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E X T R A C T U I T H E T R E G L E M E N T E N D E RESTAAND E VERORDENINGEN , NOPENS H E T PENSIOENFONDS VOOR D E AMRTENAREN VAN D E R I J K S ONTVANGgTEN.

B i j Hon. Besluit Tan den 21sten Januarij 1836 , no. 96, is
een algemeen burgerlijk ponsioen-fonds opgerigt, waa'riu
allebnrgerlijke ambtenaren , door of an wege den Koning
benoemd , en Tfelker jaarvredden uit de staats inkomsten
worden betaald , in dat fonds moeten deel nemen , op den
Toet en wijze , als bij het , voor helzelve fonds , bij Kon
Besluit yan den 21sten Januarij 1836 , no 97, gearresteerde"
Reglement, breedroerig is omschreven; zijnde bij eerstberoepen Beslnit bepaald , dat de toen bestaando deelhebbcrs in het fonds Tan pensioenen oor do ambtenaren tot
de Ry'ks-ontvangsten behoorende , in het algemeen burgerlijk pensioen-fonds zullen worden opgeuomen, behoudens alle regten , die zij , krachlens de verordeninaen on
eerstgemelde fonds bestaande , hebben verkrcen , en bohoudens de vervulling der Terpligtingen , die , OTerconkomstig dezelve , op hen rusten ; weLk een cn ander bij meerpenoemd Kon. Besluit Tan den 21 sten Januarij 1836, no 96
wel uitdrukkelijkisTerzekerd en bevestigd , onTermin'derd
de bepahngen , welke omlrent het maximum
der pensioenen ook Toor de ambtenaren , behoorende tot de Rijksontyangsten, zullen worden daargesteld; zijndo daarenboren bij art. 2 Tan het Reglement, op mcergerocld burgerlyk pensioen fonds bepaald, dat Toor eTenbedoeldo
op 1 . April 1836 in dienst zijnde, ambtenareu in enkelo'
gevalJen, wanneer daartoe termenzoudenkunnenbestaan
op de, door den Raad Tan bestuur an het straks genoemde
burgerlijk pensioen-fonds te doene Toordragt, of na denT
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zelven te hebben gehoord , bij wijze van uitzonderiug eene
toelage, boven het hienoren bcdoelde maximum , (zijnde
4000 gulden) kan worden toegestaan.
Hct spreekl dus Tan zelfe, dat de natemelden bepalingen en Terordeningen cenig en alleen betrekkelijkzijn , tot
die ambtenaren welke Toor 1°. April 1836 zijn aangesteld.
Bit fonds, Troeger alleen bestaan hebbende voor de
ambtenaren der indirecle belastingen of accijnsen , heeft
zieh in 1819 ook uitgestrekt totde ambtenaren der in- en
uitgaande regten , terwijl hetzelve , bij Koninkln'k Besluit
Tan den 29sten Mei 1822 , No. 19, gemeen is gemaakt
voor allp ambtenaren der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen , het kadasler , de posterijen ,
registratie, domeinen , wateren , bosschen en loterijen.
Aan de in het fonds begrepene ambtenaren, welke uithoofde Tan ouderdom, zwakheid of ligchaamsgebreken
Tolslrekt buiten staat zijn te blijTen dienen , mitsgaders
aan de weduwen en weezen dier ambtenaren, wordt uit
het fonds een pensioen Terleend , berekend naar de jaren
dienst, naar het Uaktement of de belooning , welke den
ambtenaar genoot, en naar de jaren , gedurendo welke hij
is gehnwd geweest, zoo als hier na broeder is ontwikkeld.
Noch ouderdom , noch tijd Tan dienst geven een Terkregen regt tot pensioen , zoo lang een ambtenaar in staat
is om de hem opgelegde pligten behoorlijk te Tervulleu.
(Art.
57 van het
Reglement).

BEDRAG DER PENSIOENEN.

Voor de
ambtenaren.
§ 1. Het bedrag Tan de te Terleenen peusioenen yopr
de ambtenaren is bepaald , als Tolgt:
« . Voor een ambtenaar , die den Tereischten ouderdom
tan vijf en vijf tig of zestig jaren , naar gelang zulis
bij het Reglement gerorderd wordt, bereikt, en eene
dertigiarige
of langere dienst TerTuld heeft , op de
htlft Tan zijn Tast Traktement, en w.jders zoo Teel

inalen een veerligste
gedeelte ran hetzelfde liaktemeut, als zijno dienstjaren meer dander*/"' bedragen ;
b. Voor een' ambtenaar , die eene dienst verYuld heeft
van meer dan tien , doch minder dan dertig jaren ,
op een zesde gedeelte van zijn vast traktement , en
zoo veel malon een zestigste
gedeelte van hetzelye ,
als zij ne dienstjaren meer dan tien bedragen;
e. Voor een' ambtenaar van mindere dienst, doch die ,
bij gelegenheid van de dadelijke uitoefening van deszelfs function , tot langere dienst buiten staat is geraakt, op de helft van zijn vast traktement; zullonde
dusdanig pensioen , uithoofde van bijzondere omstandighedeu of bewijzen van meer dan gewonen moed ,
getrouvrheid en pligtsbetrachting , tot op twee derde
gedeellen van het Taste traktement kunnen worden
verhoogd.
(Art.
78 van het
Reglement).
Voor de

weduwen.

§ 2. Het bedrag der te accorderen pensioenen voor de
weduwen , is bepaald , als volgt :
a. Voor eene weduwe tan een' ambtenaar, welke met
denzelven meer dan acht jaren is gehuwd geweest,
op drie vierde gedeelten van hetzelve , hetwelk aan
den overledene als pensioen was toegestaau , of waarop
dezelvo , in geval ran ponsionering , aanspraak kon
maken;
b. Voor eene weduwo van een' ambtenaar , welke met
denzelven acht jaren, of minder , doch meer dan
drie jaren, is gehuwd geweest, op de heft van het
beloop , hetwelk aan den overledene als pensioen was
toegestaau , of waarop dezelve, in geval van pensioneriug , aanspraak kon makon,
(Art. 79 van het
Reglement).
Vervolg

van § 2.

§ 3. De weduwe van een' ambtenaar, welke drie jaren
of minder met denzelven is gehuwd geweest, heeft geeu
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Tcrkregen regt op pensioen , ten zij or een of meer kinderen uit hun huwelijk Verwekt , en b.j het overlijden van
den man in leven zijn , als in wclk geval dusdanige weduwe
in een' gelijken graad optreedt met de weduwen , wier pensioen op de heljt van dat der ambteuarcn bepaald is.
Gelijk pensioen kan als eene bijzondero gunst wordeu
toegestaan aan deze weduwe , hoezeer kinderloos , wanneer
haar overledene man zou zijn gevallen in de termen van
het derde lid van art. 78 , en die als bijzonder uitgemunt
hebbende , bij zijn leven zou hebben kunnen aanspraak
maken op het gunslig effect van hetzeUe.
De uitsluiting eenor weduwe , welke slechls drie jaren ,
of minder, met een' ambtenaar is gehuwd geweest, prejudicieert in geenen deele aan de kinderen, die de overledene in vroeger huwelijk verwekt heeft,
(Art.
75 van het
Reglement.)
Voor de
kinderen.
§ 4. Het bedrag van het pensioen der gezamenlijke
eigeno kinderen van een' overleden' ambtenaar, die beneden do achltien jaren oud zijn , zal altoos en in alle gevallen , hetzij dezelve dadelijk , of wel na het overlijden
van hunlieder vadcrs weduwe , tot het onmiddellijk genot
geraken , bedragen dc helft van het pensioen , dat hun
oyerleden vader heeft genoten , of waarop dezelve , in
geval van pensionering , aanspraak kon maken.
(Art.
80 van het
Reglement.)
van het pensioen.
Maximum
§ 5. Nimmer zal eenig pensioen der ambtenaren het
vier vijfde gedeelte van het genoten traklement te boron
gaan , en in alien govalle niet meer dan / 4000. Zie hct
aangcteekende op bl. 3 hier voren.
(Art.
81 van hel
Reglement.)
Vast

traktement

iot basis van het pensioen
strekkende.

ver-

§ 6. Het vastc traktement, tot basis der berekeniiig
dienende , >vordl gohouden te zijn hct juiste een derde

V
jedeelto ran de som , van welke de te pensioneren ambtenaar, gedurende de drie laatste jaren Tan zijne dienst ,
do contribute heeft betaald.
(Art. 82 tan het
Reglement.)
Vervolg

van § 6.

§ 7. Onder de drie laatste jaren Ttorden Terstaan de
laatste zes en derlig maanden , gedurende welke door den
to pousioueren ambtenaar de belooning is genoten.
(Resolutie van den Raad,
van den
Uden Augustus
1823, no. 42.)
Bij de bepaling Tan het bedrag der ponsioenen komen
geene centen in aanmerking , maar worden dezelve , ten
Toordecle Tan het fonds, achterwege gelalen.
(Art. 83 van het
Reglement.)
W^anneer

het pensioen

ingaat.

§ 8. Alle pensioenen, aan ambtenaren to accorderen ,
zullen aanvaug nemeu met den dag , rolgende op dien ,
met welken het traktement eindigt.
(Art. 85 ran het
Reglement.)
Vervolg

van § 8.

§ 9. Alle pensioenen, aan weduwen en weezen te accorderen , zullen aanvang nomen met den dag, rolgende
op dien , met welken het traktement of het pensioen van
hunne overledene echtgenooten of vaders eindigt , en bij
aldien de weezen eerst tot het genot Tan pensioen , bij
den dood of bij het hertrouwen hunner moeders , of vaders
weduwe , geraken , zal hetzelvo insgclijks aanvang nemen
met den dag , rolgende op dien , met welken het pensioen
der wednwe eindigt.
(Art.

86 van het

Reglement.)

Regt op pensioenen voor weduwen
en weezen.
§ 10. Het regt ter verkrijging van pensioen kan in gelijke Terbouding , door de weduwe en weezen Tan over-
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ledene ambtenaren ingeroepen worden , (er gelijke hoogte ,
als hunne mannen en vaders pensioen konden reclameren,
wanneer dezelve geyalJen waren in de termen van § c wn
art. 78 ran het Reglement.
(Art. 88 van het
Reglement.)
Overgang

van eens

ambtenaars
weduwe.

pensioen

op

zijne

§ 11. Het pensioen van een' ambtenaar, of het regt
om hetzelve te verkrijgen, gaat, dadelijk oij deszelfs
overlijden, over op de achtergelateneweduwe , welke, in
overeenstemming met de bepalingen van het Reglement ,
in de termen van pensioen vail.
Hoezeer de ambtenaar in zijn leven het pensioen nog
niet verworven had , wordt, door deszelfs overlijden , de
aauspraak op hetzelve voor de weduwe geboren , als deze
de verdere vereischten heeft, welke bij het Reglement
gevorderd worden.
(Art. 89 van het
Reglement.')
Als

voren op zijne

kinderen.

§ 12. BijalJien een ambtenaar , bij deszelfs overlijden,
geene weduwe achterlaat, gaat het pensioen , of het regt
om hetzelve te verkrijgen , over op de wettige kinderen
van denzelven overleden ambtonaar, gezamenlijk , en voor
zoo verre en tot zoo lang dezelve den ouderdom van achttien jaien niet hcbbcn bereikt.
(Art. 90 van het
Reglement.)
Als

voren op

voorkinderen.

§ 13. Voor zoo ver een ambtenaar, bij deszelfs overlijden , eene weduwe zonder kinderen, en voorkinderen
beneden de achitien jaren , uit eerder huwelijk verwekt ,
nalaat, genict de weduwe , die niet valt in de termen van
uilsluiliug , de helft van het geen haar anderzins zou gecompeteerd hebben, cn wordt de wederhelft bij de voorkiudeien genoten, tot dat het jongsto den vollen ouderdom
van achitien jaren bereikt heeft , waarna het aandeel der
voorkinderen op de weduwe vervalt, zoo als omgekeerd
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het aandeel dor weduwe , bij haar OTerlijden of hertrouwen dat der kinderen zal vergrooten.
(Art.
92 van het Reglement.)
Fervolg

van § 13.

§ 14. Bijaldien eon ambtenaar eene weduwe, met bij
haar verwekte kinderen nalatende, bovendien bij deszelfs
overlijden, nog voorkinderen nit een vroogcr huwelijk en
boneden do achttien jaren achterlaat, gaat het pensioen ,
of het regt op hetzelve , over op dusdanige weduwe, en
op alle , den evengemclden ouderdom niet bereikt hebbende , kinderen van den overledenen ambtenaar, gezamonlijk , on voor elk met eea gelijk hoofdel'yk regt.
Bij overlijden of hertrouwen der weduwe , gaat haar
aandeel over op de kinderen, door den overledenen ambtenaar bij haar veiwekt , on ecrst bij het overlijden van
deze op de voorkinderen.
Omgokeerd , zal het aandeel dczer voorkinderen, bij
overlijden of het bereiken van den oudeidom van achitien
jaren, eerst onderling accresseren , en niet aan de weduwe
of hare kinderen van het tweede of derde bed vervallen ,
dan na hel overlijden of het bereiken van den ouderdom
van achitien jaren van hct laatste der kinderen uit het
rroegere bed.
(Art.

