderstand heeft, daarvan door den gouverneur der provincie ougerrigt worden , en zal de gouverneur het gemeentebestuur uitnoodigen en des noods gelasten , om , zonder verwijl, te zorgen voor de middelen tot deze uitgave benoodigd.
Art. 42.
Voor elk bedelaars-werkhuis zal een fonds warden ter zijdo
gelegd , strekkende om , in jaren van bijzondere d ii rte der
levensmiddelen , ill de vermeerdering van uitgaven deswege
te voorzien , zonder verhooging der daggelden:
Art. 43.
Dit fonds zal bestaan
1 Q , Uit het te goed op de dienst der levensmiddelen , in
jaren waarop deze beneden de gemiddelde prijzen
blijven.
2°. Uit het bedrag der centen , uitmakende het verschil
tusschen den handelpriis en den prijs der kosten , werkelijk aan het onderhoud der bedelaars besteed , in
zoo verre zij niet, naar aanleiding van art. , 4o aan
de gemeente te goed kótnen.
5°. Uit liet heelrag van alle andere bezuinigingen en winsten.
Bq de bij zondere reglementen zullen middelen beraamd en
g: regeld worden , ten einde deze fondsen op zulk eene wijze
met winst uit te zetten , dat zij, de nood zulks vorderende ,
zonder verwij l beschikbaar kunnen gemaakt worden.
Art. 44.
Buiten de gewone rekening van ontvang en uitgave , en de
algemeene rekening van administratie zal , op dezelfde wsze,
rekening worden gedaan.
j aarlijks
1 0 . Voor de bakkerij.
Q . Voor de werkplaatsen,
2
5". Voor de landbouwerij.
Deze rekeningen zullen naauwkeurig inhouden
10. Den ergs van de grondstoffen die ter bearbeiding uitgegeven zijn.
.o. Plet bedrag der loonen op elk artikel betaald of te
bet?len ; hetzij in geld , hetzij in geldswaarde.
5". Het bedrag der uitgaven tot aanlioop van wei k , werktuigen en wat dies meer zij.
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4 , Het bedrag der goederen die verkocht zijn z alstnede

de waarde (naar den handelprijs) der goederen, die
in het huis verbruikt, of nog in de magazijnen uz
zien.
Alle deze rekeningen Zullen worden opgemaakt en overgelegd , door de ontvangers en directeuren in ae bedelaarswerkhuizen : zij Zu llen door de raden van administratie dier
gestichten worden onderzocht; door gedeputeerde staten ,
naar aanleiding van art. 57 en 39 vogrloopig gesleten , Çn
eindelijk aan de goedkeuring van Onzen minister van binnertlandsche zaken onderworpen.
S 2.
Voorloopige bepalingen.
Art, 45.
Middelerwijl de bijzondere reglementen gemaakt en tqu
uitvoer gebragt kunnen worden , zullen gedeputeerde staten
der provincien toezien , dat alle verbeteringen, waarvoor de
dienst der bedelaars-werkhuizen vatbaar zal zijn, aldaar ,NooE,loopig worden ingevoerd.
Art. 46.
Te dien aanzien worden de bepalingen van art. 7 , 8 , iy,
18, 22, 24, 50, 31, 34, 33, 4o, 41, 42 en 45 aan de
aandacht van gedeputeerde staten aanbevolen.
Art. 47.
Alle achterstallige daggelden der gemeenten , zullen zonder
vert/f/1 en voluit worden voldaan . en vuur den afloop
Pan de dienst var! 1825 , aan de geregtigde bedelaarswerkhuizen , worden uitgekeerd.
Onze minister van binnenlandsche zaken zal hieromtrent,
Onzentwege, en uit Onzen naam, stellige bevelen doen toekomen aan de gouverneurs der provincien., en Ons vóór den
afloop der derde maand , na de dagteekening van het tegeni% oordig besluit, rapport doen over de uitvoering - van dit
artikel.
En is Onze minister van binnenlandsche zaken belast met
de uitvoering dezes, waarvan , tot informatie en narigt, aan
Onzen minister N a n justitie en valt financien, aan de staats,.
commissie voornoemd , en aan de algemeene rekeukawer , zal
Ns orden kennis gegeven.
C 4
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Gegeven te is Gravenpage, den eden October 1825 , hot
twaalfde jaar van Onze redering,
--- Vroeger waren er meermalen aanschrijvingen , door
de , provinciale autoriteiten , tot beteugeling van de bedelarij gedaan, doch niet altijd met een gewenscht geOnder die aanschrijvingen is , als doelmatig,
door het ministerieel departement, aangeprezen eene
missive van den beer gouverneur van Vriesland, van den
/4 September 18 25 , n°. 2 2 $ , aan de plaatselijke
besturen in die provincie , strekkende tot handhaving
eter wetten en reglementen tegen de bedelarij , en tot
eri g opzending van bedelaars naar de voor dezelve in g
te gestichten. -- Wij laten ititsdien daarvan een extract
volgen.
« De heer staatsraad, administrateur voor het armwezen en
de gevangenissen , aan mij de opmerking gemaakt hebbende ,
dat de vigilantie der plaatselijke besturen , ten aanzien van
het stuk eiei' bedelarij, eenigermate schijnt te verflaauwen ,
v^ll men op de publieke wegen zelfs meer dan gewoonlijk
tanige bedeialtrs begint aan te treffen , en dat, volgens zi jdelingsche berigten , de bedelarij ten platten lande zelfs op vaste
dagen , en speciaal in de steden op marktdagen, onbeschaamd
door een aantal personen blij ft uitgeoefend worden , heat
111ij tevens verzocht , aan de wetten en reglementen ter wering
der bedelarij , krachtdadig de hand te doen houden.
Ofschoon ik aan de beoordeeling van UEd. Achtb. zelve
wil overgelaten hebben , in hoe verre de bovengemelde op/netking van den beer administrateur op UJEfi. Achtb. en
derzelver gemeenten van toepassing is , zoudo men welligt
kunnen aanln .rken , dat dezelve over het algemeen , ook tin
aanzien van deze provincie, niet ongegrond sch;juit te wezen
mcttcgenstaande sommige plaatselij ke besturen., ter dezer z4LI, gene allezins prijzenswaardige activiteit hebben betoond.
Het is clan ten gevolge van de uitnoodiging valt den beur
-administrateur voornoemd , en ter handhaving der bestaande
•et,en efi ieglementen, op liet stug der bedelarij, dat ik
UEd. Achtb. bij deze , met herinnering van de vroeger e
dezen aanzien aan dezelve gedane uitnoodigingen , met alien
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ernst verzoeke , de bedoelde wetten en reglenienteh Al et
nadeuk te handhaven; al'e de voorwerpen , welke zich aar.
bedelarij schuldig maken , te doen vatten , de gezonde e4
voor den veldarbeid geschikten , naar het etablissement aan de
OmmerscJinns , eh de invaliden , of tot eenen minder
krachten tereisebenden arbeid geschikten , naar het bedelaars-gesticht te Hoorn , te doen transporteren. -- Daar echter aan elke provincie , in het etablissement aan de Om.•nerec/sans , telkens provisioneel een zeker contingent , of geta4
van plaatsen wordt gegeven , hetwelk wel door nadere aanvragen van mijne tijde kan worden vergroot, maar hetwelk ,
wanneer het vol is , zonder nadere overeenkomst met de
permanente commissie van weldadigheid , nier kan worden
eerschreden , zoodat, wanneer dat contingent is geabsorbeerd , geene bedelaars in het etablissement kunnen worden
.aangenomen , is het , ter voorkoming van eene onaangenapne
afwijzing, volstrekt noodig, dat door UEd. Achtb. telkens,
dadelijk bij elke opzending van bedelaars, aan niq worde
gezonden een dubbel van de lijst , welke de opzending der
voorwerpen moet verzellen , en welke , enz.
Wanneer mi de toezendingen van die dubbelden , telkens,
dadelij k aan mij geschieden , zal ik in staat zijn te weten , in
hoe verre het contingent der provincie geabsorbeerd is, er
alle stagnatie kunnen voorkomen. Intusschen verzoek ik UEd.
Acith., ten allen tijde , de opzendingen zonder schroom voor
alvuJzing te effectueren.
Verder verzoek ik UEd. Achtb. om, ingevalle dezelve uit
het etablissement aan de Ommerscitans gedeserteerde bedelaars weder derwaarts doen transporteren , door den begeleider dcrzelve bij de directie van het etablissement te doen
vernemen , naar den tijd , wanneer die bedelaars gedeserteerd
zijn , en mij ook daarvan dadels}k berigt te doen toekomen,
om dat de desertcurs , welke, na drie maanden , worden terug gebragt , als nieuwe bedelaars worden beschouwd , en dus
in mindering van het contingent tellen ; terwij l daarentegen ,
de binnen drie maanden terug komende worden aangemerkt
Os nog toc het instituut te behooren , en alzoo bij Dunne teru,9lomst niet op de cor.tiligcnten imputeren. n
-- Men raadplege wijder het alt. MAATSCHAPPIJEN,
en aldtiár het overzegt van den skaat der maatschappij
yan weldadigheid.
C 5
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BEGRAFENISSEN.
RAPPORT over het begraven van lijken
in de kerken, zoo als hetzelve bevorens
heeft plaats gehad, en bij besluit van
eden Souvereinen Vorst der Vereenigde Nederlanden, van den 22sten .De-r
cember 1813, n°. 5, (*) voorloopig wederom iq vergund.
.d angeboden door den raad van ge.
Hees- en scheikundigen , ingevolge dispositie van zyne Excellentie den minister van binnenlandsche zaken , van
den I augustus 182Z i. Zamengesteld
uit de heeren:
M. I. MACQUELYN, med. doctor en hoogleeraar te Legden.
N. C. DE FREMERY, med. doctor en hoogleeraar te Utrecht.
S. STRATINGH EZ. , med. doctor en hoogleeraar te Groningen.
A. VAN SOLINGEN , med. doctor en hoogleeraar te Leuven,
J. C. B. DELVAUX , med. doctor en hoogleeraar te Luik.
J. G. S. VAN BREDA , med. doctor en hoogleeraar te Gent.
G. VROLIK , med. dóctor en hoogleeraar te Amsterdam,
G.` MULDER , med. doctor en hoogleeraar te Franeker.
A. VAN STIPRIAAN LUISCIUS , med. doctor en Lector te
Delft.
7. B. VAN DEN ZANDE , med. ,doctor te Antwerpen.
A. T. VERHAEGEN , med. doctor te Brussel.
J. B. WURTH , med. doctor te Luxemburg,
Ingevolge den wil van onzen , vaderpk voor het heil des
volks zorgenden , Koning , op eene zeer vereerende wijze zamengesteld pijnde , om over eene zaak van het hoogste aasbelang voor , en den uitgestrektsten invloed op bet leven en
het geluk der ingezetenen dezer landen te beraadslagen , hebben wij gemeend daarbij met den meesten ernst en gemoedelijkheid te moeten te werk gaan.
Het is daarom , dat wij, ook opgewekt door de uitmuntend gepaste aanspraak van onzen voorzitter bij het openen
van onze vergaderingen , alle onze pogingen hebben aangewend , om de zaken als met eigen oogen te beschouwen en
daarop ons oordeel te vestigen. Want hoewel ons de oudl) Te vinden Bijvoegsel tot liet Stacthblad , je deel , blad. 3L
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beid op wetten wijst , die tic overtuiging van hei nadeelige
der begraving binnen de bewoonde plaatsen met zich dragen , en onder de beroemdste schrijvers mannen zijn , die
hetzelfde met kracht beweren , hebben wij nogtana gemeend
de zaal in zichzelve te moeten beschouwen, voorgelicht
;door die ondervinding der eeuwen , e n omstraald door 4e
fakkel der wetenschappen, zoo als die in onze eeuw glanst,
Wij hebben getracht , zop veel in ons vermogen was, op
Ngderlandschen bodem met Nederlandsche naauwgpzc eid tc
pordeelen eet te handelen.
Timers de wetten en verordeningen bij oude en latere vol*
ken _ beNatten menig bewijs, dat zij wel opzettelijk order zet
teden op de verzorging der lijken, in verband gebragt 144
de gezondheid der levenden. De , met Goddelijk gezag bekleedde , wetgever der Joden bevat , dat de lijken buiten de
tempels en legerplaatsen zouden begraven warden, zoo als
nog heden ten dage door de Joden geschiedt.
De Egyptenaren zondeeden, met al hunne zorg voor de
lij ken , dezelve soms op bijna ontoegankelijke plaatseis af. Do
Grieken, althans ten tijde van soLoN, weerden het begraven
binnen de tempels , en de Romeinen hadden eene wet
tegen dat misbruik , onder die der twaalf tafelen , welke wet,
onder kizer ADRIANUS en ANTONINUS , Met geldboete weder werd ingevoerd.
lp cie christelij ke gemeenten is deze verordening twaalfeeuwen , hoewel niet altij d en overal even gestreng, onderhouden
wen
p. ivorden , wordende in het wetboek van keizer THEODOSIUs,
bggena; nel de groote , uitdrukkel ij k de begraving buiten _de
stad be%olen. Ook het eerste consilium te Praag en dat te
P artes , van den jare 85o , en de ordonnantien van KAREL
alen groeien , bevelen hetzelfde gebod. In Frankrij k en in
Braband bleef het in vele kerken in werking.
De provisionele representanten van Holland verboden , in
17 9 5 , almede het begraven binnen de kerken in deze ge—
westen. De keizerlijke wetten in Frankrijk hadden denzelfden
zin. De onbeschaafde natien leveren ons zelfs menigvuldige
voorbeelden op , dat zij hunne i j ken buiten hunne kralen eii
bortlwn begraven.
En onder de schrijvers , die ijstester. tegen bet begraven
der lij ken binnen de tempelgebouwen , aan de eerediex st
voor het opperwezen bestesad behoL sen Pil Jechts te heriiincren aan dp beroemden C. G 4 DOF} .1N
Frankfort,
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zich in

1629

daartegen verzettende ; aan den brief van

Aw,

DREAS MtiETI , die in 1636 te Leydcn het licht zag. Wij

'verheugen ons met de herinnering aan den geleerden, ir
liet laatst der vorige eeuw in ons vaderland levenden, PERRENOT , die zelfs ten vdorbeelde van andere de stichter werd
van eene begraafplaats bij Scheveningen , niet den naam be,
no émd°, ' ter navolging ; en in' 1775 eene verhandeling
iscbreef de próltibenda in urbe sepultura. Mep eerbied,
gedachten wij aan onze landgenooten , JbNA WILLEM T WA–
TAR en ^ ADRIA4N KLUIT , die .heide den bjgelooviget^ oorsprong en schadel ij ke gevolgen van bet begraven der lgkgn in,
de kerken en steden bij uitnemendheid aantoonden , zoo als
nYiede 'VAN LEEUWEN ? TERNE en OCKERSE' tegen dat ge-'
bruik ijverden, om nu van geene andere schrij vers te gewagen, die dit of 'meer opzettelij k of in het voorbijgaan deden.
Hoewel nu door die voorbeelden van wetgevers en scbrijvers reeds voorgelicht zijnde, `om het nadeelige van de be-.
Wustë begravings-manier te erkennen en te gelooven, hebben
echter de gronden en bewijzen voor 'dat vermoedelijk nadèeige onderling opgespoord en getoetst.
Van dat eigen onderzoek hebben wij door dezen de eer
aan Uwe excellentie den uitslag aan te bieden. Wij hebben
in hetzelve de drie vragen , in de dispositie vervat , als op
den voet gevolgd , en ons in derzelver beantwoording alleen
Als genees- en scheikundigen gedragen.
Ine eerste vraag leidt aldus:
o Of het begraven in de kerken , zoo als hetzelve bevorens
« heeft plaats gehad, en b ij besluit van den souvereinen Vorst
« van den 22sten December 1813, na. 5, voorloopig weder
K is vergund , voor de gezondheid der levenden zoo nadeelig
a is- oef worden kan , dat hetzelve ook in die steden en ge• meenten, waar zulks , ten gevolge van evengeweld. besluit
ct thans nog plaats heeft, zonde behooren te worden verte boden?
Voor eerst , moeten wij ons voor den geest brengen ,
wat er plaats grijpt bij het begraven in de kerken , zoo als
hetzelve bevorens heeft plaats gehad , en bij besluit van den
souvereinen Vorst van den 22 December 1813, n.°. 5 , voorloopig wederom is vergund.
Hierbij heeft in het algemeen niets anders plaats, dan dat
bet lijk gelegen is in eene meer of min dikke , en uit hout

van meerdere of mindere digtheid vervaardigde , kist , welke
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door schroeven of pennen zoodanig gesloten wordt , dat dh
bevatte , of zich ontwikkelende luchtsoorten, door de naden
kunnen uitgestoten worden j doch ook in andere gevallen gedeeltel ij k worden terug gehouden. Deze kist wordt op verschillende diepten in het, graf gezet , welk graf B iet zelde4
meer lij ken bevat, die of reeds vergaan zijn met hunne kis.
ten , en ineenvallen , of waarvan de kist nog vrij gaaf is
doch , bij toevallige of opzettelij ke opening, al de verschijnsels of ook gevolgen der verrotting van een dierlijk
chaatn oplevert. Dit graf wordt weder gevuld met aarde, dia
als van verrotte deelen geheel doordrongen is , en bl jft, aldus onverzorgd , soms cenigen tijd liggen y doch wordt daarna , met minder of meerder zorgvuldigheid , met steenera o
zerken gedekt. Eenige l}ken worden daarentegen in gemet.
selde kelders geplaatst die of vrij spoedig met zerken gesloten, of gedurende eenig tijdsverloop eerst met planken belegd worden. De bijzondere omstandigheden kunnen voorts
nog in zoo verre verschillen , dat het lijk droog, vochtig of
nat staat ; dat hetzelve , en dan veelal gebrekkig , zoogenaarnd
gebalsemd is, of niet ; dat hetzelve langer of korter na den dood
ter aarde besteld wordt, en dat dit kort vóór of na , of tusschen
de uren , aan de godsdienst gewijd , geschiedt, Idee getal van
begravingen in eerre kerk , binnen een bepaald tijdsbestek
verschilt natuurlij k , doch komt bier almede in aanmerking.
Ten andere , is het noodzakelij k kort op te geven , wat
er geschiedt bij de slooping , ontbinding of het verrotten van
het aldus geplaatste lijk.
Wanneer het leven in eenig bewerktuigd gestel ophoudt
hernemen de algemeene dus genaamde krachten der doode
natuur , de natuur- en scheikundige namelij k , als het ware,
hare oude regten , die gedurende het leren meer beperkt waren , en de grondstoffen , waaruit het ligchaam bestaat , gaan
onderling , naar de vare natuurwetten , verbindtenissen aan
&e geheel andere zelfstandigheden opleveren , dan aanvankelijk in het nog wel gevormde li j k aanwezig zijn.
Nap'. mate de scheikunde gevorderd is in de kennis dier
eenvoudige grond-bestanddeelen der ligchamen , en derzelver
verwantschaps-graden onder verschillende omstandigheden beter heeft leeren kennen , naar die mate heeft men ook keren
inzien en verklaren , wat er bij de verrotting, ook van men.
schelijke leken , plaats heeft.
En voorgelicht door, hetgeen ons medelid de I lcvr
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t'nifliAAN tuiscius daar omtrent zoo duidelijk alt b o ndig
reeds voor ev ige jaren , heelt kenbaar genidakt , laan gen wij
gemakkelijk nagaan , welke verschij nselen en ontwikkeling va^z
nieuwe Inehtsoorten hierbij geschieden. Eenige wijzigiugea
ondergaat ook deze verrotting naar gelang van de plaats ,
Waar het lijk staat; van den toestand , waarin zich het lijk
zelfs bevindt ; ian het klimaat en jaargetij, waarop in de beookteeling van bij zondere gevallen dient gelet te worden ; ter**tit overigens het eenigzins spoediger of langzamer sloopen
tan het organisme, na den dood , zoo veel verschil iii
de nadeelige gevolgen niet kan opleveren. De eenvoudigste
bestanddeelen of grondstoffen , die in het dierlijk ligchaam
aanwezig zijn , noemt men de zuurstof, de koolstof, dei
waterstof I de stikstof, waarbij zich nog de zwavel en de
phosphorus voegen. Bij de rotting nu versenigen' zie'h deze
bestanddeelen zoodanig, dat er koolzuurlucht, gekoold- en
zwavel- en phosphor- houdende waterstofgas ontwikkeld warden. De stikstaf gaat met een ander deel waterstof of toet
zuurstof nieuwe verbindtenissen aan , en g vormt ammoniacale
of salpeter . zure vereenigingen.
Letten wij nu` op de bijzondere omstandigheden , waarin
het begraven l ijk verkeert , dan kan de kist , in de eerste
plaats, slecht gemaakt en gesloten zijn , de grond vochtig , de
warmte-graad hoog en afwisselend, en alsdan ontsnappen de
meesten der boven vermelde luchtsoorten , waarvan sommige
vereenigd eerre olieachtige , in den dampkring verspreide, stof
Jaarstellen , welke als een empyreunnatische , brandige , vlug.:
prikkelende , stinkende gear verspreidt, en waarin waarschijn
jk zich de niet ontleede smetstoffen ophoude ; ook schijnt,
behalve deze , zich nog wel eene dierlijke luchtvormige zelfstandigheid bij de rotting te ontwikkelen. Doch is in tegendeel de kerk welgemaakt en gesloten, droog en diep , we/
bedekt met zamen gepakte aarde , die niet geroerd wordt
dan werken verscheidene der genoemde grondstoffen , als opgesloten en afgesloten zijnde , aldaar op elkaar , en vormen
meer drooge verbindingen , vooral met 'de spieren vereenigd ,
koolzure en phosphorznre verbindtenissen , onder de gedaante van eene dorre drooge aarde, en met het vet de b ij zon dere walschotaardige zelfstandigheid , onder den man ' van
adipocire of vetterts meest bekend , of ook blijven dan nog
de al ontwikkelde luchten gedeeltelijk in den omringenden grand
Jansen en opgeslorpt , en 'pan daar verscheidene iereenigin-
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gen aan. Deze grond zelf, soms geheel doortrokken met
serrotte en rottende deelen , ontwikkelt altrede de bo-vengemelde soorten van li ehten. In den laatstgenoemden toestand
van kist en lijk , gaat dus de slooping van hetzelve eenelan
langzamen tred , doch kan nogtans nadeelige gevolgen , bid
eindeli)ke toevallige of opzettelijke opening der kist , oplever
ren, zoo als nader blijken zal.
Wij hebben aldus opgespoord , wat er bij de verrotting
*an het lijk geschiedt, en dit in verband brengende met do
manier , waarop de begraving(volgens n". i) verrigt wordt,
is het dus duidelij k , dat er luchtvormige vlugge zelfstandigheden gevormd worden , en dat veelal de gereede gelegenheid
aanwezig is, dat ' dezelve zich in bet ruim der kerken verspreiden ; zich aldaar, bij de slechte voorzorg voor het be.
hoorlijk luchten derzelve, ophoopen , ere als het ware veilig be...
'aard worden , om de dooden nog invloed te doen behor.
den op de levenden. Wel is waar, dat de evenredige hoeveelheid der gewone bestanddeelen van den dampkring overal
en ten allen tijde, ook in de kerken , door endiometrischer
proeven bijna gel ijk bevonden is , en dus hierin , in het algemeen , weinig kwaads kan gelegen zijn ; doch de niet standvastige en bij komende bestanddeelen, en bovenal de, door
geene dergelijke natuurkundige proeven waarneembare, smetstoffen komen hier in aanmerking. En nu na deze onze opmerkingen (volgens i en 2 , ) bl ij ft ons
Ten derde over , om te beantwoorden , welken invloed
hebben de ontwikkelde en verspreide luchten en stoffen op
het mensehelijk gestel ? Dèze invloed kan slechts tweederlei
zijn: of voordeelig of nadeelig. Dat zij voordeelig zouden zijn,
of kunnen zijn , weten w ij niet, dat ooit iémand beweerd
heeft, en zal zeker nierrand' , met gezonde hersens , op zich
nemen te verdedigers. De vraag dus bedoelt alleen de hoegrootheid van het nadeel. Het antwoord moet bewijzen bevatten , en voorbeelden opleveren , waaruit men die nadeelen
beoordeelen en met }.0: scheid bepalen kan. In dat antwoord
moeten eene juiste ziektekunde of pa t1zo1ogie,,. en de praktische bevindingen der geneesheeren , als hand aan hand gaan
en Ons oordeel geleiden.
Daarom moeten wij in de eerste plaats herinneren , dat de
nadeelige gevolgen niet voor alle menschen en standen en
gemeenten, onder schijnbaar gelijke omstandigheden, dezelfde
zijn of kunnen zgn. Wij moeten te dezen aanzien opmer-
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ken 4 dat geene gelegenheid gevende ziekteoorzaak ooit eene ziekte
voortbrengt, tenzij dezelve vkctlkt op een ligchaarn , waarin
eerie evenredige voorbereidetide (pia disponerende) oorzaak
aanwezig is, en dat het dus niets bewijst , wanneer men aanvoert, dat Bene menigte der kerkgangers , of dat deze of geh e sterke boerengerneente niets hoegenaamd van dat nadeeiige der aanwezige uitwasemingen van hunne doolen , men
mag zeggen van hunne vrienden en magen , ondervinden.
Zoo als het du§ uit eerre goede pathologische leer duidelijk is,
dat niet altijd en overal , zelfs bij besmettelijke lijk-uitwaSe
mingen , ongesteldheden en wezenlijke ziekten ontstaan , even
zoo zeker is het nogtans, dat de geschiedenis der geneeskunst
en de dagelijksche ondervinding , treurige bewijzen opleveren
Iran de bedoelde nadeelen. Men zonde deze nadeelen in twee
poorten kunnen splitsen , doch waarvan cie gevolgen niet zeiden aan elkander grenzen en ineen grijpen.
Ine nadeelen namelijk ontstaan of door de ontwikkeling van
de gewone producten der verrotting van de lijken , of doof
de verspreiding van smetstoffen, die door dezelve worden
mede gevoerd. Wat het eerste aangaat , zoo kan men zie
gemakkelijk , door de herinnering van cle ontzettende onbcii.
ten , die in legerplaatsen en elders ontstaan door de verrotting van een aanzienlijk getal lijken , van te voren overtuigd
houden , dat , in evenredigheid en naar omstandigheden dezelfde nadeelen uit onze graven oprijzen , zoo als de ondervinding leert. Men denke slechts aan de verwoesting , welke
liet opruimen van het kerkhof te Dyon in Frankrijk in 1775
te weeg brast. En Om van meer gewone gevallen te gewagen,
zoo leest men in het rapport der tltrechtsclie provinciale geneeskundige commissie , in den jare 1814 , op dit punt uitgebragt, en bij liet ministerie van binnenlandsctie zaken gedeponeerd , dat men menigmalen de menschen hoort klagen , dat
zij wanneer zij in den zomer` in de buurtkerk te Utrecht 4 waarin zeer veel begraven wordt, zijn , het bij na liet kunnen
uithouden ; hetgeen ook in zeer vele andere kerken plaats
heeft ; gelijk dit bok , in het bijzonder , in het dorp de Meerti
door zeer geloofwaardige personen verzekerd wordt. Zelfs
Delft
levert ook de groote oude kerk te Delft
meerrealen bewijzen
op van eene zeer hinderlijke , uit de graven oprijzende , onzuiverheid der lucht , waardoor de kerkgangers worden aangedaan. En dit kwaad bepaalt zich niet alleen tot de keten ook de kerkhoven verspreiden somtijds in den zotnc
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zoodanig eenen stank , dat men dezelve clan daarom naaucweIijks durft genaken , vooral indien daarop groote gemeene
tuilen zijn, waarin vele lij ken begraven worden , en die men
zeer onvolkomen met planken en stroo bedekt.
Het kerkhof aan de Nicolaikerk in Utrecht , en andere elders , leveren daarvan soms de onaangenaamste bewijzen op ;
duizeligheid , hoofdpijn , flaauwten, een geheel kwalij k be-.
vinden en vooral , het als in het geheim aangrijpen van de
verrigting der ademhaling en deszelfs invloed op het overige
gestel , zijn te dikwerf nadeelen die men uit de tempels der
vrede medebrengt. Maar wat nog erger is , van dáár nemen
soms de verwoestende besmettelijke ziekten haren oorsprong.
De Panische arts InABOUIN deelt onder anderen mede , dat
verscheidene kinderen , welke in eene kerk in de leer van den
catechismus ondervrezen werden , daar alle door de uitvloei
sels der lijken eene gevaarlijke ziekte kregen.
Zoo vindt men in de I]erlinische Srcmmlungen een voor
beeld aangeteekend van honderd kinderen , welke , aan de uit-,
vloeisels van een geopend graf blootgesteld , alle eene rotkoorts hadden gekregen , waaraan de meesten stierven.
De beroemde en godsdienstige Breslauer geneesheer , B. La
TRALLES , nam zelfs waar , dat twee vrouwen in eene !erk
Bene preek gehoord hebbende, digt bij een , reeds reet een
zerk bedekt, graf gezeten zij nde geweest , waarin den vorigen
dag een lijk was begraven , door den stank zoo hevig werden
aangedaan, dat zij beide ziek werden en stierven ; terwijl eene
andere vrouw , voorbij een kerkhof rijdende , door de stinkende
Zucht , welke de wind aanvoerde , misselijk werd , huiveringen
en hoofdpij n kreeg , waarop eene kwaadaardige koorts volgde , waaraan zij binnen vier dagen {stierf.
Alleropmerkenswaardig is de dadelijke verspreiding en het
langdurig oponthoud van smetstoffen in de producten der
verrotting van Lijken , en een der gewigtigste nadeelen, die
zich van uit de graven verspreiden kunnen.
Bij lijken van pestzieken , van die aan de gele koorts of
aan de kinderpakken stierven , is dit genoegzaam bewezen,
en bij geloofwaardige schrijvers niet schaars opgeteekend. Bij
Bene kwaadaardige pokken-epidemie in Parijs, in de vorig€
eeuw , gaven de kerken , door de groote hoeveelheid kinderen , aldaar begraven , eenen buitengewoaen stank. rr
Bruinisse werd in 1783 een grafkelder geopend , waai`do
I. D. II. St.
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de kerk zootlanig besmet wierd , dat men den vGlgenden
zondag aldaar de godsdienst niet durfde waarnemen. En
hij het openen van een.grooten grafkelder, waarin Too a 15o
laken begraven waren , ontdekte men miljoenen van vliegen
tn kakkerlakken , die zich door de kerk verspreidden en de
eeredienst beketteden. Het is overigens onbekend, hoeveel
slagtoifers van dergelijke invloeden ten grave dalen , en het is
aan dezelve, dat men misschien te meermalen het plotseling
ontstaan van deze of gene besmettelijke ziekte zal moeten
toeschrijven. Voegt men hierbij , dat bij bestaande besmettelijke ziekten dikwerf veel menschen in korten tijd sterven ;
dat dan de algemeene graven ter naanwernood gesloten worden ; dat familiegraven herhaalde reizen geopend worden ; dat
men geene voorzorg hoegenaamd bij de begrafenis gebruikt;
dat de kerken soms te klein zijn in evenredigheid der bevolking ; dat dezelve niet genoeg gereinigd worden ; dan zijn
dit alle zoo vele redenen te meer, om , nu hier dan daar
nu meer dan minder , nu zeldzamer clan menigvuidiger , de
nadeelige gevolgen der rotting en besmetting te voorschijn te
roepen.
Om alle welke redenen wij vermeenen op de eerste vraag
te moeten antwoorden :
ct Dat bet begraven in de kerken , zoo als hetzelve bevorees
heeft plaats gehad , en hij besluit van den soevereinen
u
Vorst van den 2sten December 13 t , :l `). 5 , voorloopig
«c wederom is vergund , voor de gezondheid der levenden zoo
schadelijk is of worden kan , dat hetzelve , ook in de ste(t den en gemeenten , waar zulks ten gevolge van evengemeld
cc besluit thans nog plaats heeft , behoort te worden Pert( boden ,» te meer , daar door geene maatregelen van verbetering van het begraven in de kerken dat misbruik , in haren
geheelen ome aug , van alle nackejen op de gezondheid der
levenden kan bevrij d worden en blijven.
Door het stellige antwoord op de eerste vraag, vermeent
de raad r dat het eerste lid sier tweede vraag van zelf vervalt,
en ten opzigte van het tweede lid van dezelve , is hij van
oordeel, dat er geene uitzonderingen ergens behooren te
worden toegelaten.
C. cc Onder letter c wordt gevraagd : welke voorschriften in
(4 het algemeen , ook nopens het begraven op kerkhoven
« zoo ten aanzien der í^ ,ing en inrigting van die kerkhove
^c
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als opzigtelijk het in acht te nemene hij bet begraven van
u lij ken op dezelve , zouden kunnen en behooren te worden
u gegeven , ten einde zoo veel mogelij k alte besmetting of nacc deel voor de gezondheid der levenden te voorkomen en te
»
a weren ?
De raad , ingevolge opgcmelde drieledige vraag, hebbende beraadslaagd , vermeent aan zij ne Excellentie te moeten adviseren.
s^

a. Opzigtel jk cie ligging der kerkhoven:
Dat dezelve zullen moeten gelegen zij n op eenen afstand p
ten minste van Lto nederlandsche ellen s van de steden, vlekken of dorpen, waartoe zij behooren :
Dat dezelve op een min of meer verheven terrein i naar
ree plaatselijke omstandigheden , zullen moeten liggen; zoo
veel mogelijk aan eetre vrije windspeling blootgesteld , en daarom niet nabij groote gebouwen , bosschen enz. ; terwijl vooral
op de heerschende winden zal behooren acht gegeven te worden , opdat de nadeelige dampen zoo veel doenl9k is i van
de bewoonde plaatsen afwaaien.

b. Opzigtel jk de iarigtir g der kerkhoven:
Dat dezelve met muren van 18 á 19 palmen hoogte , zullen moeten omgeven worden , waarin luchtgaten gemaakt z ju
die met traliewerk gesloten worden.
Dat er b ij elk kerkhof een doodenhuis zoude behooren opgerigt te worden , ten einde gelegenheid aan te bieden , om
in noodige gevallen zich te vergewissen omtrent den stelliger
dood , door aldaar , gedurende eenigen tijd , de lij ken te de-.
poneren , mineraal-zure beroakingen te doen , en wat meer
door reglementaire dispositie op dat stuk zal kunnen bepaald
v ord en.

c. Opzigtelgk het begraven zelf:
Dat er, waar zulks wegens de plaatselijke omstandigheden
mogelijk en noodig is , drie A vier lijken , boven elkaar , in
één graf mogen begra%en worden , mits dat, tusschen elke kist,
zes à zeven palmen wel aangestampte aarde zij , en ten tijde
van het deponeren van een nieuw lyk niet zal mogen geroer ti
worden.
Dat de bovenste kist ten minste zes a zeven palmen beneden de oppervlakte der aarde zal moeten :zip, en de aarde
op dezelve wel zal aangestampt en geslecht worden.
Dat de graven, op eenen afstand van drie à vier palmen p
van elkaar zullen behooren gehouden te worden , en regelmatig op elkander zullen volgen, en gebruikt worden
ia
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den tijd van het overlcjclen.
Dat een graf, binnen den ttjcl van tien jaren , niet weder
zal mogen geopend of gebruikt worden , nadat de laatste of
.liever bovenste kist, dat is die kist, welke geene andere bedekking heeft dan 6 t 7 bovenvermelde palmen aarde , is geeleponeerd geworden.
Dat er gemetselde grafkelders zullen worden toegelaten
waarin de lij ken , op de gewone weze gekist , elk in een afzonderlijk , wei digt gemetseld , vak kunnen geplaatst worden,
of ook , zonder dergeli j ke afscheiding door muur, in ééne
ruimte kuitnet, staan , onder eene der twee volgende voorwarden : a. wanner het 1 9 k gebalsemd is op de wijze der
ouden , dat is met ontleding van de drie voorname hollighe-(len des lijks : b. wanneer het lij k gelegen is in ee ri e volkomen
dipt gesoldeerde, en in eerre houten kist bevatte looden kist,
op welke beide punten , bi} reglementaire dispositie, wel zal
behooren voorzien te worden.
Dat cr bij het ruimen van graven , na het bepaalde tijdverloop , behoorlijk zal moeten zorg gedragen worden , om de
beenderen , of welke andere overbli j fselen van het lij k , te
verzanrelen, en weder i n een kistie te begraven.
Dat er , bij begraving van lij ken van personen , aan besmettelij ke ziekten overleden , mineraalzure bei ookingen zullen
behooren te geschieden.
Dat de kerken , na de opheffing van het begraven in dezelve , zoodanig behandeld worden , dat uit hetgeen zij reeds
bevatten , zoo min mogelijk , Benig kwaad voor de gezonden
ontstaan kunne. Tot dat einde zouden alle kelders , waarin
he ken op de gewone yvij ze begraven zijn , met verstb zand of
aarde bebooi en te worden aangevuld , op kosten vair de geineenten , ter vij l, bij liet inzakken der graven , hetwelk van
tij d tot tij d gescbiedlt , niets geruimd of geroerd, maar allesgestadig met c.'sche aarde of zand zonde moeten aangevuld
aangestampt , en met de gewone tegels gedekt worden.
Men zonde echter in het vervolg van ti j d , wanneer melt
geene reden had , om meerdere verzakkingen te verwachten ,.
de steepen ef tegels in ee ri e gewone trasltrag kunnen leggen ,
waardoor erne ondoordringbare korst geboren , en alle door%aseming zonde belet worden. (*)
t) Het komt oiis friet ongepast voor , hier aan- te merken , dat de voorstellen, bij liet oadc.navrg rapport gedaan , overeenkomen met den geest der
Wet van den honing van Holland , tegen het begraven in de kerken , d. d, 24
vutij 180 7 , eu ook des decreets van 23 Pragial, 12de jaar.
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En deze soort van inrigting aan, de nadere ,overweging van
Uvve Excellentie aanbevelende , hopen sv aan onzen pli8t e ra
opgedragen last voldaan te hebben.
's Gravenliage, den 26sten Augustus 18 25.
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Begrooling (der rijks-uitgaven , en der middelen tot be.
strijding van dezelve). Zie Staatsbi. n°S . 82 , 83 en 8i.
Verge!. art. GELDMIDDELEN.
Beheer der gevangenissen. Zie GEVANGENISSEN.
.8ekendrnakingen van vreemde besturen. Zie Ie Stuk
bladz. 8.
Bekeuringen (in het vak der belastingen). Zie ONTVANGSTEN.
Belastingen. Zie op de benamingen der verschillende
belastingen. Vergel. ONTVANGSTEN.
Bestuur (JJ%emeen). Zie ALGEMEEN BESTUUR.
Bestuur ten platter lande. Zie PLAATSELIJK BJSTUUR.
Bezwaren betrekkelijk de grondbelasting. Zie GRONDBELASTING.
Binnenlandsch gedisteleerd. Zie Ie Stuk, bladz. 9.
Bisschoppelijke seminariera. Zie ONDER\VIJS.
BOETEN.
Btl Zr. M. besluit van den 29 April 1825, 106, (medegedeeld bij Bene missive van den administrateur voor het
binnenlandseh bestuur , d. d. ^ November 1823, n°. 34 ,)
Aju de plaatsel9ke besturen gemagu d , om , op hunno
D5

54

BOE'I'EN. — BORGTOGTEN.

jen , te doen vervolgen alle veroordeelingen tot boeten in
,correctionele- en politie-zaken , hetzij wegens contraven-,
tien tegen plaatselijke keuren of reglementen , hetzij wegens
conti aventien tegen eenige wettelijke bepalingen.
Dit besluit is een gevolg van een door den gouverneur
van Noord-Holland gedaan , en door de administratie
der registratie en loterijen ondersteund voorstel.
..-. Zie voorts NOTARISSEN.

`,Rommel. Overgang van dit kanton tot een ander arrondissement. Zie NOTARISSEN.
13ORGTOGTEN. Zie le Stuk , blad 11.
NADERE INSTRUCTIE}
Omtrent dit onderv erp.
MISSIVE van Z. B. den minister van
finaricien , ged agt eekend van Brussel,
(Jen enden J ul j 182,5 , n'. i 3 9s,
Br) het besluit van Zijne Majesteit , van den 12 Junij 11.
(Staatsblad n°. 54) , is bij wijziging van dat van i5 April 18t4,
n". 5 , houdende algemeene voorschriften op het stuk van
borgtogten van comptabele ambtenaren , bepaald , dat voortaan
alle die borgtogten zullen worden gesteld in inschrijvingen van
werkeljke schuld op 's rijks grootboek , welke te dier zake
zullen moeten worden geimmobiliseerd ; doch tevens aan de
tegenwoordige comptabelen vrijgelaten , om hunne borgtogten , olie zij in geld hebben gestort , in de schatkist te laten
berusten , edoch tegen eenen verminderden interest van vier
in plaats van vijf ten honderd, mits hunne keuze daaromtrent bepalende' vóór den laatsten December van dit jaar ,
terltitjl , bij hetzelfde besluit , aan diegenen, die zulks verlanen mogten , de hulp van het amortisatie-syndicaat wordt toegezegd , pm Dunne geldelij ke borgtogten , tegen inschrjvinger
op het grootboek, te verwisselen.
Daar het tot voortzetting der werkzaamheden , in betrekking
tot de gclrl coutien , bij mijn departement zoo wei , als voor de
volhrts bvtuoeijir,gen van het arnortisatie-syndicaat, vat de

BnRGTaGTEN.

55

uiterste noodzakelijkheid is , om , zoo spocrlig als zulks zal
kunnen geschieclen, naauwkenrig kennis tc dragen , zoo wei
van die tegenwoordige comptabelen, die, zich tevreden hondende met den verminderden interest, wenschen zouden, dat
hun borgtogt in 's rijks schatkist erhleef , als van de zoodanige, die, tegen aanwij zingen van geimmobiliseerde inschrrj
vingen op het grootboek, restitutie van dezelve zouden verlangen , of wel, door tusschenkomst van het amortisatie-syndicaat, eene verwisseling van hunnen borgtogt, tegen inschrijving , zouden verkiezen , zoo zij het mij vergund Uwe Excellentie in bedenking te mogen geven , om alle de onder deszelfs departement ressorterende horgschuldige ambtenaren ,
mitsgaders de ontvangers van steden en gemeenten , en diegenen , welke , met opzigt tot hunnen borgtogt , aan deze
laatsten zijn geassimuleerd, uit te noodigen , om zich, ten
aanzien van hunne keuzen omtrent de gemelde punten , stellig te verklaren , met te kennengeving, dat , bij gebreke van
zoodanige stellige verklaring, het daarvoor zal worden gehouden; dat zij verlangen dat hunne borgtogt , tegen den verminderden interest van vier percent , in 's rijks schatkist blijve berusten ; Uwe Excellentie wijders verzoekende , om mik
van die verklaringen, van maand tot maand , naarmate die
zullen inkomen , eene te zamengetrokkcn opgaaf te willen
doen toekomen , waaraan alsdan door mij , successivcli i k, aan
het amortisatie-syndicaat de noodige mededeeling zal worden
gedaan , en voorts bij de verdere executie van het gemelde
besluit bet vereischte gebruik zal worden gemaakt,
Eindelijk vermeen ik Uls e Excellentie te moeten informeren, dat aan zoodanige der tegenwoordige ambtenaren, welke, gebruik makende van bet bepaalde bij artikel 3 van het
opgewelde besluit , aanspraak zullen hebben op restitution van
hunnen borgtogt, dezelve restitutie, op hunne eerste aanvrage
aan mij n departement, zal worden verleend, mits door hen ,
benevens de acte van inschrij ving ok recepissen van fournisse-ment , aan hetzelve wor de overgelegd eerre verklaring of
certificaat , afgegeven door heeren gedeputeerde staten der
provincien , houdende , dat zoodanige ambtenaren hunnen
nieuwets borgtogt in geimmobiliseerde inschrijvingen op het
grootboek hebben gesteld , tot volkomen genoegen van Uwe
Excellentie, en dat mitsdien niets. de teruggaaf van hunnen
geldelyken borgtogt verhindert ; welk certificaat derhalve in
zoo verre in de plaats zal komen van liet au(Ierzulk, bj het
't
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eindigen cener administratie , ter terug bekoeling van borg,
to u t t vereischte quitus.

De minister van , financien ,
(Geteekend)
APPELIUS.
EXTRACC.' uit het register der resolis t ice van den staatsraad in gewonen
dienst , belast met de administratie
der directe belastingen, in- en uitgaande repten en accgnsen , d. d.
Augustus 1825, n J. 136.
DE STAATSRAAD VOORNOEMD

Herzien liet besluit Zijner Majesteit van dhn t eden Junij 11.
(Staatsblad n". 54) , houdende, dat in het vervolg alle
) orgtogten van comptabele ambtenaren zullen moeten
worden gesteld in inschrijvingen op het grootboek der
nationale werkelij ke schuld ; dat den tegenwoordig in dienst
zij nde borgschuldige ambtenaren de vrij heid wordt gelaten
bunnen in gereede gelden gefourneerden borgtogt , tut
den 3 isien December aanstaande, te kunnen verwisselen
in voormelde inschrijvingen op het grootboek; dat zip echter
bunnen in gereeden gelde gestelder borgtogt zullen kunnen
behouden , maar tegen eene rente van vier in plaats van vp
ten honderd.
Dat g indelt,k diegene dezer borgschuldige ambtenaren , welke, ter verwisseling van hunnen tegenwoordigen borgtogt in
inschrigvingen op het grootboek , tot de aankoop dezer inschriJ vinen gebruik Nsillen maken van de door hen voor
borgtogt in 's r i ks schatkist gestorte gelden , zich zullen kunadresseren aan het amortisatie-syndicaat , ten einde deze in 's ri ks schatkist berustende gelden te doen verwisselen
tegen de inschrij vingen op het grootboek , volgens den cours
van den dag , en in de verhouding bid het iste artikel vare
bet hirrboven aangehaalde besluit bepaald (honderd guldens
werkelijke schold gerekend voor elke zestig guldens borgtogt).
Herzien de missive van zijne Excellentie den minister van
financien, Ian den .den dezer maand , n°. 14`1-7 (R. U.);
Op het rapport van den referendaris Gaumont , gerepuireerd ht1 apostille van den 2 9sten Julij 11. , n u . 31 ,
Ikeit goedgevonden en verstaan:
Art. 1.
1p tegenwoordig in dienst z inde borgschuldige aeibte-
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garen dezer administratie zullen , in den kortst model jkeii
tij d , ter barer kennisse doen brengen ;
Of zij van voornemens zijn hunnen , in gereeden 'gelde ,
in 's rij ks schatkist gestorten borgtogt te behouden , tegf n
eene jaarlijksche verminderde rente van vier in plaats van
vqf ten honderd.
Of zij , ten gevolge der bepalingen van het iste artikel van
het aangehaald koninklijk besluit , hunnen borgtogt w illen storten in geimmobiliseerde inschrijvingen op het grootboek der
werkelijke schuld , ten einde vervolgens de teruggave te be
komen van de gelden , welke zij voor borgtogt in 's riks
schatkist hebben gedeponeerd , of;
Dat zij wallen gebruik maken van de hun , bij art. 4.
van het meergemeld besluit, gelatene vrijheid, om de gelden ,
welke zij tegenwoordig in 's rijks schatkist gedeponeerd hebben liggen , door het intermediair van het amortisatie-syndip
caat , te doen verwisselen tegen meergemelde inschrijvingen op
liet grootboek.
Art. 2.
Te dien einde zullen de alhier bedoelde borgschullige
ambtenaren aan den arrondissements-inspecteur, waaronder
zij behooren , overleggen eene der drie verklaringen, waarvan de voorschriften z jn gevoegd bij deze resolutie onder
li tt. «, b en c.
Art. 3.
De borgschuldigen, welke zullen verzuimen de bovengemelde
verl.laring in te leveren , zullen worden gehouden als willende Dunne in 's rijks kas gedeponeerde gelden daarin te laten
1 erblij ven , tegen den verminderden interest v an vier ten
lmnderd.
i
Art. 4.
De arrondissements-inspecteurs zullen de bovengemelde
verklaringen successivelij k aan den heere Gouverneur hunner
provincie doen toekomen.
Art. 5.
De heeren gouverneurs worden geinviteerd , om , bij het
einde van iedere maand , aan de centrale administratie op te
zenden de verklaringen , welke aan hen zi j n ter hand gesteld,
en om een staat volgens het hiernevensgaande model (*) daarbij
te voegen.
( 41 NI Nermeenrn, dit model, als van geen algemeen belang zijnde, te
rkunu u a„ eter vege late a.
Red.
D 5
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Art. 6.
borgschuldrgen , welke , ten gevolge van het S^ de artikel
van voormeld besluit , hunnen borgtogt in inschrijvingen op
Let grootboek hebben gesteld , en de door hen voor borgtogt in 's rij ks kas gestorte gelden willen terug vragen , zullen daarvan de teruggave erlangen op eene aanvrage , welke
zij, ten dien einde , directelijk aan Zijne Excellentie den minister van financien zullen adresseren ; zij zullen, tot ondersteuning dezer aanvrage , moeten overleggen aan voormelden
minister
1°. De acte van inschrijving hunner tegenwoordige borgtogt, of de recepissen der door hen gedane fournissementen,
bijaldien deze recepissen nog niet tegen eerre acte van inschrijving zijn verwisseld.
90. Een certificaat, afgegeven door de administratie, waaruit blijkt , dat zij hunnen borgtogt hebben gesteld in inschrj,
vingen op het grootboek.
Art. 7.
Zij zullen , ter bekoming van bovengemeld certificaat , aan
den heere gouverneur hunner provincie opzenden hunnen
titel van inschrijving in het grootboek der werkeigke schuld,
Art. 8.
De beeren gouverneurs worden geïnviteerd , om aan de administratie te doen toekomen de aanvragen voor het certificaat , door de , in het voorgaande artikel, vermelde borgschuldige ambtenaren gedaan , en daarbij te voegen den titel
van inschrijving en de opgave van de som in numerair, waar-,
op de borgtogt zich op het oogenblik van de opzending bevindt bepaald te zijn.
Art. 9.
De titel van inschrijving op het grootboek der werkelijke
schuld zal door de administratie worden teruggezonden, te geluk
met het bij § 2 van artikel 6 hiervoren vermelde certificaat.
b Aan enz,
Afschrift dezes, voor zoo veel het eerste punt betreft (art.
tot
9 ingesloten) , zal worden gezonden , bij geleidende
1
missive , aan de heeren gouverneurs der respective provincien, en tevens daarbij worden gevoegd een voldoend getal
exemplaren voor de hierbij bedoelde geëmploijeerden.
Accordeert met voorschreven register,

.Qe commies , belast met de ccfdeeling Personeel en algemeene zaken,
E1+03 VAN ASSENDELFT,
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Ik ondergeteekende (naam en voornaam)
Ontvanger der
van het kantoor te
of voor de kantoren te
te
te
waarvan de borgtogt in numerair is bepaald
op de somma van f
verklare , overeenkomstig de resolutie van den eden Augustus
1825 , n°. 156 , mijnen in numerair in 's rijks kas gestorten borgtogt , in-,
gevolge den inhoud van het 3de artikel van
het besluit Zijner Majesteit , d. d. 12 Jung II ,
no . 54 , in 's rijks schatkist te willen doen
verblijven tegen den verminderden intrest
van vier ten , honderd.
Te
den
1825.

nP

Ik ondergeteekende enz. (als boven)
verklare mijnen borgtogt , ingevolge den inhoud van het iste artikel van het besluit Zq-.
ner Majesteit dd. 12 Rini) II. n0 .54 , te willen stellen in inschrijvingen op het grootboek
der nationale werkelij ke schuld , ten einde
vervolgens mijnen , in numerair , in 's rijks
kas gestorten borgtogt , ingevoigen den inhoud van liet 5de artikel van bovengemeld
besluit, terug te bekomen.
Te
1825.
den

cP

Ik ondergeteekende enz. (als boven)
verklare , mimen in numerair in 's rijks kas
gestorten borgtogt , ingevolge den inhoud van
bet Ode artikel van bet besluit Zij ner Majesteit , dd. 12 Jung 11. n'. 54 , te willen Ia..
ten verwisselen , door het intermediair van
het amortisatie-syndicaat , in inschrijvingen op
het grootboek der nationale werkel ijke schut .
Te
den
18/

Pourj é (.T. P.) Handleiding tot de verificatie der lengte*natal en gewigten. Zie MATEN EN GENViGTEN.
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Brandspuitmakerijeiz. Zie Ie stuk , bladz. 4o.
Brand (van 's Gravendeel). Zie COLLECTE.
Breuken (van centen). Zie MUNT.
Brussel (Hoog geregtsho f van). Arrest van hetzelve. Zie
NOTARISSEN.

,Buitenlaticlscli gedisteleerd. Zie IN-. UIT.. EN DOORVOER.

,Bureaux (der departementen van algemeen bestuur). Zie
ALGEMEEN BESTUUR.
13 urgerl jkd stand. Zie CIVIELEN STJ.ND.

,.............

C.
C ARTLL.
• Volgens Bene circulaire van zijne Excellentie den gouverneur van Zuid-Holland, van den 1 5den Augustus 1825 , had
deze staats-ambtenaar , destijds , van het departement van
buitenlandsche zaken berigt bekomen , dat het Cartel ter nit—
levering van wederzgdsche deserteurs en dienstpligtigen dd. i L
Inl) 1818 (staatsblad n°. 22 van 1821 ,) tusschen dit rij k en
dat van Pruissen gesloten, hetwelk met het laatst van het
verleden jaar heeft opgehouden van kracht te zijn , behoudens de bevoegdheid tot opzeggen , voor eenen onbepaalder
tij d , in stand is gehouden.

Cement (Kunst-). Zie KUNST-CEMENT.
Centen. Zie Ie stuk , bladz. 41. Men rtadplege tevens
het art. MUNT.

Certificaten voor de nationale militie, Zie MILITIE
(NATIONALE).

Civielen stand. Zie Ie stuk , bladz. 42, id. het art,
GESLACHTNAMEN.
COLLECTE. Zie Ie stuk, bladz 43, id, REGISTRATIE.

COLLECTE.

fit'

-- De nieuwsbladen hebben , in der tijd, gewag gemaakt van den verschrikkelijken brand, waardoor de gemeente ' s Gravendeel en Leer-ambacht , op den .2 osten
Julij 1825, werd in de asch gelegd ; geluk ook van de
maatregelen, welke de provinciale autoriteit destijds,
tot leeniging van die ramp, genomen heeft. Tot deze
maatregelen behoorde het doen eener collecte door de gan-sche provincie Holland ; (zijnde er geene uitnoodiging tot
bet laten bewerkstelligen van dezelve in andere provin=
tien gedaan ,) en het is ongetwi j lèld aan de goede op-,
brengst dier collecte toe te schrijven , dat de ongelukkige in- en opgezetenen van 's Gravendeel, c. a., boven
verwachting zijn schadeloos gesteld. Noord-Holland heeft
tot dat einde, voor eerre som van
11 , 657-35, en
Zuid-Holland voer f 35, 143-15 bijgedragen.

f

Collegium philosophicum. Zie ONDERWIJS. Vergelijk

le stuk, bladz. 44.
Comptabele ambtenaren. Zie BORGTOGTEN.
Comptabiliteit. Zie GELDMIDDELEN.
Conditien. Zie VOORWAARDEN.
Conflicten van jurisdictie. Zie staatsblad n°. 59, 67 ,

68, 78.
Congregatien. Zie ONDERWIJS.
Consumtie (van eldei s veraccijnsde waren.) Zie IN..

UIT- EN DOORVOER.
Contentieuse zaken. Zie ONTVANGSTEN.
Contract (wegens het leveren van kaarten , behoorende

tot het rapport der commissie voor de beste rivier-afleidingen). Zie WATERSTAAT.
Contraventien tegen plaatseljke keuren, enz. Zie BOETEN.
Correctionele en politie-zaken (Veroordeelingen tot boeten in). Zie BOETEN.
Correspondentie. (Tusschen besturen en commanderende officieren, over de nationale militie). Zié MILITIE (NATLONALE).

DIi1KONIE-BESTUREN,

D.
D

elft (Militaire kweekschool, te). Zie SCHOLEN.
Departementen van algemeen bestuur. Zie ALGEMEEN
BESTUUR.

Deserteurs (Uitlevering van). Zie CARTEL.
Deurwaarders (Bepalingen wegens de declaraties van
salarissen en verschotten der procureurs en ). Zie Staatsblad n°. 77.
JIAKONIE-BESTUREN.

Zie Ie Stuk, bladz. 45.

Het is ons niet gebleken , dat de , ter aangehaalde
plaatse, bedoelde aanvrage om inlichtingen, wegens do
bestaande reglementaire bepalingen, aangaande de R.
K. diakonie-besturen, voor alsnog, tot eenige afdoende
resultaten geleid heeft. Wij vermeenen trouwens, dat er
in het R. K. armwezen geene algemeene reglementen bestaan, en dat de liefdegiften , naar omsfandJgheden van
tijd en plaats, zeer verschillend worden beheerd en besteed. Welligt zouden, bij het arresteren van algemeene
beginselen, die voor alle gezindheden konden werken ,
de geheel plaatselijke en zuiver huishoudelijke verordeningen veelal kunnen warden behouden. Men mag de
beschikkingen des gouvernernents, daaromtrent , met vertrouwen te gemoet zien; terwijl veler wensch , dat het
zuiver kerkel Jke allerwege van het armwezen mogt
worden afgescheiden, ongetwijfeld niet onopgemerkt bij
hetzelve zal blijven.
Intussehen heeft de redactie zich kunnen verzekeren ,
dat eene soortgelijke aanvrage, als 'Niervoren is vermeld
reeds in 1824 , ten opzigte van de Protestanten en Israëliten , ^is geschied.
Om den aard der gevraagde inlichtingen beter te leeren kennen , laten wij hier volgen eene kopij van den

DjAKoNIE-BESTUREN.
deswegens , door een der h. h. gouverneurs gearresteerden , en aan de besturen, ter invulling, medegedeekden.

I
I

xoofdschoutanibt.
Gemeente.
Roomsch Kathobike Parochie te

II

I

I
I
I

Aartspriester of andere kerkelijke overheid ,
onder welken cle parochie onmiddellijk
ressorteert.
Steden , dorpen , buurtschappen enz. , onder
de parochie hehoorenrle.
Zielental , de gemeente uitmakende.
Getal der bedeelden.
Uit hoeveel en welke leden liet Diakopie.
bestuur bestaat.

t

I

Wie dezelve benoemt.
Voos welken tijd dezelve gewoonlijk
worden aangesteld.

1

wie hunne rekening afhoort en afsluit.

I

Om welken tijd door hen rekening wordt

I

Algemeene of bijzondere voorschaften, op
derzelver administratie bestaande.

gedaan.

Of en door ween er een dadelij k toezigt over
hunne administratie wordt uitgeoefend.
Of , en zoo ja , welke titulen van instelling der
Diakopie er bestaan , en inhoud van dezelve.

I
I
I

i

Consideratien van Kerkvoogden , wegens de
veibeteringen , die in het bestuur der
Diakopie noodeg worden geacht.
Consideratien van het plaatselijk

estnur.

Consideratien van den hoofdschout.

AANMERKINGEN,

Dienst (GeneesAundige. Zie GENEESKUNDIGE
DIENST,

EIGENDOMS-OVERGANG.

frt

Dienst (Militaire). Zie VRIJWILLIGE MILITAIRE
DIENST.

Dijken. Zie \VATERSTAAT. Vergel. (Ie Stuk) WÈGEN, TOLLEN.

Diligences. Zie POSTERIJEN.
Directe belastingen, in- en uitgaande regten en ac°cijnsen (Bestuur der). Zie ONTVANGSTEN.
Domeinen. Zie Ie Stuk , bladz. 45.
Domicitiurn. Zie NOTARISSEN.
.Doofstommen (Institut voor). Zie MAATSCHAPPIJEN;
Dranken (Plaatselijke belastingen op elders veraccijnsde).
Zie IN- UIT- EN DOORVOER.
Duel. Zie MILITIE (NATIONALE),

E.
euw feest (te Leyden). Zie Te Stuk , bladz. 48.
EIGENDOMS.-OVERGANG
Men beeft de vraag geopperd, of zekere acte van scheiding , waarop het regt van registratie werd gevorderd
behoorde tot zoodanh e acten die bedoeld zijn in art. 69
van de wet van 22 Frimaire, 7 jaar, en waarvan het proportioneel regt, naar aanleiding der verschillende ob j ecten , en volgens de bepaalde hoeveelheden, moet worden
betaald. -- De ontvanger had namelijk primitief op de
acte het rept van quitancie geheven ad 62 fr., wegens
zekeren post van f 5855,45, welke in die acte, als de
helft in winsten , staande liet huwelijk gevallen , voorkomt. Dan de administratie der registratie begreep
ces`
uit hoofde de acte ce
daarop
g
Pte moeten terugtomen,

EIGENDOMS-OVERGANG.
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p igendoms-overgang van roerende en onroetende go'e.
deren inhield, en vorderde een suppletoir regt,
als regt van overbes. eliiig , vim riog f 242 2, 3g. — De
bewuste acte was trouwen3 een overgang der goederen
nit den boedel van dan overleden man tot dien zijner
weduwe , waarop deze vrouw vel liet rest van privilegie, maar geenszins dat van eigendom head; zoo dat,
wanneer zij rilt laatste rept deed gelden, er blijkbaar een
overgang moest plaats grijpen, hoedanige, volgens het
bestaande regt, (zie art. 1595 van het civiel wetboek,)
met eene acte van verkoop tusscljen eclitgènooien wordt
gelijk gesteld.
Bij vonnis der regtbank van eersten aanleg te Dordrecht, van 21 April 1823, is in deze zaak , overeen^
komstig het gevoelen der administratie", beslist. Than't
(December 1825) is dezelve, zoo wij vernemen, in aji.
pel aanhangig bij het hoog geregtshof van 's Gravenhage; waarvan nader. (*)
• Eib bettaan e o'n'geregeldheden , (lie bier en daar in de
bijhouding der registers van eigendoms-overgang plaats vinden , hebben de aandacht van Zijne Majesteit tot zich- getrokken, en aanleiding begeven; dat de provinciale gouveri.
nenrs, namens Hoogstdezelve; door de g dministratie der directe belastingen , in- en uitgaande regten en accijnsen ; zijn
uit,enoodigd , om gepaste maatregelen ter voorziening in dit
opzigï te nemen.
De beer gouverneur van Zuid-Holland héeft, dien ten ge-d.
volge , In) circulaire vaal to September 1825 , de plaatselijke
b esturen aangeschreven; om de, op dit onderwerp, gegevene
instructies , sttipteluk na te komen , en over de Injhouding
der registers , volgens de gedane aangifte der belang hebb"enden, een naauwkeurig toevoorzigt te houden , gelij k mede,
in het bent gestel4 vat
()) VMr het afdrukken van cl it art, , worden
bet arrest van het hoog geiegtshof in deze zaak , d. d. cl Febr. 1826 , he% elk
't
wij in het Iie deel der Handleid , ng zullen mededéclèu. Thjna
ons in handen gekomen het Algemeen Regtsgeleerd .dagazijn, door Mr,
.f.1. van Hamelsveld , Ie stuk , bevattende (blad-, 6o) de conclusie vail het
openbaar ministerie , werwaarts wij hen , die zoowel dat Magazijn als onze
Handleiding raadplegen , voorloopir verw ij zen. -- Het vonnis der legtbank vaar
Dordrecht is bij het bedoelde atics: bekrachtigd,

Red,

I. D.
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fm, ter bevordering van meerdere volkomenheid in dit Werk,
le grondeigenaren , brf elke gepaste gelegenheid , hunne ver)ligting in dit opzigt te herinneren , hen onder de aandacht
)rengende , dat , overeenkomstig de nog bestaande wet van
5 Frimaire VII jaar , de oude eigenaar , zoo lang de aanteekening op het bedoelde register niet is geschied , bij voortluring , ten kohiere der grondbelasting moet aangeslagen worden , en hij of zijne erven , behoudens hun regt tot verhaal
op den nieuwen eigenaar , tot de kwijting der belasting kuni
nen worden genoodzaakt.
-- Vergelijk art. GRONDBELASTING.

Elst. Overgang van dit kanton tot een ander arron,
dissement. Zie NOTARISSEN.
,Erfstelling. Zie SUCCESSIEN.
Ertsgronden. Zie MIJNEN.
Examen van Isl'ai litische onderwijzers. Zie ONDERWIJS.

F.
stelling. Zie SIJ CCESSIEIV.
ideicommissa'ire erfstelling.
BORGTOGTEN
, id. GELDMIDDE,Financien. Zie
LEN.
,Fórtdsen. Zie MAATSCHAPPIJEN. -- Vergelijk art.
GRIEKEN, en ook (in het Ie stuk) COLLECTE en
SCHOLEN.
Fourage voor de landrnagt. (Voorwaarden betrekkelijk
cle leverantie van liet munitie-brood en de fourage,)
Zie REGISTRATIE.

edisteleerd. Zie IN- UMT- EN DOORVOER .
Gelderland. Zie Ie stuk , bladz 52, id. art. GENEESKUNDIGE DIENST en. NOTARISSEN.
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Geldieenin^,^ (der maatschappij van weidadigheiti). Zie
Kh.GISTRAT1,G.
GELDMIDDELEN. Zie Ie deel , Ie stuk , bladz: 53 eg
volgende , id. bladz. 3o i. Vergelijk voorts a rt. BE.
GROOTING, id. ONTVANGSTEN.
-- Tot liet reglement a»atrent het beheer der Geldy
rnicldelen zijn betrekkelijk de beide volgende koninkxijke 1}nsluiten.
BESLUIT van /7 Julq 1825 f rt 93.
WJu WILLEM, eng.
Gezien het rapport vaal Onzen minister van financiert ,
van den i oden Mei 11. , n'. betrekkelijk de te uetpen
maatreLrelen ten einde de ontvangst der maandstaten bij de
administratie der directe belastingen , in- en uitgaande regten
en accijnsen , op de , b ij het algemeen reglement , wegens het
beheer der geldmiddelen , vastgestelde termijnen i te verzekeren , en alle vertraging , in de aanbieding dier stukken aan
Ons i moor te komen ;
Gezien het, na gehouden overleg met Onzen staatsraad,
administrateur der directe belastingen i in- en uitgaande regten en accijnsen , uitgebragt rapport door de commissie uit
de algemeene rekenkamer , belast geweest met het opstellen
van het algemeen reglement, wegens liet beheer der geldmiddelen , van den leden dezer , list. a
I1cbhen goedgevonden en verstaan te bepalen
a Dat aan de on'vaugers der directe belastingen, tnea uitgaande regten en acczjrzsen , eene geldboete zal worden opgelegd van drie grilden, voor eiken
dag, dat hunne maandstaten later hij de arrondissements
inspecteurs zullen zijn ingekomen , dan den derden
dag der maand, ter uitvoering van art. 56 van het
nigemeen reglement
0, Dat aan de arrondissements inspecteurs eetre geldboete
zal worden opgelegd van vy ftien guldens voor eiken
dag , dat de door hen vervaardigd wordende maandst,iten later bl; de provinciale gouverneurs zullen 7lja
L ckonAen , dan den zevenden dag der nzaad , ter
E
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gymeen regleme,rt.
uitvoeding van art. 4 t van het
5 0 . Dat, bij aldien de ontvangers-mandstaten niet alle,
op het vastgestelde ti j dstip , bij de arrondissements
inspecteurs mogten zi j n ingekomen , de arrondissement,
maandstaten evenwel uit de voorhanden ontvangers
maandstaten vervaardigd en ten behoorlijken tijde aan
de gouverneurs zullen worden opgezonden ; zullende
daarbii tevens melding worden gemaakt van de ontvaners,die in het inzenden hunner staten zijn achterlijk
g
gebleven
°. Dat de arrondissements inspecteurs zullen worden bePlast met het invorderen der boeten , die aan de ontvangers , onder hen ressorterende, en die in gebreke mogten zijn gebleven , zullen worden opgelegd;
zullende deze moutanten , tegen quitanc?e, door hen
aan de provincie gouverneurs worden overgemaakt.
5^. Dat aan de provinciale gouverneurs zal worden opgea
dragen het invorderen der Foeten die aan de nalatige arrondissements inspecteurs zullen moeten worden
opgelegd , met last , om het bedrag dier boeten , gevoegd bij de aan hen overgemaakte boeten der ontvangers , eenmaal 's maands , over te storten bij de
agenten van den algcmeenen ri jks kassier , in de hoofse
plaatsen der provincien , mitsgaders om de daarvoor
uitgereikt wordende quitancien over te naaken aan de
generale thesaurie, wau>>van het bedrag aldaar als eene
buitengewone ontvangst voor het rijk zal worden te
boek gesteld.
$Q. Dat aan de gouverneurs in de provincien ten. ernstig
ste- zal worden aanbevolen , om de stiptste nakoming
van tlit een en ander met al hun vermogen- te bevorderen , waardoor dezelve gouverneurs alleen kunnen
worden in staat gesteld , om op den tienden dag van
de maand, volgende op de dienstmaand , de bij huur
opgemaakt wordende maandstaten , overeenkomstig art.
65 van het algemeen reglement op te zenden.
7 0 . Dat , wanneer de arrondissements maandstaten niet
alle , op het vastgestelde tijdstip , bid de gouverneurs
mogten zijn ingekomen , de provinciale maandstaten
evenwel uit de voorhanden arrondissements maandstaten vervaardigd en door de gouverneurs , op het tijdstip bij het voorst. art. 63 bepaald , zullen w ordei
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Qpgezonclen, onder vermelding der in gebreken ge.
bleven arrondissements inspecteurs
Dat de gouverneurs in de provincien, behoudens de
inzending, aan de betrokkene administratien der ontvangsten , van de pro '. inciale maandstaten, sub a van,
het gemelde 63ste artikel van het algemeen reglement
bedoeld , verpligt zullen zij n , om aan dezelve administrcrtien een exemplaar te doen toekomen van den
staat, bij list. b van (lat 6 ste artikel omschreven, ge-iijktij dig met de afzending , deswege , aan den provincialen administrateur van 's rij ks schatkist en dus vóór,'
den peen
en twintigsten van de maand , op de dienstmaand volgende.
00 Dat deze ontwikkelde provinciale maandstaten , voos
de betrokkene administrateurs der ontvangsten , zullen
strekken om , in de eerste plaats , de werkzaamheden
der gouverneurs, wegens de splitsing der ontvangsten
in de hoofdsom en opcenten te kunnen nagaan , en.
aorfi , 'in de tweede plaats , vóór of op den vqft ien—
den dag van de tweede maand na de dienstmaand
,aan Ons eene gesplitste opga e te kunnen aanbieden,
geheel beantwoordende aan den modelstaat , onder n°.
38 (art. 71), bid het algemeen reglement vastgesteld,
en zulks onverminderd het inzenden aan Ons, op den.
c Jftienden van de eerste maand , na de dienstmaand,
van Benen staat, die slechts in massa de ontvangsten.
der vorige maand zal kunnen aanwijzen.
Afschrift dezes , onder kopiielli ke medcdeeling van het rapport eter bouengemclde commissie , zal worden gezonden aan'
Onzen minister van financien , en aan Onzen staatsraad, administrateur der directe belastingen.,
— uitgaande rebten
,, , in en
en acciinsen , ter uitvoering, mitsgaders aan de algemeene
rekenkamer en aan de meergenoemde commissie, tot informatie en narigt.
Brussel , den i 7dcn Julij /825.
BESLUIT (^ccn den
1 02.

(*)

27

October 182,

n°.

WTI WILLEM enz.
Op de voordragt van Onzen staatsraad, administrateu r de r
( a') Vcrbeli3 k de noot , l,lacEz,
v an het Ic. stuk del HANDLEIDING,

L
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directe belastingen , in- en uitgaande rcgten en aceipuscn
Fan den 3deri (lezer , n". 8 , tot het vaststellen van ecnige
wijzigingen in het algemeen reglement op bet beheer van
's rij ks geldmiddelen , met betrekking tot het werk der maandstaten van deszelfs administratie , zoo ten aanzien der termijPen van inzending, als van eene verbeterde inrigting derzelve , mitsgaders tot Ziet bepalen , dat wegens lederen jaargang , behalve (le twaalf maandstaten , nog een slot-of saldostaat Zal worden opgemaakt ;
Gezien bet rapport van Onzen minister van financien ,
Nan den t,clen dezer, n°. 66 ;
Gezien het rapport van de commissie uit de algemeene
rekenkamer , belast geweest niet het opstellen van het algemeen reglement op het beheer van 's r i ks geldmiddelen, vat
den 26steft dezer , la. l3;
Herzien Ons besluit van den r 7den Julij 1825, n o. 93;
:lebben besloten en besluiten
Art. 1,
Onzen staatsraad', administrateur voornoemd , wordt geinagtigd , om in de formulieren , vastgesteld bij art. 5i , 79
en 63 van het algemeen reglement op het beheer der geldzniddelen van het honingri j k , die wij zigingen en bijvoegingen
eiaar te stellen , welke worden vereiselit , om deze staten te
doen bevatten al de ontvangsten en betalingen , de inks middelen betreffende, die op deze [maandstaten behooren vetaratwootd, te weiden.
Art. 2.
De termijnen van inzending van de onderscheidene maandstateu, betreffende de directe belastingen , in- en uitgaande
Tegten en acct j nsen , warden, met uitzondering van den staat
n u , t 2 , welks inzending bepaald blijft zoo als voorgeschretieu
is 11 art. 63 van het gedacht algemeen reglement, en van
den staat , welke ;fan Ons , ingevolge art. g van Ons besluit
v«n den 17 Julij , n". 95 , door meergenoemden staatsraad ,
administrateur , moet worden aangeboden , verlengd en bepaald als t olgt :
a. De staten n°, 2 en 5 , door de ontvangers op te maken , op den v tiJden, in plaats van op den derden dag van
iedere maand , en zulks voor zoo veel hun kantoor op trieer
(Ian twee uren afstands van de residentie van den arrondissements inspecteur is gevestigd ; blij vende de overige ontvangers ver'pliEt , g-ezvgde maandstaten op den derden dag vair
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iedere maand aan gemelde inspecteurs te doen toekomen,
b. De staten n°. 4- en 5 , door de arrondissements inspecteurs op te maken , op den twaalfden, in plaats van op dei,
zevenden dag van iedere maand.
c. De staat n°. i 1 , door den gouverneur der provincie op
te maken , op den vijftienden, in plaats van op den tienden dag van iedere maand.
cl. De staat n°. 18, door Onzen staatsraad, administrateur voornoemd , op te maken , op den twintigsten, in
plaats van op den vijftienden dag t an iedere maand.
En worden mitsdien de artikelen 36 , 41, 63 en 70 van
het meergemelde algemeen reglement gewijzigd als volgt :
Art. 36. a Deze toezending zal zoo spoedig plaats hebben,
« dat de arrondissements inspecteurs uiterlijk op den derden
u dag, op de dienstmaand volgende , de maandstaters , met
E, de daartoe behoorende stukken , kunnen hebben ontvangen.
(c De bovenstaande termijn wordt nogtans verlengd met
« twee dagen , en dus bepaald op den vijfden dag , op de
e( dienstmaand volgende, voor die ontvangers , wier kantoren
o p meer dan twee uren afstands van de residentie van der
(t arrondissements inspecteur gevestigd min.
Art. 41.«Deze drie exemplaren zullen , onder bijvoeging
« der gnitancien van overstorting en der bewijzen van beta0 ling, door de arrondissements inspecteurs aan de gouver(c neurs der provincien worden opgezonden ; bij welke gou,
verneurs deze staten en stukken moeten zijn ingekomen ,
p den twaalfden dag van iedere maand , op de
« vóór of
• dienstmaand volgende.
De voorschrevene vervaardiging der arrondissements maand• staten , en de opzending aan de gouverneurs, geschiedt
u in alien gevalle , niettegenstaande de ontvangers-maandstaten niet alle bij de arrondissements inspecteurs mogten zijn
« ingekomen. »
Art. 63, « De provinciale maandstaten , behoorende tot de

o

u directe belastingen, de in- en uitgaande regten en
« accq nasen , zullen worden onderscheiden :
In de zoodanige, die in massa cie opbrengsten aan(t wijzen , welke op de hoofdsom en de verhooging
(c dezer middelen hebben plaats gehad , en
b, « In de zoodanige, die de opbrengsten op de hoofd.
(( som en op de verhoogingen dezer middelen afgiongt

cc. ((

• derlgk voorstellen.
E ^'
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ac De maandstaten , onder a vermeld , en ingerigt volgens
4 het model , b(l bet tegenwoordig reglement vastgesteld ,
e worden in triplo opgemaakt , waarvan een exemplaar voor
k den mi nister van financien, een tweede exemplaar voor
t( den betrokken administrateur der ontvangsten , en het
(c derde exemplaar voor den gouverneur zelven bestemd is.
• De opzending aan den minister van financien en aan
u den betrokken administrateur der ontvangsten zal plaats
a hebben uiterlij k op den vqf tienden dag , volgende op de
k dienstmaand.
(t De maandstaten , onder b vermeld , en ingerigt volgens
u het model , bij het tegenwoordig reglement gevoegd , wor4( den in duplo opgemaakt, en , onder bij voeging der quitano tien van storting en bewijzen van betaling , vuór den vyf
c en twintigs1en van de maand , op de dienstmaand volgen(4 de, gezonden aan de administrateurs van 's rjks schatkist
a in de provincien.
a De gouverneurs der provincien ontvangen een exemplaar
a terug, voorzien met Bene erkentenis van overname der quia taneien van storting en bewijzen van betaling.
u In betrekking tot de beide maandstaten a en b, hier voren
«c gemeld , zal daarop worden gelet , dat wegens, de grondbe(( lasting, bet personeel en de patenten, de restanten van
(( vorige dienst j aren , op afzonderlijke maandstaten aangewe..
a zen , en al de ontvangsten in de maandstaten van de look pende dienst verzameld worden.»
Ast. 7 o. u Deze opgaven zullen vóur of uiterlij k op den
u twintigsten van de maand, op de dienstmaand volgende,
u aan den Koning worden aangeboden.
cc De staten , deswege op te maken , zullen cie opbrengst
0 van de dienstmaand aanvvgzen , en tevens de herhaling beK vatten van de opbrengsten over elk afgeloopen kwartaal of
u gedeelte van dien. a
Art. 3.

De boeten , bij art. 1 en z van Ons besluit van den t7den
Juli II. , n°. 9 3, bepaald , blijven , met in achtneming der
bier voren gemaakte wijzigin gen , behouden.
Art. 4.
Onverminderd het bid meergemeld algemeen reglement bepaalde, omtrent de gewone maandstaten, welke dus ook , als
naar gewoonte, N oor de maand December moeten worden
i41.-ezonden , milieu , voor de administratie der tlirecto betas-
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tingen , in- en uitgaande regten en accgnsen , na den afloop
r tin ieder dienstjaar , en wel door de ontvangers op den 2osten
Maart , door de arrondissements inspecteurs op den 27sten
van dezelfde maand , door de gouverneurs op den 5den April en
door Onzen staatsraad, administrateur voornoemd, op,den 15den,
der gemelde maand April , vol g ende op het dienstjaar , voor
gemeld jaar , worden ingezonden op den bepaalden voet slotof saldostaten,, volgens de formulieren 2 , 5 , 4 , 5 , 12 en
13 , welke na verificatie van de boeken en schrifturen zullen
worden opgemaakt , en aldus gezuiverd zullen moeten zijnan al de abuizen en misstellingen , die in de staten van de
maand December of in de vroegere staten moeten zijn ingeslopen , en waarin ook opgenomen zullen worden die ont.
vangsten , welke , ten gevolge van het niet tijdig inkomen van
de opgaven , in de Staten van de maand December niet zou'
den hebben kunnen begrepen worden.
Afschrift dezes zal worden gezonden aan Onzen minister
van financien en aan Onzen staatsraad , administrateur der
directe belastingen , in- en uitgaande regten en accijnsen ,
ter uitvoering , mitsgaders aan de algemeene rekenkamer en
aan de commissie biervoren genoemd , tot infortnatie en
naI igt.
Gegeven te 's Gravenpage, den eisten October des jaars
.325 , het twaalfde van Onze regering.
(Geteekend)
WILLEM.
Van wege den Koning ,

(Geteekend)

J.

G. DE MF.Y VAN STREEFKERK.

Accordeert met deszelfs origineel,

De griffier tér stoats secretary ,
(Geteekend)

L. U. ELIAS SCHOVEL.

Voor eensluidend afschrift ,

De commies , belast met de af peeling
,personeel en algemeene zaken,
BLOM VAN ASSENDELFT.

GENIAAL. Zie Ie stuk , bladz. 3o5.
Volgens eerre resolutie van den beer staatsraad in gewonen
dienst , belast met de administratie der directe belastingen ,
in- en uitgaande regten en accijnses , van den 25 November
1825 , n o. 72 , zijn , b j verschillende koninklijke besluiten ,
til d,; admodiatie wegens den accijns op het gemaal begrepen s
E 5
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De provincie Noord-Braband, met uitzondering van de
steden s _Hertogenbosclh , Breda, Bergen-op-Zoom,
Willemstad ea Grave.
De provincie Zuid-Brzband , met uitzondering van de
steden Brussel en Leuven.
De provincie Limburg , met uitzondering van de steden

Maastricht, Roermond en Venlo.
De provincie Gelderland , met uitzondering van de steden 4rnhem , Nij megen, Zutphen , Harderwijk , Tiel,
Zaltbommel en Doesburg.
De provincie Luik , met uitzondering van de stad Luik.
De provincie Oost-Vlaanderen , met uitzondering van de
steden Gent, Oudenaerde en Dendermonde,
De provincie Trest-Vlaanderen, met uitzondering van de
steden Brugge , Oostende, Yperen, Veurne , MYleenen en
Nieuwpoort.
De provincie Henegouwen, met uitzondering van de steden Bergen , Doornik , Charleroi en na 1 Januarij 1326
ook van de stad 4th.
Van de provincie Zeeland alleen dat gedeelte, hetwelk ge..
legen is tusschen de Westerschelde en de grenzen der provincien Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen.
De provincie Namen, met uitzondering van de stad Namen,
De provincie Antwerpen, met uitzondering van de steden
Mechelen en Lier.
De provincie Overij ssel, met uitzondering van de steden
Zwolle, Kampen, Deventer en H asselt.
De provincie Groningen , met uitzondering van de stad
Groningen , doch in deze provincie eerst met primo Janaarij 1826 (koninklij k besluit van den 51 October 1825 , n v . ui.)
De provincie Drenthe, met uitzondering van de stad Koevercl n , en
Het Groot- Hertogdom Luxemburg, met uitzondering
N an de stad Luxemburg.

Antwerpen,

--- Niet onbelangrijk is ons voorgekomen de circulaire ,
te dezer zake , door den heer gouverneur van Groningen,
onder dagieekening van 21 Julij 1825 , n°. 26, aan de
hoofden der besturen en rijks ontvangers in 'die provincie geschreven; hopende wij, dat het wijzigend koninklijk besluit van 31 October 1825, 0. 14, (bedoeld
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bij de bovengemelde dispositie der administratie van 15
November 1825 ,) ons Rader zal worden medegedeeld.
a Toen , met den aanvang van deze maand , de admodiatie
,van den accijns op liet gemaal werd ingevoerd , en overeenkolnstig, het verlangen der provinciale staten , bg wege van co b.
lecte , de accij ns bij provisie ten behoeve der gemeenten werd
gecontinueerd, oen het voorgesteld abonnement met de korenmolenaars geleidelijk voor te bereiden , werd elk oogera
blik de approbatie van het ingezonden reglement verwacht,
en ik hield het dus overbodig , meer dan algemeens aanwijzing te geNen van hetgeen aan de hoofden der plaatselijke be sturen en 's rijks ambtenaren te doen stond , in den korten
tusschenttjd van het wegblijven van gedacht reglement, vertrotivende daar te boven op hunnen ambtsijver en goeden wil.
Ik heb echter reden , om van achteren biervan terug te
korren , en acht mij verpligt eenigzins nader met ulieden in
de bij zonderheden te treden van het gewigtig onderwerp der
admodiatie ; eensdeels , om uwe gepaste twijfelingen uit den
weg te ruimen , anderdeels, om de hier en daar plaats hel,l)cnde nalatigheid te doen ophouden , en in het algemeen
out meer gegronde inzigten te doen vormen van den tegenwoordigen stand van zaken , die al zeer zonderling zaniengestcicl en dus niet zoo maar voetstoots naar waarde te kenven is,
Ik bedoel hiermede tevens alle de gedane vragen te beantw oorden , en verdere aanvragen voor te komen.
fie wet van den 21 Augustus 1822 op het gemaal (*) wilde de
heffing bij collecte ten behoeve van het rij k , in de eerste plaats,
zoo als wij die tot op den laatsten der jongst verloopene
j1](Ian(l gehad hebben.
Men
en zag vooruit ,, dat of de opbrengst ten platten lande doom
(le fraude zonde mislukken., of de executie de ingezetenen te
`'t el drukken,
Daarom werd bepaald , dat men den accijns zoude kunnen
omslaan o ' et, de gemeenten ten platten lande, en dooi,• hunne besturen , voor hunne rekening, doen , heffen, hetwelk
enen tien naam gaf van admodiatie of uitkoop.
Die heffing werd op tweederlei wijze daargesteld , namelik,
of hi lj('ge van abonnement niet de korenmolenaars, of b
% e c \ast lnoofdellj ken omslag over de ingezetenen.
fel het eerste geval bleef de collecte, dab i4 de heflïng
(,) Zie Stcwt3biczd van 182,: , n4. 36
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gaar gelang van consumtie , en telkens bij het ter molen zenden van het graan gevorderd , bewaard , dus trok geheel het
voorgeschrevene op de veraccijnsing noodig ; terwgl, in het
laatste geval, dezelve verviel , en alles zich bepaalde in eenen
hoofdelijken omslag, die de belasting meer tot een beschreven
middel deed overgaan.
T oen het onmogelijk was de hang van den accijns bij
collecte , ten behoeve van het rijk , te behouden, en het gouvernement , voor deze provincie , de admodiatie wilde, verkozen de provinciale staten het middel van abonnement met
de korenmolenaars , en , toen daarop de quota der provincie
werkelijk bepaald werd , en het tijdstip van de invoering op
.3. 0 . dezes vastgesteld , hebben zij een reglement geconcipieerd,
hetwelk bepaalt, hoe de collecte zal zij n bij abonnement met
de molenaars , en daar , waar dit vooreerst niet mogt gelukken.
Dit reglement is nog altijd het onderwerp van onderhandelingen met het gouvernement, en intusschen wordt de accijns op den ouden voet voor rekening der gemeenten ten platten lande gepercipieerd , terwijl in Drenthe de heffing bij collecte geheel ophoudt , in Vriesland ten behoeve van het rijk
voortduurt.
Uit zulk eenen stand van zaken moeten noodwendig onzekerkeden ontstaan, die ik zal trachten , zQo veel mogelijk ‘, op
te lossen.
a. ) Men vraagt , of de wet van den 21 Augustus 1822 geheel nog in werking is , dan of de contraventien tegen
den accijns nu als misdrijven tegen plaatselijke belastingen moeten worden beschouwd ?
Mijns inziens, is de wet nog geheel in werking r
--- want , naar aanleiding van art. 3 9 , wordt nog
altijd dezelfde acegns o p het gemaal geheven of
gecollecteeid , wel is waar , wanneer de admodiatie
geregeld is , door de zorg der plaatselijke besturen ,
LU voor hunne risico , doch even zeer ten behoeve van
's rijks schatkist , als of er geene admodiatie was.
Iti alien gevalle is de wet in werking, hier , waar
de accijns op den ouden voet voor rekening der gemeenten door s rijks ambtenaren wordt geheven bij
collecte.
I. ) Men vraagt : wat moeten 's rijks M- wat moeten plaat
selike beambten thans doen ?
Mijns inziens , volgt dit duidelijk uit de hierboven
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gegevene omschrijving van den stand van zaken.
De rijks ambtenaren moeten continueren in hunne
werkzaamheden , en zich verstaan met de plaatselijke
beambten.
Deze , op hunne beurt, behooren in aanmerking
te nemen , dat de gemeenten er een groot belang bij
hebben , vooral in dezen tusschentljd , de opbrengst
van den accijns zoo veel mogelijk te verzekeren , en
de molenaars te doen gevoelen , aan welke surveillance
zij , bij betere inrigtingen en meer middelen van toezigt , kunnen onderworpen worden.
ik kan dit niet genoeg aan de heeren schorten aan
bevelex ; terw ijl ik de heeren ontvangers wederkeerig
hierop attent maak , ten einde beiderz ijds de verdere
beambten worden aangespoord tot verdubbelde pligts
betrachting en hartelijke zamenwerking.
Het zal mij , dienvolgens , aangenaam zijn te ver-:
nemen , dat de dienst zoodanig geregeld wordt I dat
overal dezelve wordt waargenomen door eenen rijks
beambte en plaatselijke beambten gecombineerd ,
hetzij men den veldwachter of schátter van het slagvee , den -laatsten onder zekere schadeloosstelling,
daartoe neme , hetzij men bode of andere suppoosten daartoe aanwijst , als wanneer het personeel der
surveillance word t verdubbeld en gevolgelkjk dbel na,tiger kan werken.
c.) Men heeft mij van verschillende kanten aanvragen gedaan naar- orders op den vervoer van brood en meel ,
die men of plaatselij k: wilde stellen , of gewestelij k verlangde, ook omtrent eene peilrekening bij bakkers
en meelverkoopers , als eene wenscheli j ke zaak , mijne
tusschenkomst verzocht , -- en eindelij k 'verschillende
vragen en voorvellen van minder belang, gedaan.
4p alle dozen diene , dat men moet afwachten ,
wat door het t gouvernement zal worden beslist op
het ingezonden: reglement, en intusschen zich te vreden houden met de algemeene bepaling der wet.
Het is buiten mijne raagt, en evenzeer buiten die
der gemeente-besturen , iets meer voor dit oogenblik
te doen f en men kan , bij goeden wil , de surveillance
oneindig verbeteren.
ik rid naanwket iig doe* toezien op de gedragiugen der
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ambternareti , en heb met leedwezen te dien aanzien reeds nu
kunstige rapporten. ik stel mij voor, onverbiddelijk ge&reng .te zijn tegen diegenen, welke bij deze gelegenheid
ondanks alle aansporing , hunnen pligt blij ven verzuimen.
De beer hoofdinspecteur der belastingen zal zelf, en door
de hoeren controleurs, den gang van zaken overal opnemen{
n achtetvolgens zijne instructie , des noods , orders stellen
tk verwacht , dat zijne rapporten in het vervolg gunstiger
sten worden , en de gemeente-besturen met dien ambtenaar
zich zullen verstaan over de regeling van de dienst.
Hiermede vermeen ik vooreerst mij van mijnen pligt gekweten te hebben ; zullende , noodra omtrent het reglement zal
zijn gedisponeerd , daarvan kennis en nadere inlichting wortien gegeven.
De gokivernéur der provincie Groningen I
(Get.)
G. W. VAN IMH,orF.
aemeentc-goederen. Zie NOTARISSEN.
GENEESKUNDIGE DIENST.
De maatregelen , in Zuid-Holland genomen , tet' bevordering van de zoo heilzame vaccine, schi j nen ons
toe, door middel van dit werk, meer algemeen bekend
te moeten worden gemaakt,
REGLEMENT ter bevordering van de
koepok-inenting ira Zuid-,Holland.
Art, 1.
Alle openbare en bijzondere onderwijzers en onderwijzeressen van het lager schoolwezen , hoegenaamd, zullen bij
voortduring geene kinderen- op hunne of Nare scholen mogen
Aannemen, dan die voorzien zijn van een behoorlijk bewijs ,
bondende dat dezelve de koepok-inënting ondergaan of de
natuurhike kinderziekte gehad hebben ; zijnde dit bewijs het
getuigschrift , dat de genees- en heelmeesters , ingevolge art.
van Zijner Majesteits besluit van den laden April 18 t 8 ,
(staatsblad n o. 2o) , verpligt zijn gratis te verleenen na den
geregelden a fl oop van elke koepok-inenting.
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Art. 2.
Bij de acte van aanstelling , aan de schoolonderwijzers en
schoolonderwijzeressen , ingeval van beroep i verplaatsing
anderszins , voor het vervolg af te geven , zal duidelgke en
afzonderlijke melding gemaakt moeten worden , dat zij zich
tot de nakoming der bepalingen van art. i biervoren , verbonden en beloofd hebben, dezelve met en benevens al de
opgelegde verpligtingen van den toegewezen post , op de
strafbepalingen daartoe staande , getrouwelijk te zullen in acht
nemen.
Art. 3.
Aan de schoolonderwijzers en schoolonderwijzeressen , die
reeds eene acte van aanstelling hebben bekomen , en anderen
die , ingevolge bewijzen van algemeene toelating , door de
provinciale commissie zoor eersen bepaalden tijd verleend, tot
iet geven van onderwijs bereids , doch voorloopig , geregtigd
en onder het getal der wettig erkende onderwijzers opgenomen zij n , zullen de plaatselijke besturen , onmiddellijk na de
bekendwording dezer dispositie , in geschrifte moeten te ken nen geven , dat zij insgelijks tot de opvolging van het hier
boven sub t bepaalde gehouden zijn , en mitsdien , om onderwijs te kunnen geven , van de ouders hunner leerlingen
zullen moeten vorderen het getuigschrift aldaar aangewezen ,
zoodanig , dat zij , bid het eerstvolgende bezoek van den
schoolopziener , de noodige bewijzen voor eiken leerling kunnen vertoonen , en er geene kinderen , die de natuurlijke
kinderziekte niet gehad of de koepok-inënting ondergaan
hebben , op hunne scholen gevonden worden.
Art. 4.
De getuigschriften zuilen berusten in handen der onderwijzers , om bij de schoolbezoeken van de schoolopzieners , en
verder ten allen tijde , te kunnen worden vertoond ; zullende
de plaatselijke besturen zich a ^i hunne zijde mede moeten
verzekeren , dat er geene kinderen zonder het gevorderde
bewijs op de scholen aanwezig zijn , en op ongezette tijden
bij herhaling inspectien doen , of laten doen , en de vertooning der getuigschriften van de schoolonderwijzers en de schoolonderwijzeressen afvragen.
Art. 5.
Onder de bovenstaande bepalingen moeten ook voornamelij k begrepen worden de armscholen van verschillenden aard,
en alle andere , onverschillig door wien opgerigt of bestuurd,
A'
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wordende ; zul'encle de armbesturen , de directieai en admEi
iiistrateurs van liefdadige gestichten anti de onderwijzers ets
onderwijzeressen het noodige getuigschrift ter hand stellen ,
overeenkomstig de aanteekeningen , welke zi j , ingevolge art. á
van Zij ner MajeSteits besluit van den iaden April 18 t8 0
verpligt min te houden van alle kinderen , die door eenig liefdadig gesticht opgevoed worden of wier oudereen onderstand
genieten, en die binnen eersen bepaalden tij d moeten ge-.
vaccineerd zijn , waarvan dan ook bij de gedaan wordende
schoolbezoeken zal moeten blijken.
Art. 6.
Onder de algemeene benaming van scholen moeten almede
begrepen worden de kostscholen 4 voorts alle naai- brei- en
andere winkels , speel- en kinderschoolt j es : in eens alle ver-.
zamelingen van kinderen , die de opvoeding of het lager onderwijs ten doel hebben ; zullende de plaatsel ij ke besturen,
voor zoo verre dezelve niet onder het onmiddell ij k toezigt van
de schoolopzieners mogeten staan, de vereischte maatregelen nemen , om , volgens de bij deze gematkte bepalingen,
Let noodige tot stand te brengen,
Art. 7.
De provinciale commissie van onderwijs zal de gclroo}opzieners aansporen , om op de hij deze gemaakte bepalingen naatiw..Zeurig acht te geven, en om bij hunne rapporten afzonderlijk
melding te maken wegens die schoolonderwijzers , die ten
aanzien van de koepok-in e nting hunner leerlingen al dan niet
de bedende getuigschriften hebben vertoond , als ook van de
maatregelen , die zij , ingeval van nalatigheid , genomen
hebben.
Art. 8.
De plaatsel ji ke besturen zullen dadelijk kennis Moetenge~.
ten , indien er onderwij zers weig.;rachtig moeten zij n, om
zich overeenkomtig de bij deze gemaakte bepalingen te gedragen , o dezelve op eer igerhande wjze zouden trachten te
ontduiken,
Art. 9,
De administratien , coimiSsien of directief over collegieri
of instituten , behoorende tot het middelbaar onderwijs , zullen
ter bereiking van het algemeen maken der koepok-inëntmg
de vereischte maatregelen nemen , en de onderw)zers in dezelve van hernoodi&e ouderxigten.
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Art. 10.
De pliiatsehjke besturen zullen de administrateuren van alle
weldadige gestichten hoe ook genaamd ,, alsmede alle arnrbe-^
2orgers , ten ernstigste aanmanen tot , de stipte nakoming vaat
al de artikelen , vervat in het besluit van den eden April
1818 , op poene van te zullen verbeuren de boete , bij art. L
der wet van den Eden Maart 1313, (staatsblad n°. 12) vastgesteld , ten einde alzoo de nadeelige gevolgen worden voorgekomen , welke uit nalatigheid in het handhaven dier maat,
regelen noodwendig moeten voortvloeijen.
Art. 11.
De plaatselijke besturen zullen al verder de noodige maatregelen nemen , dat , zoodra er iemand door de kinderziekte
wordt aangetast , daarvan dadelijk aan hen en aan de genees
kundige autoriteiten wonde kennis gegeven , en dat er , gedurende het grasseren dier ziekte , in de huizen van de behoeftige zieken, tweemalen daags de minerale beroo.ingen
worden in het werk gesteld.
Art. 12.
De stads doctoren en de genees- en heelmeesters van alle
liefdadige gestichten en armen-inrrgtingen , zullen voortaan
voor iederen uit de armenkassen bedeelden of door het plaatselijk bestuur tot de koepok-inenting opgegevene , en die door
hen gevaccineerd zal wezen , boven hun gewoon tractement
genieten eetre toelage van 4o centen nit de plaatseljjkke kas ,
volgens de staten, deswege door dezelve alle jaren , voorzien
van het visa der plaatselijke autoriteiten , deer te leggen , mits
Cie loop en afloop der vaccine behoorlijk door hen rooide
geobserveerd ; wordende bij deze tevens gesupprimeerd het
vaccineren der behoeftige klasse door Bene geneeskundige
commissie , op zekere bepaalde dagen , aren en plaatsen ; ál♦
zoo de ondervinding heeft geleerd , dat zoodanig eene wijze
van in e nting dikwerf een zeer onzekere waarborg oplevert
tegen de kinderziekte ; wordende wijders de geneeskundige
comtnissieii te 's Graven/iage en Dordrecht bij deze liezsinIíerd het bepaalde bij art. t I van Zijner Majestelts besluit vaal
den jijden April 1818 , (staatsblad n°. 20) , volgens hetwelk
aan haar de zorg wordt opgedragen om altijd , Voor zooveet
zulks doenlijk is , de stof der ware vaccine in voorraad te heb.
ben , ten einde in slaat te zijn dezelve aan de medicin ddea
toren of heelmeesters , welke die benoodigd niagten liebbeil
te kunnen uitdeelen.
F
I. D. II. St.
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Art. 15.
Alle genees- en heelkundigen in Zuid-Holland rallen , hij
hét afgeven van certificaten , met de vcreischte omzigtiglheia ,
w elke het gevvigt der zaak vordert, te weck gaan , en dezelve
niet afgeven dan alleen aan zoodanigen , bij welke de koepokken zijn ingeënt, met dat gevolg, dat dezelve, bij eenen regelmatigen afloop , al die verschijnselen hebben opgeleverd,
die 'de voorbehoeding tegen de kinderziekte waarborgen.
Art. 14.
Aan de officieren bij de regtbanken , burgemeësteren der
steden, en schouten der gemeenten ten platten lande in Zuid-,
Holland, is opgedragen , om aan dit reglement de hand te
houden , daarop te doen vigileren en de gecalangeerden te
vervolgen.
Zullende tot dat einde een exemplaar van dat reglement
aan alle de voornoemde officieren , mitsgaders stedelijke en
gemeentebesturen, gezonden worden.
En op dat niemand hiervan eenige onwetendheid voorwende , zal deze, na bekomene goedkeuring des Konings, worden afgekondigd en aangeplakt , alomme waar zulks te geschieden ,gebruikelijk is.
Goedgekeurd bij Zijner Majesteits besluit van den 16dcn
Augustus x825 , n°. l oo.
--- Tot beter verstand van voormeld, door lr. h. Bede -•
uteerde staten van Zuid - Holland , op den 9den September 1825, publiek gemaakt reglement, kan nog strek-r
ken het navolgende
EXTRACT nit liet verbaal van het verhandelde bij Hun Ed., Gr. Achtb. van
G.
den 11 October 1825. (n e.
S. n°. 6.)
Is gelezen eene missive van den burgemeester van Zevenlauizen, de dato 2 9 September 1825 , n°. 76/1o3 , daarbij,
naar.aanleiding van het bij de dispositie van den 9 den September ll. , n°. 1 , aan de plaatselij ke besturen kenbaar gemaakt reglement , ter bevordering van de koepokinenting,
voorstellende, om, vermits de registers van den voor eenige
j 1nkr aldaar overleden heelmeester, die de inënting der vaccine hij een aantal kinderen heeft verrigt , na deszelfs overlijden zin verloren geraakt, zoodanige kinderen ter school
1734x.
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tde te laten op de verklaring der ouders, dat hunne kinderen
de vaccinatie hebben ondergaan , versterkt door een certifi vaat van eenen genees- of heelkundigen , dat het hem tut de
overgeblevene kenteekenen waarschijnlij k voorkomt , dat die
kinderen gevaccineerd zijn geworden.
En wijders gelezen zijnde het deswegens van de provinciale
eomrnissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt, te 'sGra
venliage , ingewonnen b'erigt, vervat in derzelver missive vare
den 4den dezer.
Is goedgevonden en verstaan , den burgeméetter van Zevenhuizen bij deze te kennen te geven , dat zóodanige dier
deren , bij welke de pokdellen det vaccine duidelijk voorhanden zij n , ter schok kunnen worden geadmitteerd , op de
verklaring der ouders , dat hunne kinderen de vaccinatie heb=
ben ondergaan , versterkt door een certificaat van eenen genees- of heelmeester , hoddende, dat het hem uit de overgeblevene pokdellen waarschijnlijk is voorgekomen, dat de kinderen behoorlijk zijn gevaccineerd; doch dat de zoodanigen,
bij welke d e pokdellen der vaccine minder zigtbaar zijn , alvorens op nieuw moeten worden gevaccineerd.
En zal hiervan, bij een gedrukt exemplaar dezer dispositie 4
worden kennis gegeven , zoo aan den burgemeester van Zevenhuizen, tot informatie en narigt , als- aan de biirgetees teren en wethouderen der steden en de burgemeesteren (let
overige gemeenten, ten platten lande , tot informatie , en tors
einde te zorgen , dat men zich , bij voorkomende gelegenheden , dien overeenkomstig gedrage ; mitsgaders aan de provinciale geneeskundige commissien te 's Gravenlutge en te
Dordrecht , en aan de districts-schoolopzieners in Zuid-Holland , respectivelijk , tot informatie.
-- Bij besluit des gouverneurs van' Gelderland, van
Julij 1825, n o. sq, 3 (gelijk vroeger bij dat des gouverneurs van Utrecht , d. d. 6 Mei 1825,) zijn de plaatselijke besturen aangeschreven , om tegen kwakzalverij

en ongeoorloofde uitoefening der praktijk te waken.
Zie voorts BEGRAFENISSEN en GEVANGENISSEN.
Genootschappen. Zie MAATSCHAPPIJEN.
Geslachtnamen (Bepalingen omtrent het aannemen van
Paste). Zie Staatsblad n°. 74.
F 2
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Gestichten voor bedelaars. Zie BEDELA RIT.
Gevangenen. (Genootschap, tot zedelijke verbetering
van dezelve.) Zie MAATSCHAPPIJEN.
EN.
GEVANGENISSEN. Zie Ie stuk , bladz. 3o5.
Overeenkomstig de toezegging, ter aangewezene plaatse
gedaan , vermeenen wij bier zoodanige stukken te moeten opnemen , als strekken kunnen , om een overzigt van
liet nieuwe stelsel van beheer der gevangenissen aan de
gebruikers onzes werks te bezorgen.
Organiek besluit van den 'den November 1821, n°. 16.

wrr WILLE enz.
Op de rapporten en daartoe behoorende bijlagen van de
commissie , benoemd bij Ons besluit van den 12den December 1820 , n°. gif , (*) en van Onzen minister van justitie ,
betreffende de inrigting en het bestuur der gevangenissen
binnen het Rijk;
Gelet enz.
Hebben besloten en besluiten
EERSTE TITELd

Classificatie en bestemming der gevangenissen en
huizen van bewaring.
Art. 1.
De bestaande of in te rigten gevangenissen , tot straf bestemd , zullen in drie klassen zjn verdeeld , te weten:
10. Huizen van correctie.
2 9. Huizen van reclusie en tuchtiging.
5°. Huizen van militaire detentie.
Art. 2.
Behalve deze gevangenissen zullen er bestaan :
1 0. Huizen van arrest.
2°. Huizen van justitie.
5°. Provoosthuizen.
40 . Huizen van bewaring.
(*) Deze commissie bestond uit de heeien baron J. Pa el , bacon C. L. C.
de Srzellrnek, th. P. de ,Bye en 4. P.

J. van Keverberg van Kessci, I.
de Moor.
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Art. .
De huizen van arrest en van j tmitie , alsmede de provoosthuizen , zullen bepaaldeli )k bestemd zijn tot de verzekerde
bewaring der wegens misdaad of wanbedrij f beklaagde of beschuldigde personen.
Art. 4.
Daar «aar de huizen van arrest , cie huizen van j ustitie en.
de protoosthisizen in dezelfde stad bestaan , zal Ons de vereeniging van dezelve , mits niet behoorlijke inwendige afscheicl ingen , orden voorgedragen , zoo veel en zoo spoedig dit
doenlijk zal worden bevpndcn ti en op zoodanige wijze, als
voor bet rij k bet meest voordeelig zal wezen.
Elk in dier voege vereenigd gebouw, zal den naam dragen
van burgerpk- erg militair-!utis van ver,;ekering.
Art. 5.
Niet te min zullen in deze burgen/1 1 1:e en militaire huizen
van verzekering kunnen worden toegelaten , ten einde aldaar
nne straf te ondergaan :
1°. De burgerlijke en militaire geus ngcuen , welke in die provincie , waar zoodasiig buis gelegen is , tot eene gevangenisstraf , den tijd aas vier A zes maanden , naar ornstaridigheden , niet te boven gaande , zullen zijli veroordeeld.
2 0 . De militairen welke slechts tot Gene disciplinaire straf
verwezefl zijn.
Art. 6.
De buizen tot bewaring , waaronder mede behooren die,
welke bekend zijn onder den naam vans maisons cie police
municipale , nzaisorls de passage , of maisons cie surete, zullen tot dezelfde einden blgverl dienen , waartoe zij tegenwoordig gebruikt Rordeu.
Ook zullen in dezelve, naar omstan(li heden , kinnen worden opgenomen de burgerli j ke gevangenen , wier gevangenisstraf niet langer is dan eene maand , mitsgaders degenen, die,
ter zake van schulden , moeten gegij zeld wordcn , en wijders
zoodanige personen , als wegens verkwisting of wangedrag , op
verzoek hunner familie , zouden moeten worden vastgezet.
Art. 7.
Onze minister van justitie zal voor de nakoming der bestaande wetten , opzigtclrjk de in het 'orige artikel vernielde
soort van huizen , zorg dragen , de misbruiken , die daaromtrent rlaats vinden , dadelijk doen weien , en toezien , dat cr
in het vervolg geeue insluipen.
F ti
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Art. 3.
De correctioneel veroordeelden tot ee ri e gevangenisstraf van
meer dan vier á zes maanden , volgens art. 3 , zullen hunne
straf moeten ondergaan in een der huizen van correctie ,
daartoe bestemd bg art. 8 van Ons besluit van den 2Gsten
October 11. , n o . 33, (*) behoudens de bij dat artikel , alsmede
bij art. 10 van hetzelfde besluit gemaakte bepalingen, omtrent
liet plaatsen van correctionele en criminele veroordeelden in
geen en hetzelfde huis.
Art. g.
De criminele veroordeelden tot reclusie en dwangarbeid ,
lullen worden geplaatst in de gebouwen vin reclusie en tuchtiging , daartoe bestemd bij artikel 7 van Ons voormeld besluit , onverminderd de bij dat besluit voorkomende bepalihigen omtrent het plaatsen van correctionele en criminele veroordeelden in een en hetzelfde gebouw.
Art. io.
De militairen die tot eene onteerende gevangenisstraf zijn
verwezen , en niet weder in den militairen stand kunnen worden gerehabiliteerd , zullen in een der bid bet voorgaande artikel bedoelde huizen geplaatst worden.
Art. i i.
Alle andere militairen , tot welke s port van detentie ook verwezen , met uitzondering van die in art. 5 gemeld, zullen hunne
straf ondergaan in huizen van militaire detentie, waartoe bestemd zijn die, welke in art. y van Ons meergemeld besluit
9n opgenoemd , behoudens het aldaar bepaalde in art. 10.
Art. 12.
Ieder gebouw van reclusie en tuchtiging zal moeten voorzien zijn van localen ,, geschikt tot uitoefening vaal de godsdienst, van afzonderlijke werkzalen voor iedere kunne , vair
behoorlijke ruimte en luchtige loop- of wandelplaatsen voor
iedere kunne afzonderlijk , van Gene voor elke kunne afgezonderde ziekenzaal, net ecne of meer zalen voor de pas
herstelde gevangenen , en voor die welke nog niet clan ligteh1k ongesteld zijn , en voorts ook , zoo veel mogelijk, van een
locaal tot het houden der vergaderingen van de regenten of
commissie van administratie van het gesticht.
De hokken en cachotten zullen droog, luchtig en gezond
moeten wezen , en niet onder den grond mogen geplaatst
zij n , zonder Onze speciale autorisatie.
( 4 ) Vertel. Ei» otg6 e1 tot het Slaatablad, Dcel V III, bladz. 1127; IX,
LI. aoio; X, hl. , )3.
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Art. 13.
De huizen van coxrec ,ie en die van militaire detentie zul;en mede, zoo veel mogelijk , volgens het bepaalde bij het
voorgaande artikel moeten zijn ingerigt.
Art. 14.
In de buizen van arrest en van justitie, of burgerlijke en
militaire huizen van verzekering , zullen , behalve behoorlijke
afscheidingen tusschen de militairen en burgers , ook eerre
verhoorkamer en eene kamer voor de getuigen moeten voorbanden zijn , alsmede afzonderlijke vertrekken voor personen
die buiten acces behooren te wezen.
Art. 15.
De veroordeelde kinderen zullen, in alle de bovengemelde
buizen , zoo veel mogelijk, afgezonderd van de volwassene gevangenen worden gehouden.
Art. /6.
Ten aanzien der niet veroordeelde erf hulpbehoevende kinderen van gevangenen , zullen Onze mini$ters van justitie en
van binnenlandsche zaken en waterstaat , gezamenlijk aan Ons
Gene voordragt doen omtrent de wijze, waarop in de verzorging van dezen zonde behooren te worden voorzien , hetzij
flat die kinderen de zorg der moeder niet kunnen ontberen,
hetzij dat hunne ouders , vreemdelingen zijnde, geen bekend
domicilie van onderstand binnen hei rijk hebben. (*)
TWEEDE TITEL.
Van het onderhoud der c evangenen.

Art. 17.
Het onderhoud der bei angei4cn zal bevatten :
I. De voeding.
`2. De kleeding.
3. De ligging.
4. De verlichting,
5. De verwarming.
6. De bewassching.
7. De verzorging der zieken.
3. Verschillende bijkomende artikelen.
Art. 18.
Al hetgeen betrekking heeft tot de 1e. 2e. 7e. 6e en 7e. nomners van het voorgaande artikel, zal geregeld worden over() Vergelijk de noot op bladz. 24. Zie wildes ligvoegsel tot het Staatsblad , lx Peel , bladz. 15;9.
F4
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eenkomstig Oen staat , bij dit besluit gevoegd.
Art. '9.
De evenredigheid tusschen de ingrediënten , waaruit het
voedsel der gevangenen is te zamen gesteld , zal kunnen wor•
den gewijzigd ; en zelfs zullen de spijzen , van eene andere
soort , dan die op den genoemden staat zijn vermeld , in een
fier drie navolgende gevallen kunnen worden gebruikt :
1 47 . Indien de een, of andere soort der voorschreven levensmiddelen tot eene buitengewone duurte mogt stagen.
2°. Indien bet onmogelijk of te moeijeli9k mogt zijn, om
dezelve van eene goede qualiteit te verkrijgen, of dat
daaruit voor de gezondheid der gevangenen eenig nadeel mogt ontstaan
!. Indien , uit hoofde der plaatselijke omstandigheden , de
voeding der gevangenen door deze verandering ge-.
malr kel ijker werd.
Art. 20.
Geene wijziging van dezen aard zal . mogen plaats hebben
O an onder goedkeuring van den raad van administratie der
nrger1jke- en militaire gevangenhuizen.
Er zal worden in het, oog gehouden , dat het gebruik van
peulvruchten niet te menigvuldig zij.
Art. 21.
'
De gevangenen welke niet veroordeeld, of tot eene gevangenis-straf, den t ijd van zes maanden niet te boven gaande ,
verwezen zijn , zullen niet , dan ingeval van noodzakelijkheid
van linnengoed en schoeisel, en slechts, wanneer het volstrekt
pnontbeerl9k is, van andere kleedingstukken worden voorzien.
Art. 22.
Al de gevangenen zullen , na de nieuwe inrigting der gevangenhuizen , ieder afzonderlijk slapen.
Het gebruik v an hangmatten zal in de huizen van correctie,
van reclusie en tuchtiging , en van militaire detentie , langzamerhand worden ingevoerd, en voor de zieken het gebruik
van ijzeren of Rhumfordsche kribben.
Deze bepalingen zullen , zoo veel mogelijk , in al de nieuwe
gevangenissen, van den beginne af aan , in werking komen.
Art. 23.
De gangen , binnenplaatsen , ziekenzalen en localen voor
de administratie en geémplojeerden alleen , zullen ten koste
van het rijk worden verlicht.
Art. 24.
Voor zoo verre aan gevangenen, tot bevordering van hun-
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ne nijverheid , of buitendien om eenige andere wettige rede.,
nen , het gebruik van licht , zonder vrees voer misbruik, mogt
worden ' toegestaan- 1 zullen zij zelve de kosten daarvan moeten dragen.
Art. 25.
Er zal in de verwarming der werkzalen , en voorts waar
zulks zal noodig wezen , op zoodanige wijze worden voorzien , als het voordeeligst en met de localiteiten het meest
overeenkomstig zal worden bevonden.
Art. 26.
De administratie van ieder gevangenhuis , zal in haar bij
-zonderglmtanderwkofvmandbepalen , op welke de voorwerpen , voor bewassching vatbaar ,
zullen worden verschoond , en zij zal zorg dragen , dat die
kleeding- of liggingstukken , welke daarvoor zullen worden in
de plaats gegeven , niet dan volkomen droog en behoorlijk
gereinigd wederom worden gebruikt.
Art. 27.
De hoeveelheid en soort van het voedsel der zieke, pas
herstelde en gebrekkige gevangenen , zal voor ieder van hen
in het bij zonder , door den geneesbeer van het gevangenhuis
worden voorgeschreven.
De medicamenten zullen op zoodanige wijze worden verschaft, als bi de b jzondere reglementen zal worden bepaald.
Art. 28.
Al hetgeen onder de zeven eerste nommers van art. - 17
Diet is begrepen , gelijk het scheren der gevangenen , het
herstellen van hunne kleeding- en liggingstukken , het schoonhouden der localen , de begrafeniskosten van gevangenen en
meer andere voorwerpen , zal insgelijks bij de byzondere reglementen nader worden bepaald.
DERDE TITEL.

Van den arbeid der gevangenen.
Art. 29.
Alle de tot detentie veroordeelden zullen worden gebruikt,
en des noods gedwongen tot de huisdienst van de gebouwen , waarin zij geplaatst ztln.
Art. So.
Daarenboven zullen de veroordeelden , die zich in de hiervoren genoemde huizen van reclusic en tuchtiging beginden ,
F 5
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eenen anderen arbeid moeten verrigten , waarvan het lo»tj
gedeeltelijk ten gerijve van 's rijks schatkist , gedeeltelij k ten
`vQQrdeele dezer gevangenen zelve strekken zal, gel ijk zulks
hierna nader wordt geregeld.
Ook zal er aan de militairen , die zich in de huizen van
militaire detentie bevinden , en aan de veroordeelden in
huizen van. correctie, gelegenheid tot zoodanigen arbeid worden gegeven , immers voer ;oo veel de omstandigheden het
zullen toelaten.
Art. 31.
Deze arbeid zal ieder jaar, naar een algemeen plan, geregeld en over de gemelde gevangenissen verdeeld worden, in
dier voege , dat alle deze gestichten zich wederkeerig de hand
leenen , als uitmakende gedeelten van één en hetzelfde geheel.
Art. 52.
De werkplaatsen in de gevangenissen zullen in het bijzonder zijn bestemd tot het fabriceren der stoffen, en andere
voorwerpen , voor het gebruik der gevangenen benoodigd.
De arbeid der gevangenen zal zich over andere voorwerpen van 's rijks dienst , en over het algemeen , zoo veel mol
gelij k , over verschillende voorwerpen uitstrekken , waarbij,
alsmede bij het in omloop brengen der in de gevangenis gefabriceerde waren , ook bijzonder moet gelet worden, dat
aan de nhverheid vans particulieren binnen het rijk geen' bill9ken grond tot klagien worde gegeven.
Art. 33.
De gevangenen die een ambacht verstaan , zullen tot de beoefening van hetzelve kunnen worden toegelaten deze toelating zal zich echter niet uitstrekken tot dat van smid , slotenmaker en timmerman.
Zij die het dekkerswerk verstaan , zullen dat niet voor de
dienst van het gesticht mogen verrigten.
Art. 34.
De groote mechanieken zullen, zoo veel mQgeltjk , uit de
werkplaatsen in de gevangenhuizen worden geweerd.
Art. 35.
Het loon van den arbeid zal , zoo veel mogelijk , bij de
taak geregeld , en overeenkomstig den gewonen prils in ce
commercie bepaald worden.
Art. 56.
De bepaling van het loon der gevangenen , tot de dienst
van het buis gebruikt , als koks , broodbakkers, sjouwers ,
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waschvrouwen en andere van dit soort , zal bij den dag en
op denzelfden voet geschieden.
Art. 57.
r
^.
Overeciikomstcg lut sastlJestelde bij art. 0o , zal van het
arbeids- en dagloon , ten behoeve van de administratie, worden afgetrokken , als volgt :
ó/1O voor de gevangenen tot correctionele straffen veroordeeld.
6/10 voor de veroordeelden tot reclusie , en de militairen
drie zich in huizen van militaire detentie bevinden.
7/10 voor de veroordeelden tot dwang-arbeid , zonder
onderscheid tusschen de burgerlijke gevangenen et
gewezen militairen.
Moetende evenvel het bepaalde bij dit artikel slechts als
voolloopig Worden beschouwd , om, na proefneming van een
jaar tijds , te worden gewijzigd of bevestigd, naar bevind.
Art. 53.
Het loon , door de gevangenen verdiend , zal , na den aftrek in het vorig artikel ;meld , in twee deelen worden gesplitst , waarvan het cc.iie hun tot zakgeld zal strekken , en
bet ander voor ieder hunner eerre uitgaans-kasse zal vorment
welke bij de loslating van den gevangenen ter zijner beschikking zal worden gesteld , of, ingeval de gevangene vóór dien
tijd komt te overlij den , ter beschikking van zijne erfgenamen
of regthebbenden zal worden gehouden.
Het zakgeld zal op 2/10 van het arbeidsloon en dagloon
worden bepaald , behalve voor de veroordeelden tot dwangarbeid , alsmede voor de militairen die niet kunnen worden
gei chabiliteerd , welke daarvan slechts 1 /io zullen genieten.
Art. 59.
De gelden, uitmakende de uitgaans- . kasre der gevangenen ,
zullen , in af‘vachting dat dezelve tot de bestemming worden
gebruikt , met den noodigen waarborg op interest worden uitgezet, en van deze interessen , alsmede van het kapitaal , za
op zijn tijd, aan die daartoe geregtigd zullen wezen, rekening
en verantwoording worden gedaan.
VIERDE TITEL.
Fan de orde en tucht in de

gevangenhuiien.

Art. 40.
Al de veroordeelden zullen, b ) hunne aankomst in de ge-
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vangenis , volgens de wet , in een register wonden ingeschreven , en door den geneesheer van het gesticht moeten onderzocht, en zoo lang afgezonderd worden, tot dat het bij
een geschreven certificaat van denzelven blgke, dat z j geene
besmettelijke ziekte hebben.
Dergelllke voorzorg zal in de huizen tot bewaring der niet
veroordeelde &evangenen insgelijks plaats hebben.
Art. 41.
De gevangenen , tot eeite detentie van meer dan zes maanden veroordeeld , zullen met dc kiceding van het huis, alwaar zij hunne straf ondergaan , worden gekleed.
Hunne eigen kleederen en verdere goederen , waarvan hurt
het gebruik , gedurende hunne straf , niet wordt toegestaan,
zullen te hunnen prolijte worden verkocht, voor zoo verre
dezelve niet moeten kunnen worden bewaard.
Art. 42.
Er zal op een bijzonder register , zoo wel als op de boekjes voor de gevangenen , (waarvan 'lij art. 45 nader wordt
gewag gemaakt) Bene naauwkeurige aanteekening worden gehouden van de kleederen en verdere goederen , die de gevangenen , bij hunne aankomst in het huis, hebben afgelegd ,
mitsgaders van den prijs die daarvan by verkoop zal zyn geprovenieerd.
Art. 43.
Er zal, op eene behoorlijke wij ze, voor dc godsdienstoefeping, in de huizen van correctie , van reclusie en tuchtiging
en van m ilitaire detentie , worden gezorgd , alsmede , voor
zoo veel de omstandigheden bet toelaten , in de huizen van
verzekering en van arrest.
Art. 44.
Er zull en in de gevangenissen, waar dit noodig of nuttig
zal geoordeeld worden , scholen voor het lager onderwijs
lunnen worden aangelegd , overeenkomstig hetgeen te dien
ppzigte bij de reglementen zal worden bepaald.
Art. 45.
De administratie der gevangenissen , waarin gearbeid wordt $
zal , bij het einde van elke week , met ieder gevangenen ,
wegens het loon van zijnen arbeid afrekenen.
Hiervan zal naauwkeurige aanteekening worden gehouden
op een bijzonder register, en bovendien op een boekje , zoo
wel met opzigt tot de uitgaans-kasse als tot het zakgeld.
Ieder getiangene zal van zoodanig boekje worden voorzien,
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Art. 46.
Er zullen in alle de gevangenhuizen , waar arbeid wordt
verrigt , zoogenaamde kantines of ververschingsplaatten kunnen bestaan.
De gevangenen, die zich behoorlijk gedragen , zullen op tijden en onder voorwaarden , nader door de reglementen vara
elke gevangenis te bepalen , tot dezelve toegelaten worden ,
ten einde zich aldaar eenige verversching of verkwikking te
kunnen bezorgen.
Deze kantines zullen *vordert gehouden voor rekeni'g vare
het etablissement , en , in geen geval en onder welken titel
dit ook zoude mogen zijn , gehouden of waargenomen kunnen worden door commandanten ; cipiers of eenig ander geémplogeerde in de gevangenis.
Deze kantines zullen onderworpen zijn aan een tarief, hêt-.
welk , zoo dikwijls als de administratie het noodig oordeelt ,
zal worden vernieuwd
Art. 47.
Er zullen pretmen tot aanmoediging aan die gevangenen
worden toegestaan , die zich door hannen ijver en bijzondere
bekwaamheid in het werk gunstig zullen hebben onderscheiden.
De voordeelen welke de kantines , in het voorgaande artikel gemeld , mogten opleveren , zullen bijzonder tot de uit .-,
keering dezer pretuien bestemd zijn.
Art. 48.
Ten aanzien van ieder gevangene , zullen er gehouden worden twee afzonderlijke lijsten van gedrag , de eene door den
commandant of eersten cipier , en de andere door den opzigter over het werk.
Deze lijsten zullen ten minsten iedere zes maanden ter ken.,,
nis van den raad van administratie der gevangenhuizen worden gebragt ; en is dezelve raad bevoegd , om jaarlijks uit
die lijsten aanleiding te nemen tot het doen eener voordragt
aan Onzen minister van justitie , om , na dat deze daarover
den procureur-generaal zal hebben gehoord , aan Onze
goedertierenheid aan te bevelen de gevangenen , die het meeste
door hun goed gedrag , en tevens door hunne vlijt tot derf
arbeid , zullen hebben uitgemunt.
Art. 49.
De gevangenen die zich aan luiheid , halstarrigheid en aan
een slecht gedrag schuldig maken , zullen , door middel van
hun op te leggen straffen , gedwongen worden om zich aan
de goede orde te houden.
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Deze straffen zullen bij nadere reglementen worden bepaald.
Art. 5o.
De misdaden of wanbedrij ven , waaraan de gevangenen zich
fnogten schuldig maken , zullen door den commandant of
eersten cipier , bij proces-verbaal geconstateerd , en ter kennis van het publiek ministerie gebragt worden.
Art. 5i.
De cómmandanten of cipiers zullen straffen kunnen opleggen.
Zij zullen een register houden , waarop , met vermelding
van den dag, de door hen opgelegde straf zal worden aan-'
geteekend , als mede de redenen welke hen daartoe hebben
bewogen.
Binnen 24 tiren zullen zij er kénnis van geven aan de regenten of commissie van administratie van het gesticht.
. De zwaardere straffen zullen alleen door die regenten of
commissie van administratie kunnen worden opgelegd ; alles
volgens de nader te maken reglementen.
Art. 52.
Op het tijdstip van de loslating van ieder gevangene , 2a1
hemt rekening van zij ne uitgaans-kasse worden gedaan , daaronder begrepen de penningen die uit den ti erkoop zliner
goederen , ingevolge het bepaalde bij art. 4i , mogten zijn
geprovenieerd.
Het bedrag daarvan zal hem binnen den koí'tst mogelhjken
ij d op de plaats van zij ne bestemming worden toegezonden.
Voor zoo veel aangaat militaire gevangenen , welke weder
hij bun korps terug keeren , tal dat bedrag wórden overgemaakt aan de administratie van het korps , om hetzelve met
elk hunner te verrekenen , tegen hetgeen lig aldaar mogt
zij n schuldig gebleven of nog benoodigd is.
De goederen, welke bi d (le aankomst van een gevangene in
liet gevangenhuis , te zij nen behoeve mogten zijn gedeponeerd
geworden , en het geld tot zijne reis benoodigd , zullen hem
worden ter hand gesteld , waarna hik het huis zal moeten verlaten, zonder vóór zijn vertrek , noch met de overige gevangenen , noch met de beambten en geërnplogeerden van het
buis , .eenige gemeenschap te hebben gehad.
Art. 53.
Ér zal voor ieder huis een reglement van orde en van
tncbt bestaan, tot het welk de voorschriften van dezen titel
ten grondslab zullen strekken.
Al de bijzonderheden , tot de inrigting van het huis betrekkelij k, zullen daarin worden bepaald.
t
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Een bijcm der hoofdstok zal daarin bestemd zijn tot regeva t' de inrigting, bekend onder den naam van pistole
of vrije kamers.
Art. 54.
De pistop bestaat in de bevoegdheid , om voor eigen rekening afzonderlijk gehuisvest , gevoed en gekleed te zijn , e,x
ook van het werk , en van het dragen der gevangenis-kleederen ontslagen te wezen ; onder de verpligting , om voor
het overige aan de voorschriften van de reglementen van orde onderworpen te blijven.
Art. 55.
Een veroordeelde die tot ca pistole verlangt te worden
toegelaten , zal daartoe een schriftelijk verzoek , met opgave
der redenen , moeten doen aan den gouverneur der provincie,
die , alvorens daarop te beslissen , de consideratien van het
publiek ministerie deswege zal inwinnen , en vervolgens zijne'
dispositie ter kennis zal brengen van het departement van
justitie.
Art. 56.
Het zal aan de collegien van administratie der gevangenhuizen vrij staan , den gevangene , die zoodanig verzoek heeft
gedaan , hangende de deliberatien over hetzelve , op Benen
anderen voet dan de overige gevangenen te doen behandelen.
Art. 57.
De toegestane vergunning der pistole zal ten alien t jde
door den gouverneur kunnen worden ingetrokken.
ling
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.,algemeen e bepalingen.
Art. M.
De gouverneurs hebben , onder de opper-directie van het
departement van justitie , het toezigt over al de gevangenhuizen
en huizen van verzekering in hunne provincie , mitsgaders
over de magazijnen van allerlei aard, daartoe behoorende.
Art. 59.
Ieder gevangenhuis zal door een collegie van regenten of
Bene commissie van administratie worden bestuurd.
Ingeval meer dan een gevangenhuis in dezelfde plaats mogt
aanwezig zijn , zal de administratie daarvan door dezelfde'
commissie , echter afzonderlijk , worden uitgeoefend.
Dit is mede toepasselijk op de gevangenhuizen reeds bestaande of in te rigten op zoodanige plaatsen , waar geen'
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regtbaiik van eersten aanleg voorhanden is.: deze zullen door
de naastbg gevestigde commissie worden besttinrd ,. of zal daarin
op eene andere wijze door Ons worden voorzien.Art. 66.
Deze commissien zijn honorair', zonder genot van tractement ; zullende alleen de reiskosten., ingeval van ad ^ inistra-i
tie over gevangenhuizen op onderscheidene plaatsen , worden
goedgedaan ; nogtans zal de secretaris , die aan elke commis
sie over de huizen van correctie , van reclusie en tuchtiging,
en van militaire detectie zal worden toegevoegd , tractement
genieten.
Arts 6z.
Naar aanleiding van het bepaalde bij art. 12, hier voren ,,
zullen de commissien van administratie of regenten zoo veel
mogeljk in de gevangenhuizen zelve vergaderen.
Art. 62.
De gouverneurs zullen de vergaderingen van deze collegien
bij wonen , wanneer en zoo dikwijls zij zulks mogten verkiezen,
en zullen dezer e in die gevallen presideren. Zij kunnen
des noodig oordeelende , een der regenten of leden der commissie van administratie , zoo mede , in bijzondere gevallen ;
ook andere personen , speciaal delegueren , ten einde de gevangenhuizen en huizen van verzekering, met de daartoe behooien e magazijnen , op te nemen en hun daarvan rapport te doen.
Art. 65.
D e commission van administratie zullen belast zijn niet den
aankoop van al de benoodigdheden voor de dienst van zoodanige gevangenhuizen , en op zoodanige wijze , als voor ieder
gesticht in het bgzonder nader zal worden bepaald.
Art. 64.
De commissien zullen insgelij ks met het debiét der gefabri_
deerde waren belast zijn , voor zoo verre die bestemd zullen
wezen ; om in omloop te worden gebragt, hierbij in het oog
houdende, hetgeen bij art 32 van dit besluit is voorgeschreven.
Art. 65.
Zij zullen voor de huishoudelijke dienst in de gevangenissen zorg dragen , eri onderzoeken , of er gelegenheid is in
dezelve bakkerij en , waschhuizen en apotheken daar te stellen,
bi hunne deliberatien dienaangaande steeds tot grondslag aannemende , om zoo veel mogelijk de dienst van deze innig,.
tinnen door de gevangenen te doen waarnemen.
Art. 66.
zij zullen een naauwkeurig toezigt over de werkzalen uitua
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oefenen , het tarief der kantines regelen , zoo wel als dat der
werkloonen (doch dit laatste M u;d onder goedkeuring van
den raad van administratie der gevangenhuizen), naar hillgkheid de vergoeding bepalen , waartoe de gevangenen , uit ho of
-devanhtgbrkiuwe,ghodnzi
j n ; ook de
aanmoedigings-prernien , waarvan in art. 47 gesproken is ,
nitdeelen.
Art. 67.
Zij zullen de rnagaiij nen zoo dikwijls opnemen en bezigtigen , als het hun goeddunkt, en de verkeerdheden , welke
omtrent dezelve mogten ziju ingeslopen , dadelijk herstellen.
Art. 68.
Zij zullen jaarlij ks , vóór het einde der maand Julij , door
tusschenkomst van -den gouverneur der provincie , aan het
departement van justitie inzenden eene concept-begrooting
der uitgaven voor het volgende jaar , te gelij k met de plans
en bestekken van nieuwe aanbouwingen , groote reparatien ,
of veranderingen aan de localen te doen.
Art. 69.
Zij zullen jaarlijks , in den loop der maand Januarij, op gelijke wijze een verslag doen van den toestand der inrigtingen,
aan hare zorg toebetrouwd.
Art. 70.
De commissien zullen zelve al het geen zij verder omtrent
de organisatie van hare dienst noodig oordeelen , door tusschenkomst van den gonverneur der provincie s aan het departement van justitie voordragen.
Art. 71.
De regenten of commissien van administratie , over de onderscheidene gevangenhuiven , benevens de commandanten of
eerste cipiers , zullen door Ons worden benoemd , op voordragt van Onzen minister van justitie , die deswege vooraf
eene nominatie van den gouverneur der provincie zal vragen.
Art. 72.
Tot de overige posten zullen de Bommissiën aan de gouverneurs geschikte personen voorslaan.
Art. 73.
Ten einde de dienst der gevangenissen door contante
betaling , op de meest spaarzame wjzc, te verzekeren, zal er
een doorloopend crediet door Ons worden toegestaan , tot
zoodanig bedrag , als Wij , op voordragt van Onzen minister
van justitie , nader zull en bepalen , onverminderd de taan,•
I. D. II, St.
G
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dniijksche inzending en verevening , op de gewone wijze , van
de declaratien der gedane leverancien , volgens zoodanige regelen van comptabiliteit , als Wij Ons voorbehouden vast te
stellen , op het voorstel hetwelk Wij deswege, zoo mede nopens de te doene jaarljksche rekeningen, van de departementen
van justitie en van financien gezamenlijk te gemoet zien.
Art. 74.
De b ij zondere reglementen , waarvan bij dit besluit is gewag
gemaakt, zullen door Onzen minister van justitie aan Ons
ter goedkeuring worden overgelegd , nadat dezelve successiveltjk door de collegien van administratie , elk in den hare ,
zullen zijn ontworpen , en door den raad van administratie
der gevangenhuizen onderzocht.
Art. 75.
Al de thans bestaande besluiten , reglementen en instructien , welke met de voorgaande bepalingen strijdig mogten zijn ,
zullen daar , waar het tegenwoordig besluit zal worden in
werking gebragt , door hetzelve worden gehouden voor vervallen.
Afschriften dezes zullen worden gezonden aan Onze ministers van justitie , van binnenlandsche zaken en waterstaat,
van financien en voor de marine , aan Onzen commissarisgeneraal van oorlog , aan den raad van administratie der burgerlijke en militaire gevangenhuizen, aan de Staats-commissie,
benoemd bij Ons secreet besluit van den isten Augustus 1818,
ia. T T , aan de commissie , benoemd bij Ons besluit van 12
December 1820 , n°. 97 , en aan de algemeene rekenkamer,
tot informatie en narigt respectiveh*k.
Gegeven in 's Gravenpage, den Oden November des jaars
1821, het achtste van Onze regering.
STAAT van hetgeen van 's rijks vege,

voor voeding, kleeding, ligging, bewasscliing en verzorging van zieken,
aan cle gevangenen zal warden toegestaan. (Zie art. 28 van het bovenvermelde besluit.)
Artikel I.
Het dagelijksch ration der gevangenen zal zijn :
2, pond roggebrood;
pond aardappelen met toebereiding ;
an soep :
^, 10
Alles van eenti goede finaliteit en naar behooren bereid.

leesch
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Art. 2.
%e soep zal van verschillende soorten zijn :
Eenmaal 's weeks met vleesch ;
Drie, of , is het mogeljk, viermalen 's weeks uit beenderen gekookt ;
Eens of tweemalen 's weeks Bene gortsoep;
Eens eene erwten- of linzen-soep ;
Ieder bestaande uit de navolgende ingrediënten voor x oo personen:
A. VLEESCH-SOEP.
Pond. Lood.

•

.

• ^Jj• • • • • •
3 - oo
Rundervet • • • . • • • • oo - 6o
Groenten • . • • • • . •
6 - 91
22 - 00
Aardappelen
Brood • • • • • • • . •
? - 00
5 - o0
Gerstemeel • • • • • • • .
.7^ 22S
2•
2 Zout . • • • . • • • • •
Peper
•
• • • • . • • • oo - o3
•

■

•

•

•

•

Kan. r
00
Azijn . • • • • • • • •
B. BEE NDEfEN-SOEP.

-

7.9=

(*)

Kan. Vingerh.

8 á i o pond
beenderen,
gevende
Groenten •
Aardappelen
Brood . •
Gerstemeel •
Zout . • •
Peper . .

Gelei (gélatine) . 22 - 50
Bouillon . . . 15 - 00
Pond. Lood.

Vet • • • . • oo-66.2-8
6-91
• • • • • •
. . • . • • • 22- 00
. . • .
7-00
• .
5 - 0©
.
f2S
•
2 • .2.-•

o0-o3

• • • • •

Kan. Vingeth.

•

Azijn

• . • oo - 7•a-s

C. GORTSOEP.

(t)

Pond. Lood.
Gepelde gerst of gort •
•
3 ^ - 50
E.undervet .
. 3 - go
x - 56
Zout . . . • • • • • • .
()f ) Bij een besluit van den 1 April 1823 , n°. 4o , is , met alteratie in zoo

herre van den bij besluit van den Oden November 1821, n°. 16 , gearresteerden
r oedingstaat , bepaald ; dat , tot de bereiding van de vleesch- en beenderensoepen ,

91 plaats van 7 , 00o

als in dien staat is vergevangenen, zal worden gebruikt.

vingerhoeden azijn , zoo

meld , 71óóo maatj es azgn , per too

(i-) Zie voorgaande noot.
G 2
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D. ERWTENSOEP.
Pond. Lood.

Graauwe of groene erwten of linzen 37 - 5o
Rundervet . .
. d - 90
Zout • • • • • • • • • .
i - 56
In deze soepen zal altijd tarwenbrood worden gebruikt. (*)
Art. 3.
Aan ieder' veroordeelde gevangene zullen worden toegestaan de navolgende kleedingstukken , en dezelve zullen moeten dienen gedurende den daarb j bepaalden tijd :
KLEEDJNGSTUKKEN
voor
MANNEN.

TIJD
van dienst.

KLEEDINGSTUKKEN

TIJD

voor
VROUWEN.

van dienst.

jaren.lmaana.

j aren. maand.

11111.1.m 1111111;Srla.

met mouwen en een
lange broek van laken .
1 Buis met mouwen en een
lange broek van linnen
3 Hemden . . . . .
2 Henrdrokken met mortwen van linnen , Noor
zomer en winter .
2 Halsdoeken . . .
2 paar sokken of halve housen
2 Katoenen slaapmutsen
B Paar klampen. . • •
1 Vilten rmots .

1 Tak van laken . .
Wollen rok . .
I Tak sc an drmette. .
I Rok van drmette .
2 Onderrokken van ge»
meener soort . .

a Buis

2
1
2
2

3
3
2
2

1

77

6

l

2
2
2^

2 Iíalsdoekerr
2 Matsten .
2 Paal kousen .
5 Hemden . .
z Voor sc boten .
3 Paar klompen

3
2
2
2
1

.