93 van het

Reglement.)

Gevallen waarin het pensioen verbenrd
is.
§ 15. De condemnatie lot infamerende straf van een'
nog in dienst zijnde ambtenaar, doet alle aanspraak op
pensioen , niet alleen voor hem , maar ook voor zijne vrouw
en kinderen vervallen, ten zij in cas van abolitie of volkomene gratie.
Ingcval van gedecltclijke rcmissie van straf, zoodanig
dat het blijvende gedeelte niet tot de op zichzelve infamerende straffen bokoort, blijft het regt op ponsioenvoor de
cventuele weduwe en kinderen behouden.
(Art.
101 van het Reglement.)

AANVRAGEN OM PENSIOEN.
Aan

wien de aanvragen

moeten

gerigt

worden.

§ 16. Alle verzoeken om pensioen voor ambtenaren
der directe belastingen , in- en uitgaaade regten en accijnsen, of iuiiiiie nagcbleveneu worden dadelijk aan den
Minister tan Financieu, door tussciieukomst van den ArTondissements-Directeur opgezondeu.
{Art. 76 van het
Reglement.)
Stukken

door de ambtenaren

overteleggen.

§ 17. Bij alle verzoeken om pensioen (I) , zal de ambtenaar , die hetzelve reclameert, voegen ;
1°. Een weltig bewijs van ouderdom ;
2°. Een bowijs van goed gedrag , door zijne superieuren afgegeven ;
3°. Een staat van dienst , gemunieerd met authentieke
bcwijsstukkcn , of, bij gebreke tan dien, met gelegalisecrdo attcstalien , welke het gemis ran authentieko stukken kuuncn aanvullen ;
(1) Door amblenareu die na 1". April 1856 rijn aangesteld en dus gcen deel maken van het pensioen-fonds van
dc ambtenaren , vau 's Rijks ontvangsten , maar wel van het
algemeen burgerlijk pensioen-fonds , moet bij de verzoeken om
pensioen alleen worden overgelegd:
a. de acle van geboorle ;
b. een staat van dienst , gestaaft door voldoende bewijzen ;
c. bet eervol ontslag;
d. het bewijs van genoten belooning , gedurende de 56 laatsle
iuaandcn van de dienst des ambtenaars , en waarvoor hij
het vcrschuldigde aan het fonds heeft bijgedragen.
Alles beboudens de bevoegdheid aan deii Itaad van Administrate om alle zoodanige verdere stukken en ophelderingen te
kunnen vragen , als hij zal vermeenen beuoodigd te bebben.
De Raad kan , des noods , met acten van notorieteit of onwraakbare verklaringen , certificaten of andere soortgelijke dolurocnten , tcrbeoordeeling van den Raad, genoegen nemen.
(Art. 5S van het Reglement.)

1!
4°. Eene door den Arrondissements-Dirccteur gecerlificeerde opgave van het bedrag, waarroor de reclamant ,
zoo wegens traktement als anderzins , gedurende de drie
laatste jaren ran zijno dienst, aan het fonds heeft gefourneerd;
5°. Wauneer het teraook om pensioen geschiodt op
groud ran ziekto of ligchaamsongesteldheid , een getuigschrift dosvroge, van een' geloofwaardig geneeshoer , in
of in do nabijheid zijner woon plaatsgevcsligd , en hetwelk
door het hoofd ran do regering der plaats zal moeten zijn
golegalisecrd ;
6°. Voor zoo vecl hem zijne ongemakken in 's Rijks dienst zijn orerkomen , mede een bchoorlijk , door zijne
superieuren bekrachligd , proces-verbaal ran degebeurte*
nissen of omstandighe'ul, waardoor de verzoeker buiten
staat geraakt is hel land langer te kunncn dienen.
(Art.

67 van het

Als voren door de

Reglement.)

weduwen,

§ 18. Bij alio rerzoeken om pensioen , ten behoeve
ran weduwen van nog niot gepeusioneerde ambtenaren ,
moct worden gevoegd :
1°. Een wcltig bewijs van dun ouderdom des overledene ;
2°. Een bewijs van deszelfs overlijden ;
3°. Een door den Anondisscmenls Diiecteur afgegeven
bewijs , dat do overledene niet viol in de termen van uit sluiting , bij hct ltegleineni vastgesleld , mitsgaders eene ,
door denzelven, gocertiucoerdc , opgave van het bedrag,
waarroor de overledene, zoo wcgous traktement als anderzins, gedurende do drie laatste jaren van zijne dienst ,
aau het fonds heeft gelourncerd j
4 ° . Een staal van dienst , vergezcld van authentieko bewijzcn , of, bij gebreke van dien, van gclegaliseerdc
attestation , welke het gemis ran authcnlieke stukken kunnen aanvullen ;
5°. Voor zoo veel hct overlijden of do voorafgegane
ziekte van den ambtenaar veroorzaakt mogt zijn door een
ongeval , hem in 's Rijks dienst overkomen , een getuig-
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schrift deswege , van een' geloofwaardig' heelmeester of
geneesheor , gelegaliseerd , en van een proces-rcrbaal begeleid , invoege als bij hct 5o en Gelid van § 17 hier
boven , Toor het daarbij gemelde geval is omschreyen ;
6°. Een bewijs van den ouderdom der weduwe;
7 ° . Een bewijs yan de yoltrekking yan hot huwelijk;
8°. Een door den Arrondissemeuts-Directeur verleend
getuigschrift, dat de reclamante niet yalt in de termen
yan uitsluiting,
(Art.

68 van het

Reglement.)

Als voren door weezen.
§ 19. Bij alle verzoeken om pensioen , ten behoeve yan
weezen van niet gepensioneerde ambtenaren , wordt gevoegd:
1°. Do documentor) , omschreven bij het le, 2e , 3e
en 4o lid , en naar gelang dor omstandigheden , ook die ,
voorgeschreven bij het 5e lid van § 18 hier boven, en
wijders :
2°. Het bewijs van overlijden yan de moeder der weezen ,
of yan de latere vrouw van hunnen vader;
3°. Een extract uit het register der hnwelijken, of andero publieke en yoldoende acto , aanwijzende den tijd en
de wettige yoltrekking van het huwelijk der ouders;
•4°. Een bewijs , dat de vader geene weduwe heeft nagelaten , afgegeven door vier bevoegde getuigen en bekrachtigd door het gemeento bestuur van de woonplaats der
ouders;
5°. Een, in denzelfden yorm ingerigt, bewijs, dat deze
weezen de eenige wettige, minder dan achitien jaren oud
zijnde , eigen kinderen zijn yan den overledene ;
6°. De wettige bewijzen yan den ouderdom der weezen
beneden de achitien jaren ; en
7°. De vereischte acte yan voogdij.
(Art. 69 van het
Reglement.)
Als voren bij overgang op weduwen.
§ 20. Bij alle verzoeken van overgang van pensioen van
een overleden' ambtenaar op zijne weduwe , zullen moeten
geyoegd worden:
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V. De acten van inschrijving van den overledene, in
het register der gepensioneerden, met de overgeblevcne
kwitantien ;
2°. Een legaal bewijs van den ouderdom der weduwe ;
3°. Een extract uit het register der huwelijken , ofandere publieko cu voldoende acle , aanwijzende dentijd en
de wetligo voltrekking van het huwelijk ; en
4°. Een door den Arrondisscments-Directeur afgegeven
getuigschrift, dat do requestrant niet valt iu de termen
van uilsluiting, bij het Reglement vastgesteld.
(Art.
70 van het
Reglement.)
Insgelijks behoort daarbij lo worden geyocgd het bewijs
van het oyerlijden van den gcbenificeerdc.
1

Als

voren bij overgang

op

weezen.

§ 21. Bij alle verzoeken, om overgang van pensioen
van vaders , ten bohoevo van weezen , zullen moeten worden gevoegd:
1°. De acte van inschrijving van den overledenen vader ,
in het register der gepensioneerden , met de overgeblevcne
kwitantien ;
2°. Het bewijs van overlijden van de moeder der weezen ,
of van de latere vrouw van hunnen vader;
3°. Een extract uit het register der huwelijken , of andoro publieko en voldoende acle, aanwijzende dentijd en
dc wettige voltrekking van het huwelijk der ouders ;
•4°. Een bewijs , dat de vader geene weduwe heeft najjelaten , afgegeven door vier bevoegde geluigen , en bekrachtigd door hct gemeenle-bcstuur van de woonplaats der
ouders ;
5°. Een in denzelfden vorm ingerigt bewijs , dat deze
weezen do ocnige wetligo, minder dan achitien jaren oud
zijnde, eigen kinderen zijn van den overledene ;
6°. De wettige bewijzen van den ouderdom der weezen ,
bcueden de achitien jaren ; en
7 ° . Do vereischle acte van voogdij.
(Art.
71 van het
Reglement).
Insgelijks behoort daarbij to worden gevoegd het bewijs van het overlijden van den gebenificeerdo.
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Als

voren bij overgang

van weduwen

op

kinderen.

§ 22. Bij alle Terzoeken , om overgang van pensioen
van weduwen op kinderen of stiefkinderen , zullen mooten worden gevoegd :
1°. Do acte van inschrijving dor moeder of stief-moeder
in het register der gepensioneerden , met de overgeblevcne kwitantien ;
2 ° . Het bewijs van overlijden, of, in de gevallen dat
zulks te pas komt, van het hertrouwcu der weduwe ;
3°. Een bewijs , dat deze weezen de eenige wettige , minder dan achtlien jaren oud zijnde , kinderen van hunnen
overlcdonen vader zijn, on welk bewijs of getuigschrift afgegeven zal moeten zijn door vier bevoegde getuigen , en
bekrachligd door het gemeeute bestuur van de woonplaats
der weezen ;
h°. De wettige bcwijzen van ouderdom der weezen , en
5°. De veroischle acte van voogdij.
(Art.
72 van het
Reglement.')

AANSPRAAK OP GRATIFICATIEY.

Foordragt

daarvan

door

den

Raad.

§ 23. Do Raad doet jaarlijks eon voorstcl tot het rerleenen van gratification , ten bedrage van zoodanigc som ,
als door den Koning , op voordragt van den Raad , tot
het verlcenen van gratification , voor ioder jaar als maximum zal worden bepaald.
(Art. 63 van het Reglement )
Wie

daarvoor

in aanmerking

komen.

§ 24. Tot gratificalie kunnon in aanmerking komen :
a. De weduwen en weezen van ambtenaren , welke
daarop, volgens do afgeschafto pensioeus-Reglementen , konden aanspraak maken , eu voorls zoodanigo
weduwen en weezen van alio ambtenaren , zonder
onderscheld , welke dit favcur , om bijzondere rcde«
nen, verdienen;
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b. Zoodanige oude amblenarcn , welke daarop , volgeus
de afgeschafle pensioeus-Reglementon , koadeu aanspraak maken ;
c. Zoodanige ambtenaren , die , uitlioofdo- ran ziekte ,
ligchaamsgebrcken , of ongemakken , builen staat gerakeu wcder te dicuen, doch , naar de algemcene
regeleu van het Reglement, niet in de termen vallen
ran gepeusioneerd to worden.
(Art. 64 van het
Reglement.)
Vervolj

van § 24.

§ 25. Do gratification voor weduwen of weezen , en
ambtenaren, § 23, a en b gemeld , zoo ver die reeds
vroeger zijn genoten , mogen nimmer te bovon gaan de
respective so mm en , aan dezelve laatstelijk toegeslaan geweest , en voor do ambtenaren , in die § , sub c bedoeld ,
mogen do gratification , hoogsteus , gelijk staan aan een
pensioen van eene tienjarige
dienst, ten ware de Raad ,
om zcer bijzondere gevallen of omstandigheden , termen
mogt vinden om eene spcciale nitzondering op dezen regel
voor te slelleu.
De gratification worden slechts voor een jaar tocgestaan.

CoNTKIBUTJEX

EN TOELAGEN AAN HET FOA'JJS.

A'orting.
§ 26. Do ambtenaren, deelgenooten van het fonds , zijn
ouderworpeu aan eene korting van twee ten honderd van
dewerkclijke genoten wordendo traktementen of perccntsgowijze belooningon , in vocge dat op alio inhoudingen van
traktementen , het zij wegens vacatures , suspension of
anderzins , deze kortingen niot worden toegepast , maar
deze ten voordeele van 's Rijks kas verblijven.
(Art. 34 van het
Reglement.)