11
N

1t

11
71
17
1•

6
11

2

r1

^

Art. 4.
Aan ieder' gevangene zullen worden toegestaan de navolgende liggingstukken , en dezelve zullen moeten dienen gedurende den daat'bIJ bepaalden tijd :
LIGGINGSTUKK E N.
1 &troozak
88 Pond stroo , brt termijnen te leveren
I Peluw
3 Paar beddelakens
2 Paar wollen dekens
1 Hangmat

JAREN VAN DIENST.
4
4
4
10
20

()) B ij een later besluit , d. d. 31 Maart 1824 , n°. 159, is de hoeveelheid
van 37 ponden 5o lood gort , (bepaald voor de gortsoep van ioo gevangenen,)
verminderdeid tot 20 ponden ; en de hoeveelheid zout , ten opzrgte van deze
Soep , rrr plaats van één pond 56 looden , gebragt tot 2 ponden 5o looden ;
terwijl de hoeveelheid van 3 ponden vleesch , die een der bestanddeelen van
de vleeschsoep uitmaakt , is vermeerderd tot 6 ponden , met bepaling , dat
ten einde die soep meer voedzaamheid zoude bekomen , daarbij 6 ponden gort
zullen moeten worden gevoegd,
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Art. 5.
De kleeding- en ligging-stukken der gevangenen zullen op
behoorlgke tijden worden bewasschen , ingevolge hetgeen bij
bijzondere reglementen zal worden bepaald.
Art. 6.
Er zullen voor de zieke gevangenen , in de ziekenzalen ,
de benoodigde bedden met hun toebehooren in gereedheid
zijn , in de evenredigheid van een bed voor iedere 20 gevangenen, en elk bestaande uit de navolgende artikelen :
Eene ijzeren of Rhumfordsche kribbe , met eenen stroozak en stroo ,
peluw, beddelakens en dekens, alles gelijk hierboven in
n art. 4 is gezegd.
Daarenboven zal bij ieder bed nog gevoegd zijn ééne deken , twee jassen , twee lange broeken voor de mans , twee
rokken voor de vrouwen , twee mutsen voor mans , twee
dito - voor vrouwen , en vier hemden.
INSTKUCTIE voor de collegien van regenten of commissien van administratie over de gevangenhuizen.
Art. 1.
Overeenkomstig het bepaalde bij art. 59 van het koninklijk
besluit van den Oden November 182 , n a. 16 , zal iedere
gevangenis worden bestuurd door een collegie van regenten ,
of Bene commissie van administratie , met dien verstande ,
dat, indien meer dan een gevangenhuis in dezelfde plaats
niogt aanwezig zgn, de administratie daarvan door dezelfde
commissie , echter afzonderlijk , zal worden uitgeoefend , en
behoudens de bijzondere beschikkingen , die door den Koning mogten worden genomen , ten opzigte van de gevangenbuizen , welke reeds bestaan , of welke mogten worden ingerigt op plaatsen , waar geent regtbanken van eersten aanleg
aanwezig zgn.
Art. 2.
Deze collegien of commissien zullen de thans bestaande colt
legien van regenten over de gevangenissen vervangen.
Het getal der leden , waaruit zg zullen zijn zamengesteld ,
zal voor ieder in het bijzonder bepaald worden , doch zal
in geen 'geval , minder dan vijf mogen bedragen.
Art. ,i.
Waniieer de vergaderingen der voornoemde collegien of
G5
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commissien niet door den gouverneur , achtervolgens het bepaalde bq art. 64 van voornoemd koninklijk besluit , worden
gepresideerd , zal het presidie bij den door den Koning t
benoemen vice-president , en , in deszelfs afwezen , door het
oudste lid in rang der aanwezige leden worden waargenomen.
Art. 4.
Voor zoo verre de commissie van administratie over de
huizen van correctie, van reclusie en tuchtiging , en vaan, eai^.
lltaire detentie, in de residentie Van den gouverneur vergadert, zal deze die vergaderingen regelmatig presideren.
Art. 5.
Wanneer de minister van justitie het nuttig of noodig mogt
oordeelen, dat de raadplegingen dier collegien of commissien , voor zoo verre zij buiten de residentie van den gouverneur vergaderen , door dien gouverneur worden bijgewoond of bestuurde zal hij dezen laatsten uitnoodigen , om
die collegien of commissien onder zijn presidie bijeen te
roepen.
Art. 6.
De gemelde collegien of commissien zullen , ten minste een•
maal elke veertien dagen , en voorts zoo dikwijls als het aan
hen toevertrouwd opzigt over de gevangenis , of het welzijn
der gevangenen zulks mogt vorderen , bijeenkomen.
Art. 7.
Zij zullen een reglement van orde voor hunne zittingcn en
de wijze van delibereren ontwerpen.
Zij zullen daarin vervatten de schikkingen, welke zullen be..
raamd worden , ten einde een gedurig en dagelijks toezigt
over de dienst uit te oefenen.
Het ontwerp zal aan de goedkeuring van den gouverneur
worden onderworpen , en zal, na door denzelven te zijn
goedgekeurd , door de collegien van regenten of commissien
van administratie worden medegedeeld aan den raad van administratie over de burgerlijke en militaire gevangenissen , ingesteld bij koninklijk besluit van den 26sten October 1821,
nj'. 38.
Art. 8.
Voor zoo veel betreft de huizen van correctie, van reclusie
en tuchtiging, en `an militaire detentie , zal in dat reglement
mede worden vervat de instructie van den secretaris , die ,
ingevolge art. 6o van liet koninklijk besluit van den Oden November i82t , z ". 16, aan de commission van administratie
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over die huizen zal zijn toegevoegd.
De gemelde commissien zullen de benoeming en het trae r
-temnvadscri,oetuhnkmsvad
gouverneur , voordragen aan den minister van justitie, die den
Koning deze voordragt, met zijne consideratien en advjjs ,
zal aanbieden , na den raad van administratie over de burgerlijke en militaire gevangenhuizen deswege gehoord te hebben.
Art. 9.
De raad van administratie over de burgerlijke en militaire
gevangenhuizen zal de ontwerpen , welke hem , ten gevolge
van het bepaalde bij art. 7 , door de voornoemde collegien of
commissien zullen zij n toegezonden , bijeen verzamelen , en
die onderling vergelijken , en zal vervolgens , tot derzelver
finale vaststelling , met zoodanige wijzigingen of veranderingen
als hij mogt noodig oordeelen , aan den minister van justitie
eene voordragt doen.
Art. zo.
De collegien van regenten of commissien van administratie
zullen , onder het onmiddellijk toezigt van den gouverneur
hunner provincie, belast zijn met het regelen van de dienst
in de aan hunne zorg ter administratie toebetrouwde gestichten , overeenkomstig de daaromtrent vastgestelde , of nog vast
te stellen bepalingen.
Zij zullen alle drie maanden aan den gouverneur verslag
doen van den toestand der aan hunne zorg toebetrouwde gestichten , zoo ten opzigtevan de huishoudelijke dienst ,
als ten opzigte van den arbeid.
Art. r 1.
Zij zullen zorgen , dat stiptelyk worden nagekomen al de
voorschriften , welke' vervat ztn in 's Konings besluit van den
Oden November 1821, n°. 16 , voorbehoudens dat de bedenkingen welke hun omtrent de toepassing van dat besluit,
of omtrent eenige van deszelfs bepalingen , mogten voorkomen , door hen aan den voorn. raad van administratie zullen
kunnen worden voorgedragen.
Art. 12.
De voorschr. collegien of commissien zullen de vereischte
zorg doen aanwenden voor al hetgeen betreft de zekerheid en
de zindelijkheid der gevangenissen , en voor al hetgeen tot bevordering van de gezondheid der gevangenen zal kunnen
strekken ; 2a) zullen daaromtrent aan de commandanten of
G1
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cipiers de noodige voorschriften en bevelen geven.
Art. 13.
De commandanten , cipiers en verdere bedienden der gevangenissen zullen aan de voorin. collegien of commissien
ondergeschikt zijn , en zullen derzelver bevelen stipteli jk achtervolgen.
Voor dezelve zullen , door die collegien of commissien,
de vereischte instructien worden ontworpen , welke, na door
den gouverneur aan ankelijk te zijn goedgekeurd , door die
collegien of commissien zullen warden ingezonden aan den
raad van administratie over de burgerlijke en militaire gevangenissen , ten einde daaromtrent te worden gehandeld in gebsj ker voege als hiervoren bij art. 9 is bepaald.
Bq de instructien voor de commandanten , cipiers en verdere bedienden der gevangenissen, zal inzonderheid bepaald
worden de orde, welke omtrent de dienst tusschen de be(diendon van iedere gevangenis , zoo bij nacht als bij dag,
zal worden in acht genomen.
Art. 14.
De commandanten , cipiers en verdere bedienden der gevangenissen zullen geenerhande andere bediening, en geenerbande andere kostwinning of bedrijf mogen uitoefenen , noch
eerogen handel of eeltige koopmanschap mogen drijven.
Art. 15.
De collegien van regenten of commissien van administratie
Zuilen zorgen , dat door de commandanten of cipiers beboorlij k worden gebonden de registers, waarop de gevangenen , bij liet inkomen , moeten worden ingeschreven, en
v.aai°op van het uitgaan of voorvallende veranderingen aan-.
tut-crling moot warden gedaan.
Zij zuilen insgelijks zorgen , dat behoorlijk gehouden worden de lij sten van gedrag , welke bij art. 43 van het koninklijk besluit van den Oden November 1821 , nP . 16 , zin voorgeschreven , en welke door hen iedere zes maanden aan den
raad van administratie over de burgerlij ke en militaire gevan-.
genhuizen zullen worden medegedeeld , ten einde daaromtrent Gloor den raad , overeenkomstig het voorschrift van
gemeld artikel , worde gehandeld.
Art. 16.
De raad van administratie over de burgerlijke en militaire
,r,oanvulinizen ijl voor de rc gistet's en lijsten, hij het vorig
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art. vermeld , een gelijkvormig model vaststellen , en hetzelve
aan alle collegien van regenten of commissien van administratie mededeelen.
Art. 17.
Tot de huisdienst der gebouwen zullen, bij uitsluiting,
vroordeelde gevangenen moeten gebruikt worden , en zal bij
het reglement op de huishoudelijke dienst vastgesteld , en
door de collegien van regenten of commissies van administratie voorgedragen worden het loon , dat daarvoor zal worden geleden , met inachtneming van hetgeen` te dien opzigte
is bepaald bij artikel 35 , 36 en 37 van het besluit van den
4den November 1821, n°. 16.
Art. 18.
Tot de huisdienst der gebouwen zal, onder anderen,
gerekend worden te behooren het toebereiden der spijzen ;
het schoonhouden der gangen , vertrekken en verdere localon ; het bewasschen der kleederen en van het linnengoed;
het oppassen der zieken ; het bureau- of schrijfwerk ; het
keuken- en bakkers-werk , en andere dergelijke verrigtingen.
De administratie van ieder gevangenhuis zal daartoe zoodanige gevangenen kiezen als haar zal goeddunken.
Art. 19.
Voor zoo verre de collegien van regenten of commissien
van administratie het nuttig of voordeelig mogten achten , dat
in de gevangenissen worden aangelegd bakkerijen, waschhuizen , apotheken of andere inrigtingen , zullen zij daaromtrent
cciie gemotiveerde voordragt doen aan den gouverneur hunDer provincie, welke die voordragt, vergezeld van zijne consideratien en advijs, aan den minister van justitie zal inzenden , ten einde door denzelven , na daaromtrent den raad
%an administratie over de burgerlijke en militaire gevangenissen gehoord te hebben , aan den Koning te worden aangeboden.
Art. 20.
Tot het gaande houden van de dienst der gevangenissen
door contante betalingen, zullen aan de collegien van regenten of commissien van administratie, uit het aan den minister van justitie te verleenen crediet , de vereischte fondsen
verstrekt worden , onverminderd de maandelijksche inzending
en verevening , op de gewone wijze, van de declaratien der
;;cdane leveranc ien , volgens zoodanige regelen van comptabiliteit, als de Koning zitli voorbehoudt nader vast te ste ll en.
G5
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Art. 21.
De collegien van regenten of commissien van administratie
zullen , bij hun reglement van orde, voordragen de wgze
waarop zal plaats hebben het beheer der penningen , die hun
voor de dienst van het huis , en den arbeid , die in hetzelve moet verrigt worden, zullen worden verstrekt.
Art. 22.
zij zullen nit hun midden eenen thesaurier ,kiezen , door
welken alle betalingen zullen worden gedaan , op mandaten ,
door twee leden van het collegie of der commissie geteekend.
Art. 23.
Al de betalingen, welke in den loop eener maand gedaan
zijn , zullen , aan het einde der maand , door al de leden van
het collegie of der commissie opgenomen , en op eenen staat
gebragt worden , welke staat , voorzien van de noodige bewijsstukken, in duplo aan den gouverneur zal worden ingezonden , en door dezen , met de aanmerkingen of bedenkingen die hij daarop mogt hebben , zal worden overgemaakt
aan den minister van justitie , die denzelven aan het onderzoek van den raad van administratie over de burgerlijke en
militaire gevangenissen zal onderwerpen , en daarop vervolgens de betaling zal gelasten.
Art. 24.
De collegien van regenten of commissien van administratie
zullen , overeenkomstig art. 63 van voornoemd besluit van den
Oden November 1821 , n 9. 16 , belast zijn met den aankoop
van alle benoodigdheden voor de dienst van het huis.
Art. 25.
De aankoop der benoodigdheden tot het onderhoud der
gevangenen , zal geschieden hij vege van afzonderlijke halfjarige aanbestedingen voor ieder object , behoudens dat objecten van gelijksoortigen aard , of welke in den handel vereenigd
zijn , door een' en denzelf den leverancier zullen kunnen worden geleverd.
Indien de collegien van regenten of commissien van administratie mogten oordeelen , dat eenige artikelen , als , de
groenten , het zout, de peper , de azijn , het stroo enz. met
meerder voordeel, tot zekere hoeveelheden , in het groat
konden worden aangekocht , zal daaromtrent door dezelve
naar bevind worden gehandeld , behoudens de goedkeuring
N an den raad van administratie over de burgerlijke en militaire gevangenbuizen.
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Bij de Conditien van aanbesteding zal worden bepaald , in
welker voege, op welke tijdstippen en op wiens aanwijzing of
bevel de afleveringen zullen geschieden en gekeurd worden.
De aannemer of leverancier zal moeten voorzien zijn van,
een boekje, door den president van het collegie of der comn
-nusiegqotrdpafe,wrohijdgva
zijne leverancien , naar gelang die gedaan worden , en na dat
de maat, het gewigt , of het getal van de waren zal zijn geconstateerd , zal doen inschrijven , en onderteekenen door
tiengenen die de aanw ij zing of het bevel gegeven heeft; zullende de aannemer of leverancier , van zijne zijde , onderteekenen de aanteekening , die van zulke leverancien , op een
daartoe bestemd register , in het huis zal worden gehouden.
Bij het einde van elke maand zal met den leverancier , op
eerre door hem ingeleverde rekening, wegens zijne gedane
leverancien, overeenkomstig den inhoud van zijn contract van
aanneming , worden afgerekend , en hem betaling gedaan worden.
Art. 26.
De aanbestedingen , in het vorig artik 1 vermeld , zullen
door den minister van justitie worden goedgekeurd , na door
den raad van administratie over de burgerlijke en militaire
gevangenissen te zijn geëxamineerd.
Gemelde raad zal aan de collegien van regenten of commissien de voorwaarden van zoodanige aanbestedingen doen
toekomen.
Art. 27.
Al hetgeen betreft den aankoop van grondstoffen en verdere benoodigdheden tot den arbeid der gevangenen , het
debiet der gefabriceerde waren , en andere met den arbeid
der gevangenen in verband staande onderwerpen , zal bij een
reglement omtrent den arbeid bepaald worden.
Art. 28.
De afrekening van de werkloonen met de gevangenen, die,
acbtervolgens het bepaalde bij art. 45 van Zijner Majesteits
besluit van den Oden; November 1821, n°. 16, wekehijka
moet plaats hebben , mitsgaders de finale afrekening bij het
vertrek van den gevangene , zal geschieden door den opzigtei
over het werk , in het bijwezen van een der leden van het
collegie of der commissie , en van den commandant of cipier.
Bij de finale afrekening met de gevangenen, zullen de zak-.
boekjes , waarvan bij het 45ste artikel van het koninklijk be sluit van den Oden November 1821, n°. 16 , wordt gespro-
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ken , teruggenomen, en door de belanghebbenden voldaan
geteekend worden.
Art. /9.
De opzigter over het werk zal, voor iederen gevangene
wegens zijne werklooneis , eene rekening in debet en credit
honden , die elke maand , door het collegie van regenten of
de commissie van administratie , zal worden opgenomen en
gesloten.
Deze rekening zal bezwaard worden met hetgeen de gevangene , aan de hem toebetrouwde grondstoffen of werktuigen enz. , mitsgaders aan zijne kleeding- of leggingstukken ,
inogt hebben bedorven of weerloos gemaakt , en waarvan het
bedrag , bij voorkeur, aan het zakgeld zal gekort worden.
Art. 50.
Wanneer een gevangene buiten staat is om genoeg te winnen , ten einde bij het verlaten van het buis eene uitgaanskas te hebben , waardoor hij aanvankelijk zoude kunnen worden in staat gesteld om in zijne behoeften te voorzien , zullen de collegien van regenten of cornmissien van administratie kunnen bepalen, dat het zakgeld van de gevangenen zal
verminderd , en de inhouding ten behoeve van de uitgaanskas daarentegen zal vermeerderd worden.
Art. 5i.
De collegien van regenten of commissien van administratie
zullen , overeenkomstig het bepaalde bij artikel 63 van het
meergemeld koninklij k besluit vau den Oden November 182i ,
n0. i6 , vóór het einde der maand Julil van ieder jaar , door
tusschenkomst van den gouverneur hunner provincie, aan het
departement van justitie inzenden eene concept-begrooting
der uitgaven voor het volgend jaar , te geli jk met de plans en
bestekken der nieuwe aanbouwingen , groote reparatien of
veranderingen , welke aan de locaien der gevangenissen mogten vereischt worden.
Deze concept-begrooting zal moeten zijn ingerigt overeenkomstig het hiernevens gevoegde model.
De gouverneurs zullen, bijde inzending dier eonccpt-begrooting , zoodanige aanmerkingen voegen , als zij dienstig
mogten oordeelen.
Art. 52.
Tusschen den raad van administratie over de burgerlijke en
militaire gevangenissen , en de collegien van regenten of connmissien van administratie, zal verstandhouding gevoerd wor-
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den over al hetgeen de aangelegenheden der gevangenissen
betreft, en inzonderheid over al hetgeen tot verbetering of
tot vereenvoudiging van de dienst der gevangenissen zoude
kannen strekken.
De inrigting der rekeningen , registers enz. , en verdere
schrifturen, wegens den arbeid der gevangenen te houden ,
zal met onderling overleg , tusschen gemelden raad en de collegien van regenten of commissies van administratie, bepaald
worden.,
Art. 55.
Onverminderd het jaarlij ksch verslag , door de voormelde
collegien of commissien , achtervolgens art. 69 van het ko-,
ninklijk besluit van den 4den November 1821, n°. 16 , te
doen , zullen zg den gemelden raad van administratie over de
burgerlijke en militaire gevangenhuizen in staat stellen , om
ten allen tilde behoorlijk bekend te wezen met den staat en de
administratie van ieder gesticht.
Art. 54.
Zij zullen tot dat einde aan gemelder raad, op de tijdstippen , en in den vorm, die door denzelven zullen worden
bepaald , opgaven doen toekomen : a) van den toestand der
gevangenhuizen , en inzonderheid van derzelver bevolking ;
b) van den staat en de instandhouding der gebouwen ; c)
van den staat en de administratie, van het werk , zoo met
betrekking tot de behandeling en het product, als tot de
daaraan verbonden geldelijke verantwoording ; d) van alle verdere bijzonderheden , die tot de dienst der gevangenisera
betrekking hebben , en waaromtrent door voornoemden raad
opgaven zullen erlangd worden.
Art. 35.
De gouverneurs der provincien zullen den voornoemden
raad van hunne zij de mede in staat stellen, om het aan denzelven opgedragen toezigt over al hetgeen de dienst der
gevangenissen betreft nit te oefenen , en zullen aan denzelven
al de tot dat einde vereischte opgaven doen toekomen , mitsgaders voldoen aan de aanvragen , die daartoe aan hen door
gemelden raad nlogten gedaan worden.
Art. 36.
De gouverneurs der provincien zullen den voornoemden
raad inzonderheid doen kennis dragen van het min of meer
doelmatige van deze of gene inrigtingen , en van de resultaten , Ivelkc door zulke inrigtingen verkregen zijn , of door het
%
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invoeren van veranderingen zouden kunnen verkregen worden.

Art. 37.
De collegien van regenten of commissien van administratie
zullen een algemeen reglement op de huishoudelijke dienst
ontwerpen , en zullen hetzelve inzenden aan den raad van
administratie over de burgerlij ke en militaire gevangenhuizen,
ten einde daaromtrent te worden gehandeld in gelijker voege
als hiervoren bij art. 9 is bepaald.
Art. 38.,
Bij dit reglement zullen , onder anderen , nader moeten
worden geregeld de bijzonderheden van al de objecten, welke
vermeld zijn in art. 25 , 26 , 27 (2de lid) , 28 , 58 , 39 , 41 ,
12 9 43 , 44- , 45 en 52 , van het koninklijk besluit van den
Oden November s 82 i , n°. 16.
Art. 39.
Bij het reglement op de huishoudelijke dienst zal moeten
worden bepaald : a) de wijze , waarop ten aanzien van de
uitdeeling en verantwoording der kleeding- en ligging-stukken
zal worden te werk gegaan ; b) de organisatie van de ge.,
neeskundige dienst; c) de tijd en wijze , waarop aan de familien van de gevangenen de toegang tot dezelve zal verleend
worden.
Art. 4o.
De collegien van regenten of commissien van administratie
zullen zorgen , dat ten alien tijde de toegang tot de gevangenen verleend word e aan de procureurs-generaal bij de hooge
geregtshoven , aan de presidenten der hoven van assises , aan
de procureurs-crimineel , de officieren van justitie en regters
ter instructie ; en, voor zoo veel betreft de militaire gevangenen , aan de leden van het hoog militair geregtshof, aan
den advocaat-fiscaal bij hetzelve en aan de auditeurs-militair,
aan de commanderende generaals.en aan de commanderende
officieren der garnizoenen.
Art. 41.
De raad van administratie over de burgerlijke en militaire
gevangenhuizen zal met de gemelde procureurs-generaal, en
met den advocaat-fiscaal bij het hoog militair geregtshof, in
verstandhouding treden omtrent de gestichten , werwaarts de
gevangenen, die , na de oprigting der huizen van correctie y
van reclusie en tuchtiging , en van militaire detentie worden
veroordeeld , voor de eerste teize zullen moeten worden
overgebragt.
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Bij de suppressie der thans bestaande gevangenissen zal
daarvan door den raad aan gemelde procureurs-generaal , of
aan gemelden advocaat-fiscaal , worden kennis gegeven.
Art. 42.
De collegien van regenten of commissien van administratie
zullen , met overleg van de gouverneurs hunner provincien s
een reglement van orde en tucht ontwerpen , tot hetwelk de
voorschriften van den vierden titel van 's Konings besluit van
den Oden November 1821, n0.16, ten grondslag zullen strekken : zij zullen dat ontwerp toezenden aan den raad van adé
ministratie over de burgerlijke en militaire gevangenhuizen, die
al de bij hem inkomende ontwerpen zal examineren , en onderling zal vergelijken , en derzelver finale vaststelling , behoudens de w ij zigingen en veranderingen , die hij daarin mogt
noodig oordeelen , aan den minister van justitie zal voordragen.
Art. 43.
Aan de gevangenen, die wegens civile schulden geg ij zeld
worden, zal geene verpligting kunnen worden opgelegd, waardoor hun toestand met dien van wegens een delict veroordeelde gevangenen zoude worden gelijk gesteld , behoudens
nogtans derzelver gehoudenheid, om zich te onderwerpen aan
de reglementen en beschikkingen , die voor de goede orde in
de gevangenissen zullen zijn vastgesteld.
Art. 44.
Omtrent den voet der verpleging en de kosten van het
onderhoud van wegens schulden gegijzelde personen in de
huizen van burgerlijke en militaire verzekering , mitsgaders in
de huizen van arrest , zullen bij het reglement op de huishoudeljke dienst de vereischte bepalingen worden voorgedragen.
Art. 45.
Voor zoo verre in eenige gevangenis , ter oogenblikkelijke
voorziening , zouden hebben moeten ' worden opgenomen
krankzinnige of zinnelooze personen, niet veroordeelde en
niet aangeklaagde of beschuldigde kinderen van gevangenen ,
of Benige andere personen , welke niet in de gevangenissen
behooren te worden gehuisvest , zu ll en de collegien van regenten of commissien van administratie daarvan onverwijld
kennis geven aan den gouverneur der provincie, ten einde
op de verwijdering van zulke lieden of kinderen uit de gevangenissen de noodige orders te stellen.
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Art. 46.
De collegien van regenten of commissien van administratie
zullen zorgen , dat de kosten voor het onderhoud van pels
sonen , die door de regtbanken van enkele policie tot gevangenzetting zijn veroordeeld , niet voor rekening van 's lands
kas gebragt , maar op de gemeenten verhaald en door dezelve
voldaan worden.
Art. 47.
Omtrent de kosten van het dagelyksch onderhoud en de
kleine reparatien van de gebouwen der gevangenissen , of de-zulken , welke ten gevolge van eene uitbraak zyn noodig geworden , behoudt de Koning zich voor , om nadere beschik
kingen te maken ; zullende de opgaven daaromtrent , in alien
gevalle , ten spoedigste moeten worden gedaan aan den gouverneur der provincie , ten einde daarin de noodige voorziening te doen bewerkstelligen.
Art. 48.
De beschikkingen der collegien van regenten of commissien
van administratie omtrent onderwerpen , welke niet betrefka
de gewone dagelijksche en huishoudelijke dienst , en welke
niet bij eenig reglement of eenige instructie zijn voorzien, of
welke eenige niet geautoriseerde uitgaven zullen moeten ten
gevolge hebben , zullen worden onderworpen aan de goedkeuring van den gouverneur , die daarvan , onder bijvoeging
van zijne consideratien en advijs , aan den minister van justitie zal verslag doen.
Art. 4g.
In spoed vereischende gevallen zal de president van het
collegie of der commissie , of het eerst aanwezend lid t
zoodanige orders kunnen stellen , als de omstandigheden mogten vereischen , mits daarvan , en van de gestelde orders f
onverwijld aan de vergadering van het collegie of van `de
commissie verslag doende.
Art. 5o.
De collegien van regenten of commissien van administratie
over de respective gevangenhuizen zullen, na den afloop van
ieder jaar , in de eerste drie maanden van het volgende jaar ,
aan den minister van justitie en aan den gouverneur der pro-i
vincie inzenden eersen tabelsgewijze ingeiigten staat , be-.
vattende :
1°. De namen der gevangenen ,.die gedurende het afgelo'o .
pen jaar in de gevangenissen zgn gehuistiest geweest.
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A. De aanwijzing van het tijdstip , waarop de gevangene
in het huis is gekomen.
3°. De aanwijzing
van het tijdstip y waarop de gevangene
het huis eeft verlaten.
4 . De kosten waarop , per hoofd en over het jaar berekend , zijn te staan gekomen :
a. De voeding.
b. De kleeding.
c. De ligging.
d. De geneeskundige verzorging]
5`'. De kosten , waarop per hoofd te staan komen de
uitgaven , welke in den loop van het jaar zijn aangewend voor de verlichting , de verwarming, de bewas, en voor de verschillende ibijkomende artikelen.
t°. Het totaal, waarop de uitgaven voor ,iederen gevangene
te staan komen.
°. De zuivere opbrengst der kantines.
Eene laatste kolom zal bevatten de aanmerkingen , die
omtrent een of ander punt mogten te maken valled.
Art. 5i.
Worden voorts alhier gehouden voor geïnsereerd de bepalingen , vervat in art. 6o , 61, 62 , 71 en 7 2 , van bet kohinklijk besluit van den 4-den November 1821, n°. 16.
Ten opzigte der reis- en verblijfkosten zullen de leden der
collegien van regenten of commissien vair administratie gerangschikt worden in de 4de klasse der ambtenaren van het reglement , vastgesteld bij Zijner Majesteits besluit van den 25sten
Juk] 1818, n o. 47. (*)
Art. 52.
De tegenwoordige instructie zal dadelijk worden ingevoerd
in alle zoodanige huizen , welke reeds overeenkomstig de voorschriften van het koninklijk besluit van den 4den November
1821 , n°. 36 , z ijn ingerigt.
Art. 55.
De Koning behoudt zich voor, om de tegenwoordige instructie ten allen ti;de te altereren en ampliëren , zoo als bij
'de ondervinding zal blijken nuttig en noodig te zijn.
Al de thans bestaande besluiten, reglementen en instructieti
omtrent de collegien. van regenten over de gevangenissen zullen , daar Waar deze instructie zal worden in werking gebragt f
( 4-) Te vinden Byvoegsel tot het Staatsblad , teel Y , bladz, 4'11,
1. D.II.St.
H
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door dezelve worden gehouden voor vervallen.
Gearresteerd bij koninklij k besluit van den 2 asten October
1822, n°. 46.
_..._....

REGLEMENT omtrent den arbeid, in de
gevangenhuizen te verrigten.
Art. 1.
De arbeid, in de gevangenissen te verrigten , zal jaarlijks
door den raad van administratie over de burgerlijke en militaire gevangen huizen , onder de opperdirectie van den minister vaal justitie , naar een algemeen plan geregeld , en over al
de gevangenissen verdeeld worden , in dier voege , dat al deze
gestichten zielt , overeenkomstig het bepaalde bij are. 3 t van
het besluit van den Oden November 1821, n°. iG , wederkeeri,; de hand leencn, als uitmakende gedeelten van een en
hetzelfde geheel.
Art. 2.
Gemelde raad Nan administratie zal zich , dien ten gevolge,
in staat stellen om , zoo tijdig mogelijk , onderrigt te zijn van
al hetgeen in de gevangenissen zal kunnen of moeten bewerkt
en bearbeid worden , en van den tijd binnen welken de arbeid zal moeten worden opgeleverd.
Art. 5.
De raad zal vervolgens nagaan en overleggen , hoedanig
aandeel aan iedere gevangenis, in dezen te verrigten arbeid ,
zal behooren te worden toegewezen , na vooraf de commissien
van administratie over de huizen van correctie , van reclusie
en tuchtiging, en van militaire detentie, te hebben gehoord ,
over de soort van arbeid , die , naar gelang der omstandigheden , met het meeste gemak en met het meeste voordeel ,
in elk dier huizen zoude kunnen verrigt worden.
Art. 4.
Hij zal , zulks noodig of dienstig oordeclende, over het
plan dier verdeeling de gedachten der gemelde commissien
van administratie innemen ; het plan der verdeeling zal vervolgens aan den minister van justitie , ter goedkeuring , worden voorgelegd , onverminderd de bevoegdheid van den raad,
om onverwijld order te stellen op het verrigten van zoodani
gen arbeid , welke met eenigen spoed zonde moeten worden
ten uitvoer gebragt, mits daarvan , in zoodanig geval , aan
gemelclen minister onvervvjld kennis gevende.
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Art, 5.
De arbeid , in de gevangenissen te verrigten , zal zich uit-s
strekken:
j o. Tot liet fabriceren en aanmaken van voorwerpen voor
's rijks dienst , en inzonderheid bij de departementea
van oorlog , van marine en van het publieke onder.
wils, +Ie nationale nijverheid en de kolonien benoodigd.
2°. Tot het fabriceren der stoffen , en het aanmaken der
voorwerpen , voor het gebruik der gevangenen be-.
noodigd.
3°. Tot de uitoefening van het ambacht, dat de gevangenen mogten verstaan , behoudens de uitzonderingen,
vastgesteld bil art. 33 van het besluit van den % den
November 1821 , n°. 16.
Art. 6.
De commissaris-generaal van oorlog , en de ministers voor
de marine en voor het publieke onderwijs , de nationale nijver
Beid en de kolonien , zullen ieder één' der tot hun departement
behoorende , of aan hetzelve ondergeschikte hoofd-ambtena
ren benoemen , ten einde met den raad van administratie
over de burgerlij ke en militaire gevangenhuizen te onderhandelen over de voorwerpen van 's rijks dienst, welke voor
vervaardiging , aanmaking enz. , in de gevangenissen , zouden
vatbaar zij n ; over de finaliteit en de quantiteit waarin , en de
tijdstippen waarop die voorwerpen moeten worden geleverd ;
over de stoffen waaruit dezelve moeten warden zamengesteld;
over de vereischten waaraan dezelve moeten voldoen ; over
den voet waarop de leverancien plegen te geschieden , en ,
in één woord , over al hetgeen tot de prestatie der leverancien betrekkelijk is.
De alzoo benoemde ambtenaren zullen, aan den raad vare
administratie over de burgerlijke en militaire gevangenhuizen ,
mededeelen de contracten , welke laatstelijk , wegens het down
van zulke leverancien , zijn gesloten.
Art. 7.
De voornoemde commissaris-generaal en ministers zullen de
door hen benoemde ambtenaren magtigen , om met gemelden
raad van administratie overeen te komen , wegens den poet
en de wijze van eenige leverancie , wegens de voorwaarden
waarop , en den prijs waarvoor dezelve zal geschieden , erg
wegens al hetgeen tot het voltrekken van zoodanige leverancie
eenigzins kan behooren.
H2
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De alzóo gemaakte overeenkomsten zullen aan de goedkeu
ring van den .minister van justitie , en van het daarbij betrokken departement , onderworpen worden.
Art. 8.
De collegien Van regenten en de commissien van administratie over de respective gevangenhuizen zullen jaarlijks , in
den loop der maand October , aan den raad van administratie os er de burgerlijke en militaire gevangenhnizen , doen toekomen .eene zoo naauwkeurig mogelijke opgave van de waar
schijnhike behoeften der gevangenen voor het volgende jaar,
ten einde te kunnen worden begrepen in het plan der verdeeling , hiervoren bij art. 3 bedoeld. De gemelde collegien
of commissien zullen daarbij voegen zoodanige voorstellen ,
ten opzigte van den aankoop der grondstoffen, de fabricage,
den aanmaak enz., als zij zullen dienstig oordeelen.
Art. 9.
Te gelijker tij d zullen genoemde collegien of commissien
aan den raad van administratie over de burgerlijke en militaire
gevangenhuizen doen toekomen eene naauwkeurige opgave van
zoodanige gevangenen , welke eenig ambacht of handwerk verstaan , tot welks uitoefening in de gevangenissen gelegenheid
Zonde kunnen worden gebonden.
Zij zuilen daarbij voegen zoodanige voorstellen , als hun geschikt zullen voorkomen , om voordeel te doen met de bedrevenheid der gevangenen in zoodanig ambacht of handwerk.
Art. 10.
Voor zoo verre de voorstellen en voordragten , die, ten
gevolge van het voorgaande artikel , zullen gedaan worden,
voorwerpen mogten bevatten , die het aannemelijk wordt geoorcleeld om tot eene bezigheid der gevangenen te doen
strekken , zullen zoodanige voorwerpen , met en benevens die
voor 's iijks dienst en voor het gebruik der gevangenen benoodigd, in het algemeene plan der verdeeling van den arbeid begrepen vb orden.
Art. ii.
Het plan der verdeeling van den arbeid , in voege voors.
opgemaakt en goedgekeurd zij nde , zal aan de cocnmissienk van
administratie over de huizen van correctie, van reclusie en
tuchtiging , en van militaire detentie worden medegedeeld , en
zullen dezelve daarbij worden uitgenoodigd om voor te draged:
1". De regeling van de taak voor iedere soort van arbeid ,
waarnaar het werkloon zoude kunnen bepaald worden.

GEVANGENISSEN.

r t7

2 0 . De bepaling van het werkloon zelve
3'. De wijze en de voorwaarden van den aanko op der
grondstoffen , met opgave van den prijs waarvoor zij
zouden verkrijgbaar zijn.
4°. Het tijdstip der oplevering van den arbeid.
Art. 12.
De voornoemde comniissien zullen hare voordragten, omtrent dit een en ander inzenden aan den gouverneur der
provincie , die dezelve, verzeld van zijne consideratien en
advijs , zal doen toekomen aan den raad van administratie
over de burgerlijke en militaire gevangenhuizen.
Art. 13.
De raad van administratie , zal vervolgens stellig bepalen den
voet , waarop de arbeid in iedere gevangenis zal worden verrigt , daarin begrijpende al de bijzonderheden bij art. t t vermeld ; en zal vervolgens de daaromtrent bij denzelven gemaakte bepaling aan de goedkeuring van den minister van
justitie onderwerpen.
Art. 14.
Voor zoo verre de raad van administratie over de burgerlike en militaire gevangenhuizen mogt bevinden , dat door
cie veroordeelde gevangenen , welke geplaatst zien in de burgerlij ke en militaire huizen van verzekering, of in de huizen
van arrest , aan den te verrigten arbeid zonde kunnen worden duel genomen , zal de in voege voorschr. vastgestelde bepaling aan deze huizen en aan die gevangenen warden geineen gemaakt.
Alt. 15.
De arbeid zal onder het dadelgk toezigt en bestuur van
den opzigter over het werk, in de huizen van correctie, van
redusie en tuchtiging en van militaire detentie verrigt worden , onverminderd het toezigt door de commissie van administratie over de werkzalen uit te oefenen.
Art. 6.
De commissies van administratie zullen , op het voorstel
van den opzigter, over het werk, de vergoedingen bepalen,
waartoe de gevangenen , uit hoofde van hunnen betoonden
on^^il, of uit hoofde van het bederven of beschadigen der
grondstoffen , werktuigen enz., zullen gehouden zijn , alsmede
aan den raad van administratie over de burgerlke en
taire gevax^genhuizcn voordragen de preteken , welke , inge •
H3
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volge art. 47 van het besluit van den 4dcn Nove m ber 131 t ,
no, 16 , zullen kunnen worden toegestaan.
Art. 17.
De gevangenen zullen, ten opzigte van den arbeid , in klassen verdeeld worden , naar gelang van hunne meerdere of
mindere bedrevenheid in het werk , en zal ook het ion diclt
overeenkomstig bepaald worden.
De hoofdklassen dier verdeeling zullen zijn
a. Die van eerste en tweede werklieden.
b. Die van gewone werklieden.
C. Die van leerlingen.
Art. 18.
Voor zoo verre het tot bevordering van den arbeid dienstig zonde kunnen zijn, om gevangenen , die verwante handwerken uitoefenen , in dezelfde gevangenis te plaatsen , en
gezamenlijk te doen arbeiden , zal door den raad van administratie over de burgerlijke en militaire gevangenhuizen , omtrent derzelver vereeniging in een en hetzelfde gesticht , aan
den minister van justitie de vereischte voordragt kunnen gedaan worden, behoudens dat geene burgerli jke met militaire
en geene correctionele met criminele veroordeelden zullen
mogen worden vermengd.
Art. 19.
De opzigter, over het « eik zal aan de commissie van adininistratie ondergeschikt zijn.
Door de gemelde cotnniicsic zal voor dien opzigter w orden ontworpen eene instructie , welke , na aanvankelijk door
den gouverneur der provincie te zijn goedgekeurd , door de
commissie zal worden medegedeeld aan den raad van administratie over de burgerl ij ke en militaire gevangenhuizen , die
al de bij hem inkomende ontwerpen zal erzamelen , en tot
derzelver finale vaststelling, behoudens de wijzigingen en veranderingen , die daarin noodig mogten worden geoordeeld,
aan den minister van justitie eene voordragt doen zal,
Art. 20.
Bij die instructie %al worden bepaald , tot hoedanige verantwaorde1ilkbeid de opzigter over bet werk zal gehouden
zilu , ten opzigte van de magazijnen , waarin de gefabriceerde
goederen zullen geborgen worden.
il} zal zich , tegen inventaris , belasten met de grondstof-.
feu , div verwerkt tuoete p worden , ett zal deswege ver, aut-
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woording doen , alsmede met de werktuigen en gereedschappen , waarvan door de gevangenen moet worden gebruik
gemaakt.
Art. 21.
Hij zal ook houden , of onder zijn opzigt doen houden ,
de boeken ' of registers van den arbeid en van de werkloonen, mitsgaders van alle ontvangsten en betalingen , die , ter
zake van den arbeid , op last der commissie van administratie gedaan worden.
Hij zal maandelijks aan den thesaurier der commissie , met
overlegging van een extract uit zijne boeken of registers , in
het bjzij n van ten minste twee leden der commissie , opgave
doen van het bedrag der uitgaans-kas van iederen gevangene.
Bij de instructie van den opzigter over het werk , zal nader
bepaald worden de verhouding, waarin dezelve tot den thepaurier staan zal , en de wijze , mitsgaders de tijdstippen ,
waarop hij van zip beheer verantwoording doen zal.
Art. 22.
De commissien van administratie over (le huizen van correctie , van reclusie en tuchtiging , en van militaire detentie,
zullen op den jaarlijks in te zenden staat , vermeld bij art.5o
dier instructie voor de collegien van regenten of eommissien
van adrniuistratie over de gevangenhuizen , insgelij ks vermelden:
De soort van arbeid Hoor iederen gevangene verrigt.
2.
I-iet bedrag voor iederen gevangene over het afgeloopeni
jaar :
a. Vare den aftrek der werkloonen ten behoeve der
ad ministratie.
1. Van de uitbaars--kas.
C. Van bet zakgeld.
cl. Van de zuivere opbrengst der in het huis gefabriceerde goederen.
5°. Het bedrag der premien , die tot aanmoediging van den
arbeid zijn uitgereikt.'
Art. 23.
Bij de reglementen van orde en tucht, u elke voor ieder
buis zullen worden ontworpen , zal ook voorzien worden omtrent de orde , die in de werkzalen en bij den arbeid behoort
te heerschen.
Art. 24.
Voor liet overige worden alhier gehouden voor geïnsereerd
de bepalingen , vervat in art.
35, ^^, 53, 5 9, 45, 47,
11 4
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49 en 67 van het besluit van den Oden November 13°21, n°.16.
Art. 25.
Het wordt den Koning voorbehouden, om bet tegenwoon-.
dig reglement zoodanig te altereren en te arplieren , als Zijne
Majesteit in tijd en wijle mogt dienstig oordeelen.
Gearresteerd by koninklijk besluit van den 2isten October
1822 , nQ . 46.
^•.•.^•^.

ONTWERP VAN JAARLIJKSCHE BEGROOTING der kosten Pan de inwendige en huishoudelyke dienst
der huizen van correctie, pan reclusie
en tuchtiging, en van militaire de-,
tentie.
I. ArDEELI1G. INKOMSTEN.
Art. a. Winsten uit den arbeid der gevangenen voortvloeij ende. . . . . . . . . .
Art. 2. Opbrengst van veikoopbare voorwei pen , als . zeinelen , houtskolen en andere
dergelijke , geldswaarde hebbende

iliNliaRKI NGZN,
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UITGAVEN.
Art. t. Onderhoud en verzoigJng der gevangenen , beiekeiid over eene bevolking van
gevangenen.
a. Lev eusnuddelen á 8,1gcents per gevangene daags.
b. I leeding á 2 IÓ0 cents per
gevangene daags . . . .
C. Liggingstukkeu á 11óó
cent per gevangene daags.
d, Veilichting á áoó cent per
gevangene daags , ,
e. Verwarming á z ó cent per
gevangene daags . ,
f. Bewasschen á g cent per
gevangene daags . , .
Medicamenten en andere
benoodigdheden voor de zieken , ál 4?
i oo cent per geTangent daags . . .
^. AFDEELITG.

TransporteIr f
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Per transport
h. Toevallige uitgaven ,
cent per gevangene daags.
1. Supplement voor verdere
onkosten , á 1 cent per gevangene daags. .

daINM'ERZINGEK.

Ait. a. Tractementen van het
personeel derambtenaren en suppoosten.
a. Tractement van den secretaris der commissie van adnunistratie , . . . . .
u. Van den commandant en
verdere beambten en suppoosten , behoorende tot de
inwendige en huishoudelijke dienst
I. Van den commandant . . . . f
II. Van den adjunct lII. Enz. . • . Art. 3. Levensmiddelen voos
poi tiers , bewaarders en verdei e beambten , berekend voos
suppoosten.
cents per ration
Brood , à
Schafting , a
cie

Art. 4. Kleedmg en wapening van de portiers en bewaarders , als
Art. 5. Kosten van vuur en
licht voor den commandant en
de verdere beambten van de inwendige en huishoudelijke dienst.
i °. Hout. . . .
Steeulcolen .
5°. Tui f. . .
•
K aarsen. .
5°. Olie .
6°. Enz.
Art. 6. Bureau-behoeften ,
mitsgaders your en licht voor de
wollegien van legenten of cornnussien van administratie , alsmede voor het bureau van den
^ omnzaudarut.

I.
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nemen papier . .
Ti anspot tel e
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VANHER. UNGEN,

Per transport
bessen pennen . ,
I.
C. Drukloon van registers
enz. . .
d. Enz. . . .
Art. 7. Reis- en verblijfkosten der leden van de colltgien
an regenten of commissien van
administratie
Art. 8. Onderhoud en reparatie van het mobilair. . .
Art. 9. Kosten van aanbouwing , groote reparaties of veranderingen aan de localen te
doen

.

RECAPITULATIE.
Inkomsten
Uitgaven.

.•

De kosten , door 's ri j ks schatkist te voldoen , zullen mitsdien bedragen eene somma van
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Gearresteerd hij koninklijk besluit van den 2/sten October 1822 , n°. 46.

INLICHTINGEN , om te dienen voor liet
opmaken der begrootingen van de %uizen.van correctie , van reclusie en tuclktiging , en van militaire detentie.
IC. AFDEELING. INKOMSTEN.

Art. 1. Winsten uit den arbeid voortvloeijende.
Art. 2. Opbrengsten van verkoopbare objecten.
Voor als nog kan het niet te pas komen , om ander de
opgemelde . artikelen eenige posten cut te trekken.
Met opzegt tot de winsten , onder art. i vermeld , zal
zulks eerst, het geval kunnen zin , na dat de arbeid werkelijk
zal zijn ingevoerd.
Alsdan zullen de commissien van administratie in de gelegenheid geraken om met eenige waarschijnlijkheid de winsten te kunnen opgeven, die door den arbeid der gevangenen, gedurende het alsdan loopende jaar , reeds verkregen
zij n , of verder verkregen zullen worden , en in mindering
zulle n kunnen strekken van de uitgaven voor het daarop volgcucle jaar. De winsten van het cenc jaar zullen bij gevolg
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altoos voor bet tiaarop volgende Bene bate uitmaken.
Met betrekking tot de opbrengsten der verkoopbare objecten is het insgelijks zoo gelegen.
Eerst na dat de nieuwe wijze van beheer in werking zal
gebragt zijn, zal men kunnen beo&rdeelen, welke baten daaruit kannen voortspruiten , en daaromtrent zal alsdan eveneens
moeten gehandeld worden , als heervoren omtrent -de winsten
van den arbeid is gezegd. Voor de dienst van 1823 zullen
bij gevolg de posten , onder afdeeling i , art. 1 en 2 vermeld, voor memorie worden uitgetrokken.
IIe. AFDEELING. UITGAVEN.
Art. 1. Onderhoud en verzorging der,gevangenen.
Bij dit artikel staan de prijzen aangeteekend , welke voor
de verschillende objecten van onderhoud en verzorging der
gevangenen vermogen berekend te worden , en die niet zullen kunnen worden overschreden : deze aanwijzingen rusten
op de berekeningen, welke daarvan door de commissie , niet
het Pncierzoek naar den toestand der gevangenissen en de
organisatie derzelve belast geweest , zijn gemaakt , en tot grondslag van het in te voeren systema van beheer zijn aangenomen.
De levensmiddelen , zoodanig als die , volgens den bij 's Konings besluit van den 4den November
n°. 16 , vastgestelden voedings-staat , dagelijks aan de gevangenen moeten
worden uitgereikt , zijn berekend daags voor iederen gevangene niet meer dan 8 cents te moeten kosten. Deze prijs
vermenigvuldigd door het getal gevangenen , l oor welke bet
buis is ingerigt , en vervolgens berekend over al de dagen
van het jaar , zal de uitkomst daarvan het beloop der som
,uitmaken, welke voor het artikel der levensmiddelen zal kunnen geraamd worden.
Met de overige artikelen van kleeding , liggingstukken enz. ,
wordt op dezelfde wijze gehandeld. Ook de kosten van medicamenten worden op dezelfde wijze geraamd, en dus niet ,
gelijk men ligtelgk zonde kunnen ooronderstellen , alleen over het
presnmtive getal zieken , maar in tegendeel over de geheele
bevolking, die het gesticht zal kunnen bevatten.
Het voor 's rijks rekening in te voeren eigen beheer zal
voortaan belast zij n met al die beschikkingen, waarin te
het zij door middel van aannemingen , het zij door vaste abonnementen, werd voortien. Ingcvalle het brood niet
1821,
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in het gesticht zelve mogt kunnen worden gebakken , zal omtrent de levering van hetzelve met een' of meer bakkers, bij
openbare aanbesteding, worden gecontracteerd , echter voor
niet langer dan 6 maanden; en zal de prjs van het brood
de som van 4 cents per ration niet kunnen te boven gaan.
De levering van het vleesch , van het vet, van de aardappelen , de gort , de groenten , de erwten en andere voorwerpen , zal op gelijke wijze in het openbaar , doch al mede voor
ten langste 6 maanden , kunnen aanbesteed worden , met dien
verstande nogtans , dat er geene algemeene aanbesteding van.
die objecten zal plaats hebben , en dezelfde persoon geen
aannemer van verschillende levensmiddelen zal vermogen te
zijn , behoudens dat objecten van gelgksoortigen .aard , of welke in den handel vereenigd zij n , door een' en denzelfden
aannemer zullen kunnen geleverd worden.
Indien men evenwel mogt oordeelen . dat eenige artikelen,
zoo als , bij voorbeeld , de groenten . het zout , de peper,
de azijn, het stroo enz. , met meerder voordeel tot zekere
hoeveelheden in het groot konden worden aangekocht, zal
daaromtrent naar bevind van zaken worden gehandeld , behoudens de goedkeuring van den raad van administratie.
Het onderscheid , Oat hieromtrent , met opzigt tot den
aannemingsprijs, en het maximum, bi d de artikelen der begrooting opgegeven , mogt plaats hebben , zal evenwel van
geen' invloed op de te ramen kosten zijn , welke altoos tot liet
daarvoor bepaalde maximum zullen worden uitgetrokken.
Van de aan te besteden artikelen zullen dagelijks aan het
gevangenhuis , op bepaalde uren, en in tegenwoordigheid van
de daartoe aangestelde personen , de benoodigde hoeveelheden
v oor de voeding der gevangenen worden afgeleverd , welke
vervolgens aldaar bereid en in gereedheid gebragt zullen worden, terwijl insgelijks van de artikelen , die in het groot , bij
wijze van voorraad , mogten mi n aangekocht , dagelijks zoo
veel zal worden uitgereikt , als ingevolge den voedings-staat
kan vereischt worden , waarvan de bepaalde hoeveelheden in
geen geval zullen kunnen overschreden worden , zulks dat het
onderhoud in alles nimmer booger clan. op 17 cents daags zal
kunnen te staan komen , gelijk blijkt uit de aanwijzingen , onder het iste artikel der uitgaven voorkomende , en welke
prijs, gelijk hierboven reeds is aangemerkt, toereikende is
geoordeeld , om de gevangenen op Gene gevoegl9ke wijze van
bet benoodigde onderhoud tc voorzien,
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Art. 2. Tractementen van het personeel.
Te dien opzigte is almede van toepassing hetgeen hierbo.,
ren , aangaande de inkomsten , is aangemerkt: zoo lang het
personeel der beambten niet op den nieuwen voet is georganiseerd, zullen de kosten van derzelver wedden voor me-,
morie moeten worden uitgetrokken. Niet te min zal men ,
voor de dienst van 1825 , onder dat artikel behooren op te
geven de uitgaven , welke wegens wedden van het thans bestaande personeel zullen moeten voldaan worden , alles zoodanig gespecificeerd , dat daaruit de wedde van ieder' thans
bestaande beambte van het gevangenbuis kan gekend worden
Onder dat artikel zal insgelijks melding dienen gemaakt te
worden van de schrijfloonen, toelagen en andere soortgelijke
onkosten , die door de collegien van regenten of administratien van het huis, of eenige der beambten , mogten genoten
worden.
De kosten van levensmiddelen , mitsgaders van kleeding en
wapening van de portiers , bewaarders enz. , van vuur en
licht, ook voor de administratie en bureaux enz. , bureaubehoeften , reis- en verblij f-kosten , onderhoud en reparatie
van niobilair , kosten van reparatie enz. , van alle welke onder de artikelen 3 , 4, 5 , 6 , 7 , 8 en 9 der ede afdeeling is
melding gemaakt , zullen insgelijks voor den jare 1823 voor
memorie dienen te worden uitgetrokken. Intusschen zal het
niet ondienstig zijn alhier in het kort te vermelden , waaruit
alle die kosten gewoonl ijk zullen bestaan.
De kosten van schifting , mitsgaders van de kleeding en wapening der portiers en verdere beambten , zijn betrekkelijk tot
zoodanige levensmiddelen en objecten , als hun van 's rijks
wege , volgens nader daaromtrent vast te stellen bepalingen
en reglementen , zullen worden verstrekt.
De uitgaven van vuur en licht zullen zich almede regelen
naar de bepalingen , die op dat stuk , bij de organisatie van
het personeel , zirlleii worden vastgesteld.
Wat betreft de bureau-behoeften , het mobilair, de reparatien , aanbouwingen enz. , deze zijn van dien aard , dat zij
geene bijzondere omschrijving behoeven : alleenlijk zal meen
daaromtrent aanmerken , dat ieder van dezelve, afgezonderd
gehouden, op de meest volledige w ij ze gespecificeerd en toegelicht zal dienen te worden.
\T OOT zoo verre het noodig zijn mogt, om in den aan-
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staanden ;are 1B23 , eenige dergelijke uitgaven te doen , afgescheiden van die, welke benoodigd zijn voor de inrigting
der gebouwen, overeenkomstig het bepaalde bij 's Konings
besluit van den Oden November 1821, n°. /6 , en de bereids daarover aangevangene correspondentie , zal daarvan
onder de artikelen 5 , 6 , 8 en 9 melding behooren gemaakt
te worden , met opgave tevens van al die inlichtingen, welke
tot justificatie der berekende kosten, zoo wel als tot betoog
van derzelver noodzakelijkheid , zullen kunnen verstrekken.
.1111..........

ONTWERP VAN JAARLIJKSCHE BE-.
GROOTING der kosten van de inwendige en huishoudelijke dienst der
burgerlijke en militaire huizen van

verzekering.
INKOMSTEN.
Art. i. Winsten , welke uit
den' eventueel te verrigten arbeid
mogten voortvloeijen . . . .
Art. 2. Opbrengst van . erkoopbare voorwerpen , als • zemelen, houtskolen en andere dergelijke , geldswaarde hebbende .

AAA:31.(1.lulllr GEN.

I. AFDELING.

f

AFDEELING. UITGAVEN.
Art. i. Onderhoud en verzorging der gevangenen , berekend
over eene bevolking van
gevangenen.
a. Levensmiddelen is 8i ái
cent per gevangene daags. f
b. Kleedmg a 2i-3,ó cent per
gevangene daags . . . .
c. Liggingstukken a liga cent
per gevangene daags. . .
d. Verlichting a ióó cent per
gevangene daags . . .
e. Verwarming a ióó cent per
gevangene daags . . .
f. Bewasschen a ió-g cent per
gevangene daags . . . .
g. Medicamenten en andere
benoodigdhedens voor de z leken , a t ï og cent per geII.

vangene daags . . . . .
Transpoi'tele

GEVANGENISSEN.
Per transport
h. Toevallige uitgaven i Íóó
cent per gevangene daags.
i. Supplement voor verdere
onkosten a i cent per gevangene daags . • • •
Art. 2. Tractementen van liet
personeel der ambtenaren en suppoosten
a. Tractement van den secretaris der commissie van ad-. i
ministratie . . . . . ,
b. Van den cipier en verdere
beambten en suppoosten ,
behoorende tot de inwendige en huishoudelijke dienst
I. Van den cipier f
II. Van den knechtIII. Enz. .

f
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Art. 3. Levensmiddelen voor
de knechts of bewaarders , berekend voor een getal van
Brood , à
cents per ration
daags
Schafting , à
Art. 4. Kosten van vuur en
licht van de cipiers en knechts ,
of bewaarders. . . . • , .
Art. b. Bareau - behoeften ,
mitsgaders N, uur en licht voor de
collegien van regenten of commissien van administratie , alsmede voor den cipiei :
riemen papier .
a..
bossen pennen . . . f
b,
c. Drukloon van registers enz.
d. Enz
Art. 6. Reparatie en onderhoud van het mobilair.
Art. 7. Kosten van aanbouwing , groote reparatien of veranderingen aan de localen te doen
RECAPITULATIE,
Inkomsten . . .
Uitgaven. .

•
•
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GEVANGENISSEN.
INLICHTINGEN, om te dienen Poor het
opmaken der begrooting veen uitgaven
pan de 6urgerl/ke en militaire huizen
van verzekering.

Ingevolge het bepaalde bij Zijner Majesteits besluit van den
Oden November 132 , n°+ 16 ) zal voortaan in de verzorging
En het onderhoud der gevangenen in de huizen van verzekering, even als in de andere groote strafgevangenissen , door
middel van een eigen beheer , worden voorzien.
Dit eigen beheer, hetwelk door de regenten of commissien
van administratie der gestichten zal worden gedirigeerd , zal
de gelegenheid doen geboren worden , om eenige verkoopbare objecten te gelde te maken, waarvan de opbrengst in
mindering zal strekken van de kosten , die , door het rik ,
voor het onderhoud en de verzorging der gevangenen moeten
worden aangewend. Voor zoo verre door de veroordeelde
gevangenen in de huizen van verzekering, aan den te verrig,ten arbeid mogt worden deel genomen , zullen de winsteti ,
daaruit voortvloetjende ! almede in mindering strekken van
de kosten , voor het onderhoud der gevangenen te besteden.
Bij het` ramen van deze kosten zal derhalve tevens gelet
moeten warden op de opbrengsten , welke de eventueel te
verrigten arbeid, en deze of gene verkoopbare voorwerpen ,
zullen kunnen opleveren, van welk een en ander derhalve
xnede, bij eene afzonderlijke afdeeling, in de begrooting der
uitgaven van de bedoelde gestichten , zal moeten worden
melding gemaakt.
Hiertoe dan is bij het model der begrooting bestemd de
Eerste afdeeling : Inkomsten.
Art. 1. Winsten, welke uit het eventueel te verrigtea
werk mogten voortvloeijen.
Art. 2. Opbrengst van verkoopbare objecten , enz.
Het spreekt genoegzaam van zelve , dat voor als nog on-,
der deze artikelen geene sommen kunnen woeden geraamd ;
zulks zal eerst dan het geval kunnen zijn, wanneer de nieu-we wijze van beheer werkelijk zal zijn ingevoerd , en gedurende eenigen tijd zal hebben bestaan : alsdan zullen de corm
missien van administratie met Benige kennis kunnen opgever,
welke sommen in mindering zullen kunnen komen van het
geraamde voor het onderhoud der gevangenen , voor z,00dnnig dienstjaar, als waartoe de alsdan op te maken begroo-,
ting bettekkelyk is. Voor het tegenwoordige zat derhalve
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het opgemelde tste en zde artikel voor memorie kunnen
worden uitgetrokken.
Voor de kosten , welke gerekend wordeno het onderhoud
r, de 1verzorging
te zullen vallen, is bestemd de
^n
ei 7, ^, ng
Trs eede af'ckeling : uitgaven.
Art. 1 betreft bepaaldelijk het onderhoud en de verzorging
tier gevangenen , met al den aankleve van dien.
Bg dat artikel staan de prijzen aangeteekelid, welke voor
de verschillende objecten van onderhoud en verzorging der
gevangenen vermogen berekend te worden, en die niet zullen
kunnen worden overschreden. Deze aanwijzingen rusten op
de berekeningen , welke daarvan , door de commissie, met
het onderzoek naar den toestand der gevangenissen en de
organisatie derzelve belast geweest , zijn gemaakt , en tot grondslag van het in te voeren systhema van het beheer zin aangenomen.
De levensmiddelen , zoodanig als die, volgens den bi j 's Ko-,
nings besluit van den Oden November i 81 i , n°. 16, vastgestelden voedings-staat , dagelijks aan de gevangenen moeten
worden uitgereikt , zij n berekend daags voor ieder' gevangene
niet meer dan 8 110 cents te moeten kosten.
Deze prij s vermenigvuldigd door het getal gevangenen , voor
welke het huis is ingerigt, en vervolgens berekend over al de
dagen van het jaar , zal de uitkomst daarvan het beloop der
tom uitmaken , welke voor het artikel der levensmiddelen zat
kannen geraamd worden.
Met de overige artikelen van kleeding , liggings-stukken enzi
wordt op dezelfde wijze gehandeld ; ook de kosten van medicamenten worden op dezelfde wijze geraamd , en dus niet,
gelijk men ligtelijk zoude kunnen onderstellen, alleen over het
presumtive getal zieken , maar integendeel over de geheele
bevolking , die het gesticht zul kunnen bevatten.
Het voor 's Rijks rekening te voeren eigen beheer, zat
voortaan belast zij n met at die beschikkingen , waarin te voten , hetzij door aannemingen , hetzij door vaste abonnementen, werd voorzien. Ingevalle het brood niet in het gesticht
zelf mogt kunnen worden gebakken , zal omtrent de levering
van hetzelve met een' of meer bakkers , hi j openbare aanbesteding , worden gecontracteerd ; echter voor niet langer dan
6 maanden , en zal de prijs van liet brood de som van 4
cents per ration niet kunnen te boven gaan.
De levering van het vleeseb , van het vet , van de aardapI.D.II. St.

I
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pelen , de gort , de groenten , de erwten en der andere voorwerpen , zal op gelijke wijze in het openbaar , doch almede
voor ten langsten 6 maanden , kunnen aanbesteed worden ,
met dien verstande nogtans , dat er geene algemeene aanbesteding van die objecten zal plaats hebben , en dezelfde persoon geen aannemer van verschillende levensmiddelen zal vermogen te zi jn , behoudens dat objecten van gelyksoortigen
aard , of welke in den handel vereenigd zijn, door een' en
denzeifden aannemer zullen kunnen geleverd worden.
Indien men evenwel mogt oordeelen , dat Benige artikelen,
zoo als, bij voorbeeld , de groenten , het zout, de peper ,
de azijn , het stroo enz. met meerder voordeel , tot zekere
`hoeveelheden, in het groot konden worden aangekocht, zal
daaromtrent naar bevind van zaken worden gehandeld , behoudens de goedkeuring van den raad van administratie.
Het onderscheid , dat hieromtrent, met opzigt tot den
aannemingsprijs , en het maximum, bij de artikelen der begrooting opgegeven, nlogt plaats hebben , zal evenwel van geen'
invloed op de te ramen kosten zijn , welke altoos tot het
daarvoor bepaalde maximum zullen worden uitgetrokken.
Van de aan te besteden artikelen zuilen dagelijks aan bet
gevangenhuis , op bepaalde uren en in tegenwoordigheid van
de daartoe gestelde personen , de benoodigde hoeveelhedei
voor de voeding der gevangenen worden afgeleverd , welke
vervolgens aldaar bereid en in gereedheid gebragt zullen worden; terwijl insgelijks van de artikelen , die in het groot, bij
wijze van voorraad , mogten zijn aangekocht, dagelijks zoo
veel zal worden uitgereikt, als, ingevolge den voediugs-staat,
kan vereischt worden, waarvan de bepaalde hoevreelhedeti in
geen geval zullen kunnen overschreden worden.
Zulks dat het onderhoud iu alles nimmer hooger dan op
17 cents daags zal kunnen te staan komen, gelijk blijkt uit
de aanwi j zingen , onder het t ste artikel der uitgaven Avoor',omende , en welke prijs , gelijk hierboven reeds is aangemerkt, toereikend is geoordeeld, om de gevangenen op eene
gevoeglijke wijze van het benoodigde te voorzien.
Art. 2. Trpetenionten van het personeel.
Te dien opzigte is almede van toepassing hetgeen , hier boven , aangaande dc inkomsten is aangemerkt. Zoo lange
liet personeel d e ' beambten niet op den nieuwen voet is
georganiseerd , z fllef de kosten van derzelver `eedden voor
memriorie moeten worden uitgetrokken.
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net te min zal men voor de dienst van ] 32,3 on i-v ',t
anikel bebp oren op te zeven de uitgaven, welke wegens wedden van het thans bestaande personeel zullen moeten voldaan
worden , alles zoodanig gespecificeerd , dat daaruit de wedde
van ieder' der thans bestaande beambten van het gevangenhuis kan gekend worden.
Onder dat artikel zal insgelijks melding dienen gemaakt te
worden van de scbrij loonen, toelagen en andere soortgelijke
otkostenn, die door de collegien van regenten of administratien van het huis , of sommige der beambten , mogten genoten worden.
De kosten vaan levensmiddelen , van vuur en licht voor de
suppoosten , van bureau-behoeften enz. voor de collegien van
regenten , van onderhoud en reparatie van mobilair, en van
reparatien en vertimmeringen van het gebouw, van alle welke onder artilcel 3 , 4-, 5 , 6 en 7 wordt gesproken , zullen
insgelijks ,voor als nog voor memorie dienen te worden uitgetrokken.
Voor zoo veel bet evenwel noodig mogt zijn , in den aanstaanden jare 1823, eenige uitgave van dien aard te doen , afgescheiden van die , welke benoodigd zullen zijn voor de
inrigting der gebouwen , overeenkomstig het bepaalde bij
Zijner Majesteits besluit van den arden November t32 t , n°.
16 , en de bereids daarover gevoerde correspondentie , zal
daarvan onder art. 5 en 6 melding kunnen worden gemaakt,
met opgave tevens van al die inlichtingen, welke tot justificatie der berekende kosten, zoo wel als tot betoog der noodzakelijkheid van dezelve , zullen kunnen dienstig zgn.
EXTRACT uit het besluit van den 'den
f

December
WIS WILLEM, ens.

1822 ,

n°. i56.

Herzien dat gedeelte van, bet rapport van Onzen minister
van justitie , van den 9den October 11. , n°. 16o , hetwelk betrekking beeft tot bet daarbij overgelegd ontwerp van reglement van organisatie en bezoldiging van het personeel der
gevangenissen.
Gezien het nader rapport van Onzen minister voornoemd ,
van den 8sten dezer , n'i. 86 , ten geleide eener missive van
den raad van administratie over de burgerlijke en militaire
gevangenhuizen, van den 11 den November ll. , n°. 8, als12
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mede van eenera vergelijkenden staat van het tegenwoordige
en toekomende personeel , mitsgaders van de tegenwoordige
yen toekomende jaarwedden der beambten der gevangenissen : zijnde voorts daarbij kopjelil k overgelegd eene- missive
van den inspecteur-generaal van de geneeskundige dienst des
rijks , bevattende zijne denkbeelden omtrent de wijze' om de
geneeskundige verzorging in de gevangenissen te verzekeren.
Hebben goedgevonden en verstaan :
i v . Te arresteren het reglement van organisatie en bezoldiging van het personeel der gevangenissen, zoodanig als
betzelve hiernevens is gevoegd, voorbehondens de nadere afzonderlijke bepalingen , welke tot verzekering van
de geneeskundige dienst zullen worden gemaakt
2 e. Ons voor te behouden, om zoodanige der thans ia
de gevangenissen fungerende beambten, welke bij de
aanstaande organisatie zullen worden herplaatst , en
eenige vermindering in hunne inkomsten mogten ondervinden , of (vier werkzaamheden -en verantwoordellj klieid grootelijks zouden worden vermeerderd , deswege eenigermate te gemoet te komen.
Q. Enz.
4f'.

"nr,

5 Q. Aan Onzen minister van justitie Ons verlangen te ken.,
nen te geven , dat, naar aanleiding van art. 1 7 van
liet voort. reglement, tot commandanten en adjunctcommandanten der gevangenissen, bij voorkeus , wol'
teen voorgedragen gepensioneerde .officieren , en wel
hoofd-officieren voor commandante-plaatsen , en kapiteins of luitenants voor die van adjunct-con unan
danten : zullende derhalve door het departement van
Oorlog aan dat van justitie worden toegezonden cent!
lijst van zoodanige gepensioneerde officieren , die voor.
de bedoelde posten in aanmerking zouden Lumen
komen, terwijl beide departementen zich zullen verstaan nopens (le vereischten , welke voor de vervulling der onderwerpelijke functiera noodig geacht worden,
en daarbij moeten worden in het oog gebonden de
toelage , welke aan ieder der tot de flosten van coinmandanten en adjunct-commandanten te benoemen
gepensioneerde officieren , boven bet doom hem genoten wordende pensioen , in billijkheid zonde behooren te worden verleend ; begeerende Wij voorts ,
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dat ook voor de andere bedieningen uitgevallen ambtenaren of gegageerde militairen blo voorkeur in aanmerking worden gebragt.
En is Onze minister van justitie belast met de uitvoering
dezes, waarvan enz.
REGLEMENT van organisatie en bezoldiging van het personeel der gevczngenLsseÍd.
EERSTE AFDEELING.

Strafgevangenissen.
Art. 1.
Het personeel van de beambten en suppoosten van de
huizen van correctie, van reclusie en tuchtiging en van mik..
taire detentie , zal kunnen bestaan uit twee afdeelingen , als :
1°. Voor de inwendige en huishoudel9ke dienst in het algemeen.
.2 '.1 . Voor de directie en het toezigt over den arbeid.
Art. 2.
Voorbehoudens de nadere afzonderlijke bepalingen , welke
tot verzekering van de geneeskundige dienst zullen worden
gemaakt , zullen voor de waarneming van de inwendige en
huishoudel ij ke dienst kunnen worden aangesteld :
Een commandant.
Een adjunct.
Een commies.

Een protestantsch geestelijke.
Een roomsch catholijk geestelijke.
Een onderwijzer.
Een portier voor iederen buitensten ingang vair liet gebouw.
vecht
knechtof bewaarder voor iedere honderd gevangenen,
daaronder begrepen de adjunct van den commandant.
Een meester bakker.
Eene linnenmeid.
Een warmoezier , voor zoo verre de localiteit denzelven
zonde kunnen vereischen.
Art. 3.
De knechts of bewaarders zullen in twee klassen verdeeld
zip '. Het getal van die der eerste klasse zal echter in geen
1 5
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geval hooger kunnen zijn dan van vier voor de strafgevangenissen , welke voor een se bevolking van meer dan loon ge-vangenen zijn ingerigt , en niet hoogar dan twee voor de
strafgevangenissen voor eerre bevolking van i 000 gevangenen
en daar beneden. De overigen zullen allen tot de tweede
klasse behooren.
Art. 4.
Voor de strafgevangenissen , welke voor Bene bevolking van
meer dan i000 gevangenen zijn ingerigt, zal , des noods ,
een tweede commies van den commandant kunnen bestaan.
Art. 5.
Wanneer de localiteit van het gebouw , of andere oinstan,
digheden, de verhouding van eenen knecht voor iedere honderd gevangenen ontoereikende mogten maken , zullen , tot
vermeerdering van het getal derzelven , de noodige voorstellen kunnen worden gedaan.
Art. 6.
Het personeel der beambten voor de directie over den ar,
luid zal kunnen zamengesteld zjn als volgt
Een opzigter over liet werk.
Eelt eerste commies.
Een schrijver.
Een rnagazi^nmeester.
Een onder-magazijnmeester.
Twee meesterknechts.
Twee bedienden van het werk.
Art. ,.
Piet getal der beambten , in het voorgaande artikel opgenoemd , zal , voor zoo veel zulks nooclig ruogt worden geoordeeld , met eenen tweeden commies en eenen derden meestel knecht kunnen vermeerderd worden.
Art. 8.
Wanneer de aard van Benig te verrigten werk , of de localiteit der gebouwen , een hooger getal van meesterknechts of
bedienden mogt noodzakelijk maken., dan 1)9 art. 6 en 7 is
hepaald , zullen dienaangaande de noodige voordragten kuureen gedaan gorden.
TWEEDE AFDEEL1NG.

Burg erlyke en militaire huizen van verzekering.
Art. 9.
Het personeel der burgerlijke en militaire liaizert van ver-
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zekering zal enkel bestaan uit beambten voor de inwendige
en huishoudelijke dienst , en zal kunnen zamengesteld zijn als
volgt :
Een protestantsch geestelijke.
Een roomsch catholjk geestelijke.
Een cipier.
Een knecht of bewaarder voor iedere 75 gevangenen.
Art. io.
De knechts of bewaarders zullen in twee klassen verdeeld
zijn. Het getal van die der iste klasse zal echter in geen geval hooger zgn dan een : al de overigen zullen de ede klasse uitmaken. In de gevangenissen , alwaar slechts één knecht
of bewaarder zal bestaan, zal deze gerekend worden tot de
iste klasse te behooren.
Art. ii.
In de steden , alwaar eene strafgevangenis zal gevestigd zijn,
zullen de geestelijken van dezelve tevens belast zijn met het
godsdienstig onderwijs in de te dezer plaatse bestaande burgerlijke en' militaire huizen van verzekering.
Art. 12.
Indien de localiteit, of andere omstandigheden , het getal
van éénen knecht of bewaarder voor iedere 75 gevangenen
ontoereikende mogten maken , zal , iii dat geval , op gelijke
wijze worden gehandeld als bij art. 3 voorschreven is bepaald.
Art. iF.
Het bepaalde b ij de laatste vier voorgaande artikelen zal
mede toepasselijk zij n op het vereenigd huis van arrest en
justitie te Amsterdam , en op de vereenigde arrest- en prevowitlitaizen te Haaileu' en te Utrecht.
DERDE AFDEELING.,
l cui en van arrest.

Art. 14.
In de huizen van arrest zal insgelijks bet personeel enkel
bestaan uit beambten voor de inwendige en huishoudelijke
dienst , en zal kunnen zijig zamengesteld als volgt t
Een cipier.
Een knecht of bewaarder.
Art. 15.
Echter zullen, voor de huizen van arrest, waarvan de bevolking doorgaans hct getal van minder dan io gevangenen
I4
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mogt bekopen , geene knechts of bewaarders aangesteld worden.
Art. 16.
Wanneer de verhouding van knechts of bewaarders voor
iedere 75 gevangenen , uit eenigerhande hoofde, onvoldoende
niogt geoordeeld worden , zullen , tot vermeerdering van het
getal derzelve , aan de bevoegde autoriteit de noodige voo K stellen kunnen worden gedaan.
VIERDE AFDEELING.
Bezoldiging der beambten.

Art. 17.
De commandanten en adjuncten , zoo veel mogelij k moetende gekozen worden uit gepensioneerde officieren, welke
tot die functien de noodige geschiktheid hebben , zullen boven hun pensioen eene toelage genieten , voor ieder hunner
aflonderlrjk, naarmate van zijnen rang en het bedrag van zijn
pensioen , te bepalen.
Overigens worden de wedden van de beambten en suppoosten der in de voorgaande artikelen vermelde gevangenissoos bepaald als volgt:
§ 1.
Beambten voor de inwendige en huishoudelijke dienst in
de strafgevangenissen , voor eene bevolking van meer
dan i o00 gevangenen ingerigt.
ca. De eerste commisen . . .
. , • • • . f 600.
b. De tweede commisen . . .
- 400.
C. De protestantsche geesteli jke
. . .
• . - .5oo.
• •
. - Soo.
a. De roornsch catholijke geestel jke
e. De onderwijzers .
- 400.
I. De portiers .
. . . . . .
oo.
A, De knechts of bewaarders van de 1 ste klasse . - 2 40.
h. De knechts of bewaarders van de ede klasse. .
r 80.
i. De meester bakkers .
- 250.
A-. De linnenmeiden .
. . - 200.
1. De warmoeziers .
. . .
. • - 200.
§ 2.

Beambten voor de inwendige en huishoudelijke dienst in
de strafgevangenissen , voor eens bevolking van 1000
gevangenen en daar beneden ingerigt.
a. De t'0III MIS erl . .. . . .
. .• .f' 500
De protestantsche gecstc'lájke.
400.
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c. De roomsch catholjke geestelijke • • . . . f 400.
cl. De onderwgzers . . . • • • • • • • • - 35o.
e. De portiers • • • • . . • • • . . • - 300.
De knechts of bewaarders van de iste klasse . - 240.
g. De knechts of bewaarders van de ede klasse . - i8o•
- 250.
h. De meester bakkers • • • • • • • •
i. De linnenmeid . • • • • • • • • . • - 150.
k. De warmoeziers . . • • . • . • • • • •u'200.

f:

§,5.
Beambten voor de inwendige en huishoudelijke dienst in
de burgerlijke en militaire huizen van verzekering.
a. Protestantsche geestelyke . . . . . . . . f 100.
b. Roomsch catholijke geestelijke . • • • . . - too.
• - 700.
C. Cipiers• • • • • • • • • . . •
d. Knechts of bewaarders van de iste klasse . . - 300.
e. Knechts of bewaarders van de ede klasse • . ""200.
De beambten van het vereenigd huis van arrest en
justitie te Amsterdam, mitsgaders van de vereenigde arrest- en provoosthhizen te Haarlem en te
Utrecht , zullen dezelfde bezoldiging genieten.
§ 4.
Beambten voor de inwendige en huishoudel ijke dienst van
de huizen van arrest, welker bevolking doorgaans uit
20 gevangenen en meer zal bestaan.
a. Cipiers. . . . . • . • • • • •
460..
- 250
b. Knechts of b ewaarders . . . • • • .
§ 5.
Beambten voor de inwendige en huishoudelijke dienst in
de huizen van arrest, welker bevolking doorgaans uit
10 en meer, doch minder dan 20 gevangenen zal bestaan.
. . . . . . . • • . , • f 350.
cl. De cipiers
b. De knechts of bewaarders . • • . •
. - 200.
§ 6.
Beambten voor de inwendige en huishoudelijke dienst in
de buizen van arrest, welker bevolking doorgaans minder dan io gevangenen zal beloopen.
ce. De cipiers . . • • • • • • . • , • f Soo.
§ 7•
Beambten voor de directie en het toezigt over den arbeid
in de strafgevangenissen, voor eene bevolking van meer
clan 1000 gevangenen ingerigt.
I5
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ct. Opzigters voor het werk •. • • • • . f 24ao.
5. Eerste commisen • • • . . • • . • • - 800.
e. Tweede commisen • • • • • • • • . - 600.
d: Sehrigvers . • • • • • • • • • • . - 2 00.
e. Magazijnmeesters •. • •
•
- 60o.
f. Onder-magazijnmeesters . • •
. . . - 400.
gr. Meesterknechts.
, . , . . . — 700.
h. Bedienden voor het werk . • • . • • , - 250.
§ 8.
Beambten voor de directie en het toezigt over den arbeid in de strafgevangenissen , voor eene bevolking van
loof) gevangenen of daar beneden ingerigt.
a. Opzigters over het werk.
. f i 800.
b. De iste commisen.
. .
- Goo.
e. De 241e commisen.. •
. . - Soo.
d. De schrijvers. . • •
— 200.
- Soc.
e. De magazijnmeesters ..
f. De onder-magazijnmeesters . .
- 35o.
• • • . - Goo.
g. De meesterknechts . . ..
Ii. De bedienden voor het werk . • • • . . - 250.
Art. i8.
De beambten voor de inwendige en huishoudelijke dienst in
de strafgevangenissen , in de burgerlijke en militaire huizen
van verzekering en in de huizen van arrest , zullen , onder uitzondering van de geestel ij ken , in die gevangenhuizen voor
hunne personen op eene voegzame wijze gehuisvest worden.
Art. Tij.
.De portiers , de knechts of bewaarders en de verdere ondergeschikte suppoosten van de inwendige en huishoudelhike dienst in de stuif-gevangenissen, mitsgaders de knechts
of bewaarders in de burgerlij ke en militaire huizen van verzekering , in het vereenigde arrest- en justitie-huis te Amsterdam, en in de vereenigde arrest- en provoost-huizen te
Haarlem en te Utrecht , zullen , boven hunne wedden , dagelijks van de administratie kosteloos ontvangen een ration
munitiebrood , mitsgaders de verdere levensmiddelen, zoodanig als dit een en ander nader in het bijzonder zal worden
bepaald bij de organisatie van het personeel , (*) die door de
collegien van regenten of commissies van administratie zal
worden voorgedragen, aclitervolgens hetgeen hierna bij art.
23 is bepaald.
-,c t ) Zie de g out aan hct einde N an dit icglctnent,
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Art. 20.
Al de beambten van de inwendige en' huishoudelijke dienst
der strafgevangenissen , en bij gevolg zoo wel de commandant
als de verdere ondergeschikte ambtenaren en suppoosten,
zullen , ingevalle van ziekte, des verkiezende , ten kosten van
de administratie behandeld en van de noodige medica+mente*
voorzien worden ; mits zich alsdan in alles onderwerpende
aan de bepalingen , die met opzigt tot de geneeskundige
i het gesticht zullen woudenin
dienstin
i acht genomen.
Art. 21.
Bij de organisatie van het personeel , waarvan hierna bij
art. 28 wordt gesproken , zal tevens worden voorgedragen,
op hoedanige wijze zal worden voorzien in de kleeding en
wapening van de portiers en knechts of bewaarders van de
strafgevangenissen , die hun van 's riks wege kosteloos zu ll en
worden uitgereikt.
Art. 22.
Indien de geestelijken van de strafgevangenissen , gelijk mede de beambten voor de directie en het toezigt over den
arbeid , in dezelve op eene voegzame wijze, en zonder beletumering voor de dienst , zullen gehuisvest kunnen worden , zullen zij , des verkiezende, daarvan gebruik kunnen
maken , behoudens eerre korting van eèn twaafde gedeelte op
het aan hen toegelegde tractement.
Art. 23.
De beambten , volgens het bepaalde bij art. 13 in de gevangenissen gehuisvest wordende , zullen op geene andere belooningen of toelagen aanspraak kunnen maken, dan bij de
voorgaande artikelen uitdrukkelijk aan hen worden toegekend.
Art. 24.
Niet te min zal aan die van de inwendige en, huishoudelijke dienst der strafgevangenissen , mitsgaders aan de cipiers en knechts of bewaarders in de burgerli jke en militaire
huizen van verzekering, in het vereenigd arrest- en justitiebuis te Amsterdam , en de vereenigde arrest- en pprovoosthuizen te Haarlem en te Utrecht , boven hunne wedde, kosteloos vuur en licht van wege de administratie worden uitgereikt, tot zoodanige hoeveelheden als nader in het bijzonder
zal worden bepaald.
Art. 25.
Het bepaalde , in het voorgaande artikel vervat, zal mede
van toepassing zijn op de g ;rsteljken , en op de beambten
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van de directie en het toezigt over den arbeid , welke, naar
aanleiding van art. 22 , in de strafgevangenissen mogten kunnen gehuisvest worden.
Art. 26.
De wedden der beambten en suppoosten van de onderscheidene gevangenissen , zullen aanvangen te loopen met den
dag, waarop zij hunne functien aanvaarden, en zullen komen
op te houden met den dag van derzelver aftreden , hetzij
door overlijden als anderzins.
Art. 27.
De benoemingen en aanstellingen derzelve zullen , behoudens hetgeen bij art. 17 hierboven , ten aanzien der adjuncten is voorgeschreven , geschiedets op de wijze, bij art. 7 1 en
72 van 's Konings besluit van den 4den November 1821,
n". 16 , bepaald.
Art. 28.
De organisatie van het personeel en (le bezoldiging der beambten zal door de collegien van regenten of commissien
van administratie , overeenkomstig de grondslagen bij de voorgaande artikelen vastgesteld , aan den raad van ad ministratie
over de burgerlijke en militaire gevangenissen worden voorgedragen , welke dezelve vervolgens met zijne consideraties
aan den minister van justitie zal doen toekomen , ten einde
aan de nadere approbatie des Konings onderworpen te worden.
Art. 29.
De Koning behoudt zich voor, om de bovenstaande bepalingen ten allen tijde zoodanig te amplieren en te altereren,
als Zijne Majesteit nader mogt goedvinden of dienstig oord eelen.
Gearresteerd bij Koninklijk besluit van den 1 idea December 1822 , n°. 156. C*)
(*) Volgens een besluit v an 26 November 1823 , n°. 155, zullen voortaan ,
dagelijks , aan de portiers en knechts of bewaarders , die reeds , op den voet
•an het hier medegedeelde Reglement van organzsatze en bezoldzgang van
het personeel der gevangenassen , benoemd zij n , of nog zullen benoemd tvorden , benevens aan de fi erdere ondergeschikte suppoosten van de inwendige en,
huishoudelij ke dienst der in het 19 art. van hetzelve reglement vermelde gevangenhuizen , boven hunne wedden , worden uitgekeerd .1 pond munitie— of
t irwebrood , in plaats vans pond roggebrood , onverminderd de overige levensiniddelen , welke zip op denzelfden voet als de gevangenen zullen genieten ;
teiwij i bovendien aan dezelve beambten en suppoosten , (in plaats v an nog
meerdere of betere levensmiddelen) Bene jaailijksche geldelijke toelage v au
.1 .)o ...... cal worden uitbetaald.
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stukken der portiers en knechts, of
bewaarders van de strafgevangenissen , welke , achtervolgens art. 21 van
het reglement van organisatie en bezoldiging van het personeel der gevangenissen , goedgekeurd bij koninkl/k
besluit van den i e den December f822,
n°. 156, hun van 's r jks vege kosteloos zullen worden uitgereikt.
Tijd van
duurzaamheid.

BENAMING DER KLEEDINGSTUKKEN.

s.em® ....+a.oav

5
6
7

8
9
10
11
]2

13
14

Een overrok of jas van gekruist laken . . • 4 jaren.
Een militaire rok van blaauw laken , met kraag
en opslagen van rood scharlaken, met eene
ril koperen gladde knoopen, waarop de
woorden : strafgevangenis te . . . . 2 idem.
Daarenboven zullen , des noods, een benoodigd getal groote jassen met kappen , van
gris laken , worden aangemaakt, ten dienste
van hen , die met de nachtwacht zullen belast zijn . . . . . . . . . . . .
idem.
Een vest met mouwen , van blaauw laken ,
kraag , opslagen en knoopen , zoo als `het
een en ander hierboven , O. 2 1 , beschreven is. . . . • . . • • • • •
iliderr.
Een ondervest van idem . .
i. idem.
Een wijde pantalon van idem . • .
•
i idem.
Twee paren schoenen '. . • . . . • • . 1 idem.
u tc halve kousen . . . • 1 idem.
Een paar zwart-lakenschc slopkousen • • . i idem.
Drie wit-linnen hemden. . . . . . . • 1 11: idem.
Twee onderbroeken van linnen . . • • . i idem.
Eenti zwarte stropdas van fluweel . . . . 1 idem.
Eenti pet of policiemuts . . . . .
2 idem.
Een driekante militaire hoed , met garen lis
voor de bewaarders der ede klasse;
1
idem.
met zijden lis voor de bewaarders der iste
m'
klasse •

•

.

.

.

.

•

•

•

•

•

•

•
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^ ^;^ is^4w^-n

.^ r^a.*—z+

gastannamereed

De portiers zullen tot distinctief teeken hebben een rood lakenselie sleutel op de regtermouw van hunne rokken en jassen.
De \knechts of bewaarders van de 1ste klasse
zullen , op de regtermouw hunner rokken
en jassen, .eerre ronde streep hebben van
2 mingeren breed , ten einde steeds van de
bewaarders der ede klasse onderscheiden
te worden.
.'.r+xt,;,r

BENAMING DER WAPENINGSTUKKEN.

Tand van
duurzaarnheud.

1
2

3

4
5

Een geweer met bajonet. • • • • • • , 4o Oren.
Een infanterie-sabel . . . . . • . . 3o idem.
Eene patroontasch met banderol. • • ` •. . 20 idem.
Een buffel-lederen sabelriem . • . • . . 3co idem.
Een geweer-riem . . • . • • • • • . 5o idem.

`Goedgekeurd bij Z. M. besluit van den asten Augustus
1825, n°. 23.
11111111•1•11.00.41.11

REGLEMENT omtrent de geneeskundó.ge dienst der gevangerzissen.
Algemeene bepalingen.
Art. t.
De geneeskundige dienst der gevangenissen zal onder het
oppertoezigt van den inspecteur-generaal man de geneeskundige dienst des rijks uitgeoefend worden , en zal gemelde
inspecteur-generaal zich daaromtrent met het departement van
justitie in betrekking stellen.
Art. 2.
De waarneming van de geneeskundige dienst der gevangenissen zal zyn opgedragen , of aan opzettelijk daartoe aangestelde officieren van gezondheid , of aan officieren van gezondheid der land- en zeemagt van de garnizoenen , ter
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plaatse waar zich gevangenissen 1evinden , of aan burgeri41iv
genees- en heelkundigen , met welke deswege avereenkomsten
zullen worden aangegaan , alles overeenkomstig de bepalingen,
welke hierna zijn vastgesteld.
Art. 3.
De officieren van gezondheid , bij de gevangenissen dienst
doende, blijven ook , wegens deze hunne dienst , ondergeischikt en verantwoordelijk aan voornoemden inspecteur-gp .
ncraal.
Art. 4.
Zij zuilen met gemelden inspecteur-generaal verstandhouding voeren over al hetgeen hunne dienst betreft , en zijma
aandacht mogt verdienen.
Zij zullen aan denzelven , met het einde van elke drie
maanden , een verslag inzenden van de zieken , welke zij-,
gedurende dien tijd , zullen hebben behandeld, mitsgaders
van de historia morborum ac sectionis cadaverum der
overledenen , alsmede aangaande de door hen waargenomen
belangrijke ziektegevallen.
Voornoemde inspecteur-generaal zal aan de officieren van
gezondheid voorschrijven den vorm, waarin dit verslag , en
andere van tijd tot tijd aan hem in te zenden stukken, zullen
moeten zc}n vervat.
Art. 5.
De voornoemde inspecteur-generaal zal jaarlijks , van zijne
zijde , aan het departement van justitie inzenden een algemeen
verslag omtrent de geneeskundige dienst der gevangenissen,
de kosten die wegens geneesmiddelen hebben moeten worden
aangewend, alsmede omtrent den toestand der gevangenissen
met opzigt tot de gezondheid.
Art. 6.
De officieren van gezondheid , welke met de geneeskundige dienst van eenige gevangenis zijn belast, zullen zich omtrent de waarneming van deze dienst verstaan met de cornxnissien van administratie of de collegien van regenten over
(le respective gevangenhuizen, en zullen de daaromtrent door
de gemelde commissien of collegien gemaakte schikkingen ,
voor zoo verre die in verband staan met de inwendige dienst
en de zekerheid der gevangenis , stiptelijk nakomen.
Voor zoo verre de regeling der uitoefening van de geneeskundige dienst het onderwerp kan zijn van een reglement voor
de inwendige dienst van het gevangenhuis , zullen de tlaarorxt-
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trent gemaakte bepalingen aan de beoordeeling valt den in..
specteur-generaal van de geneeskundige dienst des rijks onderworpen worden.
Art. 7.
De raad van administratie over de burgerlijke cn militaire
gevangenissen , zal , over al hetgeen de geneeskundige dienst
der gevangenissen betreft , met gemelden inspecteur-.generaal
verstandhouding kunnen voeren.
Art. 3.
De officieren van gezondheid zullen er zich vooral aan la.
ten gelegen liggen , om de gezondheid der gevangenen te Lewaren : zij zullen met dat oogmerk steeds zorgvuldig acht geven op, al hetgeen voor het behoud der gezondheid van eenigen invloed zin kan , als daar zijn : zindelij kheid der vertrekken , versche lucht, verschooning op het lij f, voeding , gepaste bezigheden en beweging.
Alle aanmerkingen , welke zij omtrent dit een of ander
itio ;ten vermeenen te moeten maken , met ede voorstellen
welke daaruit ino;;ten ^ oortvlown, zullen door hen kali de
commissien van administratie of de collegien van regenten
worden voorgedragen , en zullen zij voorts van hun verrigte e
ten dezen aanzien , aan den inspecteur-generaal van de gei
neeskundige dienst des rijks , kennis geven.
Art. 9.
In gevalle van besmettende en heersehende ziekten , welke
onder de gevangenen mogten ontstaan , zullen zij daarvan aan,
de commissie van administratie of het collegie van regenten
mitsgaders aan den inspecteur-generaal van de geneeskundige
dienst des rij ks , onverwijld verslag doen , ert tevens voordra..
gen zoodanige bijzondere maatregelen , als hun gepast mogteit
voorkomen , met eene opgave voorts van de middelen, welku
reeds door hen zijn aangewend.
Art. io.
De officieren van gezondheid zullen de zieke gevangenen
tweemaal in de vierentwintig uren bezoeken , oni bun het
noodige aan geneesmiddelen en voeding voor te schrijven.
De uren voor deze bezoeken tullen , overeenkomstig het
bepaalde bij art. 6 hierboven , met de commissie van administratie of het collegie van regenten overlegd en bepaald
worden.
Art.
Alle veertien dagen zal eenel visitatie van al de getange n eii
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plaats hebben , op den tijd en de wij ze , die door de Commissie van administratie of het collegie van regenten , met
overleg der officieren van gezondheid , zullen bepaald worden.
Art. 12.
Overeenkomstig het bepaalde bij art. 20 van het reglement
van organisatie en bezoldiging van het personeel der gevangenissen , vastgesteld hij het besluit van den i 'den December
1822 , n°. 156 , zullen door de officieren van gezondheid
mede , ingeval van ziekte, behandeld , en , op derzelver voorschrift , van geneesmiddelen voorzien worden , al de beambten van de inwendige en huishoudelijke dienst der gevangenissen , bid welke zoo-danige officieren van gezondheid werkzaam zijns
Stra f evanr enissen.
Art. )5.
Voor zoo verre op de plaats zelve niet aanwezig zijn maritime of militaire inrigtingen , waarvan de geneeskundige dienst
roet die der gevangenissen gelijktijdig door dezelfde officieren van gezondheid zonde kannen worden waargenomen , zal
de geneeskundige dienst der huizen van correctie , van rectazie en tuchtiging , en van militaire detentie , door opzettelijk
daartoe aangestelde officieren van gezondheid waargenomen
worden.
Art. 1 I.
Tse voor de gemelde huizen aan te stellen officieren van
gezondheid zullen , zoo veel mogelijk, gekozen worden uit
de zoodanigen , welke eenig pensioen nit 's lands kas genieten , of welke , voor de active dienst bij de land- of zeemaat
niet meer geschikt z i nde, echter nog in staat worden bevonden 'om eenen sedentaireri post waar te nemen.
Art. 5.
Aan de zoodanigen, die een pensioen genieten, zal , boven hun pensioen, eene toelage worden verleend , voor ieder
hunner afzonderlyk , naarmate van zijnen rang en het bedrag
van zijn pensioen , te bepalen.
In gelijker voege zal aan . diegenen , welke tevens met de
dienst eenex maritime of militaire inrigting , en met die der
gevangenissen belast zij n ,` boven hun gewoon tractement ,
Bene evenredige toelage verleend worden.
Art. 6.
De inspecteur-generaal van de geneeskundige dienst des
K
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niks, zal aan het departement van justitie voordragen het
personeel vair de geneeskundige dienst, dat aan de voormelde
huizen zal behooren te worden verbonden , mitsgaders de
toelagen , die aan de aan te stellen officieren van gezondheid zouden behooren te worden verleend.
Art. 17.
Indien de officieren van gezondheid, op eene voegzame
wij ze , en zonder belemmering voor de dienst, in de gebouwen der voormelde huizen zullen kunnen gehuisvest worden
zullen zij , des verkiezende, daarvan gebruik kunnen maken ,
behoudens eene korting van een twaalfde van hunne geheele
bezoldiging , pensioen en toelage te zamen genomen, onverrninder(l echter zoodanige uitzonderingen deswege, als door
tien Koning in bij zondere gevallen mogten worden gemaakt.
Art. 13.
De officieren van gezondheid , welke met de geneeskundige
dienst tier huizen van correctie , van reelusie en tuchtiging ,
en van militaire detentie zij n belast, zullen zich niet van hum*
sen post mogen verwijderen , zonder verlof der commissie
van administratie , welke geen langer verlof dan voor den tijd
van, veertien dagen zal mogen verleenen.
Van zoodanig verkregen verlof zal, door den officier van
ge7ondheicl , moeten snorden kennis gegeven aan den inspectcnr-generaal van de geneeskundige dienst des ri jks , met eene
gei^jk i jcligc opgave van de wij ze, ssaarop , gedurende zij ne afwezigheid , in de waarneming van die dienst zal worden voorzien.
Wanneer het verlof langer zoude moeten duren dan veertien dagen, zal daartoe de toestemming van den minister van
justitie moeten gevraagd worden.
Art.19.
De officieren van gezondheid , die bij de voormelde heizen
zijn aangesteld , zullen zich te hunnen koste moeten voorzien
van de benoodigde chirurgicale instrumenten.
Diegenen , welke tevens met de dienst eener maritime of
militaire inrigting zijn belast , zullen mede voor de dienst der
gevangenissen kunnen gebruik maken van de onder hen , of
in de garnizoens-apotheken, berustende instrumenten van het
,gouvernement.
Art. 20.
In (le huizen van correctie, van reclusie en tuchtiging en
van militaire detentie, zullen apotheken worden opgerigt ,
waarin de geneesmiddelen voor cie zieken dier huizen , mits-
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l;adcrs voor die der overige gevangenissen , welke op de7elfzle
plaats mogten aanwezig zijn , zullen worden gereed gemaakt.
Orntrent de verzorging der geneesmiddelen zullen voorts in
acht genomen worden de bepalingen hierna vastgesteld.
Burgerlijke ent militaire huizen va, verzekering.
Art. 21.
Dé geneeskundige dienst der burgerlijke en militaire huren
yuan verzekering , zal waargenomen worden door de officieren
van gezondheid der garnizoenen , op de plaatsen waar zoodanige huizen gevestigd zijn , of door die der maritime en
militaire hospitalen, welke op zoodanige plaatsen mogten gevonden worden.
Op plaatsen , waar tevens aanwezig is een huis van correctie , van reclusie en tuchtiging , of van militaire detentie, zal
de aan zoodanig huis verbonden officier van gezondheid tevens belast zijn met de waarneming van de geneeskundige
dienst in het burgerpk en militair huis van verzekering.
Art. 22.
De officieren van gezondheid der garnizoenen en der maritime of militaire hospitalen , welke met de geneeskundige
dienst der burgerlijke en militaire huizen van verzekering zullen belast worden , zullen deswege eene toelage genieten , welke
voor ieder in het bijzonder zal worden bepaald.
Art. 25.
Voor zoo verre op de plaatsen , waar burgerlijke en militaire huizen van verzekering gevestigd zijn, geen garnizoen,
doch maritime of militaire hospitalen , mogten worden gevonden , zal de geneeskundige verzorging der gevangenen begrepen worden in de overeenkomsten, die omtrent de verzorging van zieke militairen mogten zijn , of verder mogten worden gesloten.
Wanneer de geneeskundige dienst der burgerlijke en militaire huizen vau verzekering ook op die wijze niet mogt kunlien worden -, •erzekerd, zal door de collegien van regenten
Over die Vutzen worden gehandeld op gelijke wijze , als hierna bij art. 28 , ten opzigte der huizen van arrest, is bepaald,
Art. 24.
De inspecteur-generaal van de geneeskundige dienst des
rijks , zal met de geneeskundige dienst der burgerlijke en militaire huizen van verzekering belasten zoodanige officieren ta rt
gezondheid der respective garnizoenen of der hospitalen, als
K2
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hij daartoe meest geschikt zal oordeelen , en zal van zijne
daaromtrent genomen beschikkingen kennis geven aan het
departement van justitie , met Bene voordragt tevens van de
toelagen , welke aan die officieren van gezondheid zouden
behooren verleend te worden.
Wanneer opgekomene omstandigheden noodzakelijk maken ,
dat een ander officier van gezondheid tot de waarneming van
die dienst worde gelast , zal daarin worden voorzien door den
eerst aanwezenden officier van gezondheid van het garnizoen,
welke gehouden ztjn zal om daarvan dadelijk aan Voornoemden inspecteur-generaal kennis te geven.
Art. 25.
Wanneer de officieren van gezondheid , die met de geneesku n dige dienst der burgerlijke en militaire huizen van verzekering zij n belast , door ziekte of andere beletselen mogten
worden verhinderd om hunne dienst waar te nemen , zullen
zij daarvan onverwijld kennis geven aan de commissie van ad-niinistratie of het collegie van regenten , met Bene opgave te-y ens van tiengenen, door wien de dienst inmiddels zal worden waargenomen.
De officier van gezondheid , welke met de provisionele
waarneming van de dienst zal zi jn belast , zal zich daartoe
voorzien van eene order van den eerst aanwezenden officier
van gezondheid van het corps of garnizoen , geviseerd door
den commandant , en welke order aan de voors. commissie
of bet voors. collegie zal worden overgegeven.
Art. 2 6.
De geneesmiddelen voor de zieke gevangenen , in de Buizen van burgerlijke en militaire verzekering, zullen in de
garnizoens-apotheken worden gereed gemaakt, voor zoo verre
op de plaats garnizoen aanwezig is.
Het bepaalde bij het tweede lid van art. 19 zal insgelijks
toepasselijk zijn op de officieren van gezondheid , welke met
de geneeskundige dienst der burgerlijke en militaire huizen
t'an verzekering zijn leilas#.
.Huilven

van

arrest.

Art. 27.
De geneeskundige dienst der huizen van arrest, in de
hoofdplaatsen der arrondissementen , zal walrgcnomcn worden t t onr de officieren van gezondheid der garnizoenen , op
de plaatscc waar zoodanige huizen gevestigd z j ii , zonder dat
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voor de waarneming van die dienst eenige toelage zal worden
geleden. Op plaatsen , waar tevens aanwezig is een huis van
correctie , van reclusie en tuchtiging of van militaire detentie,
zal de aan zoodanig huis verbonden officier van gezondheid
tevens , zonder eenige toelage of vergoeding , belast zi jn met
de waarneming van de geneeskundige dienst in het huis van
arrest.
Art. 2a.
Op plaatsen waar geen garnizoen aanwezig is , en waar de
geneeskundige verzorging der gevangenen ook niet kan worden begrepen in overeenkomsten omtrent de verzorging van
zieke militairen , zal door de collegien van regenten over de
huizen van arrest met plaatselijke genees- of heelkundigen worden gecontracteerd ; en zal het leswegen aangegaan contract,
door de voormelde collegien , worden onderworpen aan de
voorloopige goedkeuring van den inspecteur-generaal van de
geneeskundige dienst des rijks , die hetzelve , ingeval Nan goedkeuring, aan het departement van justitie zal mededeelen.
Art. 29.
Voornoemde inspecteur-generaal zal , op plaatsen waar garnizoen aanwezig is , de officieren van gezondheid , die hij
daartoe geschikt zal oordeelen , belasten niet de waarneming
van de geneeskundige dienst der huizen van arrest , en zal
van zijne daaromtrent gemaakte beschikkingen kennis geven
aan het departement van justitie , en aan de collegien van regenten over die huizen.
Wanneer opgekomene omstandigheden noodzakelijk maken ,
dat een ander officier van gezondheid tot de waarneming van
de dienst worde gelast , zal daarin worden voorzien door den
eerst aanwezenden officier van gezondheid van het garnizoen
welke gehouden z ijn zal om daarvan dadel j k aan voornoemden inspecteur-generaal kennis te geven.
Art. So.
Het bepaalde bij art. 25 en 26 zal mede toepasselijk zijn
op de huizen van arrest , in plaatsen waar garnizoen aanwezig is..

Verzorging der geneesmiddelen.
Art. Si.
Al de officieren van gezondheid , bij de gevangenissen diens
doende, z jn verantvvooxdelijk voor de behoorl9ke gereednlado
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king der medicijnen , hetzij zulks door hen zelve , of door
anderen worde verrigt.
Art. 32.
Voor de huizen , in welke , achtervolgens het bepaalde bil
alt. 20 , apotheken zullen worden opgerigt , zullen de geneesmiddelen uit 's rijks magazij n van geneesmiddelen te 's Gravenhage worden aangevraagd.
Ten aanzien van de aanvrage , verstrekking en verantwoording dier geneesmiddelen , zal de wijze gevolgd worden , bij
de militaire apotheken in gebruik.
Art. 55.
De artikelen , welke tot de gereedmaking der medicijnen en
ten dienste der chirurgie noodig zijn, en niet uit 's rijks
magazijn van geneesmiddelen verstrekt worden , als olie , groene
zeep, brand , licht enz. , zullen , op bons van den officier van.
gezondheid , door de administratie van bet gevangenhuis ver-.
strekt worden.
Art. 34.
Indien men geneesmiddelen te kort komt , of wanneer mid-.
delen moeten worden aangewend die in den voorraad niet
voorhanden zijn , zullen dezelve worden aangekocht bij venen
plaatselijken apotheker , daartoe door de commissie van administratie over het gevangenhuis aan den officier van gezond
heid op te geven , en zal de rekening deswege, elke zes maanden , door den officier van gezondheid aan voornobmden inspecteur-generaal ter examinatie gezonden , en vervolgens aan
de gemelde commissie van administratie ter betaling aangeboden worden.
ing zal , door den officier van gezondOnder deze reken
heid , worden verklaard , dat de daarop gebragte medicijnen
door hem volstrekt noodig geoordeeld , verordend en out-.
vangen zijn.
Art. 35.
De officieren van gezondheid zullen , zoo wel in de voor
schriften van medicijnen , als in die van ziekenkost en ververschingsmiddelen , de meeste eenvoudigheid en spaarzaamheid in acht nemen , zonder nogtans het noodige aan de zieken te mogen onthouden.
Art. 36.
De inspecteur-generaal van de geneeskundige dienst des rijks
zal, niet het einde der maanden (luull en December van ieder
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aar , aán het departement van oorlog toezenden de vereischte
jstukken
, om te strekken tot verevening der kosten tusschen
het gemelde departement en dat van justitie, zoo wegens de
geneesmiddelen die uit 's rijks magazijn, als wegens die , welke uit de garnizoens-apotheken, ten behoeve der gevangenissen , zijn verstrekt.
De departementen van oorlog en van justitie zullen zich,
voor zoo veel des noods , omtrent het doen dier verevening
met elkander verstaan.
Art. 37.
Voornoemde inspecteur-generaal zal aan het departement
van justitie voordragen het personeel en de bezoldigingen
der beambten , die voor de apotheken of de zielenkamers
der gevangenissen zouden behooren te worden aangesteld.
Vastgesteld bij Zijner Majesteits besluit van lo Februarij
1823, n°. 25.
REGLEMENT poo r de dienst der kantines , welke hij art. 46 pan loet besluit
van den 4den November 1821 , n°. t6,
zz^n ingesteld.
Art. 1.
De houders der kantines zullen , met opzigt tot al hetgene
de bemoeijingen en de dienst der kantines betreft, on middellijk onderworpen zijn aan de bevelen van de commissien4
van administratie, welke een of twee leden uit haar midden
zullen verkiezen tot commissarissen , speciaal belast met lietseen die dienst aanbelangt.
Art. 2.
De commissien van administratie zullen het tarief der kantines regelen , en , overeenkomstig de voorschriften van art.
63 van het koninklijk besluit van den 4den 1\ovember 1821,,
n o. 16 , belast zijn met deel aankoop van alle bcnnodigdhe.
den voor de kantine.
Art. 5.
Zij zullen vooraf bepalen den aard , de hoeveellnc id en
qualiteit , hetzij der eetwaren , hetzij der dranken , of van
Zoodi1nige andere artikelen , waarvan de houder der kantine
ten alien tijde zal moeten voorzien zin.
K -i
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Art. 4.
Zij zullen zich in dit opzigt regelen ,
1°. Naar den aard van het werk , dat aan de gevangenen
zal worden opgelegd.
2°. Naar den min of meer voordeeligen prijs , waartegen
deze eetwaren of dranken , of andere voorwerpen , zul,
len te bekomen zijn.
3 0 . Naar de veranderingen , welke in het gewone voedsel
der gevangenen zouden kunnen worden gemaakt , vol-.
g,ens hetgeen daaromtrent is bepaald in art. i van
het koninklijk besluit van den 4den November 182i,
no. 16.
4 0 . Naar de meeste aanvraag en het meeste nut tevens van
andere voorwerpen , behalve eetwaren en dranken.
Art. 5.
De commissien van administratie zullen in dier voege over
de gelden der kantine beschikken , dat de leverancien, ten
dienste der kantine te doen, altijd op behoorlgken tijd geleverd , en contant betaald worden.
Art. 6.
Zij zullen de tariven der kantines in dier voege regelen ,
dat dezelfde voorwerpen in den gewonen handel niet goed-'
kooper verkrijgbaar zgn.
Art. 7.
Het is win de gevangenen verboden , buiten de gevangenis
ectwaren of drank te koopen , of te doen koopen: zij zullen
niet te min van hunne familien of bekenden , met permissie
van de commissarissen voor de kantine , en indien bijzondere
omstandigheden hiermede niet strijdig zij n , zoodanige voorwerpen mogen ontvangen, die in de kantine verkrijgbaar zijn.
Art. 8.
De commissien zullen de eetwaren en dranken , of andere
voorwerpen , na dat zij door baar zullen zijn gekocht , ter
dispositie stellen van den houder der kantine, die van dat
oogenblik af daarvoor verantwoordelijk zal zijn.
Zij zullen hem dezelve geheel of gedeeltelijk overgeven,
naarmate zij dit voegzaam zullen oordeelen0
Art. 9.
De houders der kantines zullen een naauwkeurig register
houden van al de leverancien , welke aan hen voor de dienst
der kant ines zullen worden Gedaan , met aanwijzing van deg,
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Ford , de hoeveelheid en qualiteit derzelve.

Dit register zal , op de eerste en laatste bladzijde , door
den president der commissie worden gequoteerd en geparafeerd.
Art. 10.
Een register , door de commissie te houden, zal tot eens
contrule daarvan dienen.
Art. i 1.
De houders der kantines zullen daarenboven , dag voor
dag , moeten aanteekenen het montant hunner ontvangst , hetvelk zal worden gestort in holden der commissie van administratie, of van deegenen uit hare leden , welken zij tot het
houden der kas van de kantine zal hebben gecommitteerd.
Art. 12.
Deze storting zal op de door de commissie van administratie te bepalen termijnen geschieden.
Art. 15.
De gemelde commissie zal insgelijks den tijd bepalen , waarop de houders der kantine hunne tractementen zullen ontvangen , doch in geen geval zullen hun dezelve worden uitbetaald , dan na dat hunne rekéningen zullen zijn goedgekeurd en aangezuiverd tot op den dag der betaling toe.
Art. 14.
De commissien van administratie ziin daarenboven bevoegd
te bepalen , in welke gevallen , uit hoofde van slecht gedrag
of malversatie der houders van de kantines , op hunne tractementen kortingen zouden kunnen worden gedaan, of eens
suspensie gelast , of wel een geheel ontslag gegeven.
Art. 15.
Deze kortingen zullen worden gestort in de kas der kantine,
Art. 16.
De hierboven vermelde straffen zullen door de commissie
van administratie kunnen worden opgelegd , zonder nader beroep , na echter alvorens de houders der kantines in hult be-.
lang te hebben gehoord.
Art. 17.
Het is, op poene van destitntie, aan de houders der handDes verboden , om aan de gevangenen op crediet te verkoopeis.
Zij zullen tegen de gevangenen geene actie hebben , ter
fake van op crediet verkochte voorwerpen.
Art. 18.
Uct gedeelte van liet werkloon der gevangenen } dat aan
K5
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hen tot zakgeld moet strekken , zal hun uitgereikt worden in
Bene fictive munt van blik , leder of papier , naarmate dit
voor ieder gevangenhuis zal worden bepaald.
Wanneer , overeenkomstig art. 47 van het koninklijk besluit van den 4den November 1821 , n°. 16 , aan zoodanige
gevangenen , die zich door hunnen ijver en bekwaamheid in
het werk onderscheiden , premien zullen worden uitgereikt,
zal de uitbetaling hiervan mede geschieden in de voormelde
fictive munt.
Art. 19.
De prijs , van al hetgeen door de kantine zal worden verkocht, zal in fictive munt worden betaald : geene specien van
goud , zilver , koper of biljoen , noch van Benig ander voorwerp van waarde , zullen in de kantine vermogen te worden
aangenomen, op poene van destitutie van de beambten, die
zich zoodanige contraventie tegen dit artikel zouden hebben
veroorloofd.
Art. 20.
Indien een gevangene van buiten de gevangenis geld ontvangt , zal hij gehouden zijn dit te deponeren , tot vermeerdering van zijne uit ,;aans-kas (masse de sortie) : niet te min
zal, ingeval de administratie de successive overgave van een
gedeelte dier gelden mogt toestaan , de uitbetaling daarvan
almede in fictive munt geschieden , zoo dat de gevangene
Dimmer Benig ander voorwerp van waarde , van wat aard
ook , onder zijn beheer hebbe.
Bij de in-vrijheid-stelling zal de fictive munt warden ingewisseld , zonder Benig verlies.
Art. 21.
De commissien van administratie zullen door een harer Jeden , daartoe benoemd, op onbepaalde dagen , inspectie der
kantine houden , ten einde zich te verzekeren , of de orde
en zindelijkheid aldaar is in acht genomen , en vooral om op
te nemen , of de eetwaren en dranken geene alteratie hebben
ondergaan.
Art. 22.
De commissien zullen in iedere werkzaal , alsmede in . het
Jocaal der kantine, en aan de buitenzijde der deur van de-.
zeh e , doen aanplakken het tarief der prijzen van de eetwaren , dranken en andere voorwerpen, welke aldaar zullen
worden gedebiteerd.
Dit tarief zal door deel president der consnlissie \sordin
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getcekend , en door den secretaris worden gecontrasigneerd.
Emi afschrift daarvan zal aan den minister van justitie , en
aan den raad van administratie over de burgerlijke en militaire gevangenhuizen , worden toegezonden.
Art. 23.
De commission van administratie zullen , na alvorens de
tractementen der houders van de kantines te hebben afbetaald , en te hebben afgezonderd zoodanige som , als zij, na
tot dat einde gehoudene deliberatie , voor de verdere dienst
der kantine zullen hebben noodig geoordeeld , iedere drie
maanden , het overschot van de ontvangst boven de uitgaaf,
storten in handen van den bewaarder der kasse voor den
arbeid.
Art. 24.
Zij zullen iedere zes maanden, of op korter termijnen ,
indien zij liet mo kten verkiezen , aan den minister van justitie
inzenden de stukken , betrekkelijk de comptabiliteit der kantine , welke de ontvangst en uitgaaf zullen constateren , mitsgaders de stortingen van gelden , uit de kantine voortspruitende, door haar gedaan.
Art. 25.
De bijzondere reglementen , welke , volgens art. 74 van het
koninklijk besluit van den !den November 1821 , n". i6 , door
de collegien van regenten of commissien van administratie
moeten worden ontworpen , zullen de uren van opening en
sluiting der kantine bepalen.
Art. 26.
DQze reglementen zullen ook de gevallen bepalen , in welke
de gevangenen van het genot der kantine zullen kunnen verstoken worden , hetzij om slecht gedrag, of andere redenen.
Art. 27.
Tot bestrijding der eerste kosten , tot de oprigtingder kan..
tine benoodigd , zijn de commissien van administratie bevoegd , om van de gelden , voor de dienst der gevangenen
ter harer dispositie gesteld , zoodanige somme te gebruiken ,
als zij tot dat einde zullen noodig oordeclen.
Art. 28.
Zip zullen dit voorschot, uit de opbrengst der kantine , hij
1 ooi keur , successivelijk weder inkasseren.
Voorloopig goedgekeurd hij Loninkl jk besluit van den t /den
Februdua 1825, ti". 101.
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BESLUIT vara 20 April 1804', n l. 95.

WIJ WILLEM enz.
Op de voordragt Nan Onzen minister van binnenlandsche
zaken , onderwijs en waterstaat , van den 1 eden dezer , la . E,

strekkende tot het vaststellen van eenig e nadere bepalingen
opzigtelijk bet benoemen en aanstellen der onderscheidene
beambten bij de gevangenissen ;
Gezien art. 71 en 72 van Ons besluit van den 4den November 1821, n°. 16 ;
Gezien Ons besluit van den 11 den December i 822 , n°.
156 , en het daarbij vastgestelde reglement van organisatie en
bezoldiging van het personeel der gevangenissen ;
Gezien de instructie voor de collegien van regenten of commissien van administratie over de gevangenissen , van den
2 asten October 1822 , n°. 46 ;
Hebben besloten en besluiten :
Att. 1.
De na te melden beambten hik de gevangenissen zullen door
Ons worden benoemd en aangesteld ; naanel9k , voor de inwendige en huishoi4elrgke dienst :
De commandanten en adjunct-commandanten voor de huizen van correctie , van reclusie en tuchtiging en van militaire
detentie.
De cipiers voor de burgerlijke en militaire buizen van verzekering en de huizen van arrest.
De commiesen.
De geestelijken , en
De onderwijzers.
En voor de directie en het toezigt oven den arbeid:
De directeurs of opzigters.
De commiesen of boekhouders.
De magazijnmeesters , en
De meesterknechts.
Art. 2.
Degouverneurs der provincien zullen , met overleg der
collegien van regenten of commissien van administratie, daartoe geschikte personen 1 oordragen, met uitzondering nogtans
der posten van commandanten , adjunct-commandanten en
cipiers , bij art. 1 van dit besluit vermeld , als waaromtrent
Wij begeeren dat stiptelijk in acht zullen worden genomen de
bepalingen , bij het 5de lid van Ons besluit van 1 i December
1822 , n'. 156, met oprigt tot de (epensioneerde officieren
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gemaakt, en dat nog bovendien bij voorkeur in aanmerking
zullen komen de concierges , cipiers en provoosten geweldige , die , ten gevolge der reeds gedane of nog te doene suppressien van gevangenissen , van hunne posten zullen komen
te vervallen.
Art. 5.
De gouverneurs der provincien worden gemagtigd om ,
niet overleg der collegien van regenten of commissien van administratie , ingevolge het voors. reglement van organisatie , van
den 1 eden December 1822 , n°. 156 , en op de daarbij be–
paalde wedden (betaalbaar uit de fondsen welke voor detractementen der beambten bij de gevangenissen zij n bestemd) ,
te benoemen en aan te stellen alle zoodanige bedienden , zoo
voor de inwendige en huishoudelijke dienst, als voor den arbeid in dc gevangenissen , welke onder art. 1 van dit besluit
niet zij n begrepen.
Art. 4.
De gouverneurs zullen bevoegd zijn om , met overleg der
collegien van regenten of commissien van administratie, de
bedienden bij art. 3 bedoeld, uit hoofde van wangedrag en
overtreding der reglementen , voor zekeren bepaalden tijd ,
in de waarneming hunner functien , en met verbeurte van
hun tractement , inmiddels te schorsen , of, daartoe termen
zij nde, daarvan te ontzetten.
Art. 5.
Ten aan7ien der secretarissen bij de collegien van regenten
of commissien van administratie over de huizen van correctie,
van reclusie en tuchtiging en van militaire detentie, zullen de
voorschriften achtervolgd worden , welke blo het ede lid van
art. 8 der instructie voor de gemelde collegien of commissien,
van den 2 asten October 1822 , n°. 46, zij n gegeven.
Art. 6.
Het tegenmoordig besluit zal worden toegepast, niet alleen
op de benoeming der beambten van de gevangenissen , welke
reeds, overeenkomstig de voorschriften van Ons besluit van
4- November 18'21 n Q . 16, zij n ingerigt , of eerlang daar
naar staan ingerigt te worden , maar ook cases quo op de
benoeming van beambten voor zoodanige gevangenissen , welke
aanvankelijk nog op den ouden loet zullen moeten bliJven
bestaan ; -- terwijl alle vorige besluiten of bepalingen , welke
fret bet tegenwoordig besluit strijdig moeten zip , vrordcu
gehouden door hetzelve te zij n vervallen.
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Onze, minister van binnenlandsche zaken, onderwijs en waterstaat, is belast met de uitvoering dezes , waarvan aan Onzen minister van financien en aan de algemeene rekenkamer
zal worden kennis gegeven.
Gegeven te 's Gravenhage , den tosten April des jaars 1821 i
bet elfde van Onze regering.
BESLUIT van 24 Juny 1824 1 n°. 74.
W u WILLEM. enz.
Op de voordragt van Onzen minister van binnenlandschd
taken, onderwijs en waterstaat , van den igdcn dezer , n
115 , tot het vaststellen van eenige bepalingen ten opzigte
Ivan zoodanige personen , die, in de strafgevangenissen gehuisvest zijnde , ingeval van ziekte, geen aanspraak hebben op
eene kostelooze verzorging en verpleging ;
Gezien het toste artikel van het reglement van organisatie
en bezoldiging van het personeel der gevangenissen , en artikel 12 van het reglement omtrent de geneeskundige dienst
dier gestichten t
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen :
0. Dat de personen , tot de huisgezinnen der beambten
van de inwendige en huishoudelijke dienst der strafgevangenissen behoorende, ingeval van ziekte , des verkiezende , door de officieren van gezondheid bij cie
gemelde strafgevangenissen zullen behandeld , en op
derzelver voorschrift, van genees- en levensmiddelen
worden voorzien ; mits daarvoor betalende , aan de administratie , de som van vgftig cents (5o cents) voost
lederen verplegingsdag , en zich voorts naar de reeds
vastgestelde of nog vast te stellen bepalingen, omtrent
de geneeskun d ige dienst en de voedingswijze der zieke
gevangenen , gedragende.
2°. Dat het bovengemelde ook toepasselijk is op de opzigters over het werk, de verdere beambten van den
arbeid , en derzelver huisgezinnen.
Dat, ten aanzien van kinderen, die minder dan 1
5
jaren oud zijn , en in de voornoemde termen vallen a
voor eiken verzorgings- en verplegingsdag vqf en twintig cents zal betaald worden.
40, Dat de commandant, op een daartoe aan te leggett
register, volgens de da elijks door den officier van ge=
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zondbeiri te doene opgave, aanteekening zal houden
van de namen der bedoelde personen , en van het
getal der verplegingsdagen , welke tot hunnen laste komen ; -- zullende hij daarvan eene lijst opmaken,
welke , op het einde van iedere maand , in handen van
den tresorier zal gesteld worden , ten einde de invordering van het verschuldigde te doen.
5 0. Dat de aldus te ontvangen gelden afzonderlijk en voor
de dienst der gevangenissen beschikbaar zullen gehouden worden.
En is Onze 'minister van binnenlandsche zaken , onderwijs
cn waterstaat , belast met de uitvoering dezes.
Het Loo , den i4der3 Junij 1824.
WIMISINIIIINON._

INSTRUCTIE nopens den arbeid in de
gevang enisserz. (In werking gebragt , vol♦
geus last der administratie , van 20 Julij
1825.)

-t. BETREKKING VAN DE DIRECTEUREN OP DE
IIOOFD- ADMINISTRATIE.

Art. t.
De ,directeuren zijn verpligt naauwkeurig uit te voeren al
de orders hunne dienst betreffende, welke hun, hetzi j regtstreeks door of van wege de hoofd-administratie , hetz ij namens dezelve door het intermediair van de heeren gouverneurs in de respective provincien , en voorts van de co ^nmissien van administratie , zullen gegeven worden, en zullen
deze laatstgemeli le orders , met den meesten spoed , scbrif teJO aan de directeuren worden medegedeeld.
Art. 2.
Zij zijn verpligt, indien het belang van de dienst dit vordert , tot het doen van onverwijlde en onmiddellijke kennisgeving aan de hoofd-administratie van al hetgeen rnerkwaardig gebeurt , en van alle hindernissen , welke tegen de executie der gegevene orders mogten bestaan.
Alles onverminderd de door hen met den inspecteur voor
den arbeid in de rij ks gevangenissen , over alle zaken , hun-i
ne dienst betreffende, te honden correspondentie.
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1;. BETREKKING DER DIRECTEUREN OP DE COM-'

MISSIEN

VAN

ADMINISTRATIE.

Art. '5.
De directeuren en verdere geëmploijeerden zullen, in hunne respective betrekkingen , ten aanzien van de commissieli
Ivan administratie , met gepaste referentie te werk gaan.
De directeuren zullen wederkeerig , in de uitoefening van de
hun toebetrouwde functien , door de commissien op Bene
welvoegelyke wij ze gehandhaafd worden.
Art. 4.
De directeuren zullen maandelijks aan de Commissies , met
overlegging van een extract nit hunne boeken of redsters van
de werklooneis, opgave doen van het bedrag der uitgaans-kas
van iederen gevangene.
Art. 5.
De afrekening van de werkloonen met de gevangenen , zal
wekelijks door de directeuren moeten plaats hebben , terwijl
de finale afrekening , bij het vertrek van de gevangenen , zal
moeten geschieden in het bijwezen van een der leden der
commissien , en van den commandant. Bij de finale afrekelling met de gevangenen , zullen de zakboekjes, volgens het
gegeven model, waarvan ze moeten voorzien zij n , teruggenomen , en door de belanghebbenden voldaan geteekend worden.
Art. 6.
De directeuren zullen voor iederen gevangene, wegens zijne
werkloonen , eene rekening , volgens het gegeven model , moeten houden , waartoe zij de aaiiteekeningen altoos in gereedheid zullen moeten hebben , en elke maand aan de commissie
van administratie aanbieden , ten einde door dezelve te worden opgenomen en gesloten.
Deze rekening zal bezwaard worden met hetgeen de gevangene aan de hem toebetrouwde grondstoffen of werktuigen
enz. , mitsgaders aan zijne kleeding- en liggingstukken mogt
hebben bedorven of weerloos gemaakt , en waarvan het bedrag , bij voorkeur, van het zakgeld, en indien hetzelve 1i11ger dan eene week daarvoor zoude moeten worden ingehouden , ook van de uitgaans-kas zal gekort worden , zullende
de kortingen op de uitgaans-kas nimmer de helft van het
verschuldigde mogen te boven gaan.
Art. 7.
Zij zullen aan de Commissieza voordragen de vergoedingen
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kva:rtoe ode gevangenen , uit hoofde van hunnen betoonden
onwil, of uit hoofde van het bederven of beschadigen der
grondstoffen , werktuigen enz. , zullen gehouden zijn, en zullen die vergoedingen , dien ten gevolge , door de commissies
bepaald w orden.
Art. 8.
zullen aan de coninlissien ook voordragen de premien
tot aanmoediging der gevangenen , die zich , door hunnen ijver
en bijzondere bekwaamheid in het werk , gunstig zullen hebben onderscheiden.
Deze voordragten zullen bil nominative lusten worden gedaan, en zullen vervolgens met eenen naauwkeurigen staat der
voordeelen , welke de kantines mogten opleveren , door de
1). h. gouverneurs worden overgezonden aan de hoofd-admi^
nistratie, die daaromtrent zal beslissen , en de door dezelve
toegestane premien , tut de bedoelde voordeelen der kantines
doen betalen.
Art. 9.
De directeuren zullen aan de commissien de noodige openingen geven wegens alle bijzonderheden die tot de dienst van
den arbeid betrekking hebben , waaromtrent door de hoofdadministratie opgaven zullen verlangd worden.
Art. 10.
De directeuren zullen elke maand , op de thans gebruikelijke
Wijze , aan de commissien van administratie doen toekomen
de staten der arbeidsloonen, aan de gevangenen competerende.
als ook de declaratien wegens de ten behoeve van den arbeid gedane leverancien enz. , behoorlij k ingerigt, geteekend,
en door hen geverifieerd.
Deze stukken zullen alsdan, door de commissien en de gonrerneurs der provincien geviseerd zijnde , aan de hoofd-administratie, vergezeld van eene behoorlijke, in den gewonen
Vorm opgemaakte lijst , ten fine van liquidatie , worden in=
gezonden,

^. 0. I t. St,
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C. BETREKKING VAN DE DIRECTEUREN OP DE
HUN ONDERGESCHIKTE AMBTENAREN , EN
VERPLIGTINGEN VAN DEZE LAATSTE IN DR
UITOEFENING HUNNER FUNCTIEN.

S 1.
Verantwoordelijkheid der directeuren., omtrent de
magazijnen.
Art. ii.
De directeuren zijn belast met de administrative dienst van
den arbeid , in de gevangenissen te verrigten.
Zij zijn verantwoordelijk voor de grondstoffen , werktuigen , gereedschappen, gefabriceerde goederen , en in het
algemeen voor alle artikelen en voorwerpen , welke aan hen ,
voor de dienst li•an den arbeid , op eenigerhande wgze worden verstrekt , behoudens nogtans verhaal op hunne onderboorigen , indien daarvoor termen zijn. Zij zullen de keuze
hebben wegens het bepaald gebruik der localen , bestemd tot
den arbeid in de gevangenissen.
Art. 12.
Zij zullen zich , tegen inventaris , belasten met de grondstoffen die verwerkt moeten worden , en zullen deswegens aan
de administratie verantwoording doen , alsmede met de werktuigen en gereedschappen, waarvan door de gevangenen moet
worden gebruik gemaakt.
Art. 13.
Zij zijn verpligt het magazijn der grondstoffen , en van de
als voorraad beschouwde werktuigen en gereedschappen , voor
de iiienst van den arbeid bestemd , benevens het magazijn van
gefabriceerde goederen , dikwils te inspecteren , ten einde
zich te verzekeren , dat de noodige maatregelen , tot de conservatie en het instandhouden dier voorwerpen , naamvkeurig
worden uitgevoerd, mitsgaders toe te zien, dat de hoeveelheden der goederen , welke er volgens de registers aanwezig
z 1 n moeten , werkelijk voorhanden zgn.
Art. 14.
De grondstoffen , de werktuigen en gereedschappen , als
voorraad beschouwd, mitsgaders de gefabriceerde goederen ,
zullen in afzonderlijke en van elkander gescheiden magaz ij nen ,
zoo veel mogelijk geplaatst , en naar derzelver soorten en bestemmingen bij elkander gerangschikt `oorden.
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Art. 15.
Zij moeten niet alleen zorg dragen , dat deze goederen
niet worden verwaarloosd , en door de bereiding en bewerking zoo weinig mogelij k lijden , maar ook dat dezelve buiten
bederf blij ven , en waaromtrent door de directeuren nog meer
bcpaaidelijk het volgende zal worden in acht genomen :
De vochtigheid het meeste nadeel aan dezelve veroorzakende , dienen de magazijnen, zoo mogelijk , op een bovenvert'ek , of op eersen afgesloten zolder gevestigd te zijn , en
dezelve dagelijks, vooral bij droog weer , gelucht te worden.
De kasten , tot berging van de linnen en andere goederen
bestemd , moeten van latwerk zijn zamengesteld.
De wollen goederen , zoo grondstoffen als gefabriceerde ,
moeten, door de noodirae middelen, tegen de mot of eenig
van tijd
bedierf beveiligd worden , waartoe ook behoort
n het begin
tot tij d uitkloppen van dezelve, hetgeen vooralin
en in het laatst van den zomer , speciaal in de m aanden April
en September , niet moet nagelaten worden.
Art. 6.
Dc directeuren z ij n verpligt naauwkeurig toe te zien , dat
de magazijnmeesters al hunne zorgen op deze dienst vestigen,
alles in eene juiste orde en geregeldheid houden , de goederen en artikelen , in de magazijnen voorhanden, behoorlijk naar
derzelver soorten en bestemming van elkander scheiden , daaraan duidelij ke etiquettes hechten , en in een woord alles zoodanig schikken en onderhouden, even als of zulks in het meest
mogelijk geregeld particulier magazijn ware.
Zij zullen moeten waken tegen alle bederf en ontvreemding.
Art. 17.
De directeuren zullen ook toezien , dat de magazijnmeesters
van alles behoorlijk en deugdelij k register houden , en van dag
tot dag aanteekenen de mouvementen , welke in de magazijnen
plaats hebben.
Zij zullen niet mogen gedoogen , dat eenige goederen dadelijk aan de werkzalen worden afgeleverd , zonder dat die
eerst in het magazijn zijn opgeslagen , immers dat die door
den magazijnmeester, op het door hem daartoe te houden
register , bekend zijn gemaakt. Ten aanzien van het afgeven
Ivan nieuwe werktuigen, zullen zij zich vooraf moeten verzekeren van den staat der oude , en, ingeval die gebroken zijn ,
rich de stukken doen vertoonen , ten einde nog bovendien
te onderzoeken , of he; nommer overeenkomt met dat van
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het getouw, voor hetwelk de nieuwe werktuigen veflangci
worden.
Art. i8.
De magazijnmeesters zullen volstandig weigeren eenige aanvraag te onderschrijven, welke zij niet hebben gezien, dat
inderdaad is ingebragt , of liever gezegd , iets hoegenaamd
te antidateren.
Zij zullen geene recuen of recepissen mogen afleveren, dan
van die goederen , welke zij ook in de daad hebben ontvangen , zonder zich door iemand daartoe te laten overhalen.
Zullende zulks alles anderzins worden aangemerkt en behandeld als kwade trouwe door 'hen gepleegd.
Art. g.
De magazijnmeesters zullen zich in de magazijnen moeten
doen vinden op de bepaalde uren, gedurende welke de gevangenen verpligt zijn te werken, ten einde te ontvangen de
aanvragen van zoodanige goederen als zullen benoodigd zijn ;
zij zullen die dadelijk in gereedheid brengen, en echter niets
afgeven vóór dat zij dezelve in hunne registers hebben ingeschreven.
Art. 20.
Al de goederen voor de dienst der gevangenissen gefabriceerd en aangemaakt wordende, en die daarvoor eenigzins
vatbaar zijn , moeten met de letters R. G. (Rijks Gevangenissen), in roode of zwarte olieverw zijn of worden gemerkt. De
stempels zullen door de hoofd-administratie verstrekt worden
en onder de directeuren berusten , terwijl daarvan , buiten
hunne voorkennis, geen gebruik kan worden gemaakt.
Art. 21.
D^ goederen , voor de gevangenen bestemd, moeten op
zoodanige plaatsen worden gestempeld , dat het niet mogelijk
is dezelve in de lengte of breedte te verkleinen , of vara derzelver voering te ontdoen, zonder dat zulks zigtbaar is.
Art. 22.
Tot het verzenden van goederen aan andere gevangenissen,
of het afgeven derzelve aan en voor de dienst van de gevangenis, alwaar de fabrij k gevestigd is, mitsgaders tot het verzenden van goederen voor de dienst der departementen van
algemeen bestuur gefabriceerd , wordt eene bijzondere autorisatie -wan de `hoofd-administratie vereischt, van vvelke verzendingen of afleveringen dadelijk aan de hoofd-administratie de
noodi;e kennis zal worden gegeven , een wei zoodanig , dat

GEVANGENISSEN.

i 6

daaruit de rekeningen of facturen van de deswege door de
departementen van algemeen bestuur verschuldigde gelden ,
volgens de bepaalde prijzen , naar behooren kunnen worden
opgemaakt, terwijl , voor zoo veel betreft de afleveringen ten
dienste der gevangenissen zelve , bij de gemelde kennisgevingen behoorlijke declaratien, in duplo , van hetgeen deswege
voor rekening van de gewone dienst der gevangenissen behoar; te komen , zullen worden gevoegd.

§2.
Des directeurs Perantwoordelykheid omtrent liet
boekhouden.
Art. 23.
De directeuren zullen toezien , dat de meeste naauwkeurig .
-heidvornscjg,bevrntduieljk
bewerking by het houden der boeken, staten en lijsten , plaats
helbe , mitsgaders dat voor de bureaux de noodige localiteit
inde , gevangenis worde verstrekt en behoorlijk ingerigt. Zij
Zullen moeten houden , of onder hun bepaald opzigt doen
houden, de lijst van gedrag van ieder werkende gevangene,
welke zij iedere zes maanden op de aan te wijzen tijdstippen
. ter kennis van de hoofd ,-administratie moeten brengen.
Art. 24.
De tste commiesen houden onder toezigt der directeuren:
a. Het memoriaal, waarin beknoptelij k en op het oog enblik der verrigting, moet ingeschreven worden , al
hetgeen betrekking heeft tot de ontvangst en de uitgave of verzending van goederen enz. , en waarin ook
moeten genoteerd worden de verrigtingen van de magazijnmeesters en meesterknechts.
b. Het journaal, strekkende tot voorbereiding van het
werk, en dienende om de bijzondere rekeningen over
ieder persoon en iedere zaak in behoorl jk verband ,
zonder misvattingen , in het grootboek te kunnen inschrijven.
c. Het grootboek of rekening-courant van den persoon
of de zaak , die op het journaal gedebiteerd of gecrediteerd is. In dit boek zal elk artikel, zoo snel in
debet als credit, zoo beknopt moeten aangewezen worden , dat er uim ier nicer dan één regel voox gebruikt
wonde.
L5

166

GEVAAGENlSSEN:

De optellingen van allt de in dit boek geopende bijzondere rekeningen , te .zaten genomen , moeten steeds
met de optelling van het. jcnirnaal overeenstem;nen, en
deze proef op de optellingen moét ten minste alle drie
maanden door de directeuren gemaakt warden,
De ditecteurt n zijn verpligt te zorgen , dat het jour
naal en grootboek dagelijks worden aangehouden f zoo danig, dat dezelve elke maand kunnen opgenomen en
besloten worden.
cl. De generale rekening , aanwijzende , in een algemeenen staat , den geheelen loop der zaken en verrigtingen,
over het tijdvak, voor welke dezelve opgemaakt is.
Art. 25.
Bij het eindigen van ieder dienstjaar, ' moet de generale
rekening worden opgemaakt , en vóór den i 5den Jarman)
daarop volgende reeds in gereedheid zijn : dezelve moet geveriticerd zijn door den directeur , en geviseerd door de commissie van administratie. Deze generale rekening moet gestaafd zijn met het' proces-verbaal of de inventaris tier over-blvende goederen, niet de inschrijving van welke over het
nieuwe dienstjaar een begin zal moeten worden gemaakt.
Te gelijker tijd zullen de directeuren opmaken :
.1 °• Eenen zeer naauwkeurig gedetailleerden staat , aanwijzende de arbeidsloonen , verdiend door de gevangenen die werkelijk aan de fabricatie hebben gearbeid,
en bi} het stuk en niet per dag zijn betaald geworden.
2°, Eenen staat , afzonderlijk en naauwkeurig aanwijzende
de dagloonen , verdiend door gevangenen , die , hetzq
voor den arbeid of voor de huisdienst , per dag zijn,
betaald geworden.
Al de voormelde stukken zullen door het intcrfnedieir van
den gouverneur der provincie, alwaar de gevangenis gevestigd
is , en , daartoe termen zij nde, met agne consideration eo advijs, aan de hoofd-administratie , vóór dele Sisten Jutivarij
van ieder jaar worden ingezonden , onverminderd zoodanige
verantwoordings-stukken , als de hoofd-administratie op de
door haar te bepalen tijdstippen noodig mogt oordeelen te
moeten vragen,
De voors. generale rekening zal , naar derzelver bijzonderen
aard , op bet centraal bureau van den arbeid der gevangenen naaitwkeurig worden 6 eLxarnincerd en gevcrif oerei , en ,
dczelvo rigtig bevonden wordende , door de hoo1ci-adrrti^
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nistratie , op het rapport van den inspecteur van den arbeid
der gevangenen , worden goedgekeurd , terwijl de aanmerkingen , welke daarop mogten vallen, aan den betrokken directeur , hetzij tot het geven van inlichtingen , hetzij tot liet rectifieren der rekening, binnen eenera bepaalden tijd zullen
worden medegedeeld.
Art. 26.
De eerste commiesen , behalve de bepaaldelijk aan hen opgelegde werkzaamheden , helpen het verder bureauwerk verrigten , en zorgen dat daaromtrent de meeste naauwkeurigheidd
in' de deswege gegevene voorschriften worde geobserveerd.
Zij adsisteren verder den directeur daar het noodig is, bijzonder in het surveilleren der verschillende deden van de.
dienst.
Art. 27.
De schrijvers, of als zoodanig fringerenden , zijn ter adsistentie op de bureaux bestemd. Zij houden de biboeken
die met het geheele werk in verband staan , als :
a. liet Jacluarboek van inkoop , dienende om in hetzelve alle facturen van inkoop van grondstoffen , werktuigen , gereedschappen enz., letterlijk over te brengen..
b. Het Jactuurboek van verkoop , waarin letterl ijk moeten ingeschreven worden al de facturen van afleveringen of verzendingen, zoo aan de depavtemcntcn van
algemeen ,bestuur als aan , elke gevangenis , daaronder
begrepen de gevangenis alwaar de fabrijk gevestigd is,
en die derhalve aan zichzelve aflevert.
c. Het kopij boek der brieven.
cl. Het boek der arbeidslooaen.
e. De coatrdle der uitgaans-kas , welke uit het rek e7
ving courant-boek moet opgemaakt worden.
j: Het register vara uitvoer der uitgaande goederen ,
waaruit het biljet van uitvoer (talon) moet worden afgeknipt en aan den portier afgegeven , die , bij gebreke
daarvan, geene goederen vermag te laten uitgaan.
De directeuren zullén stiptel ijk zorgen , dat van laatstge a
melde bepaling niet het minste worde afgeweken , waarvoor
zij personeel verantwoordelijk warden gesteld.
Art. 28.
De 2de commiesen zijn mede bestemd tot het bevorderen
der wcrkLaamlieden van het bureau, en het helpen verriEten
L 4
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derzelve , als ook ter verdere adsistentie van Mae directeuren
eng iste commiesen.
Zij houden bepaaldelijk de comptabiliteit der arbeidsloonen
bestaande in het opmaken van de , volgens de soort der fabricatie en handwerken , verschillende betalings-lusten der
tiverkende gevangenen , en het inschrijven der noodige reke.
hingen voor de uitgaans-kas.
Art. 29.
Ten einde de betalings-lijsten (op welke de werklieden die
een en hetzelfde ambacht verrigten , achter elkander , volgens
de klasse waartoe zij behooren , moeten worden ingeschreven) , zonder misrekening te kunnen opmaken , zullen de
meesterknechts , behoorl ijk ingeschreven en door hen geteekend , aan de 2de commiesen moeten ter hand stellen , de
daarmede in verband staande werklijsten , 7velke b id deze
laatsten tot hunne verantwoording moeten blijven berusten.
Art. 5o.
Dadelijk na het opmaken der betalings-lijsten, zullen de
2c1e commiesen dezelve , per ambacht en per klasse , overschrijven op de algemeens recapitulatie of staat van betaling der werkloonen.
Art. 51.
Voorts zullen de 2de commiesen nog moeten honden
a. De contrMle der uitgaans-kas der gevangenen , ui*
de betalings-1 jsten getrokken.
b. Het rekening courant-boek der gevangenen , hetwelk
ervolgens zal moeten dienen tot het dadelijk daaruit
opmaken , door de schrijvers, der controle, hiervorcu
hij list, e. van art. 27 vermeld.
c. De contrdle of naamlij st der werkende gevangenen.
d. Den maanclelrgkschen staat, aanw9zende de gesteldbeid der uitgaans-kas.
e. liet zakboekje van ied2ren gevangene , vermeld bij
art. 5 dezer instructie.
Eindelijk zullen de 2de commiesen de rekening opmaken
der in vrrjheiel gestelde of overgebragt wordende gedetineerden , waartoe zij , door toezending van een onclerrigtings,
biljet , de benoodigde renseignetnenten van de meesterknechts
zullen vragen.
Art. 52.
e ouder-directeurs en meestelkiieehts houden de ycrk'
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boekjes en werklijsten der verschillende fabricatien en handvk erken , onder hun toezigt verrigt wordende , waarop zij zeer
naauwkcurig, net en duidelijk , moeten inschrijven al de voorwerpen, aan de gevangenen tot arbeid afgegeven , en van
deze gefabriceerd of aangemaakt terug ontvangen. Zullende
de werklijsten, na behoorlijk door hen te zijn ingevuld en
geteekend, dadelijk worden ter hand gesteld aan de 2de cornniiesen, die daaruit de bij art. 29 biervoren vermelde betalings-lijsten moeten opmaken.
Voorts moeten de onder-directeurs en meesterknechts, met
de meeste naauwkeurigheid , aanhouden :
a. Den staat der van liet werk ontvangene goederen.
b. Den staat der gefabriceerde goederen aan den magazijnmeester afgeleverd.
Voormelde twee staten moeten bij de directeuren gecontró•
leerd en vergeleken worden met de daartoe betrekkelijke betalirigs-lijsten.
c. De hulp- of bij boel en , dienende om al de aan de
gevangenen uitgereikte gereedschappen enz. , als ook de
vergoedingen , die door hen moeten betaald worden
in te schrijven, en waaruit moeten blijken de sommen,
welke op het zakgeld bij voorkeur moeten gekort , en
op de betalings-lijsten , in de daartoe bestemde kolommen , ingeschreven worder.
(1. liet fabricatie-boek , of generale verantwoording van
den aan hen toebetrouwden arbeid. In dit boek moeten , in de daartoe bestemde respecten , voor iedere rekening afzonderlij k ingeschreven worden :
1 0. Al de voorwerpen door de onder-directeurs en
meesterknechts van de magazijnmeesters ontvangen , en wel zoo als dezelve op het rnagazgnboek in uitgave zijn gebragt, ten einde te geluk
tot contróle te dienen.
9°. Al de aan het werk afgegevene voorwerpen.
5 0 . Al de van het werk terug ontvangene gefabriceerde voorwerpen, en
4). De datum der aan bet magazij n afgeleverde gefabriceerde goederen , wcike de magazijnmeesters
dadelij k en op het oogenblik der aflevering zullen
moeten inschrijven in het daartoe onder ben berustend. boel , waarvan bier nader zal worden
melding gemaakt , ten einde de contrelle tussentij
L 5
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het fabricatie-boek en het magazij n-boek uit
te maken.
Van de aflevering dezer goederen zal , daarenboven , door de magazijnmeesters recepis worden
afgegeven, waarvan bet Hommer in de ede kolom
van dit Ode respect, door de meesterknechts die
bet recepis tot hunne verantwoording behouden,
moet ingeschreven worden , terwijl in de 5de kolom de noodige aanteekeningen , zoo wel van de
meesterknechts en van de iste commiesen (voor
hetgeen betrekking heeft tot het overschrijven dezer aflevering in het jour Haal en grootboek) ,
als van de directeuren , moeten .geplaatst worden.
Art. 53.
De magazijnmeesters houden de generale comptabiliteit der
magazijnen, mitsgaders de boeken die daarmede onmiddellijk
in verband staan , als:
a. Het magazgn-boek, dienende om iedere rekening,
naar gelang der verschillende soorten van fabricatie ,
confectie en handwerk , afzonderlijk te belasten voor
de soort van goederen in het magazijn ontvangen, en
ook om gemelde rek.eningen te ontlasten voor de door
leen op recepis afgegevene , uitgegevene of verzondene goederen ; zullende , bij bet houden van dit boëk,
bijzonder moeten in acht genomen worden , dat de goederen , die in den loop der fabricatie , hetzij door sortering, hetzij door afkoking, verandering van bestemming zouden moeten ondergaan, op de daartoe geschikte rekeningen worden overgeschreven.
7r, Het register der gereedschappen, werktuigen en
verdere noodwendigheden tot het fabrijkwezcn , niet
aanwijzing van de /toeveelheid en van de gesteldheid
dezer voorwerpen ; en
C. Het inventaris-boek tier ruwe gefabriceerde en geconfeètionneerde stoffen , met aanwijzing an hunne soort,
hoeveelheid , prjzen uit de fabrijk , en bedrag.
Art. 54.
'Fen einde de verantwoording tusschen de beambten geregeld daar te stellen , zullen geene behoeften , hoe ook genaamd , orden uitgereikt , dan op een aanvraag-biljet , beti eik door den directeur moet geviseerd z pi.
ti
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Art. 35.
Wanneer de directeuren rnogten ontdekken , dat er daden
gepleegd worden , strij dig met het welzijn van de didnst of
de belangen vat het gouvernement, zijn zij gehouden zulks
dadelijk ter kennis te brengen van de commissie van administi atie , welke daarvan onverwijld den gouverneur zal moeten
informeren.
Art. 36.
De directeuren zullen iedere drie maanden aan den inspecteur Noor den arbeid een rapport doen toekomen van het
gedrag, de geschiktheid en pligtsbetrachting der geëmploqeerden en bedienden van het werk , volgens het gegeven
model ingerigt.
Zij zullen bovendien , op de door hem bepaalde tijdstippen , aan gemelden inspecteur inzenden zoodanige staten,
loten en onderrigtingen wegens den arbeid , als hij noodig
mogt oordeelen van hen te vorderen.
Art. 37.
De portiers zullen behooren de landtaal duidelijk te kunnen lezen en schrijven ; zij zullen niet toestaan dat vreemde
personen in de gevangenis komen , zonder van een behoorlijk permissie-biljet voorzien te zij n. Zij zullen geene bedienden van het werk , gedurende den tijd voor den arbeid
bepaald , laten uitgaan , zonder verlof van den directeur. Zij
zullen niet toelaten , dat eei,ige goederen in- of uitgebragt wor-.
den , dan ingevolge order van den directeur. Z ij zullen de
verdachte personen bij het uitgaan visiteren, de goederen, die
zij uit de gevangenis zouden pogen weg te voeren , aanhouden , de schuldigen aan de wacht overleveren s en daarvan
dadelijk den directeur verwittigen.
Art. 33.
De portiers zullen voorts niet toelaten , dat eenigegoederen
van de fabriek of arbeid uitgebragt worden , dan ten gevolge
van een biljet van uitvoer, vermeld bij de § van art. 27
dezer instructie. Zij zullen den ontvang constateren van al
de goederen , die voor rekening van den arbeid gullen in-.
komen.
Art. 39.
De boeken die de portiers , tot het einde voorschreven,
moeten houden, ztjrt
(L, liet bock van inkomende voorwerpen.
Dit buck bevat de biljetten (talons) , waarop de ir k*

f
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komende goederen , even als in het boek zelf, naauwkeurig moeten ingeschreven worden. Ieder biljet (talon)
behoorlijk ingevuld en door den portier geteekend.
zijnde , wordt van het boek , de benaming van het gesticht doorsnijdende , afgeknipt , en, tot bewijs dat de
daarbij vermelde goederen werkelijk ontvangen en goed
bevonden zijn, door den magazijnmeester en den directeur in dorso mede onderteekend , waarna het biljet aan den leverancier zal worden afgegeven, die hetzelve bij zijne rekening -zal moeten voegen , zullende,
bq gebreke daarvan, de levering beschouwd_ worden
als niet te zijn geschiedt : van deze stellige bepaling zal
nimmer mogen afgeweken worden.
De directeuren zullen op hunne personele verantwoordelrjkheid zorgen, dat hieraan stiptelijk wonde voldaan,
ook zal dezelvd in bet vervolg speciaal moeten worden
vermeld bij de contracten en conditien Van aanbesteding,
b. Iet register van inkomende en uitgaande goederen,, dienende om dadeljk , en op het Q Qg'.enblik dat
er goederen voor den arbeid in, of ,uitgaan , de inschrijving daarvan te doen.
Art. 4o.
Alle voormelde boeken , lijsten , registers enz..zullen gehouden worden volgens de reeds ingevoerde of ,nader in te
voeren modellen.
Art. 41.
De onder-directeurs, meesterknechts en magazijnmeesters,
r.^rllen, behalve de bepaaldelijk aan hen opgelegde tiverkzaarnheden , de directeuren behulpzaam zi j n in al les wat tot bet
opzigt , de fabricatie en de bewaring der goederen , mitsgaders
tot de bewaring , reparatie en vernieuwing der gereedschappen , werktuigen enz, betrekkelijk is.
Zij zijn , ieder voor zoo veel here aangaat , bijzonder belast
met de ontvangst , de uitdeeling en aflevering der goederen,
gereedschappen , werktuigen enz. , en met het houden der
verantwoording leswegen.
Art. 42.
De bedienden voor het werk zijn verpligt te gehoorzamen
aan de orders, die hun door de meesterknechts worden gegeven , zoo met betrekking tot de hulp die zr3 aan de fabricatie.
moeten toebrengen , als ten aanzien der uitvoering van de
algcnnceise maatregelen van toezit in de werkzalen , omtrent
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de goederen , werktuigen , gereedschappen enz. , die aldaar k
gebruik zijn. Zij zullen niet toelaten dat eenige goederen ,
werktuigen , gereedschappen enz. , in de werkzalen door de
gevangenen verwaarloosd worden , en zijn aan de meesterknechts verantwoordelijk vgor hetgeen in hunne dienst vermist of veronachtzaamd gevonden wordt, indien zij de schuldigen niet weten aan te vijzen.
Art. 43.
De voorschriften waaraan de commiesen , onder-directeurs,
meesterknechts , magazijnmeesters , schrijvers , portiers en bedienden voor liet werk , bij deze instructie worden onderworpen, zullen , ten einde ieder zijne verpligtingen kenne, hun
schriftelijk worden medegedeeld.
Art. 44.
De dirccteuren en verdere geëmploijeerden, zullen gestadig
in de gevangenis aanwezig zij n , en ieder in zijne betrekking
werkzaam wezen op de bepaalde uren , gedurende welke de
gevangenen verpligt zijn te arbeiden.
Art. 45.
De directeuren en iste commiesen , noch eenig ander ge4
emploij eerde over den arbeid , zullen zich van hunne posten
mogen verwijderen , dan met schriftelijk verlof van den gouverneur der provincie , indien hunne afwezigheid korter dan
acht dagen zal duren , en indien langer, niet dan niet schrif=
teljk verlof van de hoofd-administratie.
Art. 46.
Bij ziekte , overlijden of afwezigheid van de directeuren , of
van een der geemploijeerden , of in alle gevallen waarin eene
provisionele voorziening wordt vereischt, worden zij door
den eersten in rang zijnde geemploij eerde over den arbeid ,
provisioneel vervangen ; terwijl voorts 'de concert met de commissie van administratie ter eerste instantie zorg wordt gedragen , dat de goederen en boeken , waarvoor zij verantwoordelij k mogten zijn , in behoorlij ke orde worden overgenomen,
tot dat daaromtrent nadere schikkingen door de hoofd-administratie zullen zijn gemaakt.
cl. BETREKKING VAN DE DIRECTEUREN OP DEN
ARBEID ZELF.

Art. 47.
De arbeid zal onder het dadelij k toczigt en bestuur van de
directeuren in de huizen van correctie, van reclusie en tuch-
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tiging cn van militaire detentie verrigt worden.
Art. 48.
De directeuren zullen, op himno personele verantwoorde,.
J jkb4c4, zorg dragen voor de naauwheurige executie vans bet
gearresteerde plan yan arbeid , zonder daarvan in het aller
minst te mogen afwijken , behoudens nogtans zoodanige aanwijzingen omtrent de wijze van uitvoering en den tijd der aflevering , als zij van de hoofd-administratie, zoo dikwerf de
dienst dit vordert, zullen bekomen.
Zij zullen de keuze hebben der gevangenen tot den arbeid, ook ten aanzien van de huisdienst.
Art. 49.
De directeuren zijn ook bijzonderlijk belast met het toezigt
over het werk van zoodanige gevangenen, die onder de huisdienst begrepen materialen verwerken.
Art. 5o.
Zij zullen naanwkeurig toezien , dat door de gevangenen ,
in het vorig artikel vermeld , geen werk hoegenaamd worde
verrigt ten behoeve en tot particulier voordeel van eenig be-.
ambte of bediende in (le gevangenissen , en dat alle voorwerpen , als hout , ij zer, steen , kalk en verdere materialen,
onder de bewaring van den magazijnmeester gesteld worden.
Art. 5t.
De directeuren zullen , ingeval die materialen tot de dienst
benoodigd zijn , en nit het mag.izi l n tot dat einde worden
afgeleverd, dadelijk daarvan aan de commissien van administratie kennis geven. De afgifte zal door den magazijnmeester
niet anders kunnen gedaan worden , dan volgens schriftelijke
order van den directeur.
Art. 32.
Hunne tegenwoordigheid gestadig in het gesticht vereisclit
wordende, zullen zij in hetzelve wonen , of , zoo zulks nit
plaatsgebrek niet zijn kond , zoo veel mogelijk in de nabh
beid van hetzelve hun verblijf moeten houden.
Art. 53.
Zij zijn verpligt de uitdeeling der werkzaamheden , aan de
gevangenen , zoo veel mogelijk , onder hun oog te doen plaats
hebben , en niets te verzuimen, dat voor de ,goede verzorging
van den arbeid nuttig kan wezen.
Art. ,54.
Zij zullen mitsdien zorgen dat de grondstofren goed worden
gesol tPe, d en bereid , en dat de aflevering derrelve uit het
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magazijn, aan de meesterknechts , en door deze aan de gevangenen, mitsgaders de aflevering der gefabriceerde goederen aan het magazijn , naar verejschte geschiede ; dat hetgeen
voor iederen gevangene moet geobserveerd worden, door de
meesterknechts en bedienden voor het werk , worde opgeteekend en nagekomen ; dat de grondstoffen , de werktuigen,
de gefabriceerde en te fabriceren goederen , de werkzalen , de
magazijnen en alle deelen van het fabrjkwezen, met de grootste zindelijkheid onderhouden worden.
Art. 55.
Zij zullen geene verandering in de bestemming van de grondstoffen, de gefabriceerde en aangemaakte goederen mogen
daarstellen , dan met goedvinden van de hoofd-administratie,
en zich in het algemeen , met betrekking tot het verzenden
van goederen, moeten gedragen naar de deswege door de
hoofd-administratie vastgestelde bepalingen.
Art. 56.
De directeuren villen verpligt zijn de waarde te vergoeden
van geledene verliezen , ten zij overtuigend bl ijke dat dezelve,
buiten bun toedoen of vermogen, om dezelve voor te komen, zijn ontstaan , en daarvan dadelijk proces-verbaal , in
behoorl^j ken vorm opgemaakt, aan de hoofd-administratie zg
ingezonden.
Art. 57.
De directeuren zullen bij de aanbestedingen voor grondstoffen moeten tegenwoordig zij n , en, omtrent het doen der=
zelve, vooraf alle de noodige inlichtingen en openingen aan
de commissie van administratie geven , welke van hen deswege
mot ten gevraagd worden.
Art. 59.
Alle afleveringen van grondstoffen enz. , moeten op schriftelijke aanvragen van de directeuren geschieden.
Art. 59.
Alvorens de grondstoffen enz. te mogen ontvangen , zullen
dezelve door den directeur , na liet advijs van den onderdirecteur, de meesterknechts en den magazijnineester deswegens te hebben ingewonnen , ten overstaan van de commissie
of derzelver gedelegeerde , moeten gekeurd worden , of dezelve de bij het contract bepaalde qualiteit hebben , en volkomen aan de stalen of monsters voldoen.
Art. 60.
Van alle ontvangsten van grondstoffen moeten processen-
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verbaal worden opgemaakt , waarbij de qualiteit, zoowel a
de quantiteit derzelve, wordt vermeld ; een afschrift van
dit proces-verbaal zal telkeu reine aan de hoofd-administratie
worden ingezonden.
Art. 61.
De directeuren noch de overige geemploijeerden zullen i
op straf van uit hunne posten te worden ontzet , regtstrceka
noch ztjdelings in eenige leverancie aan het gesticht mogen
zJn geïnteresseerd.
Art. 62.
Wanneer de directeuren met andere autoriteiten , wegens
Benige leverancie van goederen uit het gesticht , in correspondentie zouden moeten treden , zullen hun daaromtrent , van
wege de .hoofd-administratie , de noodige voorschriften gegeven worden.
e.

BETREKKING VAN DE DIRECTEUREN oP D
COMMANDANTEN, EN VERPLIGTINGEN VA
DEZE DIET BETREKKING TOT DEN ARBEID.

P.
N.

Art. 63.
De betrekking van de directeuren op de commandanten ,
bepaalt zich tot het requireren der gevangenen op de bepaalde ts' rktijden.
Zij zullen zich echter niet magen bemoeijen met de orde
en policie van het huis.
Art. 64.

De commandanten zullen zorg dragen , dat de gevangenen
tvel gekleed en gereinigd op de uren , voor den arbeid bepaald , ter requisitie van den directeur, in de werkzalen zijn.
Art. 65.
Zij zullen zorg dragen , dat de orde in de werkzalen gemaintineerd worde, en dat in elke zaal, op den duur , een
garde of bewaarder is, zonder zich echter in het allerminst
te mogen bemoeijen met de dienst voor den arbeid.
Art. 66.
De commandanten zullen voorts zorg dragen, dat, op kennisgeving van derf directeur, de meesterknechts eiiz. , alle over-,
treding en pligtverznirn van wege de gevangenen, ten aanzicn
van den arbeid , behoorlijk gestraft worde.
Art. 67.
Pe keuze der gevangenen voor de huisdienst, eenmaal
door den directeur gedaan zjude, vexmogen de commandan-,

GEVANGENISSEN.

177

ten geene gevangenen daartoe te nemen , dan niet toestemming van den directeur.
Art. 68.
De commandanten zullen nimmer uit het oog verliezen
dat de arbeid in de gevangenhuizen een zeer belangrijk gedeelte van het nieuwe gevangenis-stelsel uitmaakt , en zullen
mitsdien alles aanwenden , om , zoo veel in hun vermogen is ,
tot bevordering van dat doel mede te werken.
Art. 69.
Indien al het voorsclrevene niet stiptelgk door . de commandanten mogt worden nagekomen , zullen de directeuren
verpligt zijn , dit verzuim dadelijk ter kennis der commissien
te brengen.
I. OVER DE VERPLIGTINGEN VAN DE COMMIS
SIEN VAN ADMINISTRATIE MET BETREKKING
TOT DEN ARBEID.

Art. 7o.
De commissien van administratie zullen, alle drie maanden,
aan den gouverneur een verslag doen , inhoudende algemeeno
aanmerkingen over den gang van den arbeid.
Dit verslag zal aan de hoofd-administratie ingezonden
worden.
Art. 71.
Zij zullen zorg dragen , dat de afrekeningen van de werklo0=
nen met de gevangenen , die, achtervolgens de daaromtrent
vastgestelde bepaling , wekel ijks moeten plaats hebben , mitsgaders de finale afrekening bij het vertrek van de gevangenen , door den directeur geschieden , in het bijzijn van een
der leden van de commissie en van den commandant.
Art. 72.
Zij zullen elke maand opnemen en sluiten de rekening,
welke de directeur over den arbeid , voor iederen gevangene p
wegens zijne werkloonen, verpligt is te houden , en zorgen ,
dat gemelde rekening bezwaard worde met hetgeen de gevangene aan de hem toebetrouwde grondstoffen of werktuigen
enz. , mitsgaders aan zijne kleeding- of liggingstukken , moet
hebben bedorven en weerloos gemaakt , en waarvan het bedrag zal gekort worden, zoo als bij art. 6 van deze instructie
is voorgeschreven. Zij zullen ook viseren de declaratien wegens de ten behoeve van den arbeid gedane leverancien , welke
de directeuren elke maand aan de commissien , behoorlijk inI. D. IC, St.
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gerigt , geteekenc1 ' en geverifieerd, moeten indienen , en welke
vervolge-is aan de hoofd-administratie ter liquidatie moeten
opgezonden worden.
Art. 73.
Wanneer de hoofd-administratie zulks mogt verlangen , zullen de commissien aan dezelve , op de tijdstippen en in den
vorm die door dezelve zuilen worden bepaald , opgaven wegens den arbeid doen toekomen.
Art. 74.
ne commissien van administratie over de huizen van correctie , van reclusie en tuchtiging, en van militaire detentie ,
zullen door de hoofd-administratie kunnen gehoord worden ,
over de soort van arbeid , die, naar gelang der omstandigoerën , met het meeste gemak en met het meeste voordeel
fin ak disc kuizen zoude kunnen verrigt warden.
Art. 75.
De commissien van administratie over de respective gevan
eeruhuizen, zullen jaarlijks, in den loop der maand Septemh er , aan de hoofd-administratie doen toekomen , eene zoo
naauwkeurig mogelijke opgave van de waarschijnlijke behoefte
,aan kleeding- en leggingstukken der gevangenen voor het volgende jaar, ten einde te kunnen worden begrepen in het algemeen plan van den arbeid , die jaarli j ks door de hoofdadrninistratie moet geregeld , en over al de gevangenissen verBeeld worden.
De gemelde commissien zullen daarbij voegen zoodanige
voorstellen ten opzigte van den aankoop der grondstoffen f
de fabricatie , den aanmaak ent. , als zi j zullen dienstig oor•deelen.
Art. 76.
Te gelijker tijd zullen genoemde commissien aan de hoofdadministratie doen toekomen , ecne naauwkeurige opgave van
zoodanige gevangenen , welke eenig niet verboden ambacht of
handwerk verstaan , tot welks uitoefening in de gevangenissen
,gelegenheid zoude kunnen worden gegeven : zij zullen daarbij
voegen zoodanige voorstellen als haar geschikt zullen voorkomen , om voordeel te doen met de bedrevenheid der gevangenen in zoodanig ambacht of handwerk.
Art. 77.
Het plan der jaarli jksche verdeeling van den arbeid , opgemaakt en goedgekeurd zi jnde , zal aan de commissien van administratie over de huizen van correctie, van reclusie en tnch-
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(iging, &n van militaire detentie , door de hoofd-administratie worden medegedeeld , en zullen dezelve daarbij kuun n

worden uitgenoodigd om voor te dragen :
j). De regeling van de taak voor iedere soort van arbeid ,
waarnaar het werkloon zoude kunnen bepaald worden.
2°4 De bepaling van het werkloon zelf.
8 0 . De wijze en de voorwaarden van den aankoop der
grondstoffen , met opgave van den prjs waarvoor zij
zouden verkrijgbaar zgn.
4°. Het tijdstip der oplevering van den arbeid.
Art. 78.
Door de commissien van administratie zal over de werkzaten een behoorlijk toezigt worden uitgeoefend, ten einde de
orde en tucht, ten aanzien der werkende gevangenen , even
gelijk worde gehandhaafd als buiten de werkzalen.
Art. 7 9.
De commissien van administratie gullen , overeenkomstig
art. 7 en 8 van deze instructie , op het voorstel van den directeur , de vergoedingen bepalen , waartoe de gevangenen,
uit hoofde van 'jannen betoonden onwil , of uit hoofde van
het bederven en beschadigen der grondstoffen, werktuigen.
enz. , zullen gehouden zin , alsmede aan de hoofd-administratie de pretuien voordragen , welke zullen toegestaan kunhen worden.
Art. 80.
Zij zullen zorgen , dat er maandelijks door den directeur ,
Met overlegging van een extract uit de boeken of registers
daartoe betrekkelijk , in het bi jzijn van ten minste twee leden
der cornmissie, opgave worde gedaan van. het bedrag der
bitgaans-kas van iederen gevangene.
Art. 8i.
De coitiniissien of derzelver gedelegneerden zullen verplïgt tijm
1»j de keuring der grondstoffen tegenwoordig ' te zijn , eer behoorlijk te doen executeren hetgeen bij art. 56 van deze 4n'
structie is bepaald.
Art. 82.
De commissien zullen zorg dragen ; dat de uitbetaling der
We'rkloonen , overeenkomstig art. 5 van deze instructie , behoorlijk geschiede.
Art. 83.
De commissien zullen de magazij nen van grondstoffen , weit.
Tuigen , gereedschappen enz. , als voorraad beschouwd, barreM2
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y ens het magazijn van gefabriceerde en aangemaakte goederen,

zoo dikwijls opnemen en bezigtigen , als zg dit in 4et belang
van de dienst noodig zullen oordeelen , ten einde zich te
verzekeren , dat de noodige maatregelen , tot het, in stand
honden dier goederen , naauwkeurig worden uitgevoerd, mitsgaders toe te zien , dat de hoeveelheden der goederen , welke
er volgens de registers aanwezig zijn moeten , werkelijk voorhanden zijn; en ingeval verkeerdheden, welke omtrent dezelve
mogten zijn ingeslopen , mogten ontdekt worden, deze dadelijk te herstellen.
Art. 84.
De commissien zullen. toezien, dat behoorlijk worden aangehouden en bijgeschreven al de boeken , registers en lijsten
ingerigt overeenkomstig de modellen en voorschriften deswege.
Art. 85.
De commissien zullen acht geven , dat de leverancien van
benoodigdheden voor den arbeid , welke niet vallen in de
termen Ian openbare aanbesteding, zoo veel mogelijk op declaratien geschieden ; dat de prijzen der gang kochte artikelen , welke niet op contract worden geleverd , niet hoger worden berekend clan door andere fabrieken voor dezelve wordt
betaald , of, voor zoo veel deze niet tot vergelijk kunnen die
men , als soortgelijke artikelen bij grossieren of in groote magazijnen en niet in kleine winkels, hetzij in de plaats of elders,
worden verkocht ; en eindelijk , dat geene rekeningen der leveranciers of werkhuizen , door geémploijeerden of bedienden
van het gesticht worden geschreven.
Art. 86.
De commissien zullen zich verzekeren , dat de gevangenen , die op de staten van de huisdienst voorkomen , werkelij k in de verschillende betrekkingen , waarvoor zij op die
staten worden gevoerd , dienst doen, mitsgaders dat het voor
de huisdienst bepaalde getal gevangenen niet worde overschreden.
Art. 87.
Ten- einde op de minst omslagtige wijze te zorgen, dat
de schuldvorderingen ten laste van het fabrijkwezen , rigtig
en binnen de bepaalde termijnen worden voldaan , zullen de
leveranciers enz. , respectivelijk worden aangeschreven , om
op den dag en het sur, hun daartoe te bestemmen, hunne
declaratien te bezorgen of af te geven aan den directeur over
den arbeid , die dezelve zal verzamelen , verifieren en onder-
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teekenen , en vervolgens , op den hem daartoe te bepalen dag

van elke maand , aan de commissie overgeven, door welke
gemelde declaratien, alsdan rigtig bevonden zijnde , zullen
worden geviseerd en aan den gouverneur der provincie aangeboden, oni , volgens art. io , aan de hoofd administratie ,
ter liquidatie , spoedig te kunnen worden ingezonden. De
gewone lij st , welke deze declaratien behoort te vergezellen ,
zal, in de daartoe bestemde kolom, uitdrukkelijk aanwijzen
de dagteekening en het nommer der contraéén , autorisatien
enz. , wa arop de level ancien zijn gegrond.
Art. 88.
Indien het aan de commissien mogt blijken, dat in de uitvoering van het jaarlij ks vast te stellen plan van arbeid , of
van andere voorschriften, deze dienst rakende , afwijkingen
mogten plaats hebben, zullen dezelve verpligt zijn , daarvan
onverwijld aan den gouverneur kennis te geven.
Art. 89.
Ingeval bij de commissien , met autorisatie van de hoofdadministratie , eenige gelden voor de fondsen der gevangenissen mogten worden ontvangen , zullen deze dadelijk in derzelver geheel bij een agent van den algemeenen rijks-kassier
worden gestort, en de quitancien daarvan aan de hoofd-administratie worden overgemaakt.
Art. go.
De tegenwoordige instructie zal dadelijk in de huizen van
correctie, van reclusie en tuchtiging, en van militaire detentie, worden ingevoerd.
Art. 91.
De Koning behoudt zich voor , om de tegenwoordige instructie ten allen tijde te altereren en te amplieren , zoo als bq
de ondervinding zal blij ken nuttig en noodig te zijn,
Gearresteerd b 9 Koninklijk besluit van den 29sten Junij
1825 , n°. 66.
-- Bij besluit van 20 Augustus 1825, n'. 139, zijn
wijders nog de volgende bepalingen gemaakt , met alteratie in zoo verre van den Staat van hetgeen van 's rijks
vege voor voeding, kleeding, ligging enz., aan de gevangenen wordt toegestaan , vastgesteld bij besluit van
den Oden November 1821, n°. 16.
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Art. 1.
In plaats van een linnen broek , hebbende eenera tijd vat}
dienst van twee jaren , zullen er worden verstrekt twee runen broeken , hebbende .eengin dienstt jd van drie jaren.
Art. 2.
In plaats van eert jak van dimet , hebbende eenera diensttijd
Van twee jaren , zullen er worden verstrekt twee jakken van
dirnet , hebbende tenen diensttijd van drie jaren.
Art. 3.
In plaats van drie paar beddelakens , hebbende eenera
diensttijd van nier jaren , zullen er v\ orden verstrekt twee
paar beddelakens , hebbende denzelfden . diensttijd.
Art. 4.
In plaats van twee paar wollen dekens , hebbende eenei}
diensttijd van leen jaren , zal er worden verstrekt een paar ,
hebbende eersen diensttijd van Neven jaren.
Art. 5.
Met afwij lting in zoo verre van artikel 6 van den voornoemden staat Ce alinea) , zal , ten behoeve der zieke gevangenen , bij ied ;r bed (boven hetgeen daarbij volgens artikel
van den elfden staat voor de gezonde bevolking behoort gevoegd te z1;11), in plaats van eene deken een paar dekens,
en in plaats van geene , een paar beddelakens , en voorts de
overige daarb ij reeds genoemde fournitures , gevoegd worden.

Gewigten. Zie MATEN EN GEWIGTEN.
Gewijsden (van geregtshoven). Zie NOTARISSEN#
id. SUCCESSIEN.
Glooingen van dijken. Zie WATERSTAAT.
Gooiland. Zie JAGT EN VISSCHERIJ.
Gouden standpenningen. Zie MUNT.
Gouverneurs (Provinciale). Zie KADASTER , id. ONnVANGSTEN.
's Gravendeel. Brand aldaar. Zie COLLECTE.
's Gravenlaage (Hoog geregtshof van). Arresten van
hetzelve. Zie NOTARISSEN, id SITCCESSI ' N.
1 Grenssclaeiding (tusschen Noord-Brabancl en dratwerp en). Zie Staatsblad n°. 81,
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GRIEKEN.
OPROEPING AAN DE NEDERLANDJItS,
ter verzameling vara een Jbnda tot ondersteuning cler Grieken. (*)
Nog duurt in ons werelddeel dat schouwspel voort , lietwelk , onder zoo vele groote gebeu rtenissen en opmerkelijke
verschijnselen , bet tijdperk , waarin wij leven , gedenkwaardig
onderscheidt. De heldhaftige bewoners van het beroemde
Griekenland voeren , ' met zeldzame volharding, den edelen
strijd voor vrt}lieid en godsdienst. Na Bene smadelijke ander—
drukking van bijkans vier eeuwen te hebben verduurd , staan
zij in de wapenen tegen hunne overheerschers. Moedig spanen zij alle hunne krachten in , om zich te ontwringen aan
het juk van een volk , hetwelk , vreemd aan Europa's gron4
en zeden, alle zaden van wetenschap en beschaving in zijn
eigen boezem verstikt, en de christeli jke godsdienst stelt
tot een voorwerp van bittere verachting en ondragelijke verguizing. Aller oog is , met , onafgewende opmerkzaamheid,
geslagen op dien gedachten worstelstrijd tussehen fieren heldennioed en heerschzuchtig t5eweld. De geheele bevolkin&
van Europa eerbiedigt telkens , met hooge bewondering, de
schoone dapperheid eener natie, die de heilige zaak verdedigt op diénzeifden grond , die door de wonderen der oullieid vereeuwigd is , en zij stort van tijd tot tijd bloedige tranen bij de tooneclen van moord en verwoesting, die ee ri e
onverzoenbare wraak, door onverdraagzamen godsdienstijver bestuurd , allerwegen aanrist, waar het haar gelukt te zegepralen.
Hoedanig ook de handelwijze moge zrjn , die de staatkunde , nit kracht der betrekkingen tu;schen de volken bestaan,de , aan de christelijke mogendheden van ons werelddeel voor,
schrijft, de menschheid kali niet nalaten het lot te beklagen
eener natie , die, bij eene zoo grootsche onderneming, overgelaten is aan zichzelve , en , zonder bondgenoot of bescbermer , alleen steunt op God en eigen kracht. Al Wat edel
denkt Wordt hierbij in gloed ontstoken , en in alle landen
laat zich , ten voordeele van de zaak der fel bestreden Grieg
ken, ee ri e onverdoofbare stem hoorgin. Het is geen wonder , dat ook in ons midden die stem zich onbedwongen verheft. Nederland vindt, bij de aausehouwivg van dezes,
( f) Paliek gewaakt Áa NoN emhcr 182,5.
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strijd , in vele trekken het beeld terug van cleszells voormalige
worsteling tegen , en eindelijke verlossing van tiranulj engewe,
tensdwang ; de onsterfelij ke geheugenis der vestiging van onzen vrijen staat .heeft het karakter van ons volk kennelijk gevormd , en zij behoudt in alle tijden een onweerstaanbaren
invloed op de nationale denkwijze en gevoelens. Van daar
de hulp en toevlugt , die steeds van hier aan alle bedrukten
is bewezen; van daar die offers aan regten , welke elders geschonden werden , waarmede de schoonste bladzijden onzer
vroegere jaarboeken pronken.
In het tegenwoordig geval zijn het namen , der eeuw , die
wij beleven , waardig , de namen van beschaving en godsdienst, die ons niagtig roeren. Wie kan de gedachte verdragen , dat onder dien milden hemel , die voor het oude
Europa de heerlijkste voortbrengselen van zuiveren smaak en
tnenschelgke wijsheid tot rijpheid heeft gebragt, — en op dien
grond , waar, voor zoo vele eeuwen , de letterkunde en geleerdheid is geboren , welker bezitting wij tellen onder de weldaden onzer opvoeding en van ons maatschappelijk leven ,
Lat dáár het edel vernuft en het vrije onderzoek zich zouden
moeten buigen voor de wapenen der stugge barbaarschheid ?
Liever wenscht elk de verwezenlijking van dien schoonera
droom , dat Griekenland , voormaals de moeder der beschaving vart Europa , berrijze tot een' luister , evenredig aan
den trap van verlichting , die het christendom sedert heeft te
weeg gebragt . en andermaal hare schatten over ons werelddec?
verspreide. Is er, na de betrekking des bloeds , geene, die
naauwer is en heiliger dan d ie des geloofs ; heeft vooral de
christelgke godsdienst tusschen hare belijders een' band van
liefde en broederlijke welwillendheid gelegd , voegende aan den
:emelscben oorsprong van het Evangelie ; — wat kan dan de
voorstelling van duizenden , (lie Christus belijden , maar gedoemd zijn tot , en opgeofferd worden aan het schrikkelgkste
martellot , anders uitwerken , dan de vurigste begeerte , om
onze broeders te helpen verlossen ? De zegepraal te wenschen van het kruis over het geestverdovend en onwenschlcevend Mahometisme , wel verre van den christen onwaardig
te zijn , behoort tot die verhevene gevoelens , waarover men
zich voor God noch menschen behoeft te schamen. Schoon
en betamelijk is lwt verlangen , om het christendom met kracht
te zien ltcrieven in een land , waag bet door Apostelen 6
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gepredikt, en hetzelve aldaar op de zeden en het geluk dien
invloed te zien verspreiden , dien het , te midden der verla
ging van den geest der bewoners onder eene barbaarsche
overheersching , nimmer heeft kunnen uitoefenen. Gereedelijk
mogen wij de opwekkingen volgen van eene godsdienst , die
de bescherming van verdrukten, bet hulpbetoon aan ongelu1kigen , en de ondersteuning onzer broederen , bij de verdediging des geloofs en van hunne eigene welvaart , onder
onze eerste pliten heeft verheven. Wij zegenen de regtvaardigheid der tcenwoordige eeuw, waarin de vervulling van zoo
heilige pligten Goor eene menschelijke magt wordt verhinderd
noch belemmerd.
De ondergeteekend'en , door zulke gevoelens bestuurd , en
vertrouwende, dat kinne christelijke landgenooten dezelve met
hen deelen , hebben' zich vereenigd, om eene proeve te nemen , wat , bijzonder in het noordelqk gedeelte van ons koringrijk , tot nut en hulp der Grieken, door zamenwerking
van weldenkenden en vermogenden, in het bijeenbrengen van
een gemeenschappelijk fonds , zoude kunnen tot stand gebragt
worden. Reeds lang hebben zij , met toejuiching , dergelijke
ondernemingen in dc meeste landen van ons werelddeel aangezien. Met hun , garische hart hebben zij hulde toegebragt
aan hetgeen , tot het genoemde einde , in de zuidelgke gewesten des rijks is bewerkstelligd en nog wordt voortgezet,
Thans bij zonderlijk achten zij den tijd geboren , om bet gevoel hunner mede-vaderlanders voor deze zaak op te wekken:
wetende, dat zoo veel trager oir te beginnen hunne landgenooten doorgaans geacht worden, zij gewoon zijn anderen op
zijde te streven en somwijlen te overtreffen in kracht van
middelen , ter bevordering van een edel en godsdienstig doet.
Het oogmerk der ondergeteekenden zal , bij voorraad , genoegzaam bereikt zij n , wanneer men hen wil beschouwen als
degenen , die, daar zij het eerst in het openbaar gesproken
hebben voor de heilige zaak van godsdienst en beschaving,
bij den voortgezetten strijd der Grieken , steeds genegen
zullen zijn , om dc pogingen hunner landgenooten , tot der;elver ondersteuning , te leiden.
Voorgenomen hebbende eene inteckening tot dat einde te
openen, vertrouwen zij , dat de vereenigingen , welke in andere steden en plaatsen tot hetzelfde doel worden gevormd
zich niet hen wel in 'verband zullen willen stellen ; terwijl zg
ook vooral rekenen op den invloed der leevaren van de
31 .5
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godsdienst, in ons vaderland zoo bereidvaardig werkzaam bij
ails inribtingen van weldadigheid.
G. K. VAN HOGENDORP , te 's Gravenhage.
AMESHOF , (L. HAMERSTER) te A msterdam
BOSCH, (J. VAN DEN) te 's GravenhcJge.,
DERMOUT , (I. J.) te 's Gravenitage.
DONKER CbRTIUS, (w. B.) te Dordrec ht .
J.^ N,S.SEN, (J. D.) te 's Gravenhage.
1+AtiTEELE , (Jr, C. VAN DE) te 's Gravenkage.
LEDEROER, (B.) te Rotterda m.
SCHEURLEER, (w.) te ) 8 Gravenhage.
TYDEMAN , (H. w.) te L eyden.

GRONDBELASTING. Zie Ie stuk , bladz 3o6. Id.
het art. EIGENDOMIS-OVERGANG.
— De wet van 22 Dec. 1825, tot regeling van den
omslag der gro^ dbelasting ip, de gebouwde en ongebouwde eigendommen, voor 1826, is te vinden Staats
blad nu. 79.
-.- Voorn is ons welwillend medegedeeld Zr. Ms. beIangrijk besluit van den 26 December 1825, O. 62,
Hetwelk wij bier in deszelis geheel laten volgen:
WILLEM, enz.
Op het rapport van den raad van ontvangsten , van den
Oden October 1l. , n°. 4 , waarbij aan Onze beslissing worden onderworpen de beide navolgende vraagpunten :
1 0 . Of de visschergen in de rivieren al dan niet aan
de grondbelasting zijn onderworpen ? en
2°. Of de zoogenaamde, voor de overvaart der rivieren
gevestigde, pont- en schz4ltenveeren in de voorschee-'
vene belasting moeten worden aangeslagen, even als zij
dit voormaals waren , met betrekking tot het middel
der verponding?
Blijkende bet uit de ten rapporte overgelegde stukken, ciat
de eerste vraag ontstaan is, bid gelegenheid dat het collegae
vin zetters der gemeente de Werken en Sleeuwijk , provincie Noord-Braband , bij de repartitie der grondbelasg binnen die ,eweente , voor den jaie 1816 , besrepez
WIJ
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Jiebbende de vischwaters in de Aderwede, op den leger der
belasting op de ongebouwde eigendommen te moeten aan,
slaan , het stedel ijk bestuur van Gorinchem daartegen deszelfs
bezwaren bij de gedeputeerde staten van genoemde provincie
had ingebragt , met dat gevolg , dat dezelve stad door de gezegde gedeputeerde staten, bij resolutie van den 29sten lulj
1817 , van de betaling van dien aanslag was ontheven verjilaard, op grond dat de rivieren , volgens het bepaalde bij
artikel t o5 der ivet van den 5den Frirnaire , Menende jaar,
van de grondbelasting zijn vrijgesteld ; (*)
Gelet op de bij meergemeld rapport aan Ons tevens aan
gebodene pr•ornemorie van Onzen staatsraad, administrateur
der directe belastingen , in- en uitgaande regten en accijnsen,
betrekkelijk de twee hinrvoren omschrevene vragen ;
Den raad van state gehoord (advies van iG dezer , 41°, 8);
Gezien tie boven aangehaalde wet;
In aanmerking nemende:
1°. Dat h ij dezelve wet als hoofdbeginsel voor de grondbelasting is vastgesteld , dat alle vaste eigendommen,,
`
met uitzondering alleen Pan die, welke strekken

of
tot aanmoediging van den landbouw , zoo als straTEN ALGE] OENEN NUTTE DER MAATSCHAPPIJ,

ten , markten , wegen en rivieren , naar gelang van
derzelver zuivere belastbare opbrenzst, in die belasting
moeten begrepen worden ;
14 " , Dat uit het niet belastbaar stellen der alzoo uitgezonderde eigendommen , geenszins kan worden afgeleid ,
dat een reèel regt op sommige derzelve , een regt dat
N oor bijzonderen eigendom, en dus voor koop , verkoop , huur en verhuur, vatbaar is , evenmin aan de
gezegde belasting zoude moeten worden onderworpen ;
9o , Dat, vermits volgens de bestaande wetgeving het
vruchtgebruik en bet gebruik van onroerende zaken , op zichzelve, als onroerende zaken zij n te beschouwen , en het eigendom , aan den Staat op de 'beNaai bare en vlotbare stroomen en rivieren' toegekend ,
niet vermindert het regt hetwelk particuliere personen
of gemeenschappen daarop hebben verkregen , daaruit
ti olgt, dat , hoezeer de rivieren , met betrekking tot
welke het rept van vischvangst of van overvaart bestaat , qua rivieren voorwerpen van algemeen nut ,
van de grondbelasting zij n vrijgesteld , deze regten

(1)

Vu b cl, ait. GRONDBELASTING, 78. (re stak, bladz. 3230)
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echter als immobilia beschouwd, overeenkomstig de
verordeningen op dat middel , aan den aanslag in hetzelve onderhevig zijn , wanneer dezelve , bet radicaal
der vrijstelling missende , daarentegen dat der belastbaarheid bevatten ; en
40 . Dat het regt van vischvangst in, en dat van overvaart op — dezelve rivieren, volgens den geest en de
welbegrepen analogie der wet , niet kunnen worden
gerangschikt onder zoodanige vrijgestelde voorwerpen
te behooren, als zijnde wel degelijk voorwerpen van
BIJZONDER BELANG;

Overwegende, dat de regtvaardigbeid evenzeer als het belang
ier schatpligtigen in het algemeen gebiedend vordert, dat de
eigendommelgke regten , vaarvan hier de rede is , bij voortduring , even als vroéger gewoonlijk plaats vond , aan de
grondbelasting onderworpen blij ven ;
Hebben goedgevonden en verstaan te verklaren :
Dat de visscherijen in de rivieren , zoo mede het regt
`van overvaart op sommige derzelve alsnog bestaande , aan
de grondbelasting zijn onderworpen ; met dien verstande echter, wat het eerstgemeld regt betreft, dat de rivieren , in
welke hetzelve wordt uitgeoefend, in geen geval verder in de
belasting zullen mogen worden betrokken , dan voor dat gedeelte derzelve , hetwelk , bit gewone vloeden, nimmer met
zeewater (zout water) wordt vermengd of gevuld.
En is Onze staatsraad administrateur der directe belastingen , in- en uitgaande regten en accljnsen , belast met de
uitvoering dezer , waarvan aau den raad van ontvangsten en
san den raad van state zal worden kennis gegeven.

'0 Gravenhage , den 26sten December 182, 5,
WILLEM.
(Get.)
Van wege den Koning ,

(Get.)

J.

G. DE MEY VAN STREEFKERK,

Accordeert met deszélt's origineel,

ier ter staats-secretaris ,
De griffier
L. H. ELIAS SCIIOVEL.
(Get.)
— Overigens heeft de redactie het genoegen , ter
aanvulling van het bovenbedoelde art. GRONDBELASTING (ie stuk , bladz. 3o6-345), thans reeds te kunrien plaatsera de nog ontbrekende hoofdafdeclingen C.
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Inning der grondbelasting , en D. Inlevering van bezwaren, enz., betrekkelijk dezelve.
C. VERORDENINGEN OMTRENT DE INNING VAN DB
GRONDBELASTING.

EERSTE HOOFDDEEL.
WERKZAAMHEDEN , DE INVORDERING VOORAFGAANDE.

Uitvaardiging der kohieren.
§ 1, De prefect (thans gouverneur) de kohieren der belasting , binnen tien dagen na derzelver ontvangst, executoir
verklaard hebbende, doet dezelve aan den directeur der belastingen geworden , ter verdere afzending , door tnsschenkomst der controleurs , en voor (*) den asten Vendémiaire van elk jaar, aan den maire of adjunct (hoofd van,
tiet bestuur) der gemeente. (Besluit van 16 Thermidor ,

Sste jaar , art. +e.)
§ 2. Binnen de vijf dagen na de ontvangst der kohieren ,
stellen de nlaires of adjuncten die aan de ontvangers ter hand,
welke , aan den voet van het proces-verbaal deswege , de
overname erkennen. (Ibid. art. i4.)

,afkondiging der kohieren.
§ 5. De ingezetenen worden , door de zorge van den
commissaris des uitvoerenden bewinds bij het cantons- of
gemeente-bestuur , namens hetzelve , van de overgifte verwittigd door middel van berigt, aan te plakken in de hoofdplaats
der gemeente, en op andere plaatsen , waar dit te doen gebruikelijk is. (Wet van 4 Messidor,'de jaar, art. 5.)
§ 4. Het voormelde berigt zal inhouden de vermelding,
dat het kohier , voorzien van de bij de wet voorgeschrevene
formaliteiten, in handen is gesteld des ontvangers N. , wonende te ..... en dat elk belastingschuldige gehouden is de
som, voor welke hq ten kohiere is gebragt, binnen de bij de
wet bepaalde termijnen , in handen, des voormelden ontvangers te kwijten , bij gebreke waaromtrent h j daartoe zal worden genoodzaakt.
Dusdanig berigt .vervangt eene afkondiging des kobiers. Van
(1 Deze dag stemt overeen met den 22 of 23sten September,
1a; , waarmede het Pransche j aar begon.

Zijnde de
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Leizetve wordt minuut gehouden , geteekend door den edrn,
inissaris des bewinds, en door hem, die de aanplakking heeft
Iewerkstelligd. Dezelve minuut wordt ter secretarie des bestuurs gedeponeerd, en deswege in het register van orde aanteekening gedaan. (Wet van 4 llessidor,, yde jaar
art.

5.)

§ 5. Alle afkondigingen, krachtens de vorenstaande bepali^ t, te doen y worden op ongezegeld papier geschrevene
(ibid. art. 6.)
TWEEtE HOOFDDEEL.
INVORDERING.

Ontvangers met de invordering belast.

5 6. De invordering der grondbelasting en van de persti-,
hele en mobilaire belasting zal, in elke gemeente, door denzelfden ontvanger worden bewerkstelligd. (Iet van 3 Frimaire , yde jaar , art. 124.)
Woonplaats der ontvangers.
S 7. De ontvangers houden derzelver woonplaats in de
femeenten , over welke de ontvangst hun is toebetrouwd , en,
Ingeval deze verschillende vereenigdé gemeenten omvat, in
die gemeente, welke door den prefect wordt aangewezen.
(Miniateriele instructie van 7 Thermiclor, !, de jaar.)

4lgemeene bepaling.
§ 8. Geen ontvanger vermag van de schatpligtïgen eenige
betaling te vorderen , dan krachtens een executoir verklaard
en afgekondigd kohier , waarvan , hij houder is. (Besluit

Therrnidor, 8stejaar, art. io.)
Verdeeling des aanslag* in twaalf gelijke deelera.

von 16

9. De aanslag van eiken belastingschuldige wordt ver=
deelel in twaalf gelijke deelen, betaalbaar van maand tot maand
zoo lang geene bijzondere wet daaromtrent andere bepalingen
voorschrijft (*). Niemand kan ' voor meer dan de vervallen
termijnen tot betaling gedwongen worden. -(Wet van 3
() Hiermede stemt overeen het bepaalde bij art. 2 der Wet 'van tien t¶dei r
rebraarij 1818 , (Staatbl. n°. 7) volgens hetwelk de directe belastingen bij
twaalfdo gedeelten moeten worden opgebiagt , waaivan het eerste veiscltii*t
elan 3istea lanuarij en het laatste den asten December.
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Frtrnaire, yd1e jcutr , art, 46: Besluit Part f6 Dhermj#a
dor, $ste jaar, art. f.) (*)
Af te geven bewgzen van betaling.
S to. Wegens de ontvangene sommen wordt aan de sclatpligtigen door de ontvangers gratis, en op ongezegeld pa..
pier, quitancie uitgereikt. (Wet van 3 Frimaire, .7de

jaar, art. 14o; Besluit van /6 Thermidor ,
art. f6.)
Xantteekeningenr

&d e

jaar,

$ Il. Dien onverminderd zal door de ontvangers, neveng
epen post der kohieren, nopens de daarop gedane betalingen , en gel ij ktijdig met deze , in geschafte aanteekening bewerkstelligd , en , bij geireele aanzuivering , de post kruiswijze
doorgehaald worden. (Iet van 3 Frimaire, .7d"e jaar ,

art. #41 ; Besluit van i6 Thermidor, Sete jaar , art. 19.)
Straf wegens overtreding ter voorschr evene zake.

Wegens elke overtreding der bepaling omtrent het
S 12.
houden der voormelde kantteekeningen, kan door den belang
Lebbenden schhatpligtige, door den plaatselijkere zaakvoerder
of zien' adjunct , en door den commissaris van het uitvoerend
bewind eene aanklagte worden ingeleverd. Dezelve zal, correctioneel , met eene boete van ten minste tien , en ten hoog
ste vijf en twintig francs gestraft Nko i den. (Wet van 3 Fri--

manre , 7de jaar , art. 142.)

DERDE ROOrDDEEL.
VAN DE DE iI AA RDERs OF f10VDERS VAN DWANGBEVELEN.

berzelver instelling, arnbtsverrigtingen en aantal.
S 13.

Dadelij k na af kondiging des tegenwoordigen regJe-

ments zullen , in elk arrondissement , hoeders van dwangbevelen worden gekozen , uitsluitend (t) belast met het ter
r O. ) Dadelij k nit de nitvtardi,ing des kohiers , wordt door den ontvanger , ten
zenen koste , aan den belastmgsc huidige kennisgeving gedaan van het bedrage
zij ns aanslags , en de termijnen van betnlmug. Dien onverminderd staat het
kiem vrij , ter vermijding N an veil olgings- kosten , den nalatige , zo o' dikwijls
hij goeda unit , deszelfb verplfgting te herinneren.
(t) Naar aanleiding der bepalingen van de wet van den eden Brumaire ,
&de jaar , vergeleken met die van bet besluit van den ióden Thermidor 8ste
jaar, wordt tu sot
e provincien de inlegering bij de osistige scLiatpli gts en

(gar.
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uitvoer leggen van die dwangschriften, welke door den ont'
vanger-particulier, ter invordering der directe belastingen'
zullen worden uitgevaardigd.
De howlers van dwangbevelen alléén zullen , in zake van
directe belastingen , de ambtsverrigtingen van deurwaarders
vervullen.
Zip zijn niet onderworpen aan het regt van patent. (Be-

414it van f6 Thermidor, 8ste jaar , art. 18; I et pan
21 Mei 1819, art. 3.)
S 14. In de bepaling van het aantal houders van dwangbevelen zal men te werk gaan naar de bevolking der gezamenlijke gemeenten des arrondissements , zoo' echter, dat niet
meer dan twee voor vijftien plattelands gemeenten benoemd
worden.
Voor de steden en groote vlekken, zal het aantal houders
van dwangbevelen worden bepaald in evenredigheid der bevolking van twintig plattelands gemeenten. (Besluit van i6

Thermidor, 8ste jaar, art. 23.)
Wie als houders van -dwangbevelen sullen worden
gekozen.
§ 15. De houders van dwangbevelen zullen worden gekozen uit de ingezetenen des arrondissements , in het lezen ,
schrijven en rekenen ervaren , en genoegzame kunde bezittende, ter uitvoering der ambtsverrigtingen , aan voormelde
bediening verbonden.
Bij voorkeur zal de keuze vallen op invaliden en oude
militairen , voorschrevene vereischten bezittende, en van getuigschriften van goed gedrag voorzien.
Geen der personen , zich in dienst des prefects , des onder-prefects of des ontvangers-particulier bevindende, zal
den post van houder van dwangbevelen mogen vervullen.

(Ibid. art. 19.)
1/oordragt , benoeming en bekediging.
S iG. De houders van dwangbevelen zullen, op de voor
dragt des ontvangers-particulier , door den onderprefect benoemd worden.
(garnzsazres á domiczle) nog gebezigd. De in te legeren personen worden bij
voorkeur gekozen uit de invaliden en de bezetting , en zij n de schatpligtigen
gehouden , hun lederen dag eenen franc te betalen , en daarenboven kost en
inwoning te verschaffen, zonder dat echter een ingelegerde meer dan tien dagen bij denzelfden belastinggchuldigen vermag te blijven.
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De keuze des onder-prefects zal aan de goedkeuring des
prefects onderworpen zijn.
Van dezelve benoeming zal een staat in triplo worden
opgemaakt een daarvan zal in de archieven der prefecture ,
een ander in die der onder-prefecture verblijven , en de derde
aan den ontvanger-particulier worden ter hand gesteld : alles
geheel kosteloos. (Besluit van 16 Thermidor , 8ste jaar,
art. 20.)
§ 1 7 . De houders van dwangbevelen leggen, in handen
des onder-prefects , de bil de wet gevorderde belofte van getrouwheid aan de grondwet af. Hiervan geschiedt aanteekening op derzelver aanstelling , welke, vóór de uitreiking , van
het visa des prefects zal moeten worden voorzien. (Ibid.
art. 2f.)
Toezig t over dezelve te houden.
De
ontvangers-particulier zijn belast met het on13.
S
middellijke en middellij ke toezigt over het gedrag der houders
van dwangbevelen. Zij zullen alle berigten , ten hunnen aanzien van de ontvangers en schatpligtigen ingewonnen , ter
kennisse brengen van den onder-prefect des arrondissements,
welke insgelij ks toezigt houdt over voormelde beambten , en
daarmede ook de maires en adjuncten belast. De directeur
der directe belastingen legt aan de controleurs gelijke verpligting op , en deelt aan den onder-prefect de berigten mede,
hem , we J ens het gedrag der houders van dwangbevelen , gedaan.
De belastingschuldigen zi j n bevoegd hunne klapten dadelijk
bij den onder-prefect in te leveren. Deze doet op alle klagen, ten aanzien der houders van dwangbevelen , onverwijlde
uitspraak , en kan zelfs hunne benoeming intrekken , behoudens , in allen gevalle , derzelver beroep op den prefect.
(Ibid. art. 25.)
§ I 9 . Bijaldien de gepleegde misdrijven , uit derzelver aard,
tot buitengewone vervolgingen moeten aanleiding geven , wor
den de stukken , door den prefect , aan de bevoegde regters
overgelegd. (Ibid. art. 26.)
Hunne belooning.
§ 20. De houders van dwangbevelen genieten geen vaste
bezoldiging , en worden slechts betaald naar gelang men hen
te werk stelt.
Hunne daggelden worden jaarlijks door den prefect , op
voordragt des onder-prefects , geregeld. Het maximum van
N
I. D. II. St.
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dezelve bedraagt twee francs , het minimum an.
Het besluit , de bepaling der belooning inhoudende , zal
worden gedrukt en aangeplakt. (Besluit vara 16 Thermidor , Sste jaar , art. 29.)
De houders van dwangbevelen zullen niet vermogen
S 21.
iets te vorderen wegens de dagen , gebezigd om zich te begeven naar de plaatsen, alwaar hunne diensten vereischt worden , evenmin als ter zake van den tijd , aldaar werkeloos door
hen doorgebragt. In werkelijke dienst zijnde , vermogen zij
van den ontvanger of schatpligtigen niets te eischen dan huisvesting , voeding en eene plaats aan den gemeenen haard.
Hun is uitdrukkelijk verboden , zelfs ten verzoeke der schatpligtigen , voor rekening van deze, in eene herberg hunnen
intrek te nemen.
Desgelijks is hun verboden , hetrzj van den ontvanger , hetzij van den schatpligtige , de belooning buns arbeids aan te
nemen ; als eeniglijk , naar deswege bepaald bedrag, door den
ontvanger-particulier betaalbaar. (Ibid. art. 28.)
Bijzondere verpligtingen.
In
de
uitoefening
hunner arnbtsvcrcigtingen zullen
S 22.
de houders van dwanghc ‘ elen van derzelver aanstelling moeten
zijn ioorzien , die int hunne acten vermeldende , en , des
vereischt , vertoonende.
Ingeval van ondergane beleediging of tegenstand , vervoegen
zij zich bij den maire of , adjunct der Maats , ter opmaking
van proces-verbaal deswege ' hetwelk zij bevestigen. (Ibid.
art. 22 en 24.)
Onderscheidene bepalingen nopens cie acten der houders van dwangbevelen; het al en biet onderwerpen
van dezelve aan het regt van registratie , enz.
§ 23. De processen-veebaal en acten der houders van
dwangbevelen , in zoo ver die betrekking hebben tot deezelver verblijf hi] de ontvangers en schatpligtigen , zijn noch aan
zegel , noch aan registratie onderhevig, doch het bevel (commanclement), de in beslagneming en verkooping voorafgaande , is daaraan onderworpen. (Ibid. art. 29.)
S 24. De acten van bevel (commandement) , van in beslagneming , van verkoop , van beslag onder derden en alle
andere , tot de invordering van directe belastingen betrekkelijk , worden , in zoo verre de aanslag vijf en twintig francs
of minder bedraagt, op gezegeld papier geschreven , doch
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gratis geregistreerd. (Besluit van #6 Tltermidor , Sate jaar,
art. 29, en Wet van 22 Primaire , yde jaar , art. yo.)
S 25. Die zelfde acten zijn , wanneer de hoofdsom vij f en
twintig francs te boven gaat , aan zegel en registratie onderhevig , en wel aan een vast registratieregt van , tachtig cents.
(Besluit van f6 Tliermidor , 8ste jaar , art. 29 ; Wet
van 22 Frimaire , "de jaar , art. 68 ; Wet van 31 Mei
1824, (*) art. ; f.)
§ 26, De termijn voor de registratie dier acten is vier dagen , die der dagteekening onbegrepen. (Wet van 22 Frimaire , )de jaar , art. 20 en 25.)
S 27. De acten worden geregistreerd ten burele , hetzij
der woonplaats van de houders van dwangbevelen , hetzij van
de gemeente , waar dezelve zijn opgemaakt. (Ibid. art. 26.)
.Repertoires, door hen te houden.
28.
De
houders
van dwangbevelen z ij n verpligt tot het
§
houden van een repertorium (t), kolomswijze ingerigt , in
hetwelk , dag voor dag , zonder openlating noch tusschenvoegsel , en bij volgnommer , alle acten en exploiten, in hunne hoedanigheid beteekend of verrigt , moeten worden ingeschreven , op verbeurte van vijf francs ter zake van elk verzuim, (Ibid. art. 49.)
S 29. De houders van dwangbevelen zijn verpligt , op dat
repertorium al de acten hunner bediening te brengen , welke
aan zegel en registratie, hetzij gratis, hetzij achtervolgens
art. 7o der wet van den 22sten Frimaire , ede jaar , tegen
betaling eens regts , onderworpen zijn : als namelijk de acten
van bevel , van in beslagneming , van verkooping , van beslag
onder derden , van vervolging tegen nalatige of ontrouwe bewaarders , en alle andere, welke door de omstandigheden
mogten worden gevorderd. (Instructie van den directeur-generaal der registratie, van 18 Februarij r 8o8.)
'S 3o. Elk artikel van het repertorium houdt in :
1'', deszelfs nommer;
2°. de dagteekening der acte;
3°. den aard der acte ;
4°. de namen en voornamen der partijen , en derzelver
woonplaats ;
(*) V. Staatsblad van 1824, n Q. 36.
(t) Eene resolutie van de hoofd-administratie van den i8 October 1824 ,
n°. 35 , heeft het houden van het repertorium , daar , waar hetzelve in onbi uik
was geraakt , op nieuw aanbevolen.

N
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5n . de vermelding der registratie. (I'Vet 'an 22 Frimaire, ,de daar, art. 5o.)
Het repertorium wordt door den bonder van dwangt.
§S
bevelen om de drie maanden vertoond aan den ontvanger der
registratie, die het van zijn visa voorziet , en daarin het aantal ingeschrevene asten vermeldt. Gemelde vertooning heeft
plaats binnen de eerste tien dagen der maanden Jarmarr) ,
April , Julij en October , op verbeurte eerier boete van tien
francs voor elke tien dagen verwijl, (Ibid. art. 5i.)
32. Onverminderd de vertooning , de voorgaande
paragraaf bevolen , is de houder van dwangbevelen verpligt,
zijn repertorium aan de beambten der registratie , op derzelver eïsch , zoo dikwijls te laten zien , als deze , tot opneming
van hetzelve , zich bij hem vervoegen , en zulks op verbeurte
eerer boete van vijftig francs , in geval van weigering. (Ibid.
art. 52.)
De repertoria der houders van dwangbevelen worS 33.
den door den ontvanger der registratie gratis voor zegel
geviseerd. (Instructie van den directeur-generaal der
registratie bovengemeld.)
De repertoria worden genommerd en genaammerkt
S 34.
door den vrederegter der woonplaats van den houder der
dwangbevelen, (Wet van 22 Erimaire, 7de jaar , art. 5e.)
Het Hommer van volgorde vermag op het reperto § 35.
aangeduid
doch
teek hing
de
a ^, ;; e
dagteekening
xiilin in Lijfels te worden
b
der octet]. behoort voluit geschreven , en de vermelding der
registratie letterlijk , en 'niet bij wijze van uittreksel overgenomen te worden. (Ministeriele instructie van 5 Mei

VIERDE HOOFDDEEL.
DIVAN GMTDDELEN.

Algemeene bepalingen.
De ontvangers-particulier vaardigen , ieler in zijn
§ 36.
arrondissement , de dwangbevelen nit tegen de nalatige ontbeldstingscht1lditm. (*)
vangers
De dwangbevelen won den door den ontvanger-particulier
getcekend : z j kunnen niet ter executie worden gelegd , dan
()f ) T eze en Benige volgende elmcleningen zi;n Kewrjzigd dooi de veranderde orde van zaken in de Nederlanden , en ondei audeien ook dooi Zyw r
.4.
Maj esteits besluit vara deii 4 Maait z$21, -- Z i e Slaatsbl. Part j5j ,
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voorzien van het visa des onder-prefects van het arrondissement. (Besluit van 16 Tfiernaidor , 8ste jaar , art. 3o.)
§ 37. De bid het tegenwoordige reglement aan de onderprefecten en on tvangers-particulier opgedragene arnbtsverrigtingen , worden in het arrondissement der hoofdplaats van
het departement uitgeoefend door de prefecten en ontvangersg eneraal. (Ibid. art. 63.)
Dwangmiddelen en vervolgingen tegen de belastingschuldigen.
§ 58. De houders eenli dwangbevels zijn verpligt , bij hunne aankomst in eene gemeente , hetzelve aan den maire of
deszelfs adjunct te vertoonen , en de afkondiging van hetzelve
te verzoeken. (Ibid. art. 4o.)
§ 39. Na zich verzekerd te hebben , dat de ontvanger
zich niet bevindt in het geval voorzien bij § 66' hieronder,
wordt door de houders van dwangbevelen, uit het kohier ,
cone lijst opgemaakt der nalatige belastingschuldigen , aan ieder
van welke zij ee ri e waarschuwing , op ongezegeld papier geschreven , uitreiken , waarvoor door denzelven niet meer dan.
vqf centimes zal 'zijn verschuldigd. Zij begeven zich , opvolgelijk, en ten zelfden einde , in al de gemeenten , op het
dwangschrift vermeld. (Ibid. art. 4i.)
§ 4o. Op de eerste aanvrage, in tegenwoordigheid van
den maire of zijnen adjunct gedaan , doet de ontvanger aan
den houder van dwangbevelen opgave van de bekende woonplaats en gegoedheid der belastingschuldigen. Ingeval van
weigering van de zijde des ontvangers, nemen de houders
van dwangbevelen hunnen intrek ten werkelrlken woonhuize
van denzelven, en zonder verhaal op de schatpligtigen. (Ibid.
art. 42.)
§ 41. Na de waarschuwingen in al de in het dwangschrift
begrepene gemeenten te lebben rondgebragt, doen zij daarvan verslag aan den ontvanger-particulier , bieden hem op
nieuw het dwangbevel ter visering aan , en vertrekken vervolgens , om bij de schatpligtigen , welke niet aan de waarschuwing voldaan hebben , hunnen intrek te nemen. (Ibid. art. 4e.)
42. De houders van dwangbevelen kunnen niet langer
dan tien dagen in dezelfde gemeente, en niet meer dan twee
da gen hij denzelfden schatpligtigen verblijven.
Zij nemen allereerst hunnen intrek bij den hoogstaangeslaen vervolgens , naar afdaling, bij de anderen.
L etn' nalati g cn ,
N3

1 g3

GRONDBELASTING.

De houders van dwangbevelen vermogen hunnen intrek niet
te nemen bij die schatpligtigen , welke minder dan veertig
francs aan directe belastingen betalen.
De kosten van het verblijf der houders van dwangbevelen
worden over al de nalatige belastingschuldigen der gcmce ^ite,
in evenredigheid van derzelver verschuldigde , omgeslagen.
( Besluit van 16 Thermidor,, 8ste jaar, art. 44.)
S 45. De tien dagen , bij de voorgaande paragraaf bepaald , verstreken zijnde , wordt de lest ingevuld , en daarvan
een dubbel opgemaakt. Na door de houders van dwangbevelen geteekend , en door de maires of adjuncten bevestigd te
zijn , wordt dezelve verzegeld ter hand gesteld aan den ontvanger, door wien dezelve , benevens de sommen , welke
het verblijf der houders van dwangbevelen heeft doen opbrengen , bij den ontvanger-particulier worden overgebragt. (Ibid.
art. 45.)
Regeling der belooning van de houders van dwangbevelen.
§ 44. Naarmate de lijsten bij den ontvanger-particulier inkomen , doet deze dezelve aan den onder-prefect geworden
tot het regelen der belooning , hetwelk kosteloos geschiedt,
en waarin het achtste der verschuldigde som niet zal mogen
worden te boven gegaan. (Ibid. art. 46.)
fi 45. De belooningen door den onder-prefect geregeld
zijnde , worden de lijsten dadelijk aan den ontvanger-particulier
toegezonden , die het dubbel daarvan onder zich neemt , terWI)! hik het andere , na inhouding des bedrags , voor voldaan
geteekend , ter hand stelt aan den ontvanger , die van de schatpligtigen het voorgëschotene terug vordert , en daarvoor quitancie uitreikt. (Ibid. art. 47.)
§ 46. De ontvanger-particulier betaalt , volgens de onder
hem geblevene lust en tegen quitancie , de belooning der
houders van dwangbevelen. (Ibid. art. 48.)
Bij het einde van elk jaar wordt door den ontvanS 47.
ger-particulier aan den onderprefect algemeene rekening gedaan der kosten , in ontvang en uitgaaf geboekt , volgens de
quitancien van de houders van dwangbevelen. (Ibid. art. 49.)
Uitdrukkelijk verbod aan de houders van clwangbevelen , om eenige gelden van de ontvangels of
belastingschuldigen aan te nemen.
In geen geval , noch onder cenigerlei, voorwendsel,
S 48.
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zullen de houders van dwangbevelen eenige gelden van de
ontvangers of van de schatpligtigen , ter overbrenging aan de
ontvangers-pal ticulier , aannemen mogen, en zulks op straffe
van afzetting en van teruggave dier gelden.
Den ontvangers en schatpligtigen is het verboden aan de
houders van ciwangbeI eten eenige gelden toe te vertrouwen,
op straffe van betaling ten tweedeinale. (Besluit van #6
nermidor, Cate jaar , art. Jo.)
Beslag.
S 4 9 . De bij 9 42 bepaalde tien (lagen verstreken zijnde,
kan door den ontvanger , ten lasten van de in de aanzuivering hunner verschenen bclastings-termijnen achterlgke schatpligtigen , worden overgegaan tot de in beslagneming en veroopiug der meubelen en roerende goederen , zelfs der wortelveste vruchten. (ibid. art. 51.)
Goederen , waarop geen beslag gelegd kan worden.
VROEGERE BEPALINGEN.

5 50. Voor de betaling der verschuldigde belastingen en
gemaakte kosten , vernioper. sliet in beslag te worden genomen :
1'. de bedden en kleederen , bij den belastingschuldigen en
deszelfs gezin benoodigd ;
2°. de tot de bouwerf dienende paarden , muilezels en andere lastdieren;
5 de paarden en werktuigen voor den landbouw, de
Weefgetouwen en beroeps-gereepschappen.
Aan den nalatigen belastingschuldigen zal worden gelaten
ééne melkkoe, bij ontstentenis daarvan , eene geit, zoo mede
de, ter gevsoonlij lre bezaaij ing van het bij hem in gebruik zijnde land , benoodigde hoe%eelheden graan of zaad.
De honigbijen , zijdewormen en moerbezieubladen zullen,
buiten (*) den bij de wet bepaalden en bid 's lands gebruik
toegelaten tij d , niet vermogen te worden in beslag genomen.
Bij overtreding der bovenstaande bepalingen , zullen de
houders van dwangbevelen in eene boete van honderd francs
worden verwezen. (Ibid. art. ,'2.)
NADERE BEPALINGEN.

§ 51. Om geenerlei schuld , zelfs niet wegens die jegens
()) Volgens eene wet van den 28sten September 1791 , kon op de bijenkorven
geen

beslag w orden gelegd , dan in de traanden December, Januar j en Fu—

/rund.
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den staat , zullen mogen worden in beslag genomen:
1 °. hetgeen de wet onroerend , uit hoofde van bestemming,
verklaart ;
2°. het noodige bed en beddegoed- voor de beslagenen ,
dat hunner kinderen, die bij hen wonen , de kleeding,
waarmede de beslagenen gekleed en gedekt zijn;
3 9 . de boeken , tot het beroep van den beslagenen behoorende , tot de som van driehonderd francs toe, ter
zijner keuze ;
4°. de werktuigen en gereedschappen, tot onderwij s of beoefening der wetenschappen en kunsten dienende , ten
bedrage van dezelfde som en ter keuze van den beslagenen ;
5°. de toerusting der personén in krijgsdienst, naar hunne
dienst en graad;
6 0 . de gereedschappen van ambachtslieden , tot hun persoonlij k bedrijf behoorende;
7°. meel en geringe eetwaren , tot onderhoud van den beslagenen en z jn huisgezin voor Bene maand vereischt
wordende;
8°. eindelijk cene koe of drie schapen of twee geiten , ter
keuze van den beslagenen , met het stroo en voeraadje,
tot de ligging en voedering voor deze beesten gedurende
eene maand vereischt wordende. (Vetboek van burgerl j ke regtsvorclering, art. 592 en 593.)
VIJFDE HOOFDDEEL.
KEGT VAN PRIVILEGIE EN HYPOTHEEK DER SCHATKIST,
TER ZAKE VAN DE TNVoRDERING ZIER DIRECTE
BELASTINGEN , TOEGEKEND.

Privilegie der schatkist,
Aan
's
rij
ks schatkist wordt, wegens de invordering
§ 52.
der directe belastingen , een regt van privilegie , geldig boven
alle andere , toegekend , ter zake der grondbelasting des verledenen en des tegenwoordigen jaars , op de veld- en andere
vruchten , huurpenningen en inkomsten der, aan de belasting
onderhevige , onroerende goederen. (Wet van 12 November 1808, art. i.)
§ 55. Hetzelve regt van privilegie werft ec h ter niet eer
dan na vooraf betalinge :
.1. Q . der geregtskosten ;
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2". der kosten van begrafenis ;
3 0 . der kosten , hoe ook genaamd , der laatste ziekte ;
4 0 . van het loon der dienstboden over het laatst verloopene jaar , en het nog verschuldigde op het tegenwoardige ;
50 • der leverancien van levensmiddelen , aan den belastingschuldigen en deszelfs huisgezin , gedurende de zes laatste maanden door winkeliers, als bakkers, slagtors 'en
anderen, , en , gedurende het laatstverloopene jaar , door
de kostschoolhouders en kooplieden in het groot bedaan ;
6°. der huur- en pachtpenningen over één jaar. (Bui'-

gerlgL' Wetboek, art.

2101

en 2102.)

51. Alle pachters, huurders , ontvangers , rentmeesters,
notarissen, schatters en andere houders en schuldenaars van
penningen , den belastingschuldige aankomende , en aan het
privilegie der schatkist onderworpen , zullen gehouden zijn ,
op daartoe te doene aanvrage, uit de door hen verschuldigde
of onder hen berustende penningen , voor rekening der schatpligtigen, het geheel of gedeeltelijk bedrag te voldoen van het
door dezen verschuldigde , en zullen hun de quitancien der
ontvangers , wegens de wettiglii k verschuldigde gelden, in derzelver rekening moeten worden geleden. (Wet van 12 No§

vember 1808, art. 2.)
55. Het aan 's rijks schatkist , ter zake van de invordering der grondbelasting, toegekende regt van privilegie vermindert de overige regten niet , die dezelve, geli j kelij k met

alle andere schuldeischers, op de goederen der belastingschuldigen zou kunnen doen gelden. (ibid. art. 3.)
Ó 56. Ingeval, bij eene in beslagneming van meubelen en
andere roerende goederen , revindicatie voor het geheel of
gedeelte derzelve plaats vindt , zal deze niet voor den gewonen regter gebragt kunnen worden , dan na alvorens door eene
der belanghebbende partij en , overeenkomstig de Wet van den
dien November 1790, aan het administrative gezag te zijn
onderworpen geweest. (Ibid. art. 4.)

Wettelijke hypotheek der schatkist op de belaste
ei. r ndomineni.
§ 5 7 . Alle onroerende goederen zullen voortaan legaal
zqn verbonden , ten behoeve vr.ii den staat , voow . de grondbelasting en additionele verhoogingen op dezelve gelegd. Deze
legale blpotheck zal ii aaii reet dein eeisteil Januar9 Iani het
AA J
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jaar, waarover de belasting loopt, doch niet langer stand
grijpendan gedurende dat jaar en het eerst daarop volgende;
te dien effecte , dat , wanneer binnen den gemelden t ijd dezelve goederen voor de verschuldigde achterstallige grondbelastingen en additionele verhoogingen niet effectivelii k zullen
zijn aangesproken en vervolgd geworden , het voorschreven
legaal verband zal zijn vervallen. Dit verband , tot welks behoud geene inschrijving in de registers der bewaarders van de
hypotheken gevorderd wordt, zal geenerlei prejudicie toebrengen aan zoodanige legale of speciale verbanden of privilegiën ,
als vóór de afkondiging dezer wet verkregen zijn. (Wet van

Februari t816 , (*) art. 9)
Voorschriften omtrent de tegze van ter uitvoerlegg ing der vorenstaande bepaling.

s I

§ 58. De executien van vaste goederen , ter zake der
grondbelasting , zullen moeten worden gedaan in judicio, en
in den vorm , bij den XlIden titel , 5de boek , eerste afdeeling , van het wetboek van burgerlijke regtsvordering voorgeschreven. (Resolutie van den minister van financien

van 31 Januar j 1817, art. i.),
i 5 9. De ontvangers zullen verpligt zijn vooraf, door het
intermediair van den directeur der directe belastingen , aan
den gouverneur consent tot deze executie te vragen. (Ibid.

art. 3.)

§ 6o. De gouverneur kan, alvorens het consent te verleenen , zoodanige. renseignementen iuv innen, als hij zal oordeden te behooren , ten einde zich te verzekeren betrekkelijk
de deugdelij kheid en het niontant der privilegien en hypotheken , ingeschreven vóór het tildpuiit , waarop 's rijks regt van
jaaris ingegaan ,
voor de grondbelasting van ieder aar
en aangaande de legale hypotheken vóór dat tijdstip verkregen ; terwijl inzonderheid aan de gouverneurs blijft aanbevolen te onderzoeken , of de waarde der te executeren goederen groot genoeg is , om te verwachten , dat het bedrag der
belasting , met de kosten en de op de pant!en gevestigde privilegiën en hypotheken , uit den verkoop der goederen behoorlijk zal kunnen worden gevonden. (ibid. art. 4.)
S 61. Het consent tot het dirigeren van executie tegen
onroerende goederen , zal tevens inhouden benoeming van
den procureur, welke voor den ontvanger zal ageren. (Ibid.

art.

(41

5.)
V. b'taatsblad van 1816, n°. 14.
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ZESDE HOOFDDEEL.
Verval van regt tot verhaal.
De
ontvangers
, welke , gedurende drie achtereen§ 62.
volgende jaren, ingaande met den dag der overgifte des kohiers aan dezelve , geenerlei vervolgingen tegen een' of meerdere nalatige belastingschuldigen hebben in het werk gesteld ,
verliezen hun verhaal, en zijn vervallen van alle regt of actie
tegen hen. Deze tijd verstreken zijnde, nemen de maires of
adjuncten de kohieren terug en deponeren die in het archief
der gemeente. (Wet van 3 Frimaire , 7de jaar , art. 149;
Besluit van 16 Thermidor , 8ste jaar , art. i'.)
§ 63. Desgelijks verliezen de ontvangers hun verhaal , en
vervallen van alle regt of actie tegen de belastingschuldigen
wegens achterlijke, en , na drie jaren stakens der vervolgingen , onbetaald geblevene sommen. (Wet van 3 Frimaire,
;de jaar, art. i5o.)
ZEVENDE HOOFDDEEL,
VERANTWOORDELIJKHEID DER ONTVANGERS ; DWANGMIDDELEN EN VERVOLGINGEN TEGEN DEZELVE.

Verantwoordelijkheid der ontvangers.
De
ontvangers zijn verantwoordelijk voor de ont§ 64.
vangst der gelden , met welker invordering zij zijn belast. Zij
kunnen , behoudens hun verhaal op de schatpligtigen, bij
verkoop hunner goederen , gedwongen worden de gelden op
te leggen , tot inning van welke zij niet bewijzen , binnen de
twintig dagen na den vervaldag , de vereisrhte middelen te
hebben in het . werk gesteld. (ibid. art. 148.)
Opneming door de houders van dwangbevelen van
den stand der invordering.
Bij
derzelver
aankomst in eene gemeente, nemen de
§ 65.
houders van dwangbevelen , in tegenwoordigheid van den
maire of den adjunct , den stand op van het kantoor des ontvangers , volgens de sommen , die hik heeft ingevorderd , en
de quitancien , hem door den ontvanger-particulier afgegeven.
(Besluit van i6 Thermidor, 8ste jaar, art. 31.)
§ 66. De houders van dwangbevelen nemen bid den ontvanger zelven en ten zijnen koste, zonder verhaal op de schatpli tegen , en alvorens tegen dezen eenig dwangmiddel te be-
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zigen of vervolging in het werk te stellen , hunnen intrek , in
de navolgende gevallen :
1‘). bij aldien , op de dadelijk door hen desaangaande voor
te stellen vrage , door de inaires of adjuncten schriftelijk wordt verklaard , dat door den ontvanger niet
alle middelen zijn in het werk gesteld , waartoe hij
verpligt is, ten einde den ontvanger-partic ^ •lier buiten
noodzakelijkheid te houden tot vervolging der belastingschuldigen ;
2°. bgaldien de ontvanger geïnd en onder zich gehouden
heeft een derde der som , bij het laatste dwangbevel
,
gevorderd geweest ;
S°, ingeval de ontvanger, bij proces-verhaal der houders
van dwangbevelen, voor den maire of zijn' adjunct
bevestigd , gebleken is ontvreemding van gelden begaan
te hebben. (Besluit van i6 Titerrnidor , 8ste jaar,
art. 82.)
Dadelijk na verkregen berigt eener gepleegde ont§ 67.
vreemding , wordt door den ontvanger-particulier overgegaan
tot de vereischte inbeslagneming en andere bewaringsmiddelen.
Daarenboven is hij geregtigd tegen den ontvanger een bevel
tot gijzeling uit te vaardigen , hetgeen echter niet , dan na
van het visa des vrederegters voorzien te zij n , ten uitvoer
kan worden gelegd. (Ibid. art. 83.)
Het proces-verbaal wordt, met de bijlagen , door
§ 68.
den ontvanger- ar.ticulier aan den onder-prefect opgezonden.
(Ibid. art. 34.'
§ 69. Bijaldien , binnen de vijf volgende dagen , de ontvreemde som niet is opgelegd , doet de ontvanger-particulier,
voor de bevoegde regters, overgaan tot den verkoop van des
ontvangers meubelen en andere roerende goederen ; zelfs tot
onteigening , bij dwang, zijner onroerende eigendommen ,
een en ander ten beloope der gezegde som: bij ontoereikendheid zal , met in achtneming derzelfde voorschriften , ook de
borgtogt door den ontvanger-particulier worden aangesproken (*). (Ibid. art. 36.)
§ 7o. De maatregelen, bq de voorgaande artikelen voor(*) De borgtógt, alhier bedoeld, is die , waarvan in art. 5 van dit Lesluit
van iE Thermidor, 8ste jaar , gespioken t5oidt, nameli j k de boi;to;;t in ort,
7oerende goederen , doch well,e b,a de wet an 5 Íjentose , 3.2de jaar, Nci—
/
is ni eenen geldelijkera boigtogt.
W
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geschreven , beletten niet bet doen van alle zoodanige buitengewone vervolgingen , als waartoe de ontvreemding van gelden
mogt kunnen aanleiding geven. (Besluit van i6 Thermidor, 8ste jaar , art. 36.)
Al de kosten , uit eene ontvreemding van gelden
§ 71.
voortvloeijende , verblijven ten laste des ontvangers , en worden , behoudens beroep op den prefect, door den onderprefect geregeld , met uitzondering der kosten , voor de regtbanken gevallen , welker regeling in den gewonen vorm plaats
heeft. (lbid. art.
Alle tien dagen geschiedt door den maire of adjunct
§ 72.
eene opneming van de kohieren des ontvangers. Maandelijks
wordt door hen proces-verbaal hunner opnemingen opgemaakt, en aan den onder-prefect toegezonden. (Ibid. art. 38.)
De houders van dwangbevelen vermogen bij den§ 73.
zelfden ontvanger niet langer dan vijf dagen te verblijven.
(Ibid. art. 39.)
B yzondere bepaling.
f 74. Ingeval bij eenen ontvanger een te kort bevonden
wordt, zal men beginnen met zich te verzekeren, of de maire
en ontvanger-particulier , ten zijnen aanzien , het bij de bestaande bepalingen voorgeschrevene toezigt hebben uitgeoefend. Zoo ja , en ingeval , ook na uitwinning des ontvangers
in al zijne goederen , na in hechtenisneming en vervolging van
denzelven in regten , en behoudens aftrekking van zijnen geldekken borgtogt ,t een te kort voor de schatkist overig blijft,
wordt dit afgeschreven op het fonds voor kwade posten.
(Decreet van 20 .Tuly 4 808.)
lnsolvabiliteit , afwezigheid of verwvgdering.
§ 7 5. bigeval van insolvabiliteit of afwezigheid des ontvangers , wordt daarvan bewijs genomen bid middel of van
processen-verbaal , hetzij van nasporing , hetzij van onvermogen , door de deurwaarders op te maken i, of van verklaringen , door de maires en adjuncten der gemeenten zijner verblijf- of woonplaats af te geven. Deze verklaringen zullen in
het arrondissement der hoofdplaats door den prefect, en in
de overige arrondissementen door de onder-prefecten worden
geviseerd. (Besluit van 6 ,PIessidor, code jaar.)

v.)

206

GRONDBELNSTING.

ACHTSTE HOOFDDEEL.
BEPALINGEN OMTRENT HET KEGT VAN DE SCHATKIST OP
DE GOEDEREN VAN REKENPLIGTIGE AMBTENAREN.

Preferentie van de schatkist.
76. Er bestaat (volgens art. 2098 van het burgerlijk
wetboek) preferentie van 's rijks schatkist op al de roerende
goederen der rekenpligtigen , en zelfs op die hunner in afscheiding van goederen levende vrouwen, voor zoo verre die
goederen zich bevinden in de woningen van den echtgenoot,
ten ware evenwel wettig door haar werd bewezen , dat zij ze
van zichzelve bezitten , of dat de gelden , tot derzelver aankoop gebezigd , haar toekwamen.
Deze preferentie kan echter niet worden uitgeoefend , dan
na de algemeene en bijzondere preferentiën , in art. 2101 en
2 102 van het burgerlijk wetboek vermeld. (Wet van 5 Sep-

tember 1807 , art. 2.)
4 7 7. De preferentie van 's rijks schatkist op de gelden
van den borgtogt der rekenpligtigen , zal bij voortduring volgens de bestaande wetten worden uitgeoefend. (Ibid. art. 8.)
§ 78. 's Rijks schatkist heeft preferentie :
I op de onroerende goederen , welke door de rekenpligtigen , na hunne benoeming , met bezwarenden titel, worden verkregen ;
2°. op die, welke, na hunne benoeming, met gelijken ti,
tel, worden verkregen door hunne vrouwen , al waren
deze met afscheiding van goederen getrouwd.
Hiervan zijn echter uitgezonderd de goederen , door de
vrouwen met bezwarenden titel verkregen , wanneer wettig
wordt bewezen , dat de penningen , voor de verkrijging van
het goed gebezigd , haar toekwamen. (Ibid. art. 4.)
De in de vorige paragraaf vermelde preferentie is ,
§ 79.
overeenkomstig art. 2 i o6 en 2113 van het burgerlijk wetboek,
onderworpen aan de verpligting tot inschrijving, binnen twee
maanden na de registratie der acte van eigendons-overgang.
In geen geval kan zij tot nadeel strekken ;
19. van de preferente schuldeischers , in art, 2103 van het
burgerlijk wetboek aangewezen , wanneer deze de voorwaarden , tot verkrijging der preferentie voorgeschre-.
ven , hebben vervuld;
2°. van de schuldeischers , in art. 2101 , 21o1 en 2105
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van het burgerlijk wetboek vermeld , in de gevallen
bij het laatste der evengenoemde artikelen bedoeld ;
3°, van de schuldeischers des vorigen eigenaars, die op
het verkregen goed wettelijke hypotheken hebben, onverminderd de waarde van elke andere deugdelijk ingeschrevene hypotheek. (Iet van S September 1807,
art. 5.)
Wettelyke hypotheek ten behoeve van de schatkist.
S 80. Ten 'opzigte der onroerende ,goederen, welke de
rekenpligtigen vóór derzelver benoeming toekwamen , heeft
's rijks schatkist eene wettelijke hypotheek , behoudens verpligting om dezelve te doen inschrijven : het een en ander
overeenkomstig art. 2121 en 2134 van het burgerlijk wetboek.
's Rijks schatkist heeft eene gelijke hypotheek , onder dezelfde verpligting , op de goederen , door den rekenpligtigen
na deszelfs benoeming , anders dan met bezwarender titel ,
verkregen. (Ibid. art. 6.)
Maatregelen, ingeval van vervreemding der aan de
preferentie onderworpene of met hypotheek bezwaarde goederen, te nemen.
§ 81. Ingeval van vervreemding door eenige rekenpligtigen van goederen , welke voor de regten van 's rijks schatkist,
hetzij ten gevolge van preferentie of van hypotheek, verbonden zijn , zullen 's rijks ambtenaren de inning der sommen,
welke de rekenpligtige zal bevonden zijn schuldig te wezen ,
in regten vervolgen. (Ibid. art. 8.)
4 82. Bijaldien de rekenpligtige voor het oogenblik bevonden werd niets schuldig te zip) , zal 's rijks schatkist gehouden zij n , binnen drie maanden na de , volgens art. 2183
van het burgerlijk wetboek , aan haar te doene bekendmaking , af te geven , en op de griffie van de regtbank van het
arrondissement, waarin de verkochte goederen gelegen zin ,
neder te leggen een getuigschrift van den stand , waarin het
beheer des rekenpligtigen zich bevindt; bij ontstentenis daarvan zal , na het verloopen van gezegden termijn, de opheffing van regtswege plaats hebben , zonder dat een gewijsde
benoodigd zij.
Desgelijks zal de opheffing van regtswege plaats hebben ,
wanneer het getuigschrift inhoudt , dat de rekenpligtige geen
schuldenaar van 's rijks schatkist is. (Ibid. art. 9.)
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Verjaring van de regten van 's rijks schatkist.
5 85. De bij art. 2227 van het burgerlijk wetboek vastgestelde verjaring van de regten van 's rijks schatkist , neemt,
voor den rekenpligtige , eenen aanvang met den dag , waar
op zijn beheer zal hebben opgehouden. (Wet van 6 Sep
tember 1807 , art. 'o.)

NEGENDE IjOOFDDEEL.
LAATREGELEN TEN AANZIEN VAN NALATIGE OF ONTROUWE
ONTVANGERS TE NEMEN ; STRAFFEN, WAARAAN DEZELVE ZIJN ONDERWORPEN*

Falsiteit.
84. Elk ontvanger , die in de uitoefening zijner ambtsVerrigtingen eene falsiteit begaat:
. hetzij door valsche handteekeningen , of wel door ver ^
andering van acten , schrifturen en onderteekeningen;
2°. hetzij door valsche opgave van personen ;
S u . hetzij door het plaatsen of inlasschen van eenig schrift
in registers of andere openbare acten , na derzelver
opmaking of sluiting ,
wordt gestraft met dwangarbeid , zijn le .'en lang gedurende.
(Wetboek van strafregt , art. 14-4.)
Ontvreemding van gelden.
Elk
ontvanger,
en elk die in eenige ontvangst ge85.
steld of met eenige openbare bewaring of verantwoording
belast is , en algemeene of bijzondere gelden, geldswaarden
of stukken , bescheiden , acten , roerende goederen , enz. krachtens zij n ambt , zich in deszelfs handen bevindende, verdonkerd of ontvreemd heeft, wordt, indien het verdonkerde of
ontvreemde boven de S000 francs waarde bedraagt , gestraft
met ttjdelglien dwangarbeid. (ibid. art. 163.)
§ 86. Gelijke straf heeft plaats , hoe veel of weinig de onttrokkene of verdonkerde gelden overigens ook bedragen , indien dat bedrag gelij k staat met of te boven gaat , hetzij eclr
derde van de ontvangst of van het in bewaring genomene 1
ingeval het van eenmaal ontvangene of in bewaring gegevene
gelden of goederen zake is; hetzij den borgtogt, ingeval het
Bene on tvangst of in bewaarneming betreft, aan borgstellinge
onderworpen ; hetzij , eindelijk, het derde van het gewone
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.bedrag der invordering gedurende eene maand , ingeval het
eerre uit opvolgelijke opbrengsten bestaande en niet aan borg=
stelling onderhevige ontvangst geldt. (I"Vetboek van strafregt , art. 170.)
8 7 , Bij aldien de ontvreemde of verdonkerde gelden min=
der dan 3000 francs, en ook minder dan de waarde bedragen , bij liet voorgaande artikel uitgedrukt , zal de straf be staan in ee ri e gevangenis van ten minste twee en ten hoogsté
vij f jaren ; terwijl de veroordeelde , dien onverminderd , verklaard zal worden voor altijd onbekwaam te zijn tot eenig
openbaar ambt. (Ibid. art. 171.)
88. In de gevallen , bij de drie voorgaande artikelen omschreven , zal de veroordeelde altoos tot eene boete worden
verwezen, van ten hoogste een vierde en ten minste een
twaalfde der te doene teruggaven en schadeloosstellingen.,
(Ibid. art. /72)
Vernietiging of verdonkering var. acten.
89.
Alle zaakvoerders , beambten en bedienden , hetzij
S
des gouvernements , hetzij van publieke depositarissen , welke
de acten en bescheiden , die zij , als zoodanig , onder zich
hadden , of die hun ambtshalve waren ter hand gesteld ot
medegedeeld , verdonkeren , vernietigen of vervreemden , worden gestraft met tijdelij ker dwangarbeid. (Ibid. art. /73.)
Knevelarij,
§ go. Alle ontvangers van regten , lasten , belastingen ,
penningen , algemeens- of gemeente-inkomsten , mitsgaders
derzelvcr bedienden , die zich aan de misdaad van kn-evelai'ij
schuldig gemaakt hebben , door het doen invorderen , of het
eischen of ontvangen van gelden , welke zij wisten , dat niet
verschuldigd waren voor of wel te boven gingen hetgeen
betaald moest worden wegens regten , lasten , belastingen , gelden of inkomsten, of wegens belooning of bezoldiging , zulTen worden gestraft , te weten : de ambtenaren of ontvangers
met opsluiting, en de bedienden met gevangenis voor ten
minste twee en ten hoogste vij f jaren. De schuldigen zullen
daarenboven in eene boete worden verwezen, van ten hoogste
een vierde en ten minste een twaalfde der te doene teruggaven of schadeloosstellingen. (Ibid. art. i;4.)
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TIENDE HOOFDDEEL.
BIJZONDERE BEPALINGEN.

Diefstal van 's lands pennin; en.
§ 91. Geen ontvanger zal , wegens diefstal van s lands
penningen , van verantwoording ontslagen kunnen worden ,
indien dezelve niet bewezen wordt , gewelddadig te hebben
plaats gehad , en niet tevens blijkt , dat hij , onverminderd
de gewone voorzorgen , ook die had gebezigd-, van nachtverhlijf te houden , of door een vertrouwd persoon te doen
houden in het vertrek , waar de gelden werden bewaard , en
dit vertrek , gelijkvloers zijnde , daarenboven , van vensters
met hechte tralien voorzien was. (Besluit van 8 Floreal ,
i ode jaar.)
Verpligting der ontvangers jegens die der registratie.
9 2. De ontvangers zij n verpligt, des vereischt, altijd ten
hunnen kantore inzage hunner kohieren te verleenen aan de
ontvangers der registratie , en kosteloos toe te laten , dat deze
zich die inlichtingen verschaffen en zoodavige uittreksels of
afschriften nemen , als zij in het belang van den Staat behoeven : en zulks op verbeurte eener boete van vijftig francs:
van de weigering wordt wettig bewijs genomen bij procesverbaal , opgemaakt door den beambte, die zich van den
maire of adjunct der gemeente bij den ontvanger doet vergezellen. (Wet van 22 Primaire , 7de jaar , art. 54.)
Regtsbevoegdheid.
S 93. De regtbanken vermogen zich niet te mengen in de
kennisnemingen der daden van liet bestuur , van hoedamgen
aard die ook zijn. De ontvangers behooren , in hct, Feer^ hunne ambtspligten aangaat, geene andere dan de administrative
ragt te erkennen , en moeten de verwijzing naar dezelve
eischen, ingevalle van betrekking voor eenige andere. (ii et
Pan 16 Fruetldor , 5cle _arr.
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VERORDENINGEN BETaEIiKFLIJK DE lNLEVERIN^
VAN BEZWAREN (RBcLiitri7IEN) , HET ONDERZOEK.
EN I',E BESLISSING OMTRENT DEZELVE, ENZ.
.^.......
^

I. VROEGERE VEROiiDENINGEN.

EERSTE HOOFDDEEL.
ALGEMEENE BEPALINGE N.

Ten wiens name de eigendommen aan te slaan.
94. Elke grondeigendom moet worden aangeslagen ten
name des tegenwoorcligen eigenaars, behoudens de bepaling
van art. 76 der wet van 3 Frimaire, fi de jaar, (*) betrekkel jk den aanslag der grondbelasting. (IVet van 2 11Iessidor, ; de jaar , art. i.)
Waar de grondeigendommen aan te slaan.
95. Elke grondeigendom behoort te worden aangeslagen
in de gemeente waar dezelve gelegen is. (Ibid. art. 2.)
Talie aanspraak hebben op vermindering van aanslag.
1 9 6. Ieder belastingschuldige, wiens aarslag in de grondbelastint; de bij de wet bepaalde algemeene evenredigheid tusselien de belasting , en de opbrengst der grondeigendommen
te boven gaat, heeft aanspraak op vermindering.
Elke gemeente , elk kanton en elk departement hebben , hij
het bestaan derzelfde omstandigheid , gel ij ke aanspraak. (kbid.
art. 5.)
PWie regt hebben , claarstelling der evenredige gelrrkheid te vragen.
7.
Elk
belastingschuldige
, te hoog , in vergelijking van
9
andere belastingschuldigen , aangeslagen , heeft regt , daarstel/leg der evenredige gelgklieid te vragen , behoudens.
de nitzonderingen , daaromtrent bij de wet bepaald , tot a ^nmoediging van den landbouw , of in het algemeen belang der
maatschappij.
Elke gemeente , elk kanton en elk departement hebben almede , in hetzelfde geval , gelijke bevoegdheid. (Ibid. art. 4.)
( f)

Zie art. GRONDBELASTING (Ie stuk , bladz. 3o8 en 535,)
02
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TWEEDE HOOFDDEEL.
VAN DE VERZOEKEN TOT OVERSCHRIJVING VAN AANSLAG.

Gevallen, waarin dusdanige verzoeken kunnen
plaats hebben.
c 93. Ingeval een grondeigendom ten name van een ander
dan van den eigenaar is aangeslagen, zal het kantons- of gemeente-bestuur , ten verzoeke, hetzij des eigenaars , hetzi j van
hem , ten wiens name de aanslag verkeerdelijk gesteld is , en
na de vereischte inlichtingen , zelfs , zoo noodig , het advies
der zetters te hebben ingewoni:en , de overschrij ving des aanslags gelasten. (Wet van 2 Messidor, 7de jaar , art. 5.)
Beroep wegens de gevallene uitspraak.
§ 99. Ingeval vide beroep wegens de beslissing des kantonsof gemeente-bestnurs , zal door het centraal departementsbestaiXr , op eene eenvoudige memorie der belanghebbende
partijen , en, na inwinning van de noodige ophelderingen , in
het hoogste ressort worden uitspraak gedaan. (Ibid. art. 6.)
,panhouding der beslissing , ingeval van bestaand
verschil omtrent den eigendom.
100. Ingeval er omtrent het regt.op den eigendom verschil bestaat , zullen de besturen , partijen naar de burgerlijke
regtbanken verwijzende , de uitspraak omtrent het verzoek tot
overschrijving des aanslags , tot na beslissend eindvonnis , teil
aanzien van der partijen regt op den eigendom, aanhouden.
(Ibid. art. 7.)
DERDE HOOFDDEEL.
OVER DE BEZWAREN , SPRUITENDE UIT DUBBELE EN
VLEKEERDE AANSLAGEN.

Dubbele aanslagen.
lol. Elk belastingschuldige , die , wegens dezelfde goederen , in dezelfde gemeente meer dan eens is aangeslagen,
kan deswege zijne bezwaren inleveren bij het kantons- of gemeente-b( stuur , hemelk , zoo daartoe grond bestaat , de vernietiging van de dubbele aanslagen , benevens derzelver omslag (herbelasting) oser al de eigendommen der gemcciite,
gelasten zal.
Ingeval vale beroep wegens de uitspraak , zal het centraal
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departements-bestuur daarop beslissen. (Wet van 2 Messidor , .7de jaar , art. 8.)
1"erkeerde aanslagen.
§ 102. Ingeval een belastingschuldige in eene gemeente ,
wegens eigendommen in eene andere , tot hetzelfde kanton
behoorende, gelegen , is aangeslagen , zal de zoodanige zijne
bezwaren inleveren bij het kantons-bestuur, hetwelk , na onderzoek , zoo daartoe grond bestaat , den aanslag zal doen
vernietigen , bet bedrag van welken , over al de eigendommen
der gemeente, waar de verkeerde aanslag heeft plaats gehad ,
zal worden omgeslagen.
De beslissing, tot bezwaren aanleiding gevende , zal het
centraal departements-bestuur daarop uitspraak doen. (Ibid.
art. 9.)
§ 105. Ingeval een belastingschuldige in eene getneente is
aangeslagen wegens goederen , gelegen in eene andere , tot een
ander kanton behoorende, of op zich zelf een burgerlijk bestuur hebbende , zal hij zijne bezwaren deswege kunnen inleeren bid het centraal departements-bestuur , hetwelk , na het
geNoelen der verschillende kantons- en gemeente-besturen te
hebben ingewonnen, de vernietiging des aanslags gelasten zal,
welks bedrag zal worden omgeslagen op den voet , bi j de
voorgaande paragraaf bepaald. (Ibid. art. io).
1o4. Ingeval van aanslag in het eene wegens eigendommen , gelegen in een ander departement, zal de belastingschuldige zijne bezwaren kunnen indienen bij het centraal bestuur
des departements , alwaar hij vermeent ten onregte belast te
zij n ; en zal dat bestuur , na onderzoek , volgens zij ne bevinding uitspraak doen.
Bij aldien vleze uitspraak tot bezwaren aanleiding geeft , is
de beslissing daaromtrent verbleven aan het uitvoerend bewind. (Ibid. art. i i.)
VIERDE HOOFDDEEL.
VAN DE VERZOEKEN TOT VERMINDERING.

.#4.

VAN DE VERPLIGTJNG TOT OMSLAG DER GRONDBELASTINV, ONDANKS ALLE VERMEENDE BEZWAREN.

Ve1pligtin( en der departments- en kantons - besturen.

tos. De centrale departements- en kantons - besturen
05
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vermogen , onder voorwendsel van te hoogen aansla; en van
gedane of nog te doene verzoeken om vermindering , of ter
Jaarstelling tier evenredige gelijkheid, zich nimmer te onttrekken ' aan de verpligting tot het omslaan , binnen den bepaalden tijd , van het aan hunne departementen of kantons opgelegde contingent in de grondbelasting, en zulks op straffe van
ontzetting der leden dier besturen van hunne posten. (Wet
van 2 Messidor, yde jaar, art. 12.)
Verpligting der ge
meente-besturen.
De besturen van gemeenten van 50oo inwoners en
§ 106.
daarboven , zullen op gelij ke straffe , ten aanzien van derzelver leden , mitsgaders van verantwoordelijkheid , elk op zich
zelf , ja zelfs van te zullen worden genoodzaakt tot betaling
van den eersten termij n der aan hunne gemeenten , in hoofdsom en verhoogingen, opgelegde belasting, zich , onder geene
der in de vorige paragraaf opgenoemde voorwendselen , vermogen te onttrekken aan de verpligting , om het bevelschrift,
waai hij li et bedrag dier belasting is bepaald , binnen NO dagen
na deszelfs ontvangst, af te kondigen. (Ibid. art. 13.)
Evenmin zal de plaatselij ke zaakvoerder in elke ge§ 107.
meente, of , hij ontstentenis , deszelfs adjunct , op straffe van
persoonkjke verantwoordelijkheid, en zelfs van tot de voldoening des eersten termtlns van de aan de gemeente , zoo in
hoofdsom als verhoogin'gen, opgelegde belasting genoodzaakt
te worden , zich onttrekken kunnen aan zi jne verpligting om
het bevelschrift , de bepaling der gezegde belasting inhondenck , binnen tien dagen na deszelfs ontvangst , af te kondigen.
(Ibid. art. i4.)
Irerpligting der zetters.
§ toi. Ook de zetters in de gemeenten zullen , onder
geenerlei voorwendsel, betztj van te hoogen aanslag , van verzoek om vermindering of inroeping der evenredige gelijkheid ,
of van Benige andere beweegreden , zich ontslagen kunnen
achten , van elk' jaar de werkzaamheden , hun bij de wet van.
Friniaire, 7de jaar, betrekkelij k den oplie f en de invordering der grondbelasting, opgedragen . binnen de daarbij
vastgestelde term ij nen te verrigten , en zulks op straffe van
persoonlijke verantwoordelijkheid , ieder op ziehzelven , en
zelfs van genoodzaakt te worden tot de `oldoening van al de
op den aanslag hunner gemeente vervallen term ij nen ; welker
inning, tets gevolge van het met binnen den bepaalden tijd

GRONDBELASTING.

2 15

ten uitvoer brengen der gezegde werkzaamheden , ten achteren mogt zin geraakt. (Wet van 2 Messidor, 7de jaar ,

art. 6.)
B.

VAN DE VERZOEKEN TOT VERMINDERING, DOOR
SCHATPLIGTIGEN GEDAAN.

Inlevering.
§ 109. Elk belastingschuldige , tot het inleveren van eenig
verzoek , om vermindering van zenen aanslag in de grondbelasting, gezind , zal zijn bezwaarschrift moeten zenden aan
liet bestuur der gemeente of des kantons , alwaar de goederen , die hij vermeent te hoog belast te wezen, zijn gelegen.
(Ibid. art. i6.)
1d , voor de inlevering bepaald. Verpligling tot
aanzuivering der vervallen termijnen.
1
o.
Het bezwaarschrift zal niet worden aangenomen,
51
r.00 de inlevering geene plaats heeft binnen de drie maanden
na al koildiging des kohiers over bet jaar, en niet tevens
hlt1 kt, dat de , tot op den dag dier inlevering verschenen ,
termijnen des aanslags, zoo in hoofdsom als in additionelen,
door den verzoeker zijn aangezuiverd. (Ibid. art. 17.)
Bewysstukken.
1 1 1. Ieder , die vermindering van aanslag vraagt, is gehonden bil zijn bezwaarschrift over te leggen : 1°. een nittr( Lsel uit den legger , houdende , sectien- en nommersfrrJ ,.,e aanduiding van al de grondeigendommen , hem in de
gciiiccnte toebehoorende, en het , op den legger voorkomende , geschatte bedrag van derzelver zuiver inkomen ; 2°. eene
opgalc van het bedrag , waarop elk stuk eigendoms, in zuiver inkomen , door heul «ordt begroot. (Ibid. art. 18.)
Illschrl/ vin(, van het bezwaarschrift. Toezending
van Hetzelve aan de zetters.
112. Het bestuur zal , na zich verzekerd te hebben , dat
cle bil de twee voorgaande paragrafen voorgeschrevene vormen door den bezwaarden zij n in acht genomen , alle aan
1 e ti elye gerigte Verzoekschriften om vermindering , bij uitti ehsel , do en inschrij ven in een daartoe bestemd register , en
cie vervolgens met de bij lagen om adujs iii handen van de
Letters der gemeente stellen.
0 4
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De gemelde vormen niet in acht genomen zij nde , wordt
het bezwaarschrift, oningeschreven , aan den klager teruggegeven. (Wet van 2 Messidor , 2de jaar , art. 19.)
Beraadslaging der zetters. Gunstige beslissing.
§ 11.5. De zetters nemen elk aan hen overeenkomstig de
voorgaande bepaling overgelegd bezwaarschrift, binnen de
tien eerstvolgende dagen in overweging, en , zoo hetzelve
door hen wordt erkend gegrond te zij n , zal het bestuur de
vermindering des aanslags gelasten. (ibid. art. 20.)
Gedeeltesyk gunstige beslissing.
§ i 4. Bijaldien de zetters van gevoelen zij n , dat het bezwaar slechts gedeeltelijk is gegrond , zullen zij , ten aanzien
van elk perceel , het bedrag der door hen billijk geoordeelde
vermindering opgeven. Deze opgave zal aan den belanghebbende worden medegedeeld , welke, binnen de tien volgende dagen , zij ne al of niet berusting daarin verklaren zal.
Ingeval van berusting van zij ne zijde , zal het bestuur de door
de zetters voorgestelde vermindering toekennen. (ibid. art. 21.)
Benoeming van schatters.
§ 1 t5. Zoo de belanghebbende weigert, in de door zetters voorgedragene vermindering te berusten , of wel zijne
bezwaren door dezen van allen grond ontbloot worden
geacht, zal het bestuur twee schatters benoemen , waarvan een
in de landmeetkunst ervaren , om tot eene nieuwe schatting
van het zuiver belastbaar inkomen, en , zoo noodig , tot opmeting der goederen des bezwaarden over te gaan. (lbid.
art. 22.)
roorbereidend werk tot de schatting.
116. De schatters zullen , ter secretaris des bestuurs , des
belanghebbenden bezwaarschrift, met de bij lagen , en het berigt der zetters, zelfs ook , zoo zij dit noodig oordeelen , den
legger der gemeente ligten.
Het bestuur zal dag en uur voor de opneming door schatters bepalen , en dezen , zoowel als den bezwaarden , ten
minste tien dagen bevorens , daarvan verwittigen. Dusdanige
verwittiging zal mede geschieden aan de zetters , in den per-socrli des plaatsel:jkcn zaakvoerders der gemeente of van zijnen
ad j unct, of ook van eenels der overheidspersonen , welke in
le gemeenteli, die op zichselve een burgerlijk bestuur heb-
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ben , als zetters zij n benoemd. (J'Vet van 2 Messiclor,

)-de jaar , art. 23.)
Schatting.
S 117. De zetters benoemen twee uit hun midden , om
bil de verrigtingen der schatters tegenwoordig te zijn. De
klager bevindt zich daarbij mede , hetzij in persoon , hetzij
vertegenwoordigd door eenen zaakgelastigde. De twee zetters
en de bezwaarde of diens gemagtigde doen aanwij zing van de
gocderen , en van de overige bijzonderheden. (Ibid. art. 24.)
118. De zetters of een hunner , de bezwaarde of zijn
gemagtigde , in gebreke blijvende om , op den dag en het uur,
N oor de opneming door schatters bepaald , ter bestemder
plaatse tegenwoordig te zijn , wordt daartoe , niettegenstaande
derzelver afwezendheid , door laatstgemelde overgegaan.
(Ibid. art. 25.)
Overlegging door schatters van hun schriftelgk verslag.
119. De schatters leggen hun schriftelijk verslag (procesverbaal) , met wedergave van al de geligte stukken , ter secretaril des bestuurs over, binnen de drie dagen na afloop
hunner werkzaamheden. (Ibid. art. 26.)
Beslissing.
120. Dadelijk na de overlegging van het verslag , wordt
hetzelve , benevens al de overige stukken , door den commissaris van het uitvoerend bewind bij het bestuur gcligt, ten
einde hij daarop zijn aduijs uitbrenge. Echter zal by hetzelve
niet langer dan tien dagen onder zich houden kunnen , en
binnen de tien volgende dagen zal het bestuur , volgens bevind van zaken , uitspraak doen. (Ibid. art. 27.)
Vormen , ter zake verder betrekkelijk.
S 121. Alle beslissingen , door de kantons- of gemeentebesturen genomen op verzoeken , strekkende tot vernietiging ,
overschrijving of vermindering van dubbele, verkeerde of te
lsooge aanslagen , zullen , staande dezelfde zitting of laatstens
in de volgende , door alle daaraan deel genomen hebbende
leden , mitsgaders door dep secretaris-griffier, « orden onderteckend. De commissaris des uitNoerenden bewinds zal de beslissing ter kcnnisse brengen , zoo des bezwaarden als van den
zoakvoerder in de gerneeiite of van eengin der o'erlieids-per4
bonen , tot zetters betioeusd ill de elllcetateu , %N elke op zichO 5
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zelve een burgerlijk bestuur hebben. Het berigt deswege , de
(lagteekening der uitgifte inbondeiide, zal worden ondcrteekend, beide door genoemden commissaris en door den persoon , met de overbrenging belast. Eene minuut van hetzelve,
ge(lagteekend en geteekend in gelijken voege , zal binnen de
drie (lagen worden overgelegd ter secretaris des bestuurs , en
van (lie overlegging op het register aldaar aanteeketiing geschieden.
Daarenboven zal de bezwaarde , des goedvindende , tegen
betaling van vi jf en zeventig centimes , voor schrijfloon , het
papier onbegrepen , afschrift der genomene beslissing kunnen
ligten. (Wet van 2 11'Iessidor, 7cle jaar, art. 28.)
§ 1 22. Noch de plaatselijke zaakvoerder der belanghebbcti(le gemeente, noch zij n ad j unct, noch de twee overheidspersonen , als zetters benoemd in de gemeenten , die elk op
ztchielve een bur g erlijk bestuur hebben , zullen aan de beslissing kunnen deel nemen. (Ibid. art. 29.)
§ 123. Geene der beslissingen van bet kantons- of gemeente-bestuur zal kunnen worden ten uitvoer gelegd , dan
na van het visa des centralen departeillents-bestuurs voorzien
te zijn. (Ibid. art. 80.)
Bevoegdheid der belanghebbende gemeente tot beroep wegens de gerionzene beslissing.
124. Dadelij k na verkregen berigt van den commissaris
des uitvoerenden bevvinds, achtervolgens het bepaalde ut
hierboven , zal {le plaatselijke zaakvoerder of bevoegde overlicids-persoom de zetters zamenroepen , en , bi j aldiei, hi! van
oordeel is , (lat de beslissing tot bezwaar der gemeente strekt,
tja grond tot beroep oplevert , zal hi j tegen het te verleelieu
visa komen in oppositie , bij vege cener beredeneerde \T r-klaring , door heen , met een afschrift van bet verslag der
over%\eging van zetters, aan het centraal departements-lestint;
in te letteren. liet centraal bestuur zal , ter zij ner secretarij
op het register van de oppositie aanteekeiiing doen houden,
cn aan (jen geklaagd hebbenden schatpligtige daarvan kennis
doen geven. (Ibid. art. sr.)
liegt des belastingschuldigen tot beroep.
1 2b. Ingeval de bezwaarde belastingschuldige, van zijne
til de , door ('e beslissing van het kantons- of gemeente-bestuur meent c;ongelijkt te zijn , is hij besoegd zich deswege
te beioepcii op het c;cntr'aal departeineiits-h(,stuti y , bij m die-
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Ding eener eenvoudige memorie , welke ten dage zelfs der inleNcling, op het register, ter secretary van hetzelve zal moeten
worden ingeschreven.
De belastingschuldige zal , bij zrjne memorie, te kennen geven , of hij , ingeval er eene herschatting behoort plaats te
hebben , verlangt , dat de zoodanige door eenen inspecteur
1 an het bestuur der directe belastingen , dan wel door schatters geschiede.
Gelij ke verklaring zal door hem moeten worden ingeleverd ,
binnen de tien dagen na verkregen berigt der oppositie van
den plaatsela}ken zaakvoerder of overheids-persoon ; bij ontstentenis van hoedanige verklarin g , in het eene zoowel als in
liet andere geval, door het centraal departements-bestuur beslist zal worden, of de herschatting door schatters , dan. wel
door den inspcctenr geschieden zal. (Wet van 2 Messidor, Jde jaar , art. 82.)
Benoeming van herschatters.
t
26.
Bijaldien
het centraal bestuur eene nadere opneS
ming door schatters voorschrijft , worden er daartoe door hetzelve twee benoemd , een van welke in de landmeetkunde is
ervaren : deze zullen al de stukken , zelfs, zoo zij dit noodig
oordeelen , den legger der gemeente ligten, zich vervolgens
ter bestemde plaatse begeven , en aldaar hun werk verrigten
ill tegenwoordigheid des bezwaarden of van diens gemagtigden
en der twee zetters , krachtens § 117 tot dat einde , en tot
bet geven der vereischte inlichtingen , met den bezwaarden
uitgeiioodigd.
De bezwaarde of zijn zaakgelastigde , de zetters of een hunner , in gebreke blijvende, om op het bepaalde tijdstip zich
ter bestemde plaatse te bevinden , wordt door de schatters ,
niettegenstaande hunne afwezendheid, tot de opneming overgegaan. (Ibid. art. 88.)
Herschatting door den inspecteur.
§ 127. Zoo het centraal lestour eenen inspecteur van
bet bestuur der directe belastingen tot het doen der herschatting gelast, zal deze daartoe mcrgaan op den voet, voor de
schatters bepaald. (Ibid. art. ,,,,,.)
S ‘28. Alle besluiten , \vaf,rbtj care herschatting gelast
<<,ordt, zullen stipte aanwij zing der punten inhouden, waars» er die loopgin moet , en zullen de straattors ol inspecteur
zKli iiitsluitctid daaraan te houden licbhcn, (Ibid. art. 6,J,)
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§ 129. De dag en het uur voor de herschatting, hetzij
door schatters , hetzij door den inspecteur , zullen door het
centraal bestuur bepaald , en de schatters of inspecteur , mitsgaders de belastingschuldige, zoowel als de zetters (deze laatste
in den persoon des plaatselijken zaakvoerders of van eenen
der overheids-personen , tot zetters benoemd in de gemeenten , op zichzelve een burgerlijk bestuur hebbende) daarvan
ten minste tien dagen bevorens verwittigd worden. (l'Vet
van 2 Messidor, ede jaar , art. 36.)
Overgi te van liet scliriftelqk verslag der herschatters.
§ o. De schatters of inspecteur zullen hun schriftelijk
vetslag binnen de tien dagen dia afloop buns werks tersecretaril van het centraal bestuur overleggen , en de stukken , ter
plaatse waar dezelve geligt zijn , teruggeven. (Ibid. art. dy.)
Nadere beoordeeling en beslissing der zaak.
151. Onmiddellijk na overlegging van het schriftelijk
verslag der schatters of des inspecteurs, zal de commissaris
des uitvoerenden bewinds bij het centraal c' epartements-bestuur dezelve met de bijlagen ligzen, ten einde zij n advijs over
de zaak uit te brengen. Niet langer dan tien dagen zal hij
de stukken onder zich houden kunnen. Binnen de tien volgende dagen zal het centraal bestuur beslissen. (Ibid. art. 68.)
Termgn, voor het beroep bepaald.
§ 152. Geenerlei oppositie , noch eenig beroep op het
centraal departements-bestuur zal worden aangenomen na verstrij king van eene maand , te rekenen van den dag , v%aarop,
achtervolgens het beplialde bij § 121 , de belastingschuldige ,
plaatselij ke zaakvoerder of zijn adjunct, (of ook de eene der
twee overheids-personen in de gemeenten , die op zichzehe
een burgerlijk bestuur hebben , tot zetter benoemd ,) van do
beslissing des kantons- of gemeente-bestuurs zullen zijn verwittigd geworden, (ibid. art. 39.)
155. Voorschreven termij n wordt met vijftien dagen
verlengd ten behoeve der belastingschuldigen, op eenen afstand van twintig myriameters buiten het departement woonachtig , en met nog vij ftien andere dagen , wegens elke twintig myriameters afstand bovendien. (Ibid. art. 4o.)
C 134. Gelijke termij nsverlenging wordt toegestaan aan
JLir,,ers', die , in oeni ge openbare dienst, zich tijdelijk button
laet departement hebben begeven. (Ibid. art. 4t.)
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Bekrachtigend visa des departements-bestuurs.
§ 155. Geene oppositie noch eenig beroep in den loop
van den bepaalden termijn geschiedende , verleent het centraal departements-bestuur , binnen de tien dagen na de verstrij king van dien termijn , deszelfs visa op de uitspraak des
kantons- of gemeente-bestuurs , en doet deze ten uitvoer leggen. Van gemeld visa wordt op het register aanteekening
gehouden. (Wet van 2 illessidor, 7de jaar, art. 42.)
Vrgheid der schutpligtigen tot inlevering va- n gemeenschappeltgke bezwaarschriften.
S i 56. Het staat den belastingschuldigen vrij , om , vereenigd , een gemeenschappelijk bezwaarschrift in te dienen.
Dusdanig verzoek . op gelijke wijze ingeleverd en onderzocht
als die van enkele personen , zal ook in gelijker voege ter beslissing worden gebragt. (Ibid. art. 43.)
Onveranderlgkheid , gedurende eenen bewalden termijn , von den aanslag , bij .schatting of herschattin geregeld.
§ 157. Zoo dikwijls een door een of meerdere belastingschuldigen ingeleverd verzoekschrift om vermindering , eene
begrooting door schatters van het belastbaar inkomen hunner
eigendommen zal hebben ten gevolge gehad , zullen de daarin
betrokken geweest zijnde percelen , gedurende de twintig eerstvolgende jaren , overeenkomstig die begrooting moeten aangeslagen blij ven , ten ware vóór den afloop van dien termijn
tot eene algemneene nieuwe schatting van het belastbaar inkomen des gcheelen grondgebieds der gemeente mogt worden
overgegaan. (Ibid. art. 44.)
Uitzonderingen op de voorgaande bepaling.
S 133. In de bepaling van de voorgaande paragraaf zijn
niet begrepen de huizen , de molens , hamerwerken en andere
werkplaatsen ,. dan voor zoo tier , na de door schatters bewerkstelligde begrooting van derzelver belastbaar inkomen
geene bij timmeriug aan die voorwerpen heeft plaats gehad,
welke tot Benige vermeerdering van opbrengst aanleiding
geeft , of zou kunnen geven : en onverminderd , daarenboven,
wat de nieuwgebouwde of herbouwde huizen , molens , hamemerken en andere werkplaatsen en gebouwen van allerhande soort betreft , de naleving der op dezelve toepasselijke
bepalingen van de wet van 5 Frimaire , fide jaar , betrekke-
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lijk den ophef, omslag' en de invordering der `rrortr7belasting , als waaraan niets wordt veranderd. (Wet van
2 Messidor,, pie jaar , art. 4,i.)
C.

VAN DE VERZOEKEN TOT ONTHEFFING, INGEDIEND
DOOR GEMEENTEN TOT HETZELFDE KANTON
BEHOORENDE.

Beraadslaging der zetters.
§ 139. Wanneer de plaatselijke zaakvoerder eener gemeente oordeelt, dat deze regt heeft vermindering van grondbelasting te vragen , roept hij de zetters te zamen , en stelt
hun het onderwerp ter overweging voor. (Ibid. art. 46.)
i4o. Bijaldien de meerderheid der zetters van gevoelen
is , dat de grondbelasting der gemeente de b ij de wet bepaalde
evenredigheid te boven gaat , en dat haar belang deswege voorziening vordert , zal eioor hen worden verklaard , tot welk
bedrag zij vermeenen geheel het belastbaar inkomen van dezelve gemeente te kunnen hegrooten.
Het verslag dier overweging zal door den plaatselgken zaakvoerder , of zijn' adjunct , i t1 dubbel opgemaakt , en door
alle , welke daaraan deel hebben genomen , onderteekend worden, of wel van de redenen , waarom hetzelve door deren
of genen niet mogt onderteekend zijn , opgave behelieit.
(Ibid. art. 47.)
Inlevering.
§ 141. Bovenstaande bepalingen achtervolgd m i nde, wordt
door den plaatselijken zaakvoerder , namens de gemeente , aan
het centraal bestuur ingediend een verzoekschrift tot vermindering , vergezeld van de voorhanden bewi jsstukken , en van
eene dier twee minuten des verstags van de overweging der
zetters : zullende de andere dier minuten ter zelfdec t ij de worden overgelegd ter secretaris des kantons-bestuurs , en deswege , blo hetzelve , op het register aanteekening gehouden.
(Ibid. art. 48.)
Verzending der zaak aan het kantons-bestuur.
S 142. Het centraal bestuur zal ter zijner secretarij , op
het daartoe bestemd register , bij uittreksel inschrijven al de
memorien , tot vermindering bij hetzelve ingeleverd , en dezelve , binnen de tien dagen , nevens de, billagen , aan het
kantons- of genacente-bestuur, waaronder de klagende ge-
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meente behoort , toezenden : een en ander na zich bevorens
verzekerd te hebben , dat de voorgeschrevene vormen z ij n in
acht genomen. (Wet van 2 Messidor, 7dejaar, art. 49.)
Overweging des kantons-bestuurs.
§ 145. Binnen de vijftien dagen, op de ontvangst volg lende, zal het kantons-bestuur in overweging nemen , of het
verzoek gegrond dan wel ongegrond is te achten , en , noodra mogelijk, het verslag dier overweging, vergezeld van de
memorie en bidagen, aan bet centraal departements-bestuur
opzenden, hiervan gel ijktijdig den plaatselgken zaakvoerder der
bezwaarde gemeente vei wittigende , welke zaakvoerder , evenmin als zijn adjunct , aan de overweging des bestuurs zal kunnen deel nemen. (Ibid. art. Jo.)
Gunstige beslissing.
Bijaldien het kantons-bestuur de gegrondheid des
§ 144.
verzoeks erkent, wordt de gevraagde vermindering door het
centraal bestuur toegestaan. (Ibid. art. 51.)
Verklaring des kantons-bestuurs bij min gunstig
gevoelen.
Ingeval de gegrondheid de; verzoeks door het kan§ 145.
tons-bestuur slechts gedeeltelij k erkend wordt, zal hetzelve te
kennen geven tot welk bedrag de vermindering , naar deszelfs
inzien , kan worden t erleend. De plaatselij ke zaakvoerder der
bezwaarde gemeente geeft daarvan kennis aan de zetters,
welke, bij meerderheid van stemmen , tot het al of niet berusten in het gevoelen des kantons-bestuurs besluiten. Verslag daarvan , opgemaakt door den plaatsehj ken zaakvoerder
of zij nen adjunct, en geteekend door alien , die aan de beraadslaging deel genomen hebben , of wel de vermelding behelzende der redenen , waarom deze of gene niet heelt geteekend , zal aan het centraal bestuur opgezonden , en door
Hetzelve hij de stukken gevoegd worden , terwij l een duhbt'l
ter secretarij des kantons-hesttuirs zal «orden overgelegd ,
en van die overligging op het register aldaar aanteekening
gehouden. (Ibid. art. 6 2.)
§ 146.
Zoo de bezwaarde gemeente tot het gevoelen des
kantons--bestuurs toetreedt, wordt de door Hetzelve ingewilligde vermindering door het centraal bestuur verleend.
(1bad. art. 5g.)
_
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Benoeming van schatters.
Bij weigering tot dusdanige toetreding, of ook in
S 147.
bet geval eener geheel ongunstige beoordeeling door het kantons-bestuur , worden door het centraal bestuur benoemd twcé
schatters , waarvan een in de Iandmeetknnst ervaren , ten einde tot de begrooting van het inkomen der geklaagd hebbende
gemeente over te gaan, (Wet vara 2 . lessidor, 7de jaar,
art. 54.)
Voorbereidend urerk tot de schatting.
De schatters ligten , tegen bewijs, ter secretarnj des
S 148.
centralen bestuurs , de memorie van de bezwaarde gemeente
met derzelver bijlagen. Na dag en uur der opnemingen bepaald te hebben , deelt het centraal bestuur die bepaling, ten
minsten tien dagen bevorens , zoo aan de schatters , als aan
het kantons-bestuur, mede , welk laatste , op zijne beurt ,
daarvan , onmiddellijk , den plaatselgken zaakvoerder der belanghebbende gemeente verwittigt. (Ibid. art. 55.)
Schatting.
§ 149. Het kantons-bestuur en de plaatselijke zaakvoerder
der gemeente benoemen elk twee verschillende commissavissen , welke den schatters de inlichtingen , die zij vragen cnogten , geven zullen. De commissarissen wegens het kantons-bestuur zullen , des vereischt , inzage verleenen van den legger der gemeente.
De schatters gaan tot de opneming over , niettegenstaande
de afwezigheid der commissarissen, welke in gebreke mogten
blijven te bestemder dage en ure zich op de aangewezene
plaats te bevinden. (Ibid. art. 56.)
Overlegging vara stukken door de schatters.
S i5o. De schatters leggen derzelver schriftelijk verslag
over ter secretarij des centralen bestuiirs , binnen de tien dagen na den afloop van hunnen arbeid , gelijkt ijdig met de door
lien aldaar geli g te stukken.
Beslissing van het centraal bestuur.
§ 151. Onmiddellijk na overlegging van voormeld verslag
en verdere stukken , orden die door den commissaris van
het uitvoerend bewind bij het centraal bestuur geligt , om
(Alter niet langer dan tien dagen onder hem te sic=rl,l1Jveu.
Binnen de tien volgende dagen doet Hetzelve bestuur uitV%
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spraak , en deelt die mede aan het kantons-bestivu' , hetwelk
op zij ne beurt, na aanteekening op het register, den plaaiseIipken zaakvoerder der belanghebbende gemeente daarvan doet
kennis dragen. (Wet van 2 Messidor, J de jaar. art..58.)
Onveranclerlgkheid van den nieuwen aanslag , ge-S
durende een bepaald tijdperk.
S 152, Zoo dikwijls het verzoek eener gemeente om vermindering harer grondbelasting tot eerre opneming door schatters van haar belastbaar inkomen. zal hebben aanleiding gegeven , vermag r,00danige gemeente, gedurende de eerstvolgende
rijf en twintig jaren , tot geen minder bedrag , dan aan die
schatting evenredig is , aangeslagen te worden , ten ware, vóór
de verstrLjking van dien termijn , door schatters tot de algemeene begiooting van al de grondeigendommen des kantons
nrogt worden overgegaan. (Ibid. art. 59.)

D.

OVER DE VERZOEKEN OM VERMINDERING , INGEDIEND
DOOR KANTONS, OF GEMEENTEN, ° DIE OP ZICHZELVE
EEN BURGERLIJK BESTUUR HEBBEN.

Indiening.
S I51, Over de verzoeken tot vermindering, wegens kantons of wegens gemeenten , die op zichrelve een burgerlijk
bestuur hebben , te doen , zal worden beraadslaagd door elk
bestuur in den zijnen.
De commissarissen des uitvoerenden bewinds bij gemelde
besturen zullen worden gehoord , en schriftelij k advijs uitbrengen.
Voormeld verslag zal met de bewi sstnkken , e i het advijs
van den commissaris , alles in triplo , aan het centraal departements-bestuur worden opgezonden , hetwelk die , (ladelijk na ontvangst, ter zijner secretarij , bij uittreksel , op het
re g ister zal doen iuschI'ij ven, en voorts door den voorzitter,
of het lid dat hem vervangt, nolnmeren en naammerken.
(Ibid. art. 6o.)
Tnwinriing van liet beri mt der acin,crenzende gemeenten.
154. Binnen de vrif volgende dagen zendt het centraal
bestuur een stel der stukken aan het bestuur van elk der drie
kantons of gemeenten , welke naast aan het bezwaarde kanton of de bez aarde gemeente grenzen , en , ingeval een dezer , of zelfs al de drie besturen , ins ,eliks bezwaren moate*
I. D. II, St.
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hebben ingediend, aan de besturen der kantons of gemeenten , welke in, naba}}leid volgen. De stukken worden bij ieder
lestour, ten dage der ontvangst, op het register ingeschreven. (liet vare 2 Messidor, 7de jaar, art. 61.)
Beraadslaging der besturen.
155. Binnen de dertig volgende dagen, neemt elk der
(hie besturen in overweging , of het bezwaar c l dan niet
gegrond , cf wel gedeeltelijk gegrond is te achten. In het
laatste geval wordt door hetzelve verklaard , ten welken be-.
c}rage , zijns inziens , de vermindering zou behooren te worden toegekend. De commissaris van het uitvoerend bewind
zal moeten worden gehoord , en z ij n beredeneerd advijs bij
het verslag dier overweging gevoegd. (ibid. art. 62.)
'Bevoegdheid der besturen tot plaatseljke opneming.
156. De besturen hebben de bevoegdheid om, alvorens
c e4elver berigt uit te brengen -4 door twee daartoe benoemde
commissarissen , het grondgebied der bezwaarde gemeente of
van bet bezwaarde kanton te doen opnemen , en inzage van
de lig,; rs te doen vragen , welke hun niet zal kunnen geweigcrd %N orden. Alvorens echter tot die opnemingen over te
gaan , zullen de commissarissen bet besluit hunner benoeming
(loon voorzien van het visa des bestuurs van het kanton, of
de gemeente, welke zich bezwaard acht. (Ibid. art. 63.)
Gelijke bevoegdheid van het centraal bestuur.
S 157. Het centraal bestuur zal , gedurende denzelfden
tij d , door eenen inspecteur van het bestuur der directe` belastingen , zoodanige opgaven kunnen doen inwinnen en op, oordeelt. (Ibid..
nemingen doen verrigten , als hetzelve geraden
art, 64.)
Overlegging der, verslagen van de kantons-besturen
aan het centraal bestuur.
§ 153. De verslagen van de overwegingen der kantons- of
gemeente-besturen zullen , binnen de tien dagen na derzelver
dagteekening, en met terugzending van stukken , aan het centraal bestuur moeten worden overgelegd , hetwelk , ten dage
der, ontvangst , daarvan aanteekening op het register zal doen
stellen , en binnen de twintig volgende dagen uitspraak zal
doen , na den commissaris van het uitvoerend bewind gehoord
tg hebben. (Ibid. art. 63.)
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Gunstige uitspraak des centraler bestunrs.
S 159. Bij erkenning van de gegrondheid des verzoeks ,
doet het centraal bestuur zijne uitspraak aan het bezwaarde
kantons- of gemeente-bestuur geworden, hetwelk, na inschrij
register , dezelve binnen de tien dagen na ont--vingophet
vangst doet afkondigen. (Wet van 2 Messidor , yde jaar ,
art. 66.)
Gedeeltelgk gunstige uitspraak.
S i6o. Bijaldien het centraal bestuur van gevoelen is , dat
de ingediende bezwaren slechts gedeeltelijk zijn gegrond, zendt
hetzelve desgelijks zij n besluit aan het belanghebbende kantons- of gemeente-bestuur , hetwelk gehouden is , binnen de
twintig volgende dagen , deszelfs al of niet berusting daarin
te kennen te geven , en het besluit zal doen afkondigen en
ter uitvoer leggen , indien in hetzelve wordt berust , waarvoor
men het houden zal , bij aldien het bestuur binnen de twintig dagen zich liet zal hebben verklaard. (Ibid. art. 6j.)
Benoeming van schatters.
S 161. Bijaldien het kantonsbestuur weigert, in de uitspraak des centralen bestuurs te berusten , of zoo dit bestuur
de bezwaren als geheel van grond ontbloot beschouwt , zal
hetzelve twee schatters benoemen, waarvan een in de landmeetkunst ervaren , ten einde tot de begrooting van het inkomen der bezwaarde gemeente of van het bezwaarde kanton
over te gaan. (Ibid. art. 68.)
Schatting.
§ 162. De schatters ligten , tegen bewijs , ter secretarq van
het departernents-bestuur , het verslag van de overweging der
bezwaarde gemeente of van het bezwaarde kanton , nevens de
bijlagen. Het centraal bestuur , na dag en uur der opneming
door schatters bepaald te hebben , verwittigt daarvan ten
minsten twintig dagen te voren , zoo het geklaagd hebbende
bestuur , als de drie besturen , welke op de klagte gehoord
zijn geworden , ten einde ieder derzelve eenen commissaris
benoeme , om bij de schatting tegenwoordig te zijn , den schatter de noodige aanmerkingen mede te deelen en bun de gevorderde inlichtingen te geven.
De waarschuwing aan de schatters zal , ten minsten mede tien
dagen bevorens , moeten geschieden,
De commissaris , benoemd door het geklaagd hebbende beP2
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stuur , zal , des vereischt , inzage geven van de leggers.

Ondanks de afwezendheid der commissarissen , welke tot
bepaalden dage en ure" in gebreke mogten blijven zich ter
aangewezene plaatse te begeven, zal door schatters tot de o r
(Wet van 2 Messidor, 7c1,e-nemigwordvan.
daar, art. 69.)
Overlegging der stukken door de schatters.
63.
De schatters leggen hun schriftelijk verslag ter se-7
5
cretartj van het centraal bestuur over, binnen de tien dagen
na den afloop huas iverks , en gelgktijdig met al de bij hetzelve geligte stukken. (Ibid. art. yo.)
Beslissing.
de
stukworden' de
jk na gemelde overlegging,
S 64. Dadel
ken ter inzage geligt door den commissaris van het uitvoe-.
rend bewind , die dezelve echter niet langer dan tien dagen
onder zich zal kunnen houden. Het centraal bestuur doet
binnen de tien volgende dagen uitspraak, en geeft/ daarvan
aan het geklaagd hebbende bestuur kennis, hetwelk dezelve,
na aanteekening op liet register , in den loop der tien dagen,
op de ontvangst volgende, zal afkondigen. (Ibid. art. yi.)
Onveranderlykheid van den nieuw geregelden aanslag , gedurende een bepaald tijdsbestek.
s 165. Zoo dikwijls , naar aanleiding van een verzoek tot
vermindering van grondbelasting , ingediend door het bestuur
van een kanton of van Gene gemeente , op zichzelve een beter
gerltjk bestuur hebbende , door schatters tot de begrooting
van het belastbaar inkomen van zoodanig kanton of gemeente
zal zijn overgegaan , vermag die gemeente of dat kanton , gedurende de dertig volgende jaren , tot geen minder bedrag
aangeslagen 'te worden , dan aan die schatting evenredig is ,
ten ware , vóór het verstrijken van dezen termijn , eene algemeene begrooting der inkomsten , over geheel het departement, door schatters mogt worden bewerkstelligd. (Ibid.
art. 72.)
Algemeene bepaling, ten aanzien van den vorm der
uitspraken oha verzoeken om vermindering.
§ 166. Alle uitspraken der kantons- en centrale besturen
op verzoeken om vermindering van grondbelasting, ingediend
hetzij door 'belastingschuldigen , tetzij door gemeenten , be
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hoorende tot een kanton , hetzij door kantons of gemeenten,
op zichzelve een burgerlijk bestuur hebbende , zullen moeten
inhouden eene beknopte aanwij zing van het onderwerp des
verzoeks , van de gronden , waarop hetzelve rust, van de
maatregelen, genomen om van de gegrondheid of ongegrondheid te doen blijken , en der beweegredenen van de beslissing. (Wet van 2 Messidor, 7de jaar, art. 73.)

E.

VAN VERZOEKEN OM VERMINDERINt , INGEDIEND
DOOR DEPARTEMENTEN.
In levering.

S 167. In g eval het centraal bestuur eens departements zich
geregtigd acht , om vermindering van deszelfs aanslag in de
grondbelasting te vragen , zal hetzelve zich daartoe tot het
wetgevend ligchaam wenden en , bij deszelfs verzoek , overleggen een' staat, houdende beknopte aanwijzing der genomene beslissingen op de bezwaarschriften van de onderscheidene kantons- of gemeente-besturen , en van de beweegre
denen van elke beslissing. (Ibid. art. 74.)
Inhoud der bezwaarschriften.
S 16$. De bezwaarschriften der centrale besturen zullen
alleenlijk inhouden eene voorstelling der daadzaken en der
middelen , waarop men bet betoog grondt . dat de aanslag
des departements de hi j de wet bepaalde algemeene evenredigheid tusschen de grondbelasting en de inkomsten der eigendommen te boven gaat, en zonder dat bij dezelve melding kunne geschieden van de verliezen of verminclerinn op
de oogsten geleden , of van andere noodlottige omstandigheden , welke het departement aanspradk op vermindering van
grondbelastingen of op onderstand zouden kunnen geven : als
ten aanzien waarvan gezegde besturen afronderlii ke memoriera

zullen hehooren in te dienen, (Ibid. art..7S.)
Verzending der stukken aan de besturen der drie
aangrenzende departementen.
S '69. Het bezwaarschrift zal met den staat worden op-.
gezonden aan het wetgevend ligchaam : gelijktijdig zullen dezelve stukken in triplo worden overgelegd B an den minister
van financien , en door dozen , na inschrij ving in zijne biueaux op bet daartoe bestemde register, binnen de tien da-q
n , op de ontvangst volgende , worden verzonden awn de
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besturen der drie departementen , grenzende naast Ran dat,
hetwelk zich bezwaard acht. (Wet van 2 Messidor, ;de
,jaar, art. 76.)
Beraadslaging der besturen.
S 17o. Elk dier drie besturen , na , ten dage der ontvangst , de aan hetzelve toegezondene bezwaarschriften , bg
uittreksel , op het register te hebben doen inschrijven , zal ,
in den loop der volgende veertig dagen , in overweging nemen , of en in hoe verre het verzoek gegrond is te achten ,
en tot welk bedrag de gevraagde vermindering verleend kan
worden : vóór het uiteinde van denzelven tijd , zullen de stukken , vergezeld van het beredeneerde advgs des bestuurs ,
worden opgezonden aan den minister van financien. (Ibid.
art. 77.)
Bevoegdheid der centrale besturen tot het doen
verrigten vans plaatseigke opnemingen.
5 17 t. Alvorens deszelfs advijs uit te brengen , zal elk der
voormelde besturen , nit deszelfs midden, twee commissarissen
benoemen kunnen , ten einde onderscheidene kantons van
het geklaagd hebbend departement op te nemen, inlichtingen
aldaar in te winnen , en zelfs mededeeling der leggers te vragen , welke hun niet zal kunnen worden geweigerd. (Ibid.
art. 78.)
§ 172.
Bij het besluit, houdende benoeming van gemelde
commissarissen , zullen tevens de op te nemen kantons aangewezen worden , welker getal niet meer dan vier zal kunnen zijn.
Alvorens tot de opneming eens kantons over te gaan, zullen de commissarissen het besluit hunner benoeming doen
voorzien van het visa des voorzitters van het kantons-bestuur , of van bet lid hetwelk hem vervangt. (Ibid. art. 79.)
Verbod van onderling overleg der besturen.
§ 173.
Het is aan de centrale besturen verboden om ,
hetzij onderling, hetzij met het bestuur , hetwelk geklaagd
heeft , wegens het uit te brengen advijs in overleg te treden.
Alle overtredingen, te dezer zake, zullen door het uitvoerend
bewind worden gestraft met ambtsschorsing , en inhouding
N an bezoldiging over niet minder dan 6cne maand t ^^ds. (Ibid.
art. 8o,)
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Mecledeeling der stukken aan het geklaagd hebbende
bestuur ; inwinning van deszelfs nader berigt.
S 174. Dadelijk na ontvangst van de advijsen der drie centrale besturen , worden deze door den minister van financiert
aan het bestuur , hetwelk zich bezwaard acht , medegedeeld ,
hetwelk, na aanteekening der ontvangst op deszelfs register ,
binnen de eerstvolgende twintig dagen , met terugzending der
stukken, daarop zoodanig antwoord geeft, als hetzelve geram
den oordeelt. (Wet van 2 Messidor, 7de jaar, art.81.)

Beslissing.
Na ontvangst der stukken en verzameling van alle
S 175.
andere opgaven , welke door tusschenkomst, hetzij van het
bestuur der, directe belastingen , hetzij van het bureau des kadasters , of ook anderzins zullen kunnen zijn ingewonnen ,
doet de minister an financien dat alles , vergezeld van deszelfs beredeneerd advies , aan het uitvoerend bewind geworden , hetwelk de gezamenlijke stukken , bij eerre boodschap ,
aan het wetgevend ligchaam doet overbrengen , ten einde dit
beslisse. (Ibid. art. 82.)
N

VIJFDE HOOFDDEEL.
OVER DEN OMSLAG VAN DE BEDRAGF>N DER

VEEMINDE-

RINGEN, MITSGADERS OVER DE VERLIEZEN EN
AANWINSTEN VAN GRONDGEBIED.

Omslag over de gemeente.
Ingeval de bezwaren van ' een of meerdere belas§ 176.
tingschuldigen tot vermindering hunner aanslagen aanleiding
hebben gegeven, zal het bedrag daarvan , het eerste jaar, uit
het fonds van kwade posten goedgedaan , en in het volgende
omgeslagen worden over al de belastingschuldigen der gemeente , de geklaagd hebbende uitgezonderd. (ibid. art. 83.)