16
Vervolg- van § 26.
§ 27. Zijn aan gceuo korting onderTforpen:
I . De burean-kosten, aan sommige ambtenaren boven
bonne traktomenton toegelegd.
2°. De toelagcn , aan Ontvangers geaccordeerd , wegens
de vfaarneming der function van Entreposeurs.
3°. De vaste traktementen of percentsgewijze belooning
van ambtenaren , welke minder dan een honderd gulden
jaailijks genieten.
(Art. 37 en 39 van het Reglement en Resohdieder
Admin,
van den 2bsten An*
gustus 1825 , No. 75).
6

Bepalingen

, ingeval

van benoeming

iot andere

posten.

§ 28. De ambtenaren , die , buiten hunno schuld , toedoen of medewerking , worden benoemd tot andere posten , voor welke uit dit fonds pensioenen kunnen worden
verleend , doch waaraan mindore belooningen zijn verbonden, zijn bevoegd om door te blijven contribueren
naar den maatstaf huunor vroegere belooning cn alzoo naar
dien maatstaf hun aandeel in het fonds te behouden.
Zoodanige belanghobbenden kunnen zich tot den Raad
wenden en zulks binnen de eerste 6 maanden , nadat de
vermindering heeft plaats gehad.
Deze tijd verloopen
zynde , vorvalt de bevoegdheid.
To dien aanzien wordt wijders op gelijken voet gehandeld , als bij § 30, hier achter, is voorgeschreven.
(Art.
103 van het Reglement,
in verband met
art. 22 van het Reglement op hel burgerlijk
pensioen
fonds).
Vervolg van § 28.
§ 29. Dezclfde bevoegdheid en op gelijken voet als bij § 28
is omschreven, wordt toogekend aan de ambtenaren , die
uithoofde van door het Gouvernement daargeslelde verordeningen en alzoo door omstandigheden, buiten hunnc
schuld , toedoen of medewerkiug, vermindering in hunnc
belooning erlangen.

In dit opzigt zullen echter geene andere verminderingen
tan belooningen worden toegelaten , dan de zoodanige,
die voortvloeijen uit de verordeniugen , waarbij het bedrag
der belooningen reglstreeks wordt geregeld; en zullen
mitsdien niet in aanmerking komen zoodanige Terminderingen ran belooningen , als het geTolg zijn , Tan verminderde ontrangsten bij comptable ambtenaren , voortspruitende uit een Terlaagd bedrag of een Terlaagd tarief van
belastingen , en wijders geene andere gelijksoortige Terminderingen Tan belooningen der ambtenaren.
(Art.
23 van het Reglement
op het burgerlijk
pensioen-fonds.)

BEREKENING DER DIENSTJAREN.

§ 30. Tot berekening Tan de dienstjaren der te pensioneren of der overledene ambtenaren, Toor welke de
weduwen en weezen optredon , komen in aanmerking alle
civile en militaire diensten , ten behoeTO Tan het Rijk
gepresteerd, wordende door lands- of Rijks diensten , ten
deze , Terstaan de zoodanige , als op aanstelling, door of
van woge het algemeen bestuur , of do provincial autoriteiten , verrigt, en onmiddellijk uit 's Rijks kas betaald
zijn, en welke gerek end worden tot het algemeen bestuur
betrekkelijk te zijn geweest , en zulks alles ouder de bepalingen , bij het Reglement Tastgesteld.
(Art.
58 van het
Reglement).
Admissie

voor

vreemde

diensten.

§ 31. Art. 60 Tan hel Reglement admitteerd.
a. Ten behoeve van ambtenaren, die met don lsten
Julij 1822 in functie waren, mitsgadors van derzelver
vrouwen en kinderen, alle diensten , welke bij het
vak der direcle belastingen , in en uitgaande regten
en accijnsen , hot kadaster , de posterijen , de registratie , domeincn , lotcrijen , wateren en bosschen .
zijn gepresleerd.
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b. Insgelijks alle overige diensten niet, in de zoo even
genoemde vakken van Admin, bewezen , doch alleen
voor de ambtenaren zehe , die met 1° Julij 1822 in
functio waren en geenszins voor hunne weduwen en
weezen.
c. Sluit de ambtenaren zelven , die na 1°. Julij 1822
zijn benoemd , uit van het faveur , bij § b. hier boven tocgekend aan ambtenaren die op dat tijdstip iu
funclie waren.
De jaren van dienst nogtans , welke als vreemd aan dezelve Administrate , naar de twee voormelde verschillende
gevallen , alleen voor eigen pensioen van de ambtenaren,
of nog zolfs niet daarvoor, admissibel zijn, kunnen in
het eerste geval, ook voor het pensioen van weduwen en
weezen, e n , in het laatste geval, daarvoor, en tevens
voor eigen pensioen , worden gevalideerd , onder de volgendo bepalingen:
a. Dat de bewijzen van deze diensten aan den Raad
worden goproduceerd , binnen zes maanden na het
arresteren van het Reglement, of , van de benoeming
bij dezelve Administrate , van hen, die daarbij niet
wcrkelijk in funclie zijn ;
b. Dat , voor zoo veel dezelve bewijzen door den Raad
deugdelijk worden verklaard , de ambtenaren , over
elk dier jaren van dienst, een extra fournissement
van een ten honderd van het traktement , tijdens het
te doen verzoek , door hen wordende genoten , verhoogd met emolumenten , in het geval dat dezehe te
pas komen , aan het pensioenfonds zullen belalen , en
zulks in eens, of op termijnen , door den Raad , na
de belanghebbendeu te hebben gehoord, te regelen ,
en die uiterlijk binnen vijf jaren moeten afloopen ;
t. Dat , voor zoo ver de betaling op termijnen geregeld
is , en do belanghebbenden worden gepensioneerd,
of komen te overlijden , voor dat de termijnen zijn
afgeloopen , des dat de belanghebbenden overigens ,
ten aanzien van hunne verpligtingen , omtrentde betaling, hebben voldaan , zulks geen' invloed heeft,
noch op het te verleenen pensioen aan de gebenifi-
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ceerden , noch op dat ran de weduwe of weezeu ,
noch op de hoegrootheid van het pen.sioeu zelve ,
dock dat de nog te verschijnen termijnen bij deeerste
uitbelaling ran het pensioen , worden ingehoudeu :
maar bijaldien er rerzuim of vcrwaai loozing , ten
opzigte van de betaling mogt hebben plaats gehad ,
en niet alio rerschenen termijnen zijn belaald , worden de geadmitleerde dienstjaren niet rerder berekend dan in erenredigheid ran hel aangezuiverde
gedeelte der verhoogde contribulie , en mitsdien zoodanige geadmitleerde dienstjaren , orercenkomstig de
gezegdo proportio , door den Raad rerkort.

DEELGENOOTSCHAP
EN

Ilf

HET FONDS

EMOLUMENTEN

WEGENS

LEGES

(1).

Foorwaarden.
§ 32. Aan ambtenaren, die vaste leges borcn hun
traktement genieten , en die Terlangen , in erenredigheid
derzelre, in het pensioenfonds to deelen , wordt zulks
toegestaan , onder do narolgcndo bcpalingeu :
a. Oat zij zici binnen de eerste zes maanden , na het
in werking komen dezes, of, roor degenen, die
later tot zoodanige poslen benocmd worden , binnen de zes corste maanden na hunne benoeming ,
aan den Raad ran Administrate weuden, en hun
Terlangen tot dcelueming naar rato hunuer emolumenten , te kennen geren : na dien tijd aanrraag
doeude wordt dezelve afgewezen ;
b. Dat zij terens opgeven de som , roor welke zij verlangen , wegens deze emolumeuten , in hct fonds te
worden gcadmittcerd ;
(1) Ook de nieuw aangestclde ambtenaren kunnen thans
nog wegens hunnc leges deelnemen , op den voet van art.
20 en 21 van het Reglement op hct burgerlijk pensioen-fonds;

20
c. Dat voorz. som zoo laag kan worden gcsteld, als
de adressanteu vcrkiezen , doch dat aan den Raad
van administrate is OTergelaten, de gedane opgave
te modereren, roor zoo ver dezelve overdreren mogt
Toorkomen ;
d. Dat do oenmaal gedane keuze onherroepelijk is , en
Tan kracht blijft zoo Iang de ambtenaar niet in eene
andere betrekking , of naar eene andere standplaats
overgaat, zonder dat eenige vermindering of vermeerdering . om welke reden ook , wordt toegelaten ;
e. Dat bij iedere aanvrage om admissie wegens leges,
door cencn ambtenaar, die eene veranderde bestemming heeft bekomen , hetzij hem eene geheel andere
betrekking mogt zijn opgedragen , hetzij hem slechts
eene andere standplaats mogt zij naangewezen , naauwkcurig zal worden onderzocht, of hij in zijne verlatene betrekking , al dan niet leges heeft genoten.
In zijne verlalene betrekking , geen leges genoten hebben , zal zijn verzoek op de gewone wijze afgedaan
worden, doch wanneer het tegendeel blijkt en hij
rroeger leges genoten, mitsgaders daarvoor admissie heeft gevraagd , zal hij wederom , ook met Terhooging, in zijne nieuwe betrekking kunnen worden
toegelaten, doch vroeger geene admissiehebbendegevraagd , zal hij in zijne nieuwe betrekking wegens
leges niet kunnen worden toegelaten dan alleen voor
het bedrag, dat do leges in zijne nieuwe betrekking ,
die Tan de door hem Terlatene te bovengaat; on
/ . Dat de contributien van zoodanige te admitteren leges ,
zullen moeten worden aa ngezuiyerd , te rekenenvan
het tijdstip af , dat de ambtenaar dezelve heeft genoten.
Art. 41 van het Reglement en Res. van
den Raad van Admin, in dato 28°
Julij 1828, no. 2 (Fers. no. 121.)
Bedrag

der conlribuiie

voor

leges.

§ 33. Do hoegrootheid der contributie van hetgeadmitteerde bedrag der leges , is dezelfdo , als het montant der
korling op de vasto traktementen.
(Art. 40 van hel
Reglement.)
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Maatstaf

tot bere/:e?iing

van het

pensioen.

§ 34. Het bedrag van het vast traktement of de percentsgewijze belooning , gevoegd bij dat, waarvoor den
ambtenaar ter zake van de door hem genoten wordcnde
leges, is geadmilteerd , inaakt de maatstaf uit, volgons
welke h i j , of na zijn overlijden, zijne weduwe en weezen , worden gepeusioneerd.
(Art.
82 in ver band met art. 41 van het
Reglement.)

BESTUUR

TAN HET FONDS.

§ 35. Het beheer van het fonds is opgedragen aan den
Raad van Administrate , van hel burgerlijk pensioen-fonds ,
bestaande nit de navolgende ledeu :
De Minister van Financien ,
President
Jhr. Mr. F . Beelaerts van Blokland , Lid van den Hoogen
Raad der
Nederlanden.
Mr. C B. Nederburgk , Lid van de tweede kamer der
Staten
Generaal.
J. Hachmeestcr Eeckhout, Inspecieur-Generaal
der posterijen en verdere middelen
van
vervoer.
Jhr. I. C. B. Van Hoorn van Burgh . Lid van den Raad
van
State.

(Art.

H. C Martijn , te 's

7 en 8 van hel

Reglement.)

ffage.

^^ttftwiujcrs

pan l)«f

<f^on&s«

K oo r d - B
raband.
Mr. H . A. Toe Water, to
Amhem.
J . E . Lijnslager, te 's Bosch.
Gelderland.
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Li mbu r g.
C. Keren , te

Maastricht.

J . J . Patrn,

Zu id- H o I
te'sHage.
Jf oord-U

land.

ol

i . A. Tan Lanschol Hnbrcckt, te
Z e

land,
Haarlem.

eland.

G. Tan der Mieden tan Opmeer , te
Utrecht.
J . J . ran do Poll, te

Utrecht.

¥ ri e s
C. J . yan Dam , te

land.

Leemvarden.
Overijssel.

C. A. Tan ETerdingen , le

Zwolle.

Groningen.
"W. J . Menrs Wichers , te

Groningen.

JO r en t he.
1. Esscrs , le

Assen.

Middelbtirg

O N D E R L I N G

PULP- EH WAARBORG
E

If

********* ******************************* ******************

EXTRACT UIT HET REGLEMENT EN DE BESTAANDE VERORDENINGEN , NOPENS HET ONDERLING HULP- EN
WAARBORG-PENSIOEN-FONDS VOOR DE WEDUWEN EN
WEEZEN VAN DE AMBTENAREN BIJ 'S RUES ONTVAHGSTEN , GEVESTIGD TE
ROTTERDAM.