Omslag over het karton.
Ingeval het contingent ccner gemeente verminde§ 177.
ring ondergaat , wordt liet bedrag daarvalt ios` fluks het eerste
jaar gevonden uit het fonds an kwade posten , en het volgende over al de gemeenten des kantons , de geklaagd liebbende uitgezonderd, omgeslagen.
Wanneer echter in de gel allen , bi j de twee voorgaande
paragrafen omschreven , bet bedrag der verminderingen een
J'
N'
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tiende gedeelte van dat des kohiers in liool`dsocn te boven
gaat , zal hetzelve niet uit het fonds van kwade posten worden bestreden , maar getlt t rende _l a t jaar zelve herbelast worden , te weten : zoo het verminderingen der aanslagen van
belastingschuldigen gekit, op het kohier der gemeente , en
indien het van ierminderingeu des contingents eener gemeente zake is, op de kohieren des kantons. (Wet van 2
sidor, ;cie jaar, art. 84. en 85.)
Omslag over Liet departement.
5 17 8. bigeval het contingent eens kantons , of eener gemeente , op ziclizelve een burgerl ij k bestuur hebbende, vermindering on(k3 `,aat , wordt bet bedrag daarvan , bet eerste
aar , uit liet f'O .ids van kwade posten bestreden , en in het volgende omngeslo:rn over al de kantons , en op ziclizelve een
burgerlijk bestuur hebbende gemeenten des departements , de
geklaagd bebi,eiide gemeente of kanton uitgezonderd. (Ibid.
art. 86.)
17 9 . Zoo echter het bedrag der toegekende vermindering het ij itie gedeelte des contingents, in boofclsocn , van
het kanton of tier gemeente mogt te boven gaan , zal hetzelve niet uit liet fonds van kwade posten bestreden , maai, ii
bet bigen jaa^ , bij vcrhooging, omgeslagen oorden over al
de gemeente- en kantons-besturen des departeweiits, het geklaagd hebbende uitgezonderd.
Het aandeel van eiken belastingschuldigen in dien omslag
zal ten kohiere nevens Zijnen aanslag gesteld , en , even als
deze , aangezuiverd worden. (Ibid. art. 82.)
.blerbelastii4g over al cie depccttementen,
§ 18n. Ingeval het contingent eens departements verminderd wordt , zal het bedrag dier vermindering , het eerste
jaar , uit het fonds van kwade posten gevonden , en het volgende over al de departementen omgeslagen worden. (Ibid.
art. 88.)
De vermindering d'J r hoofdsom brengt ook die mede
der verhoogingen.
§ 181. Elke vermindering van grondbelasting in hoofdsous , brengt met zich evenredige vermindering der verhoagiii en (additiorielen). (Ibid. art. 89.)

j
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Fonds van kwade posten.
s 182. Ter tegemoetkoming tier verminderingen , zal het
wetgevend ligchaam , elk 'jaar , de heffing van een genoegzaam
aantal additionele centimes op de grondbelasting bepalen
een gedeelte waarvan , onder toezigt des gemelden bewinds ,
ter beschikking der centrale besturen des departements gesteld
zal zij n , terwijl het overschot bestemd bluft voor de verminderingen , door het wetgevend ligchaam te verleenen. (Wet
van 2 ll✓lessidor, 7de jaar , art. go.)
Contingenis-verandering bij overgang eener gemeente,
of van een gedeelte eener gemeente tot eert ander
kanton.
§ 185. Zoo dikwijls door het wetgevend ligehaam eene
genicente , of eenig gedeelte eener gemeente, van een kanton
wordt afgescheiden , om bij een ander, in hetzelfde departement , te worden ingelijfd, zal het centraal bestuur deszelfs
bevelschrift, wegens de grondbelasting, overeenkomstig de be—
staande kohieren veranderen. (Ibid. art. 9/.)
Veranderingen van de contingenten der gerneerzten , hij
vergrooting of verkleining van derzelver grondgemied, enz.
181.
Zoo
dikwijls
het
wetgevend ligchaam een gedeelte
5
eener gemeente zal hebben afgescheiden, om bij eene andere,
ijl hetzelide kanton , te worden ingelij fd, of onderscheidene
gemeenten eenszelfden kantons tot ééne gemeente vereenigd
of van onderscheidene gedeelten van -gemeenten eenszelfden
kantons eene nieuwe gemeente te zamen gesteld , zal het burgerli i k bestuur van zoodanig kanton insgelijks gehouden zijn,
deszelfs bevelschriften overeenkomstig de bestaande kohieren
en aanslagen te wij zigen. (Ibid. art. 92.)
Coritingents-verandering, by overgang van grondgebied van liet eene departement tot het andere.
185. Ingeval eenige , hoe ook genaamde, door het wet,
gevend ligchaam bevolene afscheiding van grondgebied van het
(:ene departement , vereeniging met een ander ten gevolge
heeft , zal het uitvoerend bewind , bid besluit , het bedrag der
grondbelasting volgens de bestaande kohieren, op het depar
ti, ent , waarmede de vereeniging plaats heeft, overbrengen.,
(f in d. art. 93.)
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Contingents-verandering, bij toevoeging aan eenig departement, van gronden die vroeger geen deel
eens departements uitmaakten.
Zoo Wanneer door het wetgevend ligebaam gronS 186.
den , welke dusverre geen deel van eenig departement uitmaakten , met een departement worden vereenigd , zal het
uitvoerend bewind alle opgaven inwinnen , welke tot de kennis van het belastbaar inkomen van dergelijke gronden leiden
kunnen , en die opgaven binnen het kor:stmogeljk verwijl aan
het wetgevend ligcbaam mededeelen.
liet wetgevend lrgchaam zal vervolgens het bedrag der vermeerdering bepalen , welke het departement, waaraan de
gronden zijn toegevoegd , ten aanzien barer grondbelasting,
onderghan moet. (Wet van 2 ill essidor , 7de jaar , art. 94.)

Bepaling omtrent nieuw aangewonnen grondgebied.
Zoo dikwijls aan het gemeenebest nieuw grondgeS 187.
bied g ordt toegevoegd , zal het uitvoerend bewind insgelijks
aan het wetgevend ligchatm alle staten en opgaven mededeelen , die noodig zij n ter regeling van het aandeel van dusdanig nieuw grondgebied in de openbare belastingen. (ibid.

art. g6.)

ZESDE 1-100FDDEEL.

OVER DE VERZOEKEN TOT DAARSTELLI,NG DER
EVENREDIGE GELIJKHEID.
VERZOEKEN TOT DAARSTELLING DER EVENREDIGE GELIJKHEID TUSSCHEN BELASTINGSCHUL-

A. VAN DE

DIGEN.

Omstandigheden , waarop die verzoeken kunnen
worden gegrond. Derzelver vorm.
§ 188. Zoo , in het vervolg , bij de opmaking of vernieuwing eens leggers der grondbelasting , de schatting der
belastbare inkomstenongelijkheden most opleveren , hetzij
tusschen de onderscheidene quota's , blijkbaar uit eene vergelgking der belastbare waarde van een of meerdere percelen ,
met de belastbare waarde van een of meer andere percelen ;
hetzij tusschen al de ongebouwde eigendommen eener gemeente
ter bene -, en de gebouwde ter andere zij de, zal de door die
ongelij kheid bezwaarde belastingschuldige regt hebben , de
daarstellil,g der evenredige gelijkheid te verzoeken.

GRONDBELASTING.

235

Dit verzoek zal worden gedaan bij eenvoudige memorie, hi
te leveren bij het kantons- of gemeente-bestuur. (Wet pan
2 Messidor, yde jaar, art. 96.)

J%Toodige betvgsstukken.
5 189. Al wie Jaarstelling der evenredige gelijkheid vraagt,
zal , wanneer het zake is van ongelijkheid in de quota's , gehouden zijn , om , bij deszelfs memorie , over te leggen
1°. een uittreksel uit den legger , houdende aanwijzing zijner
quota , eii van al diegene, waarmede hq dezelve wenschte
vergeleken te hebben , benevens de geschatte bedragen van
derzelver belastbare waarde; 2 Q. eene uitgebreide verklaring
op hoedanig bedrag hik oordeelt, dat, met betrekking tot
elke dier quota's (te beginnen met de zijne) , het belastbaar
inkomen zou behooren gesteld te worden , om in behoorlijke
evenredigheid tot dat van elke der overige te staan ; 3°. het
bewijs van kwijting der op zij nen aanslag vervallen termijnen,

(Ibid. art. 9;.)
Indien het zake is van ongelij kheid tusschen de
§ 190.
ongebouwde eigendommen ter eene en de gebouwde ter andere zij de , zal de verzoeker bij zijne memorie overleggen
1°. eene door den secretaris des bestuurs afgegevene , en ,
door den voorzitter of het hem vervangend lid , bekrachtigde
nota , uit den legger getrokken , en de aanwijzing inhoudende
van het geheel bedrag van bet geschatte belastbaar inkomen ,
volens den legger , zoo der ongebouwde eigendommen van
allerlei aard , als der gebouwde; 2 '. eene verklaring , op welke
som hij oordeelt , dat het belastbaar inkomen , zoo der ongebouwde als der gebouwde eigendommen , ieder in massa ,
zonde behooren geschat te worden , om in evenredige gelqkheid tot elkander te staan ; 5 9. het bewijs van de kwijting
der op zij nen aanslag in de grondbelasting verschenen termijnen. (Ibid. art. g8.)

Voorbereidend werk tot het onderzoek.
§ 191.
Het kantons- of gemeente-bestuur zal al de hij
hetzelve ingediende memorién tot' inroc . pil)g der evenredige
gelij kheid , naar gelang van derzel%er ontvangst, op het daartoe bestemde register, bij uittreksel, doen inschrijven , na
zich te hebben verzekerd , dat de vormen , bij § 18 9 , of
wel die bij § 190 voorgeschresen , al naar gelang het zake is
van ongelijkheid in de quota's , of tusschen de ongebouwde

236

GRON®BELASTINCt.

en de gebouwde eigendommen , door de klagers zijn in acht
genomen.
Het bestuur zal vervolgens de memorie en billagen doen
geworden aan den plaatselijken zaakvoerder der gemeente , of
aan een der twee, in de gemeenten , welke op zichzelve een
burgerlij k bestuur hebben , tot zetters benoemde overheidspersonen , cn den klager daarvan , bij eenvoudig berigt , op
ongezegeld papier geschreven , doen verwittigen. Indien het
bezwaar onevenredigheid in de quota's ten onderwerp heeft 9
zal gelijke mededeeling geschieden aan de belastingschuldigen ,
wier quota's ter vergelijking zijn bijgebragt. (Wet van 2
Zd esaidor, 9de jaar , art. 9,9.)
Onderzoek, in geval van beweerde ongelgkheid in
de quota's.
De
plaatselijke
zaakvoerder of bevoegde overheidsS 192.
persoon zal, in tegenwoordigheid van ten minsten twee andere
zetters, tot dat einde op te 'oepen , den bezwaarde , mitsgaders de belastingschuldigen , wier quota's ter vergelijking zijn
genomen , of hunne zaakgelastigden hooren , en derzelver,
hetzij mondelinge, hetzij schriftelijke, aanmerkingen inwinnen ,
voorts van dat een en ander schriftelijk verslag opmaken , en
dit , benevens de ingewonnen aanmerkingen , met terugzending der memorie en bijlagen , aan het kantons- of gemeente
bestuur overleggen. (Ibid. art. too.)
Bijaldien de belastingschuldigen , wier quota's ter
S 193.
vergelijking zij n bilgebragt , of hunne zaakgelastigden , zoowel de
beweerde , ten nadeele des klagers , bestaande ongelijkheid ,
als de juistheid der dienaangaande door hem opgegevene verhouding , erkennen , zullen zij daarvan bij hunne aanmerkingen verklaring doen. In het tegenovergestelde geval zullen
zij , ten aanzien van elk ter vergelijking genomen perceel , het
verschil van hunne meening met de zijne opgeven. (Ibid.
art. f o l.)
Uitwijzing des bestuurs, bij gave erkenning des
bezwaars.
Wanneer
de
belastingschuldigen
, wier quota's met
S 194.
die des klagers vergeleken zijn , de beweerde ongelijkheid ten
zij nen nadeele , en de juistheid der dienaangaande opgegevene verhouding erkend hebben , zal het bestuur aan zetters
opdiagen, om de evenredige gelijkheid tusschen des klagers quota
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en elke der in vergelijking gebragte quota's daar te stellen.

(Iet van 2 11Messidor 7de jaar, art. 102.)
W ij ze van daarstellirzg der evenredige gelijkheid.
1 9 5. De Jaarstelling der evenredige gelijkheid , ten gevolge van het bq de voorgaande paragraaf bepaalde I zal ge.schieden , door het te veel bedragende der quota van den te
hoog belasten schatpligtige om te slaan over de quota's, die
ter vergelijking genomen , ten juiste bedrage als tusschen
de belanghebbenden is overeengekomen. (Ibid. art. log.)
S 196. In gelijker voege zal worden te werk gegaan , wan=
neer de belastingschuldigen bij erkenning eener in het nadeel des klagers bestaande ongelijkheid , het bedrag der overschatting echter minder hoog dan hij hebben gesteld , en hij
(klager) te kennen gegeven heeft, daarin te berusten , hetzij
dadelij k , Iig (IeSZelfs aanmerkingen , ten overstaan van den
plaatselijken zaakvoerder of bevoegden overheids-persoon ,
hetzij , vervolgens , bij verklaring , op het daartoe bestemde
register, ter seeret irq des bestuurs af te leggen, alvorens hetzelve uitspraak nebbe gedaan. (Ibid. art. io4.)

,Benoeming van schatters, in geval van verschil
van gevoelens.
t r. Ingeval eener weigering door den bezwaarde , om
in de door de schatpligtigen, wier quota's in vergelijking zijn
genomen , omtrent de bestaande onevenredigheid, , opgegevene
verhouding te berusten , of ook , wanneer die schatpligtigen
het verzoek als geheel van grond ontbloot hebben beschouwd,
zal het bestuur twee schatters benoemen , waarvan een in de
land meetkunst ervaren , ten einde tot ee ri e vergelijkende begrouti ng van liet bclastbPar inkomen , tot des klagers en tot
elk der in veigvlgking genomene quota's betrekkelijk, en ,
zoo noodig , cell's tot opmeting der eigendou anen , welke
dezelve omvatten,, over te gaan. (Ibid. art. 105.)

Voorbereidend werk tot de schatting.
§ i q0. De schatters zullen , ter secretarij des bestuurs,
ligten 's klagers memorie met de bijlagen , mitsgaders het door
«ten plaatselijken vakvoerder of overheids-persoon overgeleg.
de \'CI sla!f , inhoudende de aanmerkingen der belastingschuldigen. Het bestuur zal dag en uur der door schatters te
doene opneming bepalen, en dezen , den klager en de belastingschuldigen , wier quota's ter vergelijking zijn bijgebragt,
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,daarvan ten minste zes dagen te voren verwittigen. (Let
van 2 Messidor , 7de jaar, art. i o6.)
Schatting.
§ 199. De klager en de andere belanghebbende belastingschuldigen zullen de percelen aanwijzen , en de door de
schatters te vragen inlichtingen geven.
Bijaldien de klager of de gezegde belastingschuldigen of iemand hunner mogten in gebreke blij ven,, ten bepaalden dage
en ure zich ter bestemde plaatse te vervoegen , of aldaar een
zaakgelastigde in hunne plaats te zenden, zal , niettegenstaande derzelver afwezigheid , door de schatters tot de opneming
worden overgegaan. (Ibid. art. 107.)
Onderzoek , in geval van beweerde ongelijkheid tusschen de schatting der ongebouwde en die deigebouwde eigendommen.
S 200. Zoo wanneer het zake is eenex ongelijkheid in de
schatting der ongebouwde eigendommen van de eene , en der
gebouwde van de andere zijde, zal de plaatselijke zaakvoerder
of overheids-persoon , wien , volgens 9 1 9 1 hiervoren , des
bezwaardens memorie met de bijlagen door het bestuur zijn
toegezonden , de zetters te zamen roepen , hun de stukken
mededeelen , in hunne tegenwoordigheid den klager of diens
zaakgelastigde hooren, en , ingeval hij , onverminderd de bij
deszelfs memorie opgegevene , nog andere aanmerkingen , hetzij schriftelij k , hetzij mondeling , voor te dragen heeft , daarvan nota nemen , welke door den belanghebbende zal moeten
worden geteekend ,, of waarbij van de redenen der niettee-lening melding zal geschieden. Vervolgens wordt de zaak bij
de zetters in overweging genomen. Het verslag dier overweging , in hetzelfde katern , dadelijk op 's klagers aanrnerkingen volgende , zal door elk hunner worden onderteekend , of
vermelding der redenen van de nietteekening inhouden.
De plaatselijke zaakvoerder of overheids-persoon zal de gezamenlijke stukken , binnen het kortstmogelijk verwijl, , aan het
bestuur overleggen , met terugzending tevens van des bezwaardens memorie, benevens hare bijlagen. (ibid. art. roS.)
Beraadslaging der zetters.
4 201. Bij erkenning der ten nadeele des klagers bestaande
ongelijkheid , en begrooting derzelve met hem ten evengelijken
bedrage , wordt zulks door de zetters bij het verslag van der-
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zelver overwegingen verklaard. Bij niet-erkenning van het
door den klager beweerde, doen zij , bij hetzelve verslag,
opgave van het verschil hunner meening desaangaande met de
zij ne. (Wet van 2 Messidor ,'de jaar , art. i o9.)
_

Beslissing des bestuurs , ingeval van gunstig of gedeelto‘gk gunstig ac1aj s der setters.
§ 202. Wanneer de . zetters de onevenredigheid erkend, en dezelve met den klager ten evengehjken bedrage b e—
groot hebben, zal het bestuur aan hen opdragen de Jaarstel-1
ling der evenredige gel ijkheid tusschen de ongebouwde en
gebouwde eigendommen , door middel van overbrenging, in de
juiste en erkende verhouding, van het bedrag . dei overschatting
van de eene soort van eigendommen op die, welke de eerste
schatting begunstigd had.
In gelyken voege zal worden te werk gegaan , wanneer de
zetters , de ongelij kheid erkennende, dezelve nogtans beneden
bet door den klager opgegeven bedrag'hebbeu gesteld , en
laatstgemelde daarin , hetzij dadelijk bij zijne aanmerkingen,
hetzij vervolgens op het register ter secretarij des bestuurs ,
alvorens de uitspraak zij gedaan , verklaard heeft te berusart. I
ten.
(ibid.

to.)

Benoeming van schatters , in geval van verscliïl van
gevoelen.
c 203. Bij weigering des klagers , om in de door zetters ,
ten aanzien der door hen erkende ongelijkheid , opgegevene
verhouding te berusten -- of ook , ingeval laatstgemelde het
bezwaar gansch en al van grond ontbloot hebben gekeurd ,
zullen door het bestuur worden benoemd twee schatters ,
waarvan een ervaren in de landmeetkunst, ten einde over te
gaan tot eene vergelijkende begrooting van het belastbare inkomen der gebouwde eigendommen van de eene, en der ongebouwde van de andere zijde , mitsgaders tot zoodanigc opmeting , als noodig zou kunnen zijn. (Ibid. art. Ii t.)

Voorbereiding tot de schatting.
4 204. De schatters zullen , ter secretarij des bestuurs,
ligten des klagers memorie met hare bijlagen , mitsgaders liet
verslag van de overwegingen der zetters en den legger der
gemeente. Voorts zullen , wat het overige des werks aangaat,
de schatters , de zetters, de klager en het bestuur zich, ieder
voor zoo veel hem betreft, gedragen overeeiiko.ulstig de be-
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palingen , vervat in § § 1 t6 , 117 en t 1 u hierboven , betrekkelijk de verzoeken om vermindering van grondbelasting.
(Wet van 2 Messidor ,'de jaar, art. 112,)
Overlegging door schatters van derzelver verslag.
S 205. De schatters zullen het schriftelijk verslag hunner
verrigting , binnen de vijf dagen na den afloop hiervan , ter
secretarrj des bestuurs overleggen , om het even of de zaak
ongelijkheid in de quota's , dan wel onevenredigheid tussehenn
de ongebouwde eigendommen ter eerre; en de gebouwde ter
andere zijde, betreft.
De schatters zullen , gel ijktijdig , ter secretarij teruggeven de
stukken , aldaar door ben geligt. (Ibid. art. 113.)
Verderen loop aan cle zaak te geven.
De bepalingen ven I§ 120, 121, 122 en 121
§ 206.
hierboven , betrekkelij k tot de verzoeken om vermindering
Van grondbelasting, Worden verklaard ook van toepassing te
iiln ten aanzien van alle verzoeken tot daarstelling van even-,
zedige gelijkheid , ter zake, hetzij van ongelij kheden in de
quota's , hetzij van onevenredigheid tusschen de ongeboricvde
en gebouwde eigendommen.
Ingeval het bezwaar ongelijkheden in de quota's betreft ,
zal het , bij § 12 t , ten behoeve des klagers g epaalde , insgelijks plaats hebben ten behoeve der belastingschuldigen ,
wier quota's ter vergelijking zijn bijgebragt. (ibid. art. i r4.)
Beroep wegens de beslissing Eies bestuurs, in geval
het zake is van ongelijkheid in de quota's.
Wanneer, in zake van bezwaar wegens onge§ 207.
lijkheid in de quota's , de klager of e6n der belastingschuldigen , wier quota's ter vergelij king zij n genomen, zich , door
de beslissing des kantons- of gemeente-bestuurs, te kort gedaan achten , zullen zij deswege, hij eenvoudige memorie,
zich op het centraal departernents-bestuur beroepen kunnen.
Bij die memorie zullen het onderwerp en de redenen des beroeps op het centraal bestuur , met juistheid aangeduid worden. (Ibid. art. 115.)
Benoeming van herschatters.
208. Bijaldien het beroep is gegrond op eerfe vooronderstelde onjuist- of onvolledigheid in het werk der schatters,
aan welke , door bet kantons.-. of gemeente-bestuur , de ver-
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gelijkende begrooting van de quota des klagers , en van de
in vergelijking bijgebragte was opgedragen, en , ingeval er grond
tot eene herschatting bestaat , zal het centraal bestuur, te,.
einde daartoe over te gaan , twee schatters benoemen , waarvan een in de landmeetkunst is ervaren. (Wet van a les-

sidor, yde jaar, art. 1,6.)
Voorbereiding tot het werk der herschatting.
1 209. De schatters zullen de memorie van beroep en al
de overige stukken ligten. Het centraal bestuur zal dag en
uur der opneming bepalen , en deswege, ten minsten tien dagen bevorens, de schatters , den klager en de belastingschuldigen , wier quota's ter vergelij king zij n genomen . verwittigen.
_Voorts zal men te werk gaan op den voet , bq g 199 hierboven bepaald. (Ibid. art. i v.)

Beroep wegens de beslissing des bestuurs , ingeval het
zake is van ongelijkheid in de schattingen der
gebouwde en ongebouwde eigendommen.
1 210. De bepalingen , in § § 124 en volg. vervat, betrekkeliik de verzoeken om vermindering van grondbelasting ,
fijn ook van toepassing in zake van verzoeken tot daarstelling
der ,evenredige gelij kheid , uit hoofde van , bezwaar wegens
onevenredigheid tusschen de schattingen dei ongebouwde en
der gebouwde eigendommen. (Ibid. art. i18.)
S 211, De bepalingen van Q § 128 , 15o, t 31 en 135 worden desgelijks van toepassing verklaard , in zake van verzoeken tot daarstelling der evenredige gelijkheid , uit hoofde van
onevenredigheid in de quota's. (Ibid. art. 119.)

Term jn van beroep.
Geenerlei beroep op het centraal departementsbestuur zal 3 in zake van bezwaar wegens ongelijkheid in de
S 212.

quota's , worden aangenomen , na verstrijking van eene maand,
te rekenen van den dag der kennisgeving, volgens § § 12 t
en 206 hierboven , door het Iantöns- of gemeente-pestuur
gedaan ; zooi aan deti klager als aan de belastingschuldigen ,
mier quota's ter vergelijking zijn genomen: (Ibid. art. i 2o.)
§ 213. Voorschreven termijn wordt , ten behoeve zoo des
klagers als der belastingschuldigen , wier quota's ter vCi'gelijwking zijti genomen , met vijftien dagen verlengd , ingeval dezelve op eenen afstand van meer dan twintig myriameters
buiten het departeiez t woonachtig zijn i en met nog vijftien
I. D. Il, St.
Q
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andere dagen , wegens elke twintig myriameters daarenboven,
Gelij ke termijns-verlenging wordt toegestaan ingeval van trjdelijk verblijf buiten het departement, ter zake van eenige
openbare dienst. (Wet van 2 Messidor ,;de jaar , art. /21.)
fevoegdlieid der bPlastingsclzuldigen , tot indiening
van gemeenschappelij ke verzoeken.
214. De bclastingsclhuldigen hebben de bevoegdheid
om , hetzij in zal e van ongelykheidi n de quota's , hetzij wegens onevenredigheid tnsschen de ongebouwde en gebouwde
eigendommen , gemeenschappelijk, de daarstelling der evenredige gelijkheid in te roepen. Dusdai fige gemeenschappelijke
verzoeken zullen worden ingediend , onderzocht en beslist in
gelijken voege , als ten aanzien van die der enkele schatpligtigen is voorgeschreven. (Ibid. art. 122.)
yereenig ing, door het bestuur, van onderscheidene
gelijksoortige verzoeken.
Zoo onderscheidene belastingschuldigen , ieder
§ 215.
op zichzelve , dwarstelling der evenredige gelijkheid verzocht , en dezelfde quota's ter vergelijking genomen hebben,
zal liet bestuur , bij besluit, dusdanige verzoeken verklaren
te zij n vereenigd , ten einde dezelve, als waren zij , bi j dezelfde memorie , gemeenschappelijk gedaan , onderzocht en ter
beslissing gebragt worden.
Het bestuur zal vervolgens al de memorieti en bijlagen,
mitsgaders het besluit nopers derzelver vereeniging, op den
voet bij §` 1 9 t bepaald , aan den plaatseliJken zaakvoerder of
benoemden overheads-persoon doen toekomen , en deswege
elk der bezwaarden , mitsgaders elk der belastingschuldigen ,
wier quota's ter vergelij king zij n biygebragt, doen verwittigen.
( Ibid. art. 123.)
Zoo een of meer der bezwaarden, op den voet bij
§ 216.
de voorgaande paragraaf omschreven, hunne verzoeken afzonderlijk ingelel erd , en , behalve de quota's , door hunne
rnedebezwaarden ter vergelijking genomen , ook nog andere,
om het even welke , opgegeven hebben , zullen ook deze met
de quota van eiken bezwaarde worden vergeleken. ,(Ibicl.
art. 124.)
S 217. Zoo onderscheidene belastingschuldigen , ter inroeping `an de daarstelling van evenredige geli j kheid tusschetr
de ongebouwde en de gebouwde ei endomten, afzonderlijke
mcmoriën hebben Ingediend , zal het bestuur alle deze ver-
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zoeken verklaren te zijn vereenigd , ten einde te worden onderzocht en ter beslissing gebragt , in gelijker voege , ah waren zij gemeenschappelijk en b ij dezelfde memorie ingediend.
Voorts zal hetzelve al de menaorien en belagen , niet het besluit van vereeniging, op den voet bij § i g t hierboven voorgeschreven , aan den plaatselgken zaakvoerder of benoemden
overheids-persoon overleggen, en de onderscheidene bezwaarden daarvan verwittigen. (Iet van 2 Messiclor, xde jaar,
art. 1 25.)
Termijn van inlevering oer verzoeken tot daarstelling der evenredige gelijkheid.
Geenerlei verzoek , tot dwarstelling der evenredige
§ 218.
gelijkheid ingeleverd , hetzij door enkele , hetzij door onderselbeeidene vereenigde belastingschuldigen, zal worden aangenomen na verstrijking der drie jaren , volgende op de afkon-.
diging der overlegging ter secretarij des bestuurs , van den
legger des kohiers , noch ook na verstrijking van den termijn ,
bg de volgende paragraaf te bepalen.
Zoo , bij voorbeeld , die afkondiging van de overlegging
des leggers heeft plaats gehad in den loop des eden jaars,
Zal geen verzoek tot daarstelling der evenredige gelijkheid ,
door eenen of meerdere schatpligtigen gedaan . worden aan..
genomen na verstrijking van het r ode jaar, noch ook na de
termijnen bij de volgende paragraaf te bepalen. (Ibid. art.
1 26.)
Alle ter daarstelling van de evenredige gelijkheid
§ 219.
van wege eenen of meerdere belastingschuldigen gedane vera,
zoeken , zullen b ij het kantons- of gerzieente-bestuur behooTen te worden ingeleverd of vóór het uiteinde der drie eerste
maanden onmiddellijk volgende op die der afkondiging van
de overlegging des leggers van het kolder , ter secretarij van
het bestuur , of, vervolgens , vuur den eersten Thermidor
van elk der drie jaren , die op dat der gezegde afkondiging
onwiddellijk volgen. (Ibid. art. 127.)
Termijn voor het onderzoek en de beslissing:
5 220. Het kantons- of gemeente-bestuur zal elk jaar
na verstrijking van den bij de voorgaande paragraaf bepaaideri
termijn , doch niet vroeger , zich onledig houden met de té
nemen beslissingen op de onderscheidene , bij hetzelve ingei
komene, verzoeken ter daarstelling van de evenredige ge 9kQ 2
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held , en met de vooraf noodzakelijke vormen. Hetzelve zal l

wegens niet een dezer vormen , den hij deze paragraaf vast-0
Bestelden termijn kunnen vooruitloopen , op straffe van nietigheid van al het verrigte. (Iet van z Alessidor , ,ede
)aar , art. 128.)

,In welke gevallen de verzoeken tot daarstelling der
evenredige gelijkheid niet aangenomen kunnen
worden.
Geenerlei verzoek tot daarstelling der evenredigeS 221.
gelijkheid, ter zake van onevenredigheid in de quota's , zal
worden aangenomen:
1°. indien hetzelve enkel strekt, om des bezwaarden quota
terug te brengen tot de bij de wet bepaalde verhouding tusschen de grondbelasting en de inkomsten der
grondeigendommen;
2°. ingeval de ter vergelijking bijgebragte quota's naar diezelfde of nog hoogere evenredigheid belast zijn;
3°. wanneer de quota des bezwaarden met de eene of
meerdere ter vergelijking bijgebragte quota's niet een
evenredig verschil van belasting oplevert van ten minsten
een tiende.
Behoudens norgtans des bezwaardens bevoegdheid , om in de
twee eerstgenoemde gevallen een verzoek tot vermindering in
te leveren. (Ibid. art. 129.)
Geenerlei verzoek tot daarstelling der evenredige
S 222.
gelijkheid, ter zake van onevenredigheid tusschen de onge..
bouwde en gebouwde eigendommen , zal worden aangenomen,
Wanneer het verschil in de evenredigheid der belasting van
de eerre met die der andere soort van eigendommen niet ten
minsten een tiende bedraagt. (Ibid. art. i5o.)
Andere beperkingen.
S 227. De daarstelling der evenredige' gelijkheid , voorge-

schreven ter zake van o fl-gelij kheid in de quota's , zal geetie
der in vergelijking genomene quota's immer vermogen te doen
opvoeren boven ede bi) de wet bepaalde algemeene verhouding
tusschen de grondbelasting en de inkomsten der 'grondeigendommen. Wel zal zulks plaats kinnen hebben ten gevolge
der daarstelling van evenredige gelijkheid , voorgeschreven iii
zake van bezwaar wegens onevenredigheid tusschen de ongehouwde eigendommen ter eene, en de gebouwde ter andere
zijde: behoudens nogtans de bevoegdheid van dien het aan-
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gaat, en zelfs van de gemeente, om , in dus{lanig geval , naar
de bij deze wet voorgeschrevene vormen , vermindering van
grondbelasting te vragen. (Wet van 2 tblessidor, 7de jaar,
art. 131.)
§ 224. De daarstelling der evenredige gelijkheid zal over
geen vroeger jaar , dan dat waarvoor dezelve was ingeroepen,
ten behoeve des bezwaarden werken kunnen, en zal dezelve
niet vermogen ingeroepen te worden , dan over het jaar der
afkondiging xan de overlegging des leggers van het kohier ter
secretarij des bestuurs , onder inachtneming van het bij ` 219
hierboven voorgeschrevene , of ook , vervolgens, ten aanzien
van het jaar , volgende op dat., waarin de memorie van bezwaar ter secretarij is ingeschreven. (ibid. art. 132.)

Onveranderlijkheid der nieurogeregelde verhouding.
S' 225. Zoo dikwij ls de bezwaren, Wegens ongelijkheid ih
de quota's , tot daarstelling der evenredige gelij kheid aanleiding hebben gegeven , zuilen de quota's des bezwaarden zoo—
wel als dergenen , welke door hem ter vergelij king waren
bijgebragt , derzelver onderlinge evenredigheid behouden moeten tot tijd en wijle, dat er eene nieuwe algemeene schatting
van het belastbaar inkomen des grondgebieds van de geheele
gemeen te geschiedt.
Hetzelfde zal plaats hebben ingeval van daarstelling der
evenredige gelij kheid tusschen de ongebouwde eigendommen
ter eene, en de gebouwde ter andere zijde. (Ibid. art. 133.)
226. Zoo , na de daarstelling der evenredige gelijkheid
tusschen de quota's van twee of meerdere belastingschuldigen
derzelf de gemeente , eene dier quota's , hetz j des bezwaarden
of van een ander, in een volgend jaar , door eenen anderen
klager ter vergelijking wordt bijgebragt , en diens verzoek tot
daarstelling der evenredige gelijkheid mede wordt ingewilligd,
zalde overbrenging , dien ten gevolge , niet maar alleen op
de in vergel ij king genomene quota , maar ook op al de vroeger met deze vergelekene, plaats hebben : invoege dat, na
deze laatste verdeeling , de evenredige gelij kheid zij daargesteld , zoo tusschen de vroeger vergelekene quota's en de nieuwlings ter vergelij king bijgebragte quota onderling, als tusschen
laatstgemelde en de quota des nieuwopgekomen klagers. (ibid.
art. 134)
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.13, VAN DE VERZOEKEN TER HAARSTELLING DER TVEN.
REDIGE GELIJKHEID TUSSCHEN GEMEENTEN, IN
DEN KREITS VAN HETZELFDE BURGERLIJK
BESTUUR GELEGEN.

,samenroeping der zetters,
S 227. Zoo een plaatselijke zaakvoerder van oordeel is ,
dat er , de belastbare waarde van al de grondeigendommen,
zijner gemeente , met de belastbare waarde der grondeigendommen van eene of meer andere gemeenten deszelfden kan-.
tons vergeleken zijnde , in de verdeeli ig des contingents van
het kanton in cie grondbelasting , ten nadeele zijner gemeente , onevenredigheid bestaat, zal hij de zetters te zamenroepen , en hun het onderwerp ter overweging voorstellen. (Iet
van 2 Messiclors, ;de jaar , art. 1350
Beraadslaging.
223. Ingeval de meerderheid der zetters met den plaatselijken zaakvoerder van gevoelen is , dat er, in de verdeeling des aanslags van bet kanton in de grondbelasting , ten
nadeele hunner gemeente , onevenredigheid bestaat , en het
belang der gemeente deswege voorziening vordert , zal door
dien worden verklaard :
1 9 . op welk bedrag zij het geheele belastbaar inkomen hcmner gemeente begrooten;
2°. op welk bedrag zij het geheele belastbaar inkomen begrooten van elke der gemeenten , door hen ter vergelijking bijgebragt.
Het verslag hunner overweging zal worden opgemaakt door
den plaatsel ij ken zaakvoerder of zijnen adjunct , en geteelkend
door allen die er deel in hebben genomen , of wel de vermelding behelzen der oorzaak , waarom deze of gene niet
heeft geteekend.
Van gemeld verslag zullen zoo vele minuten worden opgemaakt als er gemeenten zijn in vergelijking genomen, en nog
enne daarenboven. (Ibid. art. 136.)
Inlevering,
229. Bovenstaande voorschriften achtervolgd zijnde , zal
5
de plaatselijke zaakvoerder, namens de gemeente , bij het- centraal departernents-bestuur eene memorie inleveren tot inroepitag van de dwarstelling der evenredige gel9kheid tusschen de
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voornoemde gemeente en diegene, welke de zetters zijn overeengekomen in vergelijking te nemen.
Bij die memorie zullen door hem worden overgelegd : °. de
bewij sstukken , indien er zien ; 2°. het verslag van de overweging der zetters ; 3°. eene nota , geti okken uit den legger
des kohiers van de bezwaarde gemeente , mitsgaders uit den
legger van elke der in vergelijking genomene gemeenten , welke
nota, afgegeven door den secretaris en bevestigd door den
voorzitter des bestuurs , zal moeten inhonden eene aanwijzing
van het bedrag , volgens voornoemden legger , der schatting van
het belastbaar inkomen , zoo der bezwaarde , als van elke der
overige gemeenten. VToorschrevene memorie , bidagen en nota ,
zullen aan het centraal bestuur worden overgelegd , in gelijken
getale dubbelen , als er gemeenten in vergeli j king zij n genomen , en evenveel minuten van het verslag der overweging
van de zetters der bezwaarde gemeente daarnevens gevoegd.
Eene andere minuut van hetzelfde verslag zal voorden overgelegd ter secretarij van bet kantons-bestuur , en aanteekening
deswege op het daartoe bestemde register geschieden. (wet
van 2 Messidor, 7cle jaar, art. 137.)
Verzending der stukken aan het kantons-be s - uur.
230. Naarmate van derzelver ontvangst, zal het centraal
bestuur al de verzoekschriften , tot daarstelling der evenredige
gelij kheid , op deszelfs secretarsj op het register doen inschrij
-ven,bi detnag ldestukn,bidage n
verslagen van de overwegingen der zetters van de bezwaarde
gemeente toezenden aan bet kantons-bestuur , in welks kreits
die gemeente liggende is ; een en ander na zich te hebben
verzekerd , dat de voorgeschrevene vormen zij n in acht genomen. (Ibid. art. 138.)
Verzending der stukken aan de belanghebbende
gemeenten.
S 231. Het kantons-bestuur zal onverwijld een exemplaar
der memorie, van elk der bi jlagen , mitsgaders van liet verslag , in de beide voorgaande paragrafen vernield , doen geworden aan elk der zaakvoerders van de in vergelijking genomene gemeenten. Deze zal binnen de tien dagen de zetters ,
tot bet uitbrengen hunner gevoelens dienaangaande , te zamen
roepen , en vervolgens al de stukken , met het verslag der
Ayci ve ing van de zetteKs zijner gemeente , aan hetkantons,.
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bestuur opzenden , hetwelk , na aanteekening daarvan op het
register, gelijke opzending doen zal aan het centraal departemcnts-bestuur. (fil et van 2 Messidor,,de jaar , art. t39.)

Verklaring van het gevoelen der zetters.
§ 232. Zoo de zcttcrs van elke der in vergelijking geno-.
pnenc gemeenten , ieder, in zoo verre, de onevenredige verdeeling ten uadcele der bezwaarde gemeente erkennende, met
deze bet verschil op gelijk bedrag begro,oten, zal zulks bij he;
verslag der overweging worden verklaard. Ingeval zij van eene
andere meenipg zijn , zal bij hetzelfde verslag de hoegrootheid des verschils worden uitgedrukt. (ibed. art. t40.)

Gunstige beslissing, hij erkenning des bezr'aara.
§ 255. Ingeval de zetters der in vergelijking genomene
gemeenten de ongelijkheid der verdeeling in het nadeel der
geklaagd hebbende gemeente erkend , en het verschil met baar
op gelij k bed rag begroot hebben , zal het centraal departements-bestuur aan het kantons-bestuur opdragen de daarstel
ling der evenredige gelijkheid over de geklaagd hebbende en
de in vergelijking genomene gemeenten , door middel van
omslag, over laatstgemelde, des bedrags van de overschatting der eerstgenoemde , in eene juiste evenredigheid , en naar gelang der erkende meer of min drukkende
verhoudingen : en in dier voege, dat, na die overbrenging,
de geklaagd hebbende met elk der in vergelijking genomene
gemeenten in behoorlijke evenredigheid sta. (Ibid. art. 141.)

Gedeeltelijk gunstige beslissing.
§ 234. Op gelijken voet zal worden te werk gegaan , wanneer de in vergelijking genomene gemeenten , bij erkenning
van het bestaan (lcr ongelij kheid , dezelve nogtans minder groot
dan de geklaagd hebbende gemeente hebben geschat : voor zoo,
ver , namelijk, de zetters dezer laatste , ter overweging opgeroepen , in haren naam verklaard hebben daarin te berusten. (Ibid. art. 142.
§ 2'55,. Ten einde , in het geval , bij de voorgaande paragraaf omschreven , de overwegingen der zetters van de geklaagd hebbende gemeente gemakkelij k te maken, zal het kantons,l ^ estuur de verslagen der overwegingen van de zetters
der in vergelij king genomene gemeenten mededeelen aan den
zaakvoerder der geklaagd hebbende gemeente , en zulks tegen
bewjs , door dezen schriftelijk op het ter secretarj gehouden
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register te stellen. De zaakvoerder der geklaagd hebbende
gemeente, de evengemelde verslagen voorts aan de , tot dat
einde te zamen geroepenene, zetters overleggende , zal van
ben vorderen, dat zij den inhoud daarv, n in overweging nemen, en vervolgens , in het belang der gemeente , Bene juiste
verklaring doen van al of niet berusting, ter zake in de voor*
gaande paragraaf bedoeld. Deze verklaring, door hem of zij
-neadjuctopgemak,zlverogns,bev dhem ,
degedeelde verslagen, wederom ter secretary des bestuurs
overgelegd , en deswege aldaar op het register aanteekening
genomen worden.
Het kantons-bestuur zal de gezamenlijke stukken onverwijld
aan het centraal departements-bestuur opzenden. (Ibid. art.
14,x.

.Benoeming van schatters, br' verschil pan gevoelens.
§ 236. Zoo de geklaagd hebbende gemeente geweigerd
beeft , in de , door de in vergelijking genomene gemeenten ,
opgegevene verhouding der bij dezelve erkende onevenredigbeid te berusten , of wel , zoo deze gemeenten het bezwaar
als gansch en al van grond ontbloot hebben gekeurd, zal het
centraal bestuur twee schatters benoemen, waarvan een in de
landmeetkunst ervaren , ten einde tot de begrooting van het
belastbaar inkomen , zoo der geklaagd hebbende , als der in
vergelijking genomene gemeenten, over te gaan. (Ibid. art.
44.)

Voorbereidend werk tot de schatting.
F 23 7. De schatters zullen , ter secretari van het centraal
bestuur, tegen bewijs , de memorie van bezwaar en verdere
stukken ligten : desgelijks zullen zij , ter secretary van het kantons- bestuur , tegen bewijs, ligten kunnen de leggers , zoowel der geklaagd hebbende gemeente , als van die , welke in
vergelijking zijn genomen.
Het centraal bestuur zal dag en uur der door de schatters tf::
do( ne opneming bepalen , en zoowel deze , als het kantonsbestuur daarvan , ten minste tien dagen bevorens , verwittigen , door welk laatste onverwijld dusdanige kennisgeving gesrbieden zal aan den zaakvoerder van elke belan t hebbende
gemeunte. (Ibid. art. 145.)
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Schatting.
S 238. De plaatselijke zaakvoerder van de geklaagd heb.
bende gemeente , zoowel als die der in vergelij king genomene, zullen elk twee verschillende commissarissen benoemen ,
ten einde den schatters de door hen te vragen inlichtingen
te geven.
Bijaldien verschillende gemeenten ter vergelijking zijn bijgelragt, zal de plaatselij ke zaakvoerder van elk derzelve niet
meer dAn éénen comanitisaris benoemen , ten einde gezamen10 met de twee, welke de zaakvoerder der geklaagd hebbende gemeente heeft benoemd , de inlichtingen te geven , die
schatters zouden kunnen vragen.
Ingeval één of meer der commissarissen mogten in gebreke
blijven zich ten bepaalden dage en ure ter aangewezene plaatse
te begeven , zal , niettegenstaande hunne afwezendheid , door
schatters tot de opneming worden overgegaan. (Ijllet van 2
,Messidor, .7de jaar, art. 146.)
Overlegging van het verslag der schatters.
§ 239. Binnen tien dagen na den afloop van hun werk ,
zullen de schatters hun schrifteli j k verslag, benevens al de
door hen geligte stukken , ter secretarij van het centraal bestuur , en de leggers ter secretarij vaii het kantons-bestuur
overleggen. (Ibid. art. 147.)
Beslissing.
S 24o. Dadelijk na de voorschrevene overlegging , zal de
commissaris van het uitvoerend bewind bij het centraal bestuur de stukken ter kennisneming ligten , edoch die niet langer dan tien dagen onder zich houden hunnen. Binnen de
tien volgende dagen zal het centraal bestuur uitspraak doen ,
en , naar gelang der omstandigheden , of het kantons-bestuur
tot daarstelling der evenredige gelij kheid tusschen de geklaagd
hebbende en de in vergelijking genomene gemeenten gelasten,
o het gedane verzoek afwijzen , en , in allen gevalle, deszelfs
} esliising nnededeelen aan het kantons-bestuur, hetwelk, na
aariteekening op het register , den plaatselijken zaakvoerder
van elke belanghebbende gemeen te daarvan verwittigen zal.
(ibid. art. i43.)
Tezamenvoeging der verzoeken.
§ 241. Zoo , in hetzelfde jaar en binnen den voorschreven termij n , de daarstellinti der evenredige gelijkheid door
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onderscheidene gemeenten is gevraagd , en dezelfde gemeente
of gemeenten door alle in vergelij king is of zij n genomen
zal het centraal bestuur , alvorens de stukken aan het kantons-bestuur toe te zenden , bij besluit , de onderscheidene
verzoeken verklaren te zij n vereenigd , en vervolgens dat besluit en de verschillende mernorien en bijlagen aan het kantonsbestuur doen geworden.
In het voorschrevene geval zal de vergelijking geschieden ,
zoowel tussehen de in vergelij king genomene gemeente of geIneenten ter Bene, en elke der geklaagd hebbende gemeenten
ter andere zijde , als tusschen deze laatste onderling. (Wet
van 2 Messidor, arde jaar , art. 149.)
242. Zoo , in hetzelfde jaar en binnen den voorschreyen termijn , door onderscheidene gemeenten daarstelling der
evenredige gelij kheid gevraagd , en door eene of meer daarvan , behalve de gemeente of gemeenten door de overige ter
vergelijking bijgebragt , ook nog andere worden opgegeven ,
zullen deze laatste insgeli j ks met elk der geklaagd hebbende
gemeenten worden vergeleken. (ibid. art. 150.)
2 t7. Zoo , de daarstelling der evenredige gelij kheid door
eene gemeente gevraagd zij nde , de zoodani F e ten zelfden jare,
bienen tien voorschreven termij n , door eene andere gemeente
in vergelij king wordt genomen , zal het centraal bestuur , op
den voet bij § 241 bepaald , de verzoeken te zamen voegen,
en de vergelijking doen becv erkstelligen , zoowel tusschen de
twee geklaagd hebbende gemeenten onderling, als tusschen elk
derzelve en elk der gemeenten die , hetzij door de eene, hetzij
door de andere, ter vergelij king zij n bij gehragt. (Ibid. art. i51.)
Termijn der inlevering.
S 244. Alle ter daarstelling der evenredige gelijkheid, door
gentecnten , tot hetzelfde kanton behoorende, gedaan wordende verzoeken , zullen moeten worden opgemaakt , en de
nnemorien bij het centraal bestuur ingeleverd , binnen de twee
maanden na de, krachtens art. 3o der wet van ; Frimaire,
7 de jaar , (*) betrekkel yk den omslag , den optie,f en de ins^
vordering der grondbelasting, bewerkstelligde toezending
der bevelschriften aan de plaatselijke zaakvoerders der gezegde
gemeenten. Die termijn verstreken zijnde., zullen geene verzoekschriften meer aangenomen worden. (Ibid. art. 152.)
(*) Zi t, art. GRONDBELASTING, s ii5 , i n het Ie stuk der HANDLEI-4
PING bladz. 332.
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Term jn voor de behandeling.
S 245. Dade lijk na verstrijking van den bij cle voorgaande
paragraaf bepaalden termijn , doch niet vroeger, zal het centraal bestuur zich met de, op de onderscheiden, door voormelde gemeenten ingediende , verzoeken tot daarstelling der
evenrecair e gelijkheid , te nemen beslissingen , en de vooraf
noodzakelijke vormen onledig houden ; zullende gemelde termij n , op straffe van nietigheid van al het verrigte, wegens
geene dier vormen kunnen worden vooruitgeloopen. (Filet
van 2 Messidor , iele jaar , art. 155.)
In -welke gevallen de verzoeken tot daarstelling der
evenredige gelzjL•heid niet vermogen te worden
aangenomen.
Geen verzoek tot daarstelling der evenredige ge§ 246.
lijkheid tusschen gemeenten , in den kreits van hetzelfde burgerlijk bestuur gelegen , zal worden aangenomen : 1°. zoo het
verzoek der bezwaarde gemeente enkel strekt, om haren aanslag tot de bij de wet bepaalde algemeene verhouding tusschen
de grondbelasting en de inkomsten der grondeigendommen to
doen afdalen ; 2 " . zoo de ia vergelijking genomene gemeenten
naar dezelfde of nog hoogere verhouding zi jn belast: behoudens, in beide olie gevallen, de bevoegdheid der bezwaarde
gemeente , om vermindering van grondbelasting te vragen.
(ibid. art. 154.)
Desgelijks zal het verzoek niet worden aangeno§ 247.
men-, zoo er tusschen het contingent der bezwaarde, en dat
der ter vergelijking genomene gemeente , niet een evenredig
verschil bestaat van ten minsten een twintigste. (Ibid. art.
155.)
S 243. Zoo de vergelijking eener geklaagd hebbende gemeente met onderscheidene andere een evenredig verschil van
een twintigste of meer dan een twintigste tusschen baar contingent en dat van eerre der andere gemeenten aan den dag
brengt, doch geen verschil , of een verschil van minder dan
een twintigste tusschen eerstgetnelde en de overige in vergelijking genomene gemeenten doet ontdekken , zal het verzoek tot daarstelling der evenredige gelijkheid , wat laatstgemelde gemeente betreft , niet worden ingewilligd : doch zal
die daarstelling, ten aanzien der eerstgenoemde , worden voor,
geschreven. (Ibid. art. 156.)
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Andere beperkingen.
§ 249. De Jaarstelling der evenredige gelijkheid tusschen
gemeenten van hetzelfde kanton , zal het contingent van een
of meer der in vergelijking genomene gemeenten uirumer vermogen te doen opvoeren boven de hi j de wet, tusschen de
grondbelasting en de inkomsten der grondeigendommen , bepaalde algemeene verhouding. (Ibid. art. 157.)
S 25o. De daarstelling der evenredige gelijkheid ral , ten
behoeve der bezwaarde gemeente , over geen vroeger jaar dan
dat , waarvoor dezelve is ingeroepen , werken kunnen : en zal
dezelve alleen vermogen te werden ingeroepen over het jaar,
waartoe het aan de plaatselijke zaakvoerders toegezonden
velschrift betrekking heeft. (Ibid. art. ia)

i

Onveranderlijkheid der nieuwvgeregelde verhouding,
gedurende een bepaald aantal jaren.
Zoo dikwijls eene daarstelling derevenredige gelijk—.
251.
S

beid tusschen gemeenten van den kreits deszelfden burgerlijken bestuurs beeft plaats gehad , zullen de geklaagd hebbende
gemeenten en elk der invergelking genomene, gedurende
ten minsten vijf en twintig,
onderling in de nieuwgerejaren
gelde verhouding belast blijven , ten ware , vóór het uiteinde
van dien termijn , op wettig gezag , tot eene algemeene begrooting van de belastbare inkomsten der grondeigendommen
des gehtelen kantons werd overgegaan. (Ibid. art. 159.)
Wanneer, na daarstelling der evenredige gelijkheid
§ 252.
tusschen twee of meer gemeenten van den kreits deszelfden
burgerlijken bestuurs , eene dier gemeenten , hetzij de geklaagd hebbende of eene andere, in een volgend jaar , door
eene gemeente van hetzelfde kanton , ter vergelijking wordt
bijgebragt, zal de , el ‘ e aan de proef ecg er nieuwe v ergel,j^
king met dusdani g e gera,eetite zich piet kunnen onttrekken.
(ibid. art. 16o.)
Wanneer , in geval als bij de voorgaande paragraaf
§ 253.
bedoeld, eene daarstelling der eI enredige gel ^ J kheill plaats
heeft, zal de dien ten ge;'olge te bewerkstelligen verliooging
niet maar alleen geschieden ten aanzien der gemeente , die
ter vergelijking is b igebrpt, en net betrekking tot t%elke de
voorgeschrevene vormen zij n in acht genomen : edoch over
al de gemeenten , met welke laatstgemelde in een vorig jaar
is vergeleken geworden : in voege dat, na den omslag , de
evenredige gelij kheid aanwezig bLive, zoo tusschen elke der
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Vroeger vergelekene gemeenten en die, welke niettwelings ter
vergelijking is genomen , als tusschen deze en de gemeente,
welke geklaagd heeft. (Wet van 2 Messidor, ;de jaar ,
art. 16t.)
C. OVER DE VERZOEKEN TOT DAARSTELLING DER EVEN-

$EDIGE GELIJKHEID TUSSCHEN TOT HETZELFDE DEPARTENENT $EI1OORENDE KANTONS OF GEMEENTEN, DIE OP ZICHZELVE EEN BURGERLIK Bi-,
STUUR HEBBEN.

Inlevering.
't o 4. De verzoeken tot daarstelling der ëvenr`edige ge-

lijkheid van wege kantons en gemeenten , die op zichzelve
een burgerlijk bestuur hebben , zullen worden opgemaakt bij
beraadslaging van derzelver onderscheidene besturen (Ibid.
art. 162.)
Inhoud der verzoeken.
5 25. Zoo een kantons- of gemeente-bestttnr vetmeent,
dat er , (ten nadeele van deszelfs kanton of gëmeente, bid
vergelijking van het gezamenlijk bedrag dei' belastbare inkomsten van al deszelfs of derzelver grondeigendommen, met het
'ezamenhjk bedrag der belastbare inkomsten aller grondeigendommen van een of meer andere kantons , of, op ziC$=
zelve een burgerlij k bestuur hebbende , genmeenteri ,) oneven-,
zedigheid bestaat in de verdeeling des contingents van het
departement in de grondbelasting ; zoo mede, dat het belang
des kantons of der gemeente deswege voorziening vordert,
zal bij het verslag van deszelfs overwegingen worden uitgedrukt : i °`. op welk bedrag het geheele belastbaar inkomen
des kantons of der gemeente door het bestuur wordt begroot: 2°. op welk bedrag het geheele belastbaar inkomen
van elk der ter vergelijking bijgebragte kantons of gemeenten
door hetzelve wordt berekend.
Desgelij ks zal, indien een of meer kantons , die men veigeleken wil hebben , uit onderscheidene gemeenten bestaan i
door liet bestuur worden te kennen gegeven, welke, in ieder
dier kantons, de twee gemeenten zij n , die door hetzelve
voorondersteld worden , in vergelijking tot de'-andere gemeen
ten van dusdanig kanton , het minst zwaar belast te zijn.
Van het verslag , vergezeld t• an de voorhanden zijnde be-'
wijsstukken , zullen aan het centraal bestuur zoo vele dubbe- -
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len worden opgezonden, als er kantons of gemeenten in vergehl king genomen worden , en nog ééne daarenboven, (Wet
van 2 Messidor, fide jaar, art. 163.)

Pormen , door het centraal bestuur, b ij de otzt-,
van g st des verzoeks in acht te namen.
§ 2.56. Het centraal bistuit zal , op den dag der ont^
Vangst , het verslag der overwegingen van het kantons- o f
gemeente-bestuur , bij uittreksel , op het register doen inschrijven , met aanteekening tevens op hetzelve van het aantal dubbelen en bidagen , aan hetzelve toegezonden. Ieder
dubbel, zoo des verslags als van elk der bijlagen , zal , ten
zelfden dage , of uiterlijk den volgenden , genommerd en ger.
naammerkt worden door den voorzitter van het centraal bestuur of het lid f dat denzelven vervangt. (lbid. art. 164)

lffededeeling der stukken aan de in vergeliging
genomene gemeenten.
Binnen de vijf volgende dagen zal het centraal be§ 257.
ttuur een der dobbelen van het verslag der overwegin gen van
het bezwaarde bestuur, mitsgaders een stel der bglagen, doet
geworden aan elk der besturen , wier kantons of gemeenten in
vergelgking zijn genomen : deze zullen op den dag der ontvangst, daarvan , bij aanteekening op het register doen blijken.
(Ibid. art. 165.)

Overweging der kantons- of gemeente-besturen.
§ 258.
Binnen de dertig volgende dagen zal het bestuur
tan elke in vergelij king genomene gemeente of kanton de zaak
in overweging nemen en verklaren, of en in hoeverre het
verzoek tot (laarstelling der evenredige geli j kheid aan hetzelve
gegrond voorkomt. Deze verklaring zal aan het centraal
bestuur worden opgezonden. (Ibid. art. 166.)

Bevoegdheid der besturen tat het laten doen van
plaatselij ke opnemingen.
5 259. Alvorens de zaak , naar het bepaalde bij de voorgaande paragraaf, in overweging te nemen, vermogen de besturen der in vergelij king genomene kantons of gemeenten,
ieder voor zich, twee commissarissen te benoemen , ter op1)eming van het grondgebied des kantons of der gemeente,
die zich bezwaard acht, en het nemen van inzage der leggers , hetwelk hun niet zal kunnen worden geweigerd.
Het bestuur des bezwaarden kantons of der bezwaarde ge-
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»neente zal desgelijks, alvorens tot opmaking van &smelfs var..
zoek tot Jaarstelling der evenredige gelgkheid over te gaan
twee commissarissen kunnen benoemen , ter opneming val
het grondgebied van elk der kantons of gemeenten , welke
mén vergeleken wil hebben , mitsgaders tot het onderzoek der
leggers harer kohieren , waarvan de mededeeling gezegden
'commissarissen niet ontzegd zal kunnen worden. (Wet van
2

Messidor, "de jaar , art. 167.)
Vormen, door commissarissen in acht te nemen.

S 26o, De, overeenkomstig het bepaalde bij de voorgaan'de paragraaf, benoemde commissarissen zullen tot het doel
dunner zendingen in de kantons of gemeenten niet kunnen
overgaan , dan na gesteld visa door den voorzitter des kantons- of gemeente-bestuurs , of wel door het lid dat hein
vervangt , op het besluit des bestuurs , hetwelk hen heeft benoemd. (Ibid. art. 68.)

Verklaring der kantons- of gemeente-besturen.
S 261. Wanneer de besturen der in vergelijking genorne,=
ale kantons of gemeenten , ieder in den zijnen * het bestaan
'der beweerde ongelijkheid in den omslag , ten nadeele tier
.bezwaarde gemeente of des bezwaarden kantons , en de juist-..
beid der dienaangaande door het' bestuur opgegevene verhouding erkennen, zal zulks bij de verslagen van derzelver overwegingen

worden verklaard,

Desgelijks zullen zij , ingeval hunne meening van die des bezwaarden kantons of der bezwaarde gemeente verschilt , daarbij
de hoegrootheid van dat verschil te kennen geven.
Eindelijk zullen zij , almede in hetzelfde geval , en, bijaldien het bezwaarde kanton uit, onderscheidene gemeenten bestaat, bij genoemd verslag verklaren , welke de twee gemeenten van dat kanton zijn , die zij als de , bij vergel ijking der
andere gemeenten, in hetzelve minst belaste aanmerken. (lbid.
art. 169.)

Gunstige beslissing
262. Wandeer, door de besturen der in vergelijking énomene gemeenten of kantons s de ongelijkheid in het na eei
der geklaagd hebbende gemeente of karttan is erkend te bestaan , en het verschil , door hen , ten geli jken bedrage als.
door het bestuur van dat kanton of dier gemeente begroot
zal het centraal bestuur , bij besluit, de evenredige gelijkheid
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over het bezwaarde kanton of de bezwaarde gemeente en de
gemeenten of kantons , die in vergelij king zij n genomen , daarstellen , door over dezelve in eerre onderling juiste verhouding , en , naar gelang dat de,,elve zijn erkend , vergelijking met elkanderen , meer of min zwaar te zij n belast
het bedrag der betrekkelijke overschatting van het bezwaarde
kanton of der bezwaarde gemeente om te slaan ; in voege,
dat, na dien omslag , dat kanton of die gemeente in behoorlijke verhouding sta tot elk der kantons of gemeenten ,
die in vergelijking zijn genomen. (Wet van 2 Messidor
ede jaar, art.' 17o.)
Gedeeltel jk gunstige beslissing.
§ 263. Op gelijken voet zal worden-te werk gegaan , wan-.
peer de besturen der ter vergelijking bijgebragte kantons of
gemeenten , de ongelijkheid in het nadeel des bezwaarden kantons of der bezwaarde gemeente erkennende, die nogtans tea
minderen bedrage schatten , dan door het bezwaarde gemeente- of kantons-bestuur geschied is , en dit bestuur itit
die begrooting verklaart te berusten. (Ibid. art. 17 t .)
264. Ten einde, in het geval bij de voorgaande paragraaf omschreven , de overwegingen van het bezwaarde bestuur
gemakkelijk te maken , zal het centraal bestuur aan hetzelve
mededeelen de verslagen der overwegingen van de besturen
der in vergelijking genomene kantons of gemeenten. Het bezwaarde bestuur zal , binnen de twintig dagen , beraadslagen ,
en , in het belang der gemeente of des kantons, met juistheid deszelfs al of niet berusting, ter zake bij de voorgaande para g raaf bedoeld , te kennen geven : die verklaring zal
onverwijld , met terugzending der aan hetzelve medegedeelde
verslagen , aan bet centraal bestuur worden opgezonden.
(Ibid. art. 172.)
Benoeming van schatters, in geval van verschil
van gevoelens.
§ 265. Bij weigering van het bezwaarde kantons- of gemeente-bestuur , tot berusting in de door de besturen der
in verf el ijhing genomene kantons of gemeenten opgegevene
crhouding van de erkende onevenredigheid ,.of ook , ingeval van gavé ontkenning , door dezen , van de gegrondheid
des bezwaars, zal het centraal bestuur twee schatters benoemen , waarvan een in de landmeetkunst ervaren , ten einde
over te gaan tot de begrooting van het belastbaar inkomen
11
I. D. II. St.
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zoo der zich bezwaard achtende gemeente of kanton, als van
die , welke in vergelijking zijn genomen. (Wet van 2 Messidor, 7de jaar , art. 173.)
Bepaling van gemeenten , waarover de begrooting
behoort plaats te hebben.
266. Wanneer de in vergelijking genomene kantons onderscheidene gemeenten bevatten , zal het centraal bestuur
des geraden oordeelende, de begrooting der inkomsten van
de grondeigendommen kunnen doen plaats hebben over geene
andere , dan die twee gemeenten van elk kanton , welke door
het bezwaarde bestuur waren aangeduid , als in vergelijking
Iran de overige gemeenten des kantons het minst te zijn belast : doch zal , in dusdanig geval en bijaldien het geklaagd
hebbende kanton mede uit verschillende gemeenten is te za, men gesteld , het centraal bestuur de schatting van het belastbaar inkomen alleenlijk doen bewerkstelligen over die twee
gemeenten des laatstgenoemden kantons , welke de besturen
der in vergelij king genomene kantons, aan het centraal bestuur , als de minst belastte in het geklaagd hebbende kanton
hadden opgegeven. (Ibid. art. 174.)
Ingeval het geklaagd hebbende kanton uit onder§ 267.
scheidene gemeenten bestaat , zal het centraal bestuur insgelij ks , des geraden oordeelende, de schatting van liet belastbaar inkomen kunnen eioen plaats hebben over die twee gemeenten alleen , welke door de besturen der in vergelijking
genomene kantons of gemeenten zij n aangewezen ; doch zal ,
in zoodanig geval , en wanneer de in vergeli jking genomene
kantons mede uit onderscheidene gemeenten zi j n zatnengesteld ,
de schatting van het belastbaar inkomen door het centraal departements-bestuur slechts in betrekking tot die twee gemeenp en van elk kanton gelast worden , welke bet bestuur des geklaagd hebbende kantons aan hetzelve, als dc , onder dc gemeenten van het in vergelijking genomene kanton , minst belastte zal hebben aangewezen. (Ibid. art. 175.)
Wanneer de besturen der onderscheidene in ver§ 268.
gelij king genomene gemeenten of kantons , ieder voor zich ,
twee gemeenten van het geklaagd hebbende kanton als de minst
belaste in hetzelve hebben aangeduid , doch onderling in die
aanduiding verschild hebben , zal het centraal bestuur, ingeval als hij de voorgaande paragraaf bepaald , onder de aan
hetzelve door de besturen van de onderscheidene kantons al-
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dus opgegevene gemeenten , die twee kiezen . welke .hetzelve ,
in vergelijking der overige , voorkomen minst te zijn belast.
(Wet van 2 MYlessidor, 7de jaar, art. 176.)
Voorbereidend werk tot de schatting.
4 269. De schatters zullen , tegen bewijs van ontvang , ter
secretarij van het centraal bestuur , het bezwaarschrift en de
verdere stukken ligton. Dat bestuur zal dag en uur der opneming bepalen , en daarvan , ten minsten twintig dagen be—
vorens , zoo aan het bezwaarde bestuur, als aan dat van elk
der in vergelijking genomene kantons of gemeenten , mitsgaders aan de schatters kennis geven. (Ibid. art. 177.)
Benoeming van commissarissen.
27o. Het bezwaarde bestuur en het bestuur der in vergelij king genomene gemeente of kanton , zullen elk twee onderscheidene commissarissen benoemen , om aan de schatters
de door dezen te vragen inlichtingen en opgaven mede te
deelen.
Wanneer onderscheidene kantons of gemeenten ter verge—
lifting zijn bii gebragt, zal het bestuur van elk derzelve niet
i cer dan éénen commissaris benoemen , ten einde , gezamenn
lij k met de door het bezwaarde bestuur benoemde twee con —
missarissen , aan de schatters de door dezelve te verlangen opgaven en inlichtingen te verschaffen. (Ibid. art. 178.)
Schatting.
§ 271. De door de besturen benoemde commissarissen,
zullen aan de schatters inzage geven der leggers van de kohieren hunner kantons of gemeenten , en die vervolgens weder overleggen ter plaatse waar zij die hadden geligt.
Bij aldien één of meer commissarissen in gebreken mogten
bl ij ven , ten bepaalden dage en ure , zich ter aangewezene
plaatse te begeven , zal door schatters , ondanks derzelver afwezendheid , tot de opneming worden overgegaan, (Ibid.
art. 179.)
Overlegging door schatters van hun schriftelijk verslag.
S 272. Binnen de tien dagen , na voltooiden arbeid , lullen de schatters derzelver schriftelijk verslag, benevens het
bezwaarschrift en de verder geligte stukken , ter secretarrj
Van liet centraal bestuur overleggen. (Ibid. art. 180.)
E

2
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Beslissing.
s 27 1. Dadelijk , na overlegging van het proces-verbaal'
der schatters en van de bidlagen, zal de commissaris des uitvoerenden bev‘ inds bij het centraal bestuur de stukken ligten , doch dezelve niet langer dan tien dagen onder zich vermogen te honden. Binnen de tien volgende dagen, zal het
centraal bestuur uitspraak doen , en , volgens de omstandigheden , of de evenredige golilkheid tusschen de geklaagd hebbende gemeente of kanton , en de in vergelijking genomene
gemeenten of kantons doen daarstellen , of het verzoek van de
hand wgze11 , (loch in het eene zoowel als in het andere geval deszelfs beslissing mededeelen aan de onderscheidene kantons- en gemeente-besturen, welke die , na aanteekening op
bet register , zullen doen afkondigen. (iet van 2 . lessidor, ede jaar, art. 13t.)
Nadere bepaling omtrent de wijze van daarstelling
der evenredige gele keieid.
§ 274. Bij aanneming van den maatregel, toegestaan bij
C 266 , 267 en 263 , zal de daarstelling der evenredige gelijkheid tusschen het geklaagd hebbende kanton of de gemeente , en de kantons of gemeenten , die ii; vergelij king zijn
genomen , geschieden moeten over het geheel der uit verschillende gemeenten te zamengestelde kantons, achtervolgens
de schatting van het belastbaar inkomen , over de twee aangeduide gemeenten bewerkstelligd. (Ibid. art. 182.)
Maximum van Liet aantal der in vergeigking te nemen kantons of gemeenten.
S 275. Geen kanton of gemeente , welke zich bezwaard
acht , zal , over het zelfde jaar , nicer dan drie andere kantons of gemeenten kunden in vergel ij king nemen. (Ibid. art.
M
133•
Vereeniging can verzoeken.
5 276. Wanneer, over het zelfde jaar en binnen den
voorgeschreven termijn , door onderscheidene kantons of gemeenten , de daorstelling (Ter evenredige gelij kheid verzocht
is , en deze dezelfde kantons of gemeenten ter vergelijking bijgcbragt hebben , zal , het centraal bestuur , alvorens de verslagen der overwegingen van de bezwaarde kantons- of gemeente-besturen , aan de onderscheidene besturen van de in
vergelijking genomene kantons of gemeenten, mede te deden ,
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de verschillende terzoekcn verklaren te zi j n vereenigd , en
voorts het besluit dezer vereeniging, met gemelde verslagen
en verdere stukken , aan elk der in vergelij king genomene kantons of gemeenten toezenden.
En zal , in voorschreven geval , de vergelijking moeten plaats
hebben , zoowel tusschen de in vergelijking genomene kantons
of gemeenten ter eene , en elk der geklaagd hefbende kantons of gemeenten ter andere zij de , als tusschen ieder geklaagd
hebbende kanton of gemeente , en elk andere mede geklaagd
hebbende kanton of gemeente. (kVet van 2 Messidor , 7de
jaar , art. 184.)
Wanneer , ten zelfden jare en binnen den voor§ 277.
geschreven termijn , door onderscheidene kantons of gemeenten , daarstelling der evenredige gelij kheid is verzocht, en
door één of meer derzelve , behalve het kanton of de gemcente , door de overige ter vergelij king bijgebragt , ook nog
andere «orden opgegeven , zullen ook laatstgemelclen met elk
der geklaagd hebbende gemeenten of kantons vergeleken worden. (Ibid. art. 185.)
§ 278.
Bij aldien , door een kanton or gemeente , daarstelling der evenredige gelij kheid ingeroepen zijnde , hetzelve in
bet eigen jaar , en binnen den voorgeschreven termij n , door
eerre andere gemeente of kanton in vergeli j king wordt genomen, zal liet centraal bestuur, op den voet bij § 276 bepaald , de verzoeken v ere enigen : en zal , in dusdanig geval ,
de vergelij king moeten geschieden zoo tusschen de eerst en
later geklaagd hebbende gemeenten of kantons onderling, als
tusschen elk derzelte, en al de andere in vergelijking genomene kantons of gemeenten. (Ibid. art. iUG.)
Term J n van inlevering -der bezwaren.
2 " 9. Geenerlei verzoek tot daarstelling der evenredige
gelij kheid tusschen kantons of gemeenten , op zich zelve een
burgerlijk bestuur hebbende , zal worden aangenomen , wanneer de inlevering niet geschiedt binnen de drie manden na
de aan de besturen gedane toezending des bevclschrifts , vermeld bij art. 26 der wet van 5 Frimaire , 7 de jaar , ( k) betrekLelcj k den omslag, den ophef en de invordering der
grondbelasting. (Ibid. art. 187.)
Term #n voor de behandeling.
§ 280. filet centraal bestuur zal elk jaar , na verstrijking
(*) V. Ir. Stuk bladz. 381, 111.
1k5
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van den termijn bij de vorige paragraaf bepaald , doch niet
vroeger , zich onledig houden met de op de verzoeken tot
Jaarstelling der evenredige gelijkheid , bij hetzelve van kantons ,
of op zich zelve een burgerlijk bestuur hebbende gemeenten
ingekomen , te nemen beslissingen en de vooraf noodzakelijke
vormen : het bestuur zal , wegens geenen dezer vormen, den
bij deze paragraaf bepaalden termijn kunnen vooruitloopen ,
op straffe van nietigheid van al het verrigte. (('Vet van 2
Alessidor, 7de jaar, art. 188.)
. in welke gevallen de bezwaarschriften niet zullen
worden aangenomen.
De bepalingen , vervat in § § 246 , 247 , 248 en
§ 281.
p49 hierboven , betrekkelijk de evenredige gelijkheid tusschen
gemeenten in den kreits van hetzelfde burgerlijk bestuur gelegen , worden verklaard ook van toepassing te zijn , ten aanzien der verzoeken tot daarstelling der evenredige gelijkheid
zusschen, tot hetzelfde departement behoorende , kantons of
gemeenten , een burgerlijk bestuur op zich zelve hebbende.
(Ibid. art. 189.)
Terugwerkende kracht, aan de claarstelling der
evenredige gelijkheid ontzegd.
De daarstelling der evenredige gelijkheid zal , ten
§ 282.
behoeve der geklaagd hebbende gemeente of kanton , g eenszins werken kunnen over vroegere jaren , dan waarvoor dezelve is ingeroepen , en zal dezelve alleenlek kunnen ingeroepen worden over dat jaar , waartoe het aan de kantonsof gemeente-besturen toegezonden bevelschrift betrekking heeft.
(Ibid. art. 190.)
Onveranderlijkheid van de nieuwgeregelde verhouding, gedurende een bepaald aantal jaren.
128 ï. Zoo dikwijls daarstelling der evenredige gelqkheid
gevraagd is tusschen kantons of gemeenten, op zich zelve een
burgerlijk bestuur hebbende , zullen de geklaagd hebbende
gemeente of kanton , en elk der kantons of gemeenten , welke met dezelve vergeleken zijn , onderling , gedurende ten
minste dertig jaren , in de verhouding blijven , waarin de
daarstelling der evenredige gelijkheid haar zal hebben geplaatst;
ten ware , vóór het uiteinde van dat tijdvak , op wettig gezag , tot eene algemeene schatting van de belastbare inkomsten der grondeigendommen des gebeden departenients most
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worden overgegaan. ('et van 2 Messidor, yde piar , at t.
191.)
S 284. De bepalingen van § § 252 en 253 , betrekkelijk
de verzoeken tot daarstelling der evenredige gelijkheid tusschen gemeenten in den kreits van hetzelfde burgerli jk bestuur gelegen , worden verklaard ook van toepassing te zijn
ten aanzien van verzoeken , tot daarstelling der evenredige
gelijkheid tusschen tot hetzelfde departement behoorende kantons of gemeenten , een burgerlijk bestuur op zich zelve
hebbende. (Ibid. art. 1920

D.

VAN DE VERZOEKEN TOT DAARSTELLING DER EVENREDIGE GELIJKHEID TUSSCIIEN DEPARTEMENTEN.

lizlevering.
Wanneer het centraal bestuur eens departements ,
§ 285.
bij vergelijking van deszelfs belastbaar inkomen met dat vale
één of meer andere , onevenredigheid , ten na(ieele van het
t'erstgemelde, vermeent te bestaan in den omslag der grondbelasting, en deswege gezind is daarstelling der evenredige
gelij kheid tusschen de bedoelde departementen en het zijne
te verzoeken , zal hetzelve zich wenden tot het wetgevend
ligchaam , en nevens deszelfs verzoek overleggen :
1 9 . eene opgave van het bedrag , waarop door hetzelve
het belastbaar inkomen van elke , op zich zelve een
burgerlijk bestuur hebbende gemeente , en van elk
kanton des departements wordt begroot ;
2°. eene opgave der twee kantons of op zich zelve een
burgerlijk bestuur hebbende gemeenten , van elk der
in vergelij king genomene departementen , die Hetzelve
vermeent , hij vergelijking met de overige kantons of
op zich zelve een burgerlijk bestuur hebbende gemeenten , van dusdanig departement , minst te zin
belast;
30, al de bijlagen en bewijsstukken , waardoor hetzelve vermeent bet goed gevolg zij ns verzoeks te kunnen verzekeren. (Ibid. art. 19i.)
Het verzoekschrift , de verklaringen , bewijsstukken
§ 286.
en bijlagen , achtervolgens het bepaalde bij de vorige paragraaf,
aan het wetgevend ligchaam toegezonden , zullen gelijktijdig ,
teil getale van zoo vele dubbelen als er departementen in
veiv:19king zou genomen , en nog t:éne bovendien , aan den
R:i
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minister van financiën worden overgelegd.
De minister van financien zal van die toezending , van het
aantal dubbelen en van den dag der ontvangst, in een daartoe bestemd register , doen aanteekening houden , en , binnen
de tien volgende dagen , een stel der stukken doen geworden
aan het centraal bestuur van elk der in vergelijking genomene departementen , hetwelk , op zij ne beurt , van die on tvangst , bij aanteekening op het daartoe bestemde register,
zal doen blij ken. (Wet van 2 Messidor, Acle jaar, art.
,)
Overweging der zaak in de betrokkene departementen,
§ 28 7 . Binnen twee maanden , na ontvangst der door de,i
minister van finantien , volgens de bepaling van de voorgaande
paragraaf, toegezondene stukken , zal het centraal bestuur
van elk der in vergelij king genomene departementen het verzoek in overweging nemen , en 1 erklaren , of en in hoe verre dat verzoek door hetzelve wordt geacht gegrond t° zij n ;
het verslag van deszelfs overweging zal , binnen de tien dagen na het houden derzels e , aan den minister van financien
worden overgelegd. (Ibid art. 195.)
Bevaegdlieid der belanghebbende besturen, tot het
wederzij ds doen opnemen des grondgebieds.
S 238. Alvorens tot de hij de voorgaande paragraaf bedoelde overweging over te gaan , zal ieder centraal bestuur ,
uit deszelfs midden , kunnen benoemen twee commissarissen ,
ten einde in het geklaagd hebbende departement één of racer
kantons of een burgerlijk bestuur hebhcnde gemeenten te bezoeken , aldaar inlichtingen te verzamelen , en zelfs inzage te
nemen der leggers van de kohieren, welke aan hetzelve niet
zal vermogen te worden geweigerd.
Het zich bezwaard achtende bestuur zal desgelgks , alvorens deszelfs verzoek te ontwerpen , twee comniinsarissen , tot
het doen van gelij ke opnemingen in elk der te verge1tjkcn
departementen, kunnen benoemen. (Ibid art, 196.)
Vormen , tot uoorschreaene bepaling betrekkelijk.
S 289. Alle besluiten der centrale besturen , de benoe-.
ming inhoudende van commissarissen , ter zake bil de voorgaande paragraaf bedoeld , zullen tevens aanwijzing moeten
behelzen van het aantal kantons of op zich zelve een burgerlijk bestuur hebbende gemeenten, door deLe vo commis,
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narissen op te nemen , en welk aantal dat van drie , voor
elk departement, niet zal kunnen te boven gaan.
De commissarissen zullen , alvorens eeneg kanton of gemeente te kunnen opnemen , het besluit hunner benoeming neoeten doen voorzien s an het visa des voorzitters van het kantons- of gemeente-bestuur, of wel van het lid , dat denzelven vervangt. (PVet van 2 Messidor, ;de jaar, art. 196.)
Verklaring der besturen.
S5 290. Wanneer de centrale besturen der in vergelijking
genomene departementen , ieder voor zoo veel het aangaat ,
bet bestaan der ongelij kheid in den omslag ten nadeele des
geklaagd hebbenden departements erkennen , en bet verschil
niet het bestuur van het departement op gelij k bedrag stellen , zal zulks bij het verslag van elks overwegingen worden
erklaard.
ingeval van tegenovergesteld gevoelen van dat des bezwaar
den bestuurs , zullen zij , bij hetzelfde verslag , de hoegrootheid an het verschil der eene meeping met de andere opgeven.
Desgelijks zullen zij bij voorschreven verslag verklaren , welhe , in het geklaagd hebbende departement, de twee kantons
of op zich zelve een burgerlijk bestuur hebbende gemeenten
zij ti , die , hens inziens , in vergelijking met de andere kantons of een burgerlij k bestuur hebbende gemeenten , deszelfden departements , minst zijn belast.
Eindelijk zullen bij het verslag alle bewijsstukken en bijlagen
overgelegd worden , tot staving van derzelver gevoelens strekkende. (Ibid. art. 1980
Inwinning van het nader berigt des belanghebbenden bestuurs.
Wanneer de centrale besturen der in vergelijking
genomene departementen , of één derzelve, in de vordering
van bet zich bezwaard achtende centraal bestuur niet berusten, hetzij die vordering gedeeltelijk bij hen wordt tegengt sproken , hetzij men die gansch en al van grond ontbloot
acht te zijn , zal de minister van financi i n de verslagen hunner overwegingen met de bewijsstukken, en bijlagen, dadelijk
na derzelver ontvangst , doen geworden aan het centraal bestuur , dat zich bezwaard acht : dit bestuur zal , na aanteckctaiiig der ontvangst op het register , zoodanig antwoorden ,
R5
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als hetzelve geraden oordeelt , en de gezamenlijke stukken ,
binnen ee ri e maand, wederom aan den minister van financien opzenden , die daarvan in zine bureaux aanteekening op
het register zal doen houden.
De minister van financien en het uitvoerend bewind zullen
vervolgens , ieder voor zoo veel hem betreft, te werk gaan
in voege als bij § 175 , ten aanzien der verzoeken oni vermindering van grondbelasting , is voorgeschreven. (Wet van
2 iliessido r, 7de jaar , art. 199.)
Beslissing.
Het wetgevend ligchaam zal, hetzij volgens de stuk§ 292.
ken aan hetzelve overgelegd, hetzij naar aanleiding van 'dusdanig uitvoerig onderzoek als hetzelve noodig mogt oordeelen , uitspraak doen. (Ibid. art. 200.)
Algemeene vermindering der contingenten.
Wanneer , te rekenen van den omslag over het
§ 293.
jaar 9 af , eene vermindering in de algemeene hoofdsorn der
grondbelasting , ook tot vermindering van de aanslagen der
departementen gelegenheid mogt geven , zal deze , achtervolgens de tabellen van den laatsten omslag , pondspondsw9Le
worden bewerkstelligd.
Dien onverminderd zullen de departementen, wier centrale besturen zullen kunnen doen bli jken zich reeds bevorens, hetzij tot vermindering der grondbelasting , hetze tot
daarstelling der evenredige gelij kheid , aangemeld , en , volgens
de wet, het noodzakelijke ter opneming , aangaande het een
of het ander dier verzoeken , bewerkstelligd te hebben , eene
nicer belangrijke ontheffing kunnen erlangen. (Ibid. trrt. 201.)
ZEVEN DE HOOFDD EEL.
VAN DE SCHATTERS, DE WRAKING DERZELVE, FN DE
OPMAKING DER PROCESSEN-VERBAAL VAN SCHATTERS.

Vereisckten, om tot schatter benoemd te kunnen warden.
s 2 94. Geene andere personen kunnen als schatters tot
eenige schatting of opneming , in zake van grondbelasting ,
benoemd worden , dan erkende burgers, de vrije uitoefening hunner staatkundige regten bezittende. (Ibid. art. 202.)
S 295. In zake van verzoeken , door een of door meerdere scliatpligtigen gemeenschappelijk ingediend , en , hetz.y
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tot vermindering van grondbelasting , hetzij tot daarstelling
der evenredige gelij kheid strekkende , zullen niet als schatters
kunnen optreden der verzoekeren bloedverwanten in de regte linie , mitsgaders die der zij linie, tot de zoons van volle
neven ingesloten. Voorts niet de bloedverwanten in de regte
linie van der verzoekeren huisvrouwen (zelfs niet in geval van
echtscheiding) , evenmin als derzelver bloedverwanten in de
zijlinie, tot de zoons van volle neven ingesloten.
Ingeval het de vrouw is , door welke het verzoek geschiedt ,
strekt de uitsluiting , zelfs in geval van echtscheiding , zich
uit tot den man , mitsgaders tot diens bloedverwanten. (Wet
van 2 Messiclor,, 9cle jaar , art. 203.)
§ 296. In zake van verzoeken tot daarstelling der evenredige gelij kheid , uit hoofde van ongelijkheid in de quota's,
zullen geen schatters kunnen zijn , de bloedverwanten in de
regte linie , noch ook de bloed- of aanverwanten in de zijlinie, tot de zoons van volle neven ingesloten , hetzij der belastingschuldigen , wier quota's in vergeli jking worden genomen , hetzij van derzelver huisvrouwen , -- ook niet ingeval van
echtscheiding. (Ibid. art. 204.)
297. In de gevallen , bij de twee voorgaande paragrafen
bedoeld , zullen , ten ware de belanghebbende partijen (hetzij
de bezwaarde belastingschuldigen , hetzij diegenen , wier quota's in vergelij king worden genomen) daarin of 'schriftelijk , of
bij naauwkeurige verklaring , ten overstaan van het bestuur,
hetwelk de schatting of opneming gelast heeft , bewilligden ,
niet als schatters kunnen optreden zij , die zich met een der
genoemde belanghebbenden voor het oogenblik in regtsgeding
bevinden ; zij , tegen wie een der belanghebbenden , of zij ,
die tegen een dezer , binnen de laatste vij f jaren, vonnis in
burgerlijke- of enkele policie-zaken heeft of hebben bekomen;
eindelijk zij , welke met een der belanghebbenden immer te
voren in een crimineel of correctioneel regtsgeding zijn gewikkeld geweest. (Ibid. art. 205.)
Ook zullen , in zake van bezwaren ,hetzij van enkele
§ 298.
schatpligtigen , hetzij van gemeenten of kantons , geene schatters
zijn kunnen zij , die in eigendom of vruchtgebruik goederen
bezitten , of ook goederen in pacht hebben , binnen de gemeente of het kanton , waar de voorschrevene opneming geschieden moet. (Ibid. art. 206.)
§ 299.
Desgelijks zullen , in gevalle als bij de voorgaande
paragraaf vermeld , geene schatters kunnen z jn z j, wier
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bloedverwanten in de regte op- of nedergaandc linie ,-broeders , ulsters, ooms of neven, in eigendom of vruchtgebruik
goederen bezitten, of ook goederen in pacht hebben , binnen de gemeente of het kanton , alwaar het gevorderde werk
moet worden verrigt. (doet van 2 Messidor , 7de jaar ,
art. 207.)
TVraking der schatters ; vormen daartoe betrekkelijk.
S Soo. Ingeval van verzoek tot vermindering van grondbelasting , of tot daarstelling der evenredige gelijkheid , ter
zake van ongelij kheid tusschen de ongebouwde en gebouwd-e
eigendommen , zal, door den commissaris van het uitvoerend
bewind, zoo aan de bezwaarde schatpligtigen , als aan den
plaats{dijken zaakvoerder , of den eersten , en , bij ontstentenis , den tweeden der als zetters benoemde overheidspersonen , binnen de vijf dagen na dat het kantons- of gemeentebestuur schatters zal hebben benoemd , van die benoemingen
kennis worden gegeven.
Dit berigt , de dagteekening der uitgifte inhoudende , zal ,
zoo door genoemden commissaris, als door den overbrenger
van hetzelve , worden onderteekend ; de . minuut van hetzelve , gedagteekend en onderteekend in geli j ke voege, zal, binnen de twee dagen daarna , ter secretarij van bet bestuur worden overgelegd , en deswege op het register aldaar aanteekening gehouden.
De bezwaarde en de plaatselij ke zaakvoerder of ovT ev eidspersoon hebben, ieder voor zich , de bevoegdheid, om , b i nlien de volgende tien dagen , de schatters te wraken bij rei e
met reden gestaafde en van de noodige bewi jsstukken te N Ci gezellen verklaring , ten overstaan van den secretaris des bestuurs , welke die verklaring zal teekenen , en ook door dcii
belanghebbenden doen trekenen , of de redenen van diens
nietteekening daarin vermelden. (Ibid. cirt. 203.)
5 301. Ingeval Let verzoek tot daarstelling der evenredige gelij kheid op ongelij kheid in de quota-0s gegrond is, zal de
kennisgeving van de benoeming der schatters door den cornmissaris van het uitvoerend bewind , binnen voorschreven
termijn van vij f dagen , en in denzelfden vorm , gedaan 'orden zoo aan den bezwaarclerr, als aan elk der belastingschuldigen , wier quota's in vergelijking worden genomen.
De bezwaarden en de belastingschuldigen , wier quota's in
vergelijking zip genomen , hebben , ieder voor zich , de be-
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voegdheid ; om , binnen de tien volgende dagen , de schatterg , in den vorm bij de voorgaande paragraaf voorgeschreven ,
le wraken. (Wet van 2 Messidor , 7de jaar, art. 209.)
S 502. In zake van verzoeken , strekkende tot vermindering van grondbelasting , of tot inroeping der evenredige ge.»
hj kheid , ter zake van ongelijkheid tusschen de ongebouwde
en de gebouwde eigendommen , zullen de commissarissen des
uitvoerenden bewinds bil de gemeente- , kantons- of departementale besturen , in zooverre de bezwaarden , de plaatselijke zaakvoerders , of de tot zetter benoemde overheidspersoon zulks niet gedaan hebben , ambtshalve al de schatters
v raken , welke zg weten in een der gevallen , bij §§ 295 ,
20 en 2 99 vermeld , te verkeeren , of de , volgens S 294 ,
vereischte hoedanigheden te missen , en , ofschoon niet gewraakt , zullen dc schatters , in diezelfde gevallen verkeerende, zich moeten onttrekken , en van hunne redenen dienaangaande verklaring doen. (Ibid. art. 210.)
§ 5o3. I-let kantons- of gemeente-bestuur zal , in deszelfs
eerste zitting na den tot wraking gestelder termi jn , op dezelve uitspraak doen. Bij erkenning harer gegrondheid , zal
hetzelve , in plaats van ,de gewraakten , andere schatters beoemen. Ook deze zullen , zoo daartoe grond bestaat , in
n
denzelfden vorm gewraakt kunnen worden. (Ibid. art. 211.)
5 5o4. Ingeval de wraking wordt geoordeeld niet gegrond
te zij n , of binnen den voorgeschreven termij n geene plaats
heeft , zal het bestuur tot de bepaling van dag en uur voor
cie opneming overgaan. (Ibid. art. 212.)
§ 505. Alle besluiten eens centralen bestuurs, houdende
benoeming van schatters , nit 'krachte van Sn § 126 , 1'17 ,
208 , 210 en 236 , zullen door hetzelve worden medegedeeld
aan het kantons- of gemeente-bestuur , hetwelk , ten dage
der ontvangst zelve , daarvan op het register zal doen blijken,
en een genoegzaam aantal afschriften daarvan aan den cornniissaris des uitvoerenden bewinds ter hand stellen, ten einde, binnen het kortstmogelij ke verw jl , te worden toegezonden
aan de belanghebbenden.
Aan den voet van elk afschrift zal aanteekening geschieden , van de door den commissaris bewerkstelligde toezending,
met vermelding van derzelver dagteekening, en die aanteekening , zoo door den commissaris als door den overbrenger ,
worden onderteekend. De minuut derzelve , gedagteckend en
onderteekend in geleken voege , zal binnen de twee dagen ter
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secretarg van het kantons- of gemeente-bestuur worden overgelegd , en daarvan op bet register melding geschieden. (Wet
Pan 2 Met4sidor , ;de jaar , art. 215.)
S 3o6. Zoo daartoe grond bestaat , zal de wraking der
schatters vervolgens plaats hebben , op den voet , bepaald
bij § § Soo , 301 en 302 , ter secretarij des kantons- of gemeente-bestuurs , hetwelk, binnen de vijf volgende dagen ,
een afschrift der verklaring aan het centraal bestuur zal toezenden.
Geene wraking plaats hebbende, zal , binnen de vijf dagen
na verstrijking van den gestellen termijn , eene verklaring ten
bltlke daarvan , door het kantons- of gemeente-bestuur, aan
bet centraal bestuur worden toegezonden , en zal daarbij ,
door der commissaris van het uitvoerend bewind , worden
gevoegd eene door hem geteekende nota , houdende vermelding van den dag , waarop het besluit, ter benoeming der
schatters strekkende , door hem , naar het bij § 5o5 bepaalde,
aan de belanghebbenden is medegedeeld.
Het centraal bestuur zal , ten dage der ontvangst , daarvan ,
bij vermelding op het register , doen blijken. (Ibid. art. 214.)
§ 507. Het centraal bestuur zal , binnen de Arie volgende dagen , uitspraak doen , en , b i erkenning van de gegrondheid der wraking , zullen bij hetzelfde besluit andere schatters
benoemd worden , welke , zoo daartoe termen zijn , in gaj
(Ibid. art. 215.)
-kervogwatzulnkeord.
4 5(3.. Bijaldien de wraking niet wordt erkend gegrond te
zijn , of er geene plaats heeft, wordt door het centraal bestuur tot de bepaling van den dag en het uur voor de opneming overgegaan. (Ibid. art. 216.)
§ 309. Het besluit eens centralen bestuurs , houdende benoeming van schatters , krachtens het bepaalde bij § 16i , zal
door hetzelve worden toegezonden zoo aan het bezwaarde
kantons- of gemeente-bestuur , als aan elk der drie kantonsof gemeente-besturen , welke op de zaak zijn gehoord. Binnen tien dagen na de ontvangst, van welke op het register
aanteekening zal moeten geschieden , zal door die besturen
worden in overweging genomen , of men de schatters al dan
niet zou behooren te wraken , en het verslag dier overweging , binnen de vijf volgende dagen , aan het centraal bestuur
worden opgezonden, hetwelk , ten dage der ontvangst zelve ,
daarvan op het register zal doen blijken.
B9 wraking , zullen zij de redenen opgeven en de hewq .
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stukken overleggen. (Wet van 2 Messidor, 7de jaar,
art. 217.)
S 310. Het besluit eens centralen bestuurs , houdende benoeming van schatters, krachtens het bepaalde bij S 265 , zal
door hetzelve worden medegedeeld zoowel aan het bezwaarde
gemeente- of kantons-bestuur , als aan elk der besturen , wier
kantons of gemeenten in vergelijking zijn genomen. Binnen
de tien dagen na de ontvangst, van welke men op het register zal doen blgken , wordt door die besturen in overweging genomen , of er al dan niet grond bestaat tot wraking,
en voorts in alles , naar het bepaalde bij de voorgaande paragraaf, door hen gehandeld. (Ibid. art. 213.)
§ 311. Binnen de drie volgende dagen zal het centraal
bestuur uitspraak doen en , naar de omstandigheden , te werk
gaan naar het voorgeschrevene bij §3o7 of bij § 3o8. (Ibid.
art. 219.)
§ 512. Geene wraking zal worden toegelaten na wettelijke
verstrijking der termijnen , daarvoor bepaald, ten zij voorgedragenwordende door den commissaris van het uitvoerend
bewind. En zullen , bij erkenning der gegrondheid van diens
voordragt, de gewraakte schatters , regtens , verstoken blijven
van alle bezoldiging , wegens bereids gedane vacatien. (Ibid.
art. 220.)

Opmaking der processen-verbaal.
§ 313. De schriftelijke verslagen der schatters zullen , op
de plaats der opneming , worden opgemaakt , en melding inhoriden van den , iederen dag, daartoe besteedden tijd. At
degenen , welke bg de opneming tegenwoordig zijn , zullen tot
teekening worden verzocht, of er zal van de redenen der nietteekening melding geschieden.
De oorspronkelij ke verslagen zullen ter secretarij of bij het
archief des bestuurs , hetwelk de opneming gelast heeft , worden overgelegd , genommerd en op het register aangeteekend ,
en afschriften zullen aan het kantons- of gemeentebestuur
worden toegezonden , bijaldien een centraal bestuur het werk
heeft doen verrigten. (Ibid. art. 221.)
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ACHTSTE HOOFDDEEL.
VAN DE ONKOSTEN.

Regeling derzelve.
Het bedrag der kosten van schatting zal door liet
S 314.
bestuur , hetwelk dezelve gelast heeft, worden geregeld aan
den voet der schrifteb ke verslagen. Ingeval van bezwaar tegen de bedragsbepaling, zal de belanghebbende zij ne aanmerkingen indienen , en daarop door het bestuur, na gehoord
advij s van den commissaris des uitvoerenden bewinds, volgens
bevind van zaken, worden uitspraak gedaan. (Wet van 2
Messidor, fide jaar, art. 222.)
Onderworpenheid der regeling aan de beoordeeling
van liet centraal bestuur.
Van geene, door een kantons- of gemeente-beS 315.
Atunr geregelde , kosten zal de voldoening plaats hebben, dan
na verkregen visa des centralen bestuurs op de bedragsbepaling , welk bestuur, voor zoo veel noodig, tot wijziging
bevoegd is. (Ibid. art. 223.)
Door wie de kosten moeten worden gedragen.
-§ 316. Ingeval van verzoek om vermindering , ingediend
door eenen of meerdere belastingschuldig-en, zullen , bij afwijzing van dat verzoek , of weigering tot berusting in de ingewilligde vermindering , deze vervolgens geoordeeld wardende voldoende te zijn , de kosten worden gedragen door den
geklaagd hebbenden ; doch, daarentegen , ten laste der gemeente komen , wanneer de zetters het verzoek te onregte
hebben gewraakt , of eene geringere vermindering voorgesteld dan naderhand wordt toegestaan. (Ibid. art. 224.)
Termijn en wijze van kwcgtink der kosten, ten lasten
der belastingschuldigen komende.
6 317. De kosten , die ten lasten derschatpligtigen komen ,
zullen, bij gebreke van voldoening derzelve binnen é'me
maand , op het kohier, nevens hunne aanslagen, worden uitgetrokken en invorderbaar zij n , hi} middel van , door den
ontvanger , tegen de belastingschuldigen , op gelijken voet als
ter zake der aanslagen zelve , te bewerkstelligen vervolgingen,
(Ibid. art. 225.)
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Kwijting der kosten , ten lasten der gemeente trerblilvende.
1 518. Iet bedrag der kosten , door de gemeente te dragen, zal ten kohiere der grondbelasting over het loopende
maar, nevens de aanslagen der schatpligtigen, de geklaagd hebbende uitgezonderd , uitgetrokken worden. (Wet oan .1 Ales-r
sidor i 7cle jaar, art. 226e)
Kwijting der kosten, ten lasten der gemeente of
van liet kanton komende.
§ 319. Ingeval van verzoek eener gemeente , tot vermin-,
dering van grondbelasting, zullen, bij afwijzing daarvan , of
Iy weigering tot berusting in de voorgedragene vermindering,
-- deze vervolgens geoordeeld wordende voldoende te zijn —
de kosten door haar zelve worden , gedragen , en evenrediglijk
over al de quota's des kohiers van liet loopende jaar omgeslagen worden. Dezelve zullen , daarentegen , ten laste komen
van geheel het kanton , en uitgetrokken worden in gelgkec
Voege , als wanneer het bestuur het verzoek te onregte heeft
gewraakt , of eene geringere vermindering voorgesteld, dan
naderhand wordt toegestaan. (Ibid. art. 227.)
Kwijting der kosten , ten lasten des kctntdns of des
geheelen cleparteinents komende.
5 32o. Ingeval het verzoek om vermindering, ingediend
door een kantons- of gemeente-bestuur, wordt afgewezen , of
door hetzelve geweigerd in de aangebodene vermindering te
berusten , — deze vervolgens beslist wordende voldoende te
zij n , -- zullen de kosten insgelij ks ten lasten des kantons of
der gemeente verblijven , en , eventecliglgk , over al de quota's der kohieren van het loopende jaar worden omgeslagen.
Dezelve zullen , daarentegen , N oor rekening komen van al de
kantons en gemeenten van het departement , de geklaagd hebbende uitgezonderd , en , ten naastvolgende}are , evenrediglijk op de kohieren worden omgeslagen, wanneer de drie 3
volgens het bepaalde bil § i1.5 , tot beraadslaging gerot,pene
besturen der naast bij gelegene gemeenten of kantons , of oolc
twee derzelve , als te dezen aanzien de meerderheid daarstellende, het bezwaar ten onregte hebben gewraakt, of eerie ge.
-ringere vermindering hebben voorgedragen , dan naderhand
wordt toegestaan. (Ibid. art. 228.)
§ 321. Ingeval van verzoek tot daarstelling der e,enredrte
5
I. D, II. St.

274

GtONDBEE4ASTING.

gelijkheid , ter zake van ongelij kheid tusschen de ongebouwde
en gebouwde eigendommen , zullen , bij afwijzing van dat
verzoek , of hij weigering van berusting in de door zetters ,
naar aanleiding van 5 § 200 en 201 , voorgestelde verhouding --- deze vervolgens billijk geoordeeld wordende , -- do
kosten voor rekening komen der geklaagd hebbenden ; doch,
daarentegen , ten laste der gemeente verblijven , bijaldien cie
zetters het verzoek ten onregte hebben gewraakt, of de door
hen voorgedragene verhouding erkend is te zijn ongenoegzaam.

( Wet van 2 Messidor, 7de jaar , art. 229.)

S .922. Wanneer een verzoek tot daarstelling der evenredige gelijkheid , ter zake van ongelijkheid in de quota's ingediend , wordt afgewezen , of door de belanghebbenden geweigerd te berusten i ii de verhouding , opgegeven door de
belastingschuldigen , wier quota's in vergelijking zijn genomen, -deze verhouding naderhand als de juiste erkend wordende,
zullen de kosten komen ten lasten des geklaagd hebbenden of,
bij meerder aantal, van diegenen hunner , welke in het ongelijk zijn gesteld.
Wanneer , daarentegen , de daarstelling der evenredige gelijkheid wordt ingewilligd , zullen de kosten komen ten lasten
der sehatpligtigen , wier quota's in vergelijking zij n genomen,
of van diegenen hunner, welke in het ongelijk gesteld worden. (Ibid. art. 2i0.)
§ 323. Ingeval van verzoek tot dwarstelling der evenredige gelij kheid , ingediend wegens eene gemeente , bchoorende
tot een kanton , zullen de kosten door dc geklaagd hebbende
gemeente gedragen, en evenrediglijk over al de , aanslagen des
kohiers verdeeld worden , wanneer het verzoek van de hand
is geve ezen , of de gemeente geweigerd heeft te berusten in
de verhouding, door de in vergelijking genomene gemeenten
ten aanzien van de onevenredigheid , welker bestaan zij erkend hadden, opgegeven, --- deze verhouding naderhand bevonden wordende billijk te zijn. De kosten zullen , daarentegen , voor rekening komen der in het ongelijk gestelde, onder
de vergelekene gemeenten , en over al de aanslagen in derzelver kohieren evenrediglijk verdeeld worden , wanneer
die gemeenten bet verzoek te onregte gewraakt , of de ver.
bouding der door dezelve overigens erkende onevenredigheid,
te gering hebben gesteld. (Ibid. art. 231.)
324. De bepalingen nan de voorgaande paragraaf zijn ook
toepasselijk 'in geval van verzoeken , tot daarstellin3 der era-
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redige gclqkheicl tiissclicn kantons of op zichzelve een burger-.
bestuur hebbende gemeenten. (11/ et van 2 Messidor ^
yde jaar , art. 232.)
li^k

NEGENDE

IIOOFDDEEL

BEPALINGEN BETREKKELIJK TOT DE LEGGERS, TIJDENS
DE AFKONDIGING DER TEGENWOORDIGE WET BESTAANDE.

Termijn voor de inlevering der bezaaarsehriften.
In zoo verre er in de, tijdens de afkondiging de•
S 325.
zer wet , bestaande leggers , met betrekking tot de schatting
van het belastbaar inkomen , hetzij tusschen de onderscheidene
quota's , liij vergelijking van een of meerdere percélen met elkander , hetzij tusschen al de ongebouwde eigendommen der
gemeente ter eene en der gebouwde ter andere zijde , ongelijkheden aanwezig zijn, zal de daardoor bezwaarde belastingschuldige, ten aanzien van het 8ste jaar, de daarstelling der
evenredige gelijkheid , binnen de vier maanden na gezegde
afkondiging, kunnen inroepen : die termi j n verstreken zijnde,
zal, in betrekking tot het 8ste jaar , deszelfs verzoek niet meer
worden aangenomen. (Ibid. art. 255.)
Elk belastingschuldige, die, in ' het bij de voorS 326.
gaande paragraaf voorziene geval verkeerende , na verstrijking
des daarbij bepaalden tc1'mtj ns van vier maanden , de daarstelling der evenredige gel ijkheid wenscht in te roepen, zal
zulks kunnen doen v6ói4 den isten Thermidor van elk der
drie jaren, op dat der afkondiging dezer wet volgende , ea
behoudens inachtneming der daarbij vastgestelde bepalingen.
(Ibid. art. 234.)
Termen voor de behandeling.
.
De
kantonsen gemeente-besta ren zullen , dade§ 32 7
lijk na den afloop des term ij ns , bij de voorgaande paragraaf
bepaald , doch niet vroeger, zich onledig houden niet de te
nemen beslissingen op de door de schatpligtigen , paar aaide —
ding van die paragraaf, bij dezelve ingediende verzoeken tot
daarstelling der evenredige gelijkheid, en met de vooraf noodzakelijke vormen. Gezegde termijns-bepaling zat , op straffe
I an nietigheid van al het verrigte , niet vermogen te worden
Nooruitgeloopen, (Ibid. art. 235.)
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4f scliafing van vraeg ere verordeningen , op het
stuk van ontheffingen.
S 528. Alle wetten en wetsbepalingen van vroegere dag-.
teekening dan de tegenwoordige , en betrekking hebbende tot
verzoeken om vernietiging , overschrijving of vermindering van
aanslagen in de grondbelasting , vermindering van contingenten , vergelgkingen van aanslagen en contingenten of overschattingen, wolden afgeschaft.
Desgelijks worden afgeschaft alle wetsbepalingen , met de tegenwoordige strijdende. (Wet van a illessidor, 7de jaar,
art.

256.)

II. LATERE VERORDENINGEN.
EERSTE HOOFDDEEL.
ONTHEFFINGEN EN VERMINDERINGEN.

11ezwaren wegens verkeerde aanslagen.
§ 329. Elk burger , in de eene gemeente , wegens eigendommen , gelegen in eene andere , aangeslagen , zal deszelfs
bezwaarschrift indienen bij den onder-prefect , welke. hetzelve
zal doen geworden aan den controleur des arrondissements,
belast met de opneming der zaak en berigtgeving deswege.
De onder-prefect zal de stukken , insgelijks van deszelfs berigt vergezeld , doen geworden aan den prefect, welke dezelve
zal mededeern aan den directeur der belastingen. Deze legt
zijn berigt aan den prefect over , en de raad van prefecture
leent , zoo daartoe grond bestaat , de ontheffing toe , welker
bedrag over al de eigendommen der gemeente, waar de geklaagd hebbende te onregte is aangeslagen geweest, wordt herbelast. (Gozwernements . besluit van 24 J'loreal , 8ste jaar,

art. i.)
§' 35o. Eijaldien een eigendom ten name van een ander
dan den waren eigenaar is aangeslagen , zullen dezelfde vormen worden in acht genomen , en de raad van prefecture
zà1, omtrent de overschrijving ties aanslags , uitspraak doen.

(ibid. art. 2.)
Bezwaren wegens te hoo iyen aanslag.
§ 351. Wanneer een belastingschuldige vermeent, in evenrecigheid tot eenen of meer andere eigenaars der gemeente,
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veear zijne goederen zich bevinden , te hoog te zijn aangeslagen, zal hij zijn bezwaarschrift deswege bij den onder-prefect
des arrondissements indteneia , met overlegging eener opgav
van zij ne eigendominim en derzclver inkomsten, (Goiserne'meats-besluit van 24 J'loreal , 8ste jaar , art. 5.)
Onderzoek.
§ 552. De onder-prefect zal fret bezwaarschrift zenden aan
den controleur. Deze zal de zetters der gemeente daarop boo ren, welke binnen de tien dagen derzelver berigt zullen uitbrengen. Bij instemming llani4erztjcls met bet bij het bezwaarschrift gestelde, maakt de controleur deswege schrifteli jk verslag op , hetv,ell, hij den onder-prefect doet geworden , die
de stukken , nevens z ij n adviis , opzendt aan den prefect, Deze
stelt dezelve , o ^ rl berigt , in handen des directeurs , waarna
de daad van prefecture de gevraagde vermindering toekent,
het bedrag van welke over de andere eigenaren wordt herbeo
last. (Ibid. art. 4.)
Schatting.
§ 333.
Bijaldien de zetters de te hooge belasting niet erkennen , worden twee schatters benoemd, de een door den
onder-prefect, de andere door den bezwaarden.
De schatters begeven zich met den controleur ter' plaatse
der eigendommen, en doen aldaar opneming der inkomsten,
Ivaartoe de aanslag des bezwaarden , en de andere , op het
loh}er van de grondbelasting derzel jde gemeente voorkomen
de, en door den bezwaarden ter vergelijking bnjgebragte aanslagen , betrekking hebben, (Ibid. art. 5.)
§ 334.
De controleur zal van de opgaven der schatters
proces-verhaal opmaken , en zijn berigt daarnevens voegen.
De onder-prefect legt de stukken , vergezeld van mijn be-,
rigt , aan den prefect over.
Bijaldien daaruit blij kt , dat de in vergelijking genomene
aanslagen, evenredig, minder zwaar zij n , dan die des gehlaagc,
hebbenden , zal de raad van prefecture, altoos na gehoord
berigt van den directeur der belastingen , de verlangde ver•
mindering naar de gerneene Nerhoudiiag van de andere aan-,
slagen toekennen.
Het bedrag der vermindering zal over de andere belas•
tiugschuldigen der genieent® worden berbelast. (luid 07.4 6.)
53
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.De ontheffing van de hoofdsom brengt ook die mede

der ver/ioogingen.
535. De vermindering des aanslags, in hoofdsom , heeft
steeds evenredige vermindering van cie verhoogings- centinies
-t en gevolge. (Goiwerrienzeras . besluit van 24' .11'ioreai,
8ste jaar , art. 15.)
Ted era wgze der herbelasting.
S 16. Het bedrag van alle ordonnantien van ontheffing
of vermindering, zal bij verhooging op het kohier des volgenden jaars , ton voordeele des verkr jgers, worden herbelast. (Ibid. art. 14.)
§ 557. Ten dien einde wordt door den directeur een re,
gister ,aangelegd van alle toegekende ontheffingen en vermin cleringen , naar aanleiding v an hetwelk door den prefect, elk
jaar , aars de gemeenten opgave der over elk derzelve te herbelasten sommen gedaan wordt. (Ibid. art. 15.)
Uitbetaling der verleende ontheffingen.
.
P
S 31 De ontvanger zal, nit de Uurnee gelden , de teruggave , bewerkstelligen aan de belastingschuldigen, te wier behoeve de herbelastingen geschied zij n: beginnende met de
Qrdonnancien van de vroegste dagteekening. (Ibid. art. 16,0
Regeling der rosten.
31g; De kosten van opneming en schatting zullen, op.
voorstel des onder-prefects, door den prefect warden geregeld. (ibid. art. 17.)
Door wie dezelve moeten worden betaald.
3"to.
De kosten zullen gedragen voorden , als :
S
x '. door de gemeente , ingeval het bezwaar erkend wordt
gegrond te zijn ;
2°, door den geklaagd hebbenden , ingeval bet bezwaar
verworpen wordt. (Ibid. art. 18.)
§ 341. De kosten , ten laste der gemeente komende, zulten als plaatselijke last, benevens de verhoogingen , in liet
kohier des volgenden jaars worden begrepen. (Ibid. art. t9.)
§ 542. De kosten , ten 1. sten der belastingschuldigen ko-metnde , zullen door dezelve , op ordonnantie des preiccty ,
aan handen des ontvangers warden gekweten. (Ibid. art. o.)
S 74i. De ontvanger zal , desniettemin , in alien gevalle ,

de

kosten

aan de schatters vooruitbetalen , uit het bedrag van
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de plaatselijke verhoogings-centimes. (Gozwernemeniabe..

sluit van

Eloreal , 8ste jaar , art. 21.)
Uitvaardiging der ordonnancien.

24.

§ 344. De ordonnancien. van ontheffing of vermindering
zullen door den prefect worden uitgevaardigd , en vermelding
moeten inhouden van de gronden des bezwaars , van het ad-.
vijs des directeurs , en van de uitspraak des raads van prefecture. (Ibid. art. 22.)
645. De ordonnancien zullen woerden ter hand gesteld
aan den directeur , die dezelve zal doen geworden aan den
ontvanger-particulier, door wieu zij zullen worden toegezonden aan den ontvanger.
De directeur zal den belanghebbenden deswege, bij advijsbrief , verwittigen , «elke ten kantore des ontvangers het be..
drag der ordonnancie ontvangen , en deze voor 'Voldaan tee,.
kenen zal. (Ibid. art. 2 3.)
TWEEDE H00FDDEEL.
KWIJTSCHELDINGEN EN AFSLAGEN.

Inlevering der bezwaarschriften,
§ 546. Ingeval buitengewone gebeurtenissen een' belasting«.

schuldigen verliezen zullen hebben doen ondergaan , zal hij
deszelfs bezwaarschrift doen geworden aan den onder-prefect,
die hetzelve aan den controleur des arrondissements zal ver.
zenden. (Ibid. art, 2 4.)

Onderzoek.
S 347 . De controleur zal zich op de plaats begeven, iri
tegenwoordigheid van den maire de zaak onderzoeken , het
bedrag der geledene schade opnemen , én schrifteli jk verslag
opmaken , hetwelk hij aan den onder-prefect zal doen geworden : deze zal hetzelve , nevens zijn berigt , toezenden aan
den prefect , welke daarop den directeur der belastingen hoe-.
ren zal. (ibid. art. 25.
Wanneer ee ri e gemeente , door buitengewone gebturtenicsen, verlies op hare inkomsten tal hebben geleden,
behoort zij desgelij ks haar bez \aarschrift in te dienen bij den
Ander-prefect, door wiep twee commissarissen zullen worden
benoemd , ten einde , in tegenwoordigheid van den maire ,
met den controleur des arrondissements, de daadzaken en
bct bedrag der vetliezen op te riemen. (luid, ar;, 26.)
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S 4 9 . De controleur zal van de opumning schriftelijk ver.
Ong opmaken , hetzelve aan den onder-prefect toezenden , die
het met zijn berigt zal doen geworden aan den prefect , door
mïen het berigt des directeurs van de belastingen zal worden
ingewonnen. (Goiweraemeni$-besluit vara 24 Elo.real,

8ste jaar, art. 27.)
3esli.ssing.

S 550, De prefect zal de onderscheidene, in den loop
des jaars , tot bekoming van kwijtschelding of afslag, bij hem
ingediende , verzoekscI riften vereenigen , en , het jaar ter
einde zij nde , zal hij het daarvoor ter zijner beschikking gestelde
aandeel in liet funds voor kwade posten verdeelen onder de
belastingschuldigen of gemeenten , wier bezwaarschriften regtmatig en c;e,groiid zijngeoordeeld.
De staat der verder 'ng zal door den prefect aan dep algemecucn departements-raad worden medegedeeld. (Ibid.
art. 28.)
Fonds van kwytsclleldingen,
751. Van de, bij verhooging, op de grond- en perso.
Hele bt . l.istii gen gehevene vijf, centimes , wordt in ieder departenient (Ie helft gesteld ter beschikking van den prefect ,
ten einde te worden besteed tot kwij tschelding en afslag, op
dele tiOct, h ij de voorgaande paragraaf bepaald.
De tis'edeibelft zal ter beschikking des gouivernements verbli ven , en bestemd zijn : 1°. tot verstrekking van toelagen
aan die (le hartetnenten , alwaar liet maximum der additionele
cvntim , .ter bestrijding van derzelver uitgaven , niet voldoende mogt zij n ; 2°. ter toekenning van kwijtscheldingen
erg afslagen aan de arrondissementen en departementen , welke
buitengewoon noodlottige omstandigheden mogten hebben on,
(Ibid. art. 2 9,) (*)
dergadn.
b
(*) In plaats van deze bepaling werkt thans het vol..
getide besluit vat den 29 December 2816,
IA . 1J 2 , (n°. 5o).
WIJ WILLEM enz.
In overweging genomen hebbende, dat de verdeeling van
de twee additionele percenten, welke ieder jaar op de hoofdsom der grondbelastingen en der personele en mobilaire belastiaz, tot dekking der kwade posten , geheven zijn , op den
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voet, zoo als die verdceling bij besluit van het fransehe gen•
vetut=ment, de dato i Mei 1303 ; was geregeld , door deze
dii gene omstandigheden, gedurende de laatste jaren, noch in
de zuidelij ke, noch in de noordelijke provincien dos rijks is
gevolgd ; maar dat het emplooi van dat fonds verschillende
wijzigingen heeft ondergaan , waardoor hetzelve geheel of gedeeltelijk in 'S rijks schatkist is gestort geworden ;
In aanmerking nemende, dat het, bij de thans bestaande
rustiger tijden en beteren toestand van 's rij ks financier' , al•
lezins oorhaar schijnt, dat het voormelde fonds voortaan we..
der uitsluitend «orde besteed tot die einden, waartoe het-^
gelve te voren was geaffecteerd ;
Op het rapport van Onzen minister van financien,
Hebben besloten en besluiten :
Art. t. De twee ten honderd , welke jaarlijks bij wijze van
additioneel op de grondlasten en op de (*) personele en mobllaire belasting, onder de benaming van twee ten honderd,
voor kwade pe.;ten , worden geheven , zullen gedurende het
jaar 181 7 uitmaken een afzonderlijk fonds, gemeen voor de
beide middelen , en strekkende tot de einclen , in de volgen•
de artikelen bepaald.
Art. 2. Twee derde deel gin van het fonds, in art. t vermeld , zullen worden besteed , i v . ter dekking van de oninbare posten ; 3°. tot bestrijding van het te kort , in de kas..
sen der ordinaris ontvangers bevonden wordende, in die gevallen , waarin anderzins het plaats hebbende deficit ten laste
van den lande zonde moeten komen ; 3". tot vinding van al
beteeen , uit eenigen anderen hoofde , ter aanzuivering van
het gcheele beloop der kohieren mogt ontbreken , en , volgets de bepaalde wetten en verordeningen, niet b ij herbe-..
lastin; behoort te worden ge% onden ; en eindelij k 4°. , tot
vinding van de kvvgtscheldingen of afslag van de belasting,
welke aan de contribuabelen , die overigens wel en te i'egt
71j n aangeslagen , volgens de bestaande reglementen , zullen
worden verleend.
As t. 3. De helft van de twee derden , in het vorig artikel
genoemd , zal zijn ter beschikking van de gouverneurs der
verschillende provincien , ieder in do zijne : in de eerste plaats
zullen daaruit worden bestreden de oninbare en andere pose
ten , wegens de voorschrevene middelen , sub § t , 2 en 5 ,
('') Daar deze belasting afgeschaft is , bepaalt de heidag der addiiioiAe1en zicit

alleen tot de grond belcoting.
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in het gezegde voorgaande artikel omschreven , en het ove r ,
schot zat in iedere provincie gelijkelij k worden verdeeld onder diegenen , welke door buitengewone calamiteiten daarop
aanspraak hebben , en zulks naar gelang van de verliezen ,
welke zij geleden hebben ; met deze bepaling echter , dat ,
in geen geval , de remissie of uitdeeling voor iederen contribuabclen en wegens ieder middel , zal mogen te boven gaan
bet bedrag van hetgeen door zoodanigen contribuabelen op
de kohieren van liet jaar , waarin de calamiteit heeft plaats
gehad , verschuldigd is , wegens , die belasting, waarvoor de
kwijtschelding of afslag v ordt verleend.
Art. 4. De wederhelft van de twee dijden , in art. 2 vermeld, wordt gesteld ter dispositie van Onzen minister van
financien , en zal strekken om , onder Onze approbatie , subsidie te verleenen aan zoodanige provincien, alwaar het één
derde van het geheele fonds , bil art. 3 ter beschikking vast
de gouverneurs gesteld , na aftrek der pasten , sub 1, 2 ets
3 , in art. 2 orschreven , ontoereikend zal worden bevonden,
om eene behoorlijke remissie of moderatie van contributie in
de' twee opgewelde rn;ddelen te verleenen aan die belastingschuldigen , welke, door buitengewone toevallen en calamitei
ten , aanspraak daarop hebben.
Art. b. De gouverneurs van de verschillende provincien ,
welke zich in bet geval bevinden van Benig supplement uit de
fondsen , hij art. 4 ter dispositie van Onzen minister van financien gesteld , te behoeven , zullen li nne aanvragen daar,
toe tij dig aan welgemelden minister adresseren , met opgave
van den aard der plaats gehad hebbende calamiteiten , het bedrag der geledene verliezen , het montai.t der sommen , naar
hun inzien bij remissie of moderatie te valideren , de hoetrootheid van de voorhanden zij nde fondsen , het bedrag der
alzoo benoodigde suppletie en alle zoodanige verdere renseignementen , als zij zullen vermeenen noodig te zijn. Onze
minister van financien zal, na al de aanvragen te hebben verzameld , Ons de noodige voordragt doen , om , uit de te zijnev
beschikking staande penningen , aan iederen gouverneur zoodanige subsidien toe te voegen , als hij , naar bevind van zaken en naar gelang van de voorhanden zijnde gelden , zal oordeeien te hehooren.
Art. 6. Na afloop van ieder dienstjaar , ofte ook zoo veel
eender als Onze minister van financien dit noodig oordeelen
zal , x'ulleti de directeurs der directe belastingen in de ver
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sc ihende provincien , aan Omen gezegden miniwster . doen ge,
worden eenen behoorlijken staat van afrekening en verant,
1\ oording van de , aan den gouverneur banner provincie ter
beschikking overgelatene , gelden, volgens art. 3 en 5 voormeld.
Art. 7. Bijaldien , in sommige provincien , het een derde
van het fonds, volgens art. 3, ter dispositie van de gouverneurs staande , niet ten volle benoodigd mogt zijn , tot de
einden in art. 1 omschreven , zal het overschot aeeresseren
aan het fonds, volgens art. 4 , ter beschikking van Onzen minister van financien gesteld , en zulks om , des noodig, de
subsidien aan de te kort komende provincien daardoor te kunnen vergrooten.
Art. 8. Het overige een derde van het fonds van twee ten
honderd voor kwade posten wordt gesteld onder de administratie van ` Onzen minister van binnenlandsehe zaken , en zal
strekken om , na bekomene autorisatie Onzentwege, hulp te
verleenen , hetztj in geld of wel in levenswiddelen of andere
behoeften , aan de zoodanigen , welke, uit hoofde van aardbeving, brand , watersnood , oorlogsrampen , misgewas of andere
onvoorziene toevallen of rampen, dergel ijke ondersteuning
zullen geoordeeld worden te behoeven.
Art. 9 . De gouverneurs der verschillende provincien zullen hunne aanvragen , ter bekoring van de uitdeeling van
hulp , lij het vorige artikel bepaald , aan-Onzen minister van
binnenlandsche zaken adresseren, welke minister wordt beautoiiseerd, om, aangaande hetgeen brt die aanvrage te observeren is , de noodige voorschriften te geven en de uitdeeling
van de gelden, ter zijner beschikking staande , te effectueren,
in dier voege als hij zal nuttig oordoelen.
Art. o. Onze ministers van financien en van binnenland.,
sclle zaken zullen aan Ons , na afloop van de zaken van elk
dienstjaar, aanbieden eenen generalen staat van het emplooi,
werk van het fonds voormeld , ieder wat zijn departement
aangaat, gemaakt is , tevens met een algemeen rapport aangaande de voorschrevene materie , en zij zullen Ons te gelijker tijd s oorstellen doen , betrekkelij k het besteden dier eventueel over te schieten gelden , tot zoodanige einden , als ieder
voor zij n departement , meest overeenkomstig met de bestemtidrtg , welke aan het voors. fonds bij dit besluit gegeven
wordt y oordeelctx Lal.
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Art. 11. Onze voorsebrevene ministers worden belast met
de uitvoering van het tegenwoordige besluit , waarvan een afschrift zal worden gegeven aan 4e algemeene rekenkamer,

Groningen. Zie GEMAAL,

H.
HancZelmaatscliappij(Nederlandsclth). Zie MAAT.
SCHAPPIJEN.

Handleiding tot de verificatie der lengtematen en ge,,
wigten. Zie MATEN, EN GEWIGTEN.
Haringvissclierrj. Zie Ie stuk, bladz. 345.
Heerlijke regten. Zie PLAATSELIJK BESTUUR.
,ier jk, Zie MATEN EN GEWIGTEN.
HERVORMDE KERK,
REGLEMENT op de uitoefening vare

kerkelij k opzigt en tucht voor de
nederlandsche hervormde kerk , opg emaak t door de algemeene synode,
en goedgekeurd bid Zijner Majesteits
besluit van den 28 September i Sas,
nQ . 109.

EERSTE AFDEELING.
ALGEMEENE BEPALINGEN.

Art. 1.
liet kerkelij k opzigt wordt uitgeoefend door de kerkeraden , de klassikale besturen , de provinciale kerkbesturen en de algemeeno synode.
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Art. 2.

Deze onderscheidene vergaderingen stellen zich te ll hoofddoel de handhaving van de godsdienst, bijzonder der hervormde leer en der zuiverheid van zeden, welke haar is aanbevolen , en nemen kennis van daden en handelingen , welke
strijden tegen de kerkelijke wetten en reglementen.
Art. '.
Iemand zich wegens de uitspraak eener kerkelijke vergadering bezwaard achtende, kan zich op de in rang volgende
hoogere vergadering beroepen : geen verder beroep zal er
kunnen plaats hebben.
Art. 4.
Kerkel ij ke vergaderingen, zich zorgvuldig onthoudende van
alles, wat tot burgerlijk bestuur of regtspleging behoort, heb..
ben vooral te letten op de ambtsverrigtingen en den wandel
Bergenen, wier leer en gedrag , als van kerkelijke ambtenaren,
op de gemeente eenen meer regtstreekschen invloed oefenen.
Art. 5.
Kerkelijke vergaderingen zullen in geschillen , welke voor
dezelve gebra g t worden, alle pogingen aanwenden , om dezelve op Gene minnelijke wijze uit den weg te ruimen , en do
twistenden te bevredigen.
Art. 6.
Daar de uitoefening van kerkelijk opzigt en tucht moet bestaan in een godsdienstig en zedelijk toezigt, zoo moeten ker-keliike vergaderingen daarbij den Loon en de houding der
burgerlijke regtspleging , zoo veel mogelijk , vermijden , en
moeten derzelver leden zich meer als vaderlijke opzieners
dan als regters beschouwen.
Art. 7.
De kerkelijke besturen houden in het oog, d at derzelver
toezigt gaat , niet slechts over zoodanige wanbedrijven, welke
de burgerlijke overheid straft , snaar ook over allerlei ander
ergerlijk wangedrag t dat alles wat de goede orde in de kerk
kan verstoren , vergril pi'; en van opzieners der gemeente,
in hunne ambtsbediening , nalatigheid in hun gewigtig dienstwerk , misbruik van mat en l;nevelarii , bijzonder strafbaar
zij n , rell ' k ook , dat vooral onderscheid moet gemaakt worden tussclwn enkele misstappen en doorgaande onzedelijkheid
of hebbelij ke verkeerdheden , , en eindelijk , dat in allen gevalle
bijzonder moet gelet worden op verzwarende en verzachtende
omstandigheden 7 lalstnede op de hardnekkigheid in het out-,
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kennen of tegenstreven , of ook de ootmoedigheid in het beiijden en onderwerpen dergenen die bestraft moeten worden.
Art. 8.
Ieder lid der gemeente heeft het regt tot het doen van
an logie wegens ergerl ji ke gedragingen van kerkelij ke ambtenaren , en de leden van kerkelijke vergaderingen zij n amhtswege verpligt ter kennis hunner vergaderingen te brengen ,
zoodanige ten dezen , bij hen bekende , zich verspreidende
geruchten , welke, gegrond bevonden zijnde , voor hunne vergaderingen in de eerste plaats zouden moeten beoordeeld
worden , zonder dat zij daardoor het regt verliezen om als
leden der vergadering daarover te oordeelen.
Bij zoodanige aangiften zal het kerkeli jk bestuur beoordee
jen , of er redenen zijn om zoodanig bezwaar nader te onderzoeken , hetzij ter bestraffing van den schuldigen , hetzij
-ter handhaving van de eer der onschuldigen.
Art. 9.
Elk , die voor eene kerkelijke vergadering zijne belangen
wil bevorderen , zal zich daarbij naar de kerkelijke wetten en
reglementen moeten regelen , en alle kerkelijke vergaderingen
Zijn verpligt zich daaraan ten sterkste te houden.
Art. i o.
Niemand, de practijk bij eenig hof van justitie of restbank
uitoefenende, alsmede geene solliciteurs , zullen , als zaakgelastigden , voor kerkelij ke vergaderingen toegelaten , noch
bij dezelve Benige stukken aangenomen worden , welke , door
burgerlijke practizijns, als zoodanig onderteekend mi n; maar
ieder is verpligt , zijne ingediende stukken zelf te ondertee+
kenen.
Art. ti.
Commissien aan welke het onderzoek eener zaak is opgedragen , zi llen schriftelijk verslag doen ; waarbij , nevens eene
duidelijke opgave en ontwikkeling der zaak , de bewijzen voor
en tegen in derzelver gewigt worden voorgesteld , zonder
echter hare gevoelens , wegens de eindelijke beslissing der zaak ,
daarbij eenigzins nit te drtaken.
Deze rapporten , alleen behoorende aan de vergadering en
tot derzelver voorlichting dienende , worden niet gerekend
onder de stukken , welke aan den beklaagden ter hand gesteld , of , ingevalle van beroep , aan eene hoogere kerkvergadaring moeten ingezonden worden.
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Art. 12.

Tot het bezorgen van stukken , of het ontbieden pan personen , gebruiken kerkelijke vergaderingen hare gewone bedienden , of ook , zoo zulks met mindere kosten en zonder
schadelijke openbaarmaking geschieden kan, den bedienden
van de kerkelijke vergadering der plaats,* waar zoo iets moet
verrigt worden : zoodanige bedienden kunnen kerkelijk bestraft, in hunne bediening geschorst of van dezelve ontzet
worden, wegens nalatigheid of ontrouw in deze hunne verrigtingen ; zij zijn daarenboven aansprakelijk voor al de kostets
en nadeelen , door hun verzuim of ontrouw -veroorzaakt.
Art. 13.
Bij de behandeling van zaken voor kerkelijke vergaderingen,
zal zich ieder moeten onthouden van alle beleedigende, hai
telijke of onbehoorlijke uitdrukkingen , gelijk mede van alles,
wat geacht kan worden te strijden met de achting aan Bene
kerkelijke vergadering verschuldigd.
Art. 11.
In kerkelijke vergaderingen wordt ; over alle op het kerkelijk
opzegt betrekking hebbende zaken, bij volstrekte meerderheid
der tegenwoordig zij nde leden besloten , zullende echter geene
uitspraak mogen gedaan worden', ten zij ten minste twee derden van de leden der vergadering tegenwoordig zijn.
Art. 15.
Wanneer , in zaken in het voorgaand artikel vermeld, de
stemmen staken , zal de afdoening der zaak, zoo die uitstel
lijdt, tot eerre volgende bijeenkomst verschoven worden. Zob
clan wederom de stemmen staken mogten , zal een van de secundi , of, bij (Ie kerkeraden , een van de laatst afgetreden
leden van dezelve , of anders een van de notabele leden
der gemeente door de vergadering benoemd , en tot dezelve
geroepen worden. Zoo de meerderheid oordeelt dat de zaak
geen uitstel lijdt, zal het laatstgenoemd middel dadelijk ter
hand worden genomen.
Art. 16.
De uitspraken .van kerkelijke vergaderingen moeten korte—
lijk bevatten de gronden , waarop dezelve rusten, en de artikelen der kerkelijke verordeningen, op welke dezelve steunen.
Zoo dezelve op kerkelijke tucht bij de provinciale of klassikale besturen betrekking hebben , zullen dezelve onmiddellijk
gebragt worden ter kennis van de in rang volgende boogere
vergadering,
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Art. 17.
Alleen in bijzondere gevallen , en niet clan om gewigtige
redenen , zal ee ri e kerkelijke vergadering verlenging kunnen
toestaan van de bij dit reglement t in onderscheidene gevallen,
vastgestelde tijdsbepalingen.
Arts 18.
Leden eener kerkelijke vergadering oordeelen niet over zaken , in welke zij zelven , of personen die hun in de drie
eerste graden van bloedverwantschap of zwagerschap bestaan
betrokken zijn , noch in zaken omtrent welke zij reeds als le d.
den eener mindere vergadering uitspraak gedaan hebben.
In de genoemde gevallen , moeten zoodanige leden , v66r
het opmaken der uitspraak , tot na de beslissing der zaak , de
vergadering verlaten : zoo de vergadering hierdoor tot beneden twee derden van derzelver leden mogt verminderd worden , zal het ontbrekende getal , op dezelfde wjze als hij artikel 15 is bepaald , worden aangevuld.
Art. 19.
Kerkelijke vergaderingen kunnen de voor haar verschijnende
getuigen , hun getuigenis doen bekrachtigen door te doen
zweren , of, naarmate ieders godsdienstige gezindheid , beloven , dat zij ondubbelzinnig en opregt de waarheid spreken
zullen , in hetgeen zij hier zullen verklaren of antwoorden.
Art. 20.
Iemand , wegens bezwaar tegen hem , voor eene kcrkeltike
vergadering geroepen wordende, zal zoodai1ig bezwaar schriftelijk ter zijner kennisse worden gebragt.
Indien hij , na triveemacil met een tij dverloop van ten minsten veertien dagen opgeroepen te zijn , niet verschijnt , of
wettige ledendi voor zij ne afwezigheid inbrengt, zal over het
ingebragt bezwaar naar bevinding geoordeeld worden.
Art. 2 i.
De onvermijdelijke kosten , welke de behandeling eener zaak
voor eerre kerkelij ke v ergadering mogt veroorzaakt hebben,
zullen , nadat derzelver berekening door de vergadering is
nagezien en goedgekeurd , komen ten laste van clengenen, die
bij de uitspraak schuldig is gekeurd' of in het ongelijk is gesteld , ten zij er gewigtige redenen moeten bestaan , om de
twistenden wederzijds hunne kosten te doen dragen.
iemand als klager voor eene kerkelijke vergadering optredende , zal , op derzelver vordering , ver ligt zijn , borg te
stellen voor de betaling der kosten, ingeva le hij , bj de via-
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uitspraak tot die bctaling mogt verwezen worden.
Zoo hi} , die tot de betaling der kosten verwezen, wordt,
zich over derzelver berekening mogt bezwaren , zal hij zich
deswegens op de in rang volgende hoogere vergadering, of,
van (fe synode , op den Konin; kunnen beroepen.
Art. 22.
Ingevaile een predikant, wegens ingebragte of bewezene
beschuldiging , in zijnen dienst wordt geschorst, zal diens
tractement bchooren ontvangen te worden door den questor
van het klassihaal bestuur , onder korting van de wettige defroijementen dergenen , die verpligt worden , zijne dienst te
vervullen ; na het einde der schorsing , aan den alzoo geschorsten te worden uitbetaald , ten zij dan , dat hij , bil eene
uitspraak , tot gebedl of gedeeltelijk verlies van dat tractement
mogt verwezen ziln.
Bij aldien echter de schorsing hij uiterlij k gewijsde mogt worden opgeheven , nit hoofde van eene complete onschuhligverklaring , zal het geheele tractement aan hem worden uitbetaald , en omtrent de kosten der defroijementen gepaste
voorziening genomen , ten ware echter de geschorste, door
onvoorzigtig gedrag of andere redenen, tot die schorsing
zelve had aanleiding' gezeven, hetgeen ter beoordeeling der
verg eying word t overgelaten.
Fene geheele ontzetting van de dienst , heeft dadelijk ten.
gevolge het verlies van tractement en emolumenten ; zoo echcer de afgezette zich op de synode beroept , wordt met het
tractement gehandeld , gelijk omtrent de in de dienst geschorsten is bepaald. Wordt de afzetting door de srode
bekrachtigd , zoo blijft de afgezette verstoken van het tractement en de verdere voordeden , gerekend van den tijd aan ,
op welke de uitspraak bij het provinciaal kerkbestuur is gasehied.
Art. 25.
liet staat aan ieder lid eener kerkelijke vergadering vrij hij
aanteekening kortelij k en zonder opgaaf van redenen , te doen.
geblijken , dat hq met eenige uitspraak niet heeft ingestemd.
Art. 24.
Iedere kerkelij ke vergadering zal, op aanvraag der in rang
volgende hoogere vergadering , al de stukken , welke in eene
voor haar behandelde zaak , die voor hooger beroep vatbaar
is , gediend hebben, moeten overzenden ; zulks verkiezende,
I. D.
St.
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met bijvoeging eener nadere ontwikkeling van de gronden der
door haar gedane uitspraak.
Art. 25.
De uitoefening van kerkelijk opziet en tucht , behoorende
tot de werkzaamheden van kerkelijke vergaderingen, zoo hebben dezelve daarvoor op geene bezoldiging te rekenen ; alleen
hebben derzelver leden aanspraak op vergoeding van de kosten , welke zij , nit hoofde van dit gedeelte van hun ambtswerk , onvermgdelijk zullen moeten maken.
TWEEDE AFDEELING.
Wijze van handelen voor den kerkeraad.
Art. 26.
Voorwerpen van kerkelijke tucht bij de kerkeraden zijn : cie
leden der gemeente, de catechiseermeesters en catechiseermeesteressen , de krankbezoekers , de oefeningliorc-.
ders , en alle zoodanige kerkelijke bedienden als eene kerkelijke aanstelling ontvangen hebben. Predikanten , kandidaten
tot de heilige dienst en proponenten, mitsgaders de ouderlingen en diakenen , zjn daaronder niet begrepen.
Art. 274
De bestralnngs-middelen , van welke zich de kerkeraad bij
de uitoefening van kerkelijke tucht bedient, bestaan :
1 0 . In eene naar de omstandigheden ingerigte bestraffing
door eenen predikant , in naam des kerkeraads in het
bij zonder te doen.
2 0. In eene zoodanige bestraffing , door eene commissie
uit den kerkeraad.
5°. In de ontzetting van het gebruik van het Heilig Avondmaal voor eenen bepaalden tijd.
't°. In eene zoodanige ontzegging voor eenen onbepaalden
tijd.
De twee laatste bestraffings-middelen , die (openbare,
zware misdrijven uitgezonderd) niet worden aangewend,
vóór dat een der andere vruchteloos is gebezigd ,
hebben ten gevolge , (le schorsing of het gemis van
zoodanige regten en voordeelen , al y aan het lid maatschap of de bedieningen verbonden zi jn. Ten opzigte
van de alimentatie van behoeftigen zal echter ten dezen
met moderatie gehandeld worden.
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Art. 28.
De onbepaalde ontzegging van het gebruik des Heiliger
Avondwaals , zal op voldoende bewijzen van beterschap worden ingetrokken.
Art. 29.
Wanneer bij den kerkeraad tegen iemand eenig bezwaar
wordt ingebragt of aangegeven , zal dezelve , daarvoor redenen vindende , eene commissie benoemen , om deswegens onderzoek te doen , en van hare bevinding aan den kerkeraad
te berigten.
Art. ,5io.
Indien de kerkeraad , na geboord berigt der commissie ,
vermeent zich verder met de zaak te moeten inlaten , zal dea;elve den beklaagden op vraagpunten hooren , en , wanneet
door zij ne bekentenis de gegrondheid der bezwaren blij kt $
denzelven naar bevind van zaken vermanen en bestraffen.
Art. 31 .
Wanneer iemand , ook ingeval van openbare zware mistla=
den , in de premissen van artikel 7 vermeld , het gegronde
der tegen hem ingebragte bezwaren erkent , en met betuiging
van leedwezen beterschap belooft , zal de kerkeraad alleen van
een der twee eerste bestrafhngs-middelen gebruik maken , ten
zij de aard der zake , tot wering van de gegevene ergernis ,
eene zwaardere bestraffing mogt vorderen.
Art. 32.
Wanneer iemand , over tegen hem ingebragte bezwaren onderhouden zijnde , dezelve geheel of in eenig wezenlijk punt
tnogt ontkennen , zal hij kunnen vorderen dat die bezwaren ,
met de daarvoor aangevoerde gronden , hem binnen veertien
dagen schriftelijk warden ter hand gesteld.
Art. 35.
Na deze kennisgeving zal den bezwaarden een tijd van veertien dagen worden toegestaan , om zich bij den kerkeraad te
verdedigen , en de bewijzen in te brengen welke hij noodig
mogt oordeelen , alsmede opgave te doen van de getuigen 3 welke
hij vermeent , dat tot zijne ontlasting moeten gehoord worden.
Art. 34.
Ingeval na deze verdediging en het hooren van getuigen;
de schuld of onschuld van den bezwaarden blykt, zal de ker-'
keraad onverwijld uitspraak doen.
Art. 35.
De uitspraak zal in geschrift gesteld , in de handelingen ge..
T2
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boekt , den bezwaarden kennelijk gemaakt , en hem, zoo hij
zulks verlangt, daarvan een afschrift ter hand gesteld worden.
Art. 36.
Wanneer de kerkeraad , na de verdediging van den bezwaarden, een nader onderzoek noodig oordeelt, zal zulks door
het inwinnen van verklaringen , het hooren van getuigen of
van den bezwaarden zoodra mogel ijk plaats hebben.
Art. 37.
T)c kerkeraad zal , in allen gevalle , de afdoening van 'zaken
zoo veel mogelij k bespoedigen , en zal , des noods , daartoe
door het klassikaal bestuur kunnen verpligt worden.
DERDE AFDEELING.
Wij r e pan handelen poor het klassikaal bestuur.

I. In zaken , welke bid beroep voor hetzelve worden gebragt.
Art. 33.
Iemand zich wegens de uitspraak des kerkeraads bezwaard
vindende, zal zich mogen beroepen op het klassikaal bestuur,
waaronder die kerkeraad behoort.
Art. 3g.
fli^ zal te dien einde binnen veertien dagen nadat de uitspraak ter zijner kennis is gebragt , van zijn voornemen kennis moeten geven aan tien voorzitter des kerkeraads , bi l een
geschrift , op hetwelk de dag der indiening moet worden aangeteekend , met verzoek van kopij der uitspraak , zoo hts die
niet reeds ontvangen heeft , en welke heng dan binnen eerre
week moet worden ter hand gesteld.
Art. 4o.
Binnen peer•tien dagen na deze kennisgeving, of na het bekomen van kopij der , uitspraak , zal bi; zij n beroep In) het
klassikaal bestuur moeten vervolgen , of van zijn regt daartoe
verstoken
Art. 41.
blij zal te dien einde , bil den pralscs van het klassikaal be-stunr , een geschrift moeten indienen , behelzende de redenen
van zijn bezwaar , en alles wat hi j vermeent tot ztjn voordeel
te kunnen strekken , met bi jgevoegde kopij sier uitspraak.
Art. 42.
De preses dit geschrift ontvangende , zal hetzelve zenden
aan den kerkeraad , om binnen veertien dagen daarop te berig teil.
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Art. 45.
De kerkeraad zal bij desrelfs berigt alle ter zaken dienende
stukken voegen.
Art. 44.
Bovengemelde stukken zullen door den preses ten spoedigste worden rondgezonden bij de leden van het klassikaal bestuur, ten einde die in staat mogen gesteld worden , om op
de eerstkomende vergadering deswegens uitspraak te doen ;
of ter verandering of ter bevestiging van de uitspraak des
kcrkeraads.
Art. 45.
Ingeval het klassikaal bestuur over punten van aanbelang
nadere opheldering mogt verlangen , zal hetzelve die , of van
den kerkeraad of van den bezwaarden , binnen eenen vastgestelden t9d kunnen vorderen.
Art. 46.
De uitspraak door het klassikaal bestuur gedaan zij nde , zullen daarvan afschriften aan den kerkeraad en aan hen wien
de zaak betreft , bezorgd worden.
II. In zaken welke onmiddellijk voor het klassikaal bestuur
behooren.
A. Ten aanzien van de kerkelijke tucht.
Art. 47.
V7anucer bij een klassikaal bestuur bezwaren worden iugebragt tegen de leer , do ambtsbediening of den wandel van
predikanten , kandidaten of andere kerkelij ke ambtenaren , zal
hetzeh e Bene commissie benoemen van drie leden , om des-.
wegens onderzoek te doen.
Onder de predikanten laj n de emeriti, en onder de kandidaten cie proponenten begrepen (zoo lang de laatstgenoemden nog zullen bestaan) : emeriti , kandidaten en proponenten
behooren onder het klassikaal bestuur waar zij hunne woonplaats hebben.
Art. 43.
De commissie, door de haar ter band gestelde stukken , of
door de bescheiden welke zij op de beste wij ze heeft kunnen
inwinnen , genoegzaam ingelicht zijnde omtrent het ingebragte
bezwaar , zal den bezwaarden moeten hooren , zijne bekentenis of verantwoording in geschrift stellen , en met alle tot de
zaak betrekkelyke stukken , benevens een hehoorl9k verstig ,
^I,

; 94

HERVORMDE KERK.

ZOO spoedig mogelij k , inleveren bij den preses van het klaspikaal bestuur , om in de eerstkomende vergadering gebragt te
worden.
E j de benoeming van de commissie , zal het bestuur eenen
bepaalden tijd voor de inzending van baar verslag aan dezelve kunnen voorschrijven.
Art. 49.
Ingeval van bekentenis zal de bezwaarde het regt hebben ,
pm , binnen acht dagen na zij n verhoor , voor de commissie
gchriftelrjk brt dezelve in te brengen , zoodanige ophelderingen,
bt)voegsels en veranderingen, als hij nader ter zijner verschoor
ping of verantwoording zal noodig achten , en zal de commissie, bij haar berigt , gebak ook de vergadering, bij de uitspraak, daarop behoorlij k acht moeten slaan.
Wanneer de bekentenis van den bezwaarden , met hetgene
hij nader daarbij mogt gevoegd hebben , na gedaan verslag
van de commissie, genoegzaam wordt geoordeeld ter beslissing, zal het klassikaal bestuur , op grond daarvan , zooda.rige uitspraak doen als de aard der zaak , naar kerKelgke wetten , vordert.
Art. 50.
indien de bezwaarde liet tegen hem ingebragte geheel of i rt
pepig wezenlijk punt mogt ontkennen, zal de commissie, na
de getuigen , overeenkomstig art. t9 , gehoord te hebben , al
de ingekomene stukken in zij ne handen stellen , om , binnen
pier weken na ontvangst, daarop zijn belang in te brengen ,
met bijvoeging van alles , wat hij ter zake zal dienstig oordee-r
;en , en met opgave dier getuigen , welke hi j zoude verlangen
dat ter zijner verdediging wierden gehoord,
Art. b i .
Wanneer nogtans de misdaad , waarover de beschuldiging
gaat , van eenen ergerlijken aard , en tevens geruchtmakend
inogt zij n , zoo zal het klassikaal bestuur , indien hetzelve voor
de gegrondheid der aanklagt aanvankelijk gewigtige redenen
vindt , den aangeklaagden provisioneel in zijne dienst kenven schprsen 2 daarvan kennis gevende aan het provinciaal
Kerkbestuur.
Art. 52.
Ingeval de bezwaarde , binnen den bepaalden tijd , niet mogt
?nawoorden, zal de commissie , op de eerstvolgende vergadering van het klassikaal bestuur , van alles verslag doen , 0 zal
daroo door de vergadering uitsp4'aak wonden gedaan,
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Art. 53.
Ingeval van antwoord , zal de commissie , zulks noodig oordeelende, den beklaagden , den klager en de getuigen wederom kennen hooren.
Art. 5i.
Ingeval van zulk een nader verhoor , zal de commissie hetzelve , met al de stukken en bijlagen, andermaal stellen in
handen van den beklaagden , om daarop binnen veertien dagen na de ontvangst , op nieuw zijn belang in te brengen.
Hetzij de beklaagde clan binnen den bepaalden tijd antrvoordt of niet , zal de commissie, op al de ingekomene stukken , verslag doen , zich daarbij gedragende naar het bepaalde
bid art.
Art. 55.
Het klassikaal bestuur zal vervolgens uitspraak doen , en
daarvan aan den belanghebbende schriftelijk kennis geven.
Art. 56.
Het klassikaal bestuur is steeds bevoegd , zulks noodig oordeelende , den beklaagden , den klager of de getuigen voor
zich te ontbieden.
Zoowel de klager als de beklaagde , heeft het regt om van
bet klassikaal bestuur te verzoeken , dat de een of ander op
bepaaldelgk opgegevene vraagpi nterc nader gehoord
wo nde.
Art. 57.
Beschuldigingen tegen de leer van eenera predikant, zullen
niet kunnen aangenomen worden , ten zt j Dezelve gestaafd worden door duidelijke bewijzen, dat hij de leer , welke, volgens
Gods heilig woord, in de aangenomene formulieren van eenigheid der hervormde kerk vervat is, open* heeft wedersproken of bestreden.
Art. 58.
De bestraflings-middelen , van welke de kerkelijke besturen
kunnen gebruik maken , zijn:
1 v . Omtrent ouderlingerz en diakenen :
a. Schorsing in de dienst.
b. Ontzetting van dezelve.
2°. Omtrent kandidaten
a. Schorsing in de predikdienst.
b. Onberoepelijk verklaring voor bepaalden tijd.
C. Onberoepelhjk verklaring voor onbepaaldcn tIJri.
T4
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d. Geheele intrekking der acte Nan toelating tot de

predikdienst.
5 0 . Omtrent predikanten :
a. Schorsing voor Benen bepaalden tijd. zonder verlies
' art tractement, anders dan het defrojement der
dienstdoende predikanten.
b. Dergelij ke schorsing met geheel of gedeeltelijk verlies van tractement.
C. Schorsing voor eenen onbepaalden tijd , met of
zonder verlies van tractement.
d. Geheele afzetting.
Art. 59.
Iemand, alzoo orn zedelijk wangedrag in zijne bediening
geschorst , of van dezelve ontzei zijnde, moet tevens geacht
Worden als lidmaat van het gebruik des Heiligen Avondwaals
ntzet te wezen , doch deze laatstgenoemde ontzetting zal,
o
op voldoende blijken van berouw en beterschap,' worden opgeheven.
B. In kerkelijke geschillen.
Art. Go.
Geschillen in of tusschvn kei keraden , of tusschen dezelve
en leden der gemeente ontstaan , worden onmiddellijk voor
bet klassikaal bestuur gebragt en door hetzelve beoordeeld.
Art. 61.
Tot dat einde zal men zich schriftelij k moeten vervoegen
b.q den praeses van het klassikaal bestuur, die de ontvangeuc
bei.«aren stelt in handen van dengenen over wien men zich
heeft bezwaard , om , binnen vice' weken na ontvangst, daarop te beligten.
Art. 69.
Dit berigt wordt gesteld in handen Ian den klager , om,
mede bilanen vier weken daarna , daarop zaan belang in te
brengen.
Art. f
Dit tweede stuk des klagers komt weder , op dezelfde wijze,
met al de belagen, in handen van den beklaagden , om daarop binnen veertien dagen andermaal te antwoorden.
Art. 64.
liet klassikaal bestuur kan , in deszelfs vergadering, op
grond der gemelde geschriften , tot leaac uitspraak besluiten ,
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dezelve stellen in handen eener commissie , ten einde voorai (lei zelven verslag te hooren.
Art. 65.
Indien , in cie gevallen boven vermeld, binnen den bepaalden tij d het gevorderde stuk niet wierd ingediend , zal het
klassikaal bestuur , zonder hetzelve af te wachten , besluiten ,
zoo als bevonden zal worden te behooren.
Art. 66.
Gelij kerwijs, als in de naastvoorgaande artikelen is bepaald ,
zal gehandeld worden in alle andere geschillen , welke onmiddellij k voor het klassikaal bestuur behooren , en vóór deszelfs tusschenspraak niet in der minne konden afgedaan worden.
Art. 67.
In geschillen , nogtans, omtrent beroepingen en kerkelijke
approbatie van gedane beroepingen, zoo dezelve niet dadelijk bi) monde kunnen worden afgedaan , zullen de gestelde
tij dsbepalingen zoo veel mogelij k verkort worden , en bet
klassikaal bestuur zal geregtigd mi n , zoodra het zich daartoe
in staat bevindt , uitspraak te doen ; onverminderd echter
hetgeen ten aanzien der resten van collatie , agreatie enz. ,
bepaald mogt wezen of nader zal worden bepaald.
Art. 68.
Ingeval er , bij de afkondiging van een nieuw beroepen predikant , welke volgens art. 55 van bet reglement op de vacatures enz. , bij eene vacante gemeente moet geschieden , of
anderzins, tegen een nieuw beroeepenen vóór diens bevestiging,
bezwaren worden ingebragt , zullen dezelve verwezen worden
naar bet klassikaal bestuur waaronder de woonvlaats van den
bcroepeneu behoort.

of

VIERDE Ai DEELII'G.
W j ze van handelen voor het provinciaal Lerkbestuur.
I. in zaken, welke bij beroep voos hetzelve gebragtworden.
Art. 69.
Indien zich iemand beroept i an een klassikaal bestuur op
het provinciaal keikbestuar, zal hij daarvan binnen veertien
dagen kennis moeten geven aan den grases van liet klassikaal
bestuur , en aan clengei1en , die , bij bet klassikaal bestuur , to,gen heul moet gehanddd hebben , en daarbij eenaf, chrift der
T5
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uitspraak, zoo hij die niet mogt ontvangen hebben , kunnen
vorderen.
Art. 7o.
Hij zal binnen veertien dagen daarna, of na het ontvangen
der uitspraak, een geschrift moeten inleveren bij den president
van het provinciaal kerkbestuur, inhoudende den loop der
zaak , de redenen van zij n bezwaar, en verzoek, dat zijn beroep moge worden aangenomen , zonder meer , doch met
bij voeging van een afschrift der uitspraak.
Art. 71.
Indien de president , uit hoofde van het verloop der gestel–
de tijdsbepaling , of om dat de zaak reeds bij hooger beroep
beslist werd , dezelve niet voor hooger beroep vatbaar mogt
oordeelen , zal hij echter het aanzoek daartoe niet afwijzen ,
maar het oordeel daarover aan het provinciaal kerkbestuur
overlaten , hetwelk , de zaak alzoo bevindende, het verzoek
zal afwijzen.
Art. 72.
Ingeval van zoodanig beroep zal voorts bij het provinciaal
kerkbestuur (gehandeld wor len zoo als bij art. 33 tot 46 , ten
aanzien van het klassikaal bestuur is bepaald.
Art. 75.
De scriba van het klassikaal bestuur is verpligt , om , ingeval van hooger beroep , aan de belanghebbenden , op hun
verzoek en ten hunnen koste , zoo spoedig mogelij k af te geven afschriften van al de stukken , welke over die zaak bij het
klassikaal bestuur gediend hebben.
Art. 74.
Eenig kerkelijk ambtenaar door een klassikaal bestuur in zijn
ambtsberoep zijnde geschorst , en zich beroepende op het
provinciaal kerkbestuur, zal , hangende het appel , zijn dienstwerk blijven waarnemen, ten ware het klassikaal bestuur , om
gewigtige redenen , bij het vonnis had verklaard , dat de schorsing, niettegenstaande bet appel , zoude moeten effect sorteren , in welk geval, hangende het onderzoek ten principale,
in de schorsing door het provinciaal kerkbestuur , geene verpndering zal mogen worden gemaakt.
II. In zaken welke onmiddellijk voor het provinciaal kerkbestuur behooren.
Art. 75.
Dij het provinciaal kerkbestuur zullen onmiddellijk behan-
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deld worden , bezwaren , welke , ten einde eene afzetting
in te roepen tegen predikanten , kandidaten , ouderlingen of
diakenen , of door aangifte van een der leden , of door bijzondere aanklagte , bil . hetzelve zij n gebragt ; voorts zulke ,
welke door een klassikaal bestuur van dien aard geoordeeld
worden , dat dezel ve eene afzetting zonden behooren ten gevolge te hebben, onverminderd , in dit laatste geval , het regt
van het klassikaal bestuur tot eerre provisionele schorsing in
de dienst.
Wanneer , volgens deze bepaling , eene zaak voor het provinciaal kerkbestuur is gebragt , en hetzelve oordeelt , dat
dezelve onmiddellijk door hetzelve behoort behandeld te worden , behoudt hetzelve toch het regt, om daarbij ook eerre
der andere bestraffings-middelen , behalve de afzetting, te gebruiken' , behoudens het regt der belanghebbenden , om zich
op de synode le beroepen.
Art. 76.
In de gevallen , hij het voorgaande artikel omschreven ,
wordt bij het provinciaal kerkbestuur gehandeld , zoo als bij
art. 47 tot 59 omtrent het klassikaal bestuur is bepaald,
Art. 77,
Ook worden onmiddellijk, bij het provinciaal kerkbestuur,
behandeld geschillen , in welke een of meer klassikale besturen , of derzelver leden , als zoodanig betrokken zijn,
Art. 78.
Ook in deze geschillen wordt gehandeld als I,ij de klassikale
besturep.
VIJFDE AFDEELING.
Tirc/ze van handelen poor de synode.
I, 14 zaken welke bij beroep voor dezelve gebragt worden.
Art. 79.
Iemand zich bezwaard achtende door Bene uitspraak van eert
provinciaal kerkbestuur , van hetwelk, naar de bepalingen van
dit reglement, hoogei beroep kan plaats hebben , en zich op do
synode willende beroepen , zal binnen vier weken van zijt}
voornemen kennis moeten geven aan den president vast het
provinciaal kerkbestuur, bij een geschrift : ook zal hij daai-vail
gelijktijdig wettig berigt doen toekomen aan deegenen, die bil
het provinciaal lakbestuur tegen hem mot gehandeld hebben
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Art. 3o.
Insgelijks zal hij , binnen, vier weken na het ontvangen der
uitspraak van het provinciaal kerkbestuur, een verzoekschrift
om tot het beroep te worden toegelaten , met bij voeging, v a ti
hetgeen hij voor zijne zaak dienstig mogt oordeelen , ruoeteu
inzenden bij den secretaris van de synode, die hetzelve zal ter
hand stellen aan den president, zoodra die zal benoemd ziyn.
Art. 81.
Het provinciaal kerkbestuur zal , in dit geval , al de stukken
tot de zaak behoorende , of gewettigde afschriften van dezelve, zoodra mogelijk inzenden bij den secretaris van de synode , ten einde alles aan de synodale vergadering moge voorgelegd worden.
Art. 32.
Het zal den belanghebl , enden vrijstaan , hunne belangen
wedertijds aan de synode voor te dragen bij een de zaak ontwikkelend geschrift , liet:velk , vuur de zamenkomst der synode i hij den secretaris moet worden ingezonden.
Art. 83.
De synode geoordeeld hebbende , dat het verzoek om beroep moet worden toegestaan , zal op al de ingekomene stukken tot berlcstiging of verandering der gedane uitspraak besluiten , na deswegens het schrifteli jk eislag eenei daartoe
benoemde commissie geboord te hebben.
II. In gevallen welke oniniddellyk bij de synode belrooi-en.
Art. 84.
Zaken in welke een of meer provinciale kerkbesturen, derzelver leden , of leden der synode , als zoodanig betrokl,ea
zij n , worden onmiddell j k hij de synode behandeld.
Art. 8b.
Hij die ee ri e zaak voor de synode brengt , zal aan den enen , over ween hij zich bezwaart , ten minsten vier weken
vóór het openen der synodale vergadering , van zi jn voornemen tot beklag , met tipgaaf der redenen en gronden , schriftelijk moeten kennis geven.
Art. 86.
Zoo de klager als de beklaagde zullen , wederzijds , bij een
ontwikkelend geschrift , hunne belangen kunnen inbrengen
hetzelve vóór de opening der synode b j derzelvier secretaris
inzendende.
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Art. 87.
De synode zal , in hare eerste vergadering , voor elke bij
dezelve ingebragte zaak , eene commissie benoemen , om de
ingekomen stukken te onderzoeken , als ook de getuigen , des
noods , te hooren , en daarvan schriftelijk verslag te doen.
Art. 88.
Op het verslag dier commissie doet de synode uitspraak.
III. Ingeval van herziening.
Art. 8g.
Iemand van eene zaak , over welke alleen door de synodd
uitspraak is gedaan , herziening verlangende , zal daarvan , bin=
nen twee maanden kennis moeten geven aan den secretaris
van de synode, en aan derzelver questor ; tevens, onder der
laatstvermelden , verzekerende eene som van f l,200 , ter houding van de vermoedelij ke kosten : zoo die kosten , bij de
uitkomst , bevonden mogten worden minder te bedragen, zal
hem het overschot teruggegeven worden ; in het tegenover
gestelde geval zal de som moeten worden aangevuld , ten ber
loope van het dadelij k bedrag der kosten , alles onverminderd
hetgeen hiervoor bij art. 21 is bepaald.
Art. 9o.
De gnestor is verpligt , aan hem, die herziening vraagt , bewijs af te geven dat genoemde som onder hem is verzekerd ,
ten einde dat bewijs worde overgelegd bij het verzoek , hetwelk aan het departement voor de zaken der hervormde kerk
enz. , zal neoeten gedaan worden , om door hetzelve van den
Koning te vei kri} gen , dat er eene vergadering van herziening
worde bgeengeroepen.
Art. 91.
Het genoemde departement zal vervolgens aan den Koning
eerre voordragt doen , ter benoeming van de leden en van
den president der vergadering van herziening, en ter bepaling van den tijd -van derzelver bijeenkomst.
Art. 92.
De vergadering van herziening zal bestaan uit elf leden , namelij k den secretaris van cie synode , vier leden van de laatstgehoudene synodale vergadering , onder welke twee van degenen die met de uitspraak der synode hebben ingestemd ,
,
van
henn
en twee
die van
de gedane uitspraak
in gevoelt
verschillen , indien er zoodanigen zijn , en eindelijk uit zes
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der secundi van die synodale leden , die niet ter vergadering
Van herziening Ivo ' den opgeroepen.
n
Art. g,3.
Bij de vergadering van herziening zal dezelfde wijze van
handelen gevolgd worden als bij de synode.
ALGENEENE VOORBEHOLTEING.

Art. 94.
De algemeene synode der nederlandsche hervormde kerk
behoudt aan zich het regt, om in het vervolg dit reglement,
ouder goedkeuring van den Koning, zoodanig te veranderen
of te vermeerderen, als bevonden zal worden te behooren.
Holland (Bestuur tier gerneenlen ten platten lande in).
Zie PLAATSELIJK BESTUUR.
Holland (Ku8tvi88c/terj in de provincie). Zie VISSCHERIJ.
Hooge geregtshoven. Zie SUCCESSTEN.
Hoogen raad van adel. Zie ADELDO'I.
Hooger onderwis. Zie ONDERWIJS.
Huizen voor bedelaars. Zie BEDELARIJ.
Hu naniora (Onderwis in de). Zie ONDERWIJS.
I-lawelijken van militaire officieren. Zie IILITAIRI
OFFICIEREN.
Hypothecaire inschrijvingen. Hypotheken. Zie N0-.
TARISSEN , id REGISTRATIE.
Hypothecair stelsel (Nieuw). Zie KADASTER,

• Lio

subjecte waren. Zie
Impost
VOER.

IN- tilT-. EN DOOR-

GTEN.
IN- EN UITGAANDE REGTEN.
Volgens circulaire aan de h. h. gouverneurs , van den heer
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staatsraad , belast met de administratie der directe belastingen , enz. , d. d. 18 October 1825 ,11°. 146, moeten de
zeissen, sikkels, strioo-snijrnessen, zagen, schoppen en
spaden , aan de regten onderworpen worden , welke,
voor het gesmeed of geslagen j/zerwerk , hij het tarief
zijn bepaald.
Ingevolge eene circulaire van denzelfden staatsambtenaar , d. d. 28 Octobe r 1825 , n 9. 185, moeten door
heele kisten , in welke de thee boei of grove Congo moet
worden ingevoerd , -- zal dezelve voor thee boei of grove
Congo worden erkend , -- verstaan worden kisten van
circa 200 ned. ponden, en dus viermaal zoo veel inhoudende als de gewone kwartkisten , waarin de betere soorten van thee worden aangebragt.
-- Volgens eene dergelijke circulaire van den 4 November 1825, n Q. 187, moet onder de post zw nborstels, in het tarief, onder het art. haar voorkomende,
worden begrepen alle varkenshaar, zonder onderscheid.
— Voorts is , bij eene dispositie des genoemden administrateurs, van den 4 November 1825 (n". i8g,) bepaald,
dat de geborduurde en getemboureerde neteldoeken, batisten, garen , enz., wanneer dezelve zich in geheele
stukken bevinden , aan dezelfde regten moeten worden
onderworpen , aan welke de neteldoeken, batisten, ga-.
ren, enz , in liet algemeen onderhevig zijn; terwijl,
wanneer zij bestaan in losse of afgeknipte gedeelten,
voor dameskleedjes, overhemdjes, mutsen , kragen,
strooken , enz. , dezelve gerangschikt moeten worden onder het alt. modevaren.
Vergel. art. REGTEN OP DEN IN- UIT- EN DOORVOER.
In- en uitgaande regten en accijnsen (.Bestuur
Zie ONTVANGSTEN.

der).
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IN- UIT- EN DOORVOER.

inhouds-maten. Zie MATEN EN GEWIGTFN.
Inning der grondbelasting. Zie GRONDBELASTING.
Inrigting der beclehlars-werkilltizen. Zie BEDELARIS.
lnrigting der bureaux. Zie ALGEMEEN BESTUUR.
Inrigting der gevangenissen. Zi e GEVANGENISSEN.
Inrigting der kerkhoven. Zie .pEGRAFEN1SSEN., •
Inschrijving in de registers der N. AL van werkelijk
dienende personen. Zie MILITIE (NATIONALE).
Inschrijvingen (Hypothecaire). Zie NOTARISSEN.,
Instittit voor doof-stommen. Zie MAATSCHAPPIJEN.
Instructie voor de provinciale goztverneurs, betrekkeliik het beheer der belastingen. Zie ONTVANGSTEN.
Instructie voor de regenten over de gevangenissen. Zie
GEVANGENISSEN.
IN- UIT- EN DOORVOER van veraccifrisde waren.
Zie Ie stuk , bladz. 347.
.. — Op den 23 Augustus 1825 zijn door gedeputeerde
staten van Vriesland gearresteerd drie reglementen van
plaatselijke belastingen , als een op den in- en mtvoer
van meel , brood en gebak ; een op dien van vleesch en
spek , en een op (lien van wijn, bieren en buitenlandsou
gedisteleerd, allen goedgekeurd bij een koninklijk besluit van 18 September daaraanvolgende.
Naar aanleiding daarvan heeft de gouverneur dier provincie deszelfs bij de zaak betrokkene ambNenooten
verzocht , om al (le rijks- en plaatselijke ontvangers te
willen bekend maken met de bepalingen op bet aiteekenen der biljetten , van uit Vriesland uitgevoerde en naar
elders verzondene impost-subjecte specien , waarvan de
verzenders restitutie van betaalde belasting zouden verlangen , en welke bepalingen , (voor de drie reglementen
dezelfde zijnde,) luiden als volgt :
o Wanneer het consent-biljet tot uitvoer behoorlijk zal zlin.
afgeteekend
door (le plaatselijke beambten op de recherche ,
o
o of andere daartoe geautoriseerde personen, ter plaatse waar
« de uitvoer geschiedt; voorts dit biljet door den , hetai rijks
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(t of plaatselijken ontvanger der plaats , alwaar de waren zijn
A ingevoerd , in dorso geviseerd zal zij n , en alzoo zal
(( zijn bewezen , dat de uitvoer werkel j k heeft plaats gehad ,
A zal aan den uitvoerder, mits hij zich daartoe, binnen de
« opvolgende maand na den aangegeven uitvoer, bij den
on ttt vanger, die het biljet heeft afgegeven , aanmelde , restitutie
« van belasting , wegens het uitgevoerde , verleend worden.
(r De ontvangers , welke de verificatie van ontvangst der
a waren verrigten , zullen voor die verificatie , wegens (.ik
A biljet , van hen op wiens verzoek zij dezelve doen , kunnen
« vorderen tien cents.»
.4 - Nog is, bij Zijner Majesteits besluiten van 23 Au-.
gustus en 27 September 1825 , in Overijssel, de heffing
ingevoerd van 5o opcenten op het gedisteleerd , ten behoeve van al de gemeenten; alsmede van Bene plaatselijke belasting op cle elders veraccijnsde, en, in die gemeeriten, ter consumptie ingevoerd wordende dranken.
Ook de gouverneur van die provincie heeft deszelfs be-langhebbende ambtgenooten verzocht , om, door de plaatselijke autoriteiten en financiele ambtenaren, op de geIes..biljetten tot uitvoer uit Overijssel naar elders , tien
inslag van dat gedisteleerd te willen doen verifieren.

Invordering der grondbelasting. Zie GRONDBELASTING.
Israëlitische diatronie-besttct'en. Zie DIAKONIE BESTUREN.
Israëlitische godgeleerde onderwijzers. Zie ONDERWIJS,
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der verlofgangers. Zie MI.

JAGT EN VISSEHERIJ.
Bij een besluit van den 21 Augustus 1825, n°. 74 ,
heeft de Koning maatregelen gelieven te nemen ter uitroeijing van het konijn op het Koegras (NoordHoI1and),
waardoor , daaraan de 'hand gehouden wordende , de zeewering der duinen voor verval zal worden behoed, en
`tevens de cultuur bevorderd.
Ook aan de klagten van de Goereesche eilanders, over
de schadelijke vermenigvuldiging van het konijn , is , ten
gevolge eener aldaar , in den zomer van 1825, gehoudene
locale inspectie, te gemoet gekomen.
Aangaande het Gooiland was reeds, in 1819 , de navolgende resolutie genomen:
EXTRACT uit het register der resolutien van den opper-jagermeester
ager,neester
van Zijne Majesteit , opper-houtvester voor de noordelij ke provincien ,
van Vrijdag den 3i December /819,
46.
^ 2Tj
De OPPER — JAGERMEESTER enz.
Gezien hebbende Zijnen 11Iajesteits besluit van den 8sten
September 1819 , l a. M 4, n°. 123 ;
Gehoord enz.
ileeft goedgevonden :
ten einde de vermenigvuldiging van het konijn in 'het Gooiland, zoo veel mogelij k , te keeren , deswege te arresteren de
navolgende bepalingen :
Art. 1.
Jaarlijks na het sluiten van den jagttijd , tot het einde der
maand k ebruai j , zullen , onder het onwiddell jk opzigt vait
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den houtvester of deszelfs gequaiiliceerden , tweemaal des
weeks , ruïnejagten op konijnen worden gehouden.
Art. 2.
Aan deze jagten zal worden deel genomen door alle , die
in het derde district der provincie Holland , noordeli jk gedeelte , bevoegd zijn de jagt uit te oefenen, ofte permissien ,
om schadel ijk gedierte te vangen en te dooden , zullen bekomen hebben , mits zich onderwerpende aan de bepalingen van
orde en politie, welke door den houtvester zullen worden
vastgesteld.
Art. 3.
Al wie zich , ter gelegenheid der ruïnejagten , aan het schieten van wild mogten vergrij pen , zullen vervallen in de striiffen , daartegen bij de wet bepaald , en door den houtvester
van het bijwonen der ruïnejagten geweerd kunnen worden.
Art. 4.
De eigenaars van gereserveerde en afgepaalde jagten zullen
door den houtvester worden verzocht, het uitstrekken der
ruïnejagten binnen derzelver palen toe te staan , met vrij lating , om daarbij iemand van hunnentwege te doen adsisteren en de konijnen te behouden , welke op hunnen grond
gevangen of gedood mogten worden.
Art. 5.
Indien eigenaars van gereserveerde en afgepaalde jagten
daartoe ongenegen mogten zij n, zal zulks gebragt worden ter
kennisse van de eigevaren der aanliggende gronden, om , ingeval dezelve schade mogten laden, veroorzaakt door het konyn , hetwelk zich in de afgepaalde jagten ophoudt, deswege
langs den geiuonen weg vergoeding te kunnen vragen.
Art. 6.
Na het afloopen der hiervoren bepaalde ruïnejagten , zal de
aanhoudend zorg
door (etter
houtvester
g dragen,dat
fretteren
, en
inzonderheid door het uitgraven der jonge konij nen , met
toestemming der grondeigenaars, derzelver aanwas niet alleen
voorgekomen , maar derzelver geheele uitroeping insgelij ks zoo
veel mogelijk worde bevorderd.
Art. 7.
'relken jare zal, door den houtvester , in den loop der
maand Augustus, een omstandig rapport wegens de gehoudene
ruïnejagten aan den opper-houtvester worden ingezonden ,
met opgave van de personen , die dezelve hebben bijgewoond , van de eigenaars van gereserveerde en afgepaalde jag..
V2
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ten, die in het houden derzelve binnen hunne palen niet
niogten hebben bewilligd , mitsgaders van het getal kongnen ,
hetwelk , zoo bij de ruinejagten, als daarna door fretteren en
uitdelven , zal zijn gevangen en gedood.
En zal enz.
--- Het besluit Zijner Majesteit van 15 Julij 1825,
n o . 111, houdende bepalingen, nopens de wijze, waarop , casu quo , de veldwachters van commissien als buitengewone opzieners der jagt en visscherm zullen kunnen
worden voorzien , laten wij hier in deszelfs geheel volgen:

wil WILLEM, enz.
Gezien de rapporten van Onzen opper-jagermeester , opper-houtvester voor de noordelijke provincien , van den 14den
April en 4 Augustus 1824, n°. 9 en 45, nopens de wenschellj kheii , om de veldwachters van commissien, als buitengewone opzieners der jagt en visscherp, te voorzien.
Gezien het rapport van het departement van binnenlandsche zaken , van den 18den April 1. 1. , n o . 125; benevens
de daarbij overgelegde berigten van de collegien van gedeputeerde staten in de provincien , alwaar de wet van den t tden
Juhl 1814 (Staatsblad no. 79), houdende bepalingen op het
stuk der jagt en visscherq , in werking is ;
Gelet op het nader rapport van Onzen opper-jagermees=ter , opper-houtvester voornoemd , van den 2 7sten April 1.1. ,
no. 31, tn op dat van Onzen staatsraad , administrateur der
registratie en loterijen , van den 9den dezer , n 9. 13.
Hebben goedgevonden en verstaan :
1 0 . Dat in alie provincien , alwaar de heervoren aangehaalde
wet van den a kien Julij t814 (Staatsblad n'. 79), in werking
is, en in het gedeelte der provincie Limburg , hetwelk het
5de jagt-district van Noord-Braband uitmaakt , voor zoo verve
gedeputeerde staten der provincien daartegen geene bedenkingen hebben , waaromtrent Onze meergemelde opper-jagermeester opper-houtvester zich met hen zal verstaan • de vel d
-wachtersdgmn plated,iro
vereischte geschiktheid bezitten , van commissien , als buiten-gewone opzieners der jagt en visscherf , zullen kunnen voorzien worden,
2 Q. Dat de geconmissioneerde veldwachters de dienst der
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opper-houtvesterij alleenlijk zullen waarnemen , voor zoo verre
de behoor lyke volbrenging der op hen rustende verpligting,
met betrekking tot de plaatselijke en veld-policie , hen daartoe tij d en gelegendheid laat.
5". Dat de dienst der houtvesterij daarenboven alleen door
hen zal worden waargenomen binnen de gemeente , in welke
ZIJ als veldwachter fungeren , het eenige geval uitgezonderd,
wanneer zij , den overtreder op heeter daad betrappende , tot
bet vervolgen van denzelven , de grenzen der gemeente zouden moeten overschrijden.
4Q. Dat de veldwachters onder de onmiddellijke bevelen
der autoriteiten , onder welke zij thans geplaatst zijn , zullen
verblijven ; zullende de houtvester of andere ambtenaren , aan
welke de jagt-opzieners ondergeschikt zijn , hen nimmer kunnen gelasten of vergunnen om zich buiten de gemeente te
begeven;
5'. Dat daar, alwaar , naar aanleiding van het bepaalde
bij het i ste lid , een veldwachter als buitengewoon jagt- opziener zal worden gecommissioneerd , de verdere bijzonderheden nopens deszelfs dienst als zoodanig, door den houtvester , met het hoofd van het plaatselijk bestuur , onder de goedkeuring van Onzen dikwijls genoemden opper-jagermeester
opper-houtvester , en van den gouverneur der provincie , naar
gelang der plaatselijke aangelegenheden , en steeds met in het
oog houding der bovenstaande algemeene bepalingen , zullen
worden geregeld.
6 9 . Dat de aan de veldwachters te verleenen commissien
en derzelver beëediging , van zegel- registratie- en griffieregten zullen zijn vrijgesteld.
7". Dat in de provincie Noord-Braband en het gedeelte
der provincie Limburg, uitmakende het 5de jagt-district van
Noord-Braband , de overtredingen , op processen-verbaal
van mbrechaussées , zullen vervolgd , en het aandeel der boeten en verbeurd-verklaringen door dezelve zal genoten worden.
En zijn Onze opper-jagermeester , opper-houtvester voor
de noordelijke provincien , Onze ministers van binnenlandsche
zaken en van justitie , mitsgaders Onze staatsraad , administrateur der registratie en loterijen, ieder voor zoo veel hen"
aangaat , belast met de uitvoering dezes , waarvan , tot informatie , aan Onzen commissaris-generaal van oorlog zal worden kennis gegeven.
Brussel don . 15den Julj 1825.
Y3
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Jhodsche onderwijzers. Zie ONDERWIJS
Jurisdictie (Confticten van). Zie CONFLICTEN VAN
JURISDICTIE.
Justitie. Zie CONFLICTEN VAN JURISDICTIE, id.
REGISTRATIE.
Justitiele arrondissementen. Zie NOTARISSEN.

.......IWJINMIK,

K.
I( aarten (belioorencie tot het rapport der commissie
van onderzoek naar de beste rivier-afleidingen). Zie
WATERSTAAT.

R. Zie Ie stuk , bladz. 35o.
KADASTER.
NIEUWE VERORDEININGEN betrekke/il k het kadaster.

BESLUIT van 6 December i82,5 , n°.
163.

Wil WILLEM , enz.
In aanmerking nemende , dat de voorbereidende maatregelen tot de invoering, in Ons ri jk , van een "nieuw hypothecair
stelsel , welke thans een onderwerp van Onze overwegingen
uitmaken , de inrigting van hetzelve in een naauw verband
zullen brengen met de ad winistratie van het kadaster , en dat
het derhalve noodzakelijk voorkomt deze , reeds dadeli j k, onder hetzelfde hoofdbestuur te brengen , hetwelk met het toezigt op de hypotheken is belast;
Overwegende , dat dusdanige vereeniging ook aan te raden
is , uit hoofde der middelen , die het kadaster het bestuur der
registratie kan aanbieden , om de overgangen van eigendom
van onroerende goederen volledig na te gaan , en bet voor-.
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meld bestuur aan dat van het kadaster, om de koop- en
huurprijzen te kennen , die bij de kadastrale -schattingen tot
grondslag kunnen dienen , zoo dat beide besturen , elkander
de hand biedende , wederkeerig tot den voorspoed van ieder
derzelve zullen kunnen bij dragen ;
Op de voordragt van Onze staatsraden administrateurs der
directe belastingen , in- en uitgaande regten en accijnsen , en
der registratie en loterijen , van den 5den December 1325,
n°, 38 en 215 k,
Hebben besloten en besluiten :
Art. 1.
Te rekenen van den l sten Januari] aanstaande , zal de administratie van het kadaster worden afgescheiden van het hoofdbestuur der directe belastingen , in- en uitgaande regten en
accijnsen , en overgaan onder het hoofdbestuur der registratie en loterijen , onder welks bevelen, van dat tijdpunt af ,
zullen geplaatst zijn de ambtenaren van allen rang , tot de administratie van het kadaster behoorende.
Art. 2.
Op hetzelfde tijdstip zal Onze staatsraad , thans belast met het
hoofdbestuur der registratie en loterijen , den titel aannemen
van staatsraad, administrateur der registratie, van het
kadaster en de lotergen , en , als zoodanig , al de werkzaamheden overnemen , welke , tot dus verre , met betrekking
tot het kadaster, aan Onzen staatsraad , administrateur der directe belastingen , in- en uitgaande regten en accijnsen , zgn.
opgedragen.
Art. 7.
Ten voornoemden einde zullen ook de gezamenlijke ambtenaren en aangestelden , welke tot dus verre voor de dienst
van het kadaster , Onzen laatstgemelden staatsraad , administrateur , zij n toegevoegd , overgaan onder de bevelen van
Onzen eerstgenoemden staatsraad , ad ministrateur ; zullende
overigens , voor als nog , geene verandering worden daargesteld in het losaal, alwaar thans de bureaux van het hoofdbestuur van het kadaster zijn geplaatst.
Art. 4.
Bij uitbreiding van het bepaalde bij art. 23 van Ons besluit
van den 16den September ll, , n , i i o , (*) zullen ook in de
provincien , waar directeurs der directe belastingen , in- en
(*) Te vinden art. ONTVANGSTEN.
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uitgaande regten en acctjnsen aanwezig blijven , de INerkzaamI,eden van het kadaster , met i Januan) aanstaande , onder
Iret onmiddellij k beheer en bevel van den gouverneur, aan
uien inspecteur van het kadaster worden opgedragen , en zulks,
voorloopig, onder genot van de gewone schadeloosstellingen
tot goedmaking vair de benoodigde kosten, tot dat daaromttcrrt nadere bepalingen zullen zijn gemaakt.
Art. 5.
De uitkomsten der kadastrale werkzaamheden zullen , door
Onzen staatsraad , administrateur van de registratie , het kadaster en de loterijen , achtervolgers en geregeld , aan de administratie der directe belastingen worden medegedeeld, om
te dienen voor de optuaking der jaarltjksche verdeeling van
de hoofdsom der belasting op de gebouwde en ongebouwde
eigendommen.
Onze staatsraden , administrateurs der directe belastingen
in- en uitgaande regen en acctjnsen , en der registratie en
loterijen , zij n belast met de uitvoering dezes, zNaarvan afministem en versebriften zullen worden gezonden aan
dere hoofden la p departementen van algemeen bestuur , aan
den raad van ontvangsten ent aan de algeuleene rekenkamer
tot informatie eis nariet.
Gegeven te 's Graven page, den 6den December des jaars
1825 , het dertiende van Onze regering.
Oflze

EXTRACT

uit liet besluit pan 19 December 1825 , rt , to.
enz.

WU WILLEM,
Willende voorzien in de spoedige, geli jkvormige en goregelde uitvoering van de kadastrale vterkzacimileden, door het
dwarstellen van een algemeen plaatselij k toezigt op de lerrigtingen vair de , bq het kadaster , aangestelde ambtenaren ; en
vuillinde tevens maatregelen nemen , ten einde bet getal dezer
ambtenaren zoodanig worde bepaald , dat eldra wezenlijke
uitkomsten van hunne verrigtingen in alle de proNincien des
rijks kunnen worden verkregen ;
Herzien Ons besluit van den 6den December 11. , n°, 165 ;
Gezien de voordragt van Onzen staatsraad , administrateur
der registratie en loterijen, van den ',Wen dezer a n.. 222 A..,.
llebbexr besloten en bcsluitcxr
AN
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Art. 1.
Tcn gevolge, van de bepalingen , vervat in Ons besluit van
den tden dezer, n°. 163 , zullen de onder het hoofdbestuur
(ter registratie en loterijen behoorende inspecteurs-generaal en
hoofd-inspecteur , met den asten Januarlj 1826 , den titel
aannemen van inspecteur-generaal of hoofd- inspecteur
van cie registratie, het kadaster en de lotergen.
Art. 2.
Behalve het algemeen toezigt op den spoedigen en geregelden voortgang van de kadastrale werkzaamheden , hetwelk de
inspecteurs-generaal, naar luid van de voor hen vast te
stellen instructie , gedurende hunne rondreizen in de provincien, zullen uitoefenen, zal de inspecteur - generaal voor het
kadaster, Thiry, bij voortduring belast blij ven met het oppertoezigt over al de werkzaamheden, tot het Jaarstellen van
het kadaster betrekkelijk , en zulks meer bepaaldelijk ten aanzien van al de bij zonderheden van liet kunstrnatige van dat
vak , en van de tauxatien in al de provincien van het rijk;
zullende deze inspecteur-Generaal, te dien einde , gehouden
zij n , zich , achtervolgens , naar al die gewesten te begeven,
waar zijne medewerking door Onzen staatsraad, administrateur
van de registratie , het kadaster ;en de loterijen , nuttig zal worden geacht , en die hem daartoe successivelyk zullen aangewezen worden.
Art. 3.
De inspecteur- generaal van het kadaster zal , buiten deszelfs
gewone verrigtingen in de provincien, waartoe hem door Onzen staatsraad , administrateur voornoemd , de vereischte instructien zullen worden medegedeeld , denzelven administrateur , des gevraagd wordende , de behulpzame hand moeten
bieden , tot het ontwerpen van alle zoodanige besluiten en algenreene voorschriften , als noodig zullen worden geacht , ten
einde eenen spoedigen en geregelden voortgang in de daarstelling van het kadaster te verzekeren.
Art. 4.
Ten einde den inspecteur-generaal Thiry ten allen tijde in
die provincien te kunnen vervangen, alwaar h ij niet in persoon aanwezig zijn kan , en waar nogtans vereischt wordt een
algemeen toezigt op den voortgang , hetz ij van de opmetingen , hetzij van de tauxatien der grondeigendommen , of de
tusschenkomst van een ervaren hoofdambtenaar, ten einde
N oorkonietide bezwaren en verschillen uit den weg te helpen
V
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ruimen , zal Onze staatsraad , administrateur van de registratie , het kadaster en de loterijen , tot het rondreizen over de
geheele uitgestrektheid van het rijk, kunnen beschikken over
den hoofd-inspecteur Knabiaan , die , in deszelfs tegenwoordige betrekkingen , zal worden behouden, alsmede over zoodanige gewone inspecteurs van het kadaster in de provincien ,
ais daartoe de vereischte bekwaamheid zullen geacht worden
te bezitten , waarbij echter voornamelijk op het oog zal kunnen worden gehouden , dat de hoofd-inspecteur Knabiaan
meer bijzonder met het algemeen toezigt op de opmetingen ,
en de gedelegueerde inspecteurs met dat op de tauxatien ,
worden belast.
Art. 5.
Ter goedmaking van de kosten van de buitengewone reizen , aan de inspecteurs van het kadaster op te dragen , zullen zij reis- en verblijfkosten genieten , op denzelf den voet
als aan den inspecteur-generaal van het kadaster zijn of zullen worden toegekend ; blijvende, wat den hoofd-inspecteur
Knabiaan aangaat , de ten vjnen aanzien bestaande bepalingen , omtrent deszelfs belooning , in derzelver geheel.
Art. 6.
De hoofd-inspecteur en de gewone inspecteurs , zich , naar
aanleiding van art. 4 , op reizen van algemeene inspectie be%indende, zullen de , aan hun bijzonder toezigt toevertrouwde , werkzaamheden in derzelver geheelen omvang gadeslaan ,
en zich niet dan nadat in de provincie, waarin z ij zich telkens bevinden , alles op eenen geregelden voet is gebragt ,
naar eene andere mogen begeven, ten z ij zulks plaats hebbe
op specialen last van Onzen staatsraad , administrateur van de
registratie, het kadaster en de loterijen. Zij zullen zich evenwel niet veroorloven , op eigen gezag , de door den inspecteur-generaal in loco gegevene voorschriften , te wijzigen ,
maar op derzelver geregelde uitvoering het wakend oog houden ; en , wanneer zij die voorschriften voor verbetering vatbaar achten , zulks aan Onzen staatsraad, administrateur voornoemd , in overweging geven.
Art. 7.
De voornoemde hoofd-inspecteur en gewone inspecteurs ,
zich overeenkomstig de vorenstaande bepalingen op rondreizen bevindende , zullen overigens met de, bij art. 6, hiervoren bepaalde uitzondering , gedurende die reizen , in al de
voorregten eu verpligtingen treden van Genen inspecteur-be-
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heraal , en zijn al de ambtenaren in de provincien verpligt
hen als zoodanig te erkennen.
Art. 8.
Ten einde de archiven van de directies van het kadaster
in de provincien , die , naar aanleiding van Onze besluiten
van den i6den September 1825 , n°. I to, en van den Eden
December 1825, n°. 163 , niet den asten Januari) aanstaane door de directeuren der directe belastingen , in- en uitgaande regten en accijnsen , aan de inspecteurs van het kadaster zullen worden overgegeven , gedurende derzelver rondreizen behoorlijk te beveiligen , wordt bepaald, dat het speciaal
bureau voor het kadaster, in elke provincie , in een geschikt
locaal van de gebouwen , waarin het provinciaal gouvernement
is geplaatst , zal worden opgerigt , alwaar derhalve ook de plans
en archiven zullen worden gedeponeerd , en even als de overige charters en papieren van dat gouvernement gade geslagen.
Aan de inspecteurs ti1, oult , daarenboven , aanbevolen een
geschikt persoon voor de diaas( var, hun bureau op te leiden , aan wien, gedurende hunne afwezendheid , liet toezigt
daarop , en de geregelde afdoening der loopende zaken , onder de onmiddellijke leiding en het gezag van den gouverneur , kunnen worden opgedragen.
Art. 9.
De bepalingen , in het vorenstaand artikel vervat , zullen
echter de inspecteurs in geenen deele van de verantwoordelijkheid ontlasten , die reeds te voren rustte op de directeuren der belastingen , die zij geroepen zijn te vervangen.
Art. 10.
De enz.
Art. 11.
De overige ambtenaren , tot het kadaster in de provincien
behoorende, worden b ij deze alle in hunne respective hoedanigheden bevestigd.
Des niet te min zal Onze staatsraad , administrateur van de
registratie , het kadaster en de loterij en , naauwkeurig onderzoeken , of en in hoe verre de voormelde ambtenaren de
noodige bekwaamheid bezitten tot de waarneming van de hun
toevertrouwde posten , en Ons achtersolgens , naar bevind ,
voordragten doen ter vervanging van de zoodanigen , die,
hetzij uit gebrek aan de vereischte kunde , of Suit hoofde van
hun personeel karakter , minder bekwaam daartoe, dan tot
andere function, rogten worden bevonden , of die, door
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traagheid , tegenkanting en kwaden wil , den spoedigen en geregelden voortgang van de kadastrale werkzaamheden mogten
belemmeren en ophouden.
Art. 12.
Ten einde te voorzien in de ontoereikendheid van het gestal van de controleurs, voornamelijk in de noordelijke provincien , en tevens om in alle gewesten van het rijk eerie gelij kvormige uitvoering der kadastrale werkzaamheden te verzekeren, wordt Onze staatsraad, administrateur van de registratie , het kadaster en de loterijen , bij deze getnagtigd , om geoefende controleurs, tijdelijk, uit de eene provincie naar de
andere over te plaatsen ; zullende aan dezelve , ter goedmaking van hunne buitengewone reis- en verblijfkosten, gedurende hunne afwezendheid uit hunne gewone residentie , worden betaald, te weten :
Aan controleurs, uit de zuidelijke provincien naar de noordelijke overgeplaatst , de helft meer dan hunne gewone vaste
bezoldiging.
En aan controleurs uit de noordelijke provincien naar de
zuidelijke overgeplaatst, een derde meer dan hunne gewone
vaste bezoldiging.
Art. 3.
De alzoo overgeplaatste controleurs zullen hunne gewone
bezoldigingen blij ven genieten in de provincien waar zij bepaaldelijk zijn aangesteld, en de hun , Lai het vorenstaande
artikel , toegestane toelage , bij wijze van suppletie uit den
post der begrooting , voor de veranderlqke belooningen der
ambtenaren bestemd , betaalbaar in de provincien waar zij
zich tijdelijk zullen bevinden.
Art. 14.
Wij enz.
Art. 15.
Onze staatsraad , administrateur van de registratie, bet kadaster en de loterijen , zal, met eene bijzondere zorgvuldigheid , letten op den ijver, de kunde en de werkzaamheid ,
die ieder ambtenaar van het kadaster in zijnen werkkring aan
den dag zal leggen , ten einde bij te dragen tot de bereiking
van het doel , hetwelk Wij Ons hebben voorgesteld , om de
grondslagen tot eene algemeene, regtvaardige en gelijkmatige
verdeeling van de grondlasten , met den meesten spoed , over
de geheele uitgestrektheid van het koningrgk, daar te stellen.
Wij behouden Ons voor aan alle zoodaiiige ambtenaren ,
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welke uitmuntende blijken van ijver en bekwaamheid zullen
aan den dag leggen , Onze goedkeuring, door bevordering of
anderzins , te bewijzen.
Onze staatsraad , administrateur voornoemd , is belast enz.
BESLUIT van 21
149.

December f825, n°.

Wi g WILLEM , enz.
In aanmerking nemende, dat een der voornaamste middelen
tot het daarstellen van de algemeene hypotheek-registers , bij
de wet van den 5den Maart 1825 (Staatsblad n°. 41) voorgeschreven , moet gevonden worden in de opmetingen van
de grondeigendommen , ten behoeve van het kadaster van
het rijk gedaan ; dat nogtans dat werk nog niet verre genoeg
is gevorderd , om met eenige zekerheid te kunnen berekenen , dat hetzelve , op een niet te zeer verwijderd tijdstip , ten
voorschreven einde zal kunnen worden gebezigd ;
Willende derhalve reeds bij voorraad de meest geschikte
middelen in het werk stellen , om de opmetingen over de geheele uitgestrektheid van het r ijk naar mogelij kheid te bespoedigen , zonder aan de deugdelij kheid van dat werk , ten behoeve van het kadaster, afbreuk te doen ;
Gezien het rapport van Onzen staatsraad , administrateur
der registratie en loterijen , de dato 19 December 1 825 , n°.
226 k ,
Hebben besloten en besluiten
Art. ,.
Onze staatsraad , administrateur voornoemd , als, ten gevolge van Ons besluit van den 6den December 1825 , n'.16.3,
met den i sten Januari] 1826 belast met de administratie van
het kadaster , zal dadelijk de vereischte maatregelen nemen ,
ten einde de kadastrale opmetingen , over de geheele uitgestrektheid van het rij k , krachtdadig worden voortgezet en zoodanig bevorderd , dat dezelve , zoo mogelij k, binnen drie jaren tot zoodanige hoogte gebragt worden als noodig is , om
tot de Jaarstelling van de nieuwe hypotheek-registers te kunnen worden gebezigd.
Art. 2.
Te dien einde wordt Onze staatsraad , administrateur voornoemd , gemagtigd tot het vermeerderen van het getal landmeters van de eeiste en tweede klasse , tot zoodanig getal,
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als de te onderzoeken bekwaamheid van dc aanwezige kweckelingen zulks zal toelaten.
Art. 3.
De alzoo nieuw benoemde landmeters van de eerste en
tweede klasse , zullen kunnen worden gebezigd over het geheele rijk , en daarheen worden gezonden , waar de verhouding van het getal landmeters tot de nog te verrigten werkzaamheden zulks zal vorderen , ten einde de meting in de
provincien , zoo veel mogelij k , gelijktijdig te doen afloopen.
Art. 4.
Onze staatsraad , administrateur voornoemd , zal , na de
gouverneurs der provincien te hebben gehoord , de volgorde
vaststellen , waarnaar de opmetingen van, de kantons , die deze
verrigting nog moeten ondergaan , zullen plaats hebben.
Art. 5.
Ten einde aan de bedoelde opmetingen de gewenschte bespoediging te geven , zullen de landmeters door Onzen staatsraad, administrateur voornoemd , voorloopig van alle zoodanige werkzaamheden worden ontheven , die niet wezenlijk tut
de bereiking van het voorgestelde doel behooren of opschorting kunnen lil f ien , behoudens de hervatting naderhand , des
noods , en mits alles , naar luid der instruction, behoorlijk
voltooid wonde.
Art. 6.
De gouverneurs der provincien , onderrigt zijnde van de
volgorde , waarin de opmetingen inde onderscheidene kantons
en gemeenten zullen plaats hebben , zullen de hoofden der
plaatselij ke besturen van zoodanige dezer gemeenten , alwaar
de delimitatien voor het kadaster nog niet hebben plaats gebad , of nog niet finaal zullen zijn vastgesteld , dadelijk uitnoodigen , om zich met de hoofden van de aangrenzende gent eente-besturen te verstaan , tot eene opneming van de grenzen hunner respecti ‘ e gemeenten , en om daar , waar geene
verschillen daaromtrent bestaan , en de grenzen niet door
natuurlij ke en(le kenteekenen worden aangewezen , limietpalen te doen plaatsen , op de in- en uitspringende hoeken
van het wederzijdsche grondgebied.
Art. 7.
Ingeval van oneenigheid omtrent de grensscheiding tusschen
de gemeenten , zullen de gouverneurs , bil voorraad , en des
noods onder tusschenkonwst van den landmeter , die met Çle
meting van de ,eene of andere von de verschilh nde gc,i4een•
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ten zal worden belast, trachten de punten van verschil te
doen ophelderen , en de liniiten vast te doen stellen , op den
voet , bij de bestaande verordeningen voorgeschreven.
Indien echter deze voorloopige verrigting nog niet mogt
afgeloopen zijn , alvorens de landmeters hun werk in zoodanige gemeenten beginnen , zullen deze voorloopig ten behoeve
der meting eene limiet , en wel de eenvoudigste , regelmatigste , natuurlijkste en het verschil zoo veel mogelijk middelen-.
de , aannemen , behoudens rectificatie na den afloop van het
gewoon onderzoek van de punten van verschil.
Art. 8.
De gouverneurs zullen insgelijks zorg <dragen , om door de
gemeente-besturen, op de eerste kennisgeving van de designnatie van hunne respective gemeenten tot de meting, gemeenschappelijk met den ontvanger van de belasting op de gebouwde en ongebouwde eigendommen , te doen opmaken
eene naauwkeurige alphabetische naamlijst van alle de eigenaren van vaste' goederen in de gemeente gelegen , en dezelve
ter beschikking houden van den gedesigneerden landmeter 9
op deszelfs eerste aanvraag.
Art. 9.
Nadat het werk van de landmeters door den ingenieur-verificateur van het kadaster zal zijn onderzocht en goedgekeurd, de balletins der meting en der eigenaren , door de
zorg van den gouverneur opgemaakt., rondgedeeld en behoorlijk onderzocht , en dienvolgens de punten van reclame , welke
tot de namen der eigenaren, de inhoud-berekening , of den
aard van cultuur betrekking hebben , zullen zij n verbeterd, en
de bulletins de opvolgende verificatie in de bureaux van den
gouverneur zullen hebben ondergaan , zal de minuut van het
plan of atlas portatief, gelijk mede de alphabetische lijst
en het aanwijzende tableau , voorloopig worden gedeponeerd
op het kantoor van den ontvanger der registratie van het
kanton , tot daarvan , hetzij tot de opmaking van de hypo-.
theek-registers , hetzij tot het aanvangen der tauxatien in de
respective gemeenten van het kanton , gebruik zal moeten
worden gemaakt.
Art. 10.
De ontvangers der registratie, de voormelde stukken'ontvargOn hebbende , zullen naauwkeurig gadeslaan alle de opvolgende vercenigingen of splitsingen va« eigendommen , en ver...
anderingen van eigenaren of van den aard van cultuur , en
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daarvan Bene b ijzondere aanteekening houden , ten einde , op
zekere door Onzen staatsraad , administrateur voornoemd , te
bepalen tij dstippen, zoo mogelijk , door de landmeters , door
welke de betrokken gemeenten zij n opgemeten , op de plaats
zelve onderzocht , en op de kaarten , naamwijzers en aanwtj.zende tableaux te worden verbeterd.
Art. it.
Ten zelfden einde zal ook een exemplaar van de kaarten
en daartoe behoorende alphabetische en aanwijzende lijsten
van alle reeds opgemeten gemeenten , hetzij dezelve de tauxatie
al dan niet reeds ondergaan hebben , op het kantoor van
den ontvanger der registratie , ween het aangaat, dadelij k worden gedeponeerd ; en zal Onze staatsraad , administrateur voornoemd , zorg dragen , dat , ook ten aanzien van deze stukken,
het bij het vorenstaande artikel bedoelde onderzoek , en de
verbetering . van de gevondene verschillen , bij wij ze van sup+
pletoire schetsen en aanwijzende lijsten , plaats hebbe.
Art. i
Tot de voormelde verbeteringen zullen , zoo veel mogelijk,
gebezigd worden bepaaldelij k voor elk kanton aan te wijzen
landmeters van het kadaster, bij voorkeur uit het getal van
diegenen , welke met de vervaardiging van de oorspronkelijke
kaarten zijn belast geweest, en zullen aan dezelve daarvoor
toegekend worden daggelden , in evenredigheid met den noodwendig - te gebruiken tgd tot de opnemingen en verbeteringen.
Art. 15.
Wanneer , ten behoeve der schattingen, de reeds , ten gevolge van de vorenstaande bepalingen , op de kantoren
van de registratie gedeponeerde kaarten en aanwijzende lijsten
weder zullen moeten gebezigd worden , zal vooraf eene tweede
minuut van de kaarten door den ingenieur-verificateur , en
een afschrift van de lijsten door den ontvanger der registratie
worden opgemaakt , en zal aan hen daarvoor zoodanige vergoeding van kosten worden toegekend , als nader door Ons,
op de voordragt van Onzen staatsraad, administrateur voornoemd , zal worden vastgesteld.
Art. 14.
De betalingen voor de gewone werkzaamheden van de land-.
meters en ingenieurs-verificateurs van het kadaster , zullen
aangevraagd en geregeld worden op den voet bij de instructien voorgeschreven , zoodani t; echter , dat dezelve bij vierco
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gedeelten plaats hebben , naarmate van de vordering der werkgaamhèden , en dat over het laatste vierde voerloopig niet
worde beschikt, dan nadat, door Onzen staatsraad admiuistrë-teur bovengenoemd , de bepalingen zullen zijn gemaakt, die
de aard vals de veranderde en gewijzigde werkzaamheden
eden
ttoodzakeltjk zal doen achten.
Aan de inspecteurs van het kadaster zal, voor de voodoopige werkzaamheden bij art. 9 bedoeld 4 bij wijze van credietopening, kunnen worden verstrekt eene daarmede in ver.
houding staande, door Onzen staatsraad , administrateur voor—
noemd , vast te stellen vergoeding, bellou.dens korting der-,
telve op de gewone vcrandcrigke belooninga
Art. 15.
Ten einde in de geregelde betaling van de naar het tegen.
Woordig besluit te bespoedigen opmetingen te kunnen vourzien, tal het crediet; bij de l[[de afdeeling van de buitenges
wone begrooting van 1826 toe te staan , bel wijze van voor—
schot worden vermeerderd met viermaal honderd duizend
guldens , en zal ekn geluk voorschot plaats hebben over elk
der jaren 1827 en 1328 , om vervolgens successivelijk uit de
jaarlij ksche bcgrootingen weder te worden terug betaald.
Onze minister van financien zal Ons eerre bepaalde vooraragt aanbieden , ten einde Wij , hi j een afzonderl ij k besluit,
kunnen aanwijzen de fondsen, waaruit de voormelde voorschotten zullen worden bestreden , en de wijze waarop daarover door Onzen staatsraad administrateur voornoemd, zal
skiorden beschikt.
Art. 16.
liet werk der meting van reeds aangewezen kantons, tot
de dienste]] van bet jaar 1325 en voorgaande behoorenle
zal door ede landmeters en ingenieurs-Terificateurs van het kaklaster , vooral worden voortgcret en ten einde gebrast , claarbtj
op het oog houdende , dat alle pUntehfl , daartoe betrekkelijk,
zullen belg-nde!d worden volgens de vorenstaande bepalingen, voor zoo verre dezelve niet bereids, volgens de tot due
verre gebezigde instructien zijn behandeld en voltooid, all
in welk gaal desniettemin het dep(Yt der stukken tal plaats
hebben , naar luid van art, t t biervorens
Art. i;
De bereids opsemetene gemeenten waarvan le stukken *011t
de directien der belastingen min ingezonden , doch de bult•
rins nog niet zijn opgemaakt en den rereischten graad vat
t^ D. Ili St.

x
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vordéring nog niet hebben verkregen , om op de kantoren
van registratie nedergelegd te worden , zullen onmiddellijk, en
met tien meest mogelyken spoed , de daartoe betrekkelijke
verrigtingeti moeten ondergaan , en tot den bedoelden graad
worden gebrast.
Art. 18.
De departementen van algemeen bestuur, of de collegien
van gedeputeerde staten , waarbij verschillen over grensscheidingen aanhangig zij n, worden gelast, dezelve ten spoedigste
ter beslissing te brengen, en zal Onze staatsraad, administrateur voornoemd , derzelver aandacht vestigen op de onafgedane zaken, wanneer hik zulks in het belang van bet hem toevertrouwde hoofdbestuur nuttig rnogt achten.
Art. 19.
Telken drie maanden zal Onze staatsraad, administrateur
van de registratie , het kadaster en de loterijen , Ons overleggen eenen staat, aanwijzende de vordering van het werk
van de opmetingen in de onderscheidene provincien , en alle
de graden van successive volmaking ; hij zal daarbij tevens
opgeven de zwarigheden en hinderpalen die hij mogt ondervinden ; zijnde bet Onze ernstige begeerte, dat alle tot medewerking geroepene departementen , collegien en ambtenaren , elk in zij nen kring, het z ij ne bijdrage tot eenen geregelden en spoedigen afloop van het bedoelde werk.
Onze ministers van binnenlandsche zaken en van financien
en Onze staatsraden , administrateurs der directe belastingen,
in- en uitgaande regten en accijnsen , en van de registratie ,
het kadaster en de loterijen , zrjn belast met de uitvoering
van het" tegenwoordig besluit, waarvan een afschrift zal wor-'
den gezonden aan de algemeene rekenkamer, tot informatie.
Gegeven te 's Gravenhage den 2 i sten December des jams
1825 , het dertiende van Onze regering.
ON PO ir • im P Ira IP

I1s`rnUCTIE, strekkende ter uitvoerin g van Zij ner Maiesteits besluit
van den a r sten December t82.5, n9.
1 I9, betrekkelijk de bespoediging
van de kadastrale opmetingen.
1. De ingenieurs-veriiicatcurs vair het kadaster zullen
aan de gouserneilrs banner provincie opgeven , en deze aan
atsraad , administrttcur, tot de be%ordering tot den r, ng
c xi
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-van de eerste klasse voordragen , de zoodanigen uit de landmeters der tweede' klasse, welke hun b akend zijn de noodige
kunde rn geschiktheid daartoe te paren met ijver en werkzaarnheid.
2. fe staatsraad, administrateur, behoudt zich voor , op
deze voordragten te disponeren , na gehoord te hebben den
inspecteur-generaal of den hoofd-inspecteur van het kadaster,
die respectivelijk bevoegd zijn , de voorgedragene kandidaten
tot het ondergaan van een examen voor zich te ontbieden.
`. De ingenieurs-verificateurs zijn gelast , de kandidaten ,
kweekeiingen en helpers hij het kadaster voor zich te ontbieden,
om hen af te nemen een voorloopig examen wegens hunnegesclriktheid tot den post van landmeter van de tweede klasse.
4. De kandidaten welke dit voorloopig examen Hebbes
doorgestaan , zullen , met een getuigschrift daarvan voorzien ,
opgezonden worden , narneli jk ,, uit de zuidelijke provincien
aan den inspecteur-generaal Thiry, en nit de noordelijke
provincien aan den hoofd-inspecteur Knabiaan , ten einde
door dezelve finaal als kandidaten geadmitteerd, en met het
door den voormelden hoofd-ambtenaar daarvan af te geven
getuigschrift, door de heeren gouverneurs, voor den post van
landmeter der tweede klasse , aan den staatsraad, administrateur , voorgedragen te worg len , welke , na gbdaan onderzoek
van de voordragten, zoo die voldoende worden gevonden ,
tot de benoeming zal overgaan.
5. De heeren gouverneurs worden verzocht, dadelijk na
de ontvangst dezer , de tiereischte uitnoodigingen aan de ingenieurs-lerificateurs, en deze aan de landmeters en kvwekeTingen of helpers te doen ;,fga<<n , en wijders de hun respectivelli k aanbevolene werkzaamheden zoodanig te bespoedigen ,
dat alle de nieuwe benoemingen uiterlijk in de maand Eebruarrj kunnen plaats hebben.
6. Den inspecteur-generaal en den hoofd-inspecteur , wordt
insgcltj ks tot pligt gemaakt, geene vertraging hoegenaamd toe
te brengen aan loet onderzoek van de kandidaten en aan de
admissie Nan de zoodanigen , die daartoe bekwaamzullen worden gevonden.
7. De heeren gouverneurs worden verzocht , bij hunne
tot benoeming strekkende voordragten over te leggen , de
schriftelijke submissien var de kandidaten , dat zij zich - niet
willen otrttrekken , hunne 'werkzaamheden in zoodanige pro1 incien te gaan uitoefenen', als hun . daartoe door den 'staatsX 2
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raad , administrateur , dadelijk bij de benoeming of opvo gelijk

zullen worden aangewezen, en voorts, dat zij kandidaten zich
zullen gedragen naar de bestaande voorschriften nopens de
kadastrale opmetingen , en geen salaris zullen vragen, hooger
dan hetgeen hun bij de bestaande tarieven is toegekend , noch
reis- en daggelden zullen verlangen voor hunne verplaatsingen uit de eene provincie naar de andere.
8. De heeren gouverneurs worden uitgenoodigd, onmiddellijk aan den staatsraad , administrateur , voor te dragen de
volgorde, waarin zij het geschiktst oordeelen , dat de nog
overblijvende kantons worden afgemeten.
De overgeblevene gedeelten van reeds aangewezene kantons,
zullen in allen geval den voorrang hebben.
De opvolging der kantons zal , zoo veel mogelijk, zoodanig moeten voorgesteld worden , dat de overbrenging der
werkzaamheden steeds plaats kan grijpen van een afgewerkt op
een aangrenzend of het naastbij gelegen kanton.
9. Deze opvolging Gloor den staatsraad , administrateur,
vastgesteld zijode, zal de staat van het presumptif benoodigde
voor het eerst aangewezen kanton of gedeelte van dien opgemaakt, en door den gouverneur aan het hoofdbestuur worden opgezonden , naar luid N a n de bestaande instructien.
10. Ter voldoening aan art. 6 van Zijner Nlajesteits besluit van den 2 a sten December 1825 , n°. t4 , worden de
heeren gouverneurs verzocht bet wakend oog te houden,
opdat de gemeente-besturen aan de hun te doene aanschrgving stiptelijk voldoen , door de , opzending van processenverbaal van de opneming der grenzen, tevens aanwij zende de
punten waar litmetpalen moeten worden geplaatst, of de punten waaromtrent de wedcrz13dsche besturen zich niet hebben
kunnen vereenigen.
De heeren gouverneurs zullen, in het eerste geval, dadelijk
de noodige bevelen geven tot het vervaardigen en plaatsen
der palen , en in het andere tot de opneming van de punten
vale verschil door den betrokken landmeter.
1 i. De lbeci cpn gouverneurs worden overigens verzocht,
tie plaatselij ke besturen onder de aandacht te brengen , hoedanig het behing van de dienst en dat van hunne eigene gemeenten vereischt, (lat alle aanvankelijke verschillen van mee-nin$A omtrent d,+n loop van de limieten , dadelijk in der minne worden bijgelegd en vereffend , en dat alle hardnekkige
ciiscussic , dat onderwerp betreffende, Worden voorgekomen,

KA.D AS'.CIM

525

aangezien de vertragingen , die daardoor aan het werk der
schattingen in het vervolg zouden kunnen worden toegebragt.
12. De processen-verbaal , hiervoren bid art. 9 'bedoeld,
Zullen telkens vierdubbeld moeten worden opgema4t, ten
einde een daarvan worde overgelegd ter secretarq Vial ieder
der beide besturen, en een door ieder plaatselijk bestuur
afzonderlijk aan den gouverneur kunne worden ingezonden.
13. Van de contestatien tusschen provincien , zullen de
beeren gouverneurs dadelijk kennis geven aan den staatsraad
administrateur.
14. De ingenieur-verificateur in elke provincie zal de
eerste reize de gemeenten van het eerst aangewezen kanton,
of gedeelte van dien , ter verdeeling tusschen de landmeters
voordragen , naar luid der instructien , zoodanig evenwel , dat
iedere gemeente slechts door eenen landmeter worde bewerkt, die zich de noodige helpers en kweekeliugen kan toevoegen, ten zij bijzondere redenen raadzaam deden achten
daarvan af te gaan , in welk geval de voordragt de redenen
zal behooren te doen kennen.
15. Ieder landmeter, die deszelfs werkzaamhedén in de
hem Aangewezene gemeente heeft volbragt, zal het regt hebben om eene volgende gemeente, naar deszelfs keuze, aan te
vragen uit de van hetzelfde kanton nog onaangewezene gemeenten , of, het geheele kanton reeds aangewezen zijnde,
uit het eerstvolgend tot de opmeting, bestemde kanton.
16, Deze aanvraag zal nogtans niet mogen geschieden, dan
na dat, deszelfs werk de verificatie , bij. art. 257 van de verzameling(*) omschreven , heeft doorgestaan , en dienvolgens is
goedgekeurd , welke verificatie zal geschieden op eene sehriftelgke kennisgeving van den landmeter aan den ingenieur-verificateur , dat bet werk den daartoe noodigen graad van vor-,

dering heeft verkregen.
1r, De alphabetische naamlijst , bedoeld bi j art. 8 van
Der Majesteits bosluit , behoort, in te houden den naam , met de
bijnamen, voornamen , beroep en woonplaats der eigenaren.
Goederen , aan plaatselijke gestichten , of anderzins aan de
doode hand behoorende , zullen in het alphabet gesteld-worden ten name van de plaats waartoe dezelve gestichten ens.
behooren.
18. De ingenieurs-verificateurs zullen provisioneel ontslagen wezen van bet opmaken vau de ‘erzawclings-ka,r. van de
( 4) Verstad ia liet Ie Deel , Ie &uk , b1adíz. 35e.
X5
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af leelingcn or wijken der gemeenten, behoti.!et :s Ixierr p r l r;
terug te „kQmnen ‘, wanneer de overige werkzaam beden &Ott hek.
kadaster va n. die gemeenten zullen zien volt ragt.
I9. ,,De ingsnleurs-verif cateurs zullen verpligt 4jn , d ^
zettier finale verificaties te doen plaats hebben in ;dezelfde
oude als 6n cie kennisgevingen vat de landmeter4 , itierto}tví,
bij art. 1. 6 bedoeld , , zullen zijn geworden , zonder dhit4anrl
sst of ongunst z 4 l mogen le pas komen, bltjvend4 het ,de
landmeters, veroorloofd, J7unne klagien , daaromtrent;, indigo
daartoe aanleiding mogt worden gegeven , bij den gotlirt*q
der provincie in te brengen. Deze , hooge ambtenaar zal bet
zich, bijzonder aangelegen zijn laten, liet gegronde of ,
gronde, van deze klagten zonder verwij l te onderzoeken ,- den
ingenieur-verificateur cie noodige teregtvvtjzing, of bet hgofklbestuur rapport daarvan te doen.
^o. p e ,ingenieur-verificateur is , op zr} ne ver twoot e1J kheid , , gebist te zorgen , dat de landrneters tot gene andere
gemeente overgaan , voor en aleer de meting van, -d e vorige
definitief zal zijn aangenomen.
21, Voormelde ambtenaar zal, dadel ij k , bij de ontvangst
dozer,' aan deszelfs bureau van berekenaars zoodanige ui ,
breiding moeten geven , als , noodig is om derzelver wevk7aarn
heden eenen gelij ken tred met die der landmeters te doen
houden , en deze niet aan het verlies van tij d bloot testellen,
22. De ingenieur-verificateur is provisioneel ontslagen van
de levering der kopijen van het parcellaire plan, tot op bed e n bij de instructien gevorderd.
Evenwel zal hij een dezer afschriften moeten leveren al
vorens tot de schatting eener gemeente Dorde overgegaan
en zulks tegen inwisseling op bet betrokken kantoor van re gistratie van het minuut-plan of atlas-portatief.
23. De zoo even vermelde kopij zal, na de gedane sehatting en na dat op bet 'minuut-plan de gedurende de schatting
opgemerkte verande-ingen of misslagen zullen zi j n verbeterd
wet hetzelve in eerre volmaakte overeenstemming worden gebragt.
24. , Zoodra de berekening van het plan eencr gemeente
is afgeloopen , zal de ingenieur-verificateur aan den gouverneur overleggen de stukken , vermeld in de methodieke verzameling (k) bij de artikelen 115 , t 26 , t 64 , 183 , i 9 3 , 257
en 274.
()) Zie Ie. Deel ,Je. Stuk , blad/. 33o.
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25. Ter voldoening aan art. 9 van Zijner Majesthits besluit van den 21 sten December 1825 , . 149 , doen de `hoeren gouverneurs op derzelver bureaux, onder het tocvoor`zigt van den inspecteur van het kadaster geplaatst, oniniddel'lijk opmaken de eerste bulletins of bulletins der meting (art.
746 en 747 der verzameling) , en verzekeren zich van erzelver deugdelij kheid , door eene recapitulatie op dezelve te
maken , houdende het gezamenlijk aantal artikelen en het totaal bedrag in bunders , gebragt op ieder bulletin.
Het gezamenlijk beloop dezer recapitulatie moet gelijk staal
met de totale som der artikelen en het totaal bedrag in bunders , van alle de sectien of NNljken der gemeente.
n6. De heeren gouverneurs zenden daarna deze bulletins
met het aanwijzend tableau en de alphabetische lijst aan den
ingenieur-verificateur , die de bulletins door den landmeter,
dien bet aangaat, tegen proces-visbaal doet ter hand stellen
aan het hoofd van het plaatselijk bestuur der gemeente , ori
door dezen ambtenaar (niet door de landmeters) op de gewone wij ze te worden uitgedeeld.
2a . De landmeter is gehouden , om de tien laatste dagen
van de maand , den belanghebbenden tot de examinatie der
bulletins toegestaan , in de gemeente door te brengen.
Voorzien met de minuut van het plan , het aanwijzend tableau en de alphabetische lijst , besteed hij dezen tij d met het
geven van inlichtingen aan de belanghebbenden, het doen inkomen der bulletins te bespoedigen , de reclames en opmerkingen , die over deszelfs werk gevallen zijn , te onderzoeken
e n te verbeteren ; hij vergelijkt de handteekeningen der belanghebbenden met de namen aan bet hoofd der bulletins
voorkomende , en neemt, nit die vergelijking , aanleiding tot
het verbeteren der door leem aangenomene schrijfwijze ol
spelling van de namen der eigenaren. Eindelijk zendt hij ,
na aan zijn werk in allen opzigte den hoogst mogeli jken graad
van volmaaktheid te hebben gegeven , alle de voormelde stukken terug aan den ingenieur-verificateur.
28. Deze onderzoekt de door den landmeter gemaakte
verbeteringen, verifieert en beslist de punten van reclame,
welke tot de inhonds-berekening in betrekking staan , verbetert de voormelde stukken in alle die punten, welke tot deszelfs werkzaamheden behooren , of geschikt zijn, om de laatste
band aan de volmaking van dat werk te leggen, en zendt
eindelijk alle dg stukken in volmaakte orde aan den gouverX
Ef
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neeg terug, daarbij voegende de minuut van het plan en eeak e
lijst der rectillcatien , in de bulletins te maken.
29. De heeren gouverneurs verzekeren ziel/ , dat op de
gemaakte bezwaren of aanmeikingen behoorlijk is acht geslagen, dat alle de voorzegde punten behoorlijk zijn nagelco?
men , dat alle de bulletins de blijken dragen van goedkeuring
tier belaugliebbenden, en doen de bulletins behoorlijk verbeteren. Zij vullen de laatste kolom van de alphabetische
lest Nolgeirs de geveriliterde bulletins in, en verzekeren zich
van de overeeiiisteniririfg van het gezamenlijk beloop der artikelen of poi eelen en der builders , niet clit wan de aanwrjzende tableaux , ten einde daarna daarmede te worden gehandeld, zoo als bij art. 9 van Zijtier Majesteits besluit van den
21 December lle , n°. 14 9 , is voorgeschreven.
In plaatsela waar meer dan een kantoor van registratie i$
gevestigd , moet het depot plaats hebben bij datgene derzelve, hetwelk vlet cie registratie vau de openbare burgerl ^jkF
asten is behrst.
50. liet exemplaar van tic kaarten en van de daartoe be,
}loorendt lijsten, bij art. i t van bet besluit bedoeld , is datgene , hetwelk tot dus verre bij de directer rc:ii liet kaslaster,
in iedere provincie , is gecleponeertl geweest, t•-ti zi j slat i i1
sommige gewesten de heeren gouverneurs verkiesli j k cci alp
geen bezwaar medebrengend mogten achten , dat tot liet deet bij de otitwangers derregistratie de kaarten en overig
stukken gebezigd worden, die aan de gemeente-besturen ziJu
toevertrouwd , als in IN elk geval bun bil deze niagtigiilg verleend wordt dien overeenkomstig te handelen.
De overhandiging van kadastrale stukken aan de ontvangers
der registratie , zal plaats hebben Gloor den inspecteur of
Benen der controleurs Nali hét kadaster, die daarvan procesverbaal zullen optuakeu en aan den gouverneur der provinpie inzenden.
Na de vcrdeeling van de kaarten en aanwijzende tableaux r
tot dusverre bij c$e directie nedergelcgd , zullen cie heeren
gouverneurs, wanneer hun de inzage Larvail rrooslig is, zich
van de minuten dezer stukken, die bi j den ingenieur-verifieateur aatmeiig zijn , kunnen bedienen.
t. De processen-verbaal , hij o' crgifte van de kadastrale
stukken op;einaakt, zullen bij de heeren gouverneurs bijven
berusten , welke daarentegen gehouden zijn , uiterlijk vOr den
p
lstell A ril 0026, aan den staatsraad , administrateur, in te
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enden eengin staat , aanwijzende de verdeeling, ingeAgt near,
de orde van dagteekening van de processen-verbaal , en of
de nedergelegde stukken zijn geligt ter provinciale directie, of
I j de gemeente-besturen.
32. De heeren gouverneurs worden verzocht de ontvanget s van de registratie de grootste zorgvuldigheid aan te bevelen in de bewaring van de hun toevertrouwde kadastrale
kaarten en andere stukken , en voornamelijk daarop te doen
waken door de hoofd-ambtenaren van het bestuur der registratie, die daarvan , en van het bevind van hun onderzoek„
telkens, bij afzonderlijk artikel , gewag stillen maken in hunne
rapporten van rondreizen en dagboeken.
De inspecteurs en controleurs van het kadaster zi j n eveneens
gemagtigd , om , gedurende hunne aanwezendheid in de woonplaats van eenen ontvanger depositaris , zich de voormelde
stukken te d oen vertoonen, en , wanneer het hun mogt toeschijnen , dat dezelve niet behoorlijk zijn geconserveerd , rapport daaromtrent te doen aan den gouverneur der provincie.
' 53. Indien een ontvanger der registratie , door onvoor^
zigtigheid of nalatigheid , de hem toevertrouwde kadastrale
kaarten en daartoe behoorende aanwijzende tabellen mogt
hebben in onbruikbaren staat of te zoek doen geraken , zal
hij voor de kosten van de vernieuwing en herstelling dier
stukken j ersoneeI aansprakelijk zijn.
De heergin gouverneurs worden echter verzocht , alvorens
tot de nieuwe vervaardiging op kosten van de ontvangers te
doen overgaan , omtrent de daartoe aanleiding gevende rede,
tien , het hoofdbestuur toe te lichten en deszelfs autorisatie
te vragen.
34. De magtiging daartoe verleend zijnde , zal de nieuw
vervaardiging aan den ingenieur-verificateur worden opgedragen , wiens kosten-rekening door den gouverneur zal vastgesteld , en het beloop daarvan , door de tusschenkomst van
den inspecteur of verificateur van de eerste klasse van de registratie , zal ingevorderd , en den gouverneur tot verder emt
plooi ter hand gesteld worden.
' 35. Ten einde de kadastrale kaarten en aanwijzende tabellen , gedurig bij en in overeenstemming te houden met
dcn wezenlijken staat der grond-eigendommen en eigenaren,
en ten einde de zoodanigen van deze stukken, die reeds vroeger ` opgemaakt zijn , voor en na te brengen tot dien graad
van overeenstemming, worden de heeren gouverneurs uitgel
i
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freettligd , die ontvangers van de registratie te gelasten , rle
aan x 01 de tabellen zorgvuldig to vergelij ken met cie leggers
garf die grondbelasting van elke gemeente over het loopen4
aar , en zoowel daardoor als door navorsehingen bil dc ontvangers der directe belastingen en bij de plaatseigke besturen,
trachten te ontdekken alle veranderingen van eigenaren of
van' der. aard van cultuur , gelijk mede alle vereenigingen of
splitsingen van eigendommen , die sedert de oprigting .van (te
kadastrale kaarten en tabellen zijn voorgevallen. Zij zullen te
dien einde ook behooren te raadplegen hunne resisters van
geregistreerde notariële of onderhandsche acten , en de aangiften van successten. Van alle de door hen ontdekte veranderingen zullen zij naauwkeurig aanteekening houden in een
daartoe bijzonder bestemd memoriaal (waartoe dat met n'.
beteekend bij voorkeur behoort te worden gebezigd).
56. Jaarlijks, op den 3 i sten Maart en den isten September, zullen de ontvangers den gouverneur hunner provincie
bekend maken met bet getal en de uitgestrektheid der percelen , die, naar het door hun gedaan onderzoek van, voorgevallene splitsingen of vereenigingen of veranderingen van cultuur , nader op de plaats zelve zullen behooren te worden
opgenomen , om op de kaarten te worden veranderd.
37. De heeren gouverneurs worden verzocht, met de ingenieurs-verificateurs in overleg te treden ten aanzien van de
landmeters in hunne provincie , die meest gevoegelij k zouden
kunnen worden gedespicieerd, ten einde in elk kanton de
voorgevallene veranderingen op te nemen en schetsen daarvan
op te maken , gelijk mede ten aanzien van de belooning, die
aan zoodanige landmeters , voor dat buitengewoon werk , zon
behooren toegekend te worden. De heeren gouverneurs zullen van den uitslag hunner beraadslagingen , onder bijvoeging
van hun advijs , den staatsraad ad>ninistratcur , uiterlijk vuur
den isten Jultj 1826 aanstaande , Tennis doen dragen , ten
einde dezelve dc voorgedragen landmeters kunne goed- of afkeuren , en voor het warstellen der middelen zorgen tot de
betaling der voormelde belooning.
38+ De heeren gouverneurs hiervan onderrigt zijnde , zullen den ingenieur-verificateur behooren uit te noodigen, ten
einde hij dadelijk de beteekende landmeters kunne belasten ,
zich in de respective kantons te begeven, ten einde de vertmdeiingen op te nemen, daarvan afzonderlgke schetsen dub
bel& op te maken , ,waarvan een eá eiaar aan den ingenieur-,
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verificateur zal worden opgezonden , en het ander aan de be..
tvvkken ontvangers der registratie zal worden ter hand gem.
stele , die hun daarvoor bew ij zen zullen afgeven.
Deze schetsen Z llen naar dezelfde schaal worden opge .
zn iakt , die voor de kaarten , waartoe zij betrekkelijk zijn , geve, 4 ' is,. en volkomen aansluiten en passen in de aan het
veranderde grondstuk aangrenzende percelen.
3g. De ontvangers zij n gehouden deze schetsen voor elke
gorneente afzonderlrjk onder eenen omslag , aanwijzende het
hommer derzeive,r en de nommers van de kaarten en perveIent waartoe zij betrekking hebben, te bewaren als supplementen tot de oorspronkelijke kaarten.
Zij zullen , naarmate die schetsen bij hen inkomen, de
daartoe betrekkelijke artikelen op het memoriaal (hiervoren
art. 35 bedoeld) roijerert , en op een suppletoir aanwijzend
tableau de veranderingen aanteekenen , die, ten gevolge van
de locale opnemingen , aan het oorspronkelijk tableau moeten
worden gemaakt.
Deze suppletoire tableaux zullen , bij de stukken tot elke
gemeente betrekkelijk- f worden gerangschikt en bewaard.
40. Wien dc ingenieurs-verificateurs mogten vinden, dat
de 114 de eerste reize te verrigten rectificatien van . de kaarten
van reeds gekadastreerde gemeenten te veelvoudig mogten zijn,
en dc gedesigneerde lansmeters daartoe, ten nadeele van hunne loopende werkzaamheden , te veel tijd zouden moeten besteden , zullen zij de gouverneurs voorstellen kunnen , dat
werk te verdeelen over twee of meerdere halfjarige opnemingen , ten einde opvolgelijk , met de verder voorvallende veranderingen, bijgewerkt te worden , en de heeren gouverneurs
zullen zulks naar bevind van zaken kunnen toestaan. Nogtans behoort op het oog te worden gehouden , dat de veranderingen, van de nieuwe kaarten , daargesteld en afgeleverd
naar `oorschrift Zijner Majesteits besluit van den 2 t sten December 1825, n°. 149 , altijd bij den afloop van elk jaar
geheel moeten worden bijgewerkt , ten einde geenen nieuwen
achterstand gehoren te doen worden.
4 t. De tweede minuut of afschrift van de kaarten , bij art.
15 van het besluit bedoeld, zal de péreelen in dier voege
moeten aanwijzen , als dezelve zich , na de , in "den tusschentijd tusschen de opmeting tn de tangatien, voorgevallen- veranderingen bevonden , en zullen de daartoe behoorende tabellen te gelde ook door de ontvangeo daarmede in oereen+
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stemming- roometen gebragt worden.
De hoeren gouverneurs worden verzocht een wakend oog
te houden , opdat de ontvangers der registratie den minst
mogelgken tijd beroofd blijven van de dubbelen der kadastrale
stukken , die aan de ambtenaren , met de schattingen belast ,
zijn of zullen moeten worden ter hand gesteld, teneinde dezelve zonder oponthoud , teil aanzien der veranderingen,
Lumen worden bijgehouden,
42, Ten aanzien van de belooning aan de landmeters en,
ontvangers , volgens hetzelfde artikel i3 toe te kennen , ;ullen de heeren gouverneurs, zoo spoedig mogelijk, hunne
consideratien aan den staatsraad, administrateur, behooren in
IC dienen.
43. De inspecteurs en ingenieurs-verificateurs zullen zich
terstond met voorraad van gedrukte bulletins, bekendmaking,
gen en tabellen , zoodanig moeten voorzien , dat uit gebrek
daarvan nooit vertraging kunne worden toegebragt aan den
geregelden en spoedigen loop der werkzaamheden , waarop
Z jne Majesteit den hoogsten pres stelt.
Ter vergoeding van de voorloopig door de inspecteurs to
spenderen kosten voor de opmaking van de bulletins, zullen zij , bij de overgitte derzelve aan den gouverneur (art. 25
biervoren), Bene declaratie voegen van het hun daarvoor , naar
gelang van het aantal van percelen , toekomende, en de gong,
verbeur zendt deze declaratien , tevens hij de aanvragen om
betaling voor den ingenieur-verificateur en de landmeters,
aan het hoofdbestuur ter ordonnancering.
44. De heeren gouverneurs , als presidenten van de colleglen van gedeputeerde staten , worden verzocht , alle hunne
pogingen aan te v enden , ten einde, overeenkomstig art 17
van Zijner Majesteits besluit, alle de bij die collegien nog
aanhangige zaken zonder verder uitstel ter beslissing warden
gebragt en afgedaan , en dat de verder inkomende stukken
met den meesten spoed ter deliberatie komen.
Indien beslissingen van het hoofdbestuur noodzakelijk mogten voorkomen, behooren dezelve dadelijk gepruvooeerd te
worden.
45. Ten einde te kunnen voldoen aan de bepaling , bij
art. 19 van het besluit van den eisten December 1825 , n°.
149 , gemaakt , zullen de beeren gouverneurs, uiterlijk den
5den van elke der maanden April , Julg , October en Januarg , aan den staatsraad , administrateur , in enden tenen door
i
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den ingeniettr. verificateur opgemaakten en behoorlijk geviseerden staat van de vordering die de opmetingen zitten
hebben gemaakt; wordende de heeren gouverneurs verzocht
daar tevens bij te voegen zoodanige consideratien en aanmerkingen als zij zullen vermeenen ter kennis van bet hoofdbestuur te moeten brengen.
De staatsraad , administrateur, zal het zich ten pligt maken , bij gelegenlheiii der inzending van den door Zijne Majesteit verlangden algemeenen staat. Eoogstderzelver attentie
in te roepen op zoodanige provincien , waar de gezamenlc}ke
ambtenaren en aangestelden , ieder in zijnen werkkring, het
meest zullen hebben trachten hij te dragen tot eene spoedige
voltooijing van de kadastrale opmetingen van het geheele rijk.
's Gravenhage, den 24sten December 1825.

De staatsraad, administrateur der
registratie en loterijen
(Get.)
G T R I C K B.
BESLUIT pan 3t December t8.26 , n°.
t 16.

Wil WILLEM ens.
Gezien Ons besluit van den 1 grien dezer , n°. 1 or
Willende maatregelen daarstellen , ten einde voor het vak
van het kadaster geoefende personen worden opgekweekt , in
staat om , bij voorvallende tijdelijke vacatures , te kunnen ing.
vallen , en daardoor voor te komen alle schadelijke staking
der kadastrale werkzaamheden;
Op de voordragt van Onzen staatsraad, administrateur der
registratie en loterjen , van den ,posten dezer , n°. 25g k
Hebben besloten en besluiten
Art. 1.
Er zullen , voor de geheele uitgestrektheid van het rijk,
voorloopig, v jf- en-twintig (25) surnumeraire ambtenaren
benoemd worden, voor de werkzaamheden van bet kadaster.
Art. 2.
De vereischten, om tot surnumerair van het kadaster benoemd te kunnen worden , zijn : ten minste den ouderdom
van achttien jaren bereikt te hebben , .van een onberispelijk
gedrag te doen bl ij ken , en de rekenkunde , en de nederland-.
sche en fransc}ie talen volkomen magtig te zijn ; terwijl xg
daarmede

moeten vereenigen
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meet' n gevorderd trm tot openbare bedieningen toegelaten
tb kannen worden.
Art. S.
Onder de zoodanig e n welke naar Genen post van surnumerair dingen , en de bij het vorenstaand artikel bepaalde Y ereischten bezitten , zullen voornatneTjk in aanmerking komen diegenen , welke reeds te voren , ten minste gedurende,
een jaar, in de bureaux van de provinciale directien of i n
-dpectinVahekdstr,oevisandeor cn-,
troleurs en schatters ingeleverde stukken , zijn bezig gehouden ,
en getuigenissen van betoonden aanleg tot het vak zullen kunnen toonen.
Art. 4.
wij behouden Ons voor de benoeming der surnumeraireu
van het kadaster, op de voordragt van Onzen staatsraad ,
administrateur van de registratie, het kadaster en de loterijen ,
aan wien ' het blijft overgelaten hen zoodanige verblijfplaats
aan te wijzen , als hij, in het belang van het aan hem toevertrouwd bestuur, het meest geschikt zal achten.
Art. 5.
De surnumerairen van het kadaster zullen, v66r derzelver
installatie , den eed van getrouwheid en van zuivering afleggen in handen van den gouverneur der provincie, waarin zij
het eerst in functie zullen treden , en deze eed zal niet behoeven hernieuwd te worden bij het overgaan naar andere
provincien gedurende bet surnumerariaat, mits op hunne acte
van aanstelling bljke van de eerste eeds-aflegging , en dat van
dezelve slechts aanteekening wonde gehouden ter griffe van
de provinciale gouvernementen , waaronder de surnumerairen
achtervolgens zullen worden gebezigd.
Art. 6.
De surnumerairen zullen , gedurende hunne aanstelling , als
zoodanig geene belooning mogen vorderen voor de aan leen
opgedragen werkzaamheden , hetzij dat zij geroepen worden,
dezelve te verrigten in of buiten de provincie , waarin zij
het eerst zijn benoemd ;
Zullende aan hen alleen worden goedgedaan de veranderlilke belooningen aan controleurs van het kadaster toegekend ,
in zoodanige gevallen , wanneer zij , zonder medewerking van
genen controleur , schattingen leiden , of andere , tot hom engerneide belooni igen aanleiding gevende, werkzaamheden verriven, -over geheele gemeenten.
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Zij zuireff; vtidi' huntié installatie, aan den gotvi erttetïr der
provinci6 , Gene schriftelijke verklaring moeten overhandigen,
at zg zich aan het voorschrift van dit artikel- onderwerpen.
Art. 7'.
:Siret bétrejkin& tot het bepaalde bij artikel 4 , zal Onze
staatsraad , adrhlhistratetir van de registratie, het kadaster en
de loterijen , na ' de betrokken gouverneurs gehoord te heb.
-ben,dgmtaw^zén,lrsuteaind
werkzaamheden, bij art. vernield, zullen kunnen toevertrouwd %N orden.
Art. 8.
De surntimerairen zullen , dadelijk na hunne benoeming,
toegevoegd worden aan het bijzonder bureau van het kadaster,
het provinciaal gouvernement in de provincie van hunne
tijdelrj kë bestemming , en aldaar , onder het toezigt en de be–
veten van den inspecteur van het kadaster, moeten werken ;
vullende aan ben voornamelijk de verificatien van stukken tot
de schattingen betrekkelijk , de comptabiliteit en het bghouden van de dubbelen der leggers van de grondbelasting, worden toevertrouwd , voor zoo verre `de hierna te vermelden
bezigheden leen daartoe tijd overlaten.
Art: 9.
Ten einde de noodige practikale oefening te verkrijgen,
zullen de surnumerairen Benen controleur , met de schatting
in Bene gemeente belast, gedurig moeten vergezellen, en bij
a+ de bijzonderheden van deszelfs werkzaamheden adsisteren :
71 J zullen, gedurende Bene zoodanige sch+att4ng en na den
afloop derzelve, den controleur de behulpzame hand bieden
lot liet opmaken van al de daartoe betrekkel ij ke berekeningen:
cn de afschriften van de gezamenlijke stukken vervaardigen,
welke aan den inspecteur van het kadaster, als belast met het
bijzonder bureau van dat vak , moeten worden ingezonden.
De adsistentie van eenen controlear, iil de schattingen 'van
eerie gemeente in alle derzelver bijzonderheden, zal door de
surnumerairen zoo dikwijls moeten worden berhaidd, tot dat
mi. d e. noodige bekwaamheid en ondervinding in het vak zn .
len hebben verkregen ; zullende zij , dienvolgens, in Oigen
persoon kunnen belast worden met de leiding van schattingen
van gemeenten , zonder medewerking van eenen controleur,
4yt. io.

De surnumerairen zullen ten minsten eerie schatting, van
Bene gelieele gemeente , in eigen persoon moeten bestttnrd ,
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tat alle de daartoe betrellkekjke rekeningen en s 4iattingcn ir#
behoorlijke orde opgemaakt en overgegeven hebben, a jvoj ens aanspraak te mogen maken op bevordering. Na zoodanig bewijs van bekwaamheid te hebben algelégd , zullen zij;
bij voorkeur , in aanmerking komen bij de benoemingen tot
plaatsen van controleurs van het kadaster , en , bij ontstentenis van vacatures, voorloopig kunnen worden aangesteld, hete
zij bij het hoofdbestuur van de registratie, het kadaster en
de loter ij en s hetzij in de bureaux der provinciale gouver-,
neurs , onder genot eener van tijd tot tijd te verleerien gratificatie, of ee ri er bij het uur te bepalen beloonitig; Welkt
eerste stappen van bevordering * zonder de aanspraak te doen
ophouden op openvallende plaatsen van controleur, ook zullen kunnen lei d en tot dien van adjunct-commiesen bij het
hoofdbestuur of bij de provinciale gouvernementèn , gelijk
mede tot zoodanige andere plaatsen , als waartoe zij , uit
hoofde van hunfie ,kunde , verkregen ondervinding en gedrag 0
meest bekwaam zullen warden geacht.
Onze staatsraad, administrateur van de registratie , liet ka=
daster en de loterijen, is belast niet de uitvoering deíes ,
%vaarvan afschriften zullen worden medegedeeld aan Onze ministers van binnenlandsche zaken en van financien , aan deri
raad van ontvangsten en aan de algemeene rekenkamer , tot
informatie en narigt,
Gegeven te 's Gravenhave , den 1 t sten December des- jaars
1325 , en van Onze regering het dertiende

--'Zie voorts art. ONTVANGSTEN en REGISTRATIE:
Kanaal (NoorcL.11'olland.cch). Zie le stuk , bladz. 35i,
Kantines. ,Zie GEVANGENISSEN.
Kantons (Overgang van). Zie NOTARISSEN.
,Kat-ankers. Zie le stuk , bladz. 353.
Kerkelijk opzigt en tucht (voor de Nederlandsche Her..
vormde kerk). Zie HERVORMDE KERK.
Kerken (Begraven van lijken in de). Zie BEGRA-,
FENISSEN.
Keuren (Contraventien tegen plaatselijke). Zie BOEI
TEN.
,Ginder- school- en akademie-gelden, Zie Je stuk
bladz. 355.

KUNST CEMENT.

3 i7

,Kinderziekte. Zie Ie stuk, bladz. 357; id; art. GE-.

NEESKUNDIGE DIENST.
Koegras. Zie JAGT EN VISSCHERIJ.
.Koepok-inënting. Zie GENEESKUNDIGE DIËNST.
/Colozien (der maatschàpp j van weldadigheid). Zia

MAATSCHAPPIJEN.
Konijn. Maatregelen ter uitroeijing. Zie JAGT EN

VISSCHERIJ.
Korenmeters. Zie MATEN EN GEWIGTEN,
KUNST-CEMENT.
De nog onbes li ste verschillen, Onitrent de deugd *fits
deze metselspecie, en de door den beer burgemeester
van Utrecht desvvegens gedane, en ook door de cott-»
ranten medegedeelde, officiele kennisgeving van lo Mei
1824 , geven der redactie aanleiding, om de belanglieb=
benden opmerkzaam te maken op de Geschied- en zaakkundige ophelderingen van C. S. van Kerkwik, (in Au.
gustus 1825, te Aarlanderveen , bij H. Pens ui tgege
y en); welk werkje in de daad veel licht over de zaak
verspreidt, ofschoon anders niet uitmuntende door Genen
bevalligen stijl;

KrsstvisscherJ. Zie VISSGIERIt.
Kwakzalvers. Zie GENEESKUNDIGE DIENST.
Kweekschool (Militaire). Zie SCHOLEN.
Kweekschool voor de zeevaa rt te Amsterdam. Zie
ZEEVAART.

Lager onderwijs. `Lie ONDERWIJS.

Landmagt (Fourage voor de). Zie REGISTRATIE.
I. D. II. 3t.

Y
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Landmeter. Bepalingen nopens de rciC e f enfin, van dit
beroep. Zie besluit van 31 Julij 1825 (Staatsblad

n°. 63.)
.t csndrneters. Zie KADASTER.
Latijnsche scholen.

Zie ONDERWIJS ; i(1. (le stuk)

SCHOLEN.
Leeraren (Israë1iticIze). Zie ONDERWIJS.
Lengtematen. Zie MATEL' EN GEWIGTEN.
Leverancien, Zie REGISTRATIE.
Ligchaarnsb ebreken (door een duel of vechterijen

verkregen) Zie MILITIE (NATIONALE).
Ligging der kerkhoven. Zie BEGRAFENISSEN.
Lijken (Begraven van) in de kerken. Zie BEGRAFENISSEN.
Laat van adelijke personen en geslachten. Zie

ADEL-

DOM.
Zie MILITIE (NATIONALE).
iiiixarnbüi. Zie MIJNEN.
Lotelingen.

•
wandstaten. Zie

GELDMIDDELEN.

Maatregelen van orde. Zie ALGEMEEN BESTUUR.
Maatregelen tegen de bedelarij.

Zie BEDELARM.
J.

MAATSCHAPPIJEN. Zie Ie Stuk der Handl., 1}la;lz.
358 en volgende.
Het zal de gebruikers dezes werks gewisselijk niet
onaangenaam zijn, alhier aan te treffen een beknopt
overzigt van den toestand der zoo echt vaderlandsclie
maafschapp/ van weldadigheid, getrokken uit de ir

At ,k A.TSC II A PPIJE N.
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1825 gedane verslagen. Deze heilzame instelling lat
er welligt nog hij kunnen winnen , daar het vele goede #
in die verslagen vermeld, in de daad niet zoo algemeen.
bekend is , als elk weldenkende van harten wenschert
moet.
EXTRACT uit het algemeen verslag 0
u'egen.s den staat der maatschappij
van weldadigheid , harer koloniè'n e4
etablissementen , in het noordelijk
gedeelte van het rijk , uitgebrage
door de permanente commissie , ter
algemeene vergadering der commissie
van weldadigheid, geiiouden binnett
's Gravenhage . den i 2 .fl ugustus i 825h
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•
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•
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•
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•

•
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•

•

•
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•

•

d

i

ë

6

C Onze onderneming is niet meer het onts,erp eener bloots
bespiegeling. Het gedachte is tot wezenlijkheid geworden #
onze inrigtingen , onze koloniep , zijn dadelijk tot stand gebragt. Daadzaken moeten beslissen , -- welke strekking zij
hebben voor het geluk , voor de vorming van duizenden , did
daarin opgenomen zijn , en , naarmate van den uitslag data dan i kan men tot de duurzaamheid , den bloei en omvang
die dezelve éénmaal verkrijgen moeten , nu reeds besluiten 4
want het goede, zoo lang het goed is , of beter wordt , waar=
Van Bene verstandige welwillendheid en menscheuliefde de
grondslag is , kan niet ondergaan ; het booze alleen , hetgene
vooroordeel, eigenbaat , haat en andere onedele hartstogten
voortbrengen , houdt geen' stand , al is het ook, dat het aan-,
vankelijk zich met de kracht eener overstrooming schijnt nit
te breiden; eerlang keert deszelfs uitvloeisel tot zijnen oor=
sprong terug , verliest zijne schadelijke uitwerking, en is niet
zelden , aan het goede , zonder het te willen i dienstbaar ge.
weest.
Vestigen wij dan een' blik op den toestand onzer ondernc-.
thing , op de n aanwas in getal en in zetlelijkheid der wel op-,
gevoed wordende bevolking , in de koloniën opgenomen ; meten wij daarnaar af, wat w ij ons onder den Goddel ijken ze
gen van de toekomst beloven mogen , en slaan wij in deze
onze beschouwing de onderscheidene soorten van kolonisten ,
als : gewone kolonisten , weezen f arbeiders-huisgezinnen eu

f
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bedelaars , ieder in het bijzonder gade.
In (le le , 2 e , 5 e , 4e , 6 e en 7e vrije koloniën zijn ijl
huisgezinnen gevestigd , benevens 17 boevenaars op de groote
hoeven der maatschappij aan de Ommerschans , en 6 derzelven te Veenhuizen , voor welke laatste inrigting eerlang
nog 12 familien staan gedesigneerd te worden.
Het getal der boevenaars is, sedert het voorgaande j aar ,
met 7 huisgezinnen vermeerderd , en deze vermeerdering zou
aanmerkelijker geweest zijn , zoo niet door het contract, met
het gouvernement aangegaan , wegens het overnemen van 4000
weeskinderen , het aangaan van bijzondere contracten met regenten van godshuizen -- nagenoeg geheel had opgehouden.
Meer dan 6o hoel en zijn aangelegd , en gereed om eene
nieuwe bevolking te ontvangen , zoo dat wij altijd in staat
zijn, de behoeftigen op te nemen , die ons ter plaatsing ,
overeenkomstig de statuten der maatschappij , worden aangeboden.
Het getal der geborenen in de vrije koloniën heeft in dit
aar
46 bedragen , dat der gestorvenen 23 hoofden ; -- en
j
derhalve heeft het eerste dat der laatsten met 13 hoofden overtroffen.
Is de aanwas van bevolking altijd aangemerkt als een bewijs
van welvaart, is de overvloed de hoofdoorzaak , waaraan thans
in do .;ewone maatschapp ij de sterke aanwas der bevolking
moet worden toegescbhreven ; waarom zouden wij dan niet
met hetzelfde rent dezen , in evenredigheid nog zoo veel sterkeren , aanwas van bevolking in de koloniën mogen aanmerken , als een bewijs van den overvloed en de matigheid , die
in dezelve plaats heeft, en tevens van de gezonde ligging onzer etablissementen? Niemand toch zal beweren witren ,
dat in dezelve de uitwerking in omgekeerde reden tot derzelver oorzaken zonde staan. Dan wij behoeven de waarheid
dezer stelling niet door gevolgtrekking te betoogen ; ons nader verslag zal doen zien, dat wij de daadzaken, die dezen
overvloed , deze matigheid van leefwijze en gezonde ligging
staven , vermogen aan te wijzen.
De zedelijke toestand der bevolking is aanmerkelijk , inzonderheid in het laatste jaar , verbeterd in de le, 2e en 4e koIoniën ; en hiertoe was een doelmatige grond gelegd door
tien waardigen predikant f1EFRSPINK. Bij zijn onderwijs badden de kolonisten onbegrijpelijk veel gewonnen. Sedert door
.Zr}ne Majesteit te Ifeenluti;en beroepen , ter onderwijzing
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Tan de aldaar gevestigde weezen en kolonisten , is eerst onlangs zijne plaats waardiglgk vervuld geworden bij de gemeente
te Vledder , door den beer CLINGE , aldaar beroepen ; wiens
bekwaamheid en aanvankelijk betoonde goedwilligheid en ijver,
ons het gegrond vooruitzigt opleveren , dat de vroeger ingeslagen weg met vrucht zal worden vervolgd. Gedurende de
vacature is echter de zedelij ke opleiding der kolonisten niet
verzuimd ; de catechizatien mi n door de naburige predikanten
voortgezet. De brave VAN woLDA , adjunct-directeur voor
het. ouderwijs , ook met de zedelijke opleiding der kolonisten
belast , heeft des zondags eerre avondschool gehouden , waarin
nattige voos lezingen , zoo uit den bijbel , als uit de voortreffelijke werken der maatschappij : Tot Nut van 't .Algemeen,
en andere stichtelijke boeken , gehouden werden : met zulk
een' goeden uitslag , dat, in weerwil de bijwoning dezer scholen geheel aan de vrije verkiezing werd overgelaten, het groote gebouw dikwij ls met moeite de talrijke toehoorders bevatten kon. waarlijk geen gering bewijs van het ontwaakte godsdienstig gevoel der kolonisten , cri van hun verlangen naar
onderwijs.
Ook iii de koloniën n". 5 en 6 gaat de leeraar JENTINK
voort , met een goed gevolg, het protestantsch godsdienstig
onderwijs voort te zetten. Aan den heer pastoor SCHRIEVER
en den heer kapellaan VAN MUNSTER is zulks in de gezamenlijkc kolonien voor de leden van de roomsch-katholyke
godsdienst opgedragen. Eenige bezwaren , door de roomschkatholilke geestelijken opgegeven , als van de onkunde in het
lezen van eenige leerlingen , en het niet even getrouw opkomen van anderen , zijn daaraan toe te schrijven, (lat vele,
ja de meeste leden der huisgezinnen , vóór hunne aankomst,
geen het minste onderwijs gehad hebben , en er een en twee
jaren gevorderd worden , om eerie zoo talrijke menigte behoorlijk te oefenen ; terwijl het niet getrouw opkomen van alien
hoofdzakelijk daaraan is - te wij ten , dat de directie daarvan
niet tijdig genoeg is geïnformeerd geworden. Hierorntrent
echter zijn thans , in overeenstemming met de genoemde geestelijken , maatregelen genomen , die dit gebrek zullen doen
ophouden.
Zijn de pogingen ter zedelijke verbetering der kolonisten
met .ijver en oordeel aangewend , niet minder bemoedigend is
de uitslag daarvan geweest : bil velen heeft zulks eene allerganstigste stemming in het karakter te weeg gebragt , en deze
15
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crkcnnen dankbaar , wat zij aan de inrigtingen der maatschap-,
Pa verschuldigd zijn. Dat de uitwerking intusschen bij allen
piet gelijk geweest is, daarover zal niemand zich verwonde):en , die weet , dat dc zedelijke grond bij den verwaarloosden
mensch moeijeigker dan de dorste beide tot vruchtbaarheid te
brengen is, en alleen in eersen goeden bodem het zaad der
deugd kiemen kan. De aanvankelijk goede uitslag over het
geheel echter is meer dan voldoende, om met ever en ge•
ronde hoop op den ingeslagen weg voort te gaan.
•

•

•

•

•
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•

•
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Ook het schoolonderwijs maakt bij voortduring den besten
ppgang• . . , . . . . . . . , Ook hieromtrent
blijven , ja , tiog ecnigc zwarigheden te overwinnen , daar niet
allo ouders even gretig voor hunne kinderen van de scholen
gebruik maken, maar ook deze zwai ight:den worden minden,,
co zuljen eerlang ophouden.

• •

•

• • , • • • • , • • • , • • •
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In onze; stichtingen wordt het gebrek niet geduld ; er is
niemand , wiel! bet aan voedsel , kleeding en andere noodwendigheden mangelt. Het meerdere genot echter is alleen
den arbeidzamen voorbehouden. Om nogtans alles te doen_
zanienwerken , om bet noodige voor den kolon ; st verkrijgbaar
te maken , wordt 3 stuivers wekelij ks van het tractement van
ieder wijkmeester gekort, voor elk huisgezin , dat minder dan
12 stuivers boven het benoodigde voor voeding en kleeding
verdient, ten ware het gebrek aan de vereischte physieke
krachten moest worden toegeschreven , als wanneer in deszelfs
behoefte , wel op eene spaarzame , maar toch geenszins on,
toereikende w ijze wordt voorzien,
Welvaart en steeds toenemende zedelijkheid zijn dan ook
tie doorgaande uitwerkselen, die deze bepalingen hebben to
weeg gebragt , en een zeer gunstig verschiet beloven , dat van
jaar tot jaar zal aangrocilen.
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Mogen wij in het algemeen met genoegen staren op de welvaart , de zedelijke vorming en voorspoedige ontwikkeling der
kolonisten , zoo worden deze goede eigenschappen nag meer
?angetroffen b ij de groote hoevenaars , deels , omdat daartoe
de beste huisgezinnen uit de kolonisten worden uitgekozen ,
deels , omdat derzelver middelen van bestaan ruimer zijn , en
als belooningen voor een vlij tig gedrag worden aangemerkt,
Vele deter lwhuaen reeds vair t o tot 2 o koeljeia pip stal , t oc
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schapen en 2 paarden , waarvan zij Bene bil " ké rente in beter en wol betalen , en het oversthot zelve genieten , ongerekend vijf gulden wekelijks, die hun als opzieners over de gronden der maatschappij worden uitbetaald.
Bij zoo veel voorspoed en zegen hebben wij , ten aanzien
der meergenoemde koloniën , niets te voegen, dat de gunstige verwachting zou kannen ter nederslaan , of eend naderé
voorziening der commissie zou vorderen. De taak , ons opgelegd , is werkzaam, vordert vele inspanning, maar levert
niets op , wat niet door de bestaande verordeningen kan bereikt worden ; en hiermede kunnen wij dan ook tot de tweede soort van kolonisten , die der weezen , overgaan , om Ul.
den zedehjkcn en physieken toestand derzelve te doen kennen.
In het eerste instituut te Veenhuizen zijn thans 126o kinderen geplaatst.
De toestand der kinderen bij hunne aankomst, was opmerkelij k. Zoo wij daarvan uitzonderen de weezen uit Kampen,
die van het roomsch-katholijke weeshuis te 's Hage, en bijna
alle weezen , uit Zeeland en Vriesland aangekomen , op
wier pliysieke en zedelyke ontwikkeling niets valt aan te merken , hebben wij bijna alle anderen in een' deerniswaardigen
toestand ontvingen. Onder honderdtallen werd naauwelijks
één eenige aangetroffen , niet door huid- en hoofdziekte als
verteerd. Hunne , naarmate hunner jaren , ongeloofelijk kleine
gestalte en zwakke ledematen , deden maar al te zeer zien het
lot , dat die ongelukkigen , waren zij niet aan hunne ellende
onttrokken, in de toekomst verbeidde; en wat is thans de
toestand dezer kinderen ? Welken invloed heeft (Ie vrije
licht, ruime en krachtige voeding, gematigde arbeid, gepaste
kleedlno en behandeling op hen gehad ? Ziet daar zoo vele
vragen , welke way gevoelen te moeten beantwoorden.
Men kome, werpe het oog op deze kinderen , en onderzoeke plaatselijk hunnen toestand ! Eene 'blozende kleur heeft
het akelige geel op hun gelaat vervangen. Huid- en hoofdziekten zijn verdwenen ; en in dit opzigt zijn wij onzen dank
verschuldigd aan den ijver, waarmede de geneeskundige hulp,
door den bekwamen plattelands heelmeester SNIT , met de
geneeskundige dienst in die etablissementen belast , verleend.
is , en wiens werkzaamhcid , en de goede orde door bent
ingevoerd, den meesten lof verdienen.
Verbazend is de groei der meesten, sedert hunne gene7ing.
V.cle hebben zes duimen in lengte en daar e‘eiirediglieid in
Y' ^
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evleeschdheid toegenomen, En dit is het resultaat van een
'verblijf in onze stichtingen.
Terwi
I hetg
getalr
g
^
der
gestorvenen , in dat tijdsverloop , niet meer dan 2 meisjes en
S jongens bedragen heeft.
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De kinderen zijn gehuisvest in zalen , ieder derzelve is met
Bo hoofden bevolkt, van dezelfde Sekse , en zoo na mogelijk
van gelijke jaren ; bij ieder vijftiental is een oudere in jaren
pis geleider of geleidster gevoegd, de eerste marienjo, bij do
meisjes marinja genaamd. 'twee zalen staan onder het opg igt van een' zaalopziener en deszelfs vrouw , wier woning
tussehen de beide zalen zoodanig geplaatst is , dat zij uit dezelve de zalen in hare geheole lengte overzien. Ieder kind
oiPapt bijzonder in eene hangmat 9 die des daags wordt opgehaald. Des zomers staan de kinderen ten 1' ijf ure op , in
Oen winter naarmate de lengte der dagen toelaat, en na zich
gereinigd te hebben , gebruiken zij een ontbij t , waarbij , in
plaats van koflij of thee, een half pint versfiche zoetemelk aan
ieder gegeven wordt.
Ten zes ure begeven zich de jongens , bestemd voor den
veldarbeid , met hunne marien jo's naar liet veld , begeleid
door de wijkmeesters van het district , waar zij moeten arbei,
den , en van de noodige opzieners , uit de arbeiders-huisgezinnen getrokken.
De meisjes, bestemd voor den veldarbeid, begeven zich
ten zes ure naar de school , en na twee uien onderw ij s gepoten te hebben , naar het veld.
De kleinere jongens en meisjes worden inmiddels aan het
pluizen van touw , wolplukken en spinnen , de grootere meisps aan het breijen en naapen gezet ; zij gaan bij beurten ter
school, na dat de grootere meisjes die verlaten hebben , tot
twaalf ure, wanneer een goede maaltijd , altijd van vleesch of
spek voorzien , genoten wordt. Het school-onderwijs vangt
wederom aan , onmiddellijk na bet eten , voor de grootste
ongens , die naar het veld gaan , en wordt verders den ge,
Jieelen dag hij klassen alternatief voortgezet. Iedere klasse
heeft weder Biaren speeltijd, zoo dat onderwijs, arbeid en het
spel , elkanderen onafgebroken opvolgen. Tegen acht ure
wordt wederom eene boterham gegeven met zoetemelk , en ,
p a afloop daarvan , begeeft zich ieder ter rust. Iedev kind ,
dat zulks verlangt , geniet op daze wij ze daags 2 Neclerdart cllscvfc poiid brood , &tic ponden doste en gekookte spgzeUi,

j
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pond spek , of eene geëvenredigde hoeveelheid vleeseb , be-.
nevens een pint zoetemelk. Niemand zal zich zeker verwon,
il
hoeveelheid
llieid voedsel
gebruideren , dat inderen, zulk eene hoeve
kende , wel gevoed zijn, maar welligt zal hem dunken, en
deze opmerking is meermalen gemaakt, -- dat de hoeveelheid
te groot is ; dan de vrije lucht , de sterke Iigchaamsbeweging,
en de erkende daadzaak , dat, in het algemeen , kinderen op
het land veel meer voedsel gebruiken dan in de steden , gepaard met den achterlijken toestand van vele kinderen, die
thans zoo sterk groenen , doet het ons onraadzaam voorkomen , hierin verandering te maken.
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Van alle verdiensten , die de kinderen boven de som tot
bun onderhoud maken , en welke voor de onderscheidene
ren bepaald zij n , als wekelijks voor kinderen van
6 tot onder de 9 jaren f o , 35
jongens
boven de 9 en ondder de 12 cc - o,voor
70
en
meisjes.
-------- 12 en onder de 16 « - 1 , o5
4o voor de jongens ,
boven de 6 jaren
b
t- 1 , 25 voor de meisjes,
genieten zij een derde tot zakgeld , een derde wordt hun als
krediet opgeschreven , en in de spaarbank gestort, en het
overige een derde vervalt aan de maatschappij , om te voorzien in hun onderhoud op die tijden , dat zij niet in staat
zijn hetzelve te verdienen.
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i3ij alle deze inrigtingen paart zich het godsdienstig onderwijs. De waardige leeraar HEERSPINK , gelij k wij reeds gezegd
hebben , door Zijne Majesteit uitsluitend aan de dienst der•
protestanten te Veenhuizen verbonden , is ieder oogenblik ,
dat zijn ambts-studie niet vordert , in de etablissementen tegenwoordig. Dan ééns op de zalen , clan ééns in de school,
of ook wel op het veld , onderwijst en surveilleert hij de
zedelijke ontvkikkeling der kinderen, met dat gelukkig gevolg,
dat het oneerbare in onze stichtingen eene ongehoorde zaak
geworden is , en dat de geest van onderlinge welwillendheid
voor elkanderen , meer en meer bij de kolonisten toeneemt ,
en het schoolonderwijs de beste vorderingen maakt ; in welke
edele pogingen Zijn Eerw., door den eersten onderwijzer!
ZWARTS en de overige onderineesters , ijverig ondersteund
wordt.
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He; godsdienstig onderwijs voor de rootnsch-katholijken is
hier tot dus verre minder volledig, zelfs in weerwil onzer pogingen gebrekkig geweest , daar de leeraar derzelven , zoowel
de dienst in vrije kolonien , zes uren van het gesticht verwijderd , als te Yeenhuizerr , moest waarnemen. De weldaden
echter Zijner Majesteit , onzen geëerbiedigden Koning, hebben ons in staat gesteld , ee ri e roomsch- katholijke kerk en
pastorie te doen bouwen , en binnen weinige maanden zal
derhalve een gebrek ophouden , dat wij onzes ondanks hebben mQ eten dulden. --- Ook voor de gezamenlijke protestanten
te Veenhuizen, heeft de goedheid Zijner Majesteit ons in
stam gesteld eene nieuwe protestantsche kerk en pastorie te
doen stichten , die mede reeds zijn aanbesteed.
Genoegzaam meenen wij thans al datgene te hebben opgegeven , wat tot de tweede soort van kolonisten , de weezen
betiekkelijk , en niet reeds vroeger medegedeeld is; om thans
tot de derde soort , die der arbeiders-huisgezinnen , te kunnen overgaan.
De huisgezinnen , op deze wijze gevestigd , bedragen een
getal van 151 ; zij bewonen den buitensten omtrek der instituten voor weezen , en zijn bestemd , deels om dezelve in
den arbeid te ondersteunen , deels om als opzieners bij dezelve geplaatst te worden. •-- De plaatsing derzelve geschiedt,
gelijk Ul. bekend i q , gratis, namelijk bij 8 kinderen , voor
welke per hoofd f 45,00 betaald wordt , worden één huisgezin en drie bedelaars gratis overgenomen , z j nde de keuze
der huisgezinnen aan de permanente commissie gereserveerd
gebleven , en deze maatregel is daarom noodig geweest , om
dat zonder dezelve niet gezorgd kan worden voor een toereikend getal goede opzieners bij de kinderën ; de belangen
van deze zouden ten sterkste worden gecompromitteerd,
zoo zij door ongeschikte of zedelooze menschen op het land
werden vergezeld. In de keuze van een zeker aantal dezer
huisgezinnen kan men minder kiesch zijn • voor zoo verre
namelijk dezelve alleen bestemd zijn , afgezonderd van do
weezen , als arbeiders , of in de Tabrijken werkzaam te zijn ,
maar voor zoo verre dezelve met de kinderen arbeiden , wordt
meerder omzigtigheid in de keus gevorderd , waarom dan ook
dit bij contract voorbehouden regt door de commissie stiptelijk behoort te worden vastgehouden. , . . . En hierptede kunnen wj dan ook tot dc vierde soort van mensclien i
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in de koloniën opgenomen , overgaan}, namelijk de bedeiaarg,

Het getal derzelven bedraagt thans 1211 hoofden , terwijl
alles in gereedheid is , om er nog 'boo te kunnen vestigen.
Het hangt derhalve slechts af van de gecoristitueer•cie autoriteiten, (*) out een einde te maken aan de bedelarij; daar
onze etablissementen voldoende zijn om alien te plaatsen,
die met overtreding der wetten zich blijven schuldig maken
aan eene daad , strijdig met het maatschappelqk belang , en
door de wetten met des te meer regt verboden , daar alien,
wie het aan de noodige middelen van bestaan ontbrak, vroeger uitgenoodigd zijn , om zich ter . plaatsing in de koloniën
aan te bieden , en het bedrijf der bedelarij een' allerongeluk-*
kigsten invloed uitoefent op leen , die zich daaraan °verge\en , inzonderheid op hunne kinderen, die in luiheid, veins
zerj en bedrog opgroeijen , en van jongs af aan den leugen,
aan de onbeschaamdste zedeloosheid gewend, ballastut, dikwijls pesten worden voor de maatschappij.
Ongeloofelyk is de zedelijke verbastering , tot welke deze
menschen afdalen , en de zorg en vlijt, in onze instituten
noodig om de uitwerkingen daarvan te voorkomen ; groot iq
de vordering, gemaakt ter hunner verbetering, inzonderheid
bij de kinderen, Wij mogen het ons zelve echter geenszins
ontveinzen , dat nog veel meer te doen overblijft, alvorens
deze menschen werden , wat zij behooren te zien.
Over arbeidzaamheid hebben w ij in het algemeen niet te
klagen, Het godsdienstig onderwijs begint bid eenigen uitwerking te verkrijgen.
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Reeds in het afgeloopen jaar hebben de koloniën n'. 1 it
2 , 3 , 4, 5 , 6 en 7 alles opgeleverd i wat tot levensonder.•
hond van derzelver bewoners gevorderd werd. Een gedeelte
echter der grondstoffen , voor kleeding en winkelwaren ,heeft
betaald moeten worden met de gelden , voor arbeidsloon genoten in de nieuwe ontginningen der maatschappij.
'lans echter heeft de landbouw nieuwe uitbreiding in deze
koloniën bekomen , en hierdoor is één hulpmiddel minder
noodzakelijk geworden , te weten , arbeid buiten de koloniën,
,--- een hulpmiddel , dat éénmaal , zoo het stelsel van kolonii
satie niet verder uitgebreid wordt, moet vervallen • weshalve
het noodig is in tijds maatregelen te nemen , die betzeivis
kunnen doen ontberen.
Volgens het jongste onderzoek is het gebleken , dat de ho(') Vtigt1. art. BEDELARIJ.
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hoeftent voor de genoemde kolonien , en dus met uitzonde.ring van de Ommerschans of n°. 5 , en de stichtingen te
Veenhuizen , geschat kunnen worden als volgt
Rogge, 2400 Nederl. mudden , á f 5,00 .. f 7,200,00
Aardappelen 16,E oo Ned. mudd. , á - 2,00 . . - 16, 700,00
Grondstof voor kleedmg ......:.. , • - 8450,00
Winkelwaren , gerookt spek daaronder begrepen - 17,680,00
Betaling van zakgelden en voor de spaarbank
der weezen , p. m. . . . . . . • . • . ..
. - 2,000,00
. ...
Voorschotten aan zieken en bij andere omstandi g heden ..... .........:....
5,600,00

Totaal f 55,930,00
Administratiekosten - 4,087,00
■ ••.___.

Generaal totaal f 6o,bt 7,00
Ter bestrijding dezer objecten zijn in de kolonie voorhanden 370 morgens rogge , waarvan de opbrengst getauxeerd is
op 15 mudden per morgen , á 3 gl.... , '.. f 16,65o,00
320 morgens aardappelen , à 120 mudden bet
morgen , à f 1,0o het mud ........... - 38,400,00
17 morgens vlas, á f 150,0o de morgen .... - 2,550,00
Wol 2500 Nederl. ponden ........... - 2,coo,00
10 morgens boekweit , A 15 mudden per morgen
450,00
en f 5,00 het mud ................ Totaal f 60,050,0o
Hieronder is echter niet berekend de opbrengst der koegels ,
welke de kolonisten zelve genieten , noch ook de fabri jk-arbeid , dewijl hetgene daarmede verdiend wordt , wederom in
winkelwaren of kleeding wordt genoten, en dus van geen'
invloed is op den staat dezer rekening.
......
• ............
Ten gevolge van dezen staat van zaken hebben alle uitga,
ven in geld in de koloniën kunnen worden afgeschaft, met
uitzondering van de betaling der geëmplooijeerden. Alle arbeid wordt met blikken of papieren munt betaald , gangbaar
in de winkels der koloniën.
De voordeelen , door dezen maatregel verkregen , zijn van
belang. Vooreerst worden jaarlijks uit de contributiën 3o A
4o nieuwe huisgezinnen gevestigd , aan welke het niet altgd
,gemakkelijk valt , het jenever drinken zoo spoedig al te lee-
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ren , als zulks wel te wenschen ware , en dit misbruik wordt
langs dezen weg gestuit ; in de tweede plaats, wordt hierdoor
de snoeplust van eenige vrouwen genoegzaam bepaald * om te
beletten , dat zij bet welzijn harer familiën niet aan hare verkwistingen opofferen ; ten derde verkrijgen de kolonisten al
het benoodigde tot veel minder prijzen; en ten vierde wordt
hierdoor de verzilvering van Bene mindere hoeveelheid producten noodzakelijk , en is de gelegenheid hiertoe , door den
voet en wijze waarop de contracten gesloten zijn , tevens verzekerd. liet benoodigde behoort de kolonist te bezitten; tot
hoe minder prijzen hi] dit bekomen kan , des te minder zijn
de uitgaven , en dus ook de hoeveelheid van producten , die
daarvoor in railing moeten gegeven warden. Deze maatregel
voldoet dan ook volkomen aan het oogmerk, en is alien kolonisten , die geene bijzondere liefhebbers van sterken drank
of verkwisting waren , welgevallig geweest.
De behoeften aan de Ommerschans , in de vijfde kolonie , zijn , volgens de ondervinding , de volgende:
Aardappelen 5536 mudden ... • ...... f 8,536,00
Rogge 2000 madden .............. - 6,000,00
Vleesch of spek 25,aoo Ned. ponden. • • • • 2,5oo,00
Vet eu boter 3600 Ned. ponden ....... - i,800,00
Wortelen , knollen , kool ....... , ... - 2,000,00
Winkelwaren ..•.•••.••••..••,.- 7,i 51,00,
Gort , erwten , rijst en verdere benoodigdheden
voor de menage ......
5,320,00^
Grondstof voor kleeding ..........
5,26o,00
Administratie-kosten . • . .
6,66o.ad
II

........

i • -

• • • • • • • • • . -

1111••••••■• ■■• ■••■■•

f 46,027.00
Oververdiensten en andere geldelijke uitgaven . - 4,000,00
Totaal f 50,027,00
Hieronder is echter niet gerekend de fabriikmatige arbeid
ter bereiding van kleedenen , omdat deze beloond wordt of
met levensmiddelen of door geld , in de bovenstaande rekening begrepen , zoo ook brand , waschloon , enz.
Ter bestrijding dezer uitgaven min voorhanden
190 morgens aardappelen , á t 20 madden
per morgen , il f 1,00 bet mud ....... f 22,3oo,00
i8o morgens rogg
rgen , a

J3,00hetrnud....................8,too,o6.

3$o
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'transport f 3o,96o,66
N. pon^I. boter 's weeks á 3o cents, in het jaar - ' 3,5 t o,00
10 morgens vlas....... • ..... s ".1,500,00
15 morgens raapzaad ........... - 1,100,00
100 morgens boekweit á 15 mudden het morgen , á f 5,00 het mudde ......... -, 4,5oo,00
i800 schapen, á 16 stuiv. het Ned. pond wal - 1,4'fo,00
10,000 Ned. ponden spek, á io stuivers . . 5 000,ou
4o koeijen ter slagting, 38o Ned. ponden , ieder A 5 stuivers het Ned. pond . • .... - 3j000,00
200 schapen à 15 Ned. ponden , á 4 stuivers
het Ned. pond..
600,00
Het tot cultuur brengen van 25o morgens
nieuwen grond ................ - 2,000,00
225

•

..............

•

-

f 53,65o,00

Afgetrokken de uitgaven ten bedrage van ..

50,027,00

Rest batig saldo f
,623,0o
Tot opheldering dezer rekening moeten wij herinneren , dat
de groote hoevenaars aan de Ommerscltans , van de koeijen , welke op hunne hoeven gehouden worden , aan de maatschappil betalen wekelij ks t& pond boter en een' emmer karxiemelk , van welk laatste , met een bijvoegsel van aardappelen
en roggemeel , de varkens gemest worden. Het getal der
koetien bedraagt thans Soo stuks , ongerekend het jonge vee.
De hoeveelheid grond , aldaar tot cultuur gebragt , is als
Volgt:
2511, morgens klaver.
koolzaad.
1S
rogge.
aardappelen.
vlas.
tuingroenten.
boekweit.
100
schapen-weiden.
Totaal 8632 morgens.
Het geheele etablissement is op 1 000 morgens gtowcls
1 erekend , zoo dat, daar hetzelve thans reeds het benoodigde
*oor de gezamenlijke bewoners oplevert, en dat wel in eerien
tijd , dat alle producten van veld-arbeid zoo laag in pi*
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gedaald zijn, hierdoor dan ook de mogelijke retissite der
onderneming voldingend bewezen is. Onder al de opgegevene stukken zij n er slechts 5 morgens rogge aan te treffen
die een gering gewas beloven, en 5 a 6 morgens aardappelen , die daarom ook niet in rekening gebragt zijn; alle overige vruchten staan voortreffelijk.
Bq het eerste instituut te Veenhuizen zijn met rogge bezaaid.•..•••....••...• ••.•.• t4omorgens.
met klaver ... 45 dito.
met aardappelen 125 dito.
met boekweit . . i oo dito.
'rotaal 4(3.5 morgens.
Waarvan nagenoeg alle producten voortreffelijkstaan.
$q dit instituut , en het 2de en 5de aldaar, zijn thans 800
morgens lands onderhanden , en wij hopen te slagen , om
ook deze in den loop van dit jaar tot cultuur te brengen.
In deze etablissementen berust bet bestaan derhalve nog
grootendeels op het arbeidsloon, dat aan het cultiveren van
nieuwe gronden verdiend wordt, en hieruit zal men dan ook
kunnen afleiden , dat de maatschappij belangrijke verliezen ondergaat, zoo door het niet opzenden van kinderen, als door
de ongeschiktheid tot eenigen arbeid van vele der weezen ,
die Trien naar de etablissementen zendt.
Over het algemeen kunnen wij zeggen , dat onze veldvrachten voortreffelijk staan , en de goede uitslag van onzen land
bouw niets te wenschen overlaat.
•
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Wg hebben 400 ienschen uit de Ommerschans naar het

tweede instituut te Veenhuizen doen transporteren , ten einde
de cultuur der gronden aldaar te bespoedigen. . . . •
De fabricatie van kleedingstoffen maakt mede van dag tot
dag de beste voortgangen : reeds zijn 55 weefgetouwen aair
den gang , en dit getal staat eerstdaags nog met 25 nieuwe
vermeerderd te worden.
Ook eene loogerij wordt tot stand gebragt , zoodat wij
eerlang het vereischte Ieder zelve zullen fabriceren , daar de
,lagterij de noodige heiden oplevert, althans zoo de schapen-'
Te llen verkocht cn daarvoor ossenhuiden aangekocht worden.
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EXTRACT uit liet ,financieel vers/ag
over het dienstjaar 1824--1825, vara
vege de commissie van weldadigheid
overgelegd ter vergadering der corntnissie van toevoorzigt, gehoudeiz irt
's Gravenhage, den 13 4ugustus 1825.
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(< Er blijf t ons nu nog over , om I31. in korte woorden met
tien /inanciêlen toestand en met de bezittingen der maatschappg op 1 April 11. bekend te maken,
De maatschappelijke kas bevatte de som van f29o,58,23 6
en bij den directeur was voorhanden f 29,91.5,932 , te zamen
uitmakende f 320,674,16,,I:.
Door de sub-commissien noest nog worden overgestort
een erkend saldo van f 1.6,800,00, terwijl uit de laatste negociatie nog moest ontvangen worden omtrent f 32,000,00.
Van het gouvernement had de maatschappij op dat tijdstip,
wegens bestedings-penningen f te vorderen ruim f 86,000,00.
Dit een en ander te zamen maakte derhalve Bene som uit
van bij na een half millioen guldens.
De vermeerdering der maatschappelijke eigendommen is in
het afgeloopen dienstjaar aanzienlijk geweest.
Iii kolonie n°. 7 is de ontginning der aangelegde hoeven
voortgezet , en grootendeels voltooid.
Aan de Ommerschans is, behalve eene vergrooting der
gebouwen , waardoor het getal aldaar geplaatste bedelaars tot
25o heeft kunnen vermeerderd worden, de kerk en pastorij
voltooid geworden , terwij l, in de aan dat etablissement ver.
knochte kolonie n°. 3 , het getal groote hoeven , met woningen en toebehooren , gebragt is tot t 9 , waarvan de oppers
vlakte omtrent Boo morgens bedraagt.
Het instituut van opvoeding te Wateren is door de bijvoeging van schuur en stal 'voltooid ; hetzelve is bevolkt, en
de daartoe behoorende gronden zijn voor het grootste gedeelte
tot cultuur gebragt.
In het eerste etablissement te Veenhuizen is de ontginning met kracht voortgezet, het getal groote hoeven met wo;
hingen enz. tot op negen vermeerderd , en eene woning met
uitgestrekte stallingen en schuren voor den onder--dlreoteuí'
bebouwd.
De hoofd- en bijgebouwen van het ede en 3de gesticht te
Veenhuizen zgn voltooid , en geheel tot ontvangst van de
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bevolking in gcreedhc;id gobragt. De ontginning t aan de aarizienlij ke uitgestrektheid van 2000 morgens , welke tot deze
gestichten behooren , is voortgezet en nwr% elfij k gevorderd.
Bij het eerste zij ei Bene onder-directeurs woning met bi j
-horendstaligenschur,endigroteb nwoigen voltooid.
'In alle drie de etablissementen was men met den opbouw
van meerdere zoodanige woningen merkelijk gevorderd.
Te Die per min de werkzaamheden en de ontginningen aan-,
gevangen.
Eindelijk zijn de communicaties te water , in kolonie
n o . 5 , aanzienlijk vermeerderd , en bijna door al de kolonién
voltooid , terwi j l te Veenh,uizert het aangelegde kanaal op
scene aanmerkelijke uitgestrektheid en tot aan en door de gestichten en gronden van de ede en 3de etablissementen
voortgezet , en de communicatien te water door de gronden van het eerste , en een gedeelte van die van de beide
anderen , tot stand gebragt zijn.
De nog niet tot koloniale etablissementen gebezigde eigen..
(lommen van de maatschappij zi j n vermeerderd met rnirn
000 morgeirs veld en veen, met het daarin gelegen Emmer,
in de nabijheid der etablissementen te ;Veenhuizen; cone
boerenplaats te J'Veper• met aanzienlij ke wen- eu veldgronden ; een aantal waardeelen in de markt van Appelsclie; en
5 waardeelen in die van Vaarssen• biet register der eigendncnnaen wijst dit meer in het bij zonder aan , en Ul. cornmissie zal zich bi) hare te doene inspectie kunnen overtuigen , dat zoo wel de hoedanigheid als de ligging dier gron..
den dezelve voor de maatschappij zeer belangrij k maken.
De roerende goederen der maatschappi j in hare magazijnent
hadden op 1 April, blij kens de inventaris , eerre waarde vara.
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Men zie , wat de maatschappij van weldadigheid
betreft, ook het art. ONTVANGSTEN. (*) Id. het art.
—

('t) Onder het afdrukken van het tweede stuk der HANDLEIDING , wordt
ons nog medegedeeld een lezenswaardig beiigt , wegens de uithave van een
nieuw tij dschrift , onder den naam van DE VRIEND DES VADERLANDS,
Dat berigt , beginnende met de woorden de zaak der rnaatschapnrl cad
weldadigheid is de zaak van Nederland, is , onder anderen , te vinden tri
tiet Dagblad van 's Gravenhage , van 15 Januarij 1Ó27 , n`1 . 7.
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N, voor zoo veel aangaat de maatSCHIPBREUKELINGEN,
schappij tot redding van schipbreukelingen. Id. , ten
aanzien van de stoomboot - anaatschapp:jen, bet art.
STOOMBOOTEN.
— Voorts zijn ons medegedeeld de thans werkende
wetten, statuten, reglementen , enz., van het genootschap tot zedeliihe verbetering der gevangenen, het
institut voor cloo fstominen , de neclerlandsche handelmaatschappij , de onderlinge maatschappij , onder de zinspreuk : tot steun van den ouderdom (*), en verschillende andere , ook geleerde , vereenigingen. Wij zijn
voornemens daarvan , van tijd tot tijd , gebruik te maken , naarmate de door ons te behandelen onderwerpen ,
en de wenschen der gebruikers van ons werk , zulks ons
raadzaam zullen doen voorkomen. Maar vooral houden
wij ons , in het belang der zaken , aanbevolen tot het
verkrijgen van zoodanige stukken , welke een behoorlijk
overzigt van den aard en tegenwoordigen staat der genoemde of andere instellingen kunnen bezorgen.
Jlaréchaussées. Zie JAGT EN VISSCbIERIr.
MATEN EN GE VIGTEN.
Onder goedkeuring van Z. Ex. den minister van binnenlandsche zaken is, in den loop van het tweede halfj aar 1825, uitgegeven Bene llandleidiug tot verificatie
der lengte-maten en gewigten, met standaards-naauww
keurigheid, door J. P. ourj , arrondissements-ijker
in Zeeland. (Gedrukt te Middelburg, bij J. Moens,
1825.) — Deskundigen sprekén met lof van dit werkje.
-- Bij Zijner Majesteits besluit van 25 October 1825,
»O. 117, is, op voordragt van het departement van binnenlandsche zaken, bepaald : (c dat, te beginnen met
($) Onder de directie van J. H. Ileemskerk, en bet toezigt van Mr. Mu
C. van Hall , B. gign .&. , Mr. f, H. van kenen en Mr. C. 4. den Tex.
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den jare 1826, alle beëedigde korenmeters verpligt zullen zijn, om hunne maten, tot metingen in het groot,
met standaards-naauwkeurigheid te doen ijken.»
Deze bepaling strekt voornamelijk , om de ongelijkheid
der inhouds-maten van de eene tot de andere plaats ,
waaromtrent hier en daar geklaagd werd , geheel en at
voor te komen.
— Tot bevordering van het meer algemeen gebruik
der inhouds-maten, enz. , is , bij dispositie van h. h. gedeputeerde staten van Noord-Holland , cl. d. 3 November 1825, na. 34 , de navolgende publicatie gearresteerd :

PUBLICATIE.
H. E. G. A.

DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD—

HOLLAND ,

In overweging genomen hebbende , dat , ofschoon de invoering der maten voor granen , zaden , boonen , erwten en
dergelij ke grutterswaren , mitsgaders voor zout en meel , ingevolge koninklijk besluit van 21 December 1822 (Staatsblad
nQ . 54 ,) reeds sedert i Julij 1823 plaats gehad heeft , het
algemeen gebruik derzelve echter geene genoegzame vorderingen maakt.
Overwegende , dat de klagte over de onjuistheid van ecnige
reeds geijkte inhouds-maten, binnen de stad Amsterdam, aan
sommigen tot vertraging in deze heeft aanleiding gegeven.
Overwegende, dat de bezorgdheid des Konings , om deze
en soortgelijke klagten voor het vervolg uit den weg te ruimen , kenbaar is, door de bepalingen van Hoogstdeszelfs besluit van den 9 Junij 1325 , n°. 131 , vervat in H. E. G. A.
publicatie van heden. (k)
Overwegende, dat zoo al in deze provincie, en meer bepaaldelijk te Amsterdam , eenirae onnaauwkeurigheden MI den
ijk der inhouds-maten mogen hebben plaats gehad , dit niet
anders dan als eene uitzondering op het algemeen bestaande
moet beschouwd worden, en deze omstandigheid geene aan(*) Bij het hier aangehaalde besluit wordt aan de ijkers de verpligting opgelegd , om voor elke maat ef' elk gewigt , door lien geijkt , doch niet stipteNI( aan de voorschriften der wet voldoende , eene andere maat of asidee gewigt, voor hunne rekening, in de plaats te leveren , ua dat de eerstgemelde
onbruikbaar zullen zijn gemaakt.
Z2
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leiding behoort te geven , om de invoering van het gebretik
der bedoelde inhouds-maten , te vertragen. of minder algeineen te maken.
Overwegende , dat , bij eene algemeene her-4k der inhonds/naten , de vs,einige onnaauwkeurigheden , die bid den ijk derzelve mogen ingeslopen vjn, van zelve kenbaar en verholpen
zullen worden.
En wij ders hij resumtie overwogen hebbende alle de verordeningen , op de introductie der nieriwe maten en gewigten,
derzelver ijk en her-0 bestaande.
JJebben goedgevonden te bepalen , gelijk geschied bij deze:
1°. Dat de her-ijk der inhouds-maten . in den jare 1.86
en vervolgens , te gelijk met den her-ijk der overige
reeds ingevoerde maten en gewigten, gedurende de
maanden April , Mei en Jumj , ingevolge de bestaande
verordeningen zal plaats hebben ; terwijl die her-ijk,
voor zoo veel de stad Amsterdam betreft , te beginnen
met het aanstaande jaar 1826, voor de gewigten en
lengtematen , zal plaats hebben , gedurende de maan-.
den Januarij, Februarij , Maart en April, en voor de
inliouds-maten en het goudgewigt gedurende de maand
Mei.
2°. Dat , voor zoo veel sommige belanghebbenden binnen
de stad Amsterdam , aan de naauwkeurigheid der binnen die stad geijkte inhouds-maten zouden mogen
twijfelen, de heeren arrondissements-ijkers aldaar , gedurende de loopende maand November , zullen vaceren , om dezelve kosteloos op nieuw te onderzoeken ,
ten einde elk belanghebbende daardoor de zekerheid,
des verkiezende, erlange , van de juistheid der door
hem gebruikt wordende inhouds-maten.
5 0. Dat al diegenen die zouden mogen verlangen , derzelver maten en gewigten , zoo naauwkeurig mogelijk ,
zonder eenig remedie, en alzoo met standaards-naauwlieurigheid geijjkt te bebben, de bevoegdheid hebben ,
dit van de heeren arrondissements-ijkers te vorderen ,
mits zich gedragende naar de bepalingen , vervat in
H. E. G. A. publicatie van 6 Novel-Aber 1823.
4- p. Dat dadelijk na den 1 Jarman) 1826, ingevolge de bepalingen van Z. M. besluit van 18 December 1822 ,
door de daarbij bevoegd verklaarde ambtenaren , een
behoorlijk onderzoek zal plaats hebben in de winkels,
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opene magazijnen , verkoop of werkplaatsen , van alle
zoodanige kooplieden of winkeliers , die gewoon zijn
zich van inhouds-maten te bedienen , ten einde alle
afgeschafte inhouds-maten in beslag te nemen , en deswege ingevolge de bepalingen van dat besluit te werk
te gaan.
Wordende alle daarbij belanghebbenden , die voor alsnog
nalatig mogten zijn gebleven, zich van de nieuwe inhoudsmaten te bedienen , ten ernstigste geadhorteerd , en voor
zoo veel des noods gelast , zich naar de ten deze bestaande
verordeningen te gedragen , en zich aizoo voor schaden te
wachten.
En opdat niemand hiervan eenige ignorantie zonde kunnen
voorwenden , zal deze worden gepubliceerd en geaffigeerd ,
alwaar men in deze provincie gewoon is publicatie en affictic
te doen.
Haarlem, den 3 November 1825.
De gedeputeerde staten voornoemd ,
(get.)
NAN TETS VAN GOUDRtAAN.
Ter ordonnantie van dezelve ,
De griffier der staten van Holland ,
(get.)
J. A. VAN ZUYLEN VAN NYEVELT.
-- Men heeft bij Benige regtbanken zwarigheid on—
dervonden in de toepassing van stiaffen op de overtreding van het koninklijk besluit van den 18 December
1822 (Staatsblad n°. 52), uit hoofde van de ongelijkheid
der strafbepalingen op de overtreding der verordeningen
ill materie der maten en gewigten bestaande, daar het
voor de hand hebben van valsche maten en gewigten op
zichzelve , en zonder bijkomend blijk van het gebruik,
slechts met eene policie-straf wordt beteugeld , volgens
art. 479, n°. 5, 48o n°. 2, 481 n°. i en 482 van het
wetboek van het strafregt; terwijl het voor de hand
hebben van afgeschafte maten en gewigten , ofschoon
een minder delict uitmakende, met eene correctionele
straf zoude worden achtervolgd , wanneer daarop wierd
toegepast de hij de premissen van het voorschr. besluit
ingeroepen wet van den 6den Maart 1818 (Saatsblad

no. 12).
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Z. Exc. de minister van justitie heeft uit dien hoofde,
op last des Konings, bij aanschrijving van 3o November
1825 , n'. 98, aan de hoven en regtbanken, mitsgaders
aan de ambtenaren van het openbaar ministerie , daaromtrent doen opmerken , dat liet wetboek van het strafregt, en het voors. besluit van den 18den December
1822, zeer wezenlijk in hun doel verschillen , en mitsdien ook natuurlijker wijze moeten verschillen in de middelen, om het voorgestelde doel te bereiken.
Bij het wetboek van het strafregt heeft men, (dus
spreekt de minister) ten hoofdoogmerk gehad , om het
hedriegelijk gebruik van maten en gewigten te voorkomen ; bij 's Konings besluit van den i 8den December
1822 heeft men daarentegen enkel de invoering van het
nieuwe stelsel van maten en gewigten willen bevorderlijk
zijn, uit aanmerking (lat het gebruik der afgeschafte maten en gewigten tot nadeel der goede ingezetenen zoude
kunnen strekken, cc aangezien voorzeide maten en ge.
« wigten » zoo als in den aanhef van liet voors, besluit
wordt gezegd « als aan geen toezigt of ijk meer ondercc worpen , en aan vermindering van lengte en zwaarte
« onderhevig, geen juiste maat of gewit meer aandui« den.»
De mogelijkheid van benadeeling bestaat alzoo steeds
bij het in wezen blijven der afgeschafte maten en gewigten , welker gebruik niet zelden door de koopers zelve
wordt verlangd, zoo dat er Gene vereenigdc poging bestaat, om het verdwijnen der afgeschafte maten en gevvigten tegen te houden; terwijl een iegelijk daarentegen den verkooper zal schuwen, dien men weet zich
van valsche maten of gewigten te bedienen.
De bewuste ministeriële aanschrijving eindigde met
bet verzoek , om op dit een en ander , in voorkomende
gevallen, het vereischte acht te willen slaan.
Meekrap. Bij besluit van 12 September 1825 is verlengd de vergunning tot het zuiveren en verstampen
der iurallen van de nzce/, (p. Zie Staatsblad n°. 70.
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(Vergel. Staatsbl. 1822 , n°. 34.)
teel, brood en gebak (Plaatselijke belasting op den inen uitvoer van). Zie IN- UIT- EN DOORVOER.
Middelbaar onderwijs. Zie ONDERWIJS.
.Middelen, ter bestr?Iding van 's rijks behoeften. Ziet
BEGROOTING.
lil iddelen van vervoer. Zie POSTERIJEN.
Mijnen. Bepalingen , betreffende de nasporing in het
groot-hertogdom Luxemburg , en in een deel der
provincie ,Namen, van de mijnen , ertsgronden en
steengroeven, voor ontginning vatbaar. Zie Staatsblad
n. 71. (Vergel. Staatsblad 18t8, n°. 35.)
Militaire dienst. Zie VRIJWILLIGE MILITAIRE
DIENST.
Militaire ku' eeAsciiool. Zie SCHOLEN.
MILITAIRE OFFICIEREN.
De onbekendheid van vele belanghebbenden , en daaronder van notarissen , hoofden van besturen , enz , met
de navolgende stukken , rakende de huwelijken der
militaire officieren , schijnt de opname ' an dezelve in
de Handleiding noodzakelijkte maken. (*) Wij voldoen
daarom gaarne aan de ons ten dien einde gedane nitnoodiging.
CIRCULAIRE van liet departement van
oor lol , aan de li. li. luitenant-generaals in de zes groote militaire commando's, d. d. 4 October i 824-, n''. 86.
Ik heb de eer, aan U Hoog Edele Gestrenge, bij deze, te
doen toekomen eenige exemplaren van Zijner Majesteits besluit van den eden der vorige maand , n°. gg , houdende
ampliatie van het vroeger besluit van den laden Februarcj
i 3 r 4 , if. 55 , betreffende de huwelijken der militaire officieren.
Mij aan deszelfs inhoud gedragende , verzoek ik U Hoog
Edele Gestrenge , aan deze nadere bepalingen de meest uto (1 Zie de noot aan het einde van liet volgende I, oninkl u k besluit , d. d.
17 September 1821 , 11". 99.
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gelij ke publiciteit geven , en te willen zorg dragen dat geen
officier , in Uw Hoog Edele Gestrenges commando, hetzij al
of niet tot eenig korps behoorende, van dezelve eenige onwetendheid kunne voorwenden , of onkundig z ij van de erngage bedoelingen des Konings , te dezen aanzien , waarmede,
door Hoogstdenzelven , zoowel het belang van de dienst , als
dat der heeren officieren zelve , wordt beoogd.
De begeerte Zijner Majesteit hieromtrent is te stellig uitgedrukt , dan dat ik mij , met derzelver nadere ontvouwing,
zoude behoeven bezig te houden. Alleen , mijnheer de
generaal, zal ik rinj dus bepalen, met aan T. Hoog Edele
Gestrenge op te geven de wijze, waarop, ter bereiking der
vereischte eenvormigheid , de inzending der verzoekschriften
zal behooren plaats te hebben.
U Hoog Edele Gestrenge zal uit het 2de artikel van het
besluit ontwaren , dat dezelve uitsluitend aan mij zullen behooren te worden ingediend terw0 Zij ne Majesteit mij, hij
artikel 5, de bevoegdheid heeft toegekend , tot het afwijzen
van alle zoodanige verzoeken , welke , door mil , na onderzoek 7 zullen bevonden worden voor geene inwilliging vatbaar
te wezen.
Ter bevordering dienvolgens van dat onderzoek , verlang
ik, dat elk officier, tot een korps behoorende , zijn adres aan
den chef van hetzelve ter hand stelle, die gehouden zal wezen , dit stuk , dadelijk , en zonder zich aan oenig tijdstip te
tepaien , aan de hoogere militaire autoriteiten op te zenden.
Tot dat einde zal elk verzoek afzonderlij k moeten behantleld worden , en voor elk een bij zondere staat van inzending
worden opgemaakt, volgens het. model, hetwelk ik de eer heb
aan U Hoog Jdele Gestrenge hierbij te doen toekomen , en
hetwelk den loop der zaak naauwkearig aanwijst.
Alle de begeerd wordende inlichtingen zullen daarbij met
die onpartijdigheid worden opgegeven en vermeld, welke van
de heeren chefs der korpsen kan verwacht worden , die, verve
veiheven boven den indruk van personele gevoelens , alleen
het belang van het onderwerp zuilen ter harte nemen.
hunne consideratien , zoowel als die welke ik van de heeTen provinciale commandanten, en U Hoog Edele Gestrenge
zch en , te gemoet zie, kunnen echter op de onbewimpeldste
wive wolden ter neder gesteld 9 vermits het mijn voornemen
tie ten deze bedoelde lerzoefischriften, bij mijn departeLant vocut,,,u, :,(1-1(cl, zoo als zulks reeds roeger gedeelte-
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lij k bet geval was , vertrourvelrgk te doen behandelèn.
De bepalingen van artikel 1. van het onderhavig besluit ,
zijn niet vatbaar voor eene stellige opgave of nader voorschrift ,
wegens den vorm , waarop Piet dadetijk inkomen van zes
honderd guldens, voor de kapiteins en st6aiterne officieren, moet gewettigd worden. De omstandigheden van vermogen of bezittingen zij n daarvoor te verschillend ; dan U
Hoog Edele Gestrenge zal ligtel ijk beseffen , dat elke poging
tot ontwijking dezer stellige verordeningen , voortaan de ernstigste gevolgen , voor de daarbij belanghebbende officieren ,
zal naar zich slepen , aangezien de wijze , waarop reeds , sedert eenigen tijd, de validiteit der overgelegde bescheiden
wordt getoetst, allezins geschikt is om daaromtrent alle onzekerheid of twijfel weg te nemen. Het strijdt daarenboven
met alle beginselen der militaire eer , dat langer dergelijke
ontwij kingen zouden worden geduld , en het spreekt van zelve , dat elke poging tot misleiding noodzakeli jk ten gevolge
zoude hebben , (dat de officier , die zich daaraan schuldig
maakt , het vertrouwen Zijner Majesteit niet langer zoude verdienen , en , op dien grond , met het karakter van officier niet
bekleed zou kunnen blijven.
De verpligtingen , welke , te dezen aanzien, aan de heeren
kapiteins en subalterne officieren meer bijzonder zijn opge
legd , zijn aan hunne charge verbonden. Dezelve zij n aan
alien , welke zich aan de eervolle militaire dienst toewijden ,
genoegzaam bekend , en hunne onderwerping aan dezelve is
(lus geheel vrijwillig , en uit dit oogpunt zullen derhalve ook
albe hunne verdere handelingen , te dezen aanzien , beschouwd
worden.
Artikel 6 van het besluit bepaalt de tijdstippen , waarop aan
Zijne Majesteit de voordragten , ter dezer zaak , zullen worden aangeboden. Het is om deze reden , dat ik , reeds biervoren , mijne bedoeling heb te kennen gegeven , wegens het
inzenden der verzoekschriften aan mijn departement , hetgeen
opvolgend , zonder eenige belemmering , kan plaats hebben ,
ten einde , voor zoo ver mogelijk , deze belangen dadelij k in
ol erweging te kunnen nemen , hetgeen te gereeder zal kunnen
geschieden , naarmate de verlangde rapporten meer volledig
en omstandig zullen zijn.
Veel zal in deze van het steeds gehouden gedrag en den
ijver der heeren officieren afhangen , en ook bijzonder gelet
worden op hunne manier van leven en ei$ensebappen. De
Z5
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kennisneming van hunne verzoeken , bij deze , aan U hoog
Edele Gestrenge en de heeren provinciale commandanten opgedragen, zal hen overtuigen , dat ik een bijzonderen prijs
stel op de goedkeuring, welke hunne militaire loopbaan van
de hoogere militaire autoriteiten verwerft , en dat het voor
hen geene onverschillige zaak is, zich overeenkomstig hunnen
Stand te gedragen , waardig de zoodanige onder hen , welke
reeds in dit opzigt , en te regt , de vleijerdste onderscheiding en achting , in de gewone zanenleving , genieten.
Ik neem voorts de vrij heid , mijnheer de generaal , U Hoog
Edele Gestrenge te doen opmerken, dat het besluit van i7den
September laatstleden alleen als eerre ampliatie op het besluit
van den i Eden Februari ' 814 is te beschouwen : dat daardoor geene verandering wordt te Weeg gebragt aan het algemeen beginsel, dat alle officieren , dus ook hoofd- en opperofficieren , steeds de toestemming Zijner Majesteit , tot het aangaan van een huwelij k behooren te verkrijgen , en dat ook
verder die bepaling van kracht en in werking blij ft , dat de
aanstaande echtgenooten zich behooren te verbinden , om
geen officier, met wien zij in het huwelij k zullen treden,
op den marsch te zullen volgen , of in de camperrenten
of bij het leger , wanneer het te velde is , te zullen verschijn en.
Eindelijk, mij nheer de generaal , verzoek ik U hoog Edele
Gestrenge zorg te willen dragen , dat voortaan , door dezelfde tusschenkomst waarmede de verzoekschriften zullen worden
ingezonden , aan mg rapport worde gemaakt van de huweli j
jdsverloop van drie maanden, nadat-ken,wlbi t
Zij ner Majesteits toestemming zal verkregen zij n , niet voltrokken zullen wezen , met opgave der redenen , welke tot deze
omstandigheid betrekkelijk zij n ; terwijl ik voorloopig verlang,
dat mij een zoo mogelijk volledige staat worde overgelegd
van zoodanige officieren bij de onderscheidene korpsen , die
in het bedoeld geval verkregen.
De commissaris-generaal van oorlog,
D',AUBREMÉ.
(get.)
Koninklijk BESLUIT van 1,7 September '824, n°. 99.
WIJ WILLEM , enz.
Op het rapport van Onzen commissaris-generaal van oor-
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log , van den loden Februarij 1823, litt. B , daarbij te kennen gevende , dat de bepalingen van Ons besluit van den i 6den
Februari r 814 , n-. 55 , (*) nopens de huwelijken van militaire officieren , op verschillende wi j zen worden ontweken ;
zoo dat het blij kbaar geworden is, dat Onze vaderlijke bedoelingen bij het toekennen der bevoegdheid , om niet uitsluitend een stellig, maar ook een waarsc/ignlgk en op redelijke gronden verwacht wordend inkomen van een
der beide echtgenooten te bewgzen , genoegzaam geheel en al
worden ter zijde gesteld ;
Overwegende , dat het derhalve van belang is te achten,
dat allen twijfel, op dit stuk , worde weggenomen , en de voorschriften van het voormeld besluit gewijzigd worden , naar
hetgeen de ondervinding, ter dezer zaak , als doelmatig heeft
aangewezen ; dat ook de officieren gewaarschuwd worden omtrent de gevolgen , welke hunne ongeoorloofde handelwijze
moet naar zich slepen , en dat eindelij k zoodanige huwelijken
worden geweerd , welke , niet met het karakter van officier
overeenkomende , door hen niet onbedachtzaam behooren te
worden aangegaan , of eenige voorloopige betrekkingen daaromtrent aangeknoopt , vermits dezelve , meestal , onverminderd de nadeelen welke voor de militaire dienst daaruit voort
vloeijen, eene verderfelijke strekking hebben voor den per-'
soon zelven , die, op deze wijze , mine bevordering tegenwerkt;
(*) Dit besluit van 16 Februarrj 1814, ne . 55 , bepaalt.
Art. 1. Geene officieren , tot de armee van den staat of de land-militia
behoorende , zullen van nu voortaan een huwelijk vermogen aan te gaan , zonder daartoe vooraf Onze toestemming te hebben verkregen.
Art. 2. Deze toestemming zal niet worden veeleend , dan onder de volgende voorwaarden.
r°, Dat de aanstaande echtgenoote zich veibinde , haren man , wanneer het
korps, waartoe hij behoort , mogt marcheren , niet op de maisclien re
zullen volgen , en slimmer in de campementen of bij het leger , wanneer
het te velde is , te zullen versrlujnen.
2°. Dat het , ten opzrgte dei kapiteins en subalterne officieren , stellig gebleken zij , of op 'waarsch ij uluke en iedelijke gronden kunne worden
verwacht , dat de middelen van een van beide , of van beide de aanstaande echtgenooten , een j aarlijksch inkomen zullen kunnen geven van
zes honderd guldens , het tractement van den officier daar niet onder
begrepen.
Art. 3. De verzoeken om deze toestemming te verkrijgen , zullen door den
commanderanden generaal van het territoriaal militair arrondissement , nx t bijvoeging van deszelfs consideratien , worden ingezonden aan Ouzen commissari,generaal voor het departement van oorlog , die , wanneer de overgelegde stuift-.
keu bi) hem in orde zullen zij n bevonden , Onze toestemming tot liet voorgt
nomen huwelijk zal vragen.
Art. I. Afschrift enz.
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Gelet op de advijzen van Onzen minister van justitie, van
den 2 7 sten Junij en 26 September 1823 , n°. 210 en 259,
en den asten Mei 11., n°. 66 ;
Onzen. commissaris-generaal van oorlog nader geboord
Rapporten
van den 25sten Februarij x:824 , litt. M , en den
(
26sten Julij en Loden Augustus 11. , lett. II7 en F7);
Hebben besloten en besluiten
Art. i.
Bij ampliatie van het 2de artikel van Ons bovengemeld besluit van 16 Februarij 2 3 e 4 , ri°. 55 , wordt bepaald , dat de
verzoeken, ter bekoming van toestemming tot het aangaan
van een wettig huwelij k , voortaan zullen moeten voorzien
zijn , -- poor al de officieren, in bet algemeen , van een certificaat der regering van de woonplaats der aanstaande echtgenoote , houdende opgave omtrent haren stand , bedrai f en
gedrag , en alle verdere inlichtingen , welke kunnen strekken ter waardering van de , ten deze, bedoelde aanvrage ; —
en voor de kapiteins en subalterne officieren in het byxonder:

Van alle zoodanige be ij zen , bescheiden of acten , waaruit
het stellig blijke , dat een van heide , of beide de echtgenooten te zamen , een dadel yk inkomen van zes honderd
guldens in het jaar genieten , boven en behalve het tractement van den officier die de aanvrage heeft ingediend.
Art. 2.
De verzoekschriften , ten voorzeiden einde , welke hij het
departement van oorlog zullen moeten worden ingediend,
zorgvuldig onderbel' hetzelve aan een naauwkeurig
zullen
z
b en zorgvuldig
zoek worden onderworpen ; zullende, ten dien einde , van
vege de daartoe bevoegde militaire autoriteiten , een omstandig overzigt worden gevorderd nopens het gedrag en de eigenschappen van den verzoeker , ter beoordeeling in hoe verve
Lij zich de verlangde gunst heeft waardig gemaakt.
Art. 5.
Behalve deze opgaven zullen , door het departement van
oorlog , zoodanige verdere inlichtingen worden ingewonnen ,
als dienstig kunnen v4ezen om het verzoek volledig te kunnen
beoordeelen.
Art. 4.
Wanneer de bewijzen van het bij artikel i voor de kapiteins en subalterne officieren bepaald inkomen, niet voldoende
moeten bevonden worden , zal door Onzen commissaris-ge-
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neraal van oorlog }g orden onderzocht , in hoeverre er telenerf
aanwezig zijn , om de belanghebbenden het indienen van een
nader verzoekschrift toe te staan ; waarbij dan van den belanghebbenden zal gevorderd worden een bewijs van een genoegzaam kapitaal op de nationale werkelijke schuld, ingeschreven op het grootboek , onverschillig ten wiens naam,
doch speciaal verbonden voor het genot der renten , ten behoeve van een der echtgenooten, welk verband , zonder autorisatie van het departement van oorlog, niet zal vermogen
te worden opgeheven.
Art. 5.
Onze commissaris-generaal van oorlog zal bevoegd zijn tot
cie afwijzing van alle zoodanige verzoeken , om toestemming
tot het aangaan van huwel ijken, welke hij , na onderzoek , zal
bevinden voor geene inwilliging vatbaar te wezen, en Ons
alleen dezulke voordragen, waaromtrent de ingewonnen inlichtingen en bewijzen voldoende zijn.
Art. 6.
De voordragten van bet departement van oorlog , tot het
bekomen van Onze toestemming , zullen voortaan , en, behoudens zeer bij zondere gevallen , niet nicer dan viermaal iii
liet jaar , Ons woi"jeu aangeboden , (*) en dit wel bepaaldelijk
op den Si sten Maart , losten Jung , ,losten September en.
6 i sten December; zij nde het verder Onze meening , dat de
enkele daad der aanvrage , voorzien met bescheiden , in behoorlijken vorm , geenszins aanspraak kan geven om Onze
toestemming altij d , zonder uitzondering , te verkrijgen , maar
dat hierin wel speciaal het belang ;an de dienst zal worden
geraadpleegd.
Art. 7.
Onze commissaris-generaal van oorlog zal bijzonderlij k letten
op de huwelijken , welke de officieren van Onze armee zullen
aangaan , of wenschen aan te gaan , en daarop Onze aandacht, ter gelegenheid van de voordragten ter hunner bevordering , of van verzoeken die hun betreffen , wel zorgvuldigli^lr bepalen,
Afschriften van {;it besluit zuilen worden gezonden aan
Onzen commissaris-generaal van oog ter uitvoering, alsmede aan Onzen beislinden Zooi!. den Prins van Oranje , aan
Onzen beminden tweeden Zoon Prins Frederik der Neder(*) Verg,el. ait. ALGEMEEN BESTUUR, bladz. lg en 20. (Baltut van
6.)
1 7 Febivaik) 1817,
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lande , en aan Onze ministers van justitie en voor de nationale nij verheid en de kolonien r en van financien, tot
informatie.

Gegeven te 's Gravenhage i den Y7den September des jaars
1824, het elfde van Onze regering.
WILLEM, enz. (*)
(Geteekend)
(v ) Van de bepalingen , omtrent de huwelijken van militairen , hebben wij
alleen eenige melding gemaakt gevonden in het ,Handboek voor schouten en
ass,ssoren, enz. , uitgegeven te Gorinchem , bij Jacobus .Noordutln , in
1823 , en aldaar bladz. 203. -- Ofschoon dat werk , ten dien opztgte , onvolledig is , bevat hetzelve echter vele aanwijzingen , betrekkelijk andere onderwerpen , die men elders , althans in een even goeden zamenhang , te vergeefs zal
zoeken. In 1826 is dat zelfde boek nog éénmaal aangekondigd , onder den opgemelden titel van Handboek voor schouten , enz. , niettegenstaande het toen
voor burgemeesters enz. had behooren te zij n ingerigt. En evenwel staat er
op het NIEUWE TITELBLAD , -- „ Nieuwe ui gave. Te Amsterdam , bij
„ Lodewyk van Es en Simon de Grebber, in de Kalveistiaat . 1826. "
Het is in de daad te bej ammeren , dat dit handboek niet in 1826 herzien ,
vermeerderd en verbeterd is geworden of dat men , ‘voor het minst , het titelblad van 1821, als het eenige , waarmede dat werk mogt prijken , maar
wet heeft in stand gehouden ! !
Red.
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MODEL , behoorende bij de circulaire
van 4 October '8z4, n". 36.

GROOT MILITAIR

PROVINCIAAL COMMANDEMENT

COMMANDO.

van

(VERMELDING VAN HET KORPS.)

RAPPORT
op het verzoek van (naam en rang)
tot het verkrijgen van toestemming tot het aangaan van
een huwe1 k met (naam der aanstaande echtgenoote)
wonende te

(dagteekening van het verzoek)
Getal dir overgelegde bescheiden
stuks.
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beide echtgchooten , of
van beide te zamen.
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In deze rubriek kan , onder'T
anderen, melding worden;.
gemaakt van het getal gehuwde officieren , welke , ini en''
rang van den verzoeker,
reeds bij het korps aanwezigen
zijn ; of hij met e.ne der
bei g e rijksorden , en in ton
deiheid, of hij met de Mi- 'p
litaire Willems-Orde is versierd; — of hij , als zoo tia- 1
nig , wegens ee,i vioeger be-

kleedden rang , beneden c ien
`an officier, eenige ridder t
soldij geniet , en tot welk'"
bedrag; of het, uit hoofdeg
van ouderdom , ingeval de'
vei zoeker nog zeer Jong is .
ook raadziiain zonde zijn , de
verlangde toestemming nog
eenigen tijd aan te houden ,1
wanneer ook anderzins de-,
overige vereischten genoeg 14
zaam voldoende tiervuld',
mogten zijn.
Of hij reeds vroeger eene,
toestemming tot het aangaan
van een huwelijk niet Nei g
ander persoon mogt hebbenr
verkregen,— wannet r , -- en`
waarom daarvan geen gebruik is gemaakt.
Ot de chef van het korp 5^
den verzoeker, bereids
vioeger, over de door rem

aangeknoopte betrekkingen
leefti onderhonden, iii het
voorondersteld geval,ct at de
zelve niet voegzaam mu;L n
zijn , en welk gtvolT, c,,e`i
vermaningen gehad hebben.
Hetspreekt van zelve, date'
van de boNengemelde bijzonderheden dan alleen;
wordt gewag gemaakt , wan
neer dezelve werkelijk bestaan.

I. D. II. St.
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Consideratien van den provincialen Consideratien van den luitenant-gecommandant.
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MILITIE (NATIONALE). Zie Ie stuk , bladz. 417.
VERVOLG DER BESTAANDE VOORSCHRIFTEN OMTRENT DIT ONDERWERP.
RWERP.

-- Er was eenige bedenking gerezen , met opzigt tot cle
traag , aan welk regt ee ri e acte onderhevig is, waarbij At.
zich , tegen dadelijke betaling eener som van 600 guld. , verbindt , om voor Z. , loteling bid de nationale militie , ecnen
plaatsvervanger te leveren , indien het door hem getrokken
nommer tot de dienst mogt worden geroepen.
Men dacht , dat dit laatste beding eene opschortende voorwaarde scheen te behelzen ; uit welken Doofde er, behalve
het regt van gnitencie over 600 guld. , slechts een regt van
8o cents verschuldigd ware ; terwijl de in de zaak betrokken
ontvanger de acte gelij k had gesteld met een contract van
plaatsvervanging , en op dien grond het vaste regt van 5 guld.
had geheven.
De administratie der registratie , deswegens geraadpleegd
heeft, daarentegen , de heffing van het regt van 1 percent
over gemelde som voorgeschreven , met aanmerking , dat reeds
vroeger in dien zin beslist was. (*) De enkele inla s sching der
woorden t u ingeval de loteling tot de dienst mogt worden
a opgeroepen , » kon , (naar aanleiding der decisie van de bedoelde administratie , d. d. 3 April 1325 ,) in het voorhanden geval, de overeenkomst niet doen beschouwen als onder
eene opschortende voorwaarde te zijn aangegaan; terwijl, ofschoon (lit zoo ware, clan nog het regt van i percent verschuldigd zoude zij n , aangezien de som dadelij k betaald is.
Trouwens , bestond er geene verbindtenis , dan bestond er
ook geene schuld , en dan kon er, bi l gevolgtrekking, gen
quitancie bestaan , zoo dat het regt van 2 percent hier nimmer voor kwjting kon gevorderd worden.

-- Een der heeren gouverneurs heeft in der tijd aan het
departement van binnenlandsche zaken de twee volgende vragen voorgesteld :
1 c". et ,Kan de tweede zoon eener familie , vier of meer
('')

Zie het Recueil

van

Decisien , enz. , betreffende de zegel— r btstrat ze-

gri ie-hypotheek en successie-regten, art. 980.
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0 zoons bevattende, die tot hiertoe, wegens de dienst van den
n oudsten bij de nationale militie is vrijgesteld geweest, in het
0 genot van deze gunst blij ven , nu de derde zoon in de
(( loting is gei allen , en , ter zake van ligchaanisgebreken , onu geschikt voor de dienst is bevonden.),
en 2°. u Kan de oudste zoon eenerfamilie , insgelij ks vier
f( of meer zonen bevattende , die , wegeis de dienst van den
o tweeden zoon , te voren voorloopig is vrijgesteld , hij voovt(( during tot dezelfde gunst geregtigd geacht worden , nu de
cc derde zoon wegens deszelfs hoog nommer buiten de oproe(( ping is gebleven. »
Deze vragen aan de beslissing Z. M. onderworpen zijnde,
heeft Hoogstdezelve, bij besluit van den 28sten Junij 1825 ,
n r . t45 , verklaard , dat dezelve ontkennend moeten worden
beantwoord , en de vrijstelling , in de opgewelde gevallen omschreven , alzoo niet verder kan worden verleend , en zulks
uit aanmerking, dat de bedoeling der wet , ten deze, nit den
aard der zaak geene andere kan geweest zij n , dan om de familieu te waarborgen , dat , in geen geval , meer dan de helft
der zoons tot de dienst der nationale militie zullen worden
geroepen ; -- dat, dit beginsel voor geene uitbreiding vatbaar zijnde , de schikking , welke de wet deswege aan de band
geeft , niet anders kan worden beschouwd dan als voorloopig , in afwachting (lat beslist zij , welk getal zoons der familie in de nationale militie valt , en zulks om aanvankehjk
voor te komen , dat ede last per s(1 alleen cp den oudsten
drukke , en dat mitsdien op die schikking moet worden teruggekomen, zoodra het, na de loting der j oi . gere broeders,
komt te blijken , dat aan de voort. bedoeling der wet anders
niet kan worden voldaan.
— Men heeft aan het departement van binnenlandsche zaken de vraag voorgesteld , of een persoon , die in der t jtl
ode inschrijving oor de militie heeft erzirirn(I , of, na ingeschreven geweest te zijn , aan de gedane oproeping niet vol( r aaal heeft , doelt , krachtens de wet van den
sterf Decentie r
3.82/1, (Staatsblad n . 7o), van alle vervolging deswe,; ‘ is viej
steid , alsnog als plaatsvervanger kin worden aangenomen. -g
Z. M. deze vraag in overweging genomen hebbende ,leeft
beslist, dat de ten deze bedoelde personen , mits aan de
o Seri e vereischten voldoende , overeenkomstig den geest en
A
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letter der meergemelde wet , als plaatsvervangers voor de
dienst der nationale militie kunnen worden aangenomen. —
Deze beslissing is in Augustus 1825 medegedeeld.
-- Bid koninklij k besluit van den -t i den Augustus 1825 , n°.
96 , is , ten gevolge der rapporten van de departementen van
oorlog en binnenlandsche zaken , bepaald , dat , te beginnen
met den jare 1326, de jaarlijksche bijeenkomst der terlofgangers van de nationale militie , oin aan de oefeningen van den
wapenhandel deel te nemen, tegen den isten September zal
plaats hebben ; zullende alzoo , in het volgend jaar , de exercitien op dat t j dstip , in plaats van op den 15den dier maand ,
eenen aanvang nemen.
--- MISSIVE van den administrateur voor
de nationale militie en schutterpen,
aan de provinciale gouverneurs, van
den laden September 1825, iz . 8,
betrekkelijk liet regt verstand van
art. 8o der wet.
De wet van 8 Januarij 18 t7 bepaalt bij art. 8o , onder anderen , dat aan bet hoofd der lotinglijst, met n a. i te beginnen , moeten worden gebragt zij , aan wien bij de loting een
nommer is te beurt gevallen , dat hen tot de dienst verpligtte,
en die als toen door den militie-raad voor een jaar zij n vrij
j ders bij art. t 21 gezegd -gestldworn.Wei,
ddt onder anderen de niet definitief vrijgestelde personen , zoo
lang zij hun 23ste jaar niet hebben volbragt , telleen jaar aan
het onderzoek bij den militie-raad onderworpen blijven.
omtrent bet regte verstand van deze bepalingen , inzonderheid wat aangaat het al of niet plaatsen van hen , die eenmaal
prro v isionecl zij n vrijgesteld geweest, in zekere gevallen , aan
het hoofd der lotinglijst van een volgend jaar, schijnt men in
sommige protiincien als nog niet eenstemmig te denken. Uit
dien hoofde heb ik bet noodig geacht, naar aanleiding van
's Konings beslissingen in deze, U Hoog Ed. G. de volgende
inlichtingen neede te deelen
Wanneer , bij voorbeeld , in 1325 het getal ingeschrevene en
op de lotinglij st overgebragte personen bedragen heeft to ,
en het contingent bestaan heeft uit 2 man , hetwelk geleverd
is door de in dienst stelling van de Hommers 4 en 5, zijnde
de hummers i , 2 , 3 , 6 , 7 en 8 , respcctivelijk voor een
Aa5
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jaar vrijgesteld geworden , dan moet , ten aanzien van dele
nommers , voor de vier volgende jaren 1826, 1827, 1828 en
1829 , op de volgende wijze worden gehandeld.
De nommers 6 , 7 en 8 , als hooger dan de in dienst gestelde 4 en 5 , en dus niet dienstpligtig geweest zijnde , worden niet overgebragt op de alphabetische en lotin ;lijst van het
jaar 1326 : zg blijven op de lijst van 1825, met de nommers
9 en 10 , die geene vrijstelling hebben gehad , doch ook niet
dienstpligtig geweest zin.
Het blij ft hen evenwel vrij , in 1826 hunne , vorige vrijstelling, of wel om dat zij _;een dienstpligtig nommer gehad hebben , eene nieuwe vrijstelling te doen gelden ,„ ten einde vrij
• an de designatie te zijn , ingeval merk , nit gebrek aan geschikte lotelingen , ingeschrevenen van 1826 , tot de ingeschrevenen of de klasse van i825 zoude moeten overgaan. De
nommers 1 , en 3, als lager dan de in dienst gestelde no,mrticrs 4 en 5, en dus dienstpligtig geweest zij nde, orden
a 'II ' het hoofd der lotingslijst van 1826 gebragt. Ingeval zij
hunne vrijstelling op nieuw bewijzen , orden zij weer aan
het hoofd der lotingslijst van 3.327 gebragt , en dit heeft ten
hunnen aanzien in elk der volgende jaren plaats , zoo lang
zip in de termen van vrijstelling blijven verkeeren.
Wanneer in 1326 of in een van de volgende jaren hunne
vrijstelling niet meer bestaat, formeren de nommers 1 en 2,
die altijd de eerste nommers op de lotingslijst van elk jaar
blij ven behouden , het contingent , en nommer 3 wordt niet
meer op de lotingslijst van het volgende jaar overgebragt;
Inaar blijft op die van het jaar waarin de vrijstelling is vervallen ; kunnende hetzelve eerst dan worden opgeroepen , wan,
neer men in het vervolg, uit gebrek aan disponibele hommers
op de lijst van het loopende en van een vorig jaar , verpligt
nrogt zijn uit de lotingslijst van 1826 oproepingen te doen.
Heeft daarentegen noinmcr 3 , in 1826 , nog vrijstelling ,
den wordt hetzelve wederom op de lotingslijst van het vol; ende jaar overgebragt , en wei aan bet hoofd van dezelve,
of onder nommer i.
-lgit deze bepalingen volgt dus , dat een provisioneel vrijgesteld loteling , zoo Lang zijne vrijstelling duurt , alleen dan
aan het hoofd der lotingslijst van het volgende jaar telkens
gebragt wordt , wanneer N /pil riommnmer diensipligtig is
,gewest, dat is : lager dan het iii dienst gestelde, eu dat hij
ingelij fd wordt voor het contingent van het jaar , vvaarin zij2
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ne vrijstelling niet meer bestaat , ten ware er meer lotelingen
van deze cathegorie aan het hoofd der lotingslijst waren , dan
het bedrag van het contingent , in welk geval de overblijvende , even als andere lotelingen , op de lest van dat jaar blijven.
Is daarentegen het nommer van den provisioneel vrijgestelden niet dienstpligtig geweest, dat is , hoogex dan het
hoogst in dienst gestelde, wordt hij niet overgebragt op de
lij st van het volgende jaar, maar blijft hij op de lijst, waarop
hij de eerste reis is gebragt , en kan hij niet worden opgeroepen, dan in geval men , uit gebrek aan disponibele nommers , op die klasse mogt terug komen , en zijn nommer alsdan aan de beurt mogt leggen om opgeroepen te worden.
Ik neem de vrijheid U Hoog Ed. G. te verzoeken den inhoud dezer, ook tot informatie en narigt, aan de daarbi}
belanghebbende autoriteitén te willen mededeelen.
-- Uit een bij het departement van binnenlandsche zaken
on tvangen rapport , is aan gemeld departement gebleken, dat
uien wel eens verkeerdelij k vrijstelling heeft verleend aan iemand , wiens broeder, welke als vrijwilliger bij de staande
armee diende , van het aangegaan engagement , tegen het
stellen van eenen anderen persoon in zijne plaats , was ontslagen ; hoezeer eene gevraagde vrijstelling, op grond van eed
gedaan remplacement , alle'e'n dan kan worden toegestaan,,
wanneer het blij kt, dat zulks heeft plaats gehad bij de nationale militie , en wel met inachtneming van alle bil de wet
daaromtrent gemaakte bepalingen, en niet wanneer het remplacement, op welke wijze dan ook , b ij de staande armee

is geschied.

De belanghebbende autoriteiten zijn mitsdien , in October
1325 , verzocht , om, door al de onder derzelver bereik zijnde middelen , te zorgen , dat de bedoelde vrijstelling niet
verkeerdelij k worde toegepast.

-- Nog is, bij de behandeling van eene bij het meergedachte departement hangende zaak , gebleken , dat men in het
denkbeeld verkeert , dat ook een loteling , die in persoon of
bij plaatsvervanging bij de nationale militie heeft gediend ,
doch die (of , in het laatste geval, wiens plaatsvervanger) vó6r
het verstrijken van den anders gewonen diensttijd , ter zake van
ligchaamsgebreken , door een duë,d of veehterje, rerkre-

Aa 1

;76

MiLITIE (NATIONALE).

gen , is gepasporteerd geworden , overeenkomstig Z. M. besluit van den 'Aden -Januari 1825 , n". 98, (1 zonde ktmnen
geacht worden zijnen broeder regt te geven tot de finale vrii
j d , of van ontslag-steling,oprdvabtenis
om ligchaamsgebreken , door de dienst bekomen , by art. 22
en 25 der wet van 27 April 1820 toegekend.
Tot voorkoming van alle verkeerde toepassingen der wet ,
die ten gevolge a n zoodanig begrip zouden kunnen plaats
hebben , heeft het gemeld departement het niet ondienstig
geacht , in October 1825, den belanghebbenden te doen opruerken , dat hij de aangehaalde artikelen der wet , aan den
broeder van eenen loteling , die wegens .ligchaamsgebreken is
ontslagen , alléén in dat geval Gene finale vrijstelling is toegebend , wanneer de gebreken door de dienst zij n verkregen,
en niet in het geval , dat de dienst door wangedrag N\ illekenr i3 mogt zijn verkort.
Bij circulaire van den 7 den October 1825 , zijn de
plaatselij ke besturen door Z. Exc. den gouverneur van Zuidholland , op verzoek van het departement van binnenlandsche zaken aangeschreven , om wel , op de ontvangst eener
missive van eenen commanderenden officier , houdende ver...
ock' tot inschrijving in de regiswrs voor de nationale militie,
van eenen onder hem dienende persoon , of tot opgave van
sten tijd en de plaats , voor de zittingen van den militie-raad
bestcmd , zoodanige missive onverwijld te beantwoorden , onder vermelding vooral van de gemeente alwaar de militieraad , onder wier de ingeschrevene ressorteert, deszelfs zitting
zal honden.
Deze maatregel heeft ten oogmerk , om de, menigvuldige
aanvragen voor te komen , die van tij d tot tij d aan het departement van oorlog worden gedaan , tot ontslag , zoo van
bij fde armee dienende manschappen , die , ontdekt zijnde de
inschrijving te hebben verzuimd , zonder loting , in mindering des contingents zij n ingelij fd , als van ten behoorlijken
tijde ingeschrevene personen , die een dienstpligtig nominee
getrokken hebbende niet, tot het reclameren van vrystelling,
Voor den militie-raad zij n verschenen , en derhalve gedesigueerd zijn.

ifittvuur. Zie NIJVERHEID.
(÷) Vermeld itt het re. stuk
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illrodecp erren. Zie IN- EN UITGAANDE REGT.EN.'
Mullen van de naeek•rcr.p. Zie Meekrap.
ill unitie-brood (IBesteclrng v an). Zie rEGISTRATIE.
MUNT. Zie le stuk , bladz. 425. Id. het art. NOTARISSEN.
-- De wet van 22 December 18 25 bevat de bepa!iiig , (lat er gouden standpenningen van vijf guldens
zuilen worden gemunt. Zie Staatsblad n°. 80.
BESLUIT des gouverneurs van Gelderland , van den 31 December 1825,

n'. I r d9 , Houdende inlichting, hoedanig de berekening der gedeelten

of breuken van cents moet geschieden.
De

GOUVERNEUR DER PROVINCIE GELDERLAND,

hebbende, dat sommige adrninistratien en comptdl) de ambtenaren , bij de berekening van ontvangsten en
uitgaven , meermalen posten inbrengen , waarbij de breuk van
á en cent voorkomt , welk bedrag , volgens de bepalingen
\en het nieuwe muntstelsel , onbetaalbaar is , en waaromtrent
reeds vroeger twijfelingen bestaan hebbende , door Z ij ne Exceilentie den heere minister van binnenlandsche zaken en waterstaat , bij missive van 25 September 1823 , n°. 26 , P 534-2,
is verstaan , dat , om alle bedenkingen ten deze uit den weg
te ruimen , het voldoende is, om de bepaling te volgen ,
welke voorkomt in de eerste tafel van herleiding der francs
in nederlandsche guldens, door Zijne Excellentie den beer minister van financien geautoriseerd en goedgekeurd , en welke
is behelzende, dat de breuk 25 of rn niet betaald wordt,
en dat de breuk 7 5 of z;ó van de cent betaald wordt als Ion,
en gevolgeljk de
cent tot ven halve cent gereduceerd wordt.
Heeft goedgevonden :
De respective heeren districts-commissarissen , de gemeentebesturen en ontvangers in deze provincie, van bovenstaande
ministeriele uitlegging, wegcis de berekening der breuken of
;edeelten van cents , kennis te geticn; met aanschrtiving , om
zich daarnaar in het
r vcrvolc; te gedragen.
'Fe Melken einde eiar.
Aa5
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X31 atki . ie. Zie EIGENDOMS-OVERGANG.
M'auèle testamenten. Zie SUCCESSIEN.
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N.
Najaars-exercitien. Zie MILITIE (NATIONALE).
Namen. Zie G eslachtnamen.
Namen (Provincie). Zie Mijnen.
Nationale schuld. Zie Ie. stuk, bladz. 426. Verge/.
art. SCHULD.

Nederlandsche handel - maatschapp ^ . Zie MAATSCHAPPIJEN.

Nederlandsche hervormde kerk. Zie HERVORMDE
KERK.
N.
Neteldoeken, enz. Zie IN- EN UITGAAND E REGTEN.
IN IJ VERHEID.

In het ede half jaar van 1825 is , van gouvernementswege, ter behartiging, aanbevolen bet navolgende
IETS over de ziekte van het rundvee ,
gewoonlgk het M ILT V U U R genaamd,
benevens eenige algemeene aanwijzingen , om dezelve te behandelen en
voor te komen ; door Dr. A. NUM /I N,

hoogleeraar aan 's rrj's vee-artsenoschool te Utrecht.
cider de ziekten , waaraan bijna alle huisdieren , inzonderheid de plant-etende , en wel in de eerste plaats het rundvee
ond(rbevig zijn, is Let miltvuur , ook wel het vuur, de bloedzielle of het bloed, cldcrs het venq 'z geno€nid, zeker Bene
der n,ccst alcinccne en kwaadaardige. Hetzelve bestaat in cew
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hevige koortsige ziekte , gepaard met ontstekingen der uit•
welidige en no; meer der inwendige deden, welke spoedig
tot het vuur of tot versterving overgaan.
Hoewel deze ziekte, in alle jaargetijden , bij enkele stuks
N ee, en onder verschillende gedaanten voorkomt, zoo verschijnt pi nogtans genoegzaam uitsluitend, als heerschende of
epizo©tische ziekte , in zoodanige zomers , welke zich door
ongemeene warmte en langdurige droogte, geli jk de tegen—
1" ooi'dige, onderscheiden. Daar dus niet alleen de waarschijnlij kheid bestaat , dat deze gesteldheid , hier en daar, de ontwikkeling van het miltvuur zal begunstigen , maar hetzelve
3 eeds op meerdere plaatsen , als in de provincie Gelderland ,
e:) welligt ook elders , is ontstaan , zoo moge het thans niet
ongepast geoordeeld worden , ten dienste van den veehouder,
eenige aanwijzingen mede te deelen , vvelke strekken kunnen
om deze ziekte te doen kennen , voor te komen , en ontstaan
z ij nde , tegen dezelve eenige algemeene en meest gepaste middelen aan te wenden.
Bet vee krijgt de ziekte dikwijls onverwacht , en sterft plot
-s,lingzoderatmchingzeklj
bij
hetzelve waarneemt. Op deze wijze vallen meermalen de eerste
crieeen, welke onder eerre kudde worden aangedaan ; en dit
is algemeen het geval met de sterkste en vetste beesten. Bij
liet melkvee neemt men eene schielijke vermindering in de
melk waar, welke somwijlen niet als gewoonlijk schuimt, ook
wel Bene veranderde , dat is, blaauwachtige kleur aanneemt ,
of bloedig en stinkende is, doch ook meermalen eene onveranderde hoedanigheid behoudt. — Het vee is dorstig , gaat
dikwijls naar het water om te drinken , en is zelfs geneigd
om in hetzelve te gaan , ten einde zich te verkoelen ; het
loopt traag , heeft Benen slingerenden gang of is stram in de
achterpooten; de linkerzijde des ligchaams is gespannen , de
spieren aan den buik trillen , het haar staat in de hoogte, en
is somwijlen geel van kleur, even als saffraan ; het zieke beest
zondert zich ook veelal van het overige vee af; voorts staat
het neerblagtig met hangende kop ; de oogen zijn rood beloopen , en het bindvlies is rood en gezwollen ; er zit dikw.;ls eene sl j mstof in de oogen ; de ooreis en hoornen zijn
aanvankelijk , bij afwisseling , heet en koud , doch worden ,
als de ziekte verergert , het dier zwakker wordt , en er inwendige versterving ' plaats heeft, geheel koud ; de mond is
beet , er vloeit taei speeksel uit denzelven , en de tong is veel-
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tijds met roode pukkels bezet. De eetlust en herkaauwing
duren meestal langer voort dan in vele andere ziekten ; de
afgang is traag , of wel geheel verstopt ; de mest is droog ;
enkele beesten evenwel krijgen eenen doorloop ; de pisloiiiig
is moeijelij k en pijnlij k , het water hoog van kleur , wordend,
in eene geringe hoeveelheid ontlast ; de ademhaling is bematmd , kort en stenende ; de pols is hard , de klopping
N a n het hart , welke zich aan de linkerzijde van den borstwand laat voelen , zeer versterkt , somwijlen bonzende , iii
eenige gevallen ook onvoelbaar.
Aan onderscheidene deelen des ligchaams als aan den hals,
de schouders , de kossem den tiger , de dirt), ontstaan terstond , of kort na het uitbreken der ziekte , veelal builen of
gezwellen , die week , vlak , van cenen grooten omvang , of
'ster en meer bepaald van omtrek zij n : op deze vertoont
zieh meermalen eene brandige korst.
Vanneer deze verschijnselen , welke nogtans eenigzins verschillend gew ij zigd plaats kunnen hebben , bij het rundvce
worden waargenomen , zoo mag men het daarvoor houden
(lat het miltvuur onder hetzelve is uitgebroken , terwi jl het
sterven van een' of meerdere beesten , kort na elkanderen ,
7niks nader bevestigt. — De ziekte trouwens is kort vai'
(kid!' , hoogst geNaarl ij k , en in weinige uren beslissende. '&-den (hum dezelve meerdere (lagen , ten zij men spoedig en
op Lene krachtdadige wij ze, door gepaste middelen, aan haar
()meld te bg enstand biede.
Het heerschende miltvuur , als een voortbrengscl van liet
I,eee en drooge jaargetij de moetende worden beschouwd
(;,tstaat deels uit den invloed , welke dei; luchtsgesteldheii
op de dierlijke ligchamen zelve te weeg brengt , waaromtrem.
ik bier Biet wel in eene nadere verklaring kii treden , deels
uit u;twendige omstandigheden , tot 'den leefregel der dieren
lqAtoorende, welke daarmede tevens gepaard gaan , als schraalbeid der weiden gebrek aan genoegzaam en zuiver drinkwater , en wat dies meer zij. Mogelijk ontwikkelen zich, in de
ei d n , meermalen ongewone plantaardige zelfstandigheden
çç cryptogamische voortbrengsehn van eenen nog niet gevccgzaam bekenden aard , welke scherpe , veni jnige, althans
schadelijke eigenschappen voor het \ ee bezitten dit trouwens
is 'zeker , ,dat bet miltvuur meermalen bij o rk en r ol wel bij
'Ontsluiting , en maks schier jaarli jhs , op sori u ni g e landen word t.
uoittebragi , te.v4 het 'ce op nabggelegune °landen dadrvau
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r-^rschoond blijft. Een opzetteli jk onderzoek hieromtrent mag
als hoogst belangrijk worden beschouwd. Dat het hooi van
dl e eerstgemelde landen somwij len dezelfde eigenschap bezit,
is door waarnemingen bevestigd , daar de beesten , welke daarmede (les winters gevoederd worden, insgel ij ks meermalen door
het miltvuur zijn aangedaan geworden.
hoewel het miltvuur , gelijk boven reeds is aangemerkt , niet
altijd dezelfde hoedanigheid bezit, waarnaar dus ook de behandeling verschillend dient ingerigt te worden , zoo moet
hetzelve, onder de voorgedragene omstandigheden van het
jaargetijde wordende voortgebragt, als eene zeer hevige en
kwaadaardige ontstekingsziekte worden aangemerkt , waartegen
eene krachtdadige ontstekingwerende geneeswijze algemeen in
het werk dient te worden gesteld , en welke in de volgende
hoofdzaken bestaat.
Men doe het dier eene aderlating van drie , vier en zelfs
van meerdere ponden bloed uit de halsader , naar deszelfs
ouderdom, grootte en sterkte. -- Naarmate dat de ziekteverschijnselen meer of minder afnemen , kan de bloedsontl bsting , na weinige uren, herhaald worden. Ik moet hierbij
doen opmerken , dat de aderlatingen in het begin der ziekte
moeten worden aangewend ; want heeft deze reeds eenigen
tij d geduurd , zoo dat er een toestand van zwakheid of inwendig gersterf plaats heeft, zoo zou allo verlies van bloed
aadeelig zijn , terwijl in het laatste geval de (lood onvermijdelij k volgt.
IHierbij sve;ide men tevens zoodanige middelen aan , welke
en
als m de koortshitte matigen , en het bloed verkoelen , idd
zouten , met name salpeter , room van wynsteen , wonderzout en anderen , -- van de eersten van één tot drie of
ver looden , van het laatste van acht tot twaalf looden , op
éénen dag ; en zulks bij gedeelten, hetzij met honig , tot eene
lik ping gemaakt , of anders in water of lijnzaadwater ontbonden ; nu en dan kan men ook daarbij vier of zes looden
azij n , of Bene grootere hoeveelheid zure karnemelk voeden.
Men zette ééne of meerdere Jontarie/lea of zoogenaamde
wrangen aan de borst en de dijen , en bevordere derzelver
ontsteking door het besmeren niet spaanschevlieg-zalf of
terpenti n.

De \lr,kke gezwellen moeten door insnijding der huid geopend worden , om het gele water, dat zich daarin bevindt,
te ontlasten , en dezelve voorts, door het insteken van eersen

S82

NiNERHErD.

wrtzngvortel van tabaksblaclen of ander geschikt prikkelend
middel , tot eenen zuiver ontstaingachtigen toestand en tot
verettering te brengen. De gezwellen , welke vaster en van
binnen van eenen spekachtigen aard zijn , moeten dieper ingesneden , en dan op dezelfde wijze behandeld worden , of
wel , door een gloetjend ijzer worden aangeraakt en verstoord.
Als de gebrande korst afvalt , kan de verzwering, van ti j d tot
tijd , met een astreksel van alsem , een afkooksel van wilgenof eikenbast , met eenigen azij n vermengd , of met soortgelrjk zuiverend middel gewasschen , en tot genezing gcbragt
worden.
Wanneer er trage afgang of verstopping bij de runderen
plaats heeft , moet dezelve worden bevorderd , waartoe dan
dc giften van het wonderzout met eenige looden kunnen
worden vermeerderd. — Ook kan men , tot dit oogmerk ,
drie of vier looden gewoon keukenzortt, in water opgelost,
een of twee malen daags ingeven , of men wende klisteren aan,
uit een afkooksel van lijnzaad, met gewoon zout en olie
bereid.
Het herhaald begieten der dieren met kond water , is meermalen zeer heilzaam bevonden , om de brandende koortshitte
des ligehaams af te koelen , den sterken aandrang der vochten
naar de huid te verminderen , en derzelver neiging tot ontbinding tegen te gaan. Daar de beesten niet zelden in het
water loopen om zich te verkoelen , rong men hierin derzelver instinctmatig gevoel , als eene aanwijzing der natuur , volgen. Men heeft gevallen waargenomen , waarin de genezing
des miltvuurs alleen door dit middel is volbragt geworden ,
wanneer namelqk de runderen over het geheele ligchaam met
koud water werden begoten , tot dat er Gene trillende huivering der leden volgde. Zulks werd alle uur of alle twee uren ,
en zelfs des nachts door herhaald , tot dat dc beesten vlugger werden , en de zwaarste toevallen verdwenen waren. Men
heeft daarbij tevens met voordeel herhaalde klisteren van koud
water aangewend.
Indien het vee nog eet, zoo geve men hetzelve jong frisch
gras of eenige andere groente, als koolbladen, loof van knollen of salade, met vermijding van alle droog of zwaar voeder , en tevens lijnzaad- of zemelwater. Als het dit niet wil
nemen , late men het niet aan zuiver drinkwater ontbreken ,
waaronder- ook wel Benig zout of zuurdeeg kan worden gemengd. In Alen gevalle moet het zieke vee aan den invloed
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van de felle zonnehitte onttrokken worden , door hetzelve op
eene beschaduwde plaats, of wel in Bene loods , doch nog
beter in eenen kolen stal te brengen.
Wanneer het vee van de ziekte opkomt , mag men naar
bevinding der omstandigheden handelen, door den leefregel
te veranderen , het voedsel evenredig te versterken , het toedienen der opgegevene geneesmiddelen te verminderen , de
etterdragten te doen heelen enz. Somw ij len is het vee dan
zwak en heeft versterking noodig , waartoe onderscheidene geneesmiddelen , als de eiken- en wilgenbast, de valeriaan-.
kalmus- en gentiaan-wortel, de alsem en soortgelgken ,
met 'bijvoeging van kamfer, terpentijnolie of andere opwekkende middelen dienen kunnen , welke dan door eene
ervarene hand dienen te worden voorgeschrevenen aangewend.
Nog ruim zoo veel, als op de genezing der zieke dieren,
komt het , bij het uitbreken des miltvuurs , aan op de voorbehoeding der gezonde beesten tegen deze ziekte. Men doe
dezelve dan onverwijld ruim aderlaten, zette hun een' wrangwortel of eene fontanel, en geve dagelijks eene gifte salpeter , room van wijnsteen en wonderzout , op de voorgeschrevene wijze. Kan men de beesten , over dag , immers
gedurende de middaguren , op den stal houden , zoo moet
dit niet verzuimd worden. Men verhoede , dat het vee sterk
worde gedreven. In allen gevalle hezorge men hetzelve ten
minste , zoo veel mogelijk , beschaduvcing tegen de felle zonnehitte. -- Voor genoegzaam en zuiver drinkwater dient de
meeste zorg te worden gedragen.
Kale , en door de hitte en droogte als verschroeide weiden
verschaffen geen voedsel , en vooral ook mindere koelheil aan
het ligchaam, dan behoorl ijk van gras voorziene velden , en
kunnen daarom tot het voortbrengen des mniltvuurs toebrengen ; weshalve het te verkiezen is, het vee, zoo veel mogelijk , op landen te houden, die nog eenen tamelijken voorraad
van gras opleveren.
Ofschoon de besmettelijke aard des miltvuurs , ten aanzien
van het rundvee, alsmede van paarden , schapen en varkens,
door onderlinge verkeering, bij ons niet bewezen is , zoo
doet men nogtans, voorzigtigheidshalve , het best , om de
zieke van de gezonde beesten onverwijld af te zonderen.
Eindelij k moet ik nog waarschuwen , om bij de behandeling, en vooral bij de in der gestorvene dieren , de noodige behoedzaamheid n acht te nemen , dewiji eene daarbij
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veroorzaakte kwetsing der handen en bezoedeling met het
bloed, zeer dikwijls hevige ontstekingen ten gevolge ilehimn.
Hoewel ock in (lit opzigt liet miltvuur Diet alti j d dezelide
kwaadaardige natuur bezit , zoo kan men daaromtrent niet tc
omzigtig zijn. Nimmer mag het vleesch van eenig dier , aan
het miltvuur gestorven , of door hetzelve aangedaan , in lilt
begin der ziekte geslagt zijnde , genuttigd worden , daar zulks ,
volgens de bevestigde ervaring , zeer dikwij ls voor den mensah
doodelgke gevolgen gehad heeft. Zelfs dieren , als varkens,
honden , kalkoenen , enz. , sterven , als zy van het N 1 cest. li of
den afval van zoodanige dieren eten. Het is dus het veiligst , om de gestorvene beesten , te meer, daar dezelve spoedig tot rotting overgaan , onmiddellijk met de huid diep genoeg te begrpen , om niet door honden , of andere dieren
te worden opgedolven.
Door het opvolgen van dusdan : ge maa!regelen zal de veehouder , inzonderheid met behulp van eenen geschikten veearts , in staat zijn het gevaar des miltvuurs af te weren , 1111meis grootendeels te verminderen , waaraan liet rundvee anders in jaargetijden , als het tegenwoordige , is blootgesteld.
Noodlijdenden (Collecte voor). Zie REGISTRATIE
Noord-Brabant-I. Zie Grensscheiding ; id. PLAATSELIJK BESTUUR.
Noord- en Zuid-Hollandsche maatschappij : totreckling
van schipbreukelingen. Zie SCHIPBREUKELINGEN.
Notariële acten. Zie NOTARISSEN.
NOTARISSEN. Zie Ie. stuk, bladz. 428.
Bij regterlijke uitspraak is de bestaande twijfel weggenomen nopens de vraag , of een notaris , zonder overtreding , eene acte van quitancie kan verlijden voor den
prijs van eenen buitenlands aangeganen verkoop, zonder
dat die acte van verkoop alvorens binnen dit rijk geregistreerd zij. — Wij beijveren ons , het daartoe betrekkelijke arrest van liet hoog geregtshof te Brussel , te
doen kennen.
Den Eden November 1821 werd er proces-verhaal opge-
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*nfakt tegen den notaris G. , ter zake van , op den 17clen
November des vorigen jaars , met overtreding van het be paalde bij art. 23 , 4 t en 42 der wet van 22 Frimaire, 7de
jaar , eene acte te hebben opgemaakt , houdende quitancie
van `den prils van een' verkoop van onroerende goederen,
aangegaan bij acte voor den notaris M., te C., in Frankrj(,
gesloten , zonder dat deze acte van verkoop , waarvan in de
gezegde quitancie melding was gemaakt , bevorens, hier te
lande , was geregistreerd.
Na oppositie van de zijde van den notaris G. , volgde ,
deswegens , een vonnis der regtbank van eersten aanleg te
Bergen , van den 31 Jul ij r 823 , van dezen inhoud :
« In regten :
Valt te onderzoeken , of de quitancie krachtens eenera
verkoop is opgemaakt, en of de partijen , bij de opgave van
in andland
gebruik
•
dezen verkoop ,daarvan
daarv dit
gebri
^ hebben
willen
maken , en aan dezelve eene stellige dagteekening hebben wil,len geven , om er aldaar gebruik van te makers ;
Overwegende dat , door eene quitancie af te geven voor den
prijs van een verkoop , men geene acte opmaakt of opstelt
krachtens eene andere acte ;
Dat de quitancie voor den koopprijs van buiten 's lands gelegene goederen , op zichzelve , tot geen ander regt van registratie zou aanleiding geven , dan tot dat , voor de quitancie
verschuldigd, en dat nogtans deze quitancie geldend zou zt^^
jegens den schuldeischer , zelfs zonder de vermelding eener
acte, die had kunnen bestaan of niet bestaan , zoo als bidkt
uit art. 12 der ingeroepene wet van 22 Frimaire , 7de jaar.
Dat alzoo de onderwerpelijke quitancie geen noodzakelijk
gevolg is van de daarin vermelde acte van verkoop, maar
wel van bet contract , en dienvolgens alleen van eene daad ,
onafhankelijk van eenigerlei acte ;
Dat hieruit voortvloeit , dat er , in het voorhanden geval ,
geene overtreding tegen art. 41 en 42 der wet van 22 Frimaire , 7de jaar, bestaat ;
Gehoord het rapport van den regter Delneufeour en do
,conclusien van den heer de Basse , de functien waarnemende van procureur des Konings.
De regtbank , de oppositie van den notaris G. aannemen, verklaart het dwangschrift , aan hem op den 23 November 1821 beteekend , en alle andere , betrekkeljk de voorge,.
I. D. II. St.
Bb
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veende overtreding, ongegrond, en alzoo van geene kracht;
-- veroordeelt het bestuur in de kosten. A
In beroep voor het hoog geregtshof te Brussel , werd daarop door het bestuur aangevoerd
Dat bij het beklaagde vonnis was erkend geworden , dat de
quitancie een gevolg was van het contra c t van verkoop,
daarin vermeld , doch van den anderen kant beslist , dat
dezelve niet was het gevolg der acte, welke den verkoop inhield.
Dat die onderscheiding tusschen het contract van verkoop
en de acte , welke het contract daarstelt, een nieuw denkbeeld
is , tot dusverre door niemand in het midden gebragt.
Dat, bij aldien de acte, welke van de betaling van den prijs
eens verkoops doet blij ken, het gevolg is van het koopcontract , zJ dan ook noodwendig het gevolg is van de acte, welke den koop bewijst , en dat, bijaldien de motiven van het
vonnis van de regtbank te Bergen konden doorgaan , alsdan
de bepalingen van art. 4i en 42 der wet van 22 Frimaire , fide
jaar , voor zoo verre daarbij verboden wordt om eenige acte
krachtens Bene andere niet geregistreerde acte op te maken ,
nimmer toegepast zouden kunnen worden ; daar men alsdan
toch altijd zonde voorgeven , dat de tweede acte , hoezeer
het gevolg zijnde der overeenkomst, die in de eerste was
vermeld , daarom nog geen noodzakelij k gevolg van deze eerste
acte is.
Dat het overigens onmogelijk is , dat eene acte immer het
gevolg zij van eene andere acte , wanneer men , gel ij k bij bet
beklaagde vonnis gedaan wordt, deze bewoording in eene
bloote daad zakelijke beteekenis wil opvatten , welke die niet
is , waarin dezelve is gebezigd in de aangehaalde artikelen der
wet van 22 Frimaire ; hebbende de wetgever blijkbaar bij
deze artikelen door a acte , opgemaakt ten gevolge van off
krach.tens eene niet geregistreerde acte A bedoeld , eene
acte , opgemaakt krachtens een contract of eene overeenkomst , b ij eene niet geregistreerde acte aangegaan ; terwijl
elke andere uitlegging dezer artikelen de onderwerpelijke bepaling geheel krachteloos zonde maken , en dezelve openlijk
zoude schenden.
Dat eindelijk , wanneer het onderscheid , door den eersten
regter gemaakt, al in sommige stellingen mogt kunnen worden aan ,t.i,omen , dan nog zulks nimmer zoude kunnen ge*
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schieden in het voorhanden geval , waarin men niet onbepaald en in a b s t r a c to van een koopcontract heeft gesproken ; maar waarin men letterlijk de acte van verkoop, derzelver dagteekening en den notaris, voor wien dezelve verleden was, heeft opgenoemd , zoo dat men hier gebruik heeft
gemaakt, en wezenlijk gehandeld Leeft ten gevolge van de
acte van verkoop.
De notaris beriep zich voornamelijk op dezelfde middelen,
die hij reeds ter eerster instantie had voorgebragt. Hij beweerde , dat het gebruik maken van eene acte , in den zin
van art. 23 der wet van 22 Frimaire, fide jaar, in de daad
was , zich daarop , uit noodzakelijke redenen, te gronden ,
dezelve over te leggen, bij te voegen , of te hechten aan eene
andere acte; dat geen zoodanig gebruik van de onderwerpeljke acte gemaakt was ; dat de vermelding, welke van de acte
was gedaan , slechts eene verklaring van partijen was geweest,
en dat deze verklaring zelfs onnoodig was. De notaris voegde hierbij , slat, om eene overtreding te doen ontstaan , er ,
onvermijdelijk, een regt verschuldigd , en dat regt ontdoken
moest zijn; doch dat, in het voorhanden geval, er geen
regt , hoegenaamd , op de acte van verkoop was verschuldigd , vermits het vaste regt , hetwelk daarop vorderbaar zou
geweest zijn , indien dezelve aan de registratie ware onderworpen geweest , veeleer moest worden beschouwd het salaris
of den prijs voor de formaliteit te zijn , dan wel een regt,
ten behoeve der schatkist geheven ; hij vervolgde, dat art. 41.
alleen handelt van asten, door de notarissen uitgegeven, opgemaakt of verleden , ten gevolge van andere acten van hun
eigen ministerie , welke op de minuut of het origineel moesten geregistreerd zij n , en met die formaliteit niet zijn bekleed ; dat hetzelve dus op het voorhanden geval niet toepasseiilk kon zijn , terwijl, wat art. 42 betreft , hetzelve den
notarissen wel verbiedt , om asten op te maken , krachtens
onderhandsche en buiten 's lands: verledene acten , indien dezelve niet vooraf geregistreerd zijn , maar dat de onderwerpelijke quitancie niet krachtens de acte van verkoop was opgemaakt , aangezien de quitancie_had kunnen verleden zijn
zelfs dan , wanneer er geene acte van den %-oorafgaanden
verkoop bestaan had.
Zie hier alsnu bet arrest van het hoog geregtshof,, van din
2 4 December 1825 :
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(, Het hof ,
Overwegende dat bij art. 23 der wet van 22 Frimaire, gt/e
jaar , geenerlei straf is bepaald ;
Overwegende dat , om art. 4i der gezegde wet te kunnen
toepassen , de beide acten van denzelfden openbaren ambtenaar
afkomstig moeten zijn , en dat , voor de toepassing van art.
42 van dezelfde wet, vereischt wordt, dat de tweede der daarbij bedoelde acten krachtens de eerste opgemaakt of verleden zij;
Overwegende dat de acten , waarover proces is , namelijk I
cie quitancie , en de acte van verkoop, welke daarin wordt
vermeld , niet beiden door den notaris G. zijn opgemaakt,
en dat de quitancie niet gegeven is krachtens de acte van
it volgt, dat , geen der ingeroepene artikev e r k o op ; waaru
len op de zaak toepasselijk zijnde, het beklaagde vonnis dezelve niet heeft kunnen overtreden ;
Op deze gronden,
Gehoord bet rapport van den raadsheer 1 pper.ziel en den
advocaat-generaal Spruijt , in zij ne overeenkomstige conclusien :
Verwerpt liet beroep ; veroordeelt het bestuur in de kosten der eerste instantie en in die van cassatie.

_— Nopens de boeten , Waaraan de notarissen onderworpen zijn, bij het niet bezigen van de nederlandsche
munttaal in clerzelver asten, raadplege men liet besluit
van 3 September 1825..- Zie Staatsblad n°. 69.
-- Ter beantwoording van de vraag , door wiep de
verkoopogen en verpachtingen van gemeente-goederen
behooren te geschieden , heeft de redactie gemeend , te
'mogen verwijzen tot het volgende
EXTRACT uit het register der besluiten van gedeputeerde staten der provincie Gelderland, van vrijdag den
30 December 1826 , (n e . 2).
Gehoord het gerapporteerde door Hun Ed. Groot Achtb.
rden
mmttee tot de justitie , betreffende de twijfeling , bij
gecoi
sommige plaatselijke besturen ontstaan, in hoeverre dezelve
gehouden zijn , om bij verkoopingen , verpachtingen, aanbe-
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gedingen en gelijksoortige acten van administratie , betreffende
onroerende gemeente-goederen , zich van het ministerie van
eenen notaris te bedienen , dan wel bevoegd zijn , om dezel% e door den secretaris van het plaatselijk bestuur , zonder
de tusschenkomst van eenen notaris , of daartoe even bevoegden ambtenaar , te bewerkstelligen.
Zoo is , na deliberatie , goedgevonden , de respective stedelij ke en verdere gemeente-besturen te kennen te geven , dat
er op henl. geenerlei verpligting berust , om , bij het passeren
en verlijden Beniger acten van verkoop of verpachting , zich
van het ministerie van eenen notaris of anderen dergelijkeil
even bevoegden ambtenaar te bedienen ; maar dat zulks evenzeer door den secretaris van het bestuur der gemeente kan ,
en mitsdien , ter vermijding van kosten , behoort te worden
bewerkstelligd; zullende , voor zoo verre hiertoe termen mogten aanwezig zij p , aan de secretarissen voor den verkoop van
vaste goederen , op voordragt van de gemeente-besturen , door
gedeputeerde staten Bene matige vergoeding kunnen worden
4oegekend.
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bligatien. Zie REGISTRATIE.
Octrooi. Zie Ie. stuk , bladz. 43i.
Oefenaars bij de Israëlitische seminarihn. Zie ONDERWIJS.
O sla6Ï der gronclbelasting. Zie GRONDBELASTING.
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ONDERWIJS.'
REGLEMENT op liet examen en de

toelating der Israëlitische godgeleerde onderwijzers of der leeraars en
oefenaars hij de Israelitische seminarièn, congregatien en pieuse gestichten.
Art. 1.
De collegien van kerkelijk bestuur bij de Israëlitische gemeenten en de admtnistrateuran der seminarien , congregatien en pieuse gestichten , , welke in dezelve bestaan , zullen ,
op derzelver verantwoordelykheid , naauwkeurig zorg dragen , dat voortaan , niet dan op een bewijs van , op de hierna
omschrevene wijze , daartoe verkregene bevoegdheid , personen
worden toegelaten of aangesteld bij dezelve , tot het geven van
onderwijs in de godsdienstige godgeleerdheid , het houden van
leerredenen , btjbelsche uitlegging , oefeningen of voorlezingen , treurredenen en tot het inzegenen van huwelijken en
verdere verrigtingen , aan de godgeleerde onderw jzers bt) de
Israeliten opgedragen.
Art. 2.
De bevoegdheid tot deze verrigtingen zal aan niemand worden toegekend , dan na bekomen verzekering van onbesproken zedelijk gedrag en van het bezit der kundigheden tot het
geven van godgeleerd onderwijs, — bijzonder van bekwaamheid in de JNederduitsche taal. `
Art. 3.
De Israëlitische godgeleerde onderwijzers zullen in twee
rangen verdeeld worden. Die van den eersten rang zullen
den titel voeren van leeraar (magid) en die van den tweeden den naam van oefenaar (bagnal darsjon).
De leeraars alleen zijn uitsluitend bevoegd tot bet geven
van godgeleerd onderwijs op de serninarièn en tot het houden van leerredenen.
Art. 4.
Hij die verlangt tot het examen als godgeleerd onderwijzer te
IN orden toegelaten , zal vooraf de volgende schriftellike bewijzen
a..n de hoofd-commissie der Israèliten moeten overleggen
47. jeit getuigenis van de leeraren bij de inlandsche seminat ièn , of vair een der opper-rabrjnen , binnen
bet 1 k, houdende dat lig , gt,durcritic den tijd van meer
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dan één jaar , hunne theologische lessen heeft bijgewoond en den vereischten aanleg heeft tot het geven
van godgeleerd onderwijs.
b. Eene kerkelijke attestatie van het kerkbestuur der gemeente waaronder hij het laatst heeft gewoond , door
het plaatselijk bestuur gelegaliseerd , inhoudende z ij n
naam , ouderdom , geboorteplaats en getuigenis van onbesproken gedrag.
c. Eene acte van admissie der godsdienstige Israé'litiache school-commissie, residerende te Amsterdam,
waaruit blijkt dat hij in den derden rang als godsdienstig onderwijzer is toegelaten , indien de examinandus tot leeraar verlangt te worden verklaard.
Of wel
Eene acte van admissie der godsdienstige Israëlitische
school-commissie van de hoofd-synagoge waaronder zijne
laatste woonplaats ressorteert , waaruit bli jkt , dat hij in
den tweeden rang als godsdienstig onderwijzer is ,toegelaten , indien ltq alleen als oefenaar verlangt te
worden toegelaten.
Art. 5.
De gecommitteerden der hoofd-commissie tot de zaken der
Israeliten , vermelde getuigschriften in orde bevindende, zullen dezelve , met hun visa voorzier , aan het rabbinaal
collegie van examinatoren doen geworden , en de kandidaten tot het examen toelaten.
Art. 6.
Het examen zal bestaan in een onderzoek aangaande de bedrevenheid , welke de kandidaat bezit , om de functien van
leeraar of oefenaar in derzelver gebeelen omvang, en in alles wat tot derzelver behoorlijke volbrenging wordt vereischt ,,
te kunnen waarnemen.
Aan hem , die na voldoend examen goedgekeurd wordt,
zal een diploma worden afgegeven ,' volgens het formulier ,
te bepalen bij de hoofd-commissie tot de zaken der Israëliten.
Hetzelve zal eenvormig, in de hebreeuwsche en nederduitsche talen worden gesteld , en daarbij de geëxamineerde verklaard , bevoegd , om overal binnen het rijk tot leeraar of
tot oefenaar te kunnen Ivorden beroepen of aangesteld.
Art. 7.
Wanneer de geëxamineerde bevonden wordt de vereischte
bekwaamheden niet te bezitten , zal hij worden afgewezen ,
Bb 4
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met specifieke aanwijzing der stukken in welke hij te kort
mogt komen , en met bepaling van den tijd gedurende welken hij zich op nieuw moet oefenen , en vóór het eindigen van
welken bij niet weder tot het examen -kan toegelaten worden,
Art. 8.
De examinandus zal , vóór' den aanvang van het examen,
aan het collegie eene som van f f 14,00 betalen , ten ware het
collegie zoude vermeenen denzelven hiervan geheel of gedeeltelijk te moeten vrjstellen.
Art. 9.
Alle degenen , die thans bg de .Israëlitische gemeenten,
seminarimn , congregatiën (0) of pieuse gestichten tot
het godgeleerd onderw ijs zijn aangesteld , onder den naam
van meester , prediker enz. , zullen voortaan den naam aannemen van oefenaar (bagnal darsjon) , en zullen , zonder
aan examen onderworpen te zijn , in derzelver functien kunnen bleven voortgaan , mits hunne acte van aanstelling, benevens getuigschrift van goed zedelijk gedrag, door d-en opper-rabbijn van het rabbinaal ressort , waaronder zij behooren , aan hun af te geven , binnen een jaar na dagteekening
van dit reglement, aan de gecommitteerden der hoofdcommissie inzendende , die dezelve vervolgens aan het rabbinaat
collegie' van examinatoren, ter beoordeeling , zullen doen toer
lomen.
Art. 10.
Biet rabbinaal collegie zal de , naar aanleiding van art. 9 ,
IN" iaen v an vermelde gecommitteerden ontvangen aanstellingen en getuigschriften nazien en onderzoeken , en die , naar
gelang van omstandigheden , kunnen goedkeuren of verwerpen.
In het eerste geval wordt aan den zoodanigen een rabbinaal diploma als oefenaar bij art. 6 vermeld , na bij de
hoofd-commissie te zijn geviseerd , uitgereikt.
In bet tweede geval is de zoodanige verpligt , zich aan een
examen te onderwerpen , zonder echter genoodzaakt te zijn ,
dc bescheiden, bij art. 4 vermeld, over te leggen.
Zoodanige echter hunner , die als leeraar (magid) verlangen te worden erkend , zijn verpligt , na alvorens te hebben ingeleverd dc bescheiden bij art. 4 vastgesteld , zich aau
)let hieromtrent vastgesteld examen te onderwerpen.
Art. t.
Alleen de leeraren , en niet de oefenaars , zullen worden
()) Gcl)roo.
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gehhoudën als bij de Israëliten den geestelij ken stand te zs}u
ingetreden , onder , voorwaarde , dat z ij , blikeys een Eerti
:caat, door gecommitteerden der hoofd-commissie tot
de zaken der Isrczèlcten a im hun af te geven , hij e,ne geineeute , seminaria , congregatie of pieus gesticht , als zoc^ {tanig
zin ,aangesteld , en die functie aldaar aan/coc.dencl waarnemen,
Uit dien hoofde zullen de kerkelijke collegien of godsdienstige administratien , hierbov6n vermeld , de acte van aanstelling van den leeraar bij hunne gemeente , seminaria, congregatie of pieus gesticht , moeten inzenden aan gecommitteerden voormeld , ten einde door dezelve te worden fiere,
gistreerd en bewaard.
Terwijl dezelven ook gehouden zullen zijn , bij eventueel
overlij den , bedanken , of ontslag van den leeraar , aan de gecommitteerden voormeld daarvan kennis te doen dragen.
Onze staatsraad , directeur-generaal voor de zaken van de
hervormde eeredienst enz. , zal aan Onze bekrachtiging onderv eipen de bepalingen en verordeningen , welke tot het
geregeld in werking brengen en de handhaving van dit reglement zullen blij ken vereischt te worden.
Goedgekeurd bij 's Konings besluit van den 13den October 1825, n°. 252.

l

Besluit van I I Juli , houdende eene bepaling ter
verzekering der uitvoering van dat van den 14 Junij
i825 (Staatsblad n°. 56, -- eergel. Ie. stuk dezer Hand-.
leiding , bladz. 44) , waarbij de oprigting van een Collegium Philosophicum is bevolen. Zie ,Staatsblad n Go.
-- De bepalingen , omtrent de Nederlandsche jonge
lieden , welke buiten 's lands in de Humaniora onderwezen worden , vindt men Staatsblad n°. 64.
— Bij een besluit van 20 October 1825 is de uiterlijke
termijn bepaald tot bet indienen van het verzoek , bedoeld in art. 6 van het besluit d. d. 14 Junij (Staatsblad
n°. 55) , om namelijk te mogen voortgaan met het geven van onderwis in de grieksclie of lati 'nsche taal,
door leeraars, die den vereiscliten braad niet bezitten.
Zie Staatsblad n". 72.
Bb 5
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a-- Ten aanzien van voorscllr. besluiten is het niet
ongepast aan te merken, dat, vermits in de belangrijke
zaak van het onderwijs, niet dan algemeene maatregelen konden worden genomen, ten einde geene gegronde redenen tot klagten te geven , Z. M. derhalve ook
geene uitzondering heeft kunnen toelaten , en dus de
zoogenaamde kleine seminarien, evenzeer als de overige
onwettige collegien , in Hoogstderzelver plan moesten
begrepen worden , waaruit dan ook van zelve is voortgevloeid, dat die door den Koning zijn vernietigd. ..
Als zoodanige kleine seminarien of collegien zij n bij..
zonder bekend de navolgende gestichten , welke regt..
streeks in de termen van het besluit vallen, als : dat te
Beekvliet , gemeente Michiels Ges-tel (in Noord-Braband,)
Kuilenburg, (in Gelderland,)
St. Nikolaas, (in Oost-Vlaanderen,)
Rouselaere, (in West-Vlaanderen,)
- Hageveld, bij Velzen , (in Noord-Holland,)
Amersfoort, (in de provincie Utrecht,) en dat, hetwelk bekend is onder den naam van collegium archiepiscopale te Mechelen (in Antwerpen).

--

Voorts zijn er, bij een besluit van

20

November

1825, nadere bepalingen gemaakt omtrent het aannemen van nieuwe kweekelingen, bij de bisschoppelijke
seminariela. Zie Staatsblad n o . 76.
--- Men raadplege ook bet art. SCHOLEN, Ie. stuk,
bladz. 5o5. Id. bet art. ZEEVAART, voor zoo veel
het 'onderwijs op de kweekschool voor de zeevaart aanbelangt. (*)

Ontginning van mijnen. Zie Jilijnen.
(*) Bij deze gelegenheid zij het ons nog vergund de aandacht van de gebruikers onzes werks te vestigen op de, onzes inziens, teer belangiiike Redevoering van F. C. DE G R E U V E, over de allerhealzaamste vruchten
die van het Collegium Philosophicum te wachten zijn. (Te Leuven , bij
van Lwrathout eu van den Zandc. 1825.)

Red.
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Ontvangers. Zie le. stuk , bladz. 43g. Vergel. art.
GELDMIDDELEN en ONTVANGSTEN.
ONTVANGSTEN. Zie le. stuk , bladz. 44o.
Wij hebben aldaar toegezegd, op dit onderwerp te
zullen terugkomen , wanneer Z. M. zoude hebben gelieven te regelen al hetgeen tot bet bestuur en toezegt over
de onderscheidene takken der ontvangsten , enz. , betrekkelijk is. Deze nadere regeling heeft plaats gehad , en
wij beijveren ons derhalve, het daaromtrent genomen
besluit vair 16 September 1825, n Q. no, thans mede
te deelen. Tot beter verstand van hetzelve komt het
ons echter raadzaam voor, de besluiten van 4 September 182:3, n°. 9, en 16 November 1823, n°. 88, daaraan te laten voorafgaan.
BESLUIT uan 4 September 1820 , n°.9.
WIJ WILLEM ,

enz.

In aanmerking nemende het nut, dat er in gelegen is , o m
de gouverneurs in de provincien een meer onmiddellijk en
werkzaam deel te doen nemen in het bestuur over de invordering van 's lands middelen , waardoor , en wel uit hoofde
van de in de hand der gouverneurs vereenigde en door hen
aanwendbare hulpmiddelen , de rigtige , regelmatige en spoedige inning der belastingen niet alleen zoo veel doenlijk verzekerd, maar ook op de meest krachtdadige wijze ondersteund
zal kunnen worden ; terwijl de belastingschuldigen daarin te
gelijk een waarborg zullen vinden voor de behartiging hunner
belangen door den ambtenaar , die in zich vereenigt de hoedanigheid van commissaris des Konings , met die van aan het
hoofd der provinciale administratie geplaatst te zijn , en dus
te dezen opzigte de vereischte wil en magt tevens zal bezitten:
Gezien art. 157 der grondwet , alsmede de instructie voor
de g ouverneurs in de respective provincien, vastgesteld bi
Ons besluit van den 15den December 1820 (Staatsblad n°. 27);
Hebben besloten en besluiten:
Art. 1.
're rekenen van den asten Januarij 1824 af aan , zullen de
gouverneurs der respective provincien , onder de onrniddel-
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lijke bevelen en het oppertoezigt van de generale directie der
ontvangsten, het dadelijk bestuur en toezigt hebben over at
hetgeen betreft de administratie en invordering van 's lands
middelen, geene uitgezonderd , met al den aankleve van dien ,
zoo als die onder de attributen van voornoemde generale directie behooren , alles onder de bepalingen in de volgende
artikelen vervat.
Art. 2.
Te rekenen van evengenoemde tijdstip af aan, zullen alle
ambtenaren , zonder onderscheid van qualiteit , thans onder
de bevelen van de generale directie der ontvangsten , in de
respective provincien werkzaam , gesteld zijn onder de bevelen , het toezigt en het bestuur van den gouverneur der provincie.
Art. 3.
Naar aanleiding van het biervoren bepaalde , zullen Onze
-m inister van staat , belast met de generale directie der ontvangsten , en de administrateurs bij zijn departement, op
voorschreven tijdstip , derzelver onmiddellijke en wederkeerige
betrekkingen, met de onderscheidene aan hun ondergeschikte
ambtenaren in de provincie, doen ophouden , en zullen zij
alle de orders , bevelen en instructien , welke zij , met opzigt
tot de uitoefening van het hun toevertrouwd bestuur
te geven hebben , niet meer doen toekomen aan evengemelde
ambtenaren , maar aan den gouverneur der provincie , die
voor de rigtige , spoedige en naauwkeurige uitvoering derzelven zal moeten zorg dragen , daartoe gebruik makende van de
meergezegde ambtenaren , op zoodanige wijze als hij vermeenen zal , ter bereiking van het voorgesteld doel , meest geschikt te zijn.
Het zal Onzen minister van staat , belast met de generale
directie der ontvangsten , echter vrijstaan, om aan de alhier
bedoelde , onder de bevelen der, gouverneurs gestelde ambtenaren , onmidellijke bevelen te geven , wanneer zich zeer bijzondere en grooten spoed vereischende omstandigheden mogtea
voordoen, in welke het volstrekt onmogelij k is eerstelgk de
naodige aanschrijving aan den gouverneur te doen , of met
denzelven vooraf te corresponderen ; doch zal hij, in zoo,
danig een geval , gelijktijdig dezen laatsten van het gegeven
bevel moeten doen kennis dragen , en hem met de verdere
directie der zaak moeten belasten ; terwijl de ambtenaar , die
het bevel ontvangen heeft, onverwijld van zijn verrigte, diep
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ten gevolge , aan den gouverneur verslag zal mo gten - doen.
Art. 4.
De directeuren der belastingen , en verdere ambtenaren ins
de provinciën , welke onder het departement der ontvangsten
ressorteren, zullen dienvolgens, te rekenen van bovengemeld
tijdstip af aan , hunne onmiddellijke betrekking tot en briefwisseling met dat departement doen ophouden.
Zij zullen zich dadelijk stellen onder de bevelen van dei
gouverneur der provincie, en zich tot dezen wenden tot bekoming der noodige bevelen en instructien , welke zij tot nia
toe onmiddellijk aan bet hoofd-departement vroegen en verkregen. Zij zullen verpligt en ge ouden wezen , om in alle
opzigten de bevelen te gehoorzamen , die hun door den gou
-vernudpovincezul gvenword,enzlv
dadelijk en naauwkeurigljk ten uitvoer te leggen.
Art. 5.
Ten einde het bij dit besluit aan de gouverneurs opgedraa
gen bestuur en toezigt geene aanleiding geve tot vermeerdering van correspondentie eu vertraging van den gang der adaministratie , maar veeleer strekke tot vereenvoudiging en bespoediging, wordt aan de gouverneurs bijzonder aanbevolen
om hunne betrekkingen met de directeurs dadelijk zoodanig
te regelen , dat zij met die ambtenaren , op bepaalde tijden ,
en zoo dikwijls zij zulks dienstig oordeelen , in overleg tre-.
den , en hunne bevelen , tot uitvoering der vereischte maat;
regelen , of tot het opmaken der noodige rapporten , aanvragen om instructiën , voordragten , dispositien enz., zoo veel
mogelijk mondeling aan dezelven geven.
Art. 6.
De gouverneurs der provinciën zullen verpligt zijn, alle de
bevelen en instructien , welke hun door de generale directie
der ontvangsten zullen gegeven worden , dadelijk en stiptelijk
te doen uitvoeren en volbrengen ; doch zij zullen tevens de
bevoegdheid hebben, om , wanneer zij van oordeel mogten
zijn, dat de bevolene maatregelen in derzelver gevolgen voor
s lands dienst nadeeli g zouden kunnen wezen , daaromtrent
hunne consideratien aan voornoemd departement in te zenden en nadere bevelen te vragen , zonder dat het ben echter
veroorloofd zal zijn, om intusschen de uitvoering der bekomene bevelen op te houden , dan alleen in het b ij zonder geval , dat plaatselijke en tijdelijke, aan het departement onbe
kende , omstandigheden , hen de uitvoering gevaarlijk deden
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voorkomen, als wanneer zij dezelve , doch onder hunne per-.
soonlgke verantwoordelijkheid , voorloopig zullen kunnen ophouden , onder dadelijke gemotiveerde kennisgeving daarvan
aan het departement.
Art. 7.
De gouverneurs zullen bevoegd en gehouden wezen, om
aan de generale directie der ontvangsten alle zoodanige voordragten te doen , als hen , in het belang van het aan henlieden bij dit Ons besluit opgedragen bestuur , nuttig en noodzakelijk zullen toeschijnen , onverschillig of dezelve de bestaande
wetten of besluiten , of derzelver uitvoering , of wel de inrigting der administratie, die der comptabiliteit , of die van het
personeel mogten aanbelangen.
Art. 8.
De gouverneurs zullen de bevoegdheid hebben , om alle de
hij dit Ons besluit onder hunne bevelen gestelde ambtenaren,
wanneer zij, dit noodzakelijk achten , tijdelijk in hunne dienst
of tractement te schorsen ; doch zijn zij gehouden, om daarvan onmiddellijk aan den minister kennis te geven, met vermelding, in het eerste geval, van de wijze, waarop door hen
in de dienst is voorzien.
Art. 9.
Onze minister van staat , belast met de generale directie
der ontvangsten, zal Ons , váór of uiterl ij k op den 25sten
October aanstaande, de noodige voordragt doen , met betrekking tot de veranderingen , welke zouden dienen gemaakt
te worden in de tegenwoordig voor de inspecteurs-generaal
bij het departement der ontvangsten , alsmede voor de directeurs en andere ambtenaren in de provincien , onder dat
depareement ressorterende , bestaande instructiën , ten einde
deze met den geest der bepalingen , in dit Ons besluit vervat, in een behoorlijk verband te brengen, mitsgaders opzigtelik de vereenvoudigingen en veranderingen , die, als een
gevolg van het by dit Ons besluit aan de gouverneurs opgedragene bestuur , zoo wel in den gang der administratie, als
in het getal en de organisatie der ambtenaren , zouden kunnen worden ingevoerd , daarbij tevens in het oog houdende,
of niet vele zaken , die thans aan het departement der ontvangsten ter beslissing worden opgezonden , door de gouverneurs afgedaan , en aldus den gang der zaken bespoedigd
zoude kunnen worden.
Hij zal daaromtrent voorloopig de consideratiën en het ad?
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vijs der respective gouverneurs inwinnen , en dezelve bi, zijne
voordragt aan Ons overleggen.
Afschrift van dit Ons besluit zal gezonden worden aan
Onzen minister van staat , belast met de generale directie der
ontvangsten , ter uitvoering en mec e+lee ing aan de gouvernears in de onderscheidene provincien, alsmede aan Onze
ministers van binnenlandsche zaken en waterstaat , van justitie
en van financien , aan den raad van state en aan de algemeene rekenkamer , tot informatie en narigt.
Gegeven te Brussel , den 4den September des jaars 1823,
het tiende van Onze regering.
(Geteekend)
WILLEM.
Van wege den Koning ,

(Geteekend) J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.
Accordeert enz.
....._•e
BESLUIT pan den l6den November

1820, n°. 88.
WIJ WILLEM, enz.
Het vereischt gevolg willende geven aan Ons besluit van
den 4den September 11., n°. 9 , waarbij het bestuur en toezigt over dc onderscheidene takken der ontvangsten in de
provinciën aan de gouverneurs zijn opgedragen, te rekenen
met 1 Januarij 1824 ;
Gezien enz.
Hebben besloten en besluiten:
Het bestuur en toezigt , bij Ons besluit van den 4den September ll. , n°. 9 , aan de gouverneurs opgedragen over al
hetgeen betreft de administratie en invordering van 's lands
middelen , geene uitgezonderd, worden , onder uitdrukkelijke
inhaesie van , alle de bepalingen van het voormeld besluit , voorloopig geregeld op den voet hierna omschreven :
ALGEMEENE BEPALINGEN.

Art. 1.
Door het bestuur , aan de gouverneurs ter zake voorschreven opgedragen , wordt verstaan de uitvoering der wetten en
koninklijke besluiten van wege de generale directie der ontvangsten, onder haar oppertoezigt , alsmede de toepassing
derzelve wetten en besluiten , voor zoo ver die op de duidelqke en ondubbelzinnige letter der wet , van Onze besluiten

y do
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of vat). reeds gegevene instructien gegrond is.
Met betrekking tot alle zaken , in welke het op de tiitdeg
ging der wet zoude aankomen , of waarin eenige twijfel over'
de duidelijke letter van de wet en verder gegevene orders zonade mogen bestaan , zijn de gouverneurs verpligt , de zaak ,
met hunne consideratien , ter kennis van de generale directie
tier ontvangsten te brengen.
Art. 2.
De ambtenaren van alien rang en dualiteit zijn in iedere
,,.provincie aan den gouverneur ondergeschikt , en staan tot
denzelven in gelij ke betrekkingen , als zij tot nu toe tot het
departement der ontvangsten hebben gestaan.
Art. 5.
De gouverneurs zullen respectivelijk in de aan hen , krachtens Ons besluit van den Oden September, n u . 9 , opgedragene werkzaamheden , worden geadsisteerd door de directeuren , zoo der registratie als van de directe belastingen en
van de in- en uitgaande regten en accijnsen in hunne provincie , die beschouwd zullen worden als hunne raden , erg
die , onder en achtervolgens hunne bevelen , ieder in het bij,rzonder belast zullen wezen met de administratie van het vak
waartoe zij behooren , en voorts zullen blijven uitoefenen zoodanige functien als hen bij de wetten bepaaldelijk zijn opgedragen.
Art. 4.
De directeuren zijn verpligt den gouverneur te adsisteren in
het bewerken van alle stukken , het vak van administratie waartoe zij behooren aanbelangende ; zij zijn bevoegd tot de onYniddellijke briefwisseling met de ambtenaren onder hen ressorterende , over alle zaken , waaromtrent zulks door den gouverneur aan hen zal worden opgedragen.
Art. 5.
De gouverneur raadpleegt de directeuren gezamenlijk over
alle zoodanige onderwerpen , als hij zal noodig oordeelen ,
en is steeds voorzitter van dien raad : bij ziekte of bi j afwezendheid wordt liq in dat voorzitterschap vervangen door
den-ener, ) F welke tij delij k met de funetien van gouverneur is
:belast:
Art, 6.
De gomkrneur roept zijnen raad bijeen , gewoonlijk eenmaal in de week , op eenen bepaalden dag ; hij kan denzelven echter ook op andere tgden doen vergaderen, en de le-
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ontbieden , zoo dikwij ls leq zulks rAadzaa n mogt achten.
Art.
De griffier van de staten der provincie neemt de functieli
Van secretaris bi j den raad waar ; van het verhandelde in dien
raad , worden door voorn. griffier behoorlij ke notulen gebonden, die in de eerstvolgende vergadering ter resumtie worden voorgelegd.
Art. 8.
Wij behoaden ons voor i om , ook voor het vak der posterijen en dat van den waterstaat en der publieke werken ,
leden iii den raad der gouverneurs te benoemen , en verlangen , omtrent de wi j ze waarop zulks zoude kunnen worden
bewerkstelligd , de consideratien en het advi ls te ontvangen
vals Onzen minister van staat, belast met de generale directie der ontvangsten , en van Onzen minister van binnenlandst;he zaken en waterstaat, ieder voor zoo reel bent
betreft.
Art. g.
De gouverneur bepaalt de dagen en uren, op welke hi j niet
ieder der directeuren over de zaken , mi n vak betreffende,
zal confereren , en de wij ze van behandeling dér zaken in die
conferentieli.
Art. to.
De directeuren in de provincie zullen geene officiele briefwisseling met elkander houden , maar zich in mondelinge conferentien onderling verstaan , en elkander de hand leenere in
alle zoodanige zaken , welker behandeling , afdoening en uitvoering meer dan een hunner betreft, ten einde op (Ins,lanig
eene wijze de eenheid en overeenstemmniing , zonder vertraging , te bevorderen.
Art. ii.
Aan eiken directeur zal het noodig getal redigerende ambtenaren tot Zijne adsistentie door den gouverneur worden toegevoegd.
Art. 12.
're rekenen met t Januari) 1824 zullen de gemplooijeerden , thans respectivelijk werkzaam
i n de bureaux van de directeuren , zoo der registratie , als N an de directe belastingen
en van de in- en uitgaande regten en accijnsen, ter beschikking zien van de respective gouverneurs ; zullende met dat
tij dstip ophouden de betalingen, welke, ter zake voorschre-I. D. I . St.
Cc
(li et
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irttn, aan de directeurs geschieden.
Art. 13.
De bepaling der somme, welke , ter betaling der ambtenaren , ter beschikking van den gouverneur zal worden gesteld,
de regeling wegens het opmaken der kohieren en verdere bareau-kosten , en de beschikking over die ambtenaren , welke
van 's lands wege aan de directeuren zijn toegevoegd en door
het rij k worden betaald , zal nader door Ons worden vastgesteld. Onze minister van staat, belast met de generale directie der ontvangsten, zal Ons vóór of uiterlqk op den eden
December aanstaande Bene voordragt deswege aanbieden.
Art. 4.
Ten einde de noodige spaarzaamheid in de inrigting der
bureaux van de gouverneurs en de meeste eenheid in de werkzaamheden te bevorderen , zal Ons besluit van 4 September
11. , n 9. 7 , benevens de daarop bij besluit van 18 October
11. , n°. 14t , daargestelde ampliatie , (*) zoodra mogelijk , in
die bureaux tot rigtsnoer worden genomen , en al dadelijk
worden toegepast voor de behandeling der zaken 's lands middelen betreffende ; zoo dat er bij ieder provinciaal gouvernement slechts één bureau van expeditie , één archief en ééne
index zij , en dat al de werkzaamheden , daarvoor vatbaar , door kopiisten verrigt worden op ééne algemeene secretarie.
De inhoud van de twee voormelde besluiten van 4 Sep
tember en 18 October lt., n°. 7 en i4 t , zal dienvolgens,
door de zorg van Onzen minister van binnenlandsche zaken
en waterstaat , worden gebragt ter kennis van dc onderscheidene gouverneurs.
Art. 15.
Voor zoo verre eenige directie zich thans verder dan de
provincie uitstrekt, zal zij tot cie grenzen der provincie wor
den teruggebragt, met dit gevolg , dart zoo wel de registratie
als de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en
accijnsen in iedere provincie worden gesteld onder het bestuur van clenzelfden goiaverneur. Wij verlangen de noodige
voorstellen deswege van Onzen minister van staat voornoemd
zoo spoedig te ontvangen , dat al hetgeen dienvolgens zal
vvorrren bepaald , met den eersten Januarij 1 824 kunne in
werking komen ; en zulks voor zoo veel betreft de directies
(1)

Zie hiervorea art. ,i,L G)~ U$ nESTtYtIR , bladz, z eu a i.
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der registratie , welke thans naar de justitiële verdeeling zijn
geregeld , gezamenlijk met Onzen minister van justitieArt. lG.
De gouverneurs zijn verpligt de generale directie der ontvangsten te dienen van berigt, consideratien en advi js, op
alle zaken, welke te dien einde in hunne handen worden
gesteld , en verder met haar te corresponderen , onder inachtneming van het bepaalde bg Ons besluit van heden , n°.
li 9. (*)
Art. i7.
Onverminderd de reguliere en periodieke staten , welke in
sommige gevallen door de gouverneurs aan de generale directie der ontvangsten moeten worden ingezonden , is die generale directie bevoegd, om , hetzij van tij d tot tqd , hetzij op
gezette tijden, van de gouverneurs Bene opgave te vorderen
van hetgeen zij , met betrekking tot de ontvangsten , hebben
verrigt, en zulks , hetzij in het algemeen , hetz ij op sommige
punten , omtrent v%elke zulks bepaaldelijk zoude worden ver.
langd.
Art. 18.
Geen inspecteur-generaal .kan zijne functiën in eene provincie nitoefenen ,", clan op specialen last van de generale
directie der ontvangstee.
Art. /9.
Een inspecteur-generaal eerie inspectie in de provincie
doende , begeeft zich gewoonlij k het allereerst bij den gouverucur , hem opening van het oogmerk zij ner reize gevende,
neemt neme consideraties in omtrent den toestand der administratie, en treedt neet den gouverneur in overleg over die
punten , omtrent welke het belang van 's rijks dienst vordert,
dat door den inspecteur-generaal naanwkeurige berigten en
informatien worden gevorderd en ingewonnen , en in het algemeen over de meest geschikte w iize om aan zijnen last te
voldoen.
Voor zoo ver evenwel de inspecteur-generaal, hetzij uit
hoofde van bijzondere ontdekkingen , betiij wegens den loop
zijner reize , oenige punten of poste» moet inspecteren, alvorens bij den gonvernenr te zijn geweest , geeft hij kern
daar%an keurris, en begeeft zich tioorts, noodra mo elrk , naar
de hoofdplaats van het gouvernement , tot het einde htierboden uitgedrukt.
( 4) Te v.uclen art. ALGE IEEN 13E5T7_45' , b'adt. i .
C, c 2
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Art. 20.
Na bet volbrengen zijner inspectie in de provincie, ver..
voegt hij zich andermaal bij den gouverneur , geeft hem mondeling kennis van zij ne bevinding , en overlegt met hem de
maatregelen , vvelke door den gouverneur, ten nutte der ad-,
ministratie, zouden kunnen genomen worden.
Voor zoo ver deze maatregelen niet anders dan door de
generale directie der ontvangsten kunnen worden vastgesteld ,
is de inspecteur-generaal evenwel bevoegd om dezelve , onverminderd zij n nader verslag aan de generale directie, en de
rapporten, welke hij , tusschentij ds , aan dezelve mogt afzenden , met den gouverneur te bespreken.
Art. 21.
Behalve het geval , dat bewijs van dadelijke ontrouw of pligtverzaking (1 onmiddellijke schorsing van sen ambtenaar mogt
vorderen , en behalve die gewone teregt%v[j zingen , zoo voor
de active dienst, als op de kantoren , welke metden naam ,an
orders niet kunnen worden bestempeld , geeft de inspeeteiirgeneraal geenerlei bevelen en maakt geenerlei beschikkingen ,
doelt stelt dezelve aan den gouverneur voor.
Art. 22.
Ingeval van suspensie geeft de inspecteur-generaal daarvan
nnverw ii f d kennis aan den gouverneur , en , bij het afloope i
mij ner rcize in de provincie , maakt hij denzelven met de teregtwiyingen , welke i ij heeft gegeven , bekend.
Art. 25.
Behondens het geval bij art. 21 voorzien , heeft de gon
verneur , als belast met het toezegt over alle de ambtenaren
ion zijne provincie , zander onderscheid , alleen het regt ont
4aezelve, bij aldien de zaak geen uitstel kan lij den , in (le uitoefening hunner funetien te srhorsen , en zulks onverminderd
hetgeen hierna bi d art. 4o al eerder is vastgesteld , met betrekking tot (le ambtenaren van de actieve dienst hij de directe
belastingen , de in- en nitgaan(le regten en accijnsen.
In alle andere gevallen draagt hij de schorsing of de ontzetting aan de generale directie der ontvangsten voor.
Art. 2'ï.
De gouverneur geeft kennis van alle vacatures onder fie
ambtenaren in zij ne provincie, en voorziet in de interimaire
waarneming volgens de bestaande instrttctien , en beho'idens
het bepaalde hierna b j art. 45.
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Art. 25.
Alle verloven voor vier weken en minder , worden door
' den gouverneur verleend , welke tevens bevoegd is te bepalen, (lat bet tracteinenc, gedurende den tijd van het verlof,
Lal blij ven (loorloopen.
De gouverneur is bevoegd om het geven van verloven aan
de ambtenaren van de active dienst bij de directe belastingen , de in- en uitgaande regten en accijnsen , beneden den
rang van controleur, op te dragen aan den directeur, mits
de tijd van het verlof dien van veertien dagen niet te boven ga.
Verloven voor meer clan vier weken worden niet verleend
dan door de generale directie der ontvangsten, op voordrait
van den gouverneur, of na denzelven te hebben gehoord.
Art. 26.
.
Behoudens de uitzonderingen , hierna bij art. 39, 45 ,
46 , 47 , 43 en 72 vermeld , worden voor alle vacatures nominatien van drie personen door den gouverneur opgemaakt;
en aan de generale directie der ontvangsten ingezonden, ten
einde, voor zoo veel betreft de aanstellingen , welke tiVij aan
Ons hebben voorbehouden , door Onzen minister van staat;
belast met de generale directie der ontvangsten , aan Ons te
worden voorgedragen ; de minister is bevoegd om b j deze
nominatie andere kandidaten te voegen.
BIJZONDERE BEPALINGEN.

Reg istratie en uorr^eirler^.

Art.• 2^
r.
De staten van invordering, altij d loopende over ponten
wegens welke de ambtenaren het oneens zij n , voorden door
den gouverneur ; met zij ne aanmerkingen voorzien , ter beslissing gezonden aan de generale directie der ontvangsten.
Art. 28.
Wanneer de waardering van oenige goederen , wegens te
lage aangiften, door den directeur wordt voorgedragen , is de
gouverneur bevoegd den last tot waardering te ge\ en , zonder
daartoe van voege , de generale directie der ontvangsten gemagtig(l te zon.
Wanneer hij echter zv arigheid in de waardering maakt, is
hij ti erpligt de voordi- gt van den directeur en de daartoe behootencle stul1kcn , vara zijne tegenbedenkingen voorzien , aan
Cc 5
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de generale directie der ontvangsten op te zenden.
Art. 29.
Hij zendt aan dezelve ter beslissing op alle voorstellen tot
verbeterde aangiften , welke , ter voorkoming der waardering ,
vvordert gedaan.
Art, 5o.
Geenerlei procedures zullen door de directeurs ondernonen
worden, zonder autorisatie van den ;outierneur, en , wanneer
de zaak tiv tj felaehtig voorkomt , zal deze zich vooraf tot de
generale dircctiu der ontvangsten moeten isendeii.
Art. 3i.
De generale directie der ontVan $sten alleen beslist, wanneer
feene ; zaak , Beti j cischende of verwerende, in lioo iier be,.
Toep of in caseutie moet worden gebragt,
Art. 52.
De gouverneurs min bevoegd , om de uitwinning der onroerende goederen , N an tenen schuldenaar der administratie, to
autoriseren.
Art, 5.
De gouverneur is bevoegd kwijtschelding of vermindering
te verleenen:
Van (le vaste boeten , bil de %let op de registratie beI Q,
raid , wanneer dezelve niet meerder bekopen clan twintig
guldens (f ' 20) in principaal : alle verminderingen of afslag Ivan
verbeurde meerdere regten wegens liet niet registreren van
octen hinnen den bepaalden tij d , of ,negens ongenoegzaamLeid in de aange:;evene waartje , zij n hicrvai uitgesloten.
2 " . Van de boeten hij de wet or het zegel astgeste1d,
wanneer dezelve minder bedregen clan twintig guldens ( o)
in principaal , doch met uitzondering van alle boeten wegens
het niet gebruiken van het proportioneel zegel. of hetgebn:ik
maken van een proportioneel zegel beneden de voorschriften
van de wet,
5 . Wegens alle overtredingen der %Net op de successier ,
Karneer bet zuiver saldo minder dart drie honderd guldens
(f Soo) bedraagt.
Wegens overtredingen op de wetten van het notariaat en
wegens boeten , voortspruitende uit eene veroordecling der
regtbanken of uit ad m inistrative beslissing, wordt de ver'min.,
Bering of kwtjtschelding alleen door Ons verleend.
Art. 54.
pg iuspcctcluen , welke iet vetslag barmen t cker/i 3gs- ea
N
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verificatie-reine onmiddellijk aan de generale directie der ontvangsten inzenden , zullen deze inzending doen aan den gouverneur , welke het rapport , vergezeld van zijne bedenkingen en van de gegevene orders voor de reize , aan de generale directie opzendt , om aldaar verder onderzocht, en , zoo
noodig , van aanmerkingen voorzien te worden.
Art. 35.
De processen-verbaal wegens de verificatie der kantoren,
zullen insgelijks door de gouverneurs aan de generale directie
worden opgezonden , ten einde bij dezelve te worden onderzocht.
De gouverneurs voorzien die, des verkiezende , van hunne
aanmerkingen.
Art. 36.
De gewone dagboeken der ambtenaren zullen door den
directeur aan den gouverneur ingediend , en door dezen , met
zijne aanmerkingen , aan de generale directie vsorden opgezonden.
De generale directie der ontvangsten zal Glit werk zoo veel
mogeltik vereenvoudigen, ten einde hetzelve terug te brengen
tot deszelfs ware doel, dat is , om kennis van de verrigtingen
der ambtenaren te dragen , en tevens onderrigt te worden
van de wezenlij ke afwijkingen welke bij hunne
den worden ontdekt: wordende zij dan ook uitdrukkelij k gemagtigd ,
om , onder de noodige voorzorgen , de periodieke inzending
te verminderen , en op langere termij nen te bepalen.
Art. 57.
Alle periodieke opzendingen , aan den directeur opgelegd,
geschieden door tusscbenkomst van den gou ‘ crneur, welke
de stukken met z ij ne aanmerkingen kan voorzien.
De generale directie der ontvangsten zal deze opzendingen
zoo eel verminderen en vereenvoudigen als het belang van
's rijks dienst zal toelaten.
Art. 38.
De aanvragen voor gezegeld papier blij ven geschieden op
den thans gebruikel ij ken roet, aan den directeur van het zegel voor de noordelijke, en aan den conservateur van he t
zegel voor de zuidelijke provincien.
Art. ,lrt^ .
De stempelaar hij
buitengewoon zegel ordt door den
gouverneur benoemd.
verifica

v

het
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Directe bela s ting. ri.
In- en tatgaande regten en aer ruisen,
Art. 4o.
De ambtenaren van de active dienst, beneden den rare
vair controleur , kunnen door hunnen onmiddellijken superieur , ïn de uitoefening van de dienst , tot nadere beschikking an, den gouverneur , worden geschorst, doch zonder
dat zul;s cenige korting van tractement ten gevolge kan hebben , anders dan op last van genielden gouverneur.
Art. 41.
De gouverneur is bevoegd om alle de ambtenaren van dir
active dienst te bestraffen, met eerre schorsing van vijftien da.
gen of winder, in dunne filnctien en in hun trcleteinent, of
wel in hun tractement alleen.
fftj geeft maandeh11cs kennis van de schorsingen welke hij
heeft opgelegd.
Art. 42.
De gouverneur is bevoegd , om , iri bet belang van de
dienst , dc cominiesen iii zijne provincie van standplaats te
doen verwisselen.

Hij , geeft , op den eersten dag van ieticre maand , kennis
van de ver«isselingen van standplaats, welke hij, gedurende

dc, a geloopene maand, heeft bevolen , met korte vei meldin
der iedencn vvclke tot dezelve hebben aanleiding gegeven.
Des niettegenstaande blijft de generale directie der ontvang-

sten bevoegd , om zoodanige verwisselingen van standplaats
te bevelen als noodig zal worden geoordeeld , en wel bepaaldel ijk, om de ambtenaren vair de active dienst , beneden den
rang van controleur , <au de eerie directie naar de andere
ober te lal engen.
Atrt, 45.

Bij vacatures van dc p(li ste)r van arrondissements - inspecteur
en controleur, V an t)1111'attgt'i' f:11 van visiteur, zorgt de gotl71e)'nellr, 11aFti' aanleiding all 25 , voor de intermediaire waarneming, doch met inachtneming, dat dezelve nimmer
worde opgedragen aan lieden ,een ambtenaren zijn,
ten ware 7.i1, zoo veel dc ontvangsten betreft, bij den ambtenaar, wiens post rlioGt worden tNaargct)onielt , van 's lands
nlogten r,yli aatigcsteld , of als bijzondere bedienden
1llogten zij n geagrcccrd.
.
De

I4

adr)lenllilg Nan een olltvdlE^L1'S-^)ost hall
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opgedragen Aan tenen anderen ontvanger , behalve op"
plaatsen alwaar oneer dan één ontvanger is gevestigd.
Art. 44.
M et betrekking tot alle posten beneden den rang van conti oleur en ontvanger , doch boven dien van commies , blijft
het regt van benoeming aan Onzen minister van staat, belast
met de generale directie der ontvangsten , onder de uitzocttleritng in art. 46 tot 48 voorkomende.
Bij vacature doet de gouverneur aan den minister eene voordragt van drie personen als kandidaten tot vervulling van den
vacerenden post.
Voornoemde minister benoemt nit of buiten de hem voorgedragen personen.
Art. 45.
De benoeming der conlmiesen bij de middelen wordt , onder de na te melden bepaling, aan de gouverneurs overgelaten , behoudens derzeher verpligting:
a. Tot de aanstelling in de eerste p l aats dergenen , welke
door Ons of door den minister van staat, belast met ede generale directie der ontvangsten , daartoe zullen worden aangewezen , en
b. Tot de meest stipte inachtneming der bcl Onze besluiten van 3 Maart en Mei 7818 , n°. 92 e n 34 , van 15
Augustus 182o , n '. 7 7 , en % an 14 December 182 i , n '. 91, (*)
vastgestelde regelen omtrent de vereischten der personen , welke
tot het bekomen van zoodanige posten bevoegd O n ; zullende
afschriften van die besluiten , door de zorg van de generale
cl^^ta

(*) Volgens het besluit van 3 Maart 1818 , n°. g2 , mogen , tot nadere beschikking Zr. M. , geene audese peisonen , tot opengcvallku en uier soosr afliatfin g vatbare posten of bedieningen , worden voorgedragen of aangesteld ,
clan reeds dienstdoende ant5tenaren , by opklimming , of wel uitgevallen ;
reeds gepenszoneerde ot nog te pensioneren , of te grati fzc eren 's lands beambten. -- liet besluit van I Mei 1818, n'. 54, beveelt de maandel jksché
overleg*ging, aan den IKoning, van eersen staat der, gedurende de vorige
maand , door de hoop staatsambtenai en en eollegien , gedane aanstellingen ;
inhoudende o. a. de namen, ouderdom , dienst j aren en vorige betrekkingen
der nieuw benoemden. -- Het besluit van 13 An us'ns 182o, ri'. 77 , baat de
.tanscliiijving, om tot de posten van cipieis en stokkeknechts in de gevangenrssen , sluiswachters , tolgaat dei s , ene , N an 's rijks werven , v cstin gen, enz., commieseu, giensj a;eis, l,oscliNNPci,teis, brre`eubestcllers en desgelijke , geene andere peisonen , dan , daartoe geschtt te , reztgec all n's Iands
bedzenden ot gegageerde militairen of zeeltede>t, te brnoemen. -- Voc: zoo
vert e er wettigt, onder de voor,. bei,sngT e;^,,cncleu geene genoegzaam geschikte
mo 4 tt'O ;wonden worden, en zij , olie srctaal zip aanbevolen , dors nlogten
Luttc pel^laatst , geeft eindelij k het Lesluit van 1-4 fecenrber 1821 , n o. yi , de
rr,^}lercl , Q n U ook vercheilolelyke
, 4n zelfs gepasportecrden , a.
Cc atollen,

Cc5

it*

ONTYANGSTEN.

directie der ontvangsen, aan de gouverneurs worden medegedeeld.
De gouverneurs zullen telkens van de door hen gedane benoemingen van com iesen kennis moeten geven aan de generale directie der ontvangsten.
Bgaldien daarop , na verloop van veertien dagen , geene
dispositie ter contrarie van de generale directie inkomt , wordt
de gedane benoeming gehouden voor geagreeerd.
Art. 46.
De gouverneurs benoemen de zetters , de dragers van
dwangbevelen en de schatters van het slagtvee, en geven van
de benoetnillg van schatters maandelijks kennis aan de generale directie.
Voor zoo ver plaatseli j ke besturen verlangen , dat de ambtenaren voor de plaatselij ke middelen van rij ks commisslen
worden voorzien , e n de gouverneurs zulks in het belang van
's rijks financien noodig oordeelen , zij n z ij bevoegd dezelve
als 's rijks ambtenaren , buiten kosten van den lande, te commissioncren.
De gouverneurs zenden om het half jaar eene lijst in van
do gemeenten , in welke de plaatselij ke ambtenaren van rijks
commissie;n zij n voorzien, en van de veranderingen, welke te
dezen opzigte , sedert het inzenden der vorige halfjarige list,
inogten z ij n voorgevallen.
De bovenstaande bepalingen zij n niet betrekkelij k tot die
gevallen , in welke de ontvangst der r ij ksmiddelen aan de plaat,
selrke beambten is opgedragen, en in welke W ij Ons derzelver benoeming of agreatie hebben voorbehouden.
Art, 47.
De gouverneur is bevoegd , om de bijzondere bedienden bij
ambtenaren van allerleiëti aard , als zoodanig te agreëren ,
edoch met deze bepaling, dat de bevoegdheid, om voor een
ontvanger te teekenen , beperkt wordt tot het geul van ziekte
of wettige afwezendheid , zonder immer onder Benig voorv^ endsel verleend te kunnen worden aan ontvangers , welke
niet met hun geheel huisgezin in hunne ontvangst zijn gedomicilieerd : ill alle andere gevallen wordt de beslissing van de
generale directie gevorderd.
Art. 48.
Met betrekking tot ontvangers, aan welke meer dan ééne
Ontvangst is opgedragen , onder de gehoudenheid om hunne
pci kzaamheden voor de accijnsen ins die ontvangsten , waar
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zij niet wonen , door een gemagtigden te doen waarnemen,
admitteert de gouverneur voorschreven gemagtigden op d4
voordragt van den ontvanger , en zorgt dat er gecne andere
dan geschikte personen daartoe worden geagreeerd , niet uitsluiting van de zoodanige, welke, uit hoofde van hun beroep,
in een i onmiddellijk verband met de administratie staan , zoo
als brouwers , branders , molenaars en dergelijke.
De gouverneur zendt, om de drie maanden , aan de generale
directie der ontvangsten eerre B ist in van de gedelegeerden,
welke, hij heeft geadmitteerd , met uitdrukking van hunne jaren en beroep , en brengt tevens op dezelve de veranderingen , velkc, te dezen opzigte , sedert het inrenden der laa,st0
Ijst zijti voorgetallen.
Art. 49.
Met betrekking tot de directe belastingen (de patenten
daaronder begrepen) en het kadaster , (*) bl ij ven de betrekkingen van den gouverneur en den directeur voorloopig op alen
thans bestaanden voet, met uitzondering van hetgeen ten aanzien van het contentieuse hierna bepaald is.
Art. 5o.
De commissaris of hoofd-inspecteur van het kadaster, de
fnnctien van inspecteur-generaal waarneinende, op reize en
in eerre provincie ter inspectie z inde, geven dadelijk aan den
gouverneur kennis van het oogmerk hunner reize, nemen bij
denzelhen de vereischte inlichtingen , en overleggen , zoo veel
mogelijk , de werkzaamheden welke moeten worden verrigt.
Art. 51.
De commissaris en hoofd-inspecteur van het kadaster zijn
bevoegd met den inspecteur voor het kadaster briefwisseling
te houden.
Art. 52.
Met betrekking tot de behandeling van contentieuse zaken,,
worden de bepalingen der dispositie van Onzen minister van
staat , belast met de generale directie der ontvangsten, van den
2 sten Augustus dezes jaars , n°. , (t) gelaten in derzelver
geheel , echter ouder de volgende wijzigingen:
a. Dat de magt , aan den directeur opgedragen ten aan ..
zie l van de order tot het voeren van procedures en sluiters
van transactie, van dezen overgaat op den gouverneur, dia
() Verge!. art. KADASTER.
(-I-) Zie deze dispositie hier achter , en dus vóór Liet besluit van 16 gapte
bei ltW , n°, lio.
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daarentegen de inzending der Staten zal bewerkstelligen , welkt
bq de voorschrevene dispositie aan de directeurs was opgedragen.
b. Dat een proces-verbaal tegen een reiziger opgemaakt ,
wegens het niet verklaren van de hij hem zijnde goederen op
het inkomen op de grenzen , tegen betaling der regten en
kosten , door den gouverneur dadelijk zal kunnen worden
buiten effect gesteld , mits de reiziger zi j een vreemdeling ,
welke geenerlei handel uitoefent ; mits de niet aangegevene
goederen behoureu tot zij n dagehlktch gebruik, of uit derzelver
aard en hoeveelheid moeten gerekend worden , niet bestemd
te zijn om daarmede handel te drijven ; en mits eindelij k de
gouverneur reden hebbe om te vooronderstellen , dat de overtreding enkel aan onkunde der wet moet worden toegeschreven.
Art. 55.
Hoezeer , overeenkomstig de bepalingen van het 22ste hoofdstuk der algemeene wet van den 26sten Augustus 1822 (Staats-.
blad n . 58) , de toewij zing en de ontzegging der benaderingen aan den directeur bluft opgedragen , en alleen door
denzelven kan geschieden , is hij echter verpligt, op schriftelijken last van den gouverneur , de toewijzing op te schorten,
wanneer de benaderde zulks heeft verlangd , en de gouverneur
met den directeur over de toewijzing verschilt.
In het ge' ai van zulk eene schorsing geeft de gouverneur
daarvan on,er%siJld kennis aan de generale directie der ontvangsten , en onderwerpt de zaak aan hare beslissing.
Art. 54.
Wanneer de directeur vermeent de admissie van rcene nieuwe
winkel of nering in zout , wijn , gedisteleerd , azijn of bier,
in het geval bij art. } 86 der algemeene wet omschreven , to
moeten «eigeren, brengt hij zulks ter kennis van ,den gouverneur, en , hij verschil vare ge%oelen , vi orclt de beslissing vair
tie generale directie der ontvangsten ingeroepen , terwijl innrid»
dels de oprigting gestaakt blijft.
Art. 55.
1)e intrekking voor een tijd , of voor altijd , van de registers van aangifte , in art. 10 9 van voorschreven wet vermeld ,
geschiedt door den directeur , doch niet dan niet voorkennis
en op autorisatie van den gouverneur ; bij verschil van gevoe-.
lcn , «ordt de zaak ter kennis van cie generale dii cctie der
unt,rctiigsten gcbrcigt,
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Art. 56.
Wanneer een directeur zwarigheid mogt maken om, in het
geval omschreven in art. 296, § 3 der voors. algemeene wet,
de tij delijke lossing ter verkoop uit billeggers toe te staan, en
deswege klagten bij den gouverneur mogten inkomen , kan
deze den directeur matigen tot het geven der gevraagde vergunning.
Art. 57.
Gelij ke magt wordt aan de gouverneurs verleend met betrekking tot het houden van schuiten op de rivieren , wantrekking
neer de autorisatie, ingevolge art. 3/2 der-algemeene wet,
door den directeur moet worden gegeven.
Art. 58.
Voor zoo ver' de directeur , krachtens artikel 516 van voorschreven wet, eene uitzondering in de kantoor-uren wil maken , doet hij zulks niet dan na bekomene toestemming van
den gouverneur.
Art. 59.
Op alle plaatsos , waar een publiek entreptt is gevestigd,
wordt het vergunnen van eene bergplaats tot particulier enteepót aan den gouverneur opgedragen , met vrij lating, om de
uitoefening Nan deze magt aan den directeur toe te betrouwen.
Art. 6o.
Hetzelve geldt mede ten aanzien van de fictive entrepots,
(loch slechts voor zoodanige voorwerpen , welke , of bij de
wet , of b.f bij zondere disposities van de generale directie der
ontvangsten , vatbaar zijn verklaard om in fictief entrepot te
worden aangenomen.
Voor zoo ver deze gunst voor andere goederen mogt worden verlangd , is de gouverneur verpligt , de beslissing van de
generale directie der ontvangsten te vragen.
Art. 61.
Bijaldien eenig verschil ontstaat omtrent de regten . welke
op den invoer, uitvoer of doorvoer moeten betaald worden ,
of over het artikel Nan het tarief, onder hetwelk de goederen
moeten worden gerangschikt , brengt de gouverneur de zaak
ter beslissing van de generale directie der ontvangsten.
Art. 62.
Ten einde echter alle nadeelige vertragingen voor den handel voor te komen, is de gouverneur bevoegd den invoer,
uitvoer of doorvoer van niet verbodene g oederen toe te staan,
wits de belanghebbende vooraf schriftel9 k aanneme , zich te%
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Zullen gedragen naar de beslissing in zijne zaak te nemen , en
tevens borg stelle voor de regten , welke volgens die beslissing zonden verschuldigd zijn.
Art. 63.
Voor zoo ver het paspoort tot doorvoer of uitvoer van
accijns-goederen, met afschrijving , niet kan worden afgeteekend , om dat de uitvoer niet is geschied binnen den be-aalden tijd , of om dat eenig in het document opgegeven
kantoor niet is aangedaan , en echter mogt blijken dat deze
uitvoer werkelijk heeft plaats gehad, is de gouverneur bevoegd,
last tot de afschrijving te geven.
Art. 64.
De gouverneur, in wiens provincie de ten doorvoer aangegevene goederen moeten worden uitgevoerd , is insgel ijks bevoegd om bet kantoor van uitvoer , op verzoek der belang•
Iiebbenden , te veranderen , mits het aan te w jzen kantoor
in zijne provincie gelegen zij.
Bij zeer bijzondere omstandigheden, welke den uitvoer langs
het aangewezen kantoor onmogelijk maken , kan hij een kantoor in eene andere provincie aanwijzen , mits daarvan aan
den gouverneur dier provincie kennis gevende, en onder de
noodige voorzorgen tegen alle misbruik.
Art. 65.
De gouverneur, in wiens provincie de goederen op het
inkomen ten doorvoer zijn aangegeven , vermag het kantoor
van uitvoer te veranderen en een lijder aan te wijzen , mits
hem blijke, dat de goederen zich nog binnen het territoir
zijner provincie bevinden.
Art. 66.
De antorisatie tot invoer of uitvoer , aan of van de zeekusten of stranden des riks, in art. 129 der algemeene vlet
vermeld, kan door den gouverneur worden verleend , onder
gehoudenheid , om daarvan kennis aan de generale directie der
ontvangsten te geven.
Art. 67.
De gouverneurs zijn bevoegd tot de admissie van convooiloopers , expediteurs , scheep-makelaars of cargadoors , op
den voet in art. g der algemeene wet uitgedrukt.
Art. 68,
In de gevallen , bedoeld bij art. 12 der wet op de wijnen
(Staatsblad n'. 20 , van1822), art. 12 der `vet op het buitmalandseh gedistelesrd (Staatsblad n". 5o) en art. 45, n°. Si,
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der wet op het binnenlandsch gedisteleerd (Staatsblad n°.57),
zal de gouverneur bevoegd zin de beslissing, door den directeur, ten nadeele der belanghebbenden genomen , te herzien en te corrigeren , behoudens hun regt van beklag bij de
generale directie der ontvangsten , wanneer zij vermeenen iit
de beslissing van den gouverneur niet te kunnen berusten.
Art. 69.
De kennisgeving van den afloop der werkzaamheden , wegens de opneming in den aanslag van den geoogsten binnenlandschen wijn , welke door de plaatselijke besturen , volgenst
art. 55 der wet op den wijn , van den 27 Julij 1822 (Staats-.
blad n 3. 2o) , ten verzoeke van den directeur moet worden
gedaan , zal voortaan niet geschieden dan op last van den
gouverneur.
Art. 70.
De toelating van bijzondere bergplaatsen der brouwers,
azijnmakers, branders of stgfselmakers , en van de korenmolenaars, in art. 34 der wet op het gemaal , van den 2 i sten
Augustus 1822 (Staatsblad n°. 36) vermeld , zal door de gouverneurs geschieden.
Art. 71.
Alle periodike inzendingen van staten en andere stukken,
geschieden door den gouverneur , welke dezelve met zijne aan-.
merkingen kan voorzien : ook ,in deze zal de meest mogellko
vereenvoudiging moeten worden ingevoerd.
Fo8tergen.
Art. 72.
De gouverneur heeft de aan- en afstelling van brievenbe..
stellers , mitsgaders van de distributeurs , behoudens de bepalingen biervoren bij art. 45 gemaakt, welke alhier warden
gein ha reerd.
Art. 75.
Voor zoo ver eerre nieuwe station voor de paarden-posterij , Bene directie der brievenpost of een distributie-kantoor
opgerigt of een bestaande opgeheven moet worden , wordt de
gouverneur gehoord vóór dat, zoo veel de directies en de
station der paarden-posterij betreft , de voordragt aan Ons
worde gedaan , of, ten aanzien der distributie-kantoren, door
de generale directie der ontvangsten word* beschikt.
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Art. 74.

He opzending der zoogenaamde rebut-brieven is voorloopi g uitgezonderd van de bepalingen op de correspondentie,
tag Ons besluit van den 4den September 1. 1. , n°. g , gemaakt.

Loterijen.
Art. 75.
I'en aanzien der Koninklijke Nederlandsche en der Koninklrlke Brusselsche loterij, blijft de correspondentie in alles
op den thans bestaanden voet.
Art. 76. •
Geen kantoor wordt in Bene provincie opgerigt of opge-.
lieven , zonder dat de gouverneur deswege zij gehoord.
Slot-artikelen.
Art. 77.
Na dat algemeene bepalingen omtrent de comptabiliteit (*)
zullen zij n gemaakt , zullen de betrekkingen der gouverneurs , te
dien opzigte , nader door Ons, of Onzentwege, worden ge^,
regelel.
Art. 78.
In afwachting van nadere bepalingen op het stuk der hnr;togten , (1) wordt aan de gouverneurs liet toezigt over dit gedeelte van de dienst, op den voet der bestaande `vetten en
instructien , bijzonder aanbevolen.
Art. 79,
Het materieel, voor ieder vak van bestuur van 's r ijks inkomsten in de onderscheidene proNincien benoodigd , met
uitzondering van het gezegeld papier . voor zoo ver hetzelve
ten koste van het rij k wordt verstrekt, zal, te rekenen van
den i sten Januarij 1824, door de zorg der onderscheidene
gouverneurs binnen derzelver provincie worden aangeschaft.
De daarvoor te besteden prijzen zullen niet hooger mogen
zijn dan die, welke thans voor dezelve door de generale
directie der ontvangsten worden betaald, ten welken einde aan
de gouverneurs , door de zorg der voornoemde generale dikèctie , kennis zal worden gegeven van de tarieven , waartegen
die voorwerpen tot dusverre aan dezelve zi j n geleverd.
Ingeval in eerre provincie de prijzen honger nlogten wezen
())

Verg-el. art. GELDMIDDELEN.
(t) Verge!. art. BURGTOGTEN.
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dan die , dpQr de &ene ale directieaanamvez ,
het n
terieel voor eene zoocdanige provincie op den t ha t' s gebrutfte.
l e yQet , dot de zoro van de generale diroetio der out..
vangsten , worden versGt4aft.
Art. 80.
Aan de goaverI eurs warrit yyel uitdrukkelijk aanbevolen o^mt
te - Z gen , dat , bij de uitvoering der weiten t alle derzelver
artikelen naar l ehooren worden naargekomen , en eene gelij kmatige werking over het geheele rijk worde verzekerd : tot
bereiking van dit oogmerk zullen zij alle misbruiken en afw jkingen t dezen aangaande, aap de generale directie der
ontvapsten mededeelen; en worden zï daarenboven uitdrukkelilk bevoevd verklaard , om , dien onverminderd , over
voornoemd onderwerp met Dunne ambtuenooten in briefwisseTing te treden , ten einde de misbruiken daardoor des ta
spoediger ontdekt en hersteld zouden kunnen worden.
Art. 81.
411 0 hestaande instructien en reglementen blijven in der;elver geheel, voor ZOQ ver bij het tegenwoordig besluit in
dezelve geene verandering is gemaakt , en zulks tot dat hieromtrent nader door Ons z 4 1 zin beschikt.
Art. 82.
yógr ,of uiterlijk op den isten September i 8,24 , zullen d4
respective gouverneurs aan de-generale directie der ontva gste,
over de werkin g 'er
+^,, een omstandig
.o inzenden
plowerking
b, rapport
be, alin,en van dit besluit; zoo mede o 4ntrent de wijzigingen,
tegen
het jaart $25, na
welke
d arin
a
b
naarr bun oordeel en vei•_
lwegene ondervinding , zouden wensehel k zijn. Op flat tajdstip zullen zij ook bepaaldelijk voordra , ten doen omtrent de
vereenvoudigingen en bezuinigingen , welke in het personeel
van de r iks ontvangstep, in hunne provincien, ruogehjk zouden zijn behoudens den $ oefen en geregelden loop van d ip
dienst aJ mede ten aanzien van de punten, behandeldi art.
9 van Ons besluit van den Oden September 11. , n°. 9.
Onze minister van staat, belast met de generale directie
der ontvangsten, za, die rapporten en voordragten r vergezeld yan ziine considerat;_en en advijs , aan Ons vóór of uit rlij k op den isten October daaraanvolgenden aanbied, .
Onze minister van staat voornoemd is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk zal worden gebragt ter kennis van alle de hoofden van departementen van algemeen be,
I. D. IL St.
Dd
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stuur én cbllegien , en van den raad van state , respectivelijk
tot informatie en narigt.
Gegeven te 's Graven page , den 1 Eden November des jaars
1823 , en van Onze regering het tiende.

(Geteekend)

WILLEM.

Van vege den Koning ,

(Geteekencl)

3. G. DE NEY VAN STREEFKERK.

Accordeert enz.
INSTRUCTIE ten aanzien van de bekeu-

ringen , vervolgingen en transactien,
in het vak van directe belastingen,
in- en uitgaande regten en acc j/nsen.
Resolutie van den 27sten dingustua
1823 , n°. I , aangehaald bij het
voorafgaande besluit Zr. M. van
i6 November 1823, n'. 88, art.52.
De minister van staat, gehoord het rapport van den raad

administratie , bid deszelfs departement , van den 26sten
Augustus 1823. n°. 5, gerequireerd bij resolutie van den
asden te voren, n°. 1.
1 Op Bene voordragt van den referendaris der tste klasse , administrateur der in- en uitgaande regten en acciinsen , van den eden Augustus , n Q . 44;
2 " . Op eerie voordragt van den fungerenden administrateur
der directe belastingen , van den 'Aden Augustus,
n'. 7.
Beide strekkende , om aan do respective directeuren de noodige instructien te geven ten' aanzien van de bekeuringen ,
vervolgingen en transactien , in het vak van directe belastingen ,
in- en uitgaande regten en accijnsen.
neeft goedgevonden en verstaan :
i v. Met intrekking, voor zoo veel noodig, van de vroegere instructien dienaangaande gegeven, te arresteren
de navolgende bepalingen:
Tan
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Van de processen-verbaal.
Art. 1.

Wanneer de ambtenaren van de directe belastingel , inen uitgaande regten en accgnsen , of zoodanige andere personen als, bij de algemeene of bijzondere wetten van voormelde
administratie , bevoegd zi j n verklaard tot het doen van bekeuringen, eenige osertre,iing ontdekken of te weten kocnei ,
zullen zij deswege proces-tienbaal opmaken.
Art. 2.
De processen-verhaal zullen vs orden opgemaakt ter vordering van den minister van staat , belast met de generale directie der ,ontvangsten , en ter vervolging en voortzetting Ar an
den directeur der directe belastingen , in- en uitgaande regten en acciinsen , daartoe domicilie kiezende bij den inspectear van het arrondissement , waarin de overtreding is bedreven.
Ait.5.
De ambtenaren zullen voorts in acht nemen , dat , hoezeer
alleen die onnaauwkenrigheden en verzuimen , welke bij de
wet uitdrukkelijk als nulliteiten zip opgegeven , aan de processen-verbaal de kracht kunnen benemen van acten, die volle
geloof in regten verdienen , het echter van belang is , de navolgende punten in de processen-verbaal duidelijk te omschrjven, naar gelang de omstandigheden zulks vorderen
a. Het uur , den dag, het jaar en de plaats van de ontdekking der overtreding, als ook het begin en het einde
der opstelling I an het proces-verbaal ;
b. De namen , voornamen , qualiteiten en woonplaatsen
van de ambtenaren , bekeurders, en van de personen
die bekeurd worden ;
c. De vermelding , dat , bij het doen der bekeuring , de
ambtenaren voorzien waren van het bewijs hunner aanstelling
d. De duidelgke , beknopte en waarachtige omschrijving
van de daad en omstandigheden , waarin de overtreding
der wet bestaat ;
e. De artikels der wet waar tegen is gezondigd, de toepassing der boeten en straffen , en de aanzegging daarvan aan den bekeurden gedaan ;
hoeveelheid vrn de in beslag genof. De aa31:J1, soort en
mere oeflerd u, benevens derzeiver waarde , welke,
ingeval de bekeurde tegtnwoordig -is, met onderlinge
D 2
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overeeszkomst zal worden bepaald ;
g. De toestand der werkzaamheden in de fabrijk of trafijk,
welke het onderwerp der visitatie is , als ook de ruimte
en inhoud der ketels , kuipen , bakken of andere gereedschappen , waarmede de fraude of overtreding is
bedreven ; (*)
h. De vermelding, of de bekeurde , op daartoe gedane
uitnoodiging van de ambtenaren , tegenwoordigi s, zoo
bq de ontdekking van de overtreding als bij het opstellen van het proces-verbaal, of wel door ween In) is
vertegenwoordigd geworden;
i. De uitnoodiging aan den bekeurden of deszelfs vertegenwoordiger, om het proces-verbaal mede te onderteekenen en daarvan afschrift te ontvangen , met vermelding, of aan die uitnoodiging is voldaan ;
k. Bij afwezendheid van den bekeurden of iemand zijnentwege , of wel, wanneer hij de registratie wil laten voorafgaan , de verklaring , dat , binnen 24 uren na den
dag der registratie , een afschrift van het proces-verbaal
zal worden gedéponeerd ten raadhuize , ter beschikking
van den overtreder ; van welke formaliteit nader op het
originele proces-verbaal zal moeten bl ij ken ;
1. De acte van depot der aangehoudene goederen of transportmiddelen , ten naastbij gelegen kantore van betaling;
m. Bijaldien, voor de sluiting van bet proces-verbaal , i ^i
beslag genomen goederen , transportmiddelen , paarden
of ander vee, overeenkomstig de wet, onder borgtogt
zijn ontslagen , de vermelding van den persoon die
borg heeft gesteld , het bedrag waarvoor , en de bewijzen deswege gevorderd;
4. De beëediging en de registratie van de processen-verbaal , met vermelding van dag , uur en plaats , waarop
die formaliteiten zijn verveld, alsmede de naam en qualiteit der ambtenaren , ten wier overstaan en door welke dezelve zijn verrigt.
Art. 4.
liet originele proces-verbaal , zoo mede het afschrift, bestemd om aan den bekeurden te worden uitgereikt of ter zijner dispositie gesteld , zullen op zegel moeten geschreven wor'
den ; met uitzondering der processen-verhaal wegens overtreding van de wet op de patenten.
(^`) Vei gel. art. BINNENLANDSC11 rZDISTELEERD, (,Ic, stak, b1e .9.)
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Art. 5.
De processen-verbaal zullen dadelijk , immers zoo spoedig
mogelijk , na de ontdekking der overtreding, worden opgemaakt , en , terstond na derzelver bebediging en registratie,
in originali worden opgezonden aan den inspecteur van het
arrondissement , ssaarin de overtreding is bedreven.
Ge1gktijdig zal ook , en zulks tot nader daaromtrent
zijn beschikt, door de bekeurders enkel afschrift van het proc sverbaal worden gezonden aan den administrateur, wiel,
de zaak aangaat, en wel zonder eenigen brief van geleide
zullende in alle gevallen bet getal der afschriften niet meereer mogen bedragen dan twee , als een voor den bekeurden
en een poor den administrateur.
Art. 6.
Zoodra de arrondissements-inspecteur een proces-verbaal
van overtreding heeft ontvangen , zal hij de gronden en omstandigheden der bekeuring behoorlijk onderzoeken en terstond daarvan verslag doen aan den directeur , onder toezending van het originele proces-verbaal en van tle transac-'
tie , indien dezelve reeds voorloopig mogt zyn aangegaan.
Art. 7.
De processen-verbaal zullen , zoo ter arrondissements-inspectie als aan de directie , worden ingeschreven in, bet daartoe bestemde register, waarvan het model hiernevens is gevoegd, sub litt. A. (*)

TTan de lekenring door schatters voor het ,personeel gedaan.
Art. 8.
De formaliteiten en verdere verordeningen , biervoren gerr ld , ten aanzien van gewone bekeuringen, door de ambtep tren van de directe belastingen, in- en uitgaande re kten en
'accijnssen gedaan , zijn niet van toepassing op de zoodanige ,
%mike liet gevolg zijn van taxatien, opnemingen of tellingen ,
door rijks schatters verrigt. (-i )
Art. '.
Ingeval de bevincling van de r i ks schatters van eene door
den schatpligtigen begane overtreding doet blijken , zal deswege een proces-verbaal of schriftelijke verklaring worden opge(*) Daar de modellen, big deze dispositie bedoeld, s n minder algemeen
belang zijn , laten wij dereli e achterwege,
(t) Veege l. Art, PERSONELE BELASTING. (te.

D 3

R d.

st a l,

bladz. ^ 9.)
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maakt , welke aan geene nadere bepaalde formaliteit is onderworpen dan dat, zoo wel de originele verklaring als het af-schrift, bestemd om aan den schatpligtigen te worden beteekend , op zegel zullen moeten geschreven worden.
Art. io.
De voorschreven processen-verbaal zullen dadelijk door de
schatters worden ter hand gesteld aan den controleur wien de
zaak aangaat , en zal laatstgenoemde ambtenaar alsdan, na
gedaan onderzoek , dezelve doen toekomen aan den ontvan
ger , ten einde deze de boeten , tegen de overtreding bepaalt , mitsgaders de regten en kosten, nittrekke op het daartoe bestemde memorie-kohier, en aan den schatpligtigen on'cermi ld kennis geve van het beloop van het door hem verschuldigde , met i itnoodiging, om dat beloop, binnen den
tijd van acht dagen , ten zijnen kantore te komen voldoen.
Art. 1.
Aan de schatpligtigen zullen e voor het
regt, des
verkiezende, de gewone termijnen van ; r ^ ien gelaten, doch de geincurreerde boeten (met uitzondering van die,
bij art. 64 van de wet op bet personeel genoemd) en de kosten , zullen in eens moeten worden voldaan. Indien de boetschuldige zijn verlangen mogt te kennen geven om te transigeren , zal de ontvanger hem naar den arrondissements-inspecteur verwijzen, aan wien hij dadelijk , en door tusschenkomst des controleurs, het proces-verbaal , zoo noodig,
voorzien niet ,zjne aanmerkingen, zal doen geworden.
Art. 12.
Bijaldien de bepaalde acht dagen verstreken zijn , zonder
dat de schatpligtige zich van de betaling der boete en kosten
zal hebben gekvteten, of zij n verlangen te kennen gegeven,
om dienaangaande te transigeren , zal de ontvanger , des noods,
eene laatste waarschuwing , met bedreiging van vervolging voo r
den regter , aan denzelven doen toekomen , terwijl alsdan, na
verloop van den termij n van drie dagen , het proces-verbaal
door den ontvanger zal worden gezonden aan den controleur , en door dezen aan den arrondissements-inspecteur , ten
einde daaromtrent tip orde te werk gegaan als by art. 6 voor
de gewone bekeuringen is bepaald.
Van de vei- olgïng en.

Art. 17.
De d'ree teuren 7i, n gctnagtigd oen, zonder voor.ef^aarde
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autorisatie van de hoofd-administratie , in regten te doen vervolgen :
a, Alle bekeuringen wegens overtredingen tegen de wet op
de patenten ;
b. Alle bekeuringen in het vak van in- en uitgaande regten en accijnsen , gedaan tegen onbekenden i
c. Alle zoodanige andere bekeuringen , wegens overtredingen , van de wetten op dc directe belastingen , in- en
uitgaande regten en accijnsen , waarvan het gezamenlyk
bedrag der boete en .verbeurdverklaringen de som valt
twee honderd en p y f tig gulden niet te boven gaat.
Art. 14.
De afdoening der bekeuringen , op den voet bij art. 253
der algemeene \ wet op de in- en uitgaande regten en accijn
sen voorgeschreven , zal mede door de directeuren worden
verrigt zonder tusschenkomst der hoofd-administratie.
Art. 15.

De speciale autorisatie van de hoofd-administratie wordt
vereischt :
a. Tot de vervolging van al die overtredingen, waartegen
gevangenis of andere lijfstraf is bepaald , anders dan in
het geval , bij het 2de lid van art. 225 der voormelde
algemeene wet voorzien;
5. Tot de vervolging van zoodanige overtredingen , waarvan de beloopene boete en de verbeurdverklaringen te
zamen de som van twee honderd vultig gulden te
boven gaan; met uitzondering echter van die bij §§ a
en b van art. 13 vernield;
c. Tot de vervolging in appel of honger beroep van alle
zaken, zonder onderscheid ;
d. Tot de toepassing van straf van gevangenis lig art. 225
der meergemelde algemeene wet bepaald , bij vonnis uitgesproken tegen de zoodanigen , die buiten staat zjn
de hun opgelegde geldboete te voldoen.