Na de oprigling ran het algemeen burgerlijk pensioenfonds op 1° April 1836 , heeft het Reglement op net hulp.
en waarborg pensioen-fonds eene nieuwo wijzigiug ondergaan , te dien effecte , dat alle civile, uit's Rijks kas bezoldigd wordende ambtenaren, die tot eene der Administration behooren , waarroor eerstgemeld fonds is opengesteld , na 1° April 1836 zijn aangesteld , of vroeger niet
tot het pensioen-fonds voor de ambtenaren van 'sRijksOntvangsten zijn toegelaten , onverschillig of zij tot het
burgerlijk pensioen-fonds zijn toegetreden of niet, — deel
kunnen nemen in het hulp- en vraarborg pensioen-fonds ,
ten einde bij voor- overlijden derzelver vrouwen of kinderen , rolgens de bij dat fonds vastgestelde beginselcn ,
een pensioen te yerzekcren , ten bedrage van /37:50 voor
iedere weduwe, of van f2b voor de kinderen , lot dat de
jongsle den ouderdom van achitien jaren zal hebben bereikt , en zulks van elke / 100 , waarvoor de deelhebber
is ingeschreven , en wijders op den voet en voorwaarden ,
als zijn vcrvat in de ampliatien op het Reglement van het
fonds , gearresteerd in eene buitengewone algemeene vergadering van Coramissarissen en deelhebbende leden , den
5den Febr. 1837 , en opgenomen in de gemelde verzameling van instruction van dat jaar , onder no. 113.
Dit fonds , waarin alio ambtenaren , belioorende lot
de Deparlcmentcn der directe belastingen , in-en uitgaande
regten en accijnsen, registratie, domeinen , posterijen ,
loterijen en kadaster , kunnen worden opgenomen , is ,
met goedkeuring van Zijne Majesteit den Koning , in het

26
jaar 1825 opgerigt en met primo Januarij 1826 in working gebragt. Het doel dozer inrigliug wordt hier onder
kortelijk uit een gezet.
Bij het algemeen Rijks pensioen-fonds roor gcnoemde
ambtenaren , bestaan de bepalingen :
1°. Bat wanneer de ambtenaar orerlijdt en geen tien ,
jaren gediend heeft , zoo mede wanneer hij minder
dan drie jaren gehuwd geweest is en geen kinderen
achterlaat, zijne weduwe of ook in het eerste geral
zijne weezen , geen pensioen genieten.
2°. Dat wanneer zoodanig ambtenaar orerlijdt na lien ,
doch beneden de dertig jaren gediend te hebben ,
zijne weduwe en weezen slcchts een gradueel pensioen trckken naar gelang der dienstjaren Tan den
overledene , terwijl, wanneer de vrouw geen ackl jaren
is gehuwd geweest, dat pensioen tot op twee
derde
verminderd wordt.
Alleen wanneer de overledene met zijne vrouw voile
acht jaren is gehuwd geweest en wanneor hij daarbij dertig dienstjaren telde , bekomtde weduwe, of na haar overlijden de weezen , het voile dertigjarig pensioen , bedragendo , voor de weduwen drie achtste en voor de kinderen
een vierde van het traktement en ook Tan de emolumenten (indien men voor dezelve heeft deel genomen), welke
de overledene genoot.
Daar un hier door bij vroeg overlijden Tan een ambtenaar, zijne achtorgeblevene belrekkingon op geen of slechts
op een zeer gering pensioen kunnen aanspraak maken , zoo
heeft het opgenoemd hulp- en waarborg pensioen-fonds ,
door onderlinge medewerking getracht in dit gebrek te
voorzien , en door middel van de natemeldene geldelgke
opofferingen aan de weduwen en weezen, ten alien tijde
het genot van een vol dertigjarig
peusioen, gepoogd te
verzekeren. Het volgende roorbeeld zal dit duidelijk maken.
* Gesteld een ambtenaar, welke een traktement ran
/1000,00 geniet, en , die na rolbiagte dertigjarige dienst
en na ackl jaren te zijn gehuwd geweest, komt te orerlijdcn , geeft aan zijne weduwe , bij het algemeen Rijks
pensioen-fonds , aanspraak op een pensioen gelijk aan drie
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achtsle van zijn traktement of drie honderd vijfen teven~
tig gulden,
doch als hij benedea de tien jaren dienst telt,
of na nog geen drie jaren gehuwd te zijn geweest, sterft,
bekomt zijne weduwe uit het algemeen pensioen-fonds niets.
Heeft hij tien jaren gediend , zonder echter acht jaren te
zijn getrouwd geweest , dan geniet de weduwe slechts een
pensioen van /83,00. Heeft hij lien jaren dienst en is
hij voile acht jaren gehuwd geweest, trekt zij /125,00.
en voor ieder dienstjaar meer, boven dc tien wordt dit
pensioen slechts verhoogd met een dertigste of f 12.50.
Het hulp fonds nu voorziet in dit gcbrek en gceft , in
het eerste geval, de voile f 375.00 aan de weduwe , in
het tweede suppleerthet de /83 00 , met /292.00 , en in
hot derde geval met /250.00 en zoo in evenrediglieid ; zoodat de weduwe van een ambtenaar, welke voor f 1000.00.
in het algemeen fonds was ingeschreven , altijd de voile
/'375.00 geniet en dus ook , bij versterf, de weezen , tot
dat de jongste de voile ouderdom van achitien jaren bereikt heeft.
He pensioenen worden , even als die uit het algemeenfonds , telken zes maanden uiibetaald.
De jaarlijksche contribulie in dit fonds is geregeld , naar
gelang van de dienst- en huwelijks jaren des deelneincrs ,
afdalende van 4§ tot 1 percent, belaalbaar ieder vierendeel jaars, met de administratiekoslen , welke van f 2
tot 10 beloopen , naar mate van de traktementen ; voorls
is de deelnemer verpligt eene inlage te fourneren . welke
al mode na zijne dienstjaren en zijnen ouderdom wordt
berekend en van 30 tot 10 cents van ieder jaar ouderdom , voor iedere f 100.00 traktement, afdaald. Deze inlage kan des verkiezende in tien termijnen van drie tot
drie maanden belaald worden.
Het Reglement van dit fonds , benevens de veranderingen , zoodanig als hetzelve in de vergadcringen van den
5den September 1827 en den 2den October 1830 is geivijzigd , isopgenomen in degewone Verzameling der wel'eu ,
besluiten enz. en wel onder no. 41 van 1826 , no. 120 van
1827 en no. 143 van 1830, en is bovendien verkrijgbaar
bij de natemeldone Administratouren en bij hunne Cqrres •
pondenten.

28
Het fonds wordt bestuurd door drie Administateureu ,
onder toezigt van zes Commissarissen , zoo veel mogelijk
uit de Toornaamsto deelhebbers te terkiezen.
In de
meeste steden bestaan correspondenten tot welke men zich ,
roor alle zaken bet fonds betreffende , kan Torvoegen.

H. Kuyper Gz., Arrondissemcnts-Dirccteur der
directe
belastingen , in- en uitgaande
regten en accijnsen te
Zwolle.
H. A. Verniers Tan der Loeff , Idem te
Rotterdam.
F . 6. Versfelt, Commis bij het Ministerie
van Financien ,
te 's IIage.

Br. F . tan de F o i l , ( @ K.) Staatsraad,
Gauverneur
der Provincie
Utrecht.
Jhr. Mr. J. 3. de Rorere Tan Breugel, (||)
Hoo/d-Inspecteurder
registratie en loterijen,
te 's
Gravenhage.
Jhr. J . C. Reinier Tan Hoorn Tan Burg , (@) Lid van
den Raad van State.
H . M . Tan Elsbroek , Oud-Inspecleur
der dir. bel., in- en
uitgaande
regten en accijnsen,
in het
Arondissement
Rotterdam.
Jhr.
J . C. A. Tan Geel Roe'll,
oud-ffoofd-Inspeeteur
der dir. bel., in- en uitgaande
regten en accijnsen ,
in de provincie Utrecht , en
Jhr. J . F . Baron Tan Reede Tan Oudtshoorn ,
Ontvanger
der in- en uitgaande regten , te
Rotterdam.

B O R G T O G T E N .

K»BTE ZAMENTREK DER VOORSCHRIFTEN , BIJ ONDER5CHEIDE KO.MXKLIJKE BESLDITEN RN RESOLUTIEN
LER ADMINISTRATIE GEGEVEN , NOPENS HET WERK
DJR BORGTOGTEN , DOOR COMPTABELE AMBTENAREN
TE STLLLEN.
.<•)«•'—
Ihor

wien

de borgtogt

bepaald

tnoet

worden.

§ I. De bcpaling Tan het bedrag der te stellen borgtogt ,
welke , 'wachteiis art. 10 ran het Kon Besluit Tan den
13den Augustus 1816, no. 89 , in stand gchouden bij dat
Tan den 23sten Maart 1825 , no. 41 ( F e n . 1825, no. 31),
door de Gcuremeurs moest geschieden , is bij Min. Res.
Tan den 22sten Febr. 1844 , no. 13 (Vers. no. 53) , aan
de Arrondiss«ments-Directeurs opgedragen.
Eotdanig
de berekening
geschiedt.
§ 2. Bij de regoling Tan den , door de Ontvangers der
directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen ,
bij derzelver aanslelling of Terplaatsing, veranderde omschrijring Tan k&ntoren, ingeval Tan b'yroegiug yan gemconten , of anderzins , te stellen borgtogt, wordt Toor
het bedrag daarran genomen een twaalfde
gedeelte ran
den opbrengst Tan het betrokken kautoor in hoofdsom ,
het beloop der fondsen Tan kwade posten on Tan het »egel daaronder begrepen , orer het jaar , Toorafgaande dat ,
waarin de regeliug moot plaats Tinden. (Min. Res. als boren).
Cijfer

der

borgtogten.

§ 3. De opkliuming moct altijd met ronde sommea ran
zestig gulden plaats hebbon ; gebi okons onder de 60 gulden , worden tot die som geforceerd. (Min. Res. als boren).
Maximum

en minimum

der

borgtogten.

§ 4. De borgtogt mag nimmer minder dan op honderd
en niet hooger dan op vijf en
twintig
twintig
gulden
duitend gulden reSel bepaald worden. (Min. Res. als boten).
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Ferpligtingen
hoogeren

van de Directeuren , ingeval er een
borgtogt
moet gesteld
worden.

§ 5. De Arrondissements-Directeurs , het bedrag ran
den borgtogt, in voege als in de vorige §§ is vermeld . geregeld hebbende , geren daarran onTerrrijld kennis aan
het Departement ran Financien ; blijrende voorts or hen
rnsten de yerpligting, om , wanneer door het opigten
Tan fabrijken of trafijken , het Terleggen ran de heerebaan, of andere oorzaken, na de primitire Kgeling
opgekomen, de opbrengst van het belrokken kantoor
zoodanig mogt vermeerderen , dat de gestelde jokerheid
verre beneden den , bij § 2 hier boren rermclden maatstaf
is gedaald , den Minister een omslandig voorstd tot herziening van den borgtogt aan tebieden. (Min. Res als boven).
Wanneer

de borgtogt

moet worden

gtsleld.

§ 6. Men kan de borgtogt in eensof in tvce termijnen
stellen; den eersten termijn voor de in dierstlreding , dat
is , voor dat do benoemde tot het aflcggcr. van den vereischten eed kan worden toegelaten , en dan tweeden termijn , zes maanden , na de dagteekening ran het Besluit
der benoeming, verplaatsing enz. (Art, 8 van het Kon.
Besluit van den 13den Augustus 1816, no. 89, in stand
gohoudcn bij dat van den 23sten Maart 1825, no. 41 ,
Ferz. no. 31 , en art. 7 van het uader Besluit van den
30ston Augustus 1826, no. 166, Ferz. no. 155, iu vetband beschouwd met het Kon. Besluit randen2den Maart
1827 , no. 84 , Verz. no. 41).
Fervolg

van § 6.

§ 7. De Arrondissements-Directeuren zijn bijzouder be
last om op de naauwkeurige handharing en nalering der
verordeningen , vervat in § 6 hier boren , toetezien. (Min.
Res. van den 22sten Febr. 1844 , no. 13 , Ferz. no, 53).
Straff en op nalatigheid

in de prestaiie

van den

borgtogt.