Van de transactien.
Art. 16.
De directeuren zullen , zonder voorafgaande tusschenkomst
of autorisatie van de hoofd-administratie, definitief beslissen:
a. Omtrent alle transactien over boeten , voortspruitende
uit overtredingen tegen de wet op de patenten.
Dd
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b. Ten aanzien tan transactien over boettn vérbt $4

verklaringen, l oortspruitende uit overtredingen tegen HE
wetten op de directe belastingen , in- en nit'ga aande rt g-ten en accijnsen, wanneer het bedrag der volle beloopene boete en der verbeurdderklarih en de som van
twee honccerá 'v J„ tl ff gulden niet ie bciveri gaat.
Art. 3 7.
Aan de speciate ës issing Aer iiO'o'fd-adh ifftratie zullen
'voraen onderworpen
a. tre tránsaé 'tieb, betrefrende zoodáhige ov trectingen ,
welke, onvermindér`dd boete eh verbearc 'r &k rijg, met
gevangenis- of andere lijfstraf zijn strafbaar gesteld , ander* dan in het gévál van bet 2 e lid van ast. 225 der
i wils genoemde algemeene wet;
Z, é 't'r""án'sac ien , wegens overtredhaggen door onkettAdeki
bedreven.
Art. 13.
Voor zoo verre de directeuren motten vet{me eenen Gene bekeuring , op de wet gegrond , om bijzondere redenel, btuitén
vervolging te 'snoeten stellen, zonder eenige som voor boete
of confiscatie 'te bedingen, zal duwego'vooraf et n. gemotia
p i^tratte
ti moeten worden,
óofd-adm^
veerd rapport aan dee la
gedaan.
,47gerneene bepalingen.

A •t. t 9.
Vfen aàttziën váf '1e zakën , waarover de beslissing l aan de
hoofd-administratie is voorbehouden , zullen ide processen'
Verb-a#I, transactien; of verzoeken tot transactie , rat de verdere stukken tot de zaak de kboot{ende , door den directeur
opgezonden vvnrdén aan de hoofd-'a iii tratie , met des elfs
eonsideratien, zoo o ^ treot de merites 'der zaak zelve, als
omtrént die termes to`t het Adnnern en vans transactie , of tot
vervolging der zaak,
Art. 20,
De processen•veThaal , welke z ij n opbetnaakt wegens misladen of misdrijven, die, volgens art. 248 en 3233 der algetneene wet op den ophef der in- en uitgaande reten en acc}nsen , aanleiding geven tot vervolging van wege bet publiek

ministerie, zullen , bij afschrift, door den directeur onmiddcll jk worden ingezonden aan den officier bij de regtb ank ,
onvcrnainclerd de t ervolging der actie van de administratie ,
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wegens eette ovvetti'eding in hetzelfde proces-verbaal vertnèld4
De dir `etttïiren zullen mede afschriften van v orz. proces
t6i=herbaal opzenden aan de hoofdadministratie, rhe hith

firigt bvrer liet verrigtte in dezen.

Art. 21.
i% déi tdi`recteuren bijzonder aanbevolen , om, ten
aanzien der zaken waarvan de behandeling aan hen ifs over
1 t geente régterlilke vervolgingen te autoriseren, dan
zich 'behoi*lqk heblben verzekerd van de jiridipie
Wa'd&t
tittgrbisililieid der bekje+ ring t zij zuilen -daartoe zich' kunnen voorzien van het advijs der rijks advocaten 4 van de
ailvoéa'te i d+e'r administratie,
Ingeval omnt`rent de taak verschillende gevoelens bestaan , of
*el dat id zelve van een bijzonder belang of van eersen teedede directeuren tde hoofd-administratie
3g , zul
kett
, aliorais definitief daaromtrent worde beslist.
l'aadpfë
Art. 22.
De 'directeuren Mhllen met de rneestmogehjke o rigtiglieid
te r rè tk 'ghan in het tot4láten tot transactien, dear, *e ar deze
gunst kan vonden toegestaan, en vooral zorg Ylragen, dat de-.
ge é renrédigd zijn aan den aard der overtreding en aan
de meer of min verzachtende Omstandigheden der zaak.
Art. 23.
ais alle vno issen , welke ten voor- of nadeele van de
dibinist"rátie worden geslagbn , zullen door de directeuren
ántver ld afschriften worden gezonden aan de booid-admi.nistVatie', met bij voegiiig van hunne gemotiveerde vaordragt
*opense verdere béhitnndeling der zaak.
Zij zullen tevens zorg dragen dat, ingeval tegen de admi,nistratie in eerste instantie of in appel een nadeelig vonnis is
gèslen , of wel dat de conelasien van dezelve niet ten Volle
toegewezen, door de advocaten appel of cassatie, wanneg
dit te 'pas jkomt , binnen Benen peremptoiren termijn ,
se`04E6 ' oi-dt itgeteekend ; deze verpligt'ing is niet to
lqk op die gevallen , in welke de toegewezene boete is i rastgesteld op of boven het minimum b ij de wet bep dld,, itoch
ook op de condemnatie in of op compensatie der kosten ,
als wanneer het al of niet aanteekenen van. appel 'of tassàtie
aan liet oordeel van den directeur wordt overgelaten.
Art. 24.
V66r den tienden van elke maand zal door de directeuren
aan de hoofd-administratie worden ingezonden een, staat, inDd 5
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gerigt 'overeenkomstig- het hiernevens gevoegde model , sub lift,
B. . (*) , bevattende alle die zaken , waarvan de beslissing en afdoening aan hen bij de tegenwoordige instructie is opgedragen , en IN aaromtrent bereids Bene dispositie door hen is genomen.
Om de drie maanden zal bij genoemden staat nog worden
gevoegd de opgave :
i v. Van al de zaken , iNaaromtrent de beslissing aan de
boofd-administratie is voorbehouden, en welke alsdan
nog aanhangig zijn, of gedurende het quartaal afgedaan;
2 °. Van al de processen-verbad , welke , hoezeer ter beslissing aan den directenr overgelaten , echtèr met het einde
van het quartaal door geene dispositie zijn opgevolgd.
Genoemde driemaandelgksche opgave zal volgens hetzelfde model worden ingerigt als de maandstaat , en
zoodanig worden zamengesteld , dat dezelve de verzameling zal bevatten van al de bekeuringen, waarvan
de processen-verbaal tot het einde van het quartaal
ter directie zij n ingekomen , en die op de vorige maandstaten nog niet als definitief afgedaan zij n opgegeven.
Art. 25.
De registers en staten , bid art. R en 24 dezer instructie
hervat , zullen afzonderh k gehouden worden voor de admi,nistratie der directe belastingen en voor die der in- en uitgaande regten en accijnsen : zoo mede zullen de processen'verbaal en transactien , vonnissen en andere stukken , worden
ingezonden aan den heer administrateur van dat vak , waartoe
de stukken behooren.
Art. 26.
De , bepalingen , in deze instructie vervat , zullen alleen en
bij uitsluiting worden toegepast op de overtredingen , welke sedert O. Januarij 11. zijn bedreven , en zal dien overeenkomstig
-worden te werk gegaan , te rekenen van 1°. September aanstaande.
2°. De enz.
r') ZYe de nool op at t . ;.
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BESLUIT van 16 September 182 ,
rl c . 110.
WU' WILLEM enz.
Gelet op artikel 82 van Ons besluit van den 16den NoVeinber 1823, e. 83;
Willende voortgaan met de regeling van al hetgeen betrek410 is tot bet bestuur en toezigt over de onderscheidene
vakken der ontvangsten in de provincien , en tot eene opvolgende vereenvoudiging in derzelver beheer;
Gezien de rapporten , zoo van den raad der ontvangsten
als van Onzen minister van financien , president van dien.
raad , en van Onze staatsraden , administrateurs der posterijen en verdere middelen van vervoer , en van de directe
belastingen , in— en uitgaande regten en accijnsen ;
Gelet op de bid dezelve rapporten gevoegde berigten van
de gouverneurs der provincien ;
Gelet op Onze besluiten van den Oden September en 16den
November 1823 , n o . 9 en 88,
Hebben besloten en besluiten
ALGEMEENE BEPALINGEN.
A rt. 1.
n alle die gevallen, in welke de gouverneurs der provincien zich , krachtens Ons besluit van den 16den November
1825 , n". 83 , moesten vervoegen bij Onzen minister van'
staat, belast met de generale directie der ontvangsten , wenden zij zich onmiddellijk aan den administrateur van dien tak
tier ontvangsten tot welken de zaak betrekkeli j k is , en wordt,
in het algemeen , al hetgeen van den minister voornoemd, bij
het gemeld besluit was gezegd , toepasselij k verklaard op de
administrateurs , ieder voor het toevertrouwd vak van bestuur.
Art. 2.
Alle beschikkingen van het hoofdbestuur gaan uit op naam
van den administrateur , welken de zaak betreft , zelfs in die
gevallen , waarin deze Iaatste verpligt was de zaak vooraf bi j den
raad van ontvangsten in overweging te brengen.
Art. 5.
De betrekkingen der gouverneurs tot bet hoofdbestuur, worden uitgebreid en gewijzigd op den voet hierna omschreven.
Art. 4.
In plaats van directeurs , zullen voortaan aan de gouver
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Beurs worden toegevoegd een provinciale inspecteur 1,06r de
registratie, en een provinciale inspecteur voor de directe belastingen , in, en uitgaande regten en accijnsyen , behoudens
de uitzonderingen, welke ,voor sommige provincien mogelijk
zullen worden bevonden.
;Deze provinciale inspecteurs zijn leden van den raad ,d.er
gouverneurs.
De toepassing van het bovengemeld beginsel zal , in zulke
provincien alwaar thans nog directeurs aanwezig zijn , kunnen
uitgesteld blijven indien het belang van de dienst zulks mogt
toelaten of wensehelijk doen oordeelen, doch zal er in geen
geval tot Bene uleuwe benoeming van directeurs overgegaan
worden.
Art. 5.
! In alle provincien , waar directeurs aanwezig blijven voor
beide de vakken , zoo der registratie als der directe belastingen , in- en uitgaande regten en aco jnsen , of voor een van
beiden, zullen de betrekkingen van den directeur of de directeuren , in alle opzigten , op gelijken voet voortduren , als
zij bij Ons besluit van den 16den November 1823 zijn geregeld.

Van de betrekkingen der gouverneurs tot de hoofdadministratie.
Art. 6.
Ten einde de administrateurs in .staat te stellen , om een
doelmatig gebruik te .teken van de bevoegdheid , aan hen bij
artikel 2 6 van Ons besluit van den 16den November 1825,
no. 88 , gegeven , en ben in bet algemeen in staat te stellen ,
de verdiensten der finaneáde ambtenaren te beoordeelen , zullen de gouverneurs gehouden z jn yaarlijks, aan ieder clerzeive ,
voor zoo veel betreft het hem toebetrouwd vak van bestuur,
staten in te zenden, houdende eerre personele bescimping
van Alle de in hunne provincie werkzame ambtenaren, tot de
rijks ontvangsten behoorende, met naauwkearige opgave van
de hoedanigheden , welke die ambtenaren , tot bevordering of
tot verplaatsing, meerder of minder in aanmerking beboorea
te doen nemer.
Art. 7.
Bij uitbreiding van artikel 32 van Ons voorschreven besluit , wbrden de gouverneuurs gemagtigd , opheffing van by-
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pothecair verband te verleenen voor Hitgemige t ilittem y
successie , na dat deze regten geheel zijn beta1d. ,
Art. 8.
De magt , bij artikel 53 van dat besluit tot kwijtseheldi tig ,
of vermindering van boete aan de gouverneurs gegeven , wort
uitgestrekt
a. Tot de boeten ,bij de wet op het zegel vastgesteld, enk
bq voorschreven artikel , ginder n" vermeld, wan*egt
dezelve minder bedragen dan veertig guldens (40),
b. Tot alle overtredingen van artikel t 3 der wet op do
successien, van den 27 December 1317 (Staatshlaci n
37) , begrepen onder de bepalingen van artikel 33 , n°.
3 , van Ons besluit van den i6den November 1 823 ,
n . 88 , zonder uitzondering omtrent de hoegrootheid
van den boedel, wegens welke de boeten mogten zji
verbeurd.
Zullende, dienvolgens, de gouverneurs, in de hierv g ren en
in art. 33 van Ons voormeld besluit bepaalde gevallen, mogen beschikken op de aan hen onmiddellij k geriste verzoeken
of op die , welke, aan Ons, of aan de administratie ingediend
zijnde, aan hen ter dispositie worden verzonden.
Art. 9.
De bevoegdheid , bij artikel 41. van Ons meergemeld besluit aan de gouverneurs gegeven , qm de ambtenaren van
de active dienst door schorsing te straffen, wordt uitgestrekt
tot den tijd van eene maand.
De gouverneurs geven maandelijks fan liet hoofdbestuur
kennis van de schorsingen , welke zij hebben opgelegd , of in
het geval van artikel 4o goedgekeurd , met korte vermelding
van de redenen.
Art. 10.
De benoeming der commiesen bij de middelen , zoo als
die bij artikel 45 van Ons voorsz. besluit aan de gouverneurs
is opgedragen , zal definitief zijn ; wordende dezelve mitsdien
ontslagen van de verpligting, om , telkens bij het doen der
benoeming, kennis van dezelve te geven aan den administrateur.
Deze kennisgeving zal mitsdien slechts eenmaal in de maand
plaats hebben, en het bewijs moeten opleveren , dat de benoemde personen de vereischten bezitten , bij Onze besluiten
daaromtrent voorgesehreven.
Art. 11.
8 uitbreiding van de , bepalingen, bij art. 52 van dat be,
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slot gemaakt , ,omtrent de behandeling van contentieuse za-.
ken , en waarbij wel bijzonder is geinhereerd Bene beschikking van Onzen minister van staat , belast met de generale directie der ontvangsten , van den 27sten Augustus 1823 , n', i,
wordt al verder vastgesteld
de voorloopige
magtiging
magtigingb
van het hoofdbestuur,
1 v . Dat r
pb
^
bij arti el ^, o , § a. van ' voormelde beschikking voorbehouden , niet meer vereischt wordt tot de vervolging van alle
bekeuringen , zonder onderscheid , ten laste van vreemde of
onbekende schippers, voerlieden en andere personen , die ,
krachtens artikel 221, en het eerste Iid van artikel 225 , der
algemeene wet van den 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38),
reeds in verzekerde bewaring zullen zijn genomen, mits echter daarvan terstond kennis aan het hoofdbestuur worde
gegeven.
2°. Dat dezelve voorloopige magtiging , bij artikel 15, § 5
van voormelde beschikking voorbehouden, slechts dan zal
worden vereischt , wanneer het vereenigd bedrag der boete
en verbeurten vijf honderd guldens ( f Soo) te boven tat ,
of wanneer er twijfel bestaat omtrent de toe te passen artikelen der ,wetten , of omtrent de uitlegging van den duidelijken
letter derzels e ; blijvende de gouverneurs in deze gevallen
gehouden , de autorisatie van het hoofdbestuur in te roepen,
boe gering het beloop der boete of der verbeurte wezen
inogt.
3°. Dat de gouverneurs insgelijks , zomer eenige magtiging
van hooger hand , de administratie in appel of cassatie zullen
kunnen doen verdedigen in alle die gevallen , in welke zij
bevoegd zijn , de autorisatie tot het aanvangen der regtsvordering te geven.
Zullende de gouverneurs evenwel het hoofdbestuur moeten
raadplegen , wanneer de door partij in appel of cassatie voorgebragte middelen , een ongunstigen uitslag mogten doen
vreezen.
4'. Dat de gouverneurs de administratie insgelijks moeten
raadplegen wanneer de rijks advocaten , of de advocaten van
het bestuur, bedenkingen mogten hebben tegen de juridique
gegrondheid der zaak , welke voor den regter moet worden
gebragt, en zulks onder overlegging van de memorie, hun
door voorschres en advocaten ter hand gesteld.
5°. Dat de gouverneurs in die gevallen, in welke devervolging zonder boogere magtiging kan plaats hebben , bevoegd

ONTVANGSTEN.

451

zijn ora de aangegane transactie gded- of af te keuren , mits
zich gedragende overeenkomstig artikel 22 9 der wet van den
2 6 Augustus 1822 ; en geene transactie goedkeurende, wanneer een vonnis , hetzij ter eerster instantie , of in hooger
beroep, ten voordeele van de administratie is gewezen.
Art. 12.
De bij artikel 21 der meergemelde ministeriele beschikking
van den 2 7sten Augustus t823 , n". t , opgelegde verpligting , tot inzending van enkele afschriften van alle de ten
voor- of nadeele der administratie gewezene vonnissen , aan
het, hoofdbestuur , wordt beperkt :
a. Tot de vonnissen in zaken , waarin de voorloopige magtiging van het hoofdbestuur tot liet vervolgen vereischt
wordt.
b. Tot de vonnissen in alle andere zaken , welke ten nadeele van het bestuur gewezen zijn.
'ren aanzien van andere voordeelige vonnissen , zal het
voldoende zijn melding van dezelve te maken op de periodique staten van contentieuse zaken , welke aan het hoofdbestuur moeten worden ingezonden.
Art. 13.
De bepalingen , bij de voorgaande artikelen gemaakt, benemen geenszins aan den administrateur de raagt, om daar,
waar hij zulks noodig oordeelt , een bepaalden last omtrent
de afdoening of behandeling eener zaak te geven , aan welken de gouverneurs zich stiptelijk zullen moeten gedragen.
Art. 14.
Bij uitbreiding der magt , bij artikel 59 van Ons besluit van
den 16den November 182i , n°. 83 , aan de gouverneurs gegeven , wordt hun vergund bet toestaan der verlenging van
den tijd van entrepot voor accij ns-vrije goederen , bij het 2de
lid van artikel . 88 der algemeene wet, op den daarbij omschreven voet, aan de administratie opgedragen.
Art. 15.
De tnagt, bij artikel 63 van het evengenreld besluit, aan de
gouverneurs gegeven , tot afschrijving van het paspoort , tot
doorvoer of uitvoer van accijns-goederen, in de daarbij omschrevene gevallen , wordt uitgestrekt tot de documenten tot
den invoer of vervoer der goederen strekkende , mitsgaders
tot alle materiële defecten in de paspoorten of documenten,
met dit gevolg, dat de gouverneurs dezelve , als behoorlijk
gezuiverd, zullen mogen doen aannemen , indien voldoende
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v A uiWo( , 'weder invoer of opslag ter bestent:,,
n iug, C4 vo9r zoo verre geene veemoe eng van misbruik hestaPA,
Art. 16.
De gouverneurs kunnen insgelijks de teruggave dope v9A e-;
Tien van den B estelden borgtogt voor binnenlandsche pasprtun , welke mogten zijn verloren geraakt, mits blake vqn
t verblijf der goederen binnen 's lands.
Art.17.
ij zijn almede gemagtigd , de tereggave te beverar} ,' nip
het gevolg kan zijn van verkeerde aangifte der regten , vodgans artikel x25 en LA der algemeene wet van den a 6sten
4.t 144 182.
Art. 28.
e bij art, 6i van Ons besluit van den iaden I)Tgvemher
1823 , n 1). 88 , aan de gouverneurs verlee g ee aagt , tot het
';ewnderen der kantoren van uitvoer, wordt in zoo verre uitgetreid , dat dezelve ook buiten zeer bijzondere ornstarzdig4e4e4 , Qp verzoek. der belanghebbenden, ter itvper 4uJlen kunnen aanw ijzen een daartoe open kantoor in cane ani.dere provincie.

Val c(e beJrekkingen der goiwerneurs, daar en waar
geene directeurij aanwezig 4n.
Art. 29.

hi alle die provincien , in welke voor een der ?vakken ,
hetzij van de registratie, hetzij van de directe belastingen inen uitgaande regten en accij nsen , hetzij van beide, geen afzonderlijke directeurs aanwezig zullen zijn, gaan derzelver betrekking-en geheel over op den gouverneur, welke bulaat
neet alle die werkzaamheden , welke , hetzij bg de wet , tiet4
bij Ons besluit van den Eden November 1823 , n 9. 88, aau

opgedragen.
Art. 20.
in die gevallen , in welke de beslissing van den ,directeur
aanleiding kan geven tot een beklag aan gedeputeerde staten,
is de gouverneur bevoegd, dit gedeelte der werkzaamheden
de directeurs zijn

aan de hem toegevoegde provinciale inspecteurs op te dragen,
en , voor zoo verre hij verkiezen mogt dezelve in persoon uit
te oefenen, zal hij zich onttrekken 'aan de beraadslagingen op

kIagteu , telei do door hem genomen beschikking.
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Art. 21.

De provinciale inspecteurs , aan de gouverneurs toegevoegd
fijn gehouden hen de behulpzame hand te bieden iii al hetgeen betrekking heeft tot het prak van bestuur waarvoor zij
benoemd zijn : zij zijn deswegens onmiddellijk met de gouverneurg werkzaam , en zorget1 dat alle schrifturen, daartoe
betrekkelijk, naar behooren worden verrigt.
Art. 22.
De gouverneurs zijn bevoegd, de behandeling van de bijzonderheden der administratie aan de provinciale inspecteurs
op te dragen , met dien verstande echter, dit alle eigenlijk
gezegde orders alleen door de gouverneurs kunnen `morden
gegeven.
Art. 23.
In die provincien, alwaar geen directeurs der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen aanwezig zullen
zij n , zullen, onder het onmiddellijk beheer en bevel van dept
gouverneur , de werkzaamheden voor het kadaster aan der
inspecteur van het kadaster worden opgedragen ; aan welke $
tot goedmaking der benoodigde kosten , de gels one schadeloosstelling zal worden toegekend.
In de provincien alwaar de bovengemelde directeurs vaorloopig worden behouden , zal alles op den tegenwoordigcn
voet blij ven voortduren.
Art. 24.
Bij de administratie der posterijen zullen vdorloopig twee
inspecteurs-generaal kunnen warden benoemd , ter vervanging , voor zoo veel het doen der inspectien betreft $ van de
thans bestaande vier districts-inspecteuren.
Art. 25.
De bepalingen van art. 18 tot art. 22 van Ons besluit van
16 November 1825 , n°. 88 , zijn op de inspecteurs-generaal
der posterijen toepasselijk.
Art. 26.
Aan ieder der gouverneurs zal een ambtenaar voor de dienst
der posterijen en verdere middelen van vervoer worden toe
gevoegd , wiens betrekkingen met den gouverneur dezelfde
zullen zijn als die der provinciale inspecteurs van de registratie en van de directe belastingen , in- en uitgaande regten ert
accijnsen , met uitzondering , dat gezegde ambtenaar in dett
raad van den gouverneur scene zitting neemt.
I ^ D II, Stk

Ee
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Art. 27.

De functieti in bet vorig ,artikel vermeld , worden opge=
dragen aan den controleur bij het postkantoor in de residenti e
van den gouverneur, of wel aan een anderen minderen ambtenaar der posterijen iu dezelve residentie , voor zoo verre
aldaar geen controleur mogt aanwezig zijn : gemelde postbeambte , aan den gouverneur toegevoegd , blij ft , dien onverminderd , zijne betrekking hij het postkantoor behouden.
Art. 28.
De gewone inspectie-reizen zullen aan den ambtenaar der
poste,liett , r\elke aau den, gouverneur is toegevoegd , kunnen
worden opgedragen.
Art. 29..
Bij uitbreiding der bepalingen van art. 72 van Ons besluit
van den ebden 1Novemb.;r 18 23 , n°. 83 , wordt aan de gouverneurs de af- en aanstelling van de kantoorkucchteu en
busltonders opgedragen , en verder bepaald , dat de door hen
te doene aanstellii gen als Lieilnttiei zullen worden aangemerkt,
mits daarvan op bet einde der maand aan den administrateur
kennis gevende , en, dezen aangaande , in acht nemende,
hetgeen hiervoren
, omtrent de cowcnisen is bepaald.
Art. 50.
'ren aanzien van bet toestaan tier verloven aan postambtenaren door cie gouverneurs , blij ft alles op den voet , saarup ltctzehe is geregeld bij o)tis bezlait van den 29',ten Augustus L82', n°. 133. (*)
Art. Si.
De directeurs der postkantoren hebben het regt, om d•
brievenbestellers voorloopig in hunne fuztctikn te schotsen ;
lij geven diiarvan onmiddellij k kennis aan tien gouverneur,
die deatiitshel9k beslist.
Art. 52.
uitbreiding van het vastgestelde, bij art. 75 van °n er
'voors. besluit van den i f}den November 1825 , tcordt bepaald , dat geen postrit zal worden verlegd noch ingetrokken , alttorens de gouverneurs der provincien , over welker
grondgebied hetzehe loopt, deswege zijn gehoord.
( 4 ) Dit heiluit van 29 Augustus 1814 , ra°. i53 , behelst hoofclsakeii j k , den
ue gouverneurs de bevnegdbexd
hebben, , om de raagt tot !iet gevern von
verlof aan de postarnbtenareu, voor met langer dale sccrtrot sage*,
da
iaspectfar1 ta directetixs der poiteri, en op te dragen,
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Art. 5.
Tje gouverneurs verleenen noch wijzigen eenigeii 'vrijdom
van briefport, en nemen gevee beschikkingen, v aarnit Bene
verandering in de aankomst , het vertrek of den loop der
posten kan voortvloeijen ; zit doen echter hieromtrent , des
goed -vindende, de noodige voorstellen aan het hoofdbestuur.
Art. 54.
Zij zijn bevoegd om , in bijzondere omstandigheden , de
directeurs der postkantoren tot het bezigen van estafetten en
andere buitengewone transportmiddelen tot den vervoer der
brievenmalen te magtigen , en geven daarvan telkens kennis
aan het hoofdbestuur, op dat voor' de betaling der kosten
wvrde gezorgd.
Art. 35.
De voorziening , bij artikel 74 van Ons besluit van den
I Eden November 1823 gemaakt , en bij Ons besluit van den
2 7sten Februari) 182 4 f n°. io5 , (*) uitgebreid , blijft hij
voortduring in - kracht.
Art. 36.
De maandstaten en daartoe betrekkelijke stukken , welke ,
ten gevolge van bet reglement op het algemeen beheer der
geldmiddelen, vastgesteld bij Ons besluit van den 24sten 0e7
tober 1824 , n°. 6 9 , (1-S) door de postdirecteuren aan den
gouverneur moeten worden ingezonden , zijn niet begrepen
der de uitzondering bij het vorig artikel vermeld.
Bij aldien deze stukken niet op den bestemden tijd inkomen',
zijn (le gouverneurs bevoegd , aan den nalatigen directeur do
boete op te leggen, bij de vroegere instructien der posterij en bepaald , mits daarvan aan de administratie kennis gew

on-^

'ende.

Art. 37.
Door de bepalingen van het tegenwoordig besluit , wordt in
geenen dcele afgeweken van hetgeen bij vroegere besluiten of
()) Volgens het alhier bedoelde besluit N an 27 Februari 1824 , n°. 1o5 ,
zij n van de bepalingen: , ten aanzien van bet voeren van briefwisseIing tnssc},en
het departement der ontvangsten en de daaronder behoorende ambtenaren , door
middel van de gouverneurs, (V. best van 4 Sept. /823, n°. y,) voorloop,g
nog uitgezonderd de opzending van -- en de correspondentie over — a1Le
comptabele stukken , de admnnistiatie der posterijen betreffende , degeldartikelen daaronder begrepen ; gelijk snede die over de vermiste af verkeer gezasvdene dep'chea.
I f) V. le. std. , bladz. 53.
Ee g
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reglementen , ten u..iizien van het toeiigt over de postwagens
sehe [w l , schuiten , stoombooten en verdere middelen van
vervoer , noch ook met opzigt tot het vragen van nieuwe
vergunningen , is voorgeschreven , evenmin alp van de bevoegdheid , welke aan de gedeputeerde staten en lilaatselgke besturen , tets aanzien dezer middelen , is toegekend.
Onze staatsraden , administrateurs der posterijen en verdere
middelen van vervoer, van de directe belastingen , in- en
uitgaande repten en accijnsgin, en van de registratie en lotrrijen , zij n , ieder voor zoo veel hem betreft , belast met de
uitvoering van iet tegenwoordig besluit, betwelk ter keunisse
van Onzen minister van financien , van den raad der ontvangsten en van de algemeene rekenkamer zal worden ge.
bragt.
Gegeven te Brussel , den 2 fiden September des jaars 1825 ,
het twaalfde van Onze regering.
(Geteekend)
WILLEM, enz.
--- Zie ook art. ALGEMEEN BESTUUR, BEGIROaTING , GELDMIDDELEN, KADASTER en POSTERIJEN,
Oorlog (Aanbestedingen vare hel departement vare). Zip
REGISTRLTIE.
Opcenten. Zie IN- UIT- EN DOORVOER.
Opkomst der verlojgangers. Zie MILITIE (NATIONALE ).
Opkomst voor de militie-radend Zie MILITIE (NA..
TIONALE).
Opmetingen (Kadastz'ale). Zie KADASTER.
Opper-hoestvesten. Zie JAGT EN VISSCHERIS.
Oproeping ten behoeve der Grieken. Zie GRIEKEN.
Opzieners der jagt. Zie JAGT EN VISSCHERI,.
Opzigt en tracht (Kerkelijk). Zie HERVORMDE KERK.
Orde (ifaa!r?gelen van). Zie ALGEMEEN BESTUUR.
Organisatie der bedelaars'werkhuizen. Zie BE DELAR I1.
Organisatie der bureaux. Zie ALGEMEEN BESTUU ,

Operijssel. Zie 1N UIT- EN DOORVOER.
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P.
Patenten. Zie le. stuk, bladz. 44 i.
Paulmier, te Brussel (Contract , gesloten met den heer).

Zie WATERSTAAT.
Pensioen-betaling. Zie le. stuk , bladz. 442.
Personele belasting. Zie le. stuk , bladz. 443.

PLA.A.TSELIJK BESTUUR.
REGLEMENT op het bestuur ten platten lande in cie provincien. (*)
EERSTE HOOFDSTUK.

Over de vercleeling van liet platte land.
Art. z.
Het platte land van de provincie zal verdeeld zijn in gemeenten, (±) zoodanig als door den KONING , na de staten
der piovincie gehoord te hebben, nader zal worden vastgestelcl.
Zoo lang die nadere vaststelling geene plaats zal hebben
gehad , blij ft de thans bestaande gemeente-verdeeling inmiddels gevolgd worden.
Twee , of meer dorpen , kunnen bij besluit van den KONING
morden vereenigd, of, vereenigd zij nde, van elkander worden gescheiden , na de staten , en de gemeente-besturen die
bet aangaat , geboord te hebben. (§)
(4) lIct reglement op het bestuur in de steden is opgenomen in het Bijvoegsel tot het Staatsblad, Xle. deel , Ie. stuk , bladz. 1 en 41.
(t) Wat Vriesland betreft , in grietenijen. — Voor de provincien , welks
dzstrzcts-commissarissen of andere dergelijke tusschen-ambtenaren veilangd
hebben , leze men, achter liet woord gemeenten , — „ en deze gemeenten
zullen zijn afgedeeld in districten."
(§) Deze laatste volzin komt met voor in het iste artikel van het reglement
! oor .Vriesland.
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TWEEDE HOOFDSTUK.

Over de zamcnstelling van het bestuur in iederg

gemeente.
Art. 2.
Het bestuur in iedere gemeente zal zijn zamengesteld u4

temen burgemeester , twee assessoren , en eenen gemeenteraad. (*)
De gemeente-raad zal, (de burgemeester en assessoren daaronder gerekend) , bestaan uit een getal van zeven of negen
pers onen , naar gelang dat de staten , volgens de bevoikir^;i
en andere omstandigheden , zullen bepalen.
DERDE HOOFDSTUK.

Over de vereischten om tot het plaatselij k bestuur
te kunnen behooren , en over de redenen van
uitsluiting.
Art. 5.
De burgemeester , assessoren en verdere leden vair liet geineente-bestuur, zullen ,
t a. In het rijk , of d.eszelff kolonien , moeten geboren zijn ,
of brieven van naturalisatie bekomen hebben , of wel bij wetduiding voor Nederlanders gehouden «orden ;
b. Den' ouderdom van drieen-twintig jaren moeten vervuld hebben;
C. Ingezetenen moeten zijn van de gemeente waar zij fungeren , of , voor zoo veel betreft eenera burgemeester , die ,
wegens bgzondere redenen , over meer dan eene gemeente
rnogt zip benoemd , van eene dier gemeenten;
d. Gedurende het laatste jaar vóór de benoeming , indien
ZIJ inboorling der provincie , of met eerre burgerdochter nit
.ezelve gehuwd ?in , en gedurende de laatste twee jaren vóór
de benoeming , in alle andere gevallen , ingezeten van de
provincie moeten geweest zijn ;
e. Binnen de provincie in 's rijks directe belastingen moeten betalen , hetzij uit eigen hoofde , hetzij door ouders of
vrouw , eene gelijke somme , als volgens het reglement voor
ae zamenstelling der provinciale staten vereischt wordt , om
(T)

Het I stzlllr tr Leekte gEwwtenl j (,u Vriesland) zal Zijn zamengesteld
twee of drie ets s eastteta , cas ecncn ^rie''cn+rczad.

Olz:RV5 trtctl!tatt ,
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het sU mrt.gt toto platten lamde uit tO oefenen; (*)
f. Tot op het oogenblek toe moeten voldaan hebben Rar
de wettelijke verpligtingen aangaande de nationale militie, nart
aanleiding der grondwet op hun gelegd.
Art. 4.
Voor ingezetenen der gemeente worden ter zake voorschr.
gehouden zij , die in de gemeente hunne Benige of voorname
huisvesting houden, en, ten gevolge daarvan, op de lijst der
ingezetenen van zoodanige gemeente zijn ingeschreven; ter, om als werkelrik ingezeten der provincie over het voorafgegane ' tijdvak , hi j vorig artikel vermeld , te kunnen heschouvtd worden, het noodig zal zijn , dat men in eenige
gemeente der provincie werkeli j k houde, of gedurende dat
vroeger tijdvak gehouden hebbe respectivclt j k , zijne ee&ge of
voordame huisvesting, en , ten gevolge daarvan , op de lest
der ingezetenen aldaar zij ingeschreven of ingeschreven ge-weest; zullende , voor zoo veel aangaat de personen, thaTis
reeds binnen de provincie, in voege %oorschr. , gevest gd ,
die incchrjj %ing door de gemeente-besturen , respectivelt4k ,
dad e lij k ambtshalve moeten geschieden; terwij l, met betrekking tot hen , die zich in het vervolg aldaar zullen vestigen,
dezelve alleenli j k ten gevolge van hunne eigene aangifte zal
plaats hebben , mits zi j weikelrj k in zoodanige gemeente launlie eenige of voorname huisvesting houden.
Art. 5.
Iemand die, werkelijk ingezeten van de provincie zijnde,
ter zake van eene bediening of commissie ! hem door den
ïtoNTNG , of van 's Konings wege, opgedragen , om het even
of die al of niet tot de provincie betrekking heeft , zich buiten de provincie mogt bevinden, zal , ter zake bovengemeld,
bij voortduring als ingezeten der provincie worden beschonv d.
Voor zoo verre hij nogtans , hetzij door het uitdrukkelijk
nemen , hetzij door het met de daad uitoefenen van politiek
'domicilie elders , getoond mogt hebben of aangemerkt moet
worden, van zij n politiek domicilie ingezeten
de provincie ter
hebben afgezien , komt zi j ne hoedanigheid van ngezeten der
provincie op te houden.
(*) In het Vriessche reglement luidt 5 e ah volgt
„ Binnen de provincie in de giondlasten , en veldere niks directe be/astingen moeten betalen , r.etzij uit enen hoofde, hetzij door orders of vrouw , ten
minste eene comme van zestig guldens,"
__ Het reglement foor de zamenstellrng der t',;ten vindt men in liet le.
Stuk , bladz. 511
E t; 4
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Insgelijks zal de afwezendheid buiten de provincie van eei
zoodanig ingezeten met werkel ij ke inwoning , en zijne betaling
ill de belastingen elders , met werkelijke betaling binnen de
provincie , gelijkgesteld worden b j het berekenen der vooraf,
gaande inwoning, en de belastingbetaling, bij 5 cl en e respectivel jk van art. 3 gevorderd.
Art. 6.
Tot de betrekkingen , in art, 3 opgenoemd, ziniep niet
verkiesbaar zijn :
a. Zij die in diepst zijn , of pensioen genieten van eenige
vreemde mogendheid, buiten toestemming des Konings;
b. Die zich in staat van geregtel jke ontzegging beviiiden ,
Alsmede die , aai} welken geregtelgk een raadsman is toegevoegd ;
c. Die in staat van faillissement zijn , en die afstand van
hunne goederen aan derzelver schuldeischers gedaan hebben ;
cl. Die een crimineel 'vonnis hebben ondergaan, door geene
padere uitspraak of beslissing krachteloos gei gakt;
e. Die ten tijde der benoeming nog in staat van criminele
beschuldiging zjn;
•: En wij ders diegene , welke van eenjg ambt , post of be ♦
clienirtg, door den KONING , of door autoriteiten welken Hoogst—
dezelve daartoe heeft be 'v oegd verklaard , mogten zij d ontzet,
Af wej ontslagei , anders dap met vermelding, dat zoodanig
ontslag op hun verzoek of eervol is geschied, zoo lang zij
van de onbevoegdheid , om benoemd te worden , niet door
+ten KONING zullen zgn. ontheven.
En zin voorts de gezegde betrekkingen onvereenbaa • met
ilie
1°.

Van lid van gedeputeerde staten ;
O. Van leeraar bij eenige godsdienstige gezindheid;
3°. Van onderwijzer der jeugd ;
4°, Van hein, die, ter zake van ontvang of beheer, aan
cie gemeente , of aan eenige, aan het gemeente—bestuur on-r
dergeschikte , administratie , rekenpligtig of verantwoQrdelijk
is , voor zoo verre het rekenpligtige of de verantwoordeltjshei4 van eenerf zoodanigen is personel jk , en zich niet
verdeelt over eene commissie, gezamenli jk verantwoordelijk ,
waarvan hij lid mogt zijn;
5 o . Voorts van hem die eenigen gemeentelijken post be-.
kleed; , welke denzeiven in persoonlijke regtstreeksche onder—.
g ;set)iktbeid van het plaatclnnk bestuur stelt ; met uitzonde
'i ; echter dat gaar, waar zulks noodig of }vlonder nudti5
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mogt geacht worden , de betrekkin g; van secretaris ook door
den burgemeester zal kunnen uitgeoefend worden;

6°. En eindelijk van krijgslieden , aan de werkelijke l{rjgs .
dienst verbonden.
Art. 7.
De betrekking van burgemeester zal in het bijzonder nog
onvereenbaar zijn met werkelijke justitiele functien, de plaats-,
vervangers betrekkingen mitsdien daaronder niet gerekend,
terwijl ook het bloote lidmaatschap in eene regtbank van koopbandel ten deze niet zal hinderlijk zijn ; voorts met den post
van ontvanger der lands belastingen over (le gemeente ; met
de beroepen van korenmolenalr, brood- of meel-verkóoper,
en van lIerbcrgier of tapper.
Art. 8,
De burgemeester zal aan geen der assessoren , of verdere
leden van derf gemeente-raad , mogen bestaan in den derden
Qf eenen naderen graad van bloedverwantschap of zwagerschap, en de assessoren en verdere leden , zich onderling
niet mogen bestaan in den eersten of tweeden die; graden.
Art. 9.
Voor aan elkander verzwagerden zullen , ten vo prschr. opzigte, niet gehouden worden zij , wier huisvrouwen elkander
in een der gemelde graden bestaan , uitgezonderd reet betrekking tot den burgemeester ; terwijl opkomende verzwagering, gedurende bet bekleeden der functien ontstaande, niet
zal hinderlijk zijn om het overige van den termij n te bljvez
zitting houden.
Indien de vrouw, door welke de verzwagering is ontstaan,
mogt overleden zijn , zal de zwagerschap gerekend worden op
le boude!).
Art, 10,
Het wordt , zoo lang de KONING daaromtrent geene andere bepalingen mogt nooclig achten, aan de staten der provincie overgelaten, om dan , wanneer gebrek aan geschikte
voorwerpen , of andere b ij zondere redenen van noodzakel ijkheid of hooge nuttigheid , ten opzigte van een of ander der
assessoren, of verdere leden, behalve den burgemeester, eene
Qnthefling van eenig bepaalde bid dit hoofdstuk mogten gebie-.
een , zoodanige , ontheffing te kunnen verleenen , heats op het
einde van elk ,laar aan het departement van binnenlandsere
zaken inzendende eene opgaaf der ontheffingen , door hert
over het afgeloopen jaar toegestaan , met bijvoeging der voor*
Le5
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same redenen, die daartoe hebben genoodzaakt.
Alle ontheffingen , de personen der burgemeesters betreffende, bi jven aan den KONING voorbehouden.
VIERDE IIOOEDSTUK.

Over de benoeming, beéedio ing , vervang ing, het
4j dstip van functie , enz.

it.

Art.
De burgemeesters worden benoemd door den KONING , en
zijn , ten gevolge daarvan , per sé ook lid van den gemeenteraad.
De assessoren worden , van ege den KONING , door Hoogstdeszelfs commissaris in de provincie , uit,de aanwezige leden
van den gemeente-raad , benoemd.
De leden van den gemeente-raad worden benoemd door
de staten , na alvorens daaromtrent het plaatseljk bestuur te
hebben gehoord.
Voor zoo verre de gemeenten betreft , welke heerlijkheden
zijn (*), geschiedt de benoeming van den burgemeester op de
voordragt van een persoon, door den eigenaar van het beerElk regt te doen , en wat aangaat de leden van den gemeenteraad in die plaatsen , geschiedt almede derzelver benoeming
op de voordragt van gezegden eigenaar, doch welke voordragt een dubbeltal van personen voor iedere openstaande
plaats zal moeten bevatten.
Art. 12.
Tot de benoeming der burgemeesters , en van de leden
van den gemeente-raad , op de tijdstippen a n gewone periodieke aftreding , bi) art. 17 te vermelden , zal echter ge ene
voordragt `an den eigenaar van het heerli j k regt te pas kolen , dan voor zoo verre de in dienst zij nde persoon niet
hij vernieuwing mogt worden benoemd : zulks zal , ter gelegenheid der eerste benoemingen , hij de invoering van' dit
reglement te doen , ook , niet anders het geval zijn.
Art. t3.
Voor zoo verre de beeren geregtigd mogten zijn , om voor
Iet regt van voordragt eenige recognitie te heffen , zal zulks
niet te boen gaan tien ten honderd van het bedrag der
v

N

(*) Al hetgeen de heerlijkheden betreft , komt slechts voor in de regletnenten der provincien , alwaar ha t heerlijk regt thans nog , zonder krenken 'b aa
de bestaande alg. emeene lands vetordeninbe p , kan Worden uit;eoeft ad,
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'aste bezoldiging , aan de bediening verbonden , en gelijke

tien ten honderd van den opbrengst of waarschijnhjken
opbrengst der emolumenten , die er in de betrekking, volgens
dit reglement, of eenige stellige latere bepaling , be-oe,(icigk
zouden kunnen genoten s orden ; en zullen ook de liceren
of eigenaren zichzelven niet tot de bediening kanen voordragen.
Art. 14.
De eigenaren van het heerlijk regt, in het geval van bet
openvallen van burgemeesters-plaatsen, en van plaatsen van
leden van den gemeente-raad, zullen zoo spoe,iig rogelgk,
immers uiterlijk binnen den tijd van twee maanden, te rekenen van den dag der plaats gehad hebbende vacature, verpligt zijn hunne voordragten bij den KONING en de tatert
respectivelij k in te dienen , b ij foute waarvan in de vervulling
onmiddellijk zal worden voorzien.
En indien er omtrent de voorgedragene personen bijzondere bedenkingen mogten bestaan , zal de KONING deswege
naar bevind van zaken beslissen.
Art. 15.
Binnen de gemeenten , alwaar bet heerlijk regt door koop,
of anderzins , in het bezit der gemeente mogt zij n overgegaan ,
zal de bevoegdheid tot voordragt worden uitgeoefend door
den gemeente-raad , die echter ook daaromtrent zal in acht
nemen hetgeen bij art. 4i zal worden voorgeschreven.
Art, 16.
Voor zoo veel betreft de gemeenten , zaamgesteld uit meer
dan Bene heerlijkheid , of uit plaatsen waarvan eene of meer
tot de heerlijkheden mogten beliooren , zal de bevoegdheid
tot voordragt bij elenredi`e beurten worden uit g eoefend,
naar gelang van den inartstaf en den rooster , daaromtrent,
door de staten der provincie , \olgens de meestmogelijke biljkheid , eens vooral vast te stellen.
Art. 17.
De benoemingen , zoowel der burgemeesters als assessoren
en verdere leden (uitgezonderd de eerste benoeming , voor
zoo ti erre die benoemden bij het lot , tot eene \roebel@ aftreding zouden mingen bestemd vezen), geschieden voor een
term ij n van zes jaren, zoo echter, dat zy telkens weder ver.
kieshaar zullen zijn.
Elke twee jaren , op den tweeden Januari), treedt een
derde , of een getal zoo na mogelqk aan het derde , van de
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leden van den gemeente-raad af , ingevolge de bepaling des
Jots , bij de eerste zitting van dien raad te doen vaststellen.
,pe assessoren maken echter een gedeelte van de aftredende
eerste en tweede derden nit ; de burgemeester zal t.ot het laatst
Aftredende derde behooren.
De eerste aftreding zal plaat; lebben op den eden January 1828.
Art. 18.
Diegeen , welke ter vervulling eener buitengewoon opengevallene plaats van burgemeester , assessor, of gewoon lid van
den gemeente-raad wordt benoemd , zal geen langeren tijd
zitting hebben dan degeen , wiens plaats hij vervult , tijd van
zitting overig had.
Art. g.
Alvorens in bediening te treden , beloven de burgemeester
en leden van den gemeente-raad bij cede :
Dat zij de bediening, waartoe zij zijn geroepen , met ijver
q' en getrouwheid zullen vervullen , overeenkomstig de grond g wet, de algemeene lands wetten , en hetgeen hun bij het
u reglement van bestuur is voorgeschreven ;
cc Dat zij de vergaderingen getrouwelijk zullen bijwonen , en
u voorts alles, wat in hun vermogen is , tot het welzij n der
4, gemeente zullen aanwenden ; alsmede dat zij , om iets hoeft genaamd in hunne ambtsbetrekking te doen of te laten ,
u van niemand eenige beloften of geschenken aangenomen
u hebben of aannemen zullen, in eenigerlei maniere.
Deze eed wordt door de burgemeesters afgelegd in handen
van den gouverneur, en door de leden in handen van den
burgemeester.

Voor zoo veel de gemeenten aangaat, welke heerl ij kheden
zijn, zullen de burgemeesters nog daarenbgven ouder Bede
verklaren
« Dat zij, om tot de voordragt of benoeming van hun
« persoon te geraken , geene uitkeering , recognitie of genot ,
u gifte of gave , onder welke benaming ook , aan of ten beu hoeve van den eigenaar van het heerlijk regt, directelijk
u of indirectelijk , hebben beloofd of gegeven , of hebben
a doen beloven of geven , noch verder ook, ten gevolge van
hunne plaats gehad hebbende benoeming, beloven of geven,
o doen beloven of geven zullen , te boven gaande tien ten
u honderd van het bedrag van de vaste bezoldiging , aan
a hunne bediening verbonden , en gel jke tien ten honderd
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44 van den opbrengst , of den door hen voor waarschijnlgt
gehouden wordende opbrengst der emolumenten , welké
« er , volgens het reglement op het plattelands bestuur , of
k eenige stellige latere bepaling , bevoegdehjk in hunne bedien Hing mogten kunnen genoten worden. u
Ten opzigte van burgemeesters en leden , die, na het ein-;
eigen van hunnen tijd van dienst , volgens art. 17 bij vernieuwing weder ingekozen mogten worden , zal de , door hen
reeds eenmaal afgelegde, eed als voortdurend verbindend en
voldoende beschouwd worden.
Art. 2o.
-Iet is aan de staten overgelaten , om op de verzoeken out
ontslag van assessoren en verdere leden van den gemeente
raad , die in bediening zijn getreden en tusschent jds hun ontslag zouden mogen begeeren , te beschikken , naar bevind valt
zaken.
Op soortgelgke verzoeken , door in bediening getredene
burgemeesters gedaan wordende , zal alleen de KONING kwij
Ben besluiten.
Art. 21.
Ingeval van ziekte, afwezendheid , of ancïere verhindering,
wordt de burgemeester vervangen' door den oudsten in rang
der assessoren , en , ook deze verhinderd zij nde, door den
volgenden , terwijl zoodanig assessor alsdan, in deze zijne betrekking , zoo lang door den oudsten in rang der leden van
den gemeente-raad wordt vervangen 4 hetwelk ook bij ziekte,
afwezendheid of ander beletsel, van een der assessoren het geval zal zijn.
Art. 22.
Nimmer zal zich de burgemeester langer dan koor acht da-^
gen uit zijne woonplaats kunnen begeven , dan met uitdrukkel jke vergunning van dien gouverneur.
Van alle afwezen of ander beletsel , dat langer dan drie
dagen mogt duren , wordt er door hem of van zij nent vege,
zoo tij dig mogelijk , kennis gegeven aan den gouverneur. $i
elke afwezendheid , hoe kortstondig ook , zorgt hij in allen gevalle voor de tij delijke opdragt zijner bediening aan den as-,
sessor , die daartoe in aanmerking komt.
Indien hem , om bijzondere redenen , ontheffing van de
verpligting tot inv oning binnen de gemeente mogt zijn verleend , zal hij niet te min moeten zorgen aldaar in persoon
tepnvvoordig te zijn brt belangrijke beraadslagingen en verrigi
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tingen , too als het opmaken der gemeente-begroeting , bet

opnemen der gemeente-rekening, het doen van voorname
schou en , en diergelij ke , zonder zich in die gevallen , anders
dan hij volstrekte onmogelij kheid van eigene tegenwoordigheid,
door een ander te doen vervangen , waarvan hi j alsdan tel-.
trens aan den gouverneur zal hebben kennis te geven.
Art. 26.
Ingeval van wangedrag of nál,angheid , zullen de burgemeesters , de assessoren en verdere leden van de geneente±aden , door de staten, voor zekeren tijd , niet te boven gaande
dien van zes weken , in de uitoefening van derzelver bediening kunnen worden geschorst, en zelfs , des noods, daarvan kunnen worden ontzet ; echter, wat_ het laatste betreft,
uitzondering van de burgemeesters , wier afstelt ^ng alleen
door den KONI `G zal.kunnen geschieden.
Hierdoor wordt niet verminderd aan de bevoegdheid tot
schorsing , den gouverneur der provincie hij deszelfs instructie (*) gegeven.
l/li

Met
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Over den gemeente-raad , c .sze fs bevoegdheid en verpligtingen , en de tvgze om olie uit te oefenen.
Art. 24.
De vergadering van den gemeente-raad wordt door den
burgemeester, of dengenen die hein volgens art. 2 i vervangt
voorgezeten , en hij heeft het beleid van dezelve.
Alle , aan de orde van den dag vreemde, voorstellen moede vergadering , in geschrifte
-ten , ten minste twee dagen
aan den burgemeester, of die hem vervangt , worden overgegeven.
Hij is gebonden om op alle punten eerst zijn gevoelen
te brengen ; na hem brengen de assessoren hunne stem uit ,
en vervolgens de overige leden van den gemeente-raad , naar
hunnen rang, welke bid de eerste zittingneming zal geregeld
worden naar de jaren van ouderdom der benoemden , met
op het oogenblik hunner
uitzondering van diegenen , N
benoeming leden waren van den toen bestaanden raad , als
welke boven de overige benoernrlen rang zullen hebben naar
de volg-orde , waarin zij bij het vorige collegie van den gemeente-raad zitting hadden.
voor

nit

%

elke

(*) V. 6`taatsblad fiEZn 18.2o , n °, 2J,
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In het vervolg nieuw inkomende leden zullen , naar gelang
va n het tij dstip hunner benoeming , achtereenvolgende zitting

nemen achter de reeds zitting hebbende , terwijl echter zij ,
die bij voortduring of vernieuwing benoemd worden; , niet
As nieuw inkomende zullen worden beschouwd ten dezen
opzigte.
De burgemeester, of die hem in bet voorzitterschap vervangt, benoemt uit de raadsleden de commissien , hetzij tot
onderzoek , hetzij tot de behandeling van eene zaak 2 waartoe,
de raad mogt hebben besloten.
Art. 25.
Geene vergaderingen van den gemeente-raad kannen gehouden worden , ten zij de meerderheid van al de in bediening zij nde leden tegenwoordig is.
Indien evenel de vergadering , twee acLtereenvolgende malen zijnde bijeengeroepen, telkens geen getal tegenwoordigQ
leden , bij dit artikel vereischt, mogt opgeleverd hebben, zal
er , na eene derde oproeping , met het getal tegenwoordige,
leden , zoo als dat zij p zal , kunnen worden besloten , voor
zoo verre bij de tweede en derde oproepings-briefjes de onderwerpen ,' waarover zal worden geraadpleegd, zullen zijn
opgegeven geworden , en bij die briefjes tevens aan de bepalingen van het tegenv oordig artikel zal zyn herinnerd , ener,
tusschen iedere oproeping, en den tj j d daarbij voor de bij
, der vergadering bepaald , telkens een tussenent jd-enkomst
van ten minsten 24, uren zal zijn verkopen.
Art. 26.
De vergadering besluit bij meerderheid van stemmen der
tegenwoordig zijnde leden : indien de stemmen mogten staken, heeft de burgemeester , of die hem vervangt, eene be
slissende stern ; de gevallen van stemming bij beslotene briefjes hieronder echter niet begrepen.
De oproeping tot de vergaderingen geschiedt door denzelven, op de dagen en uren door hem vast te stellen , in zooi
verre hem daaromtrent geen bepaald voorschrift is gegeven.
Art. 27.
De gemeente-raad vergadert jaarlijks ter opneming der geYneente-rekening, en ter opmaking der gemeente-begrooting,
op de tij dstippen daartoe door de staten der provincie vast
te stellen , en ergadert voorts tot alle andere verrigtixgen
zo g dikwij ls, als de zaken het rmogton vereisehen.
A
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Art. 28.
Wanneer de reerderlteid van der gemeente-raad , de bníti
gcrneester, of die hem vervangt , daaronder niet begrepen ,
gene raads-vergadering mogt verlangen , zal de burgemeester ,
of die hem vervangt, op het te kennen geven van dat verlangen , gehouden zijn de b 9eenroepiug te doen.
Art. 29.
Noor de burgemeester , of een der assessoren , p oeh eed,
der andere leden , z.l mogen deel nemen in , of zelfs tegenwoordig zijn bij beraadslagingen over onderwerpen , die hem,
hetzij voor zichzelven , hetzij als zaakgelaste of zaakwaarnexnet, of een van deszelfs bloed- of aanverwanten tot den derden graad ingesloten , in het bijzonder aangaan , gelijk zj ook
in eenig regtsgeding , waarin de gemeente mogt betrokken zijn ,
tegen dezelve niet als advocaat of procureur zullen mogen
dienen of raad geven , en in geen geval de gemeente als adv ocast , procureur of notaris zuilen mogen bedienen , ten zj
kosteloos.
Art. 5 o.
Almede 231 geen hunner , die tevens lid. mogt zijn van eend
administratie over eene openbare inrigting , of openbaar gesticht , mogen staan over het opnemen der rekeningen , tot
zoodanige inrigting of gesticht belioorende.
Art. 3 1.
Nan den gemeente-raad behoort het maken van plaatselsgkd
Leuren en verordeningen , in overeenstemming met art. t 55
der grondwet (*) ; deze echter mogen in geen geval strijdig
zijn met de algetneene wetten . of het algemeen belang.
De gemeente-raad zendt , binnen tweemaal 24 uren na bet
vaststellen derzeive , afschrift daarvan aan de staten der provincie, welke de ontvangst van hetzelve afschrift aan den
gemeente-raad berigten ten spoedigste , en zoodanig in allen
gevalle, dat dit berigt binnen acht dagen na dien , waarop
het afschrift bij de staten is ingekomen , aan den gemeenteraad kan zijn geworden.
Wanneer bij den gemeente-raad het berigt zal zijn inge-(a) „ De plaatselijke besturen hebben , overeenkomstig den inhoud hunner
reglementen , de `iije beschikking over hunne huishoudeli jke belangen , en maken daardnitreit de veieischte plaatselijke 'e erordeningen, welke echter , in geen
geval , met de algemeene wetten of het algemeen belang strijdig mogen zijn."
„ Zij zenden afschriften van dezelve aan de staten der provincien , blijvende
het voorts den Honing onverlet , om ten allen tilde inzage te vorderen , en 4
danige bevelen te geven , als Bij vermeent te bchooren."
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komen, slat het toegezondene afschrift werkelijk bij de staten
is ontvangen, wordt de vastgestelde keur of verordening afgekondigd , en er verdere loop aan dezelve gegeven, ten zij
door of van wege den KONING anders mogt zijn bevolen.
In die gevallen evenwel , welke zoo bijzonder spoedvereischend zijn moeten , dat het berigt van de, ontvangst van
het afschrift niet zonder wezenlijk nadeel mogt kunnen afgewacht worden , zal blootelijk de volbragte toezending van afschrift voor het oogenblik voldoende wezen, doch onder de
verpligting aan de zijde des gemeente-raads , om, wanneer
het berigt van #de ontvangst van het afschrift langer mogt
wegblij ven , dan er naar (le vorengemelde bepaling ondersteld
zonde moeten worden het geval te kunnen zijn, alsdan oogenbl,kkelljk daarover met de staten in nadere briefwisseling te
treden.
Art. 32.
De plaatselijke keuren en verordeningen , geteekend door
(ICU burgemeester , en van de mede-onderteekening van den
secretaris voorzien , zullen op naam van burgemeester en assessoren worden afgekondigd , met bijgevoegde vermelding
echter , dat olie door den gemeente-raad zijn vastgesteld , ten.
ware , voor zoo veel het laatste aangaat , in de gevallen , bij
bet volgend artikel vernield.
Art. 53.
In zeer buitengewone gevallen, en wanneer alle uitstel gevaar of obgcrref zoude kunnen tere gevolge hebben , zullen
b- lrgemeester en assessoren alleen keuren en verordeningen
van politie !vinnen 'vaststellers en doen afkondigen, behoudens dadeir l ke kennisgeving derzelve aan den gemeente-raad,
en onverwijlde toezending van een afschrift aan de staten,
niet opgaaf der redenen, om welke zij tot het maken der
keurei^ of verordeningen , zonder mecievv erking van den raad ,
vermeend heLi)en over te moeten gaan , en onder gel ij ke verpligting eindeitj k , als op het laatst van art. 51 is gezegd , indien het berigt van de ontvangst van het afschrift te lang
mogt wegblijven.
Art. 34.
Van alle plaatselij ke keuren en verordeningen , die eenige
boete of strafbepaling inhouden , zal , dadelij k na cie af kondig ing, een afdruksel of afschrift moeten gezonden worden aast
den openbaren aanklager bij de regtbank van eerst in aanleg
en den vredeeegter , waaronder de
de gemeente behoort, of aan
,L' f
is
II. St.
t.
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de ambtenaren , welke , onder eenige andere benaming , de
zoo evengenoentdcn in het vervolg nuogten vervangen.
Art. 35.
De gemeente-raad raadpleegt over het invoeren van nieuwe,
en het doen voortduren , veranderen of ophouden van reeds
bestaande plaatselghe belastingen ; over aankoop , verkoop
verruiling of vervreemding , onder eenige benaming , van der
gemeentes bezittingen :en geregtigheden ; over het belasten of
bezwaren van dezelve , of van eenige plaatselijke inkomsten ,
en over het doen van geldopnemingen , zonder onderscheid.
Deszelfs besluiten , aangaande deze onderwerpen , worden
door hem ter overweging gezonden aan de staten , welke dezelve , met hunne bemerkingen , aan de goedkeuring van den
KONING onderwerpen , in zoo verre Hoogstdezelve de be-.
voegdheid tot zoodanige goedkeuring niet in een of andere
opzigten aan de staten mogt overgelaten hebben.
Vóór de bekomene goedkeuring mogen de voorschr. besluiten niet ten uitvoer worden gebragt.
Art. 36.
Het ontwerpen en inzenden aan de staten , van de jaarlijksche begrooting der gemeentelijke inkomsten en uitgaven ,
alsmede het voordragen der middelen om in die uitgaven te
voorzien , behoort tot de verrigtingen van den gemeente-raad ,
die zich daaromtrent gedraagt naar de algemeene voorschriften , dienaangaande reeds gemaakt of nog verder te maken ,
en in het bij zonder , wat liet tijdstip van inzending betreft,
naar de voorschriften , door de staten te geven.
Art. 37.
De ontworpene kohieren van omslagen zullen ten minste gedurende veertien dagen , na daarvan bij afkondiging aan de ingezetenen te hebben kennis gegeven , op eene geschikte plaats in de
gemeente ter inzage van het publiek moeten worden gelegd ,
ten' einde diegenen , welke zich door derzelver aanslag zouden
mogen bezwaard achten , in de gelegenheid te stellen om zich
deswege , binnen dien tijd , aan den gemeente-raad te wenden , welke , naar gelang daarvan ," vervolgens het ontworpene
kohier al of niet wijzigt, hij de inzending van hetzelte aan
de staten , de ontvangene memorien van klagten of bezwaar
er nevens voegende.
Art. 38.
Op de jaarlijksche begrooting zal de gemeente-raad geene
zomen , betel tot Jive vamen vak, onderstand aan het
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ichten van liefdadigheid off andere in ramen-bestuur , aan gest
rigtingen , op het bekomen van onderstand aanspraak kunnende maken , mogen voordragen , zonder dat van de noodzakel ijkheid blijke , door de rekening van het afgeloopene , en
de begrooting der inkomsten en uitgaven voor het volgend
dienstjaar van dat bestuur, die gestichten of andere inrigtin-t
gen , bij de aanvraag te voegen.
M
Art. 5g.
Bij het plaats hebben van onverwachte omstandigheden , dia
eene oogenblikkelgke voorziening of herstelling vorderen ,
zoodanig , dat de tijd tot het vragen van de voorafgaande
goedkeuring der staten volstrekt ontbreekt, zal er s op speciale autorisatie van den gemeente-raad , behoudens verantwoordehjkbeid van denzelven , kunnen overgegaan worden ter
beschikking over de gemeente-gelden tot plaatselijke uitgaven,
in de begrooting niet bekend , of tot een hooger bedrag dan,
dezelve bij de begrooting mogten zijn toegestaan , mits de gemeente-raad daartoe neme een met redenen bekleed besluit,
hetwelk door denzelven dadel 9k aan de staten zat moeten medegedeeld worden.
Art. 4o.
Het opnemen der rekeningen I an het armen . bestuur , en
van de gestichten en inrigtingen bij art. 58 vermeld , het
vaststellen van derzelver begrootingen , alsmede het opnemen
van de rekening van den gemeente-ontvanger , en van andere
rekenpligtigen aan de gemeente , behoort insgelijks tot de verrigtingen van den gemeente-raad , welke zich , wat de nadere
goedkeuring van de staten en in alle verdere opzigten ten
deze betreft, regelt naar de algemeene voorschriften, op deze
onderwerpen reeds gegeven , of nog verder te geven , met
zorgvuldige inachtneming der tijdstippen , door de staten vast
te stellen.
De ontvangers , of andere rekening doende personen , zullen b ij de opneming hunner rekeningen niet worden toegelaten , ten zij ze door den gemeenteraad , om eene of andere
bijzondere roden , uitdrukkelijk mogten zij n geroepen.
Art. 41.
Bij alle verrigtingen van den gemeente-raad, waarbij de
grondeigenaars kunnen geacht worden belang te hebben , en
waaromtrent door de staten algemeene voorschriften zullen
worden gegeven, zal een zeker getal grondeigenaars in de gemeente , ingezetenen der provincie z9nde , buiten den $e.
Ff 2
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meente-raad gcnoncn , «orden gecoepen om kennis van de'
zaken te nemen.
Deze zullen de zelven gevoelen en bevinding hoofdelij k uitbrengen , waarvan door den secretaris , in het proces-verbaal
van het verhandelde, aanteekening zal worden gedaan, om
insgeljks aan de staten te worden medegedeeld.
Art. 42.
Dc gemeente-raad stelt vast de conditien van verhuring,
verpachting , en van elk ander gebruik der vruchten en inkomsten van der gemeentes bezittingen en geregtigheden , be-'
Zievens de conditien van gemeentelijke aanbestedingen en leverancien: van alle zoodanige verhuringen, verpachtingen
aanbestedingen en leverancien , zullen de processen-verbaal ,
met al de daartoe betrekking hebbende stukken, aan de staten
worden gezonden.
De hiervoren bedoelde contracten zullen dus, behalve in
bijzonder spoedvereisichende gevallen , slechts provisioneel
warden aangegaan, en eerst definitivelij k door den gemeenteraad worden goedgekeurd,, wanneer bij denzelven de stukken
van de staten zullen zi j n terug ontvangen, voor zoo verre er
door dezer e in de zaak geene andere instructien motten zijn
gegeven.
Deze terugzending zal geschieden zoodanig, dat in allen
gevalle binnen veertien dagen na dien , waarop de stukken
bij de staten zullen zijn ingekomen, de terug ontvangst bij
den gemeente-raad Jean hebben plaats gehad.
fn de bijzonder spoedvereischcride gevallen , waar dadelijk
tot eene definitive goedkeuring door den gemeente-raad heeft
moeten overgegaan worden , zal er, bij het langer terug blijven der stukken , dan er naar de hiervoren gemelde bepaling
ondersteld moet worden het geval te kunnen zijn, gelij ke verpligting op denzelven raad rusten, als op het einde van artikel 3 t is gezegd.
Art. 43.
De gemeente-raad verleent , wanneer daartoe gronden zijn,
onder goedkeuring der staten , aan pachters van gemeentegoederen , veci en of tollen , of andere geregtigheden , wegens
'geheel buitengewone rampen of andere onvoorziene omstan'diglceden, zoodanige kwijtschelding of afslag, als waarop zij
'naar regeen aanspraak hebben, of die naar bill9kheid mogt
kunnen gevorderd W orden.
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Art. 44.
De gemeente-raad beoordeelt, of eenig geding van vege de
gemeente, hetzij als aanlegster, hetzij als verweerdster, behoort te worden ondernomen, en beslist daaromtrent onde r,
goedkeuring der staten.
Art. 45.
De gemeente-raad benoemt, onder goedkeuring der staten,
en toet inachtneming van hetgeen op dit onderwerp bij de
algemeene verordeningen verder is vastgesteld , of nader mogt
vastgesteld worden , de leden tot het bestuur over de openbare godshuizen en gestichten van liefdadigheid, alsmede die
over het algemeen armen-bestuur in de gemeente , voor zooM
verre daaromtrent bij de stichtizigs-brieven niet anders mogt,
zijn bepaald.
Deze benoeming zal alsdan geschieden uit eene voordragt
van een dubbeld getal personen , door de besturen dier ad-ministratien of gestichten op ;e maken, vermeerderd met cent
gelijk getal, door burgemeester en assessoren daar bij te
voegen.
Art. 46.
Het getal en de bezoldiging der gemeente-ambtenaren en
bedienden wordt door den gemeente-raad , op voordragt van
burgemeester en assessoren , vastgesteld, in zoo Verve daaromtrent bij het tegenwoordig reglement niet reeds is , of, ten
gevolge van hetzelve , nog nader mogt worden bepaald ; gelij k de gemeente-raad , daartoe redenen zijnde , ook aan dezelve gratificatien of pensioenen toelegt, mits daarvan opgaaf doende bij de begrooting van behoeften; echter , zoo
veel aangaat diegenen , wier bezoldiging door den KONING
mogt zij n geregeld , nadat omtrent de te verleenen gratificatie
bevo cns Hoogstdeszelfs goedkeuring zal zi j n vorlkregen.
Art. 47.
Het benoemen der gemeente-ambtenaren en bedienden , e n.
het voorzien derzelve van de vereischte nadere instruction ,
in overeenstemming met de algemeene voorschriften , behoort
tot den gemeente-raad, in zoo verre daaromtrent bij dit reglement niet anders is t oorzien , of,. ten gevolge van hetzelve , nader ulogt voorzien worden.
Art. 48.
Vair alle vn c tunes x\c ;ens bicine erneente-l)cdicningen ,
waarvan bevorens ('e licncc nii g door de Beenei of eigenaren.
Ian het heerlijk r'e'i t i.iaots hall , eil on,tr&iit wciker 1;egeviiig
1J' f 3
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bij dit reglement geene andere bepalingen zin getaakt , zal
kennis moeten worden gegeven aan den heer of eigenaar , ten
einde door hem in de vervulling van zoodanige vacatures ,
binnen twee maanden, worde voorzien , voorbehoudens echter 's Konings bevoegdheid om , ingeval van klagt of verschil ,
daaromtrent zoodanig te beschikken , als door Hoogstdenzelyen bevonden zal worden te behooren.
Onder de biervoren gemelde kleine gemeente-bedieningen
worden niet begrepen zoodanige , aan de belasting van patent
onderworpene, beroepen of bedrijven, als van veer- en beurtschippers of diergelijke, waartoe, uit hoofde van bestaande
verordeningen vtin politie, eene admissie van het plaatselijk
of ander bestuur wordt vereischt. '
Art. 49.
De gemeente-raad regelt, onder goedkeuring der staten ,
ten opzigte vaan diegenen der gemeente-ambtenaren en bedienden , mitsgaders der verdere aan het gemeente-bestuur
ondergeschikte ambtenaren en bedienden , van dewelke , het
astellen van een boi'gtogt zoude behooren te worden gevorderd , den aard en (le hoegrootheid dier borgtogten , terwijl
voorts burgemeester en assessoren zorgen voor bet werkelijk stellen zoowel als t j (lig vernieuwen derzelve; met betrekking tot die
van den gemeente-ontvanger, en van de ontvangers van openbare gestichten I an weldadigheid in het bijzonder , gedragen
zich de gemeente-raden naar hetgeen deswege bij koninklgkts
besluiten reeds is of wilder mogt worden voorgeschreven.
Art. SQ.
De gemeente-raad maakt op de lijsten van bevoegden tot
bet stemregt en kiezel schap voor den landelrjken stand , doet
die ter inzage van het publiek leggen , ontvangt en beoordeelt de bezwaren , die deswege mogten ingediend worden ,
opent de stembriefjes, en maakt den uitslag derzelve op,
zorgt voorts voor het regelmatig houden der lijsten van ingezetenen voor het politiek domicilie , en volbrengt wijders
of doet volbrengen alle verdere verrigtingen , welke ter zake
van de uitoefening des stemregts, en van het kiezerschap ,
en van het houden der voorschrevene lijsten , aan de gemeente-besturen ten platten lande ieder in den zijnen reeds zijn
opgedragen , of nog verder mogten opgedragen worden.
Art. Si.
Zoo dikwijls de gemeente-raad eenige benoeming van per-,
Dopen 1 of eenij; vgorgtel van personen te doen heeft , zullen
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de leden ten minste drie dagen te voren tot het houden der
vergadering , waarin over de benoeming of voordragt zal
gestemd worden , moeten worden opgeroepen , en bij de oproeping aan dezelve van het oogmerk der oproeping uitdr+t kelgk kennis worden gegeven.
De stemming zal alsdan geschieden bij beslotene en ongeteekende briefjes , welke door den burgemeester , of die hemt
vervangt , zullen worden verzameld , en waarvan hij vervolgens
den inhoud zal voorlezen ; terwijl de twee der verdere tegenwoordig zijnde leden van den gemeente-raad , het eerst i n.
rang achter de assessoren volgende , zich zullen bezig houden , de eerste met den inhoud der briefjes achtereenvolgende
op te teekenen , en de tweede met de tegenlijst te houden van
de opteekening ; zullende daarenboven door den secretaris aan-i
teekening worden gehouden van de stemmende leden der
vergadering voor iedere verkiezing, alsmede van de personen op welke de stemmen zijn uitgebragt, alle welke verrigtingen in tegenwoordigheid der vergadering zullen moeten
plaats hebben.
Art. 52.
Voor eiken openstaanden post of openstaande bediening ,
waarvan de benoeming moet gedaan worden , gelijk mede
voor ieder der personen , op Bene voordragtsltjst te plaatsen,
zal afzonderlijk worden gestemd ; ?tillende geene stembriefjes
van afwezenden in aanmerking worden genomen, terwijl het
stembriefje van onwaarde zal zijn , indien de gemeente-raad
oordeelt , dat de aanwijzing van den pe rsoon niet duidelijk
genoeg is, of dat , om andere op dit reglement gegronde
redenen , het briefje niet kan worden in aanmerking genomen.
De nietigheid van een of meer stembriefjes , gelijk ook
het vinden van blank gelatene briefjes , zal echter geene nietigheid der stemopneming te weeg brengen.
Art. 53.
Die blijken zal de volstrekte meerderheid, dat is meer dan
de helft van de uitgebragte stemmen , die in aanmerking be-.
hooren te worden genomen , voor zich te hebben , zal benoemd zij n : wanneer al de zoodaiiige uitgebragte stemmen
bepaaldelijk tusschen twee personen mogten staken , zal er
tot eene herstemming «orden overgegaan , die echter alleen
over die twee personen zal kannen loopes ; most er door
die herstemming geene volstrekte niccrdcrheicl worden verFfi
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kregen , dan zal het lot beslissen wie dei tv is eë de' benoemde
zal zijn.
Art. 54.
Bij gebrek aan volstrekte meerderheid, gelijk mede aan Bene
zoodanige staking, als bij liet vorig artikel is gezegd , zal er
in allen gevalle tot nadere stemming overgegaan worden.
Art. 55.
Men zal daaromtrent o de volgende wijze te werk gaan :
p
1 Q In het geval dat bij de eerste stemming , dat is die bij art.
53 bedoeld , bepaaldelijk alleen twee personen boven anderen , die stemenen hebben verkregen , eene meerderheid van
stemmen mogten hebben bekomen , zoo , bij voorbeeld , dat
van acht behoorlij k nitgebragte stemmen , er drie op A ,
en drie op B , mogten zij n gevallen , terwijl de twee overige stemmen tusschen twee on derscheidene personen mogten
zijn verdeeld , zullen de twee personen , die de meerderheid
verkregen hebben , en dus in het gegeven voorbeeld , A en
B , degenen zijn , waar over de tweede of nadere stemming
alleen zal moeten loopgin.
Mogten bij ,leze tweede stemming al de uitgebragte stemmen, die in aanmerking behooren te komen , tusschen A. en
B gelij k verdeeld zijli , dan zal het lot beslissen , wie van hen
de benoemde wezen zal.
2 e . In het geval dat bij de -eerste stemming , dat is die bij
art. 53 bedoeld, niet bepaaldelijk twee personen alleen zoodanige meerderheid , als zoo even is gezegd , mogten hebben
verkregen , maar een of meer anderen met hen , zoo bij
voorbeeld , dat van acht behoorlij k rlitgebragte stemmen , A ,
B en C, er ieder twee mogten hebben vei krogcn , en de
overige twee stemmen, tusschen tree onderscheidene personen mogten verdeeld zien , zullen A , B en C diegenen
zij n , waarover de tweede of nadere stemming bepaaldelijk
zal moeten loopera,
5". Indien de tweede of nadere stemming , in het geval
zoo even sub. n° 2 bedoeld , ten uitslag rnogt hebben , dat
noch A , noch B, noch C, eerre volstrekte meerderheid van
de uitgebragte stemmen , die in berekening kunnen komen ,
moten hebben verkregen , zal er tot eene nog nadere of
derde stemming overgegaan worden , ten ware al de uitr, , ebragte stemmen, die in aanmerking kunnen warden geelomen,
bepaaldelijk , en ten belikken getalle , tusschen Wee der drie
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personen A ,. B en C , moeten zijn verdeeld , ais wanneer
et lot tusschen die twee de benoeming zal b eslissen.
4°. De derde of nog nadere stemming , in het geval sub
n°. 3 bedoeld, zal bepaaldelij k moeten loopen over de twee,
TvglJe. b,q de nadere of tweede stemming, tut de personen van
A., J3 of C, de meeste stemmen zullen hebben verkregen ,
zoo dat, wanneer A. er mogt hebben verkregen drie , B
drie , en C twee , de twee eerstgemelden de genen zullen
zij n , waarover zal worden herstemd ; wanneer daarentegen
A er, hij voorbeeld , mogt hebben verkregen vier , en B
en C , it der twee , zal het, (terwij l A per se zal zijn een
der twce , waarover de herstemming of derde stemming zal
moeten loopen) eerst bij eene tusschenstemming over,B en C
moeten uitgeinaalst worden , wie hunner de tweede wezen
zal ; mogt eindel ij k de tweede of nadere stemming , hier voren
sub n'. 2 bedoeld , een volkomen gelij k getal van stemmen
aan de drie of meer personen , waar over de tweede stem-,
ming het ft moeten loopen , opleveren , zoo dat, bij voorbeeld , in het geval ter gezegde plaatse bedoeld , A , B en
C ieder slechts twee stemmen , zoo als bij de eerste stemopneming , moeten hebben bekomen , (het geen in het tot
voorbeeld genomen geval door nulliteit der twee andere stemmen zonde kunnen ontstaan) dan zal het door bet lot worden beslist , wie der drie of meer , volkomen gelijk staande;
personen , de tvtiee zullen zijn , waarover de herstemming of
derde stemming zal moeten loopen.
In dien bij deze herstemming al de stemmen , die in aan.
merkiiig kunnen komen, gelijkelijk tusschen de twee personen ,
waar over herstemd is, moeten verdeeld zij n, zal het lot
beslissen Wie hunner de benoemde zal wezen ; zullende derhalve in alien gevalle (de tusschenstemming sub n°. 4, in(l ien (lie mogt te pas komen , er onder gerekend) alles ter
zake der verrigtingen , ten deze bedoeld , zich uiterl 9k tot
vier stemopnemingen moeten bepalen.
Art. 56.
De gemeente-raad oefent voorts , behalve de hier voren
gemelde , zoodanige andere verrigtingen uit , als aan denzelven
een;ge wet of Koninklijk besluit verder zouden mogen
opgedragen worden : wat deszelfs betrekkingen met de polder-besturen aangaat , houdt dezelve in het oog, dat die
1eti4llkitigeu geregeld blijven door de bestaande polder-reFf5
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gle nten , Zoo lang daaromtrent geen andere toermm, ng
zal zijn gemaa t.
ZESDE H0011DSTUK.

Over den burgemeester , en den burgemeester met as=
sessoren , derzelver bevoegdheid en verpligtingen ,
en de wijze om dezelve uit te oefenen.
Art. 57.
De burgemeester is belast met de zorg voor de uitvoering

van alles , waartoe de gemeente-raad mogt hebben besloten:
hij oefent voorts nit het dagelijksch bestuur , en het oppertoezigt in alles , teat de gewone policie , de handhaving
en uitvoering der keuren , de beheering van de plaatselijke
geldmiddelen , gebouwen en andere eigendommen , en het
behoud van der gemeente-regten betreft, en in het algemeen
over alles , het geen bij dit reglement niet bijzonderlijk aan
den gemeente-raad is opgedragen en toegekend , en zulks alles overeenkomstig de algemeene wetten en bepalingen , omtrent het uitoefenen van dat bestuur en oppertoezigt bestaande, of die verder gemaakt zullen worden.
Hr^ gaat in de voorsi. verrigtingen alleen te werk , of gezamenILjk met assessoren , naar gelang van het geen bij de
volgende artikelen zal gezegd worden.
Art. 58.
Hij zorgt voor de naarkoming der bepalingen , omtrent de
inrigting van smederijen , ovens , schoorsteenen en andere
stookplaatsen , en tegen de onvoorzigtigheid in het algemeen
in de behandeling van vuur en licht , het plaatsen van aschhoopen , liet droogen van vlas , het broeijen van bet hooi,
en diergelijke , doendevan tijd tot tijd , met een der assessoren, de noodige bezigtigingen, en met assessoren de vereischte voorziening nemende, daar, waar er tegen de voor,
schriften mogt zijn gehandeld.
Art. 59.
blij doet de noodige voorstellen , ten einde er steeds brandspuiten met derzelver toebehooren , of andere , naar plaatseJijke gelegenheid doelmatige , middelen ter blussching van
brand , voldoende in getal en inrigting, binnen de gemeente
voorhanden zijn; zorgt voor de aanschaffing van hetgeen
waai toe in deze mogt z jn of worden besloten, zoo wel als
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dat die voorwerpen zich bestendig in Benen goeden staat bevinden ; doet die van tijd tot tijd, ten zijnen overstaan en
van assessoren, beproeven , de personen welke tot dezelve
behooren zich genoegzaam bekwamen , en zorgt in alle opzigten voor de naarkoming der bepalingen , op het stuk van
brand en blussching van denzelven bestaande.
Van alle hinderpalen , die zijne gedane voorstellen tot aanschaffing instandhouding of verbetering van bluschmiiidelen
mogten ondervinden , geeft hij den gouverneur kennis.
Art. 6o.
biij waakt voor de opvolging der bestaande verordeningen
ten opzigte der bevordering van gezondheid en reinheid , en
ter wering van hetgeen besmetting of andere ziekten ten gevolge zoude kunnen hebben. (*)
Art. 61.
Hij regelt , met assessoren , alles wat tot het werk der plaatselyke broodzetting , daar waar hetzelve bestaat , betrekking
heeft, in overeenstemming met de daaromtrent bestaande algemeene voorschriften ; terwijl hij voorts zorgt, dat men zich
naar de zetting en de verdere bepalingen omtrent de hoedanigheid en het gewigt des broos gedrage, van tijd tot tijd
met een van assessoren onverwachte bezoeken en opnemin.
gen bij de bakkers, en andere in brood nering drijvende
personen , doende.
Art. 62.
Hij zorgt voor de opvolging der bestaande bepalingen aangaande maten en gewigten , zich ook , ten dezen opzigte,
door opnemingen van tijd tot t ij d , met een van assessoren ,
bij de winkeliers en andere nering drvende lieden te doen,
de noodige nadere verzekering verschaffende.
Art. 63.
Hij doet, bijgestaan als voren , van tijd tot tijd schouwen
over openbare straten , wegen en paden , vaarten , kanalen ,
bruggen , riolen of waterleidingen , beschoeijingen en diergejgke , in zoo verre het toevoorzigt over dezelve niet aan
andere besturen of ambtenaren is opgedragen, en de bemoeijing daarover aan bet plaatselijk bestuur behoort.
Hij zorgt dat de bepalingen en voorschriften , omtrent dat
een en ander genomen , worden nageleefd.
Art. 64.
Aan den burgemeester en assessoren is , in overeenstem.
()
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de algemeene bepalingen, en de daarmede of 'met
liet algemeen belang niet strij dige plaatselij ke verordeningen,
die er zr}il inogten , opgedragen het toestaan of weigeren van
verzoeken tot oprigtiiig van fabrieken , trafieken en andere
i,irigtingea vair dien aard, in zoo verre die weigeringen of
vergunningen tot de bennoei enis van het plaatselijk bestuur
behooren. (*)
De burgemeester zorgt, dat er niet teg en die beschikkingen
worde gehandeld.
Art~ 65.
Het regelen der uren van afvaart van beurt- en veerscbe
Pen , van het afrij den van postwagens of karren , de bepaling
van dC:zelver laad-, los- en ligplaatsen , van bet vertrek der
reizende boden en diergel ijke, is aan hem en assessoren
opgedragen , in zoo verre die vaststelling of regeling niet door
hoogere autoriteit is geschied of behoort te geschieden , en
voor zoo veel dezelve, volgens de algemeene bepalingen , tot,
de bemoeijenis van het plaatselij k bestuur mogt behooren.
Hij zorgt voor de prompte bediening en verdere behandeling aan de veeren , en houdt het oog op de voerlieden ,
veerlieden en hunne bedienden , en de bekwaamheid van de
voer- en vaartuigen , voor zoo verre dit toevoorzigt niet tot
Benige andere of boogere administratie niogt behooren; indien
dit laatste het geval mogt zij n , zal hij echter aan zoodanige
administratie van alle misbruik of verzuim , dat hem ten dezen opzigte mogt kenbaar worden , dadclLjk berigt geven. (-i-)
Art. 66.
AI hetgeen er omtrent jaar- en weeks arkten , en diergelij
ke, volgens de bestaande of nader in te voeren verordeningen of beginselen , van de bemoeijenis van het plaatselijk bestuur mogt zij n, is aan de regeling van burgemeester en assessoren overgelaten ; voor de naarkoming van bet bepaalde
in dat opzigt wordt door den burgemeester gezorgd.
Art. 67.
De burgemeester en assessoren behandelen alles wat tot het
stuk van militaire huisvesting en inkwartiering , en de voldoening aan vorderingen van wagens g oor militaire transporten,
en andere vorderingen, door de bevoegde autoriteiten of bevelhebbers van troepen gedaan , betrekking lic (It, in overeen,stemming met de deswege bestaande besluiten , reglementen

ming met
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en andere verordeningen, zorg dragende voor de betrachting
van billij ke evenredigheid iii dat een en ander.
Art. O.
Zij hebben, in overeenstemming met de bestaande wetten,
reglementen of andere bepalingen , het oppertoezigt over de
openbare armen-administraties , openbare gods- en weeshuizen , en alle andere openbare stichtingen ; alsmede over aMe
gestichten , zonder onderscheid , welke uit de lands of plaatselijke kas ondersteund worden.
Zij bezigtigen ten minsten alle drie maanden de gemelde
openbare gods- en weeshuizen en andere openbare gestichten ,
nemen kennis van de misbruiken die er mogten bestaan , en
stellen de verbeteringen voor, die naar hun oordeel zouden
kunnen worden ingevoerd, ten einde daarin, met gemeen
overleg der adniinistratien van die gestichten , zoude kunnen
`morden voorzien.
Art. 69.
Zij hebben insgelyks het oppertoezigt over de gemeentebeleenbank, voor zoo verre er die thans mogt gevestigd zijn,
of in tijd en wijle zoude mogen opgerigt worden , die zij almede , op ,de wijze MI het vorig artikel vermeld , ten misasten
eens in de drie maanden zullen opnemen.
Geene verandering echter zal door dezelven kunnen worden gemaakt in den groet, waarop zoodanige bank mogt daargesteld zijn of daargesteld worden , noch eenige vergunning
tot oprigting eener andere worden toegestaan , dan onder
goedkeuring des Konings, en na dat Hoogstdezelve het te
maken reglement voor eerre nieuwe gemeente-beleenbank zal
hebben goedgekeurd.
Art. 70.
Burgemeester en assessoren nemen, ten minsten alle drie
maanden , en voorts meermalen , indien zij het noodzakelijk
oordeelen , op de gesteldheid der kas van den gemeente-ontvanger, vergelijken de ontvangst tegen de uitgaaf, zien na
of hg wel alles, hetgeen te ontvangen was , heeft doen inkomen , en of al zijne gedane ontvangsten wel'dadelijk, op zijne
registers zijn overgebragt , gelij k mede , of de badge sloten
van vorige diensnaren aanwezig zijn , hem doende rekenschap
geven van de betalingen der ontvangers , gaarders of pachters
der gemeente-middelen en eigendommen, en de noodige beyeIen bevende, ons de j taJatige scliu1denare4. zonder ui;stel
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en overeenkomstig met de reglementen , besluiten en overeen
komsten, te vervolgen.
Van hunne bevinding , en hun verrigte ten voorschr. opa.
zigte, doen zij telkens proces-verbaal opmaken , en zenden
daarvan afschrift aan den gouverneur.
Art. 71.
In het beheer over de plaatsel ij ke geldmiddelen, zullen burgemeester en assessoren zich houden aan de sommen , bij de
plaatselijke begrooting, voor ieder onderwerp toegestaan, zonder die te mogen overschrijden, of eene somme, buiten goedkeuring der staten, tot een ander einde te gebruiken, dan
waartoe die is toegestaan , behoudens het geen bij art. 39
is gezegd.
Art. 72.
De bevelschriften tot betaling zullen steeds ' het onderwerp
der betaling moeten uitdrukken , door den burgemeester , of
die hem vervangt , met een der assessoren moeten geteekend,
en van de medeteekening van den secretaris moeten voorzien zin.
In de buitengewone gevallen , bij art 59 opgenoemd , zullen deze bevelschriften daarenboven van het genomen besluit in buitengewone omstandigheden moeten melding maken.
Art. 73.
In elke der gemeenten ten platten lande , welke in het bezit van effecten , of andere belangr j ke stukken is , zal , voor
zoo verre zoodanige inrigting er niet reeds bestaat , moeten
worden aangeschaft ee ri e bekwame sterke kist, voorzien van
drie goede, onderscheidenlijk werkende, sloten , en zullen
in dezelve kist worden bewaard de effecten en andere belangrijke stukken , aan de gemeente toebehoorende , zoo als
de bewijzen van inschrijving op het grootboek der werkelijke
rentegevende schuld , met de daartoe behoorende kansbiletten, de schuldbekentenissen , rentebrieven , enz. , ten laste
van particulieren , en zoodanige verdere stukken , bij welker
bewaring de gemeente meer bijzonder belang heeft , zoo als
uitgift - brieven , overeenkomsten met naburige gemeenten ,
bepalingen van grensscheiding , en diergelijke.
Deze kist zal op de plaats in de gemeente , door den gemeente-raad daartoe meest geschikt en veilig geoordeeld , worden ter nedergesteld ; van alle effecten , en verdere stukken

j
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zaam sprekende inventaris, in dubbeld worden vervaardigd,
welke , na voorloopig door den burgemeester en assessoren te
zijn beoordeeld , aan den raad der gemeente zal worden voorgelegd , die vervolgens nagaan zal of al de effecten en stukken , waarvan de bewaring meer bijzonderlijk vereischt wordt,
daarop zijn gebragt : na afloop daarvan zal , onder dien inventaris , en deszelfs dubbeld , de uitslag van het onderzoek,
bij wijze van proces-verbaal , vermeld worden, en het stuk
alzoo in dubbeld , met de handteekening van den burgemeester, van al de tegenwoordig zijnde leden van den raad , en
van den secretaris worden bekrachtigd.
De effecten en verdere stukken zullen wijders , met het
eene dubbeld van den inventaris , in de kist worden nedergelegd , terwijl de burgemeester met de twee assessoren , als
gezamenlijk voor de goede bewaring meer bijzonder verantwoordelijk , ieder een der drie sleutels onder zich nemen en
behouden zullen , zonder die immer, dan br} ziekte of afwezendheid, aan een ander lid te kunnen overgeven , en welke derhalve (het zoo evengenoemde geval van tijdelijke vervanging alleen uitgezonderd ,) steeds persoonlijk bij de opening der kist zullen moeten tegenwoordig zi jn , wanfleer er van
de daarin opgeslotene stukken zal moeten gebruik gemaakt
worden.
Het tweede dubbeld van den inventaris , na "dat daarvan
een voor echt verklaard en onderteekend afschrift aan den
burgemeester en ieder der twee assessoren zal zijn ter hand
gesteld , zal vervolgens in het gewoon archief der gemeente
worden nedergelegd.
Art. 74.
Zoo dikwijls het noodzakelijk zal zijn , om een in de kist
bewaard effect , of ander stuk , daaruit te ligten , zal er eerre,
door den burgemeester en de twee assessoren geteekende nota , houdende de beschrijving van het stuk , zoo als die op
den inventaris voorkomt , en acne korte opgaaf der redenen
waarom hetzelve is geligt , in de plaats van hetzelve worden
gelegd , om in de kist , te verbllhven , tot dat het geligte stak,
na gemaakt gebruik , weder in de kist zal zijn teruggebragt.
En indien , hetzij ten gevolge van uitloting van kansbiljetten , of om eenrge andere oorzaak , stukken in de kist be-.
waard , door andere zouden moeten vervangen worden, of
zouden moeten vermeerderen of verminderen , zal daarvan
achter den inventaris, b wege van izota , melding mosten
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worden. gemaakt , waaromtrent in alles zoodanig zal moeten
voorden gehandeld, als bij het voorgaande artikel is gezegd.
Art. 75.
Daar , waar er geene bijzondere redenen zich tegen verzetten mogten , wordt aan de staten der provincie aanbevolen
om meergezegde kist insgelijks zoo veel doenlijk, tot bewaring
der effecten en andere belangrijke stukken van de algemee
ne armen der gemeente, en van andere openbare inrigtingen binnen de gemeente , die uit de landelijke of gemeentelijke kas ondersteund worden , te doen dienstbaar zij n , onder de nadere bepalingen , welke de staten vaststellen zullen.
Art. 76.
De gedingen , welke van wege de gemeente, hetzij als aanlegster , hetzij als verweerdster , zullen moeten ondernomen
worden , zullen worden gevoerd door en op naam van burgerneester en assessoren , met inachtneming van hetgeen bij
art. 44 is bepaald.
Art. 77.
Burgemeester en assessoren hebben het toezigt over al de
gemeente-ambtenaren en bedienden ; met bewilliging van den
gemeente-raad zullen zij diegenen derzelven , die door het
plaatselijk bestuur mi n aangesteld , welke zich aan pligtverzniln of nalatigheid mogten schuldig maken , voor zekeren
tijd , niet te boven gaande dien van zes weken , in derzelver
bedieningen kunnen schorsen , zorgende, dat inmiddels de bediening van den geschorsten buiten bezwaar der gemeente
worde waargenomen , en verpligt z ij nde om dadelijk van de
genomen beschikking tot schorsing , en van de redenen ,
die daartoe hebben bewogen , kennis te geven aan de staten.
De ontzetting der , bedoelde ambtenaren en bedienden,
zal alleen onder goedkeuring der staten kunnen geschieden.
Voor zoo veel aangaat de gemeente-ambtenaren , welke
derzelver aanstelling van eene hoogere autoriteit , dan het
plaatselijk bestuur, ontleerien , zal er in het stuk van schorsing en ontzetting opgevolgd worden bet geen ten hunnen
,opzigte in bet bijzonder, bij dit reglement, of bij Benige
dere bijzondere bepaling is vastgesteld , of nader mogt vastgesteld worden.
Alles behoudens de bevoegdheid, den gouverneur der provincie bij zijne instructie gegeven.
Art. 73.
ikan burgeweefex en assessoxert is opgedragen , Qm bij het
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openvallen van het gemeentelijk commissariaat van policie ,
daar,, waar er een mogt zijn daargesteld , of bij vervolg door
deu KONING zoude mogen daargesteld worden , -eenige geschikte personen aan Hoogstdenzelven te kunnen opgeven,
terwijl zij ten opzigte van dien ambtenaar voorts uitoefenen
de bevoegdheid , hij de Koninklijke besluiten gegeven , of die
daarbij verder zouden mogen gegeven worden.
Nimmer wordt er in de thans bestaande of in het vervolg door den KONING daar te stellen inrigting,' en de
reeds vastgestelde of in het vervolg door Hoogstdenzelven
vast te stellen jaarwedde voor het commissariaat, Benige verandering gemaakt , buiten des Konings goedkeuring
79.
A
Het behoort almede aan burgemeester en assessoren, om';
bij
bij het openvallen van de bediening van veldwachter , daar,
waar die bediening reeds bestaan mogt, of in het vervolg
door den KONING mogt daargesteld worden , eenige geschikte
personen tot dezelve op te geven ; zullende de beenring
door den gouverneur geschieden , die ook de bevoegdheid
zoo wel tot ontzetting, als tot verplaatsing dezer badlenden
van de Bene naar de andere gemeente, zal uitoefenen.
Alles, wat tot het regelen en voldoen der bezoldiging
van deze bedienden, hunne al of niet vereeniging in brigades , en de verdere inrigting ten deze betrekking heeft , zal
door den KONING nader worden bepaald.
In middels zal de thans bestaande inrigting voorloopig blijven gevolgd worden. (*)
Art. 80.
De burgemeester en assessoren, verpligt zijnde te waken tegen alle oprocrigheden , en tegen alles, wat de rust en de
veiligheid der gemeente zoude kunnen storen , hebben , ingeval van zoodanige stoornis , of wanneer er vrees voor mogt
lestaan , de beschikking , behalve over de gemeentelijke policieambtenaren en bedienden , ook over zoodanige gewapende
raagt, als zich in de gemeente moot bevinden , en zulks onder overleg met den bevelvoerenden officier , en onder Zoodanige verdere bepalingen , als daarop door den KONING
reeds mogten zijn , of nader zullen worden gemaakt , met gehoudenheid om van het verrigte onverwijld aan den gouverneur kennis te geven.
()
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Art. 3i.
Zij zonen ook in het bijzoridei , dat de godsdienst-oei-r
ingen der onderscheidene gezindheden , bionerf hunne gemeente , ongestoord verrigt worden.
Art. 82
Burgemeester en asgessoren waken en zorgen voor de ons
'verwijlde uitvoering en de rigtige naarkoming van alle wetten , verordeningen en besluiten van het algemeen b'estnur,
e ' van' de bevelen, hun, ten gevolge daarvan , door een
hoofd urn departement van het algemeen bestuur , den golf-,
vtrneur of de statefl, opgedragen wordende; en voorts in
het algemeen gedragert, zij zich naar de voorschriften , welke
door die autoriteiten, ten gevolge van zoodanige wetten , verordeiiingen en besluiten , en in andere opzigterx , ambtshalve aan ben gegeverr worden.
Art. 83:
De burgemeester; of ten der assetsoren daartoe door hem
bijzonder aangewezen , is belast met het opmaken der acten
van den burgerlijken stand, en het voor overeenkomstig teekenen der daarvan ,afgegeven wordende afschriften en uittreksels , en voorts in het algemeen met de zor g; voor de rigtige
Waarneming van al,. wat die acten, en het hobden der daartoe vereischie . registers betreft, en zulks onveranderd de
bepalingen, die, bij het burgerlijk. wetboek , op dit onderwerp
zullen worden daargesteld.
Hij wordt daarin , wat het eigenlijk schrijfwerk betreft,

des verkiezende , bijgestaan door alen secretaris, en geniet
(echter in hct laatste geval gemeenschappelij k met denzelven)
de gewettigde leges voor de afgegevene afschriften en nit treksels van genoemde acten.
Art. 84:
De registers van den burgerlijken stand zullen in het ge-.
meente•buis , of de raad-kamer , moeten bewaard worden ;
de burgemeester, of bijzonder belaste assessor, heeft alleetx'
den toegang tot dezelve, en is alleen voor de goede bewa-`
ring verantwoordelijk.
Art. 85.
Van ijle bijzondere voorvallen in de gemeente, hetzij mis=
a ham , overtredingen, besmettelijke ziekte , brand , overstrootning, hagelslag, en al wat niet tot den dageltjkschen loop.
van zaken behoort i zal de burgemeester dadelijk berigt doen
aan dei;' gouve m(ur, onverminderd de verdere inzending
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an- berigt , welke hij , ingevolge eenige bestaande wet , of an' verordening , vei liligt Enrogt
aan eenige andere auto
dere
riteit, ambtenaar of commissie te doen.
I, tien' de niiidadigérs op be4ter daad mokten tijtt betrapt,
zal brf , voor, toOVerre de misdaad , ingevolge de wet , daartoe
gronden aanbiedt dezelve doen inNerzekering nemen, en ter..
stand alk zoodanigb berigten en best;hei$en inwinnen , als
tot bevordering van toed regt kunnen strekken, ten einde
die ' berigtn met den misdadiger aan den regter dyer te levéren , alles overeenkomstig de bij de wetboeken gemaakte,
of nog verder te maken , bepalingen , terwijl hij wijders in,
het algemeen omtrent de waarneming der regterlljke policie
zal Jerktaam zijn , op den voet der bestaande of nader in
te vderert ' wetten en besluiten ; onder de verpligtingen erg
bevoegdheid , daarb ij op hem gelegd of aan hem gegeven.
,Art. 86.
Hij oefent voorts , behalve al het geen hiervoren i gezegd , uit zoodanige verdere verrigtingen , als bij Benige wet
Of eenig Koninklijk besluit reeds is bepaald , of nog nader
mogt bepaald worden.
Art. 87.
Hij zorgt , dat zoodanige opnemingen , als hem met een
yin assessoren , bij art. 58 , 61. , 62 en 63 van dit reglement zijn aanbevolen , ten minste vier malen . in het jaar geschieden , en dat daarvan telkens ; het zij er al of niet
overtredingen zijn ontdekt , proces-verbaal worde opgemaakt,
waarvan hij steeds afschrift aan den gouverneur zal moeten
doen toekomen.
Art. 88.
In alle taken en verrigtingen, hetzij bij dit reglement ,
hetzij bij ecnige afzonderlijke bepalingen , aan hem en assessoren opgedragen , zal hij niet dan met dezelve gemeenschappel^jk te werk gaan , wanneer het niet op bloote uitoefening
en handhaving aankomt , maar de wijze daarvan nog voor
raadpleging vatbaar is. Mogt het alleen op bloote uitoefening en handhaving aankomen , zal hij op zijne verantwoordelijkheid bevoegd zijn , om als burgemeester alleen te handelen , en telfs daartoe verpligt -wezen , indien uitstel of
oponthoud nadeel of ongerief ten gevolge zonde hunnen
hebben; alles echter onder gehoudenheid , om van deze zijne
verrigtingen , bij elke volgende vergadering , aan assessoren ecu
hoofdzakelijk verslag te doen.
Gg2
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Art. 89.
Hij roept de assessoren bij een, zoo dikwijs als de werk.
zaamheden het vorderen , en heeft het beleid der vergadering.
Mogten er slechts twee personen [de burgemeester of
tem vervangewle assessor daar onder begrepen j in de vergaderipg van burgemeester en assessoren tegenwoordig zijn
zal , ingqyai van staking van stemmen, de zaak tot eene meer
*alr ' e , vergadering worden uitgesteld ; terwijl , indien echter
zoo danig uitsul niet zonder nadeel mogt kunnen geschieden,
,de stem des burgemeesters of van den assessor , die hete
vervangt, zak beslissende wezen.
Art. go.
Bu emeester en assessoren zullen bevoegd zijn , OM itn , de
*itoe#'ening van hunne bediening een onderscheidend teeken
van hunne waardigheid te dragen , het welk bestaan zal in
eenen penning , waarop aan . de eene zijde het wapen van
,bet rijk, en aan de andere de na van de gemeente getrift is,
Deze penning zal, aan een breed oranje lint, om den
hals gedragen worden.
Art. gi.
De burgemeester zal , ten laste der gemeente-kas , eene
vaste jaarwedde genieten, door de staten nader vast te stel.ven, zonder te mogen genieten eeniger1lei voordoelen hoe
ook genaamd , die hem niet bij dit reglement , of bij eenige
andere uitdrukkelijke verordening, mogten zijn toegekend , of
nader mogten toegekend worden.
Art. 92.
Vom, zoo verre het noodig mogt geoordeeld worden om
door den assessor, of de assessoren, eenige jaarlijkache toelaag te doen g nieten , zal zulks op voorstel van den 0:rneente-raad door de staten werden geregeld, met dien verstande nogtans , dat zoodanige toelaag nimmer de helft tier
jaarwedde van den burgemeester zal mogen te hoven gaan.
Art. g3.
Indien een der assessoren de bediening van bu*gemeester
mogt waarnemen , gedurende twee achtereenvolgende maanden
of langer, zal aan dien assessor de bezoldiging, welke aan do
betrekking van burgemeester verbonden is , worden toegestaan
over den tijd , gedurende welken hij als bur . emeester is weykzaai geweest , wanneer name* de burgemeester, wiens bediening waargenomen is , niet doos ziekte of om autism re-
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Benen van openbare dienst belet geworden is,
ZEVENDE JLOOFDSTUK,

IJepalingen , den gemeente-raad en den burgemeester
met assessoren gehikeliik betreffende.
Art, git.
7oowel de gemeente-raad als burgemeester met assessoren,
en de burgemeester in het bijzonder, dienen van berigt , gevoelen en raadgeving op alle nukken, welke ten dien einde in
derzelver handen worden gesteld door eenig hoofd van departement van algemeen bestuur, den gouverneur, de staten,
of eenige andere autoriteit , het regt hebbende om ambtshalve zoodanige aanvraag te doen , en geven in het algemeen
de inlichtingen, welke in voorkomende zaken door die autoriteiten ambtshalve van hen worden verlangd , zich regelende
maar de termijnen, welke bij zoodanige aanvragen mogten zijn
gesteld.
Indien daarbij geene vaste tijdsbepaling mogt zijn gemaakt,
voldoen zij uiterlijk binnen veertien dagen aan het gevorderde , ten ware gegronde redenen hun daartoe buiten staat
stellen mogten, en zij , met opgaaf daarvan , tijdig Gene diligent-verklaring mogten verzocht en verkregen hebben.
De zorg , dat aan het bepaalde hij dit artikel'stiptelgk vol,
(ban word°, wordt uitdrukkelijk aan den burgemeester aanbevolen.
Art. 95.
Indien , .of de gemeente-raad , of burgemeester met assessoren , of de burgemeester in het bijzonder , van den goaverncur of de staten (k) mogten ontvangen eerre kennisgeving ,
dat zij in een of ander opzigt geoordeeld worden tegen Gene
algemeene wet of besluit, of tegen het algemeen belang gehandeld te hebben , of wel in eenig ander opzigt derzclvee bevoegdheid te hebben te buiten gegaan, zullen zij , in afwachting van 'S KONINGS nadere beslissing , inmiddels, de uityoe
ring of verdere uitvoering moeten staken.
Art. 96.
Al hetgeen waartoe , of de gemeente-raad , of burgemeester en assessoren, mogten hebben besloten , en van géreente(1 Voor Gelderland en andere provincien , alwaar
bestaan , voege men hierbij :

,, of den dotricts-comminarie
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vege moet worden opgemaakt en uitgevaardigd , hetzij vervat
3n afkondiging, bevelschrift, besluit , brief, of onder welke
benaming ook , wordt uitgevaardigd op naam van burgemeester en assessoren , en door den burgemeester of die hem vervangt geteekend, en door den secretaris mede geteekend, óf;
waar deze functien met die van burgemeester mogten vereenigd wezen , door een der assessoren.
Wanneer echter bet onderwerp in de vergadering van d6n
gemeente-raad is behandeld, wordt daarvan in liet uitgevaardigde §tijk melding gemaakt. (*)
ACHTSTE HOOFDSTUK.

Over den secretaris.
Art. 97.
Er zal bij het plaatselijk bestuur een secretaris zijn , die
door den KONING zal worden benoemd.
De gemeente-raad draagt daartoe ten minste een persoon
voor , waarbij burgemeester en assessoren ten minste een ander
persoon zullen voegen : echter in het geval van vereeniging
van den secretaris-post met het burgemeesters-ambt, zal de
benoeming tot de eerstgemelde betrekking , evenzeer als tot de
Iaatstgemelde , buiten voorafgaande voordragt geschieden, alles
behoudens liet bepaalde bil art.. t i a.
Art.' 98.
De secretaris-posten over twee of meer digt bij elkander
gelegene gemeenten , zullen, wanneer b jzondere redenen dat
Y3uodig of nuttig moge doen zqn , aan denzelfden persoon
kunnen opgedrpgen werden, die alsdan verpligt zal zijn in
Gene dier gemeenten met de daad woonachtig te -wezen.
99.
Art, 99
Ine secretaris verleent hulp , behalve aan den gemeente..
raad , aan den burgemeester en ,assesoxen , en den burgemeester in bet bijzonder , gel ijk ,Mede aan alle commissien ui;
bet plaatselijk bestuur, zonder onderscheid, bij alle verrigtingen , die zij ambtshalve te doen hebben ; voert da pen en
verrigt, bij deze gelegenheden , als in alle andere opzigten ,
bet scb^rijfwerk , dat er 'van gemeente+wege te doen is; voor=
Ziet van zijne mede-onderteelening de, af kQz digingen !' beslui-.
( i` ) V001 de Kovlfc ien , in de vorige noot bedoeld , volgt hier een artilel,
))er41elide de vecpIigting tot „ briefwisseling , by ta6schenkanc6t vast den dis-•
p trlcts-LO1lltis6ares, ten zij X44 gevallcu Ndn l)iJzonOieu spuc4," euz.
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ten, bevelschriften tot betaling , en andere stukken , die van
gemeente-wege worden uitgevaardigd , en teekent voor over-,
èenkomstig alle afschriften en uittreksels van de zoodanige
en van alle andere van het plaatselgk bestuur , of Benig gedeelte of commissie uit hetzelve , afkomstige stukken.
Hij houdt naauwkeurig notulen van de verhandelingen der
vergaderingen , zoo van hct collegie van burgemeester en assessoren , als van dat van den gemeenteraad.
Art. 100.
-Hij verleent ook , daartoe geroepen zijnde, halp aan het
collegie - van zetters voor de belastingen in de gemeente , en
aán andere diergelijke commissien , alsmede aan den burgemeester of bijzonder belasten assessor in de betrekking van
ambtenaar *van den burgerlijken stand , wanneer deze zulks
nnogt verkiezen , in het oog houdende echter, dat de hulp in
die gevallen zich alleen tot het eigenlijk schrrlf%\ erk zal moeten bepalen , en dat het voor overeenkomstig toekenen van
ae afschriften en uittreksels uit de registers van den burgerlijken stand niet van zine taak is, zoo als bij art. 83 reeds is
aangeduid.
A.rt. lol.
Hij verleent hulp bil het opmaken der begrootingen en
der rekeningen van den ontvanger der gemeente , mitsgaders
Van de algetneene armen en van andere instellingen en gestichten van weldadigheid in de gemeente , die uit de landelijke of plaatselijke kas ondersteund worden, voor zoo verre
die zelve geenen amanuensis mogten hebben.
'ren opzigte van andere niet alzoo ondersteunde gestich-!
ten en instellingen , zal zulks almede kunnen geschieden, voer
zoo verre derzelver administratien of bestur e n het verlangen
rnogten.
In het geval , bij dit artikel bedoeld , zal den secretaris een
afzonderlijk loon , naar redelij kheid door de state! ' des noods
Vast te stellen , voor die werkzaamheden worden toegelegd.
Art. 102.
Het gemeente-archief , hetwelk steeds, in bet gemeente-huis
of de raadkamer zal' moeten berusten , is aan de bijzondere
bewaring van den secretaris anbevalen , en. hij is daarvoor
bijzonder verantwoordelijk. Bij zijn overlijden , of he; openvallen van den post door andere redenen ontstaan , gaan alle
registers , stukken en papierén , tot dit archief of de gemeentd-secretarie eenigzins behooreiade , terstond oNer onder de
Gg
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bewaring van den burgemeester of vervangenden burgenleester, ten einde door denzelven daarna aan den opvolgeiiden
secretaris te worden overgeleverd.
Art. Io3.
Ingeval van kortstondige afwezendheid of ziekte, of ncler
Iortstondig beletsel , wordt de secretaris door een der leden
van den gemeente-raad , hetwelk de burgemeester daartoe zal
aanwijzen , vervangen.
Indien de afwezendheid , de ziekte, of het beletsel van anderen aard , langer dan veertien dagen duurt , gelijk ook bij het
openvallen van den post , wordt er door de staten iemand ,
hetzij lid van den gemeente-raad , hetzij daar buiten , ter zij
jke vervanging aangewezen ; wanneer hij echter tevens-nertijdl
den post van bur,;eniecster mogt bekleeden , zal steeds degeen , die hem als burgemeester vervangt , ook min vervanger
als secretaris wezen , ten ware de staten er anders over beschikken mogten.
Art. 104.
Onverminderd de bepalingen , welke te dien opzigte in bet
vervolg zouden mogen gemaakt worden , is de secretaris onderworpen aan de verpligting tot iet houden van repertoire
en verdere registers of aanteekeningen , die b ij de bestaande
wetten omtrent het regt van registratie en andere, ten opzigte van de verrigtingen der gemeente-administratie, mogten
gevorderd worden.
Art. I o5.
Hij zal eene vaste jaarwedde ten laste der gemeente-kas
genieten , door de staten , na gehoord te hebben den gemeente-raad , nader vast te stellen , zonder te kunnen genieten Benige voordeelen hoegenaamd , die hem niet; bid dit reglement, of bij eenige, andere uitdrukkelij ke verordening, mogten zgn toegekend of nader mogten toegekend worden.
Art. 106.
jij zal zich geene personen tot hulp mogen toevoegen ,
dan met voorkennis en bewilliging van burgemeester en assessoren , noch ook , zonder •gelijke voorkennis en toestemming , aan iemand eenige inzage van het gemeente-archief ,
of van eenig stuk, tot de gemeente-secretarie behoorende ,
Vlogen geven.
Art. 107.
Hj legt , ter vergadering van den gemeente-raad , in banden van den burrezaeester of die hem vervangt , den eed af:
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u Dat lij het ambt van secretaris getrouwelqk zal uitoefe.,
apen ; , dat h ij , zoo veel in zijn vermogen is , in (die betrekt, king tot bevordering der belangen van de gemeente zal me.
• dewerken ; dat hij met zorgvuldigheid en trouw zal opma<c ken alle besluiten , acten en andere stukken, zijne ambtsbe« trekking rakende, en daaromtrent , voor zoo verre zalkz te
u pas komt, mitsgaders in alles waaromtrent het hem verder
« inugt aanbevolen warden, de vereischte geheimhouding zal
« betrachten ; dat hij voor de bewaring der archieven , regis ♦
• tors erg andere papieren , tot de gemeente-secretarie behoo(c rende, behooilijk zal zorg dragen , en wijders zal nakomen
tc al hetgeen hem , bij dit reglement of bij zijne instructie,
K verder iuogt zi jn of worden voorgeschreven , en dat hij , om
ii] zij ne ambtsbetrekking iets te doen of te laten , van nie<< mand ecnige beloften of geschenken zal aannemen of ont(t vall en , 1n cenigerlei maniere.»
Art. t 08.
liet vec'lcenen van ontheffingen , de personen der secretarissen betreffende , hljft, even als op het einde van art. io omtrent tien burgemeester is gezegd , mede aan den KONING
voorbehouden, door wien , des noodig, ook alleen de secre.*
tarissen zullen kunnen ontzet worden.
Zij zullen echter, daartoe termen z i nde, op den voet van
artikel 23 , door de staten voor zekeren tijd in hunne bedieiiing kunnen worden geschorst.

NEGENDE HOOFDSTUK.
Ove r den ontvanger.

Art. log.
Er zal in elke gemeente een plaatselijk ontvanger zijn , belast met liet ontvangen , uitgeven en verantwoorden der ge.
u,eente-gelden , naar de wetten en bepalingen , omtrent do,
comptabiliteit der gemeenten reeds gemaakt of nog te maken,
en wij ders naar de bepalingen in dit reglement vervat , en bid
zij ne instructie verder te vervatten , welke ambtenaar door de
staten zal worden benoemd, op voorafgaande voordragt door
den gemeente-raad te doen, zoo veel mogelyk een dubbeld
getal van personen zullende moeten bevatten , behoudens het
bepaalde bil art. 118.
Art. no.
-let ontvangersohap over twee of meer onderscheidene bg
Gg
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elkander gelegene gemeenten, zal aan eenen en denzelfden
persoon kunnen opgedragen worden , wanneer noodzakelijkheld of bijzondere nuttigheid dat mogt vorderen , die alsdan
erpligt zal wezen binnen eene dier gemeenten met de daad
te wonen , en voorts in dat geval zal moeten zorgen op vastgéstelde , en aan het publiek kenbaar te maken , dagen binnen iedere dier onderscheidene gemeenten te zijn , tot bet
doen der ontvangsten en uitgaven , zoodanig , dat door zijne
afwezendheid geen hinder of ongerief hoegenaamd aan de ingezetenen worde toegebragt.
Art. in.
De ontvanger vermag geene betaling voor rekening van de
gemeente te doen , dan op behoorlijke bevelschriften , Ingerigt en geteekend , zoo als hiervoren bij art. 72 is opgegeven,
ett verder bij zijne instructie zal v o orden voorgeschreven , of
volgens nog nader te nemen verordeningen - mogt worden
bepaald.
doet in geen geval eenige betalingen , die het bedrag
der posten , op de begroóting toegestaan , zouden mogen
overschrijden , behoudens de buitengewone gevallen bij art. 39
bedoeld , en hij kan zich geen alder genot, onder welke
benaming ook , veroorloven , dan dat van deszelfs jaarlijksche
wedde.
Art. 312.
Hij zal gehouden zijn om ten allen tijde, op de eerste vordering van burgemeester en assessoren , aan dezelve te ge=ven inzage en opening van den `staat zijner kas , de gedane
ontvangsten en uitgaven te ve,Fantwoor4en , en de verdere
inzage en opening te geven , hiervoren bij art. 7 o vermeld.
Art. 113,
Hij zal voldoende borgtogt moeten stellen, ten genoegen van
den gemeente-raad en ponder goedkeuring van de staten , ira
overeenstemming met de deswege bestaande verordeningen of
nader in te voeren bepalingen.
Art. 114.
Hij zal , uit de gemeente-kas, genieten zeker percent-loon
van het bedrag van zijne wezenlijke ontvangst, zoo als de
staten zullen vaststellen.
Indien hij tevens ontvanger van 's rijks belastingen mogt zijn ,
zullen de staten, uit aanmerking daarvan , het percent-loon
van den gemeentelijken ontvanger in redelijkheid verminderen.
Van de onLvangst, voortspruitende uit vt.koop Nan vaste
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,goederen der gemeente , aflossing van kapitalen of renten aan
(l gemeente, en van andere diergelgke =buitengewone zaken 1
gelij k mede van slot of sloten van rekening van vorige. jaren,
zal hij echter geen percent-loon genietén , en daaromtrent
alleen teruggaaf van uitschotten kunnen vorderen.
Art. 1 18.
Er zal tusschen hem en den burgemeester geene betrekking
van bloedverwantschap of zwagerschap, tot binnen den derden graad ingesloten , bestaan mogen.
Art. 1 i 6.
Hij legt , alvorens in bediening te treden , in handen vat
den burgemeester of die hem vervangt, `ter vergadering van
den gemeente-raad , af den eed :
cc Dat hij hetambt van ontvanger getrouwelij
getrouwelijk zal uitaefein die betrekking, zoo veel in z ij n vermogen
« nen ; dat hij n
(t is , tot bevordering der belangen van de gemeente zal met, dewerken ; dat hij zal naarkom'en al hetgeen hem bij dit reet glement, of bij zijne instructie, reeds is of nog verder mogt
u voorgeschreven worden ; dat hij, om in zijne betrekking iet.*
i, te doen of te laten , van niemand Benige beloften of ge« schenken zal aannemen , in eenigerlei maniere. »
Ar't. -1 17.
Op den voet en onder de bepalingen bij art. io vermeld,
wordt het verleenen van ontheffingen , de personen der ont-:
vangers betreffende, insgelij ks aan de staten overgelaten, door
welke almede deze ambtenaren , ingeval van wangedrag of
nalatigheid , op den voet van art. 25 , zullen kunue i worden
geschorst en des noods ontzet.
TIENDE HOOFDSTUK.

.18e.palingen , den secretaris en ontvanger gel/i'e
lijk betreffende.
Art. 118.
In plaatsen , welke heerljkhèden zijn , zal de benoeming tot
de secretaris-. en ontvangers-posten , respectivelgk geschieden
op voordragt van een persoon , door den eigenaar van het
heerlij k regt te doen, welke eigenaar ook in deze . opzigten
Op het voorgeschrevene bij (le art. 13 en 14 Zal onderworjen
zijn ; zullende voorts almede y waar zulks te pas mogt komen;
het bepaalde b 9 de artikelen 15 en 16 ten deze Voorden ill
acht gcuonien.

476

PLAATSELIJK BESTUUR.

Art. 119.
De secretarissen en ontvangers, in de heerlijkheden benoemd , zullen , Alvorens in bediening te treden , boven en
beli th e de eeds-aflegging , 134 art. 307 en 116 respectivelijk
in het algemeen voorgeschreven , in het bijzonder nog gelijke
verklaring onder eede afleggen, als hiervoren, bij art. 19, ten
opsigte der burgemeesters in de heerlijkheden is bepaald.
Art. 120.
De eerste benoemingen tot de secretaris- en ontvangers.,
posten zullen onmiddellijk geschieden, zonder voorafgaande
voordragten, met uitzondering van gemeenten die heerlijkheden zijn , onder in het ooghouding echter, ook in deze , van
het bepaalde bij het laatste gedeelte van art. 12.
Baldien omtrent personen, tot secretaris of ontvanger voorgedragen wordende , bijzondere bedenkingen mogten bestaan,
zal de KONING deswege naar bevind van zaken beslissen.
Art. 121.
De secretarissen en ontvangers zullen worden benoemd tot
wederzeggen toe.
Art. 122.
De vereischten tot benoembaarheid , de redenen van uitsluiting , de onvereenbaar-verklaringen en de verdere bepalingen , bij art. 3 tot 6 ingesloten van dit reglement vermeld ,
zijn insgelijks op hen toepasselijk; zullende evenwel de posten
van secretaris en ontvanger mogen vereenigd worden , indien
niet aan den burgemeester tevens de functien van secretaris
mogteu zijn opgedragen.
Art. 125.
De secretarissen en ontvangers zullen zich niet, dan met toestemming van den burgemeester of die hem vervangt , uit
derzelver woonplaats mogen begeven.
Voor eene afwezendheid, die langer dan acht dagen mogt
duren , zullen zij de toestemming van den gouverneur moeten
verkregen hebben.
Art. 124.
De secretarissen en ontvangers zullen door de staten , na
gehoord te hebben de gemeente-raden , van eene nadere in,•tractie kunnen worden voorzien, in overeenstemming met
dit reglement en met de verdere algemeene bepalingen, die

or ten deze toepasselijk bestaan moeten.
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ELFDE HOOFDSTUK.

Bygevregde bepalingen.
Art. 125.
De bevoegdheid tot voordragt of benoeming , aan de eigenaars van het heerlijk regt , in de plaatsen die beerlgkbeden
zijn , bij dit reglement toegekend , zal door hen niet anders
uitgeoefend worden , dan voor zoo verre de eigenaars van het
heerlijk regt aldaar ook te voren tot die voordragt of benoe..
ming geregtigd waren , en de KONING -niet , volgens het besluit van 26 Maart 1811 , n°. 20 , (*) om plaatselijke of andere
bijzondere omstandigheden , mogt raadzaam achten , om de
benoemingen zonder zoodanige voordragt, of op eene andere
wijze , te doen of te laten doen. (1-)
Art. 126.
Ingeval van twijfeling over het regt verstand van eenig er•
tikel van het tegenwoordig reglement, of wanneer deswege
eenige uitlegging of verandering mogt noodig zijn , zal daar»
omtrent door den KONING nader worden voorzien.

,Aldus vastgesteld bij 's KONINGS besluit van den 23
July 1825, n°. 132.
— De redactie acht het nuttig hier nog te laten volgen zoodanige gedeelten der reglementen voor Friesland
en Noord-l3raband, welke, ofschoon alleen van toepassing in die provincien , echter meer algemeen verdienen
gekend te worden , en niet doelmatig in eene noot 1oïr.
den warden begrepen.
(*) I'. Staatsblad van 1814 , no. 46, id. Staats-Courant van 14 Mei
1814 , n°. 113.
(t) De bepalingen omtrent de heerlijkheden, gelden alleen , (gelijk reed
aangemerkt is ,) voor die provincien, alwaar nog eenig heerlijk reet wordt uitgeoefend. Ten gevolge hiervan bevat bet reglement niet overal hetzelfde getal
ai takelen. Art. 124 I s b. v. in Noord-Braband art. 117 , in Vriesland art, 1 4-,.
enz. — Wildets bestaat er een afzonderlijk hoofdstuk in het reglement voor
die gewesten , welke districts-commissarissen , (bevorens ook wel onder-inter3.danten of hoofdschouten genoemd,) hebben behouden. Zie daaromtrent nel *
der het extract nit het reglement voor Noord-Brabsand
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EXTRACT uit het reglement der pro-

uiricie Vriesland.
ELFDE HOOFDSTUK.

Van de eilandén 4meland en Schiertnonnikoog.
Art, 115.
Het bestuur' der, eilanden Ameland en Sehiermonnikoog ,
zal ingehjks worden ingerigt en zamengesteld op den voet ,
bij dit reglement vastgesteld , onder de navolgende bepalingen :
a. Dat het vereischte omtrent het quantum viin belastings•
betaling, hij art. 3 g e in den grietman gevorderd , op deze
0 4a.34n niet toepasselijk zal zijn.
b. Dat de beer van Schiermontlikoog gelijke regten zal kun.
Den uitoefenen, als in de. provincien , (*) waar het regt van
'roordragt aan de eigenaars der heerlijkheden is toégestain ,
volgens de reglementen op het plattenlandsch -bestuur dier
provincien , door dezelve eigenaars uitgeoefend kunnen' worden ,
waartegen . hi dan ook aan dezelfde verpligtingen zal .onderworpeh wezen.
TWAALFDE HOOFDSTUK.
Bggevoegde bepaling.
Art. 116.
7i4 art. 126

hierboven , waarmede dit art. 16 overeen-..

stemt.
.._.1__r..

EXTRACT uit Liet reglement der prorincie Noord-Braband.
ELFDE HOOFDSTUK.

Over de schadevergoeding,, aan de , eigenaren der heel -i
lijkheden en der erf-secretarien te verleenen.
Art. 118.
De ,eigenaren der heerlijkheden en erf-secretariera., zullen
bet genot hebben van alle zoodanige regten en prerogatieven ,
als aan hen zijn , of bij vervolg van tijd zouden kunnen worden toegekend of teruggegeven , uitgezonderd alleen de voor())

B. v. in Holland. Zie het reglement ache , art. 1

i en sold,

PLL.L. TSELUK BES T CU1Ldragt of benoeming van eenige administratieve plaatselijke ambtenar'en ; doch .zullen zij , voor het gemis daarvan , .worden
schadeloon gesteld , op de w ijze , in de volgend áttikelen
bepaald.
Art. 119.

De eigenaren der + heerlijklíeden en erf-secretarien 4 ^zul.
eene jaarlijksche uitkeering genietén van twintig percent van
de tractementen ,' welké , door de burgemeesters=en'secretárrssen in erf-secretarie» , .respectivelijk zullen worden genbrten;
Art. 120-.
Van zoodanige emolumenten , welke bij , dce defirnitive'da -i
stelling van de organisatie der regterlijke magt aan de burgemeesters erg secretarissen zouden kunnen toekomen', nitehbo#de
van de attributen , welke hen bij dezelve organisatie mogteri
worden toegekend , zullen de eigenaren der heerlgkhederven'
erf-secretarien daarenboven een soortgelijk gedeelte genieten,
of zoo veel meerder of minder als Hoor de staten , onder
goedkeuring van den Koning, zal worden bepaald.
Art. 121.
Tot vinding van de fondsen, waaruit de schadeloosstelling,
over de vaste tractementen der kurgetneesters en' seèretaiissen berekend , zal gekweten worden , zullen de gemeente-be-.
sturen ten platten lande acht percent storen van het bedrag
der administratie-kosten , berekend tegen 25 cents van iedere
ziel : indien er meer dan 25 cents van iedere ziel moet worden omgeslagen , zal van dit meerdere echter voorloopi niets
in de kas van schadeloosstelling gestort worden.
Art. 122.
De ontvangers der respective gemeenten zullen gequalifi-!
eeerd en gehouden zijn , om deze acht percent van de administratie-kosten , zoo ras de begrooting der gemeente zal
zien gearresteerd , dadelijk over te maken aan den ambtenaar,
welke met de administratie der kas van schadeloosstelling is
of zal worden belast.
Art. 123:
Deburgemeesters, secretarissen, ontvangers en andere administratieve plaatselijke ambtenaren ten platen , lande, zullen
jaarlijks acht percent van hun vast tractement uitkeeren, waar-,
uit de gemeente+besturen zullen worden schadeloos gesteld
voor de in art. i21 vermelde voorschotten ;, bet overseho
zal in de kas der schadevergoeding gestort worden.
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Art. 124.
Bijaidien de ondervinding mogt aantoonen , dat de uitkeeripg, in het ,voorgaande artikel vermeld, te boog of te laag
was , zullen de staten bevoegd zijn dezelve naar bevind te
verminderen of te vermeerderen , edoch , in het laatste geval
anders dan onder goedkeuring van den Koning.
Art. 125.
De wijze en tijd van betaling der schadeloosstelling aan de
eigapen der beerljkheden en erf-secretarien , zal bij eer
reglement, door de staten, onder goedkeuring van den Kote maken , bepaald worden.
Art. 126.
Aan het domein zal, voor zoo verre hetzelve eigenaar van
lieer "beden of erf-secretariera is , geene schadeloosstelling
behoeven te worden verstrekt.
TWAALFDE HOOFDSTUK.
Over de di8tricts-commissarissen. (*)

Art. 127.
Ten einde, onder den gouverneur en de staten , het op ertoezigt te houden over de uitvoering der algemeens en plaatselijke verordeningen , en over de admiiistratie der gemeenten in het algemeen , zal er binnen elk district , waaruit de
provincievolgens artikel I bestaan zal , werkzaam zijn een
commissaris, die den naam van districts-commissaris zal voeren , welke door den Koning zal worden benoemd , en wiens
bevoegdheid en verpligtingen , zbowel als de verhouding tussehen hem en de onderscheidene autoriteiten , in zoo verre
daaromtrent bq dit reglement reeds geene bepalingen voorkomen , zoo veel noodig, nader door den Koning zullen warden vastgesteld.
Art. 128.
Zoo lang de nadere verdeeling, bij art. 1 bedoeld , geene
plaats zal hebben gehad, zullen de thans binnen de provincie
aanwezige tusschen-ambtenaren , ieder over derzelver tegenwoordig ressort, en op derzelver tegenwoordig genot, de betrekking van districts-commissaris , op den voet van dit reglement, uitoefenen ; en zullen de reglementaire bepalingen
en instructien , waarop zij tot hiertoe derzelver voormalige
() In de reglementen voor Gelderland enz, komt dit hoofdstuk voor , als
ket elfde , onder art, 126 , 127 ea 128.
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betrekkingen vervulden , zoo lang die door gccne nieuwe of
nadere zullen zij n vervangen , voortdurend het rigtsnoer vaat
llandelwijie uitmaken , in zoo verre daarin door dit reglement
geeiu verandering mogt zij n gebragt.
Art. 129.
Ingeval van kortstondige ziekte, afwezendheid of andere verhindering worden zij vervangen Gloor den persoon, dien de
gouverneur daartoe zal komen aan te wij zen ; mogt de af« ezendheid , of verhindering van anderen aard , langer dan
veertien dagen duren, alsdan wordt er door den Koning in.
hunne vervanging voorzien.
--- Wij gelooven den gebruikers onzer Handleiding
geen' ondienst te doen , door, ter dezer gelegenheid, eenra
plaats ie gunnen aan de , in Zuid-Holland , gegevene
voorschriften omtrent het bovenstaande reglement.
EXTRACT uit liet verbaal van liet,
verhandelde de liceren gedeputeerde staten van Zuid-Rolland , op
clingsdag den 4dert October i8 26
n°. 5.)
sub. /2e. ^72s (G.
Op het geproponeerde ter vergadering , en in aanmerking
genomen zij nde, dat het, ter verzekering eener volledige naleving vair het eioor den Koning, bi j besluit van den 25 July 11. , n 152 , vastgestelde reglement voor het bestuur ten
platten lande , ir, de provincie Holland , noodzakeli j k is , dat
de plaatselijke besturen op de bi j sommige artikelen van dat
reglement voorkomende bepalingen, meer bi jzonder, oplettend worden gemaakt niet alleen , maar dat dezelve ook tot
de opvolging der by eeraig,e van die artikelen gegevene voorschriften op ééntaal vastgestelde tij dstippen , worden aangeschreven,
Is , na deliberatie , goedgevonden en verstaan:
Te bepalen , dat van alle door deze vergadering , ingevolge art. to van gezegd reglement, bereids verleende of
in het vervolg nog te verleenen ontheffingen van de , in het
/de hoofdstuk van hetzelve, opzigtel ij k de zamenstelling der
gemeente-besturen gemaakte bepalingen , dadelij k i wat dereeds verleende aanbelangt, de veretschte nominative opgace
aan deze vergadering moet worden ingezonden , met juist'
Uk
I. D. II. St.
S.
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vermelding van (le redenen , welke tot die ontheffing hebben
aanleiding gegeven ; terwijl , voor zooveel de in het vervolg
te verleenen ontheffingen aanbelangt, daarvan op geli jke wqze, binnen den tijd van acht dagen, nadat dezelve ter kennisse van de plaatselijke besturen zullen zijn gekomen, de
vereischte opgave moet worden gedaan.
2°. Tot beter verstand van het 14 artikel van het reglement , aan de besturen der gemeenten, heerlijkheden zijnde,
bij deze , te kennen te geven, dat door hen dadelijk , bij
het ontstaan eener vacature van den burgemeesters-post of
van eene raadsplaats , alsmede van den post van secretaris
of ontvanger, aan de eigenaren der heerlijkheden daarvan ten
spoedigste moet worden kennis gegeven , ten einde dezelve ,
in het eerste geval, door tusschenkomst van den heer gouverneur , de noodige voordragt ter vervulling aan den Koning, en in de overige gevallen , naar aanleiding van art. 118 ,
aan deze vergadering , met in achtneming van het geen hij
§ 4 van art. 11 , omtrent liet getal der voor te dragen personen is bepaald, zouden kunnen inzenden ; terwijl omtrent
die voordragten , wat de gemeenten, geene heerlijkheden zijnde , aangaat , op dezelfde wijze , naar aanleiding van art.
15 door derzelver besturen zal moeten worden gehandeld.
FP. Met betrekking tot art. 27 te bepalen, dat de vergaderingen der gemeenteraden , ten platten lande , ter opilcming der gemeente-rekeningen , zullen moeten worden gehouden in den loop der laatste volle week der maand Mei , van
ieder jaar ; terwijl de gemeente-raad, tot het opmaken der
gemeente-begrooting , in den loop der eerste volle week van
de maand September van ieder jaar zal moeten bijeenkomen.
49 . De gemeente-besturen bij deze, voor zooveel ,
opmerkzaam te maken op hetgeen bij het 32, 7 2 en 9 6 art.
ten aanzien van de onderteekening der uit den gemeente-raad
voortvloeijende stukken is vastgesteld , ten einde ook Hieromtrent hij alle gemeenten de zoo wenschelgke eenvormigheid zoude plaats grijpen.
5°. Ten aanzien van art. 66 bij deze te bepalen , dat de
gemeente-begrootingen in de eerste helft der maand October, voorafgaande het jaar, waarover dezelve loopgin , aan
de goedkeuring dezer vergadering moeten worden oi,derworpen, zoodanig dat die begrootingen voor of op den 15den
dag dier maand, bij dezelve zullen moeten zijn ingekomen,
tevtivijl, wat de rekeningen betreft , deze vuur of op den t; den
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Junij van elk jaar zullen moeten worden overgelegd.
6°. I)e plaatselijke besturen verder bij deze opmerkzaam
te maken op de bij art. 38, opzigtelijk het verleenen van
onderstand aan de armbesturen, en andere inrigtingen van
liefdac!igheid, voorkomende bepalingen, met aanschrijving te-s
venS aan dezelve , om, voor zooveel zulks van toepassing op
de gemeenten mogt zijn , zich bij de opmaking en inzending
der gemeente-begrootingen dien overeenkomstig te gedragen.
7°. Met betrekking tot het 39 artikel, in verband met
het geen bij art. 71 is vastgesteld , b ij deze , met herinnering
van de daarbij gegevene voorschriften, te bepalen, dat er
geene betalingen uit den op de jaarl9ksche begrooting voor
onvoorziene uitgaven gebragten post , of geene uitgaven tot
hooger bedrag , dan op de begrooting is toegestaan , zullen,
mogen plats grijpen , zonder dat alvorens daartoe de noo..
dage autorisatie aan deze vergadering gevraagd , en van dezer.
ve bekomen zal zijn , met uitzondering echter van hetgeen te
dezer zaak by gezegd artikel is vastgesteld.
8°. Het opnemen der rekening van het armbestuur , en
-vin de gestichten en inrigtingen bij art. 58 vermeld , en
hetgeen verder bij art. 4o , in verband met art. 45 , aan de
gemeente-raden ter verrigting is opgelegd , noodwendig a^^n
de opmaking zoo van de gemeente-rekening als van de plaat.selgke begrooting moetende voorafgaan , zullen de gemeenti:-raden zich met de uitvoering der in art. 4o aan hen opgelegde verpligtingen onledig houden , in de eerste helft der
maand Met van ieder j aar , en zulks ten einde de gemeenterekening over het vorige jaar , naar aanleiding van het be paalde bij het Sde punt , vóór of op den i5den Junij, en
de gemeente-begrooting voor het volgende jaar, vóór of op
den 15den October van ieder jaar, te kunnen inzenden.
9Q . Vermits de grondeigenaars, bij bet opnemen der rekeningen, den aankoop of de vervreemding van onroerende
gemeente-goederen, en het voordragen van nieuwe belastingen, geacht moeten worden belang te hebben, ten aanzien
van art. 41 te bepalen , dat, bij alle verrigtingen en dcli beratien van dien aard , een gelijk getal der voornaamste grondeigenaars, in de gemeente woonachtig, als waaruit de gemeente-raad is zarbengesteld, zal moeten opgeroepen wo rden , met vermelding van het einde waartoe dezelve geschied.
100 . De plaatselijke besturen alverder bij deze oplettend
te maken op hetgeen , bij het slot van het 48ste artikel ,
Hh 2
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ten opzigte van de daarbij vermelde gemeente-bedieningen i
vastgesteld , met aanschrijving aan dezelve , om voor de nakoming dezer bepaling de noodige zorg te dragen.
11-. Aan de plaatselijke besturen de bepalingen van art.
73 , bij deze , te herinneren , met aanmaning wi lders , om ,
tot zekerheid der daarbij vermelde gemeente-eigendommen
van het voorschrift des reglements een gepast gebruik te
maken.
12°. De plaatselijke besturen , welke in het geval nlogten
zijn of komen , dat de bij art. 73 , 74 en 75 vernielde wijze
van , bewaring der effecten van de algemeene armen enz.
ook op hunne gemeenten zoude behooren te worden toerepast , bij deze, aan te schrijven , om uiterlijk vóór of op
den ,1 sten November aanstaande , en vervolgens jaarlijks, v6ór
4 f op dien dag , daarvan aan deze vergadering kennis te gev en , met voordragt tevens der nadere bepalingen , welke daa, omtrent alsdan zouden behooren te worden vastgesteld.
En eindelijk -13°. 'I'e bepalen , dat de bij het 94ste artikel omtrent den tijd , waarin door den gemeente-raad , den
burgemeester en de assessoren , en den burgemeester in het
bij zonder , op de in derzelver handen gestelde stukken moet
vc orden berigt, gegevene voorschriften niet zullen mogen worden veronachtzaamd , maar (lat in #tegendeel de daarbij gestelde tij dsbepaling stiptelij k zal moeten worden opgevolgd.
En zal een gedrukt exemplaar dezer dispositie worden gezonden aan tde burgemeesteren en radert der gemeenten , ten
platten lande , in Zuid-Holland, tot informatie en narigt.
CIRCULAIRE vare Z. Ext. den ,itnzrtsa
raad, gouverneur van Zuid-Holland , aan de plaatselij ke besturen
van den 26sten OCtober't825i ri D. ïao.^i5
r^' .

Na de U gedane mededeeling bil dispositie van'gedeputeer.d
de staten van Zuid-Hollh+nd , d. d. 4 October 1525, ti c. 5,
omtrent de toepassing en executie van de daarbij vermelde
artikelen van het nieuwe reglement voor het bestuur ten plat
ten lande in de provincie Holland , vinde ik mij insgelijks
verpligt uwe aandacht te vestigen op de hier onder vernielde
ponten , met uitnoodiging , om , bi d voorkomende gelegenbede l , daarop het noodige regard te willen nemen :
0 . Dat , bij gelegenheid van benoemingen , d;e door ge-
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deputeerde` staten van Zuid-Holland , op voordragt van de
anibachts-heercn gedaan worden , bijzonder worde gelet , of
de benoemde personen al' de vereischten bezitten , gevorderd
bij art. 3' des reglements , of wel in een der termen van uitsluiting vallen van art. 6 ; zullende, bij het missen van die
vereisehten , en het vallen in een of ander dier termen van
uitsluiting, daarvan dadelijk aan mij kennis gegeven , en inmiddels de- beëediging van den nieuw benoemden tot nadere
beslissing geschorst moeten worden.
2 Y . Voor zoo verre de lijst der ingezetenen , bedoeld bij
art. 4 des reglements, nog niet mogt opgemaakt zijn , zal
daartoe onverwijld dienen te worden overgegaan, ten einde
aan de bepaling van dat artikel ook voor het vervolg kunne
worden voldaan.
3°. , Dat de burgemeester, de assessoren en leden van den
gemeente-raad , volgens § 4, art. 6 , niet tevens gemeenteontvanger kunnen zijn , ten ware zij , om bijzondere redenen,
dispensatie van deze bepaling mogten hebben bekomen ; kunnende nogtans de secretaris tevens ontvanger zgn, mits geen
burgemeester zijnde.
4°. Dat , voor zoo verre zulks niet reeds geschied mogt
zijn , naar aanleiding van art. 17 des reglements, alsnog ten
spoedigste aan mij zal moeten worden opgegeven, in welke
jaren de burgemeesteren, de assessoren en verdere raadsleden
moeten aftreden ; zullende het mij aangenaam wezen , dat
deze bepaling, waaraan door verre de meeste besturen nog
niet is voldaan , stiptelijk wonde in acht genomen , ten einde ,
langs dien weg , een volledig register van het personeel der
plaatselijke besturen te kunnen doen opmaken.
5 Dat behoorlijk , worde nagekomen het bepaalde bij art.
70 des reglements , omtrent het verifieren van de kas van den
gemeente-ontvanger , ten minste tolken drie maanden , en out
het proces-verbaal uwer bevinding, geregeld , aan mij in te
zenden.
6'. Dat insgelijks behoorlijk wende opgevolgd de in art.
P, 7 voorkomende bepaling omtrent de inzending der processen-verbaal in het algemeen.
Ten slotte moet ik IJEd. verzoeken, am voor de nog openstaande plaatsen van raadsleden of assessoren in lieve gemeente , ten spoedigste, de noodige voordragten te doen , of wel
te zorgen dat dezelve escllieden , met dien verstande nogtans , dat voor zoodanie gemeenten , waar de raad : bij geII 1, 3
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brek aan geschikte kandidaten uit de gemeente zelve, niet op
bet bepaalde getal is kunnen gebragt worden , de aanvulling
voor alsnog niet zal behooren te geschieden , en dus geene
voordragten gedaan te worden ; zullende het wel onnoodig
zijn , UEd. te doen opmerken , dat , door de dispositie van
deii 25 Augustus 1825, n 9. 7b , (*) aan alle te voren gefungeerd
hebbende en op nieuw benoemde bestuurs-leden, voor zoo
verre gedeputeerde staten zich daartoe hebben kunnen bevoegd
achten , de noodige dispensaties zin verleend, en zij dus alle
weder in functie hebben moeten treden , en zulks hier of
daar anders begrepen zijnde, alsnog ten spoedigste zal moeten geschieden; — terwijl ik eindelijk aan die besturen, welke
tot nog toe verzuimd mogten hebben , van de installatie van
den gemeente-ontvanger of van het een of ander raadslid
kennis te geven , mijn verlangen moet betuigen , om daartoe
alsnog ten spoedigste te willen overgaan , en mij een volledigen staat des personeels, met vermelding der aftredingen, te
willen doen geworden.
De staatsraad, gouverneur uan Zuid-Holland,
VAN DER PUYN. (t)

Plaatselijke belastingen. Zie IN- UIT- EN DOORVOER en PLAATSELIJK BESTUUR.
Plaatselijke keuren. Zie BOETEN en PLAATSELIJK
BESTUUR.
.Plaatsvervanging. Zie MILITIE (NATIONALE).
Flatten lande (Bestuur ten). Zie PLAATSELIJK
BESTUUR.
Policie (Plaat8el(/ke). Zie PLAATSELIJK BESTUUR.
Font- en sehuitenveeren. (Of dezelve in de grondbelasting moeten worden aangeslagen.) Zie GRONDBELASTING.
POSTERIJEN. Zie Ie. stuk , bladz. 491.
Met opzigt tot het bestuur der posterijen, enz. , raad.
( 4-) Houdende regeling van het personeel der besturen , ten platten lande ,

op den voet van het nieuwe reglement.