§ 8. Een Ontranger, welke binnen acht dagen , na
de verschijning van den termijn , zijn fournissement niet
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mogt hebben gedaan , zal in zijne ambtsbediening, door
den Arrondissements-Directenr worden geschorst, die , na
gedaan onderzoek , nopens de redenen der nalatigheid ,
daarran aan het Ministerie ran Financien , kennis geeft.
(Art. 13 ran het Kon. Besluit ran den 13den Augustus
1816, no. 89 , in stand gehouden als boren , Ferz. no. 3i.)
IFaarden , in welke de borgtogten
moeten
intrest.
worden gesteld. — Toegestane
* § 9 Be borgtogten worden gesteld in ge'immobiliseerde
inschrijvingen ran 2f p. c. vrerkelijke schuld op 's Rijks
grootboek , in de verhouding ran honderd gulden aan
werkelijke schuld, roor iedere zestig gulden in geld ,
vrelke de borgtogt bedraagt. Tan het montant der gestorte borgtogt wordt een intrest genoten ran 4 ° / , betaalbaar telken 6 maanden. (Art. 1 en 3 ran het Kon. Besluit ran den 12den Junij 1825 , no. 54 , Verz. no. 74).
0

Acte van verband.
§ 10. Het verband geschiedt notarieel. Do modellen
zijn hier achter gevoegd, bijlageu A en B. (Resol. der HoofdAdministratie van den 14den Januarij 1835, no, 114,
Verz. no. 48).
JFat er bij het verband is in acht te nemen.
§ 11. In de eerste plaats,
dat de comptabelen , niet
alleen hunnen naam , maar ook hunne kwaliteit
ran Outran ger der direcle belastingen , in- en uitgaande
regten
en accijnsen , en hunne standplaats
, op de door hen te
opene rekening bij het grootboek , doen rermelden , en in
de tweede plaats,
dat, wanneer door henzelre, of door
eenen geldschieter , de noodige inschrijving is bekomen ,
bij hetopmaken der acte , aan den Notaris worde rcrtoond
het aan hen afgegeren extract uit het grootboek , waarop
de aanwijzing ran den letter , het deel en het nummer ran
de rekening ran den Ontranger roorkomen, om alzoo in
de acte te worden aangehaald. (Resol. der Hoofd Admin,
ran den 30sten Mei 1827, no. 175, Ferz. no. 72).
Opzending
der acte.
S 12. Be grosse cn het afschrift van deacte ran verband
moet, door het intermediair van den Directeur worden
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opgezonden aan het Ministerie ran Fiaancien , ten einde ,
te worden Toorzien ran het bewijs Tan genoegenneming ,
gevorderd door de Directie Tan het grootboek der werkelijko schuld. (Resol. der Hoofd-Adm. ran den 4den Maart
1826, no. 45, Ferz. no. 32).
Terugzending

aan de comptabelen.

•

§ 13. De bij § 12 bedoelde formaliteit Tolbragt zijnde ,
zullen deze stukken aan de comptabelen worden teruggar
zonden, ten einde de yercischto inschrij viDgen en aanteckeningen te kunnen doen bewerkstellingen , bij de Directie
yan het grootboek , te Amsterdam.
(Res. als boven).
fFederopzending

aan het

Ministerie.

§ 1 4 . Binnen dertig dagen na de dagteekening der Resolute , waarbij de bij § 13 bedoelde terugzending heeft
plaats gehad , zal het extract uit het grootboek , ten bewijze strekkende , dat de voorgeschrevene formaliteiten veryuld zijn, benevens de grosse der acte yan verband aan het
Ministerie van Financien worden overgelegd , om aldaar ,
na registratie bij de algemeeue rekenkamer , teblijven gedeponneerd. (Resolutien der Hoofd-Adm. van den 4den Maart
1826 , no. 45 , Verz. no. 32 en 8sten April 1828 , no. 134 ,
Verz. no 75) Bij Min. Res. yan den 22sten Febr. 1844,
no. 13 (Ferz. no. 53) , is aan de Arrondissements-Directeurs spociaal aanbevolen , om toetezien dat door de belanghebbenden niet worden overschreden de uiterlijke termijnen lot het Terrigten der in deze bedoelde formaliteiten.
Formaliteiten

als de borgtogt in twee
gesteld
wordt.

termijnen

§ 15, Bij aldien de borgtogt in twee termijnen wordt
gesteld, moeten alle de hier boven bij § 10-14 omschrovene
formaliteiten , ten tweeden male worden TerTuld. (Res. der
Hoofd-Adm. van den 4den Maart 1826, no. 45 , Verz.
no. 32).
Rekening

op het grootboek.

$ 16. Be rekening op het grootboek der werkelijke schuld,
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waarop de inschrijving roor borgtogt geschiedt, behoort
onbezwaard en van alle voorgaande beleeningen bevrijd
te zijn. (Res. als voren).
Bepalingen ten aanzien van Stedelljke
Ontvangers , belast met de perceplie
van 's
Rijks-accijnsen.
§ 17. In de stcden , alwaar de hcffing van den Rijksaccijns op hot gemaal en geslagt, ingevolgo Kon. Besl.
ran den 25en Oct. 1822, no. 43 en op den voet bij hetzelve gesteld , aan do stedelijke bcambten is verbleven ,
moet de te gcvene zekerheid, tot waarborg hunner rigtige
adminislratie, door de zorg on ten behoeve van het plaatselijk bestuur worden gesteld, waarlegcn hetzelve bestuur,
jegens het Rijk , en ter concurrentie van de som , waarop
de borgtogt , overeenkomstig de bestaande verordeningen ,
had moeten worden gcregeld , verantwoordelijk is voor
het eventueel te kort, hetwelk in de kas van den stedelijken Ontvanger , wegens de gezegden accijnsen met den
aankleven van dion , mogt worden bevonden. (Kon. Reslnit
van den 12den Febr. 1826, no. U 5 , Verz. no. 156).
Bepalingen

, betrekkelijk
de te stellen
Surnumerairen.

zekerheid

door

§ 18. De Surnumerairen , moeten , tot waarborg voor
de zekerheid der intermediaire beheeren , die hun gedurende hun surnumerariaat kunnen worden toevertrouwd ,
stellen eenen borgtogt in inschryvingen in het grootboek
der 2J per cents nationale schuld , ter wezenlijke waarde
van vijf tien honderd gulden of twee duizend,
vijfhonderd gulden nominaal.
Hetgeen ten aanzien van de borgstellingen en inschrijvingen in het grootboek der werkelijke schuld door de
Ontvangers moet worden nageleefd, is ook op de Surnumerairen van toepassing. (Min. Res. van den 21 en Junii
1843 , no. 95, Verz no. 89).
Bepalingen

, rakende de te stellen zekerheid
agree'erde klerken enz.

door

<re-

§ 19. Goagrecerde klerken of andere personen , tot de
interimaire waarneming van rekenpligtige betrekkingen
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wordende toegelaten, zijn verpligt, uiteiTijk binnen veerHen dagen na derzelver toelating , te stellen eenen personelen borgtogt, ter concurrenlie Tan liet bedrag Tan
den, Toor het hun toerertrouwde beheer Tastgestelden
borgtogt in numerair , op het tijdstip ran de toelating tot
de intermediaire waarneming.
De borgstelling cn die bij de Torigo § bedoeld , zullen ,
avea als ten aanzien Tan de borgtogten der OntTangers
is bepaald , door den Arrondissements Dircctcnr aaugouomen en aau den Minister Tan Financien ingezonden worden.
(Min. Res. als boren en die ran den I5en Julij
1843, no. 104, Verz. no. 103).
Vervolg

van § 19.

§ 20. Het is, met opzigt tot het stellen ran borgtogt door
de in de vorige § bedoelde personen , alleen de rede ran
de zoodanigen als lot de tijdelijkc waarneming ran eenig
kanloor, ingcral van vacalure , door overladen , bevordering
of aftreding ran deu titularis voor eigen rekening , worden toegelaten , zoodat er geene prostatic ran zoodanige
zekerheid door geagreeerden of gcdclegeerden ran OntTangers der accijnsen te pas komt, erenmin als roor zoodanige
personen , welke bij gewone rerloren , met de tusschentijdsche waarneming ran het kantoor , ten pericule en resico yan den Oulranger worden belast. (Res. ran den
15den Julij 1843, no. 104, Ferz. no. 103).
Verhaal

op de

borgtogten.

§ 21. Op de borgtogten zal in de eerste plaats , worden rcrhaald , alle schaden die de comptabelen of diegenen, waarroor zij hebben moeten instaan, het Rijk
hebben toegebragt, en in de tiveede plaats de fondsen der
geldschielers ran den borgtogt, mils daarran , binnen recrtien dagen na hel presteren ran den borgtogt , behoorlijke
aangifte en rerzoek gedaan zij , tot registralio ran de geschotene som op hct monlant ran den borgtogt. (Art. 19
Tan het Kon. besluit ran den 13den Augustus 1816, no.
89 , in stand gehouden bij Besluit ran den 23sten Maart
1825 , no. 41 , Verz, no. 31).
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VERWISSELING VAX IN GEREED
GESTORTE BORGTOGTEN.

GELD

Ingeval

van verplaatsing
, ineensmelling
van kanioren ,
of bijeoeging
van
gemeenten.
8 22 De Ontvangers , welke eene verplaatsing onderpaan , zullen onmiddellijk bij de aanvaarding hunner nieuwe
ainbsbetrekking , zich scliriltelijk en op zegel (ing™»S °
de Res. der Hoofd-Admin. in dato 2den December loiO ,
155) moeten verklaren, of ZIJ zelven
no 71, Verz.no.
eeiieu geheelen nicuwen borgtogt verkiezen te leveren,
zonder daarvoor van derzelver vrocgeren borgtogt gebruifc
to maken , dan wel , of zij verkiezen, dat hun yorige
geldelijke borgtogt, wordo verwisseld in eene inschrijving
op hct grootboek der nalionale werkelijke schuld te Amsterdam,
om te kunnen strckkcu in gedeeltelijke voldoening van don borgtogt , in dcrzclvor nieuwe betrekking
verschuldigd. (Art. Ivan het Kon. Besluit van den 30s ten
Augustus 1826 i no. 166 , en van den 22ston September
1826, no. 204 {Verz. no. 155V.
Ingeval

van vermeerdering
van ontvangsten
bovengemelde
oorzaken
ontstaan.

niet

door

S 23. De Ontvanger wiens borgtogt is verhoogd , uit
eenigen hoofde , bij § 5 hier voren opgenoemd , kan zijnen
ouden geldelijken borgtogt in 's Rijks kas laten , en volstaan met de supplelio te stellen in geimmobiliseerdo i n schrijvingen in het grootboek der werkelijke schuld. (Res.
van de Hoofd-Admin. indato29sten Maart 1827, no. 9*,
Verz. no. 47).
Bepalingen

, ingeval

de borgtogt door eenen
is
gesteld.

geldschieter

8 24 Ingeval de Ontvanger zich tot de verwisseling
moat bepalen en hij zelve geen cigenaar is van den vroeger
aestelden borgtogt, maar dat het bedrag daarvan door
eenen geldschieter aan denzelven mogt zijn voorgeschoten ,
zal tevens behooren te worden overgelegd , eene eigenhandi*e op zegel geschrevenc verklaring van zoodanigen geld-
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schieter , houdende toestemming tot de hier voren bedoelde
verwisseling , terwijl, alsdan het kapitaal werkelijke schuld ,
ten name yan den geldschieter zal worden ingeschreven ;
znllende eindelijk, daarbij nog moeten worden gevoegd
de oorspronkelijke acte van inschrijving , of zoodanige
andere bewijzen van overstorting wegens borgtogt, als
daarvoor aan de belanghebbenden zullen zijn afgegeven.
itoc
7\,£ r? '
1826, no. 166, Verz. no. 155).
T a

e t

o n

B e s l u i t

T

a

n

d

e

u

SOsten Augustus

ysrwisseling.
§ 25
De verwisseling van het bedrag van den vroeper
in geld gestelden borgtogt zal , door do zorg van het Departement van Financien in 2§ p. c. inschrijvingen in het
fcrroolboek der werkelijke schuld worden bewerkstelli»d
(Art. 3 van het Kon. Besluit als boven).
Cours

en

courtage.

§ 26. De werkelijke schuld zal den belanghebbende
worden aangerekend tegen den cours van den cersten
beursdag der maand , volgende op dien , waarin de keus
ter kennisse van het Departement van Financien zal zijn
gebragt ; terwijl bovendien aan dat Departement, door den
belanghebbende, voor kosten van aankoop en overschriivmg van de werkelijke schuld, £ per cent courtagie zal
worden te goed gedaan. (Art. 4 van hetzelfde Besluit).
Toezending

der bewijzen

van

overschrijving.

Vl J ? . .
> g dezer bewijzen zal, door middel
van het Ministerie van Financien , aan de boraschuldi*e
ambtenaren plaats hebben, ten einde door dezelve of hunne
geldschieters, eene nolariele acte van verband worde verleden waarbij de alzoo verwisselde borgtogt niet alleen
voor het nieuwe beheer, maar ook voor de vroegere adimnistrat,e, voor zoo verre, uithoofde van dezelve no
lets mogt aantezoiveren blijven , zal moeten worden verbonden. (Art. 5 van hetzelfde Besluit).
§

e

l o e z

e n d i l

S
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Opzending

der acte van

verband.

§ 28. De acle van verband , bij § 27 , hier voren bedoeld
zal aan het Ministerie van Financien ter goedkeuring worden toegezonden, uitcrlijk binnen de dertig dagen na de
dagteekening der Resolutie, waarbij het bewijs van af- of
overschrijving, bij dezelfde § 27 vermeld, is terug gezonden.
(Res, der Hoofd-Admin. van den 8sten April 1828, no.
13-4, Verz. no. 75). Zijndo de Arrondissements-Directenren, bij Min. Res. van den 22sten Fcbr. 1844, no.
13 (Verz.no.
53) speciaal uitgeuoodigd te zorgen dat deze
niterlijke termijn voor de bedoelde opzcnding niet worde
overschreden.
Ferrekening
van het bedrag
togt , na verwisseling

der oxide geldelijke
in
inschrijvingen.

borg-

§ 29. Na dat alle deze formaliteiten behoorlijk zullen
zijn volbragt , zal het gedeelte van den geldelijken borgtogt , hetwelk niet tot aankoop van naliouale werkelijke
schuld heeft kunnen worden gebezigd , ter beschikking
van de belanghebbenden worden gesteld ; zullende , zoodra
deze verrekening zal hebben plaats gehad , door de belanghebbenden , ten behoeve van het Rijk, worden afgegeven eene behoorlijke onderteekendo verklariug , ten
blijke , dat , ten aanzien van den vroeger gestelden geldelijken borgtogt , eene final© afrekening heeft plaats gehad.
(Art. 6 van het Ron. Besluit van den 30sten Aug. 1828 ,
no. 166 , Ferz. no. 155).
Bepalingen , in geval de nieuwe borgtogt de som te bovengaat , welke de otide aan inschrijvingen
zal kunnen
opleveren.
§ 30. De comptabelen die zich in dit geval bevinden ,
en hot doen opmaken van tweo nolariele acten wenschen
te vermijden ; als, eene voor het verbinden der inschrijving ,
welke hij door middel van het Departem. van Financien ,
zal hebben bekomen , en de tweede voor het verbinden
der suppletoire inschrijving , de noodige maatregelen zal
moeten in het werk stellen bij de Directie van het groot-
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boek der werkelijke schuld , ten einde de gezegde suppletoireinschrijving tijdig genoeg bij zijne rekening worde
gevoegd , zoodat het extract, dat daarvan aan hem zal
worden afgegeven , te gelijker tijd door hem worde onlvangen , als dat gene , hetwelk aan hem door het Ministerie zal worden toegezonden voor de eerste inschrijving ,
voortkomende nit de verwisseling van zijnen ouden geldelijken borgtogt. (Res, van de Hoofd-Adm. in dato 2den
Decemb. 1826, no. 71 , Ferz. no. 155).
JFijze

van foumeren

der supple tie.

§ 31. Het meerdere van den borgtogt voor hun nieuw
beheer gesteld , zal door de comptabelen , in alien gevalle, in geimmobiliseerde inschrijvingen in het grootboek
der werkelijke .schnld , moeten worden geleverd , het zij
in eens , of in twee termijnen , even als ten aanzien der
geheele nieuwe borgtogten bij § 6 hier voren is gezegd.
(Kon. Besluit van den 2den Maart 1827, no. 84,
Ferz.
no. Al).
VERLEENXNG

V A N OPHEFFING
VAN

O F

TERUGGAVB

BORGTOGTEN.

Het opmaken eener rekening wegens het beheer van
eenen afgetreden comptable
voorgeschreven.
§ 32. Bij het overdragon van het beheer van eenen
aftredenden , bevorderden of overledenen rekenpligtige aan
zijnen opvolger, zal, onverminderd het proces-vorbaal van
verificatie, den inventaris en verdere , overeenkomslig de
bestaande instruction , in te stellen schrifturen , ten overstaan van den Controleur , of zoodanig ander Hoofdambtenaar , als met het toezigt over het kantoor is belast, worden opgemaakt eene rekening wegens de ontvangsten en
uitgaven, door den aftredende , bevorderde of overledene,
tot den dag der overgifte van het beheer gehad en gedaan.
De bedoelde rekening zal, ingerigl naar het formnlier
hier achler bijlago C , in quadruplo
moeten worden opgemaakt en onderteekcnd, te weten: iin exemplaar voor
den rendant, tin voor den gerendcerde , iin voor het
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archief van den Arrondissements-Directeur en den , Toorzien ran het visa Tan dien Hoofd-ambtenaar , om aan den
Yerificaleur Toor de comptabiliteil le vrorden oTergemaakt.
(Art. 1 en 2 der Instruclio Tan den 21sten Jun'y 1843,
no. 94-, Ferz. no. 88).
Stukken overteleggen bij de aanvraag
of teruggave
van den gestelden

om opheffing
borgtogt.

§ 33. De aanvragen om teruggare of ontslag yan gestelden borgtogt, welke , ten gevolge van aftreding , bevordering of overlijden afgeloopen of overgedragen zijn ,
zullen altijd moeten vergezeld gaan :
a. van do rekening , hier boven § 32 bedoeld.
b. Tan ceue Terklaring op ongezegeld papier , door den
Directeur , in wiens Arroudissement de afgetredene ,
bevorderde of overleden rekenpligtige heeft gcfungeerd,
voor elke gestie afzonderlijk , aftegeven , na den betrokken Verificateur yoor de comptabiliteit te hebben gehoord , overeenkoinstig het (als b'ylage D) hiernerens
gevoegd model.
Wanneer deaanrrage daarloe geschiedt , y66r dat er
drie jaren zijn Terloopen , na het jaar waarin de
aftreding, bevorderiug of het overlijden heeft plaats
gehad , bovendien:
c. Tan eene , op behoorly k zegel geschrerene en gratis
geregisteerde Terklaring, door een of twee solide
personen , aangenomen door den Directeur in het Arrondissemont , waarin zoodanige persoon of personen ,
met der woon is of z'yn gevesligd , gepasseerd en ingerigt , naar het (als bijlage litt, E.) hiemerens gevoegd
model.
Indien er drie jaren verloopen zijn na het jaar ,
waarin het beheer heeft opgehoudeu , zal even gemelde Terklaring niet meer worden gevorderd , ten
ware na dat t'ydsverloop nog restanten op het bedrag
der kohieren , welke gedurende den diensttijd van
den afgetredenen , bevorderden of overledenen rekenpligtige hadden behooren ingevorderd te worden , of
achtcrstand wegens termijnen van credietonder diens
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beheer geopond , of andere ougei'ud gebleveu debcls
aan te zuiveren of inlevorderen , oveiblijven. (Art. 3
der instrnctie als voren).
Terugvrage

der gestelde

personele

borgtogt,

§ 34. De rekenpliglige of zijoe erven, welke in het
geval verkeord hebben van de teruggave , of het ontslag
van den gestelden borgtogt niet te kunnen erlangen , dan
tegen mede ovorlegging van de Terklaring , naar het bovengemelde formulier (bijlage E) , zullen , behalTe in het
geval, bij § 33 in fine vermeld , de door hen overgelegde
verklaring kunnen terugvragen als er drie vollo jaren , na
het jaar , waarin het beheer heeft opgehouden , verstreken zijn. (Art. 4 der Instructie als voren).
Terugvrage

eener

in gereeden gelde

gestorte

borgtogt.

§ 35. Bij aanvragen, strekkende om opheffing en teruggave van eenen borgtogt in gereeden gelde gesteld, te
erlangen, zal, nevensde vorenvermeldebescheiden , terens
moeten worden overgelegd de acte van inschrijving in het
algemeen register van borgtogten , ten einde bij het verleenen der opheffing van den borgtogt, do noodigo maatregeleu te kunnen nemen , dat de teruggave der golden
worde berorderd. (Art. 5 der Instructie als boven).
Bespoediging
der verificatie
van de schrifturen
van
eenen ontslagenen of overledenen
rekenpligtige.
§ 36. Ten einde het ontslag van den borgtogt der rekenpligligen niet noodeloos worde Tertraagd, zal de Terificateur Toor de complabiliteit, de boeken , registers en
Terdere schrifturen Tan de rekenpligtigen , welker beheer
door ontslag , overlijden of anderzins heeft opgehouden,
in de eerste plaats opnemeu en ten einde brengen en zich
alzoo in staat stellen , het rapport en de consideratien ,
welke door de Arrondissements-Directeuren , alvorens de
verklaring , bijlage D . aftegeven , Tan hen zal worden geTorderd , spoedig te kunnen uitbrengen. (Art. C der Instrnctie als boven).
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Aan

wien de aanvragen
moeten worden

om teruggave
gedaan.

§ 37. De aanvraag om teruggave of ontslag van den
. gestelden borgtogt wegens beheeren , de directe belastingen ,
in- en uitgaande region en accijnsen , benovens der scheepvaartregtcn , belreffendo , moeten , begeleid van de bij §§
33 en vervolgens , opgenoemde stukken, aan den betrokken Arrondissements-Directeur, worden o»crge!egd , die
dezelve verder aan het Departement van Financien inzendt.
De bepalingen in de evengemelde §§ en in § 37 zijn
ook toepasselijk op de rekenpligtige ambtenaren bij gemelde vakkcn van administrate gediend hebbonde , en
welke voor den 21sten Junij 1843 afgetreden , bevorderd
of overleden zjjn. (Art. 7 en 8 der Instructie als boven).
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Bijlage A.
Om te dienen
wanneer
de be-rgschuldtge
eene
ten
name
van hem xelven
ingeeehrevene
kapitale
verbindt.
f

torn

FORMULIER
EENER
NOTARIELE
ACTE
FAN
SPECIAAL
FERBAND
op ingeschrevene
kapitalen in het Grootboek der 2 § pets.
Nationale
werkelijke
rentegevende
schuld,
ter prestatie
van den borgtogt door eenen comptabelen
ambtebelasnaar van het vak der directe
tingen , in- en uitgaande
regten en
accijnsen verschuldigd
; gearresteerd
door den Minister van Financien ,
bij Resolulie van den \kden
Januarij 1835, no. 114.

Op heden den
compareerde roor
Kotaris enz.,
de Heer (a)
, dewelke (b), ter executie van
het Besluit Zijner Majesteit,
van den \2den Junij 1825
(Staatsblad
no. 54), Terklaarde , onvermiuderd en in zijn
geheel lalende het legaal verband , het gouvernement der
Nederlanden op des comparants goederen , uithoofde Tan
deszelfs TOorschreTene qualiteit, competerende . tot prestatie (c) Tan den borgtogt, door hem comparant, (d) tot
waarborg
zijner rigtige administratie
in de
voormelde
(a) Namen, qualiteit in welke de borgtogt moet worden gesteld en woonplaats van den comparant, alsmede aanwijzing
of hij is on gehuwd of weduwenaar.
(b)

W A N N E E R DIT MODE L T O T

SORNUMERAIREN
EN

ACCIJNSEN

D E R DIRECTE

DIENEN

HOET,

HET

PRESTEREN

BELASTINGEN ,
MOETEN

DE

IN-

V A N BORGTOGTEN
E H UITGAANDE

CURS1JF

GEDROKTE

oooa

REGTEN

WOOBDEN

: ter uitvoering der Resolutie
van Zijne Exc. den Minister van Financien van den 21sten Junij
1843, no. 93.
DOOR D E VOLGENDE

WORDEN VERVANGEN

J

(c)

O F tot gcdeeltelijke prestatie.