(t) Een alphabetasch register op het reglement voor het bestzjur ten
pleitten lande , is gedrukt en veikiijgbaar te Sommelsdijk , hij G. Jongejan.
1825. — Vollediger nog is dat , hetwelk voorkomt in de verzameling van reglementen voor de provincie Gelderland. Te Arnhem , bij C. dl. Thieme.
2826.
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plege men ook het art. ONTVANGSTEN.
-- Bij een koninklijk besluit van 12 October 1825,
n°. 118, is de staatsraad, administrateur der posterijen
en verdere middelen van vervoer , gemagtigd, ten einde
op zoodanige verzoeken, welke de strekking mogten
hebben , om, bij afwijking van Benige tot dus verre door
Z. M. vastgestelde reglementen, in het uur van vertrek
van Bene diligence , van eenen postwagen of van eene
vrachtkar , of wel in het getal paarden , waarmede dezelve moeten rijden , eene verandering daar te stellen , te
beschikken zoodra , nopens die verzoeken , door gedeputeerde staten der belanghebbende provincien , eenstemmig
voor of tegen wordt geadviseerd, en hij hem staatsraad
administrateur geene redenen aanwezig zijn , om van dusdanig advies te verschillen; hebbende de Koning daarenttgen de beslissing omtrent de onderwerpelijke verzoeken, bij uiteenloopende gevoelens, hetzij der gedeputeerde staten onderling , hetzij van deze met den staatsraad
administrateur voornoemd, aan zich voorbehouden.

Postwagens. Zie POSTERIJEN.
Processen-herbaal. Zie JAGT EN VISSCHERIJ , ONTVANGSTEN, REGISTRATIE.

Procureurs. (Bepalingen wegens de declaratien der
deurwaarders en) Zie Deurwaarders.
Proportionele regen van registratie, enz. Zie REGISTRATIE.

Protestantsche diakopie - besturen. Zie DIAKONIEBESTUREN.

Provinciale gouverneurs. Zie Gouverneurs.
Provinciale staten. Zie STATEN.
Provisioneel vrijgestelden. Zie MILITIE (NATIG.
NARE).

H

h 4

II Et'TS'i'RATI ^^

Q.
(Acten van). Zie NOTARISSEN.
(Regt van). Zie EIGENDOMS -OV ' 11,

^ _ ...^..,..,..

GA NG.

R.
R

acid (Hooge) van adel. Zie rideldom.
Rapport der commissie voor de beste rivier-cjleac.lirlgen,
Zie WATER STAAT.
Rapport over bet begraven van lijken hi de kerkerb.

Zie BEGRAFENISSEN.
Recicunatien (betrekkelijk de grondbelasti ng ).
Zi^
GRONDBELASTING.
RecLumes nopens de N. M. Zie MILITIE (NA.TIQ..
NALE).
Zie PLAATS,ELIfK BESTUUR.
Recogniti en.
Redding van schipUrettkelttlbren. Zie SC.I-IiPB,REUKELINUIJN.
Ii I1OISTRATIE. Zie Ie stuk , bladz. 4g4. Id. art,
BOETEN, EIG i NDOMS-OVERGANG, JAGT EN
VISS^^I^;RIJ, KADASTER, MILITIE (LNATIONA-.
L E) , NOTARISSEN, ONTVANGSTEN, SUCCES,
SI E N, ZEGEL.

De redactie i s verzocht, ®M dc beide volgende, te n
behoeve de r tJaatttsclletppij van welcicztliglieicd geuor,
men , bcslctiteu, hoofdzakelijk te van mccieti(xlea.
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BESLUIT van 6 Mei 1825 , n°. i4&
NVt3 WILLEM , enz.
Op het request van de permanente commissie der naaat$Ila( ^ l' paj van weldadigheid,
Gezien , enz.
Hebben goedgevonden en verstaan 4
1 . Aan de maatschappij van weldadigheid wordt toegestaan
.rij dom der proportionele regten van registratie en van hypothecaire inschrijving op de hoofd- obligatie, op te maken
wegens eene geldleening van zesmaal honderd duizend guldens, (f 600,000.00) ter uitbreiding van hare koloniale etablissementen , en in het bijzonder ten gevolge van Ons besluit
van den 6den November 1822 , n` . 15 , (*) onder directie
van Vlaer en Kol, te Utrecht , te openen , gelijk mede der
zegelregten op de acten van aandeel , deswegensaan de deelhebberen uit te reiken , mits de hoofst-obligatie notarieel wonde
opgemaakt, tegcii het vaste regt an tachtig (8o) cents géregistreerd , en tegen dat van vijftig (5o) cents bij den hypotheekbewaarder overgeschreven , en onder gehoudenheid, omn
-le aandeelen door den notaris te doen onderteekenen , en
.Jan een afschrift der quitancie van de , op de hoofd-Obligatie , betaalde registratie-regten te doen voorzien , als wanneer
deAelve, voor de toepassing der registratie-wetten , met expeditien of extracten der hoofd-obligatie zullen' warden gelijk
gesteld ; --- zullende , ingeval de obligatie niet notariëel gepasseerd wordt , en de partiële obligatiear niet, in voege voormeld , door den notaris ingerigt en onderteekend zijn , dezelle aan de gewone zegelregten onderworpen blijven , en by
Tje uitgifte dadelijk gratis worden geregistreerd.
bepalen , dat de obligatien , spruitende uit de vroegere
geidleeningen der maatschappij, bij Onze opgenoemde besluitmn toegestaan , alsnog , voor zoo verre zulks noodig mogt
worden bevonden , gratis zullen kunnen worden geregissreerd.
Onze staatsraad , administrateur enz.
.

i

A

2 v.

Te

BESI,UIT van
WIJ W ILL EM ,

enz.

9

Augustus

1. 825',` e. 79.

Op de requeste van de permanente camsrlissie der maat-.
sc.happlj van weldadigheid.
(*) Zie Brjvoegael ha het Staatcblad, IXe. Peel , IIe, Stuk , bladti, l569
Vog el, voits het Litt 14IAATSCH ‘PPIJEN , ock in het l e. s,tuk,

^
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Gezien het rapport van Onzen staatsraad, administrateur
der registratie en loterijen , van den 3osten Julie 11. , n°. 21.
Herzien Ons besluit van den Eden Mei 11., n°. 243.
Hebben goedgevonden en verstaan :
De bepaling , bij het tweede lid van Ons gedacht besluit
daargestcld , ook toepasselijk te maken op zoodanige asten van
aandeel , bedeeld bij het eerste lid , als welke , vóór de bekendmaking van Ons meergemeld besluit, bereids mogten zijn in
omloop gebragt , en dien ten gevolge toe te staan , dat de acten dier aandeelen , uitgereikt door de bankiers Vlaer ets
Ka, te Utrecht, ofschoon dan ook niet opgemaakt met
inachtneming der formaliteiten, voorgeschreven bij het meermalen aangehaalde eerste lid van Ons besluit van den oden
Mei 11., n°. 248 , alsnog gratis worden geregistreerd , voor
zoo verre evenwel de aanbieding daartoe uiterlijk binnen drie
waanden na de dagteekening dezes wordt gedaan.
Onze staatsraad , administrateur enz.
—. Van tijd tot tijd is de vraag geopperd , welke formaliteiten er te vervullen zijn , wanneer eene nieuwe keuze van
domiciiium voor eene hypothecaire inschrijving noodzakelijk
wordt , ten gevolge eener verandering in de verdeeling van
de . arrondissementen der regtbanken.
Ï Het gebeurt namelijk somwijlen , dat Z. M. het noodig,
acht, de verdeeling der justitiële arrondissementen te wijzigen , en enkele gemeenten en kantons onder een ander arrondissement te brengen. De hypothecaire inschrijvingen ,
genomen op goederen in die gemeenten en kantons gelegen ,
moeten alsdan op de registers van den hypotheek-bewaarder,
tot wiens arrondissement dezelve overgaan , binnen zekeren
termijn worden overgeboekt.
Er bestaan twee besluiten (*) , naar welke de Koning , ten
Aanzien der wij ze van overboeking, steeds verwezen heeft,
dan deze behelzen geene voorschriften omtrent het geval, dat
het aanvankelijk gekozen domieiiium , ten gevolge eener nieuwe omschrijving van arrondissementen, zich niet meer in
hetzelfde arrondissement bevind ; hetgeen , volgens art. 2148 ,
21 0 . 1 , van het burger* wetboek , de nietigheid der inschrij-,
(:) T. w, één van So Juni 18/7, en het andere van/1 Februar j hí918,
Dezelve zijn , gelijk uit den tekst genoegzaam blekt , op het hier bedoelde
geval niet zoo zeer toepasselijk , en behoeven dáaroin , voor Let tegenwoordige,
niet breedvoeriger toegelicht te worden. Zie ovengeus Staatsblad van /8/7
en (818 , nos. 26 en 8.
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ving zonde kunnen te weeg breflgen.
Deze bedenking zich opgedaan hebbende hij de uitvoering
van een besluit van den 4den December 1824 , (*) waarbij de
kantons Eist en Bemmel van het arrondissement Tiel zijn afgescheiden , en b ij dat van Nijmegen gevoegd , zoo is hierop ,
in overeenstemming met het advies van den heer procureargeneraal bij het hoog geregtshof te 's Gravenhage , bekrachtigd bij koninkl ij ke dispositie van den 7 Junij 1825, hoofdzakelijk te kennen gegeven:
1°. Dat, ingeval er eene inschrij ving is genomen ten kan,
tore van den hypotheek-bewaarder te Tiel , op goederen ge-.
legen in dat arrondissement, zoo als hetzelve thans is zamen..
gesteld ; en bijaldien er , bij die inschrijving , domicilium gekozen is in eene van dat arrondissement afgescheidene gemeente, zoo dat er slechts een ander domicilium behoeft to
worden gekozen in eene plaats , gelegen in het tegenwoordig
arrondissement `piel, de schuldeischer alsdan zal kunnen volstaan met eene verklaring, houdende keuze van een nieuw
domicilium , te stellen onder of achter het dubbel van het
onder hem berustende borderel van inschrijving ; terwijl hij
vervolgens hetzelve dubbel zal behooren te doen toekomen
aan den hypotheek-bewaarder te Tie!, ten einde daarvan do
vereiscbte aanteekening in het register, op den kant der inschrijving , te ,bewerkstelligen.
2 '. Dat , dewijl , volgens het bewuste besluit Zr. M. van
den 4den December 1824 , de overboeking der hypothecaire
inschrijvingen , te Tiel genomen op goederen , gelegen in de
nu van dat arrondissement afgescheidene kantons , op den
gebruikeigken voet moet worden bewerkstelligd , en de schuld
eischer tot de overboeking , onder anderen, moet overleggen
een uittreksel uit het register van den hypotheek-bewaarder , mitsdien de belanghebbenden hunne verklaring van
het door hen gekozen nieuw domicilium, onder of achter
liet voorschreven uittreksel , (aan hen kosteloos uit te reiken,)
ulo de hierboven vermelde wijze zullen kunnen stellen , van
welke verklaring alsdan, door den hypotheek-bewaarder , bij
de overboeking op zijne registers melding zal worden gemaakt.
Deze teregtwijzing kan ook bij andere voorkomende gevallen , van soortgelgken aard , benuttigd worden,
-- Het is twijfelachtig voorgekomen , of de opgaven van
(#) V. Staatsblad van t324,

n°.

621
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advertentien of bekendmakingen in de'nieuwspapicpen, ejir,
wegens te doene collecten voor' noodlijdenden , ten gej olge
van inundatien , brand of anderzins, en die, ' waarbij derzelver
uitslag wordt bekend gemaakt , moeten beschouwd wordek
als vrij te zijn van het zegelregt, In) artikel 4 der wet van den
3 i sten Mei 1821 , (Staatsblad n°. 56) daargesteld.
Ter voorkoming van allen verleren 'twijfel hieromtrent , en
t: n einde ten' deze overal op eenen eenparigen voet worcle
gehandeld , heeft de administrateur der registratie, bij circulaire van ' 9 Julrj 1825, n`. 159 , aan de belanghebbende ambtenaren te kennen gegeven , dat de bedoelde opgaven kunnen
geacht worden , te vallen in de termen van vrqstelling , in
artikel 9 , n°. 3, der opgemelde wet . vermeld , wanneer de
bedoelde collecten en de advertenties of bekendmakingen,
in het belang van eene of meerdere gemeenten plaats hebben,
en gedaan worden door plaatselrike besturen , of door cornmissieli en andere personen , daartoe Gloor dezelve of van
go uvernerneuts-wege aangesteld of ,goedgekeurd.
--- Net opzigt tot de bepaalde térnzijnen van overboeking der hypothecaire Inschr vingen , vermeld bij de
besluiten van 27 April en 4 December 1824 (Staatsblad
n o. 3o en 62), raadplege men wijders het nader besluit van 24 Augustus 1825, Staatsblad n°. 65.
-- In de voorwaarden , waarop de leverancïe van het munitie-brood , en de foerage voor de laudmagt, gedurendehet jaar 1826 , is aanbesteed , namelyk de fourge per provincie , voor de troepen te paard, welke in de provinciegar-

nizoen zullen houden , doortrekken , kamperen of kantonneren , en het brood per garnizoen , voor de troepen welke
zich i n de plaats zullen bevinden , is bepaald, dat de aannemer verpligt is , het proportioneel regt van registratie, overeenkomstig de wet van den 22sten Frimaire van het zevende
jaar, bepaald bij 's Konings besluit van den 22sten December
18 , te voldoen.
132 1 ,
De onzekerheid echter , hoeveel de leverancie , gedurende
den lo-op dezer contracten , zal bedragen , vermits dit niet
alleen afhangt van de sterkte der troepen en paarden in het
algemeen , maar vooral van de omstandigheid, of, in den loop
-van but jaar , al clan niet eeuige bewegingen of garnizoenstichtridcrilrgen , of het hanipeieu of kantonneren van troepen,
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Itonden kunnen plaats hebben , maakte het geheel ondoenlij k #
rom vooraf, met eenigen grond van waarschijnlijkheid , 'te berekenen , van welk geldelijk beloop de registratie-kosten, door
iederen aannemer , verschuldigd zullen kunnen wezen.
Ten einde daarin te voorzien, zoo omn de ontvangst der
verschuldigde regten te verzekeren , als om alk narekening te
vermijden , welke zou moeten ontstaan uit ee ri e te hooge of
te geringe berekening van hetgeen presumtief te leveren zal
wezen, en tevens de voldoening der regten gemakkelijk te maken, heeft de beer staatsraad , administrateur der registratie
en loterijen , geene bedenking gevonden tegen den maatregel,
om die contracten in debet te doen registreren aan de kantoren van registratie , in welker ressort de respective garnizoens-laatsen gelegen zijn , en de regten, die eventueel zullen
bevonden worden verschuldigd te wezen , maandelij ks, op den
door het departement van oorlog voorgestelden voet , aan de
belanghebbende ontvangers te doen uitbetalen.
Genoemde heer staatsraad administrateur heeft daartoe de
kantoren aangewezen, waar de contracten bepaaldelijk zullen,
dienen geregistreerd te worden , v ermits niet in al de garnizoens-plaatsen een kantoor gevestigd is, en hi j heeft voorts
de noodige voorschriften gegeven , ten einde de hierbij betrokken ambtenaren der registratie van dezen maatregel kennis
bekomen , en zich dien overeenkomstig gedragen.
Ten gevolge van die beschikkingen is , met bijvoeging van
Gene lijst , aanwijzende de kantoren alwaar de registratie geschieden moet , bid eene circulaire van Z. Exc. den com m is..
saris-generaal van oorlog, van den gden December 1825
no. 4 9 , (*) het hierna volgende bepaald :
1". De contracten voor de leverancie van de foerage zullen , door de respective h. h. agenten `an liet departement
van oorlog , in de groote militaire commando's , in duplo ,
ter registratie worden bezorgd , nadat hun die, uit liet departement van oorlog , zullen zij n toegekomen.
2°. De h. h. plaatselijke of garnizoens-commandanten 7111r
len dit insgelijks met de contracten voor de leverancie van
bet brood verrigten.
Nadat de registratie zal hebben plaats gehad , zal een
5
der alzoo geregistreerde originele exemplaren van het con(*) Deze circulaire was gei,gt aan de heeren agenten van het departement
vast oorlog, in de respective groote militaire c.omm nd) o , de plaat)elc/
ke en garnizoen,s-cornmandwac , ,mitsgaders de plaats=;naj oon. , die ah
commandant-at funger en.
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tract , aan den aannemer moeten worden nitgerei1Ct of toe
gezonden , terwijl het ander exemplaar, voor zoo veel de
aanneming van de fourages betreft, aan het departement van
oorlog zal moeten worden teruggezonden, en i wat die voor
het brood aangaat , onder den plaatselyken- of garnizoenscommandant zal moeten blijven berusten , als zijnde het contract door dezen aangegaan.
4°. Ter verzekering van de rigtige en onvertraagde maan
delgksche overstorting van de registrat ie-reuen , naarmate
het bedrag daarvan bekend zal kunnen zijn, zal , vóór den
loden van iedere maand , de staat van het, door den aannemer, in de afgeloopene maand geleverde , moeten opgemaakt
worden , namelijk :
Van de fourages voor al de gedeelten van het korps , dat
zich binnen de provincie zal hebben bevonden.
Van het brood bij ieder korps of gedeelte van dien ,
dat zich in het garnizoen bevindt , om dat de betaling dier
regten zich niet verder dan over de leverantie aan het garnizoen uitstrekt.
Het bedrag van de verschuldigde regten over het geldelijk
beloop van de leverantie , zal alsdan , onverwijld , aan den
belanghebbenden ontvanger betaald worden , niet overlegging
van den genoemden staat.
Voor zoo veel de contracten voor het brood niet geregistreerd z ij n in de plaatsen van het garnizoen, zullen de gelden, voor het regt van registratie verschuldigd , vrachtvrij ,
aan den ontvanger moeten worden bezorgd ; -- zullende de
korpsen , indien in die plaatsen garnizoen ligt , zich onderling
kunnen verstaan , om dit bij voorschot te doen , en het nader
te verrekenen.
De foerage-contracten . voor Bene geheele provincie loopende , en slechts op één kantoor geregistreerd kunnende
worden, zullen de korpsen , of gedeelten van dien , welke niet
in de plaats gelegen z ij n waar het kantoor gevestigd is, tot
besparing der kosten , den generalen staat tijdig zenden aan
de hoofd-administratie van dat korps, hetwelk in de stad , waar
de registratie geschied is , garnizoen houdt, die dan dadelijk
de verschuldigde regten bij voorschot zal uitbetalen.
Deze voorschotten , zullen , ter geschikte gelegenheid , b. v.
hij het afhalen van fondsen als anderzins , gerembourseerd
moeten worden.
5°• Naar aanleiding van hetgeen 2 ten deze , door den
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heer staatsraad , administrateur voor de registratie en loterijen ,
bevolen is, zullen de ontvangers, voor dat wat hun betaald
of gerembourseerd wordt, op de staten zelve, quitancie
geven, om dat , bij de voldoening van den aannemer , hem
de betaalde regten , oveenkomstig dat bewijs , moeten worden
afgetrokken. Bij de korpsen , wáár de betaling tevens voor
andere in de provincie gelegen korpsen of gedeelten Iran dien
geschiedt , zullen de staten , ten spoedigste, moeten terug
gezonden worden , op dat er steeds, binnen den bq het contract bepaalden tijd, met den aannemer afgerekend zoude
kunnen worden.
6°. De heeren agenten van het departement van oorlog ,
met het nazien, opnemen en sluiten der administratie -'an de
korpsen belast , zullen toezien , dat geene betaling voor
brood en fourage bi rekening geleden worde, dan op de
staten, waarop de quitancie van den ontvanger gevonden
wordt , dat de regten van registratie voldaan zijn.
(t. Voornoemde heeren agenten bekomen , door middel
van de contracten wegens de aanneming van de fouragie , die
hun, gelijk hierboven gezegd is, worden toegezonden , van
zelve de mededeeling van de prijzen , welke voor de provincien, behoorende onder het groot militair commando,
waarin zij resideren , besteed zijn ; terwijl zij, voor zoo veel
de aannerningen van het brood betreft, die afzonderlijk zullen ontvangen , waardoor zij in staat zullen gesteld zijn ,
over de betalingen +leswagens te oordeelen.
8°. De plaatselijke commandanten zullen aan elk korps ,
of gedeelte van dien , schriftelijk den prijs bekend maken ,
waarvoor de leverantie van het munitie-brood voor het garnizoen aangenomen is, met bijvoeging van een exemplaar dezer aanschrij ving , waartoe hun het noodij aantal zal verstrekt
Worden.
De garnizoens-commandanten zullen hetzelfde verrigten ,
namelgk , voor zoo verre het garnizoen zich verder dan het
korps , waarover zij zelven het bevel voeren , mogt uitstrekken. In allen geval moeten de plaatselijke- of garnizoenscommandanten aan de administratie van de korpsen , waarvan
een gedeelte zich in hun garnizoen mogt bevinden , ook opgave van den prijs doen toekomen.
Voorts zullen de plaatselijke- of garnizoens-commandanten
aan den ontvanger , bij wien de registratie van het contract
seschied t , een exemplaar dezer doen uitreiken , ten einde ,
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Voor zoo veel noodig , tot hunne informatie te strekkend

90. Ingeval er garnizoelis-veranderingen plaats hebben ;
zullen de belanghebbende oiltvan 8ers daarvan kennis moeten
dragen, namelij k :
Bij verplaatsing van korpsen te paard naar eerre
. andere provincie ) door de agenten van het (lepartemnent van oorlog.
Bij verplaatsing van korpsen , van garnizoen , door de plaatselijke- of garnizoens-comrnandanten , en zulks ten einde die
ontvangers daarvan , voor zoo veel noodig, aanteekening zouden kunnen doen,
Reglementen. Zie alt. €ENEESKUNDIGE DIENST ,
GEVANGENISSEN, HERVORMDE KERK, IN- UITEN D 3ORV() ER, MAATSCHAPPIJEN, ONDERWIJS,
PLAATSELIJK BESTUUR, POSTERIJEN, SLOOPING, STOOMBOOTEN, Visseherij , ZEEVAA1I T.
,oegtbanken (Vonnissen van). Zie NOTARISSEN , id.
SCCCESSIEN.
Regten op den in- uit- en doorvoer. Zie Ie. stuk i

bladz. 499. Verder het art. IN- EN UITGAANDE
REGTEN.
Regten van vischvangst 9 en van overvaart op de rivieren. Zie GRONDBELASTING.
Regten van registratie ) zegel , enz. Zie REGISTRATIE.
.
Remplacementen bij de N. M. Zie MILITIE (NATIONALE).
Restitutien van belasting. Zie IN- UIT- EN DOOR,

VOED.
Rijtuigen. Zie Ie. stuk , bladz. 5o i.
Rivier-afleidingen. Zie WATERSTAAT.
Roornsch-Kathohke diatronie-besturen. Zie DIAK,ONIE- BEST UREN.
Rundvee (Ziekte van het). Zie NIJVERHEID,

SCHIPBREUKELINGEN. — SCHOLEN.
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alarissen (van deurwaarders en procureurs). Zie Dour I
Swaarclers.
Scheiding (Jae van). Zie EIGENDOMS- OVERGA.NG,
Schelde (Bevisschen d'r). Zie Visscheri J.
SCHIPBREUKELINGEN.
Er hebben zich, in 1825 1 twee vereenigingen vat
menschenvriend en gevormd , tot redding van schipbreukzilingen, namelijk eene Zuld-Hollandsche , ouder directie
van de heeren A. van Hoboken, F. LS'rneer , NAT.
Vink, Jan Neder en Th". van Houtten, Jr., te Rotter -.
dam , eh eene Noord -. en Zuid - Ilollandsche , onder. het
Fock
bestuur van (Ie heeren H. J. Ortt .1. Hodson ,
B. van Spreekens en ./.1 de Bruine, te Amsterdam.
Men vleit zich , dat (le zawensmelting dezer beide maat-.
schappijen tot 6éne , liet mi(kla zal worden tot verwezenlijking van het edele doel der ontwerpers. ('n)
SCHOLEN. Zie Te stuk , bladz. 5o5. — Id. aft. GENEESKUNDIGE DIENST , ONDERWIJS en ZEEVAAB T.
— Men spreekt van de aanstaande opheffing der Artillerie- en Genie-school te Delft, en de oprigting, binhen die stad , van eene militaire kweekschool. Zoo veel
schijnt zeker, dat enkele steden daardoor tot liet maken
-van adressen zijn uitgelokt. (-J-)
Schuld. Bepaling der som , gedurende 1826 tot aan--;
() ) Vemel. het art. Rotterdam, in de Staats-Courant van 21 September
1825 , 11°. 222.
(1-) Na het ter

neder stellen dezer iegelen, heeft de redactie vernomeri (lat

Iveikeltik bij een besluit van 2 () Mei 18 2 0 , n°. 2 7, de hier bedpelde verande
zing bevolen is , en wel de opheffing niet den afloop vaii het schooljaar 182.()
-:4-1 2 77 , of uiteili j k 1827—I82.
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Loop en elossing van schuld te besteden. Zie Staatsblad n a . 85.
Secretarissen der gemeenten zijn bevoegd tot het doen

van verkoopingen enz. Zie NOTARISSEN.
Seminarien (Bissclzoppel(jke). Zie ONDERWIJS.
Seminarien (Leeraars bij de Israëlitische), Zie ON-

DERWIJS.
SLOOPING van gebouwen.
-- Betrekkelijk dit onderwerp heeft de redactie ontvangen de navolgende notificatie.

NOTIFICATIE.
DE GF,DLPUTELRDE STATEN VAN ZUID-HOLLAND , brengen bi; deze ter kennisse van een iegeli j k dien het zoude mogen aangaan , dat , hij Zij ner Majesteits besluit van den asten
September 1825 , if. i t 1 , in dier voege als hetzelve bij dat
besluit is overgelegd , provisioneel wordt goedgekeurd het
navolgende door hen ontworpen en gearresteerd

B EGLEMENT op het sloopera van gebouwen in Zuid-Holland.
Gedeputeerde staten van Zuid-Holland , in aanmerking gelumen hebbende, dat de wet van den assten Juni 1814 (staatsblad n''. 73) niet betrekking tot het sloopen van gebouwen
binnen de steden en gemeenten ten platten lande , door de
wet van 18 December 1324 (staatsblad n g . 65) is ingetrokken
en buiten effect gesteld , met vri j lating aan de staten en plaatseigke besturen , om , wegens het amoveren van gebouwen ,
zoodanige reglementaire verordeningen van policie te bepalen , als zij zullen vermeenen te behooren , met achtgeviug
inhoudvan art. 146 en 155 der grondwet, (*1 en dat de
den nhoud
amotic en Witbreking van gebouwen , indien daarmede naar
willekeur konde worden gehandeld , dikwij ls zonde kunnen
strekken zoo tot nadeel en ongerief der steden of gemeenten ten
platten lande in het algemeen , als tot schade en ongelegcnheid
van de geburen der gebouwen of van andere personen in
het bijzonder;
Hebben , na deliberatie en na daaromtrent de consideratien van de burgemeesteren en wethouderen der steden in
() V. Bi°t'oegsel tot het Staa tsblad, ile Deel, bladz 125.
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Ztiid T1ollanrl te hebben ing evconnen , goedgevonden en verstaan , bij deze de volgende bepalingen vast te stellen:
Art. 1.
(Gene gebouwen, van welken aard ook , zoo in de steden.
als in de gemeenten ten platten lande , zullen mogen worden
a. of uitgebroken, dan na voorafgaande kennisgave , en bel;omen schriftelij k consent van de burgemeesteren en wethonderen der steden , en van de burgemeesteren en assessoren
der gemeenten ten platten lande.
Art. 2.
Hiervan zij n echter uitgezonderd zoodanige gebouwen of
getimmerten ten platten lande , welke geheel op zich zelve ere
!luiten het bewoonde gedeelte der gemeenten gevonden worden , en geene belendende gebouwen of getimmerten nevens
zich hebben,
Art. 3.
Burgemeesteren en wethouderen der steden, en burgemeesteren en assessoren der gemeenten ten platten lande, worden mitsdien bij deze geautoriseerd , om het vereischte hierboven vermelde consent te verleenen , of , om billijke en belangrij ke aan de daarbij belanghebbenden kenbaar te maken
redenen , hetzelve naar bevind van zaken te weigeren.
Art. 4.
Ingeval van consent tot amotie , zqn de burgemeesteren erf
wethouderen der steden , en de burgemeesteren en assessoren
der gemeenten ten platten lande bevoegd , om zoodanige bepalingen te maken , als zij naar den aard en de gelegenheid
van de gevraagde asnotie of uitbraak dienstig en noodzakelijk
zullen oordeelen , zoo met betrekking tot de stads- of gemeente-lasten over het jaar der slooping, als opzigteli jk de
ontsiering van straten en grachten, of het belang der belendende geburen.
Art. 5.
Zij , die eenige slooping of nitbraak van gebouwen zullen
ondernomen hebben , zonder voorafgaand bekomen consent ,
zoo als in art. i is bepaald , zullen vervallen in eene boete
van vijf en zeventig guldens , en zullen op de eerste aanzegging het werk moeten staken ; en daarmede desniettegenstaande voortgaande, bij iedere van drie tot drie dagen te
tloene waarschuwing , met eene gelijkeoete worden gestraft;
tot zoo lang het werk gestaakt , ene aan den last *ais liet
plaatsclrjk bestuur zal z jn voldaan.
Ii 2
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Art. 6.
Een iegelijk , die zich met eene weigering of eene andere
dispositie van een stedelijk of gemeente-bestuur bezwaard
inogt vinden , zal , ofschoon hij zich aanvankelijk dienovereenkomstig zal moeten gedragen , zijne klagten kunnen inbrengen bij gedeputeerde staten , die alsdan, voor zoo verre
rtJ zich met de door het stedelijk of plaatselijk bestuur genomen dispositie niet moeten kunnen versenigen , de zaak , des
noodig , aan de beslissing van den Koning zullen onderwerpen.
Art. 7.
De in deze vermelde boete zal worden ingevorderd , ingevolge de deswege bestaande Koninklijke besluiten , en de
verdeeling van dezelve , overeenkomstig de dienaangaande bestaande algemeene beginselen , voor een derde, geschieden
ten voordeele van den aanbrenger, en voor twee derden ten
voordeele van de algemeene armen van zoodanige stad of gemeente , alwaar het gebouw , ten opzigte van hetwelk de bekeuring plaats heeft , gelegen is.
Art. B.
Aan de officieren hij de regtbanken , zoo mede aan de
bmgemeesteren der steden en gemeenten ten platten lande
in Zuid-Holland,, is opgedragen , om aan dit reglement
de hand te houden en te doen houden , en de bekeurden
te vervolgen en te doen vervolgen , tot welken einde een
exemplaar van hetzelve aan voornoemde officieren en aan de
stedelijke en gemeentelijke besturen gezonden zal worden.
Aldus gearresteerd den i July 1825, door gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland.

(Geteekend)

VAN DER DUYN.

Ter ordonnantie van dezelve,

(Geieekerzd)

J. VAN DER SLEIJDEN.

Voorloopig goedgekeurd bij Zijner Majesteits besluit van
8 September 1525 , n°. 3 /1.
Mij bekend ,

De Secretaris pan Staat ,
(Geteekend)

J. G. DE MEIJ VAN STREEFKERK.

Accordeert met deszelfs origineel ,

De Griffier ter Staats-Secretarie,
D'HAMECOURT , 1. U.
(ieteekencl^
Voor eensluidend afschrift ,

De Secretaris-Generaal hij het Minjstei ie
pan Binnenlandselte Zaken ,
(Ge4eeLencl)
A, BBoCX, I. S.
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En gelasten gedeputeerde staten voornoemd mitsdien een
iegelijk , dien zulks zonde mogen aangaan , zich stiptel jk
overeenkomstig de bepalingen van hetzelve reglement te
gedragen.
En , ten einde niemand hiervan onwetendheid zoude kunnen voorwenden , zal deze , door de zorg der plaatselgke
besturen , worden afgekondigd en aangeplakt alom , waar zulks
te doen gebruikelijk is.
Gedaan te 's Gravenhage , den tosten September 1825.
De Gedeputeerde Staten voorn.
VAN DER DUYN.
Ter ordonnantie van dezelve,
J. VAN DER SLEYDEN.
-- Men raadplegé wijders het le. stuk der Handleiding , bladz. 5o8.

Standaards naauwkeurigheid (IJken met). Zie MATEN
EN GEWIGTEN.
*Standpenningen (Gouden). Zie MUNT.
Staten van de Provincien. Zie Ie. stuk , bladz. 5t3. (*)
Stations (voor de beambten van den Waterstaat). Zie
WATERSTAAT.
Steenglooiingen. Zie WATERSTAAT.
Steengroeven. Zie Mijnen.
Steun van den Ouderdom (Maatschappij Tot). Zie
MAATSCHAPPIJEN.
STOOMBOOTEN. Zie Ie. stuk , bladz. 54 i.
— De volgende reglementen voor de dienst der
Stoombooten , hebben Zijner Majesteits goedkeuring mogen verwerven.
(4)

Weigel. mede

a/

t. PLAATSELIJK BESTUUR.
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REGLEMENT op de dienst der Stoom-,
bootee , tusschen Rotterdam en Antwerpen , mitsgaders tusschen Rotterdam en Ter Veere en vice versa , toebehoorende aan de NEDEIILANDSCHE
STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ , gevestigd
te Rotterda m.
Regeling van de vaart en verpligtir4geri veen
de ondernemers daaromtrent.
Art. 1.
De Vaart zal' geschieden langs de Maas , de Noord, de Kit,
het l ollandsclie Diep , het Polkevak , de Krammer , hei
?ilartg at , het Keeten , de Oosterschelde , het verdronken
land van. Zuid-Beveland , en de Schelde , of
Y , wanneer
Veere wordt aangedaan , van de Ooster-Schelde, door
het Ccct sche Gat naar het Sloe , en van daar naar de Pftester-Schelde.
Art. 2.
De punten , welke onderweg zullen worden aangedaan, zijn;
Dordrecht, de Willemstad, Oollgensplaat , het Zijp
hij Bruinisse , Wemelclingen, Gorislioek bid St. Maarterzsdyk en Bath; den neg door of op het Sloe nemende , zal het de ondernemers daarenboven geoorloofd
zij n Veere aan te doen.
Art. 3.
De stoombootee zullen dfigeli i ks varen van Rotterdam tot
Antwerpen en vice versa , zoo verre het getal der in het
bezit der ondernemers zonde stoombootee en de aard van deze
vaartuigen en van het vaarwater zulks toelaten ; zij zullen
verpligt zij n om telkens van alle veranderingen in deze vaart ,
na daartoe , voor zoo veel noodig , vergunning te hebben
bekomen , het publiek bij openbare bekendmaking in de nieuwspapieren tij dig kennis te geven.
Art. 4.
Daar de bijzondere gesteldheid van het vaarwater de bepaling van een vast uur van vertrek niet toelaat , zullen do
0nclernenners zorgen , dat de verspringende tijden van afvaart elke maand, ten minsten veertien dagen te voren, in de
stedelijke couranten vaal Rotterdam , Middelburg en Antwerpen worden aangekondigd , tot zoo lang althans , dat de
Quchavi iditi , hert in staat 4al hebben 6csteld , out die bepa-
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ling voor het geheele jaar door in de almanakken te plaatsen.
Art. 5.
De ondernemers zullen zich stiptelijk houden aan de alzoo
bepaalde tijden van vertrek, om het even of er reizigers z jn
of niet.
Art. 6.
De ondernemers zullen verpligt zijn , de door hen aan te
leggen stoombooten binnen het rijk te doen vervaardigen
op de volmaakste wijze die dus verre bekend is, vooral met
betrekking tot de voorzorgen , die de veiligheid der aan boord
zijnde personen kunnen verzekeren.
Art. 7.
'i'en zelfden einde zullen de ondernemers gehouden zijn
op' elke stoomboot te plaatsen eenen bekwamen werktuigkundige , en om zoo dikwijls zulks zal noodig zijn , ten minste
eenmaal 's weeks, alle de deden der stoomtuigen te doen nazien , en zoo noodig repareren , telkens bij verzuim op eene
boete van vijf en twintig guldens , alles onverminderd
de inachtneming der algemeene bepalingen en maatregelen
van voorzorg , -ten aanzien van het gebruik en het onderzoek
van , of het toezigt over de stoombooten en stoomwerktuigen , reeds gemaakt of nog vast te stellen. (*)
Art. 8.
De stoombooten zullen moeten voorzien zijn van goede en
bekwame touwen , ankers, kettingen , pompen en al wat verder voor eene veilige en behouden vaart vereischt wordt;
zoo ook zal ten allen tijde moeten worden medegevoerd eene
bekwame boot of sloep , geschikt om op alle plaatsen en in
alle omstandigheden de reizigers en hunne goederen naar of
van boord te brengen.
Art. '9.
Op de booten zullen door de ondernemers geplaatst worden kundige schippers , eene volmaakte kennis van het aangewezen vaarwater bezittende.
Art. 10.
De ondernemers zullen zorgen , dat het getal der manschappen op de stoombootee, voldoende zij , voor de behandeling derzelve.
Art. i i.
De stoomboeten zullen , bij udst of donker weder , ten minsten twee behoorlij k lichtende lantaarns voeren , om het aan
(*) V. Staatsblad vara JS2 s , n". 3.:.
li I
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boord loven van andere vaartuigen te v erlioedcrl, en tee
zelfden eiode zal op elke boot Bene klok aanwtzig zyn , die
at dan b 9 herhaling zal moeten worden geluid. (*)
Art. 12.
De stoombooten zullen zich op elke der bepaalde aanlegplaatsen onder de vaart niet langer dan vijf minuten mogen
o^)liouden.
I
Van de reizigers en hunne goederen.

Art. 15.
zal `geen grooter aantal reizigers mogen worden toegeiatcn en aan boord genomen, dart met welvoegelijkheid kan
worden overgevoerd.
Art. 14.
De ondernemers zullen aan boord plaatsen Benen geschikten conducteur , belast met het doen der noodige aanwijzing
aan de reizigers , het verhuren der plaatsen en vertrekken ,
bet afgev en van lootjes voor dezelve , het ontvangen en bewaren en wedeb afgeven der goederen, en wat verder het we-(kr1 i]ds belang der reizigers en ondernemers zal komen te
vorderen.
Art. 15.
Bi; het aan boord komen zullen de reizigers aan den con,
d uctcur opgeven:
1 0 . De kajuit van welke zij begeeren gebruik te maken,
2 .'. Tot welke plaats zij verlangen mede te varen,
5 0 , Dcrzelver naam , woonplaats en beroep.
Art. 16.
De verschuldigde vracht zal te geluk op de eerste aanvrage
aai' den conducteur worden betaald , volgens het na te met,
den tarief.
Art. 17,
D e reizigers , aan welke het vooronder tot verblijf wordt
aangewezen , kunnen hunne goederen bij zich houden, doch
a lle andere zijn v erpligt dezelve bij het aan boord komen
Elan dciv conducteur in bewaring te geven, met opgave van
het getal stukken en van het gewigt van dezelve dat zij bij
zich hebben , benevens de merken of kennelijke teekenen
van onderscheiding.
Art. 18.
De reizigers bekomen na gepresteerde b iling va4, den
t;ouducteur een bewijs , aantoonende
0) yc);;tta sta64t6bio4 Par, 184, 0. 47,
Er

a
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1°. Den datum.
. ?, De plaats van bet aan boord komen , en die der begeerde ontscheping.
5°. De betaalde som.
4 o . De kajuit waartoe de houder regt heeft.
5°. De omschrijving der in bewaring gegevene bagaadje.
Art. '9.
Reizigers , die verder dan de opgegevene plaats met de:boot
M ede gaan , zijn verpligt te betalen volgens het tarief, van
de plaats waar z ij zijn aan boord gekomen tot de plaats alwaar zij zich zullen ontschepen.
Art. 2o.
Reizigers , welke de groote kajuit of wel de achterkajuit of
een der andere tot afhuring bestemde vertrekken geheel wensclien af te huren , zullen de bestelling twee dagen te voren aan boord der stoomboot moeten doen , en dadelijk de
verschuldigde vracht , tegen bewijs , betalen aan den conducteur,
Art. 21.
De berekening der vrachten, voor personen , zal geschieden
naar liet tarief aan dit reglement geannexeerd onder letter
A. (*)
Art. 22.
Reizigers , die voor hunne personen niet meer verkiezen
te betalen dan de vracht , bij dit tarief bepaald , zullen alleen
van de voorkajuiten het daarboven gelegen verdek , namelijk
dat , aan den voorkagit van het locaal der stoom-machine gelegen , mogen gebruik maken.
Art. 23.
Reizigers, die eene plaats in de groote kajuit begeeren , zullen
boven de vracht, bij set tarief bepaald , nog de helft vernieerdering betalen , en zullen als dan ook ' van de voorkajuit
en van het geheele dek gebruik maken.
Art. 24.
Reizigers , die eene plaats in de achterkajuit begeeren , zullen
boven de vracht, bij het tarief vastgesteld , nog even zoo veel
moeten voldoen, en zullen als dan ook gebruik mogen maken van de groote en voorkajuit, en van het gansche dek
%oor zoo veel de groote kajuit Diet geheel mogtzijn afgehuurd.
( 4 ) De in dis reglement bedoelde tarieven, zijn gedeukt bij Mensing en
van JVestreenen , te Rotterdam , en voer het publLek veiklijgbaar. Zie aotts
bet le. stuk de ifandleulcng , ]^lod^. ^^i.
Ii 5
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Art. 25.
Voor huur van ieder der afgeschotene kamertjes in de groo .
te kaj uit , zal worden betaald twaalf guldens.
Voor dat van de achterkajuit dertig guldens , en
Voor de geheele kajuit tachtig guldens, alles onverminderd
de betaling der vracht, voor iederen reiziger en zcjne goederen bepaald.
Art. 26.
Behoeftigen zullen voor de halve vracht kunnen titi ordcu
inedegenomen, doch alleen toegelaten worden in het vooronder of op het voor de fokkenast gelegene verdek , of op
zoodanige andere plaats als hun zal aangewezen worden.
De ondernemers hebben het regt , om van hen , die zich
als behoeftigen aanmelden , te vorderen dat zij daarvan door
een certificaat van het bestuur hunner woonplaats doen bleken.
Art. 27.
Kinderen onder de tien jaren betalen halve vracht.
Art. 28.
De reizigers zullen bagaadje ter zwaarte van dertig pond
neclerlandsch mogen met zich voeren , zonder daarvoor eeni
ge vracht verschuldigd te zijn ; voor het meerdere, gelijk mede
voor rijtuigen , zal worden betaald in voege als bij het tarief
der vrachtgoederen is vermeld.
Art. 29.
Overal , waar de stoombooten niet aan kaagen of hoofden
zullen aanleggen , zullen de reizigers , met hunne goederen ,
voor rekening der ondernemers , met geschikte vaartuigen worden aan en van boord gebragt.
Art. 30.
De reizigers, die onder weg ontscheept moeten worden , zullen , ten minsten tien minuten vóór de aankomst op de aangewezene plaats , behoorlijk gewaarschuwd worden , ten einde
tijd te hebben om hunne goederen uit handen van den conducteur te ontvangen.
Art. 31.
Op het oogenblik der aankomst zal de klok geluid worden,
en de reizigers , die ontscheept moeten worden , zijn alsdan
verplant zich daderjk naar de valreep te begeven , of blootgesteld van verder te worden medegevoerd ten hunnen kosten.
Art. 52.
Terstond na de aankomst der stoomboot te 11rltwerpen
ot Ter Meere en te Rotterdam, zullen cie aan den con-
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dueteur afgegevene goederen door de equipagie van destoomboot aan cie kaai worden gebragt, en de ondernemers zullen
zorgen , dat hunne eigene bedienden ter verdere bezorging,
I,+uten kosten der reizigers, aldaar gereed staan , indien de
passagiers iiiet zelve verkiezen voor de bestelling te zorgen.
Art. 33.
De ondernemers zullen verpligt zijn, om de noodige zorg
voor de zindelij kheid , zoo in de vertrekken en kajuiten als
op het dek , te doen dragen , en de passagiers zullen zich
moeten houden aan de schikkingen , daaromtrent in billijkheld en ten algemeenen gerieve te maken.
Art. 34.
Alle deelen der stoomboot , tot verblijf bestemd , zullen
behoorlij k worden verlicht noodra het duister wordt.
Art. 35.
De reizigers zullen zich onthouden van in het locaal van het
stoowtuig, of eenig ander gedeelte van het vaartuig , dan waarop
zij door hunne betaling regt hebben , te komen : ook zullen
zij niet mogen vertoeven op het dek boven de machines,
noch tusschen de schoorsteen en de voorzijde der schepradkasten ; ook zullen zi j niet op de trappen of gangen der as-.
sage mogen blijven staan , of op de leuningen , scheprad-kasten of eenige andere verhooging mogen klimmen.
Art. 36.
De galerijen random het schip zijn ten gebruike der passagiers , doch indiea , voor de dienst van het schip, dezelve
geheel of gedeelteli j k vrij moeten zijn , moeten zij dezelve, op
aanvraag der schippers verlaten.
Art. 57.
De reizigers mogen noch aan den schipper en matrozen,
noch aan den machinist en de stoker eenige bevelen geven ,
(le besturing van het vaartuig en van de machine betreffende;
ook zullen z 1 niet spreken met de machinisten of roergangers.
Art. 58.
De reizigers zijn verpligt zich te gedragen naar alle verordeningen, welke door de schippers, voór de zekerheid en
veiligheid der vaart , worden i1'. )dig geoordeeld.
Art. 39.

Het tabak roken zal alleen zij n toegelaten in de voorkajuit
en op het geliecle dek , doch ook daar niet anders dan met
cell dopje ; vuurstovUi2 zullen ijcrgeiis worden toegelaten.
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Art. 4o.
De reizigers zullen verpligt zijn hunne honden, op de plaats
die hun den conducteur zal aanwijzen , vast te leggen , en zulks
op eene boete van drie guldens, ten voordeele van den armen op de plaats der eerste aankomst.
Art. 41.
De ondernemers zullen zorgen , dat de reizigers met de
meeste bescheidenheid door de manschappen der boot worden bejegend , en hetzelfde zal wederkeerig door de reizenden , omtrent de personen op de stoomboot geplaatst , worden in acht genomen.
Art. 4 2.
Op elke stoomboot zal moeten aanwezig zijn een boek ,
waarin de reizigers , onder hunne handteekening, en met
vermelding van hun beroep en woonplaats , zullen kunnen ter
neder stellen de bezwaren , die zij , ter zake van afwijkingen
van dit reglement , tegen de ondernemers of derzelver onderhoorigen mogten hebben.
Art. 43.
Op geschikte uren zal , in de verschillende kajuiten , ontbijt en mid1agmaal worden aangerigt ; de reizigers , welke geen
gebruik daarvan verkiezen te maken , zijn gehouden , gedurende die maaltijden, hunne plaatsen , op aanvraag van den
hofmeester , in te ruimen, zoo dit tot het zetten der tafel
noodzakellik is.
Art. 44.
Op alle andere uren zullen de reizigers alle de aan boord
zgi,de ververschingen bij den hofmeester kunnen bekomen.
Art. 45.
De tarieven en beschrijvingen van alle spijs en drank , mitsgaders van de spellen die aan, de reizigers kunnen worden
verschaft, zullen steeds in de onderscheidene vertrekken voorhangen , en berekend worden naar de laagste prikzen , in de
logementen of kofliijhuizen gevraagd wordende.
Art. 46.
De reizigers hebben het regt, om van den hofmeester en
deszelfs bedienden alle hulp en bediening te vorderen, met
uitzondering alleen van ,de vooronder-passagiers, in artikel 26
vernield , die geese aanspraak op bediening hebben.
De reizigers welke een vertrek hebben afgehuurd , kunnen
zich door hunne eigene bedienden laten verzorgen.

STOOMBOOTEN.

5^g

Art. 47.
De reizigers , die boeken en nieuwspapieren begeeren te hebben , zullen dezelve, voor zoo verre die voorhanden zijn ,
van den hofmeester verzoeken.
Art. 48.
Alle ha7ardspelen zijn aan boord der stoombooten verboden : voor het overige tot het bekomen van dam- , schaaken andere borden , voor zoo ver die aan boord voorhanden
zij n , alsmede van speelkaarten , zal men zich tot den hofmeester kunnen vervoegen.
Art. 4g.
De ondernemers zullen hunne bedienden, aan boord der
.stoombooten , het vorderen van fooijen verbieden , en de reizigers zijn niet verpligt dezelve te geven.
Art. 5o.
Reizigers welke , hetzij door overtreding der wetten op de
in- en uitgaande regten en indirecte belastingen , hetzij van
plaatselijke belastingen , reglementen of keuren , de ondernemers of iemand anders schade veroorzaken, zijn daarvoor
verantwoordelijk , en zullen, in alle gevallen , verpligt zijn dezelve te vergoeden.
Fan cle vrachtgoederen.
Art. 51.
De vracht der goederen, met deze stoombooten vervoerd
wordende van Rotterdam tot Antwerpen en vice versa ,
of van Rotterdam tot T7eere en vice versa, zal worden beiekend overeenkomstig de tarieven, sub litt. B en C , aan dit
reglement geannexeerd ; voor tusschenbeiden gelegene plaatsen , zal de vracht in evenredigheid worden geregeld.
Art. 52.
De ondernemers zullen verpligt zijn , alle de voorschrevene
goederen aan te teekenen op een behoorlijk register, met
vermelding van den aard derzelve , de namen der afzenders,
en van de personen waarvoor dezelve zij n gedestineerd; een
extract van dit register zal aan den afzender , des verkiezende, tegen betaling van 5 cents , worden uitgereikt.
Art. 55.
De vrachtgoederen zullen , zoowel als de bagaadje derpassagiers, zoodanig aan boord geplaatst of geborgen moeten worden , dat dezelve voor bederf of schade beveiligd zij n . ca dc
passagiers daardoor in geinen deele worden gehinderd.
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Art. 54.
De vrachtgoederen zullen, zoodra moge/ijk tja derzelvet
aankomst ter plaatsen van bestemming , door de zorg der
ondernemers worden besteld.
Art. 55.
De ondernemers zijn verantwoordeli jk voor alle verliezen
der aan hunne zorg toevertrouwde goederen , zoo mede oor
alle schade , welke daaraan , door opzet of verzuim , hetzij
van hun zelven , hetzij van iemand hunner onderhoorigen
Inogt worden toegebragt.
De vergoeding echter , voor passagiers-goederen , zal de
som van twee honderd guldens per stick , dat is per kist 9
baal, pak , zak enz. niet kunnen te boven gaan.
Art. 56.
Tot zekerheid der met deze stoombooten vervoerd wordende goederen en gelden , zullen de ondernemers vcrpl^^?t
zijn eersen personelen borg te stellen ten genoegen der regering van Rotterdam , en welke borg zich , bij notariele acts:
( ten kosten der ondernemers op te maken) gezamenli j k niet
de laatstgenoemden zal moeten verbinden tot zoodanige som ,
als door de gedachte regering zal worden vastgesteld. Deze
borgtogt zal door Bene andere worden vervangen , zoo diwerf dezelfde regering zulks zal dienstig oordeelen.
Art. 57.
De ondernemers of hunne onderhoorigen , zullen ziel, niet
met de overbrenging van Benige brieven , hoe ook genaamd ,
ten nadeele van 's r i ks posterijen , mogen belasten , op cie
straffen, welke bij de wet van den 2 7 sten Prairial van het IX.
jaar zijn vastgesteld ; zullende, ingeval van herhaalde overtreding , de concessie , voor deze onderneming verleend , boven
de geincurreerde straf, worden ingetrokken.
Art. 53.
De ondernemers zullen verpligt zijn om zich met het vervoer der paketten , 's rijks dienst betreffende , te belasten ,
wanneer de gewone middelen der brieven-posterij daartoe
ontoereikende mogten zijn.
A,

Verschillende hepalingen.
Art. 5g.
Bijaldien onvoorziene omstandigheden ; of een gebrek anti
de stoomboot, de reize aanrnerkel jk mogten vertragen of ge--
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heel onmogelijk maken , zullen de ondernemers verpligt zijn,
Noor hunne rekening de reeds aan boord zijnde reizigers,
tot aan de plaats waarvoor zij de vracht zullen hebben betaald , op de meest spoedige en gemakkel ij ke wijze , te doen
o s erbrengen , en voorts , op eene gelijke wijze , voor het vervoer der bij hen ter verzending ontvangene goederen , tot
nail ' de plaats van bestemming , te zorgen ; zullende zij, in
bet tegenovergesteld geval , voor alle nadeelen, uit deze vertraging of oponthoud voortvloejende , verantwoordelijk zijn.
Art. Go.
De ondernemers zullen dit reglement , met de daartoe behoorende tarieven , voor hunne rekening doen drukken , en
zor g en, dat deze stukken ten allen tijde in de kajuiten en in
het vooronder ter inzage der reizigers voorhangen.
Art. 61.
Het tegenwoordig reglement zal worden ten uitvoer gebragt
onder het onmiddellijk toezigt van de regeringen der plaatsen van vertrek en aankomst , op welke door de stooinbooten
onder weg zal worden aangedaan. Deze hebben de bevoegdbeid , het voeren van dit toezigt aan Benen commissaris van
policie van harentwege op te dragen , en van de ondernemers
alle zoodanige inlichtingen en overlegging van stukken te vorderen , als zij tot dat einde zullen oordeelen noodig te hebben.
Art. 62.
Het blijft den Koning voorbehouden , om, hetzij op voorstel door of van vege de bevoegde besturen, hetzij eindelijk
zit anderen hoofde , in dit reglement, en de daaraan geannexeerde tarieven , geheel of gedeeltelijk zoodanige veranderingen en wij zigingen te maken , als b j vervolg zal worden
bevonden te hehooren.
Goedgekeurd bij koninklijk besluit van den 2osten December 1325 , n°. 145.
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EXTRACT rtit het REGLE1IENT iiji
de dtenst der stoomboten p an Rotterdam op Nij megen era Arnhem , erf
vice versa , toebehoorende aan de NEá
i)ERLANDSCHE STOOMBOOT-InAATSCIIAPP1J ,

;negelin g

gevestigd te Rotterdam.

der vaart en verpligtingen van de ondernemers daaromtrent.

Art. 1.
De vaart zal geschieden langs de Meras, de Noord, dd
. leruoecle, de Waal , de Rqn en de Lek.
Art. 2.
De punten , welke onderweg zullen worden aangedaan , zijn ,
als de vaart geschiedt langs de Maas, de Noord en de lller-

wede ,— Dordrecht , Gorinchem , Woudrichem, Loevestein s Bommel , Tiet; en de vaart geschiedende langs de
Maas , de Lek en den Rijn , ---- Lekkerkerk, Nieuwpoort ,
Schoonhoven, Tienhoven , Yinnen, Vreesw jk , .uilenburg, Wqk bij Duurstede , Rheenen en Wageningen.
Art. 5.
De stoombootén zullen dagelijks kunnen varen van Rotterdam op Nijmegen en Arnhem , en vice versa, en zulks
zoo verre het getal stoombooten , die de ondernemers bezitten , eh de aard dier vaartuigen liet zullen toelaten , daarbij

trachtende , too veel mogelij k , het verband te bewaren met
de door Ons geconcessionneei de stoomboot tusscheu Gorinchem en 's Hertogenbosch.
Zij zullen verpligt zijn om telkens, van alle veranderingen
in deze vaart , na dat zij daartoe, voor zoo veel noodig, ver-;
gunning zullen hebben bekomen , het publiek door openbare
bekendmaking in de nieuwspapieren tijdig kennis te geven.
Art. 4.
In zoo verre cie bij zondere gesteldheid van het vaarwater
tle bepalingen van een A ast uur van vertrek niet toelaat , zuk
len de ondernemers zorgen, dat de verspringende ti j den van
afvaart i telken maande , teil minsten Veertien dagen te voren ,
in de stedelijke couranten van Rotterdam, Nijmegen ern
Arnhem, benevens in het provinciaal dagblad van Noorcl=
Braband, worden aangekondigd , tot zoo lange althans
de ondervinding hen in staat zal hebben gesteld , om die be-
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paling, voor het geheele jaar vooruit, in de almanakkén tt
doen plaatsen.
Art. 5.
De ondernemers zullen zich stipteljk houden aan de alhoo
bepaalde tgden van vertrek , orn het even of er reizigers zin
of niet.
Art. 6.
De ondernemers zullen veirpligt zijn, de door hen aan te
leggen stoombooten binnen het rijk te doen vervaardigen 1
op de volmaaktste wijze , die dusverre bekend is i met betrekking tot de voorzorgen , die de veiligheid der aan boord zijnde
personen kunnen verzekeren.
Art. 7.
Ten zelfden einde zullen de ondernemers gehouden zijn,
op , elke stoomboot te _plaatsen eenen bekwamen werktuigkundige, en Om , zoo dikwijls zulks zal noodig zijn , ten minsten eenmaal 's weeks, ale Je deelen der stoomtuigen te doen.
nazien , en , zoo noodig, repareren , telkens, bij vertnim, op
eene boete van utjf en twintig guldens , alles onverminderd
de inachtneming der algemeene bepalingen en maatregelen van,
voorzorg , ten aanzien van het gebruik en onderzoek van , of
het toezigt over de stoombooten en stoomwerktuigen reeds
gemaakt of nog vast te stellen.
Art. 8,
De stoombooten zullen moeten voorzien zijn van goed
en bekwame toewen , ankers , kettingen , pompen , en al wat
verder voor eene veilige en behouden vaart vereischt wordt:
zoo ook zal ten allen trjde moeten worden medegevoerd eene
bekwame boot of sloep , geschikt om , op alle plaatsen en in
alle omstandigheden , de reizigers en hunne goederen naar of
van boord te brengen.
Art. q.
Op de booten zullen , door de oiidernemërs, geplaatst
worden kundige schippers , eene volmaakte kennis van het
aangewezen vaarwater bezittende.
Art. 10.
De ondernemers zullen zorgen , clat het getal der nianschhap'pen op de stoombooten voldoende zij voor de behandeling
tlerzelve.
Art. tt.
De stoombooten zuilen , bij mist of donker weder', ten rniii=
sten twee behoorlijk lichtende lantarens voeren i dill lid ;
1. D. 11. St.
14 k
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boord loopen van andere vaartuigen te verhoeden , en ten
zelfden einde ezal op elke boot eene klok aanwezig zjn , die
alsdan bij herhaling zal moeten worden geluid.
Art. 12.
De stoombooten zullen zich op elke der bepaalde aanlegplaatsen , onder de vaart , niet langer dan vijf minuten mogen ophouden.
Van de reizigers en Íiunne goederen.
Art. 13. Er zal enz. (*)
Goedgekeurd bij koninklijk besluit van den tosten December 1825, n°. 145.
REGLEMENT voor de stoomboot ticsschen Rotterdam en Nijmegen , waarvoor, bq Zijner Majesteits besluit van
den 24-sten Maart f 824, n o. 26 , ten
behoeve van TEl11YISSEN c. s., concessie is verleend.
Regeling van de vaart; verpligtingen van de ondernemers daaromtrent.
Art. 1.
De vaart zal geschieden langs de Maas, de Noord , de Merwede en de Waal.
Art. 2.
De punten , welke onderweg zullen worden aangedaan , zijn :
Dordrecht , Gorinchem , Woudrichem , Bommel , Thiel en
Druten.
Art. 5.
De stoomboot zal driemaal 's weeks varen , te weten : van
Nijmegen op Rotterdam , des Dingsdags , Donderdags en Zondags , en van Rotterdam op Nijmegen , des Maandags , Woensdags en Vrijdags.
Art. 4.
In zoo verre de bijzondere gesteldheid van het water de
bepalingen van een vast uur van vertrek niet toelaat , zullen
N

( f ) Art. 13-62 komen genoegzaam overeen met, die van Iet onmiddellijk
0uiafgaande ieglement,
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de ondernemers zorgen , dat de verspi ingende tijden van af/ telleen maande , ten minsten veertien dagen te voren , in
de stedelijke couranten van Rotterdam , Nijmegen en Arnhem
worden aangekondigd , ten ware, , dat de ondervinding hen
in staat zal hebben gesteld , o n' , voor het geheele jaar , het
vertrek van Nijmegen en van Rotterdam op vastgestelde onveranderl ji ke uren te doen plaats hebben , als wanneer de tijdsbepaling vooruit in de almanakken zal moeten opgenomen^
worden.
Art. 5.
De ondernemers zullen , in beide gevallen , zich stiptelgk
houden aan de bepaalde tijden van vertrek van Rotterdam en
N ij megen , ons, liet even of er reizigers zijn of niet.
Ter waarschuwing van de reizigers, zal een kwartier units
vuur den tijd van het vertrek , driemaal, om de vij f minuten ,
worden geluid , door middel eener, op de boot geplaatste ,
klok.
Art. 6.
De ondernemers zullen verpligt zijn , de door ben aan te
leggen stoombooten binnen het rijk te doen vervaardigen ,
op de volmaaktste wijze , die tot dusverre bekend is , voorel
met betrekking tot de voorzorgen , die de veiligheid der aan
boord zijnde personen kunnen verzekeren.
Art. 7.
Ten zelfden einde zullen de ondernemers gehouden zijn ,
op elke stoomboot te plaatsen eenes bekwamen werktuigkundige, en, zoo dikwijls zulks zal noodig zij n , ten minsten eermaal 's weeks , alle de deelen der stoomtuigen te doen nazien ,
en de defecten , zoo noodig, dadelejk te repareren , telkens ,
bij verzuim , op eene boete van vijf en twintig guldens ; alles
onverminderd de inachtneming der algemeens bepalingen en
maatregelen van voorzorg , ten aanzien van het gebruik en het
onderzoek van , of het toezigt over de stoombooten en stoomwerktuigen reeds gemaakt of nog vast te stellen.
Art. 8.
De stoombooten zullen moeten voorzien zijn van goede en
bekwame touwen , ankers , kettingen , pompen . en al wat verder voor eene veilige en behouden vaart vereischt wordt : zoo
ook zal , ten allen tij de , moeten worden medegevoerd eene
bekwame boot of sloep , geschikt om , op alle plaatsen en in
alle omstandigheden , de reizigers en hunne goederen naar of
K 2
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van boord te brengen.
Art. 9.
Op de booten zullen , door de ondernemers , geplaatst worden kundige schippers, eerre volmaakte kennis van het aangewezen vaarwater bezittende.
Art. 10.
De ondernemers zullen zorgen , dat het getal der op de
stoombooten varende schippers en manschappen voldoende
zLl voor de behandeling derzelve,
Art. it.
De stoombooten zullen , bij mist of donker weder , ten
minsten twee behoorlij k lichtende lantarens voeren , om het aan
boord loopen van andere vaartuigen te verhoeden , en ter
oorkoning van ongelukken ; daarenboven zal op elke boot
Bene klok aanwezig zijn , die aasclan bij herhaling zal worden
gcluu .
Art. 12.
De stoombooten zullen zich , op elke der bepaalde aanlegplaatsen onder de vaart, niet langer dan vij ftien minuten mogen ophouden.
Van de reizigers en hunne goederen.
w
Art. 15.
Het getal reizigers , dat zal mogen worden toegelaten en aan
boord genomen , moet niet overtreffen het aantal van zitplaat,sen, dat, na opneming van de boot , zal worden bevonden
daarin aanwezig te zij n , en _als zoodanig door de regeringen
der beide steden tot maatstaf zal vastgesteld worden.
Art. 14.
De ondernemers zullen aan boord plaatsen eenen geschikten
conducteur , belast n iet bet doen der noodige aanwijzingen
aan de reizigers , het verhuren der plaatsen en vertrekken ,
bet afgeven van lootjes voor dezelve , het ontvangen , bewaren en v crler afgeven der goederen , en wat verder het we-derzcj ds belang der reizigers en ondernemers zal komen te
vorderen.
Art. 5.
Bij het aan boord komen , zullen de reizigers dac'elqk aan
den conducteur opgeven :
1. De kajuit van welke zij begeeren gebruik te maken.
2. Tot `N elke plaats z 9 verlangen mede te varen.
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5. Derzelvcr naam , woonplaats en beroep.
Art. 6.
De verschuldigde vracht zal te gelijk , en op de eerste aanvrage van den conducteur , worden betaald , volgens het na
te melden tarief.
Art. 17.
De reizigers , aan welke het vooronder tot verblijf wordt
aangewezen , kunnen hunne goederen bij zich houden ; doch
alle anderen zijn verpligt, bij het aan boord komen , hunne
goederen aan den conducteur in bewaring te geven , met opgave van het getal stukken dat zij bij zich hebben , benevens
de merken of kennelijke zeekenen van onderscheiding.
Art. i8.
De reizigers bekomen , na gepresteerde betaling , van den
conducteur een bewijs , aantoonende
1. Den datum.
2. De plaats van het aan boord komen , en die der begeerde ontscheping.
3. De betaalde som.
. De kajuit waartoe de houder regt heeft.
5. De omschrijving der in bewaring gegevene bagaadje.
Art. 19.
Reizigers , die verder dan de opgegevene plaats met de boot
mede varen , zijn verpligt te betalen volgens het tarief van de
plaats , waar zij zijn aan boord gekomen , tot de plaats alwaar:
z^ zich zullen ontschepen.
Art. 20.
Reizigers welke het paviljoen geheel wenschen af te huren,
zullen de bestelling een dag te voren , aan het kantoor der
ondernemers van de stoomboot, moeten doen , en dadelijk
de verschuldigde vracht , tegen bewijs, betalen.
Art. 21.
De berekening der vrachten voor personen zal geschieden
naar het tarief Ia. A , aan dit reglement geannexeerd.
Art. 22.
Reizigers , die cene plaats in het paviljoen nemen , zulle n
alsdan ook van de groote kajuit en van het geheele dek mogen gebruik maken.
Art. 2,).

Reizigers die voor hunne personen niet meer verkiezen te
betalen , dan de vra‘ht, hij dit tarief voor de le of 2 e kajuit
K 3
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bepaald, zullen alleen van de kajuit en het daarboven gelegen
verdek , namelijk, dat aan de voorkant van het locaal der
stoommachine gelegen is , mogen gebruik maken.
Art. 24.
Reizigers die eene plaats in de voorkajuit begeerd hebben ,
%tillen , boven de vracht bij het tarief daarvoor vastgesteld ,
moeten voldoen , om ook gebruik te mogen maken van het
paviljoen , groote kajuit en van het gansche dek , voor zoo
veel althans het paviljoen niet geheel mogt zijn afgehuurd, de
vracht voor een of ander b ij het tarief bepaald.
Art. 25.
Behoeftigen zullen voor de halve vracht kunnen worden
medegenonien , mits voorzien zijnde van een schrifteli jk , daartoe strekkend, bewijs van de respective regeringen ; zij zullen
echter alleen toegelaten worden in bet vooronder , of op het
voor de fokkemast gelegen verdek , of op zoodanige andere
geschikte plaats , als hun zal aangewezen worden.
Art. 26.
Kinderen beneden de twaalf jaren betalen de helft der
vracht ; zuigende kinderen zijn geheel vrij.
Art. 27.
De reizigers zullen bagaadje, ter zwaarte van dertig ponden Nederlandsch , mogen niet zich voeren , zonder daarvoor
eenige vracht verschuldigd te zijn : voor het meerdere , geluk
mede voor rij tuigen , zal worden betaald , in voege als bi j het
tarief der vrachtgoederen is vastgesteld.
Art. 28.
Overal waar de stoonibooten niet aan kaaijen of hoofden
aanleggen , zullen de reizigers met hunne goederen, voor rekening der ondernemers , niet geschikte vaartuigen worden
aan en van boord gebragt.
Art. 29.
De reizigers • die onderweg ontscheept moeten worden , zullen , ten minsten tien minuten voor de aankomst , op de aangewezene plaats behoorlij k gewaarschuwd worden , ten einde
tijd te hebben om hunne goederen uit banden van den conducteur te ontvangen.
Art. 50.
Een kwartier uurs vuór het oogenblik der aankomst op de
in art. 2 genoemde plaatsen , zal om de vijf minuten de klok
duid worden , ten einde de personen , die zich aan boord
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wenschcn te begeven , ter waarschuwing te verstrekken; de
reizigers , die ontscheept moeten worden , zij n alsdan verpligt
zich in tijds naar de valreep te begeven , of zullen blootgestelii zij n van verder te worden medegevoerd, ten hunnen kosten.
Art. 51.
Terstond na de aankomst der stoomboot te Nij megen en
te Rotterdam , zullen de aan den conducteur afgegevene
goederen , door de equipage van de stoomboot, aan de kaai
worden gebragt , en de ondernemers zullen zorgen , dat er
personen gereed s taan, om dezelve buiten kosten der reizt,
gers dadelij k te bestellen , zoo verre de passagiers niet zelve
verkiezen die zorg op zich te nemen.
Innerlijke orde, en verpligtingen daaromtrent van
de reizigers en ondernemers.
Art. 32.
De ondernemers zullen bevoegd en verpligt zijn , om voor
de zindelijkheid , zoo in de vertrekken en kajuiten als op het
dek , de noodige zorg te doen dragen ; de passagiers zullen
zich moeten houden aan de schikkingen , daaromtrent in billij kheid en ten algemeenen gerieve' te maken , alles onder het
toezigt der regeringen van beide steden.
Art. 53.
Alle de deelen der stoomboot , tot verblijf bestemd , zullen
behoorlijk worden verlicht , noodra het duister wordt.
Art. 54.
De reizigers zullen zich onthouden van in het locaal van
het stoomtuig , of eenig ander gedeelte van het vaartuig , dart
waarop zij door hunne betaling regt hebben , te komen. Ook
zullen zij niet mogen vertoeven op het dek boven de machine , noch tusschen den schoorsteen en de, voorzij de der.
schepradkasten ; zij zullen mede niet op de trappen of gangen
der passage mogen blij ven staan , of op de leuningen , schepradkasten of eenige andere verhooging mogen klimmen.
Art. 55.
De galerijen , rondom bet schip , zijn ten gebruikt der passagiers , doch indien , voor de dienst van het schip, dezck e
geheel of gedeeltel ij k vrij moeten zijn , zullen dezelve , op aanzegging der schippers , verlaten worden.
Art. 56.
De reizigers mogen , noch aan den schipper en matrozen
Kk 4

20

STOOMBOOTEN.

noch aan den machinist of de stokers, eenige bevelen geven,
(ie besturing van het vaartuig en van de machine betreffende.
Ook zullen zij niet spreken net d ie matrozen , machinisten of
ipergangers,
Art. 37,
De reizigers zij n verpligt zich te gedragen naar alle verordeningen , welke door den schipper , voor de zekerheid en
veiligheid der vaart , worden noodig geoordeeld.
Art. 38.
Het tabakrooken zal alleen zij n toegestaan in de voorkajuit
en op het geheele dek , doch ook daar niet anders dan niet
geen dopje ; vuurstoven zullen nergens worden toegelaten.
Art. 59.
De reizigers zullen verpligt zij n hunne honden , op de plaats
die hun de conducteur zal aanwij zen , vast te leggen , en zulks
pp eerre boete van drie guldens , ten voordeele van de armen ,
op de plaats der eerste aankomst.
Art. 4o.
De ondernemers zullen zorgen , dat de reizigers met de
met ste bescheidenheid, door de manschappen der boot, worden bejegend , en hetzelfde zal wederkeerig door de reizende,
omtrent de personen op de stoomboot geplaatst, worden in
acht genomen.
Art. 4i.
Op elke stoomboot zal moeten aanwezig zijn een boek,
waarin de reizigers , onder hunne handteekening, en met vermelding van bun beroep en woonplaats , zullen kunnen ter
nederstellen de bezwaren , die zij , ter zake van afwijkingen
van dit reglement , tegen de ondernemers of derzelver onderboorigen mogtert hebben.
Art. 42.
Op geschikte uren zal , in de verschillende kajuiten , ontbijt en middagmaal worden aangeregt ; , de reizigers , welke geen
gebruik daarvan verkiezen te maken , zijn gehouden , gedurende die maaltijden , hunne plaatsen , op aanvraag van den
hofmeester, in te ruimen , zoo dit tot het zetten der tafel
ioodzakelijk is.
Art. 45.
Op alle andere uren zullen de reizigers alle de aan boord
op de Nerverse kin en bij den hofmeester kunnen bekomen.
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Art. 44.
De tarieven en beschrijviugen van alle spijs en drank , die
aiin de reizigers kan worden verschaft , zullen steeds in de
onderscheidene vertrekken N oorhangen , en berekend worden
haar de prijzen, in cie logementen en koffijbuizen betaald wordende.
Art. 45.
De reizigers zullen bet regt hebben , om van den hofmeester
en deszelfs bedienden alle hulp en bediening te vorderen , met
uitzondering alleen van de passagiers in art. 25 vermeld , die
geene aanspraak op bediening hebben. De reizigers welke
het paviljoen hebben afgehuurd, kunnen zich door hunne
eigene bedienden laten verzorgen.
Art. 46.
De reizigers , die boeken of nieuwspapieren beg';eren te hebben , zullen die , voor zoo verre dezelve voorhanden min ,
van den hofmeester verzoeken.
Art. 47.
Alle hazardspelen zij n aan boord der stoombooten verboden. Tot het bekomen van dam- schaak- en andere borden , voor zoo verre die aan boord voorhanden zij n , alsmede van speelkaarten , zal men zich tot den hofmeester kunnen
vervoegen.
Art. 48.
De ondernemers zullen hunne bedienden , aan boord der
stoombooten , het vorderen van fooijen verbieden , en de rei-.
zigers zijn niet verpligt dezelve te geven.
Art. 49.
Reiziger welke door overtredingen hetzij der wetten , op de in-en uitgaande regten en indirecte belastingen , hetzij van plaatselijke belastingen , reglementen of keuren , de ondernemers
of iemand anders schade veroorzaken , zij n daarvoor verantwoordelljk , en zullen , in alle gevallen verpligt z j n dezelve te
vergoeden.
Vai de vrachtgoederen.

Art. 5o.
De vracht der goederen , met deze stoomboot vervoerd
wordende , zal worden berekend overeeukornstig het tarief,
nati dit reg!eiilerat u'canncxcerd , sub ld, 13.
E. k. 5
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Art. 51.
De ondernemers zullen verpligt zijn alle de voorsclircvene
goederen aan te zeekenen , op een behoorlij k register , m et
vermelding van den aard derzelve, de namen der afzenders ,
en van de personen waarvoor dezelve zi j n bestemd. Een ex tract van dit register zal aan den afzender, des verkiezende ,
tegen betaling van vijf cents, worden uitgereikt.
Art. 52.
De vrachtgoederen zullen , zoowel als de bagaadje der passagiers , zoodanig aan boord geplaatst of geborgen worden ,
dat dezelve voor bederf of schade beveiligd zijn , en de passagiers daardoor in geenen deele worden gehinderd.
Art. 53.
De vrachtgoederen zullen, zoodra mogelij k , na derzelver
aankomst ter plaatse van bestemming , door de zorg der ondernemers worden besteld.
Art. 54.
De ondernemers zij n era ntwoordelij k voor alle verliezen
der aan hunne zorg toevertrouwde goederen, zoo mede voor
alle schade, welke daaraan , door opzet of verzuim , hetzij
van hun zelven , hetzij van iemand hunner onderhoorigen ,
mogt worden toegebragt. De vergoeding echter voor passagicis-goederen, zal de som van twee honderd guldens per
stuk , dat is , per kist , baal , pak , zak enz. niet kunnen te
boven gaan.
Art. 55.
Tot zekerheid der met deze stoombootee vervoerd wordende goederen en gelden , zullen de ondernemers verpligt
zij n eeneis personelen borg te stellen , ten genoegen der regering van Nijmegen , en welke borg NJ notariele acte (ten
loste der ondernemers op te maken) , zich gezamenli j k met de
laatstgemelden zal moeten verbinden, tot zoodanige som , als
door de gedachte regering zal worden vastgesteld. Deze borgtogt zal door Bene andere vervangen worden , zoo dikv ij ls dezelve regering zulks zal dienstig oordeelen.
Art. 56.
De ondernemers of hunne onderhoorigen zullen zich niet
met de overbrenging van eenige brieven , hoe ook genaamd ,
ten nadeele van 's rij ks post , mogen belasten , op de straffen
bij cie wet van den 2 7 sten Prairial van het IX. jaar vastgesteld ; zullende, ingeval van herhaalde overtreding, de con"t
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cessie, voor deze onderneming verleend , boven de geïneurjeerde straf, worden ingetrokken.
Art. 57.
De ondernemérs zullen verpligt zijn zich , om niet, met
den vervoer der pakketten , 's rijks dienst betreffende , te belasten , wanneer de gewone middelen der brieven-posterg
daartoe ontoereikende mogten zijn.
Verschillende bepalingen.
Art. 58.
De ondernemers zullen verpligt zijn , voor hunne rekening,
zoo te Rotterdam als te Nlj tnegen , een kantoor -te vestigen , alwaar de bestelling van goederen en de aanvragen om
plaatsen, op bepaalde uren , zullen kunnen geschieden.
Art. 59.
Bijaldien onvoorziene omstandigheden , of een gebrek aan
de stoomboot, de reizen aanmerkelijk mogten vertragen of
geheel onmogelijk maken , zullen de ondernemers verpligt zijn,
om , voor hunne rekening , de reeds aan boord zijnde reizigers, tot aan de plaats waarvoor zij de vracht zullen hebben betaald , op de meest spoedige en gemakkelijke wijze te doen
overbrengen , en voorts , op gelijke wijze , voor het vervoeren der reeds hij hen ter verzending ontvangene goederen ,
tot aan de plaats van bestemming, te zorgen. Zullende zIJ,
in het tegenovergestelde geval , voor alle nadoelen , uit deze
vertraging of oponthoud voortvloeijende , ve^antwoordel9k
zgn.
Art. 6o.
De o ndernemers zullen ditreglement , met de daartoe behoorende tarieven , voor hunne rekening doen drukken , en zorgen , dat deze stukken , ten allen tilde , zoowel in alle vertrekken der stoomboot, als op de kantoren der onderneming , bij art. 58 vermeld, ter inzage der reizigers voorhangen.
Art. 6i.
Het tegenwoordig reglement zal worden ten uitvoer gebragt
onder het onmiddell ij k to( zigt
de regeringen der plaatsen
an vertrek en aankomst, of welke door de stoombooten onderv eg worden aangedaan deze hebben de bevoegdheid , het
voeicn Nail dit toezigt , vs n harentwege , aan eenen commissaris van politie op te dry gen , en van de ondernemers alle
van

A
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zoodanige inlichtingen en overlegging van stukken te vorderen , als zij tot dat einde zullen oordeelen noodig te hebben.
Art. 62.
Het bljft den Koning voorbehouden , om , hetzij op voorstel door of van wege de bevoegde besturen , hetzij op verzoek der ondernemers , hetzij eindelijk uit anderen hoofde,
in dit reglement en de daaraan ge annexeerde tarieven , gelleel of gedeeltelijk , zoodanige veranderingen en wijzigingen
te maken , als bij vervolg zal worden gevonden te behooren.
Goedgekeurd bij 's Konings besluit van den tosten December 1825 , n0. i63.
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TARIEF der vrachtgelden, voor het ver-

IaA. A.

voeren van passagiers met de stoomboot pan J. TEuNISSEN en COMP.
tusschen Rotterdam en N9megen en
vice versa.
—
PLAATSEN PLAATSEN i PAVII. GROOTE VOOR
JOEN. KAJUIT. KAJUIT.

van

van

VERTREK. AANKOMST. GI

VOORONDER.

Cts. GI. ' Cts. GI. Cts. GI. Cts,
01■11.1.■

2
Thiel
4
Bommel
Nijmegen Gorinchem 6
8
Dordt
Rotterdam to
Bommel
2
Gorinchem 3
Thiel
Dordt
5
Rotterdam 7
Gorinchem 2
Dordt
3
Pommel
(Rotterdam 5
2

Gorinchem )ordt
(Rotterdam
`Rotterdam
2I
Dort! t
Dordt
2
Gorinchem 4
Rotterdam Bommel
6
Thiel
9
12
Nijmegen
Gorinchem 9
,Bommel
4
Dordt
4Thicl
6
iNtjmegen
9
(
u
Gorinchem ;Thiel
''Ntynegen
7
F

Dt_hn iel
.

^

nitllt

l

^,jirieyen
NI) illegel]

90 2

40

7o'3
50 4

5o
4o

40 6
00 7
00 1
8o

2

6o 4

4o 5
00 1
80 2
6o ' 4
00 1
8o 2
00 1
00 1
5o 3
70 5
00 6

9
3o, 1
5 o, 3
70 5

90 7
5c^ 1
So 3
70 5

J

3o 1
6o 4

1

^f

2

n

2

.^

o

5o
5o
85
20
55
50
85
^
20

5o
85
50
5o

371
022
75
00

6o
35
25
20
00
00
90
8o

7o
00
go
8o
00

90

0

20

i

6o
10
So
So

2
2

0
0
1
1
0
0

i
0
0

00
00
25
35
5o
00

0

15

0
1
1

0
1
1
2

3

75
r
`^2
7I
022^
422

35

75

t5

0

37^

25
85

1

772
75
20
55

25
90

15
80
7o

8o

1

2

95
4o
85
5o
95
4o
5o

95
5o
50
1^r ár

671.
25
00
6o
122r

6 '^- 2
472

6o
1

^2

1
0

^^
9^`

I
0

0
85

6o
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ALGEMEENE BEP,etLI'NG,EN.

Voor de tosschenbeide gelegene dorpen worden de vrachten , in evenredigheid van den afstand , betaald.
Het paviljoen kan voor de vaart van Nijmegen op Rotterdam , en van Rotterdam op 1\'gmegen, worden afgehuurd , voor eerre somme van f 20. oo, mits betalende daarenboven de bovengenoemde vrachten per persoon.
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TARIEF der vrachtgelden, voor liet
vervoeren van goederen met de stoomboot van J. TE U1YISSEN en COME. ,
van Rotterdam op Nijmegen en vice
versa.

Maatstaf der vrachten.

van
van
Nijmegen Rotterd.
naar
naar
Rotterd. Nijmegen
Gl. {

Cts. r
Gl. I Gts.
^-

A.
de Ioo N. ponden
1 20
per ton of zak
0 6o
de gewone krat of korf
2 10
Grooter , kleiner of ander
pakking naar rato , doch in alle gevallen de cubiek el niet
hooger dan
0
90
de i oo N. ponden
0
Aluin
1 r
Amandelen
1 20
A nijszaad
(zie gencver)
Arak
(pot-, paarl- en weed-) d
Asch
0 Go
loo 1N. ponden
0 6o
per ton
Appelen
1 o5
Azijn (bier-) de ton
0 6o
de halve ton
0 45
een kwart ton of kinnetje
de achtste ton
0 7o
1 5o
Azijn (wijn-) het okshoofd
0 45
het anker
0 90
dito op flesschen
.h'
(zie manufacturen)
Baaijen
Bagaadje der 5boven 3o pond, per i oo pond 1 50
passagiers
(beneden de 3o pond vrij
Balynen
r
de zoo N. ponden
Bessen (wagol>)
1 r
der)
I
Aardakers
A ardappelen
Aardewerk

90

`0
^

20

^^ 0

1

Go
8o
8o

0

2

1 20
! 20
1 6o
1 6o
O
O
1
O
O
O
2
O

$o
3o
4o
3o
Go
4o

I ,

6o
20

2 0
vrij

1 Go
I 6o
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van j van
Nijmegen Rotten',
naar
naar
Rotterd. Nijmegen

Maatstaf der vrachten.

^..

GI. Cts. GI. ICts.
Bier
Blaauwsel
Blik
Blik
Borstelwerk
Boeken
Fokking
Boter
Bureau

(zie azijn [bier-] )
de i oo N. ponden
))
gewerkt, de groote spijkermand
Grooter of kleiner pro rato
de groote spijkermand
Graoter of kleiner pro rato
de l oo N. ponden
per ton
het mandje van 200 stuks
het strootje
per vierendeel
Groter fust pro rato
van glad hout , per stuk

o
o

go
1
75 1

1 I 2 0I

20
00

1

Go

1i201 1

6o

1 50 2

00

o
O
O
O

75
45
3o
6o

1
0
0
0

8o

5

75

5

00

00
Go

40

C.

Cacao
de t oo N. ponden
Chocolade
Cochenille
Chicorie
»)
Carotten
China'sappelen (zie fruit)
Citroenen
cc
(opene) peer wiel
Chaisen

»»
»

1

20

1

5o

1

5o

'2

0
0

(75
,

1

90

1

Go
00
00
00
20

4

00 1 6

00

0

15

D.
Duffels
Dwillen
hroogerijen
Dekens
Doozen (gevulde)
Drop

I

(zie manufacturen)
per rol
In deze niet afzonderlijk genoemd, de i oo N. ponden
zie manufacturen}
als manufacturen)
de loo N. ponden

Fourgon of cabriolet
per wiel

1"

4

0

10

1

20

160

1

05

I

4

00

6 1

00
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van

I van

egen NIj m rg e ci
Nijmegen
naar
pilaf
otterd.^ f.^Qttc;rrl.
Gl. Cts.Í Gl. {Ctq.
Fluweel
Fruit
Foelie

(zie manufacturen)
buitenlandsch , per kist
per halve kist
))
cie loo N. ponden.

1
0

1

20
75
60

G.

de i oo N. ponden.
Galnooten
Garen
Geld (gemunt) beneden de too guld.
van too tot i aoo guld.
per too gold.
van 1 000 tot 50oo guld.
per loo guld.
n
hoven de 000 pr. too guld.
de too N. ponden
Gierst
(drooge) de too N. ponden
Gember
cle 100 iN. ponden
Gom
Glas (venster-) Charlerois en Nassau's , de
heele kist
de balre dito
( Fransch en van 1 o N. duimen vereenigde lengte en breedte , de
Brabandsch
heele kist van 120 bladen
half wit)
de halve kist van 6o bladen
van too tot 15o (luimen vereenigd
»
de heele kist van 120 bladen
))
de halve dito van 6o bladen
van 8o tot loo duimen vereenigd , de heele kist van
++

1
1
0

i

20
r
'^ 0

00

2

o

1

Go

60
40

}0

5o

0
0
0
0
1
0

20
15

0
0

25'
,
20

1
1

00
60
20

20 1 1
0

90

75
20

90

1

70

)+

»

Go
1

6(1

t')n'

do

1
1

00

/

.+5

0

6o

a

u0

0
0

Sor

0

r (^

0
0

7o a
45

9"

35

0

1 ja

»

^

>>

120 bladen
t+
^r

^.

Dr II, St.

de halve kist van 6o bladen
beneden 8o duimen vereenigd , de heele kist van
120 bladen
ide

50 1

10
/

Go
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van

van

Nijmegen Rotted.
naar
naar
Rotterd. Nijmegen
Gl.Cts. GI. Cts.

jhet kistje
Glas (Boheemsch)
Glas (piege1-)tot f 5o waarde , van ieder
f waarde
boven f 5o tot f200 , van
ieder f 1 waarde
»
boven f200 , van iederf 1
waarde
Bij spiegels zal de waarde der
lijsten bij die van het glas
gevoegd moeten worden.
»
(gewerkt) als Romers enz. de
100 N. ponden
»
Goudglid
Gerst (gepelde) bet N. mudde
of Gort
(gepaarlde)
de loo N. ponden
H.
Haar (paard en- de loo N. ponden
koeien- enz.)
Hammen
een a twee , per stuk
»
bij partij , per stuk
per ton
Haring
per bale ton
per kwart ton
»
per achtste ton
»
kleiner partij
de 100 ,N. ponden
Hagel
Harst
Hout (palm- , van iedere guld. waarde
mahonrj- enz.)
(speken-)
per 1000 stuks
Huiden (gedr. per stuk
kalfs-)
» (ossen-.) 1

45 0 6o
02

0

02

03

0

o3

o5

0

05

So s

00

1 '20

90

6o o uo
7 5 1 00
1 50 B i 00
o

4o o

5o

O

15 o 20
o 75 i 00
a 45 o 60
O

o /}o
3o
20 0 30

O

15 o 20

o '

0 90 1 20

O

90 1 20

O

o5 o o5

12 00

16 on

O o31 0 o5
O

10 I

0 20
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Maatstaf der

erachten.

_._...
GI.

1luiden (ge- per stuk
schortte ploten
Honig
de i oo N. ponden
per okshoofd
Indigo
Jenever
»

»
»

))
»

de too N. ponden
het stuk van 6 A 7 00 N.
kannen
d e pij p van 45o kannen
het okshoofd
het aam
het half aam
het anker
het half anker

Cts. G!. t Cts.
02 o
0

O 90

>>

20`
40
2 í 00

^

4o

2 70
1 ^, 0
1 20
O

75

O 45
5o

K.

Kaardenliollen per mandje
Kaarsen
de 't oo N. ponden
Klaverzaad
Kaas
Kastanjes
per baal of bossel
»
Katoen (onge- de too N. ponden
sponnen)
Kaneel
(zie manufacturen)
Karsaai
(best bout) per stuk
Kabinet
(ordinair)
»
(zie droogerijen)
Kina
de loo N. ponden
Komijn
Koflij
Koper
in ketels of bladen
ruw en oud
»
Koperdraad de loo N. ponden
Koperrood
(als manufacturen)
Koffers
L 2

van

an

Nijmegen Rotterd.
naar
n aar
Rotterd. Nijm egen

1

0

0
1

00
20
75
90
20

^

6o

2 00
1 6o

t

0 (T

O

Go

O 4u
4 0ip
1 f,0
1 00
1 20

1

6o
I 20

0
1

50

2 00

1

50

00

90

5

7

00

3,

75

0

90

20

0
0
0

75

1 00

0
0

00

90

1 20

6o
90
60

o

80

1 20

O

80
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Maatstaf der vrachten.

van
van
Nijmegen Rotterd,
naar
naar
Rotterd. Nijmegen
Gl. Cts. GI, Cts.
.^.. ^..^ ___. .....,,,.

(als manufacturen)
Kistjes
per zak
Knollen
per 100 N. pouden
Krenten
Kramerrien
»
Krijt (gemalen
en ongemalen)
Kwik

o

6o 0 8o

o 75 1 00
2 tio
1 8o

O 6o 0 8o
1 20

I.

O

1

L.

Lakens
Lakmoes
Li inoenen
Linnen
.Lil ten
Leder
Lood
Loodwit
Li}nzaad
TAl 111

Likeuren
.
1^^anc ^es
Meekrap
Mantelzak
Manufactljren

(zie manufacturen)
de ioo N. panden_
(zie fruiten)
in pakken , de i oo N. pond.
In vaten
))
bereid
nieuw
oud
het N. mud
de ioo N. ponden
(zie jenever)
(fijne) per baal
de 1 cao N. ponden
(als manufacturen)
Ivan wol , katoen, vlas, zijde,
of welken aard ook , in
dele niet afzonderlijk genoemd , in kisten , balen ,
vaten of andere pakking,
du 100 N. ponden

^
90

O g0
1 20
1 20
O 75
O Go
O 75
O Go
1

de Zoo N. ponden
(inlandsch) per zak
(muscaat) de too N. ponden

1 20
1 6o
1 60
1 00

0 8o
1 00
o ,8o
So 2 00

7 5o 10 00
1 00
o 75

1150

2l00

t 80
0 6o
l 20

2 l0
0 8 (1

N.
Naalden
Nooten
No0teI1
Aagelen

20

1

Go
Go
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Maatstaf der vrachten.

van
van
Nijmegen Rotterd.
naar
naar
Rotterd. Nijmegen
Gl. Cts. Gl. Cts.

0.
Oesters
))
Olie (boom»
»

»

per achtste ton
minder
de PIJP
het aam
ander fust pro rato
(hennip- Iqn- en raaphet aam

0
0

45
05

7

00

1

20

1 120

P.
Paarden
Papier

per stuk
per riem klein
per riem groot
Passagiers ba- (zie bagaadje)
gaadje
per last
Pek
per ton
de ioo N. ponden
Peper
»
Poeijer
»
Piment
Potlood
Pruimen
(in kistjes hij partij)
(aarde) per ton
Pijpen
per mandje
(als manufacturen)
Pakjes

0
0

00
15
50

4
1

6o
45
00
6a

11

6o

0
0

20

00

0
0

'i 0

20

9 00 t 2 0 0
1 00
O 75
1 6o
1 20
O 90
1 20.
1 6o
I 20
o go
1 20
1 00
o 75
O

90

1 20

O

90

O 1,5

1 20
0 20

0 75
0 60
4 00

o ^o
6 o0

R.
Reizigers (ba- (zie bagaadje)
gaadje der)
Rozijnen
de Zoo N. ponden
Rust
(koets of cales) per `viel
Rugtuigen
(zie jenever)
R une
(alles zoodanig, dat de vracht
Reiszak
die i an manufacturen Diet
te boten ga)
1,1 5

O(^

S'.CC3 () M p O () -I'f;N,
4

•::
^,^^`•". .^>^y;^^`.ï. "':^2'!{5^'+'^
- .=:
"•Mlr71LL,^.i^Y^'`"Y'
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Maatstaf der trachten,

van
van
Nijmegen Rotterd,
naar
naar
Rotterd. Nijmegen
Gl. Ctc. !

een zeer groote
een gewone
een kleine
S.
(zie manufacturen)
Saai
(ordinaire) per stuk
Stoelen
»
(beste)
»
de i oo N. ponder).
Stokvisch
,»
Stij fsel
(in deze niet afzonderlijk geSpecerijen
noemd) de i oo N. ponden
Spiauter
»
u
S taal
Siroop
per kwardeel
»
per okshoofd
»
(in andere fust) de 10o N.
ponden
Suiker (ruwe) in vaten , kisten of welke andere pakking , de 10o N.
ponden
Suiker (geraff.) in baten of los , de i oo N.
(brood)
ponden
»
(bastent)
»
(kandij)
de pot
»
het kistje
»
het halve kistje
Sluitmanden
(als manufacturen)

Reiszak

Gl. I Cts,

o

Go

O

45

0 6o
5o o 40

o

o 50 o Ao
O 45 0 6o
O 90
O 90

1 20
1 20

1 80 2 4
1 20
0 90
1 20
O 90
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Benaming
der
goederen.

Maatstaf der vrachten.

van
van
Nijmegen Rotterd.
naar
naar
Rotterd. Nijmegen
Gl. " Cts. Gl. Cts.

Teer
Thee

Tin
Traan

Twist
Vecren
Verfwaren
Vlas
Vggen

))
Was
Werk
Wollen
Wouwe

per last
per ton
per heele kist
per halve kist
per kwart kist
per achtste kist
aan blokken, per 100 N. p.
(gewerkt)
per kwardeel
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per okshoofd
per ton
per zoo N. ponden

V.

de zoo N. ponden
in deze niet afzonderlijk genoemd, de zoo N. ponden
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»
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»
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ALGEMEENE BEPALINGEN.
Artikelen , in dit tarief niet genoemd , en welke niet he,
grepen kunnen voorden onder de algemeene benaming van
l )ckjes a kistjes , dopzen enz. zullen , vracht beulen , gelij k als
our de naastbijkomende, in volume , gessigt et t waarde , is
icjtiald.
V441 j1C goedren , waai vatl zulks in het tarief
aud?rs,
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is bepaald , zal , beneden de 1 oo pond zijnde , betaald worden Is volgt
Van boven de 5o tot ioo Nederl. ponden, als van 100
N'edeil, ponden,
Van boven 25 tot 5o Nederl, ponden , de helft van het
Noor 100 Nederl. ponden in het tarief bepaalde.
Van 25 pond en daar beneden , een vierde van het voor
1 00 Nederl. ponden in het tarief bepaalde,
Zullende nQgtans in geen geval minder betaald worden dan,
\,an ^V gnzegen naar Rotterdam, 20 cuts, en van Rottercla m naar Nij megen, 25 cents.
Van de goederen , welker vracht bij het gewigt is bepaald ,
zal de aflader verpligt zijn , bruto gewigt op het adres te stellen ; blij vende de orirlernenlers niet te min vrij , om, bij twi^ïèling aan de deugdelijkheid der opgave , de goederen te laten
zullende, indien bevonden wordt dat het verschil boven de 5 percent bedraagt, van het geheel de dubbele vracht ,
atsmecle de kosten der weging , daarenboven , moeten worden
betaald.
Dit tarief voor tien afstand van .Rotterdain tot NOnegen,
en vice versa, berekend zijnde, zoo zullen de goederen vare
en Foor de tusschenbeide gelegene , en bij het reglement bepaalde plaatsen van in- en ontscheping ; berekend worden ,
zoo na mogelij k , volgens de afstanden, in dezelfde evenredigheid tot de in dit tarief bepaalde vrachten , voor den geheelen afstand tussehen Rotterdam en 111 jmegerz , als zulks
ten aanzien der vrachten voor de passagiers is bepaald.
1' cgen ,

Stroonzen (Be pissclien der ZeeuwscTze). Zie rissc'her j.
SUCCESSIEN.
Zeker mutueel testament , onder het beheer der vorige
etgeving , in eene der, noordelijke provincien opgemaakt ,
hield eene algemeene erfstelling ten behoeve van de weduwe
in, met bepaling, dat , indien zij , zonder kinderen na te
laten , mogt komen te overlijden , de goederen aan den broeder van den vooroverleden echtgenoot zouden vererven ,
onder fideicommissair verband, om, na diens dood , aan een'
(indoen broeder over te gaan. Hieruit is de vraag geboren ,
vf ?,uodani 3 testament beschouwd moet wolden , een , 4 de
LI 5
EN
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tegenwoordige wetgeving verboden , fideïcommissair verband
te behelzen , wanneer de man p5dr , doch de vrouw na de
in voering dier wetgeving is overleden ?
In het ge-,a1 , hetwelk tot het onderzoek der bewuste vraag
aanleiding had gegeven , was het mutueel testament reeds in
den jare 1793 opgemaakt , en door den dood van den man ,
in den jare 1302 voorgevallen , van kracht geworden.
D e vrouw stierf in 1818 , en de administratie meende te
meer grond te vinden tot de toepassing van de bepalingen ,
vervat in art. 6 der wet van den 27sten December 1817 (*) ,
vij l de eerstgenoemde broeder (H. C.) kort na het overlijden
der weduwe eene overeenkomst aanging, betrekkelijk den
last, die zijn erfdeel bezwaarde, met den erfgenaam van zgnen broeder, die , bij het testament, na zijnen dood , geinstitueerd was , en die reeds vooroverleden was ; aan welken
hij vij ftig duizend gulden uitkeerde, om alle procedures, veegeus den eigendom der goederen . voor te komen.
I- . C. overleed zelf, en de zaak werd door zijne erfgenamen gebragt voor de regtbank van eersten aanleg te Amsterdam , die , den 7den Maart 1822, het volgende vonnis uitsprak :
a Overwegende dat, op den 7den November 17 9 5 en in
de maand December 170,, A. C. (de erflater in dezen) bij
m ntueel testament en codicillaire dispositie , tot zgne eenige en
algebeele erfgename heeft geinstitueerd zijne huisvrouw A. C.
v. W.; doch niet anders dan onder expresse conditie en bepaling , dat al hetgeen zij v an hem zou komen te erven , bij
baar hertrouwen , en , niet hertrouwende , na haar overlij
-den,zoumtenrv estrvnopzijetwbrodes
cn zuster, of derzelver kind of kinderen , bij representatie ;
en voorts , dat al hetgeen zi jn broeder H. C. , uit kraclite
van voornoemd testament, zoo direct als over de hand , van
hem zou komen te erven , zou zi j n en blij ven verbonden en
f ideïcoinmis subject , en , na zijij overlijden , zou moeten erven
en versterven op het kind of de kinderen van zijnen jongsten
broeder M. J. C.
nil , op den 1 oden Maart
u Overwegende dat deze uiterste
18o2 , met den dood is bekrachtigd , ën dat , dien ten gevolge , A. G. v. W. tot haar overlij den toe , voorgevallen op
den iaden Januari] 1813 , in liet volle bezit der nalatenschap
is gebleven ;
i)

Te tiudezi vtact1 Jl Lel can 1817

37,
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« Overwegende, dat , na haar overlijden , onder de eerst–
geroepenen tot de successie , ook behoorde nu wijlen H. C.,
eis (lat ' deze, mitsdien, ingevolge art. 1:j5 van het decreet
v;ui den 4den Julij 1811 , (*) den vrgen en onbezwaarden eigems
(tom van de nalatenschap van wijlen A. C. heeft verkregen ;
u Overwegende dat , hoezeer de meergemelde H. C. heeft
kunnen goedvinden , om, bij notariéle acte van den 12den
ii'ebrttarij 1818 , (behoorl ijk geregistreerd) over zijn onbezwaard
eigendom te transigeren , hieruit echter geenszins volgt , dat
daarom dit eigendom , als fideicommis subject, alsnog zots
moeten aangemerkt worden; '
a Overwegende dat , dien ten gevolge , de vordering van
het bestuur , als bernstcnde op de vooronderstelling , dat in
dezen lideïcommissaire goederen of kapitalen zouden bestaan,
(joch waarNan het tegendeel ten processe blijkt, in regtcn is
ongegrond.
(c Gezien art. 155 van het decreet Nan den 4den Julij 1811,
alhier executoir verklaard bij decreet van den 24sten Januarij
132;
R Gezien art. 6 der wet van den 27sten December 1317
(Staatsblad n". 37) ;
o De restbank voornoemd , regt doende,
<< Verklaart de opposanten in dezen te zijn goede opposanten tegen het dwangschrift, op den 16 Augustus 1821, te–
G en hen uitgevaardigd, »
liet daarop gevolgd beroep voor het hoog geregtshof t©
9' Gravenrage, gaf aanleiding tot het navolgende arrest van
(lat hof , van den 3den Jung 1825.
o Overwegende , dat de zinschikking en de uitdrukkingen ,
in het questieuse testament gebezigd , duidelij k doen zien, dat
de wil en bedoeling van den testateur is geweest , om, ingeval hij de eerststervende mogt zijn , een dubbel f deïcornmissair
verband te introduceren , en wel , vooreerst, luj de institutie
zij ner huisvrouw, "ten behoeve van H. C. , en ten anderen ,
ten laste van denzelven en ten' behoeve van de geintimeerden , zoo dat de huisvrouw van den testateur is geweest do
bezwaarde erfgename, en H. C. de Gerstgeroepene,;
u Overwegende dat, naar aanleiding N an het decreet van den
4den Ju!tj 1311, het gemelde fideicommis niet verder heeft
knw-men werken, dan ten voordcele van H. C. , als eerstge,
( 4 ) Vetgel. Dictronnarre des droats d'.Enregistrenment, etc., par X. Lion,,
(Bu uxeIl«, (hex 4, St u1teu(,x, 1;23.) cIrt. SUCCJSS1O V7 , ,pag, So8, 511,
&.1z
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roepene , en dat de verdere substitutie, ten behoeve der geintimeerden , was vernietigd en ophield effect te hebben;
<< Overwegende dat, ofschoon meergemelde H. C., desniettegenstaande , goedgevonden heeft over z jn erfdeel te transigeren , het echter vast staat , dat alles , wat bij de acte van
conventie aan de geintimeerden is afgestaan , door dezelve
meet is verkregen jure Eidei commissie , maar transactiorze,
zoodanig , dat daarbij op hem geene fideïcommissaire kapitalen zijn overgegaan , en , mitsdien , de wetten op het regt van
successie , ten aanzien van den overgang van nog bestaande
fideicommissen , ten deze geheel en al buiten toepassing zi jn ;
(( Doet te niet het appel loco cassatie ; ordonneert, dat bet
Vol1J)iS der regtbank van eersten aanleg te Amsterdam , van
den 7 den Maart 1322 , waarvan geappelleerd is , geheel en
volkomen effect zal sorteren. »

Surnumerairs. Zie KADASTER.
Syndicaat (.drnortisatie). Zie Schaad.
. .1k

11,.-r

T(

N. Id.
arief Zie IN- EN UITGAAND E REGTEN.
tevens in het Ie. stuk) KANAAL, REGTEN, STOOM-.

N.
BOOTEN, TOLLEN.
fentoonstellifg. Zie Ie. stuk , bladz. 543.
Testamenten. Zie SUCCESSIEN.
Theekisten. Zie 1N- EN UITGAANDE REGTEN.
igclielsteenen. (Gebruik van dezelve voor steenglooijingen , enz.) Zie WATERSTAAT.
'Pollen. (Lands). Lie Ie. stuk , bladz. 55 i.
Tot steun van den ouderdom. (Maatschappij, onder de
zinspreuk :) Zie MAATSCHAPPIJEN.
Transactien (in het vak der belastingen). Lie ONT-

VANGSTEN.
Tucht (Kei'IL-eiijke) Zie HERVORMDE ZERK.

Stir

U.
LTitbreL'en van gebouwen, Zie SLOOPING.
Zlit- en doorvoer. Zie IN- UIT- EN .DOORVOER.
Uitgaven (Staats..). Zie Begrooting , id. GELDMIDDELEN.
Uitgestelcle schuld. Zie Schuld.
Uitoefening van kerkelijk opzigt en tucht. Zie HERVORMDE KERK.
Utrecht (Besluit eies gouverneurs van) , tegen kwakzalverj. Zie GENEESKUNDIGE DIENST.

V.
Paccine. Zie GENEESKUNDIGE DIENST.
ralsche maten en gecvigten. Zie MATEN EN GEWIGTEN.
Paste geslachtnanzen. Zie Geslachtnamen.
Veldwachters. Zie JAGT EN VISSCHERIJ, id. PLAATSELIJK BESTUUR.
Yeracc jnsde waren (Belasting op den in- en uitvoer
van elders). Zie IN- UIT- EN DOORVOER.
Verband (Fideroinrniscair). Zie SUCCESSIEN.
Teerbetering (Zedeljfl'e) der gevangenen. Zie MAATSCHAPPIJEN.
Yerificatie der lengtematen en gewigten. Zie MAN EN GEWIGTEN.
TEN
Yerkoop (Icten -van). Zie NOTARISSEN.
Yerkoopirlg en (van gemeente-goederen). Zie NOTARISSEN.
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Verlofgangers. Zie MILITIE (NSTIONA_LE).
Ferordeningen tegen de bedelarij. Zie MDELIMS.
Verpachtingen (van gemeente-goederen). Zie NOTA

RISSEN.
rerslag van den staat der maatschapA van weldadig-

heid. Zie MAATSCHAPPIJEN.
Vervoer (Middelen van). Zie POSTERIJEN.
VervoIgingen (in het vak der belastingen). Zie ONTVANGSTEN.
Yerzuirn van inschrijving. Zie MILITIE (NATIONALE).
Visscherij. Reglement op het bevisschen der Schelde
en Zeeuwsche stroonzetz, goedgekeurd bij Z. M. besluit van 26 Augustus 1825. Zie Staatsbiad n°. 66.
Maatregelen tot opbeuring der kustvisscherij
in Holland. Zie Staatsblad n°. 75.
risscherijen in de rivieren. (Of dezelve aan de gron(Lbelasting onderworpen zijn.) Zie GRONDBELASTING.
Fleesch en spek (Plaatselijke belasting op den in- en
uitvoer van). Zie IN- UIT- EN DOOR VOER.,
Fortnissen. Zie NOTARISSEN , id. SUCCESSIEN.
Voorwaarden der leverancie van munitie-brood en bitrage voor de landmagt , enz. Zie REGISTRATIE.
Yrachtkarren. Zie POSTERIJEN.
Friesland. Zie BEDELARIJ, IN- UIT- EN DOOR-

VOER , PLAATSELIJK BESTUUR.
Frijclorn van accijns. Zie ZOUT.
Yrzjdorn van regterz. Zie REGISTRATIE.
Frzystellingerz. Zie MILITIE (NATIONALE).
Vrijwillige militaire dienst. Zie Bijvoegsel tot het
Staatsblad, Deel I, bladz. 74, 24o , 7o2; V, bladz,
525; VIII, bladz. 1454; IX, bladz. 721; alsmede
bet Ie. stuk onzer HANDLEIDING, bladz. 564.
Verge!. het art. MILITIE (NATIONALE) aldaar ,
bladz. 415.
Vrijwilligers (hij de staande armee). Zie MILITIE
(NATIONALE).

WATERSTAAT.

w.
J'J' ater8nooc1. Zie Ie. stuk , bladz. 580.
WATERSTAAT.
LIJST der bepaalde stations voor cie
inspecteuren- gene raal, inspecteurerr,
hoofd-ingenieurs en verdere beambten van den waterstaat , voor de
buitengewone dienst en de correspondentie langs de dij ken, gedurende Vi sgang en hoog opperwater op
de rivieren, in den winter van 1825
en 1 826.
•

GEé]IrPLaIJEERDEN.
STATIONS.

^

Mr•r......

Namen.
a^ ^^}

Aan het bened. Spijk 4• van Driel.
'rolkanjer te Lobitlz. J. Reinders.
Pannerden onstzij de.V . Terwindt.
.f1. C. Kros.
Idem westzijde.
5kV.
van Ommeren.
.
Arnhem.
?G. Leidekkers.
,1..fl, van 1)ortiz.
Grebbe.
Wijk bi) Hiu istede. J. G. van Gend.
.T• Eskes.
Sclialkwij k.
J. al. Blanken.
P. van Loon.
Vleeswijk.
H. Lit.
J. du Buy.
V. W. de Tliomese.
van Lakenveld
Schoonhoven.
Blanken.
fl. Cosign.
^. Soeteman.
Krimpen.
Barion Glijben.
Culen[ org.
Blaauw.
Tinnen.
(J. 4. Be yerin ck.

(dualiteiten.
rr,,,^. ^

Opzigter.
idem.
Idem.
Ingenieur.
Inspecteur.
Conducteur.
Aspirant ingenieur
Aspirant-ingenieur
Opzigter.
Hoofd-ingenieur.
Aspirant-ingenieur
Opzigter.
Opzigter.
1
Hoofd-ingenieur.
Ingenieur.
Opzigter.
Idem.
A spirant ingenieur
Ingenieur.
Aspirantingenieur
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GEeAïPLOIrEE3tDEN.
{ Namen.
.

STATIONS.

^ualiteiten.

firrOMM..

.

aziatweltismusitifamAzia

Hoofd-ingenieur.
Elden of Lent over w. G. C. Geil.
Opzigter.
Nijmegen
J g
l^. . v. d. l í^ eclden. Dijks-opzibter.
^,' Be^erinc^r

Ingenieur.
^y!'. Dassevael.
Thiel.
de Geus.
Opzigter.
Warne'.
I.L 11. ^rornlLorct.
Idem.
ui^l.
T
J. Blanken Jz. (*) Inspect:e,ur-gener.
D. T. 1'hom^ins.
Hoofd-ingenieur.
orinchern.
P, van .Re^qPnmorter.' Opzigter.
C.C.
C. de ecjzer o ,Ir. Opzigter.
Hardinksvel^.
H. (aten.
Idem.
Ntillin gen.
G. J. Dibbets.
Ingenieur.
Nmegen.
Grave en aan de over- Docters v. Leeuwen. Ingenieur.
-Opzigter.
zijde van de Maas. J. J. Gavel.
fl. Goekoop.
Hoofd-ingenieur.
Ingenieur.
F. W. Conrad.
I^eusden^
A. Klep.,
Opziyter.
tfl.
de Geus,
Ingenieur.
Woudc^icllem•
^ zi^ter.
O P^
f4 p, Trernirnmen.
N. 1^icm^.
Idem.
Werkend am.
Iciem.
Baard wi ck (overlaat.) H. Terwindt.
D. Re jers.
' Idem.
Emmerik.
Idem.
Lij merschen overlaat. G. Gelsing.
A. Bus.
Iclem
Westervoort.
H. vanflnsPrt.
Idem.
17oesburg,
J. F. Tlzom^^ins.
Opzigter.
Zutphen.
Z
^^7• G. .f^ez^^erinclC.
Hoofd-ingenieur
Deventer.
Opzigter.
(C. Dyk.
Wijhe.
A. van T^ jn^^aarden. Opzigter.
J. .!1 arsen.
Sluiswachter.
Katerveer.
Kanonsdijk.
Opzigter.
J. Kromliout.
Opzigter.
Veessen of Wasurn. J. .T. Seidel.
ci
(D.J. Storm
^
Pusir^,
^^. Aspirant-ingeijief
Kampen.
a
Opzigter.
P. L. We js.
..._._. ._._ . ._......
-....,.
p
Gearresteerd bij den minister van binnenlandschu zaken-1
n November 1825.
Vergel. art. JAGT EN VISSCHERIJ, KUNST- CE-

i

MENT , TOLLEN, WEGEN.
a

(*) Voor den Winter v a n 1823 -1F27 is deze ambtenaar ve 'anger) do( v d e r*
specteur-generaal Coudraun%
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^- De dagbladen hebben , van tijd tot tijd , gesproken
een uitgebreid rapport der door Z. M. benoemde
commissie tot het,onderzoek naar de beste rivier-afleidingen. Wij, vernemen , dat , ten gevolge van dit rapport,
er werkelijk , in sommige provincien , deliberation aanIrangig zijn omtrent eenige der daarbij voorgedragene waterstaats-werken , welke den meesten spoed vereischen.(*)
Voor het openbaar maken vim gemeld allezins belangrijk stuk is, van gouvernements-wege, gezorgd; zijnde,
krachtens een koninklijk besluit van den gelen December
1825, n°. , met den heer Paulmier, te Brussel, een
contract egestoten , :tot bet in steendruk beengen en leveren (t) van het noodigo aantal exemplaren der bij het
rapport behoorende .kaarten
Van

in t825 is publiek 'einaakt een , met verlof der
eerste klasse van bet koninklijk nederlandsch inAtitut, uit
het zesde , deel harer verhandelingen , overgenomen verslag eenex proeve van het vormen, bakken en gebruiken
van zure tigohelsteenen, zoor het maken van steen-

glooijingen, of tot dekkin& der glooiingen van d ijken ,
door J. E. Wildeman. Deskundigen roemen dit werkje, als der lezing en behartiging overwaardig. Hetzelve
is uitgegeven te 4msterdam, bij Pieper en Ipenbuur.

Ook in 1825 is aan het gouvernement medeeerre p ' jsverbandeling, welke bij de commissie
van landbouw in de provincie Groningen was ingekomen
en bekroond, als antwoord op de door haar, onder goedkeuring van Z. M. , uitgesthrevene prijsvraag, over het
gedeeld

(*) Volgens de onlangs (zitting 1826-1827) aan de staten-generaal gedane , in de Staatst-Courant en het Jour nal de .Bruxelles veimekie , mededeelinget , lebben de provinciale staten van dolland en Utrecht zich verbonden , in de oaten eetier doorgaande verhoogin g ,en versterking der Noorden..
Lekdijken te zullen bijdragen. Het rijk zoude zich daarentegen belasten met
de uitgaven , die , ó, a. in sGelderland en Overijssel , vereascht zullen worden ,
om de beide eerstgenoemde proviacién van het overtollige water der Lek te
ontdoen. De buitengewone vergaderingen der gedachte staten zijn , te dier zake
N.ov, 1826 gehouden,
(t) Zoo men veeueemt , voor eerre sonime van f 10,000. on.

I. D. II. St.

Mm

WATERSTAAT.

546

doordijken van bet Reitdiep , en het leggen van eene
sluis met eenige waterlozingen bei de Zoithamp. Dit
plan heeft de strekking , om de hooge zeevloeden t +en
te iouden, en dienvolgens overrstroomiagen voor te o
men. (*)
Wegen, Zie Ie. stuk, bladz. 584.
Weldadgaheid (Maatschappij van). Zie M ATSCHAP .
PIJEN.
Werkelijke schuld. Zie Schuld. Vergel. Nationale
Schuld.
Werkhuizen (voor bedelaars). Zie BEDELARTI.
Wetboeken. Zie, behalve het Staatablad van 1$65,
n°. 12-3o en 32-41, waartoe, in het Ie stuk, bl.
41, werd verwezen , ook de staatsbladen van 1813, n°.
l•/ 814 n'.85; 1822, n°. 8, 10--r4, 25-29 ; 1823
no. 7,-13., 6o en 6t; ,824, n°..6--1 7 en 7 8..
Wettelijke
j ke bepalingen (Contraventen tegen). .Zie BOE-

al

TEN.

Wijn en bieren (Plaatselijke belasting op den in- én uitvoer Ton). Zi t IN- UIT- EN DOORVOER.
Wildemare. (JE E.), Verslag eencr proeve van het vormen, bakken en gebruiken van zware tigchelsteenen,
(*) Omtrent de wijze van bekostiging van verschillende waterstaats-werken ,
en het toezegt over dezelve , gelijk ook omtrent het daarmede in verband staan.
de beheer der duk-collegien en polderbesturen , zijn ons belangri jke bijdragen

toégezegd, (Vergelijk het genoteerde aan den voet van bladz. 120 in bet Ie
stak.) Onder anderen , is ons reeds medegedeeld een reglement van administratie der polders , hoogheemraadschappen, molens , erfdijk- kerspelen alle andere binnenlandsche besturen , welker kosten reeel gedragen
worden , b'nnen de provincie Utrecht , go edgekeurd bi Z. M. besluit van

2 Nov. 1826 , no. 162 ; benevens eene en andere bijzoa} derheid aangaande
hetgeen daaromtrent in Zeeland ,Holland en elders , voorloopig is bewerkstelligd.
Red.
-(1-) Volgens een' brief van de administratie der registratie , d. d. 24 ,Febrn-*
arij 1827 , no. 61 , aan de heeren gouverneurs in de Vlaamsche en Noordelijke
provincien gerigt , zullen , bij de aanstaande invoering der nieuwe nederland- .
szhe wetboeken , ook de thans bestaande wetten op de iegistratie , enz. , abn
enne herziening dienen te worden onderworpen. Het is den admiuistrateui dtts
Van belang voorgekomen , in afwachting vale dat tijdstip , zoodanige opgaven
in te zamelen , als ,' bij die herziening en de eventuele verandering van het tarief der regten , lullen kunnen d ienen , om, zoo Teel mogelijk , mpt volledige
k,nnis van zaken t$ werk te gaan.
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Z.
dgen, zeilsen, enz. Aan welke r gten deze onder..
worpen zijn Zie IN- EN UITt1AANDE RE TEN
Zedeli ke verbe' tering der , evangenen (Genootschap tot).
Zie MAATSC UA P1JEN.
Zeep. Zie ZOUT.
Zeeuwsche strooenen (BevLsc/àen der). Zie Pincher ,
ZEEN'AART.
REGLEMENT op het inschrijven en in..
nemen van kweekelirrgen in de kweek-

school voor de zeevaart , te Anzslero
dam.
Art. 1.
De owlerdom van jongelingen , die in de kweekschool zul;
len worden ingenomen , wordt bepaald op niet minden dan
11 en niet meerder dan i'i jaren , onverschillig of dezelve'
jongelingen gi ails of tegen betaling vat kostgeld aangeboden
wol den ; van welken ouderdom door Bene doop- of geboorteacte moet blijken.
Art. 2.
De lengte tvelke d'e jongelingen , ter inneming aangeboden
wordende, volstrekt moeten bezitten , is : dat zij , ten tijde
hunner inneming in de kweekschool , ten minste de` lengte
van eene el , vier palmeis , een' en ' een' halven duim , zullen
moeten hebben, met de schoenen aan.
Art. 3.
Geene jongelingen zullen als kandidaten worden ingesehreven, dan dezulken, welke den ouderdom van 11 tot t3
rten , en ten minste
A1 m 2
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hen I I en I2 jaren i el 2 palmen 9 duinten
tusse
3«
r « t
«
cc
« 3
lengte,
met de schoenen aan , zullen hebben bereikt ; zullende -de
ouders of voogden , bij de inschrijving, worden verwittigd,
dat geen ingeschreven jongeling zal worden ingenomen , dan
die ten minste de lengte van eene el, vier palmen , een' en
een' halven duim heeft bereikt , en niet boven de 11 jaren oud is.
Art, 4.
De inschrijvingen gratis zullen vier malen in het jaar plaats
hebben : op de laatste woensdagen der maanden Maart,,
Junii, September en December , des namiddapgs ten v ijf ure
precies : lieden , buiten de stad woonachtig , zullen hunne
kinderen- of pupillen ook op tusschentijden ter inschrijving
kunnen voor ragen-z zullende echter dezelve niet dan op dén
boven bepaalden tijd , naar mate van hunnen ouderdom, op
de kandidatenlijst worden gebragt.
Art. 5.
In enkele belangrijke of buitengewone gevallen , zal van de
bij artikel , 2 bepaalde lengtemaat afgeweken kunnen worden y,
zoodat des noods bij de inneming van eenen jongeling , ten
aanzien van de lengte , eenige faciliteit zal mogen worden gebruikt, doch welke, zich niet verder dan tot een' en een' halvon duim zal kunnen uitstrekken , en waarover geen direct
besluit zal kunnen genomen, maar de , vergadering daartoe
algemeen beschreven moeten worden.
Art. 6.
Geen jongeling zal als kweekeling aangenomen warden ,
dan van wt:lken blikt:
I . Door zijne eigene verklaring , dat hij eenen heersehenden lust heeft voor de zeevaart, en volgens zij
ne eigene keus in de kweekschool wenscht geplaatst
te worden.
2°. Door proeven , in bijzijn van commissarissen te gevern,at hij duidelijk en verstaanbaar lezen en redelijk schrijven kan , als mede tot den iegel van drieen
in het rekenen ervaren is.
;o. Door examen van den beer chirurgy1n van bet gesticht , dat hij gezond en zonder ligchaamsgebrek is.
4 0 . Door behoorlijke attesten , dat hij gevaccineerd i*,
of de , kinderziekte , I^etztj natuurlijk , hetzij bij inën..
ting, gehad heeft.
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Art. 7,
Bij de inneming van kweekelingen , moeten derzelver onders of voogden een verbandschrift onderteekenen, waarbij
zij zich tot alle de daarbij voorkomende artikelen verbinden.
Aldus gearresteerd bij commissarissen over het vader-

landsch fonds ter aanmoediging van 's 'lands zeedienst
te ./1 materdarn , den 16 November 1825.
J. VAN EEGHEN, President.
L. ZEGERS VEECICENS , Secretaris.
MODEL VAN HET VERBANDSCHRIFT.
N°.

KWEEKSCHOOL VOOR DE ZEEVAART.

Commissarissen over het vaderlandsch Jbncls ter aanmoediging vare 's lands, zeedienst te Amsterdam, op ons
verlangen , onzen (4)
de jongeling (b)
geboren te
den
ingevolge zijne eigene keus , en betoonde lust tot de Zeevaart, in de kweekschool als kweekeling (c)
aangenomen hebbende, nemen wij als (d)
volkomen genoegen met het navolgende, en verbinden ons
plegtig tot de naarkoming van dien.
Art. j, Gemelde jongeling wond geheel ,. n, al aan de zorg
en het bestuur van commissarissen overgelaten , ten einde
hem in de kweekschool op te voeden , tot de zeedienst te
bekwamen, en naar zee te zenden.
Art, 7. Wanneer: commissarissen zouden verineenen , ge,
melden jongeling, hetzij al of niet gevaren hebbende, we,gens onvatbaarheid in het leeren , ongeschiktheid voor de
zeevaart , verkregene ziels- of ligchaamsgebreken , te langdurig verblijf in het gesticht, of om welke redenen ook , en
wat ooli hiertoe aanleiding rnogte gegeven hebben , als kweel
kelin i; tp moety }=, ontslaan, zullen wij denzelven op de eerste
aanmaning dadelij k terug nemen en van kleederen voorzien.
Art, 5, Wanpeer wij, of gemelde j ongeling, deszelfs ontlag als kweekeling zonden verlangen , en commissarissen de
(a) Zoon o r pupil.
(b) Naam en voornaam. r
(c) Gratis of t'o ?r ko.ggeld,
(d), De qualiteit,

!iI ni, 3
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redenen ne et voldoende oordeelen , of hij zich schuldig mogt
waken aan desertie, zonder te worslen achterbaalri ,f of om
een of ander misdrijf moet worden ontslagen, zullen wij d.c
kleederen van het gesticht niet alleen terug brengen , of, btj
gebreke van dien , dezelve op tatixatie van commissarissen
dadelijk vergoeden, maar daarenboven , als schadeloosstelling
voor genoten onderwgs , kost, kleeding den inwoning, betalen zes guldens voor iedere maand van zijne inneming ;f
gerekend , gelijk mede de kosten voor zijne achterhaling , of,
in andere gevallen , tot goedmaking van oenig misdrijf nit geschoten.
Art. 4. Gemolde jongeling zal door commissarissen naar
zee worden gezonden , op zoodanigea tip] , qualiteit en bestemming, als zij dienstig zullen achten. zullende , buiten
hunne uitdrukkelijke vergunning , elders geen aanzoek tot
_plaatsing worden gedaan : bij overtreding van dien , znllen
wij , op verlangen -van commissarissen , gemelden jongeling terug nemen , de kleederen vergoeden , en de bij Art. 3 bepaalde schadeloosstelling betalen.
Art. 5. Al hetgeen door gemelden jongeling , op 'zijne te
doene reizen , als maandgelden , gagibn of anders , verdiend
of aan hem toegekend 'mogt worden , zal door commissarissen worden outs angen • een derde daarvan zal voor de kweekichool , ter gemoetkoming van de uitrusting , verblijven , terg{ gal
de overige twee derden , zoo lang hij kweekeling is , vóor
hem bewaard , en bij zijn ontslag aan Hein afgegeven zullen
worden.
Art. 6. Gemelde jongeling zal , eene reis gedaan hebbonde , naar het goedvinden van commissarissen , weder in het
gesticht terug keerera of ontslagen worden : na de tweede
reis wordt dit ontslag altijd gegeven.
Art. 7. Wanneer gemelde jongeling , na `volbragte reis in
het gesticht terug gekomen, zich aan desertie mogt schuldig
maken ; het schip , waarop hij is geplaatst, binnengekomen
zijnde, hij zich niet bij commissarissen mogt aanbieden ; van
boord weggeloopen , weggejaagd , gedemitteerd , gedegradeerd
zijn , of eenig ander misdr ij f gepleegd hebben , zal niet alleen
art. 3 geheel op hem worden toegepast en wij aan deszelfs
bepalingen voldoen , maar zal hij bovendien zijne verdiende
gagitn of andere gelden , ten behoeve van de kweekschool ,
verbeuren.
Art, 3. Op aanmaning van commissarissen t zullen , wanneer

ZEEVAA R T.
de verdiende gagiën niet behoorlijk zullen verafilwoord zijn ,
derzelver derden, de kweekschool ingevolge art. 5 toekomende , dadel ij k door ons worden vergoed.
Art. 9. Ieder half jaar zal het kostgeld , ten bedrage
van honderd twintig gulden, voor zes maanden , door
ons vooruit worden betaald , en ontvangbaar zijn hij
alhier , en zulks , zoowonende
lang gemelde jongeling in de kweekschool zal doorbrengen.
Amsterdam, den
MODEL DER INFORMATIE-LIJST.
KWEEKSCHOOL VOOR DE ZEEVAART.

N°. Informatie-lijst , omtrent den aangeboden'

jongeling.
Naam en voornaam, (voluit) . .
Geboorteplaats .. ...... •
Dag, maand en jaar van geboorte
Lengte in nederlandsche maat ,
met de schoenen aan ..... eerre ei palmen duimen.
Kan hij duidelijk en verstaanbaar lezen ? ......... •
Redelijk schrijvén ? ..... .
Hoe ver is hij in bet rekenen ?
Is het zijne eigene keus en lust
tot de zeevaart , welke hem
deze plaatsing doet verlangen ?
In welk kerkgenootschap wordt
hij opgevoed ? ........ •
Is hij gevaccineerd ? .......'
Is hij gezond en zonder lig-ehaatnsgebrek ? ....... .

Omtrent de ouders of voogden.
Naam ........
Geboorteplaats . i ,
Kerkgenootscha . .
Naam . . . . . ., • •
der g oeder Geboorteplaats ... .
Kerkgenootschap . .
him1
des vaders
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Zijn de ouders beide nog 'in leven ? • .... • .... •
vast kien vader . .
het beroep va' n de moeder . . b
Derzelver woonplaats , straat of
gracht en n°. van de woning.
NB. Bij verhuizing dit schrif .
telfik op te geven.
Bij overlijden van, (le oudèr:.
den voogd . . . •
toezienden
de namen van den
voc.gd .... • •
Hun beroep . . • • • •
Derzelver woonplaatsen .... •
NB. Kan voor dezen jongelin,g liet kostgeld be..
taalel worden? ... « .
den
ingeschreven floor den commissaris
Naatnteekening van den kanelidaat.

10

BEPALINGEN omtrent het ouderwijs en x
aanneming vat kweekelingen, vastgesteld
in cle vergackr ng van commissarissen
over het vackrlandsch fonds ter aanmoediging van 's lanpls zeedienst; te
dimsterdc m , den s6 November 1844',
naar aanleiding veln het gerapporteerde , door de commissie, den 26 Maa,'t
bevorens benoemd.
i. Het onderwijs op de school , iu de zeevaartkunde , en
betrekkelijk het scheepje enz. , zal worden ingesteld als volgt ;
SCHOOL- ONDERWIJS.

liet lezen:

Daarover te spreken en te ondervragen.
liet schrgven :
a) Werktuigelijk , d. i. keurig , vlug en duidelijk.

ii ) Verstandig , door het opschrijven van volzinnen en voorlezingen , het maken van eigene opstellen en brieven
over opgegevene onderwerpen.
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)ederdaitsclie taal:
De gronden en het wel srhrigven van dezelve , opstellen ver
beteren en ontleden.

Rekenkunde.
Zedekunde en godsdienst-leer
Opwekking tot zedelijk en godsdienstig gevoel , liefde , dank
en vertrouwen.
Vorming tot godsdienstigheid en zedelijkheid ; over God ,
den Zaligmaker, zijn voorbeeld , en algemeene pligten,

..4ardrjkskunde.
Geschiedkunde.
Zakelijke kennis van de algemeene,
vaderlandsche en Geschiedenis,
Rgbelsohe

Talen
Pe

^•

Engelsche

en

Fransehe.

ZEEVAA.RTKUNDIG ONDERWIJS.

A. 4lgemeen voor alle de kiveekelingen,
I. .Afdeeling. De eerste meetkundige gronden en 'verdere
kundigheden , noodig tot het oplossén yan de 'regtlijnige
driehoeken ; als : de definitiën van de wiskundige teekens ,
regte lijnen en cirkel , de verdeeling van de n. cirkel in graflen enz. , van de helling of den hoek van twee rente ,
den , en de meting van een' hoek door den boog of 'de
graden van den cirkel; de eigenschappen en grondregelen
van die regtlijnige driehoeken ; de roportiën , progtessiën
het trekken van den vierkantswortel-, het gebruikder sinus
en logarithmeu-tafelen.
a. Ajdeeling. Het voor een' zeeman noodig gedeelte van
de aardriiks- en sterrekunde, onderwezen door het gebruik van hemel- en aardgloben , hemelpleinen, zee- en
landkaarten ; de gedaante der aarde , heaming - der we '
relddeelen , landen', zeeën , straten , landengten enz. , 'de
kennis der hemelstreken , de schijnbare omwenteling van
den ster-renhemel, de cirkels van de spheer en die der
aarde ; wat lengte en breedte , regte opklimming en declinatie is ; uitlegging der zeekaarten naar het plat en rond
en van al de bijzonderheden op dezelve te vinden.
á. Af deeling. De zeilaadje of koers- en verheids-rekening,
als : de streken van het kompas, uitlegging en afineting van
I4'.t m 5
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de loglijn en van het logglaasje , gebruik van de loglijn en
van I Ut kompas , in praktgk gebragt op het I.t, metbehulp van een der vaartuigen ; berekening der regte zeilin.gen , schuinsche en koppel-koersen, naar het plat en met
de vergrootende breedte; het naken van kaarten , afzetten
van het bestek ,op dezelve ; herleiding van oujlen in graden en minuten en wederkeerig.
. Afdeeling. Verklaring van ebbe en vloed , gebruik van
den burgcri jken almanak en verdere hulptafels rot het berekenen van de watergetijden.
5. Af deeling. De eerste eigenschappen van den magneet
uitlegging van de voornaamste soorten van kompassen en hoe
dezelve zamen te stellen ; gebruik van peil- en azimuthkompas , in praktijk gebragt op ,het plat ; behandeling en
stelling van den oe- en sextant; meten van hoogte op de
zigtbare kim , en met behulp van eenen artiuiciélen horizon ; herleiding van de gemetene tot de ware hoogte ;
breedte op den middag, breedte buiten den middag en
den tijd aan boord , volgens Douwes ; miswijzing van het
kompas door kimpeiling en azi nuth ; herleiding van den
gezeilden tot den behouden' koers , door zuivering van
drift en miswijzing; verhetering s van het bestek ; het hou.
ten van een scheeps-journaal.
^. Áfdeel rig. Gebruik van den zeemaas, almanak en andere tafels, dienstig tot het berekenen van de breedte bpiten den middag , en van de lengte op zee , kennis der
voornaamste sterren , en van die , welke de almanak met
de maan in afstand opgeeft ; breedte door de meridiaansboo"te van de maan , en de hoogte van de ,poolster , tijdsbepaling door observatie van corresponderende zonshoogten , lengteberekening door afstand van zon en maan,
traan en ster , en door de tijdmeter, het gebruik en de
waarnernin& van den gang en de correctie van de tijdmeter in praktijk ebragt , met behulp van een seeondenborologie ; volledige beschouwing van dc, zamenstelling van
4(1en sextant, en de middelen tot het vinden van deszelfs
gebreken , het ,meten van den afstand van zon en maan,
en van maan en ster.
7. "'peeling. De regelen van de kloQtsche driehoeksmeti ng, die toepassende op de berekening van regte opklimming, en declinatie , op- en ondergang , amplitude , azipuuih en uurhoek van de hemel-ligchaien , en de morgen-
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en avondschemering , van de breedte buiten den middag,
door gelijke ep ongelijke hoogten , en door den afstand van
de hemel-ligchameri , en van de lengte , berekening van
lengte , breedte en tijd , door den afstand, door drie, twee
en één' waarnemer.
13. Bijzonder onderes js , aan sommige tu'eekelingen

neveha het algemeen andertu js mede te deelen.
Meetkunde
Meetkundige bepalingen, axioma, postulata , theorie der regte
lanen , driehoeken en parallellogrammen meten van platte
oppervlakten , eigenschappen van tien cirkel , elementaire
bewei king van de stelkunst , magtverheffing, worteltrekken,
ro ortienen pi'ogressiën, eigenschappen van de gelijkboekige driehoeken , zamenstelling van de sinus-tafelen ,
platte diiehoeksmeting, llootsche driehoeksmeting, logaritbmen, betrekkelij ke verhouding tus;ehen sinus, tangent,
secans , sinus-versis enz. , de bewijzen van de in het
algemeen ondermis opgegevene regelen , verder de theorie
der ligcliamen, als kubiek , piramide , kegel, prisma , cilinder , parallellepipedurn en kloot; kegelsneden, eigenschappen van de voornaamste kromme lijnen , enz.

Sterrekuride.

Nadere kennis van den sterrenhemel, de voornaamste sterren , sterrenbeelden , planeten , wachters , de loopkring van
de aarde en die der planeten om (le zon en van de maan
om de aarde ; hieronder is ook begrepen de oorzaak van
het verschil van den burgerl ij ken of waren en middelbaren tij d ; de vaste helling en rigting van de wereld-as op
het vlak van den loopkring , en al hetgene hieruit voortvloeit, de dagelgksche wenteling van de aarde , de oorzaken van kimduiking , dampheffing en verschilzigt; wat regte opklimming, declinatie, lengte en breedte beteekent ;
gebruik Ian kikker en telescoop, tot sterrekundige obsci{.•
vatten , voornamelij k van sterrebedekkingen • de aantrekkingskracht en derzelver invloed op den loopkring van de.
planeten en van d ie maan ; gebruik van het astronomise}
jaathoek , van de zon- en maan-tafels ; hoogere sterrekendigc berekeningen , als: het bepalen der lengte door zon-.
eclips , sterrebedekking , passage der binnenplaneten voor
de zon , ook door het eclipseren van de satellieten van Ju.•
piter, nuttig om de aardrijkskundige liggin van plaatsen
Paauwkeurj te bepalen.
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Je uitwerping van de telti op de btro- en thermometers ,

de middelen , w elke dezelve aah de hand geven , ter beveiliging v oor gevaren op zee ; alle de eigenschappen van
den magneet ; eenige betrekking hebbende op de miswijzing
van de kompassen, dp middelen om derzelvvr uitwerking
te vernietigen of te beteren; electriciteit, afleiders , druksing ' an het water enz, en wat den zeeman verder nuttig
kan zijn.
BCHEEPS-ONDERWIJS,

y. Afileeling. De tuigaadje van het schip , namen van de
rondhouten , zeilen , staand en loopend touwwerk , gebruik,
en vastmaken van zeilen', bij zetten , opgijen , nederbalen , reven van zeilen , leggen van steekbonten , gebruik
van braai- en gangspit , zamenstelling van het tuig, op^ en
ofbrenr,en jan bramstengen en bramraas , schieten van
marszeilsstengen , opbrengen en nedernernen van marszeils- en onder-raas , overleggen van marssen en zalings,
opleggen en aanz tteu van Want, barg oens en stagen , aanen afslaan van zeilen , inscberen van loopend touwwerk , en
al wat behoort tot hPt Felleel op- en- aftuigen van liet' schip.
Vervaardigen en herstellen a n het tuig , splitsen en knoópen op de nicest voorkomende -wijzen , b'ekleeden van touwwerk met schiemansgaren, leder, smarting, platting en
leggen van bindsels voor blokken , juffers , stroppen en
maken van muizen , vlaarnsche oogen , matten , platting ,
rif- en beslagseisin s, ser v ings , spekken van matten ,` roering in den ring van een anker , insteken van een zwaar
touw, leggen van 'ankerbindsels, aartnaaijen van blokken en
stroppen tot de toetuiging der raas , zeiknmaken, voor zoo
ver zulks tot de herstelling der zeilen en het 'maken van
de hangmatten noodig is , verder in alles hetgeen een bevaren zeeman verpligt is' te kennen.
Onderrigt omtrent het bestuur van een schip,
2.
gehrnik dier zeilen , de manoeuvres, de diénst aan boord,
voor zoo ver dit voor eerre nuttige en `tdepassehjke verklaring vatbaar is , berekening en bepaling van de rondhouten , zeilen , touwwerk' en ankers , voor schepen van gegeJos-

vene grootte , vserktuigkundige beschouwing van de uitwerking van wind en zee op een schip , deszelfs zeilen erg
roer, toegepast op het voorgaande.
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Afdeelina. Roeijeil in eene boot ,
`.een
der vaartuigen , zwemmen.

df

sloep, men

Onder bet sehool-onderwijs zal ook worden begrepen "het
Pan buiten leeres van vaderlandsche verzen , spreuken, enz..
II. De scheeps-artillerie , zozwel alS de behandeling win
het handgeweer , zal in het vervolg aan alle de Jweekefmne*
worden onderwezen ;_b9 de- handleidingen of irtstrtrctiën , voor
de meesters , in die vakken te ontwerpen , ral worden cpw
genomen hetgeen ter betere beoefening hiervan blij het rap,
port is omschreven.
III. De lessen in de engelsche en franselie talen worde t'
voor alle kvveekelingen opengesteld; met dien verstande n og.
tans, dat dezulken , welke , bij ondervinding , bewijzen daar-.
voor geene vatbaarheid noch aanleg te betben,, van het vim
der bjwonen derzelve zullen worden verschoond.
IV. Het bandteekenen zal aan eenigen , die daartoe lust,
geduld en aanleg hebbers , warden onderwezen , .en n i ks els
Lelooning voor vlijt en goed gedrag.
V. De inschrijvingen van kandidaten acre , als kweekelingen
gratis geplaatst te worden , zullen worden gehouden op ee u
afzonderlijk vertrek , door ee ri e, telken reize acht dagen te
voren , daartoe te benoemen commissie van drie leden.
VI. De tijd tot het innemen van kweekelingen gratis
wordt onbepaald gelaten , maar zal naar aanleiding van het
reglement van orde en de omstandighedén , wanneer zulks
doelmatig zal worden geacht, worden vastgesteld.
VIT. De commissie tot het voorloopig onderzoek der kanis
didaten voor eene aanneming gratis zal bestaan : uit den
president , vice-president en secretaris, om , op de thàns
gebruikc1 jke wijze 7 ; werkzaam te }n. en rapport te doen.
VIII. Kkndidaten", voor 11otg4ldAangeboden, worden ten,
allen til de toegelaten, wanneer zij aan de gevorderde vereischten voldoen.
lx. Betrekkelr;k den stand der orders van aangeboden®
kandidaten , zal in voorkomende gevallen worden beslist.
X. Van het reglement op bet inschrijven en aannemen
van kweekelingen , het verbandschrift en de informatielast , zullen ,, zoo als die heden mi n goedgekeurd , de noo
dige exemplaren worden gedrukt.
Mij bekend
De commissaris-secretaris
L. ZEGERS VEECKENS.

ZOUT.
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2 veringien, gie WATERSTAAT.
Zegel, Maatregelen, tot waarborging der echtheid ven
het, met 's rijks zegel, bestempeld papier. Zie

` Staatsblad' a4.62 , (Besluit van

28

Julij 1825.)

Zegelregten. Zie REGISTRATIE, id. Zegel.
nclelingschappen. Zie ,Ie. stuk, bladz. 588.
tters. Zie GRONDBELASTING.
Ziederijen van harde zeep. Zie ZOUT.
Ziekte van het rundvee. Zie NIJVERHEID.
Zoltkamp. Plan tot liet leggen van eene sluis met eenti

4

waterlozingen bij dezelve, enz. Zie WATERA&T.
zttrT. Zie Ie. stuk, bladz. 588.
-- Het reglement op den vrfidom van den accijns
wegens het ruwe zout , ten dienste van fabrieken en
trafieken , is van toepassing gemaakt op de ziederijen
van harde zeep, bij besluit van 29 October 1825. Zie
Staatsblad , no , 73.
Zuid-Holland. Maatregelen aldaar genomen , ter bevor-

dering van de Koepak-inenting. Zie GENEESKUNDIGE DIENST.
,...,.r^..--^—. id. omtrent de slooping der gebouwen,
Zie SLOOPING.
imicl-Hollandsche maatschappij , tot redding van schipbreukelingen. Zie SCHIPBREUKELINGEN.
214neborstels. Zie IN- EN UITGAANDE REGTEN.
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