( d )

VOOR

BORGTOGTEN

DOOR

SORNDMERAIREN

T E STELLEN

,

DE

itt

: tot waarborg voor de zekerheid der interimaire beheeren van Ontvangerskantoren, die hem gedurende zijn Surnumerariaat kunnen worden
toevertrouwd.
C D B S U F GEDRUK.TE WOORDEN DOOR D E VOLGENDE T E VERVANGEN
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qualiteit , door verpanding van ingeschrevene kapitalen in
het Grootboek der 2 § pets. Nationale werkelijke rontgevendo schuld moetende gesteld worden , bij deze speciaal
te affecteren en te verbinden, ter concurrence eenersom
tan (e)
gulden reeel, zijnde het bedrag van
den vastgeslelden
borgtogt (/) in numerair, ten gevolge
der bepaling tan art. 1 van voorschreven Besluit, gerepresenleerd wordende door eene nominale waarde aan
ingeschrevene 2 J pets. Nationale werkelijke schuld van (g)
gulden , ten behoeve yan het
welgemelde gouvernement der Nederlanden eene , in het
evengcmelde grootboek der 2 § pets. Nationale werkelijke
schuld , ten name van hem comparant, sub letter
,
deel
, no.
, ingeschrevene en aan hem comparant (h) in vollen en yrijen eigendom toekomende kapitale som van (2)
gulden ; belovende en aannemende hij comparant, om ,
dadelijk nadat de van deze acte uit te leveren grosse en
afschrift door het Departement van Financien van een bewijs yan genoegenneming zullen zijn voorzien, de registratie van het opgemelde verband en affectatie bij de Directie ran het Grootboek der Nationale Schuld , volgens de
(e) Numerair bedrag van den te presteren borgtogt of gedeelte daarvan.
( f ) 0 » van een gedeelte van den vastgestelden borgtogt.
(g) Nominaal montant van het kapitaal, waardoor de numeraire waarde ad 60 / wordt gerepresenteerd , in ronde sommen van f 100.
0

o

(h)
VBOEGER

WANNEER

BELASTINGEN ,
EN

B E T

T O T BORGTOGT

KAPITAAL

O»

EEN GEDEELTE DAARVAN

A L S BEKENPL1GT1G

AHBTENAAR

I N - E N U I T G A A N D E R E G T E N E N A C C I J N S E N IS

DBS BIJ HEBBALING W O R D T

VERBONDEN ,

DER

HEEDS

DIRECTS

GEIMHOBILISEERD

ALS DAN BIER

IN T E VOEGEN :

behalve het ( D A A R O F of O P E E N G E D E E L T E D A A R V A N ) , bij acte, gepasseerd den
voor
Notaris enz., gelegd en in vollen kracht blijvend verband tot
borgtogt van des comparants voormalig beheer.
(i) Nominaal bedrag van het verbonden wordende kapitaal in ronde sommen van f 100.
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bestaande lands Terordeningen, te zullen bewerkstelligen ,
te dien effecte , dat het gezegde verband en affectatie daardoor volkomen beslag bekomen; zoo mode , om , onvervfijld daarna , de grosso dezer acte, voorzien van het bewijs der voorschrevene registratie , en gemunieerd met het
vcreisehte extract uit hel gedachte Grootboek , betreffende
zijne rekening, wegens de opgemelde verbondenekapitale
som , aan het Ministerie van Financien, ter dadelij ke prestatie van zijnen hierroren vermelden borgtogt, te zullen
oyerleggen.
Consenterende hij comparant tevens uitdrukkelijk , dat
de voorschrevene affectatie en verband tot zoo lang zullen
voortduren, dat, in cas van overlijden of demissie , zijne
verantwoordingrekeningen geheel zullen zijn afgeloopen ,
en hij , of zijne regtverkrijgenden deswege volkomen zal
of zullen zijn gedechargeerd en gequiteerd.
Consenterende hij comparant al verder, dat , bijaldien
hij te eeniger tijd , uithoofde van zijne voorgemelde qualiteit , iels aan den lande schuldig of ten achteren mogt
worden bevonden, alsdan het gouvernement dezer landen
volkomen regt en bevoegdheid hebben zal , om de voormelde ingeschrevene kapitale som, ten pericule en lisico
van hem comparant, dadelijk aan te slaan en te verkoopen , en deoverschrijving daarvan , ten name van den kooper of koopers derzelve, le doen effectueren, zonder dat
tot dit een of ander, evenmin als ter voorafgaande staving
van des comparants schuld en achterwezen jegens den lande ,
eenige regterlijke autorisatie of anderzins gewoonlijke procedures of regtsgeding, zullen worden vereischt; gevende
hij comparant aan het voorschreven gouvernement dezer
landen , tot het doen effectueren van den verkoop en de
overschrijving dezer verpande kapitale som , in het opgemelde geval , voor zoo veel des noods , volkomene procuratie en magt, even als of die ingeschrevene kapitale som
het weltig eigendom van het gouvernement ware.
Autoriserende hij comparant over zulks mede , nu voor
alsdan , de Directie van het voren gementioneerde Grootboek , om de meergedachte kapitale som over te brengen
op den naam of de namen van zoodanigen persoon of personen , als, ten gevolge van den hierroren vermelden ver-
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koop, het regt daartoe zullen hebben verkregen , behoudeus echter aan hem comparant of zijne regtverkrijgenden
de faculleit , om , na afioop tan die Terkooping en orerschrijving , te mogen reclameren zoodanig saldo , als zal
mogen blijken , na aftrek Tan al de koslen , Tan welken
aard ook , op dien vcrkoop en oTerschrijving Tallende,
Tan het Terkochte kapitaal meer te zijn geprovenieerd ,
dan het achterwezen , door hem comparant aan den lande
Terschnldigd , bedraagt. (A).
(In geval de comparant gehuwd is) :
E n compareerde vrijders Toor mij Notaris enz. voornoemd ,
Trouwe
, echtgenoot Tan den bovengemelden comparant,
daartoe door denzelven geadsisteerd en geautoriseerd , devrelke, voor zoo Teel des noods, Terklaarde den vorengemelden borgtogt, in zoo verre haar betrcft , te ratificeren ,
en te consenteren in het verband on de affectatie , hiervoren omsckreven , om te geldcn boven alle privilegien en
regten , die zij comparante te eeniger tijd zoude kunnen
sustineren op de voorschreven verbondene kapitale som te
hebben ; renuncie-ende zij comparante , te dien einde , wel
uildrukkelijk , bij deze , van alle beneficien en al zoodanig regt. uit welken hoofde ook spruitende , als haar tegen
den inhoud dezer conigzins zouden kunnen te stade komen.
Aldus enz.
(£)

WANNEER

PAALDE
NO.

166,

• OET

BIJ

B E T KAPITAAL ,

A R T . 8

VAN

OF OH WELKE

WORDEN

VERBOSDEN ,

z.

«.

ANDERE

B E T ZIJ T E N GEVOLGE
BESLUIT

D.

D.

REDENEN 08K ,

ALSDAN HIER

TE

50

VAN BET B E -

AUGUSTUS

1826,

VOOR VROEGEB BEBEEB

LATEN

VOLGEN :

En

Ver-

klaarde dc comparant eindelijk , de vorenvcrmclde kapitale som,
met alle de bij deze acte gcniaakte bepalingen, tevens te verbinden tot waarborg zijner vrocgere gestien, tot tijd en wyle
hij of xijne rcgtverkrijgenden deswege volkomen zal of zullen
zijn gedechargcerd en geqniteerd.
NOTA.

De minute dezer acte moet G R A T I S gcregistreerd worden;
terwijl de handteekening van den Notaris, op de van
deze acte uit te leveren grosse en afschrift , door de
Arrondissements-Regtbank, waaronder de Notaris ressor" tcert, behoort te worden gelegaliseerd.
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Bijlage B.
tfi«rtffn wanneer

Om te
ten derde
eene
van
hem
som
kapitale

FORMULIER
EENER
NOTARIFAN SPEC/A
AL
ELE ACTE
VERBAND
op ingeschrevene
kapitalen in hel Grootboek der 2^ pels.
Nationale
werkelijke
renlegevende
schuld , ter prestatie van den borgtogt
door eenen comptabelen
ambtenaar
van het vak der directe belastingen ,
in- en uitgaande
regten en accijnsen
verschuldigd
; gearresteerd door den
Minister
van Financien , bij Resolutie van den Wden Januarij
1835 ,
no. 114.

ten
nam*
ingeschrtvene
verbmdt.

Op kedeu den
compareerde toor
Notaris en*.,
de Heer (a)
, dewelke (6) , ter executie van het Besluit Zijner Majesteit,
van den \2den
Junij 1825 (Slaatsblad
no. 54), verklaarde ter prestatie (c)
Tan den borgtogt , door den Heer (d)
van deszelfs rigtige
administratie
in
(e) for ivaarborg
(a) Namen , qualiteit en woonplaats Tan den comparant,
alsmede aanwijzing of hij is gehuwd of weduwenaar.
(b)
DOOR

WANNEER

DIT

SURNUMERAIREN

REGTEN

EN

ACCIJNSEN

MODEL
DER

TOT H E T PRESTEREN

DIRECTE

DIENEN

MOET

T A K BORGTOGTEN

,

BELASTINGEN ,

IN-

EN

UITGAANDE

,

CURSIJF

GEDRUKTE

MOETEN

DE

: ter uitVOering
der Resolutie van Z. Exc. den Minister van Financien van
den 21sten Junij 1845, no. 95.
WOORDEN

(c)

DOOB

DE

VOLGENDE

WORDEN

YERVANGEN

O F ter gedeeltelijke prestatie.

(d) Namen, qualiteit in welke de borgtogt moet worden
gesteld en woonplaats van den borgschuldige.
(e)
CURSIJF

VOOR

BORGTOGTEN

GEDRUKTE

DOOR

WOOBDEN

SURNUMERAIREN

DOOR

DE

VOLGENDE

TE

STELLEN

,

T E YERVANGEN

DE

IN

:

tOt

waarborg voor de zekerheid der interimaire beheeren van Ontvangers-kantoren , die hem gedurende zijn Surnumerariaat
kunnen worden toevertrouwd.
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zijne voortnelde qualiteit,
door verpandiug van ingeschrevene kapitalen in het Grootboek der 2^ pet. Nationale werkelijke i cntegercudo schuld , moetende gesteld worden , zich voor denzelven ( f )
te stellen tot borg en principalen schuldcnaar , ter concurrence eeuer som van (g)
gulden reeel , zijnde het bedrag van den
vastgestelden
borgtogt
(A) in numerair, ten gevolge der bepaling van
art. 1 van voorschreven Besluit, gereprescnteerd wordende
door eene nominate waarde aan ingeschrevene 2 | pets. Nationale werkelijke schuld van (t)
gulden;
en uit dien hoofde , bij deze speciaal te affecteren en te
verbinden , ter concurrence als voren en ten behoevc van
het gouvernement der Nederlandeu , eene , in het evengemelde Grootboek der 2J pets. Nationale werkelijke schuld ,
ten name van hem comparant , sub letter
, deel
, no.
, ingeschrevene , cn aan hem comparant ( £ ) in vollen
en vrijen eigendom toekomeude kapitale som van (I)
gulden ; belovende
en aannemende hij comparant om , dadelijk na dat
(f)

Qualiteit van den borgschuldige.

(g) Numerair bedrag van den te presteren borgtogt of gedeelte daarvan.
(A) O F van een gedeelte van den vastgestelden borgtogt.
(?) Nominaal montant van het kapitaal, waardoor de numeraire waarde ad 6 0 ° / wordt gerepresenteerd , in ronde sommen van / 100.
0

(A)
VROEGER
ALS

WANNEER

KEKENPL1GT1G

GAANDE

HET

TOT BORGTOGT

REGTEN

KAPITAAL
VOOR

AMBTENAAR

E N ACCIJNSEN

OF

EEN1G

E E S GEDEELTE

BEHEEB

D E R D1RECTE
IS

DAARVAN

REEDS

VAN DENZELFDEN PBItSOON
BELASTINGEN ,

GE1MMOBIL1SEEBD

IN- EN UIT-

E N D U S BIJ

BERHA-

: behcllve het
(DAABOP
of op E E N G E D E E L T E D A A R V A N ) , bij acte, gepasseerd den
voor
Notaris enz., gelegd cn
in voile kracht blijvend verband tot borgtogt van het voormalig beheer van opgemclden heer N. N.
(/) Nominaal bedrag van het vcrbooden wordende kapitaal
in ronde tommen van f 100.
3
LING W O R D T

VERBONDEN ,

ALSDAN

HIER

I N T E VOEGEN
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de ran deze acte uit te leveren grosse en afschxifl door
het Departement van Financien van een bewijs van genoegenneming zullen zijn voorzien , de registratie van het
opgemelde verband en affectatie bij de Directie van het
Grootboek der Nationale Schuld, volgens de bestaande
Lands verordeningen , te zullen bewerkstelligen , te dien
effecto , dat het gezegde verband en affectatie daardoor
volkomen beslag bekomen; zoo mede , om , onverwijld
daarna , de grosse dezer akte , voorzien van het bewijs
der voorschrevene registratie, en gemnnieerd met het Tereischte extract uit het gedachte Grootboek , betreffende
zijne rekening , wegens de opgemelde verbondene kapitale
som, aan hel Ministerie van Financien , ter dadelijke prestatie van den hiervoren vermelden borgtogt, le zullen ovcrleggen.
Consenterende hij comparant tevens uitdrukkelijk , dat
de voorschrevene affectatie en verband tot zoo lang zullen
voortduren , dat, in cas van overlijden of demissie van
den voornoemden (tn)
deszelfs
verantwoording-rekeningen geheel zullen zijn afgeloopen ,
en de evengemelde (n)
of deszelfs
regtverkrijgonden deswege volkomen zal of zullen zijn gedechargeerd en gequileerd.
Consenterende hij comparant al verder , dat, bijaldien de
vorongemeldo (o)
te eeniger tijd ,
uithoofde van deze zijne qualiteit, ietsaan den landeschuldig of ten achteren mogt worden bevonden , alsdan het gouvernement dezer landen volkomen regt en bevoegdheid
hebben zal , om do voormelde ingeschrevene kapitale som ,
ten periculo cn risico van hem comparant, dadelijk aan
te slaan en to verkoopen en do overschrij ving daarvan ,
ten name van den kooper of de koopers derzelve , te doen
effectueren, zonder dat tot dit een of ander, eveuminals
(m)

Qualiteit van deu borgschuldige.

(n) Idem.
fp) Idem.
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ter voorafgaande staving van de schuld en het achlerweien
van den dikwijls gonoemden (p).
jegens den Lande, eenige regterlijke autorisalie of anderzins gewooulijke procedures of regUgediug zullen worden
vereischt ; geronde de comparant aan het voorschreven
gouvernement dezer Landen , tot het doen effectueren van
den verkoop en de overschrij viug dezer verpande kapitale
som, in het opgemelde geval, voor zoo veel des noods ,
volkomene procuratieen magt, even als of die ingeschrevene
kapitale som het wettig eigeudom van het gouvernement ware.
Autorisercnde hij comparant ovcrzulks mede , nu voor
als dan de Directie van het voren gemenlioneerde Grootboek ,
om de meergedachte kapitale som over te brengen op
den naam of de namen van zoodanigen persoon of personen ,
als , ten gevolge van den hiervoreu vermelden verkoop ,
het regt daartoe zullen hebben verkrcgen , behoudens echter
aan hem comparant of zyne rcgtverkrijgenden defaculteit,
om , na afloop van dien verkoop en overschrfjving , te
mogen reclamercn zoodanig saldo , als zal mogen blijkcu ,
na aftrek van al de kosten , van welken aard ook , op
dien verkoop cn overschrij ving vallende , van de evengemelde kapitale som meer le zijn geproveuieerd , dan het
achterwezcn , door den opgemelden (q)
aan den Lande verschuldigd bedraagt; renuneieronde hij comparant al vcrder wel expresselijk van het
betteficium
ordinis
excnssionis,
aan borgou , naar de
wet, loekomende, waarvan de kracht door mij Notaris
aan hem comparant is voorgehonden , mitsgaders in het
algemeen van alle mogelijke beneficien , welke , naar regten , aan borgen te stade kunnen komen (r).
(/>) Qualiteit van den borgschuldige.
(q) Idem.
(r)

WANNEER

PAALDE
BO.
HEER

166

BIJ
,

MOET

H E T KAPITAAL ,

A R T . 8
OF

OM

VAN
WBLKE

WORDEN

X.

M .

ANDERE

VERBONDEN

H E T Z U T E N SBVOLSE

BESLUIT

,

D.

AEDENEN
ALSDAN

D.

30

OOK,
HIER

YAH B E T B E -

AUGUSTUS
VOOB

TE

1826,

VROEGER

LATEN

B E -

VOLGBN i

En verklaarde de comparant eindelyk , de vortinvcrmelde ka-
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(Ingeval

de comparant

gehuwd

is) :

En compareerde vrijders voor mij Nolaris enz. voornoenid ,
Trourre
, echtgenoot
Tan den bovengemelden comparant, daartoe door denzelven geadsisteerd en geautoriseerd , dewelke , voor zoo vcel
des uoods , verklaarde , den voorgemelden borgtogt, in
zoo verre haar betreft, te ratificeren , en te consenteren
in het verband en de affectatie hiervoren omschreven , om
te gelden boven alle pri vilegien en regten , die zij comparante te eeniger tijd zonde kunnen sustineren op de voorschrevene verbondene kapitale som te hebben ; renuncierende zij comparante , te dien einde, wel uitdrukkelijk ,
bij deze , van alle beneficien en al zoodanig regt, uit
welken hoofde ook spruitende , als haar tegen den inhoud
dezer eenigiins zouden kunnen te stade komen.
Aldus enz.
pitale som , met alle de bij deze acte gemaakte bepalingen ,
tevens te verbinden tot waarborg der vrocgcrc gestien van
den meergonocmden Hccr N. N., tot tijd en wijle hij of zijne
Tegtverkrijgenden deswege volkomen zal of zullen zijn gede•hargeerd en gequiteerd.
NOTA.

De minute dezer acte moet G R A T I S geregistreerd worden , terwijl de bandteekening van den Notaris, op
de van deze acte uit te leveren grosse en afschrift,
door de Arrondissements-Regtbank , waaronder da
Notaris ressorteert, behoort te worden gelegaliseerd.
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Model C.
P R O V I N C I E

A ItBOHDISSRHKIT

KASTOOB

DlBJSTJAAX

CONTROLB

-o-5*ga*g-»-

Welko de Heer
der
den heer
Controleur le

aftredende
te

aan zijnen opvolger ,

ten oyerstaau van den heer
, is doende , wegens alle zoo-

danige ontvangslen en uitgayen , als eerslgenoemde , blijkens de door hem gehoudene registers , jonrnalen, kasboeken en verdere schrifturen, in roorzegde betrekking
heeft gehad en gedaan, yan den Isten Januarij 184
tot en met den

184

.
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0 N T V A N G.
• *M»8BC»'*»

De rendant brengt in onlvang eene soin ran
zijnde het geheele beloop der, gedurende het voren gemelde dienstjaar, plaats gehad hebbende onlvangsten ,
zoo als hierna breeder is gespecinceerd ; te weten :

M i l l

D E L fi H .

ToTAAL.

(1)

(1) Voor de omschrijving der middelen te volgen de maandstaat no. 3
(Algemeen Reglement).'
To 'TA A L , • /
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U I T G A A F.

De rendaiil breogt in uitgaaf eene som van
z'ynde het geheelo beloop der, gedurende het voren gemelde dienstjaar , gedane uilgavcu i te weten :
OMSCHRIJVING naa S T U K K E N
V1H

TOIAAI.

B E D E A G .

UITGAAF.
Gedechargeerde staat no. 2 (Alg.
Reglemt.) over Januarij 184 .
. /
Gedechargeerde staat no. 2 (Alg.
Reglemt.) over February 184 . »
Gedechargeerde staat no. 2 (Alg.
Reglemt.) over Maart 184 . em. . »
Quitantie van overstorting bij het
Algemeon Rij ks kassierschap te . .
/
den . . . . . . 184 . n o
Quitantie ran overstorting bij het
Algemeen Rijks kassierschap to . .
den
184 . n o
»
Quitantie van overstorting bij hct
Algemeen Rijks kassierschap te . .
den
184 . n o
»
Declaratie van percents-gowyze belooning en indemniteilen
Quitantie van belooning van de
schatters der pers. belasting. . . .
Quitantie van gem. opc. op de dir.
belastigen (no. 13 Comptabiliteil). .
Quitantie van gem. opc. op de accijnsen (no. 14 Comptabiliteil). . .
enz , enz., enz.,
TOTAAJ..

.

/
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B A L A N S.

Be Ontrangslen bedragen
» Uitgaren
»

/
»

Contanten in kas

f

De rorenstaande rekening in quadruplo opgemaakt en
onderleekend door den rendant ter eenre en door den gerendeerde ter andere zijde , ten ovcrstaau ran den medeondergeteekende Controleur; Terklarende de gerendeerde Tan
den rendant te hebben orergenomen , zoo de boren omschreTcne stukken ran TJitgaaf als de contante gelden in
kas; ten bedrage Tan
en zich daarmede le
belasten; vrordende mitsdien de rendant, bij deze , roor
den geheelen inhoud dezer rekening gehouden roor ontlast ,
behondons alio zoodanige loquaturs en bezrrarende apostillen , welke , bij het definitief opnemen en sluiten der rerantwoording, alsnog ten laste Tan den rendant zouden
kunnen ontstaan.
Te
den
184 .
De Gerendeerde,

De Rendant,
De Controleur ,

Gezien bij mij ondergeteekende Directeur der directe
belastingen . in- en uitgaande regten en accijnsen in het
Arrondissement
Te
den
184 .
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Model 1).
DIRECTE B E L A S T I N G E N , IN- E N UITGAANDE
REGTEN E N ACCIJNSEN.

FERKLJRI1SG
, ingevolge art 3 der Resoliitie
van Financien,
van
van Z. E den Minister
den listen
Junij 1843, no. 94.

De Arrondissements-Directeur
Gexien de rekening , vraarbij het beheer van den Heer
als Ontvanger der
te
aan deszelfs opvolger is overgedragen;
Gelet op het rapport van den Verificateur voor ilo comptabiliteil te
van den
;
Verklaart bij dexe , dat het voldoende gebleken is , dat
voormelde Heer
in voorxegde betrekking gefungeerd hebbende van den
tot
alles wat zijn beheer alen met den
daar betrof, ten voile heeft aangezuiverd , en milsdien
aan hem Directeur geene redenen bekend zijn , die het
ontslag van den door voormelden Ontvanger , tot zekerheid
van opgemeld beheer , gestelden borgtogt , zouden kunnen
verhinderen.
j
den
184
e

De Directeur yoornoemd,

Model E .
Arrondissement

P r o v i n c i o

DIRECTE BELASTINGEN , IN- E N UITGAANDE
REGTEN E N ACCIJNSEN.
-

ACTE
van personele borgtogt , gepasseerd
ten
gevolge van art. 3 der Kesolulie van Z. E.
den Minister
van Financien,
van den
listen
Junij 1843 , no. 94.

Wij ondcrgeteekendeu (a)
woueude te (6)
bekennen en vcrklnren , overeenkomslig
do Resolutie van zijne Excellence den Minister van Financien , van den 21slen Junij 1843 , uo 94, onder renuncialie
van alle beneficien en al zoodanig regt, uit welken boofde
ook spruilende, als ous tegen den iuhoud dezes zou kunnen te stade komen , het effect van dit alios aan ons volkomen kennelijk zijnde , ons ieder in solidum of in het
geheel, mits de een voldoende de andere zij bevrijd , te
stellen en te conslilueren als borgen en principale schnldenaars , voor de voldoening van alle zoodanige loquaturs
en andere bezwarende apostillou , welke moglen kunnen
ontstaau , bij het riefiuitief opuemen en sluiteu der rekeningen van don gewezen (c) der (d) den Heer (e) of anderzins, ter zake van verzuiui of van eenige verkeerde
(a) Namen, voornamen , en beroep der borgen voluit geschreven.
(b) Designatie hunner woonplaatsen , mitsgaders de straat,
het nommer van het huis cn andere noodige indicatien.
(c) Qualiteit.
(</) Omschrijving der middelen en kantoren.
(e) Naam en voornaam.
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administrate , door den gezegden gowezen ( f ) gehad of
gedaan ; belovende en aannemende derhalvo , om , bijnldien te eeniger tijd mogt blijken , dat ineergemelde gewezen (g) uit hoofde Tan deze zijne voormalige qualiteit,
iets aan den Lande schuldig of ten achtercu mogt zijn gebloven , dit achterstaiiige dadelijk , doch uiterlijk ter concurrentie van het montant Tan den borgtogt, ter somnia
ran (A) Tan gezegden comptabelen ambtenaar , als cigenschuld te zullen opleggen en betalen op de ecrsto , tot
dat einde , aan ons te doene requisitie , en zonder dat wij
tot deze betaling, door ceuig gewijsde of formaliteit ran
regten , zullen behoeven te worden geconstringeerd , noch
dat Tooraf het gedachte achterstaiiige regterlijk zal behoeven te worden geconstateerd of bewezen.
Verklarendewij oudergeteekenden mitsdien .wanneerhet
Toorschrereu geval mogt plaats hebben , alsdan het Gouvernement dezer Landen te qualificeren en te magtigon ,
het vorengemelde achterstaiiige op ons ondergeteekenden ,
of op een' onzer, met voorbijgaan van denprimitircn debiteur , den opgemelden gewezen (t) den heer (k) te mogen verhalen.
Kiezende wij ondergeteekenden, om deze ter exceeutio
to leggen , domicilium op onze hiervorcu omschrcTene en
uitgodrukto woonplaatsen.
Te
den
184 .
De Directeur der directe belastingen , in- en uitgaande
regten en accijnsen , in het Arrondissement (/) verklaart,
( f ) Zie (c).
(9)
(h)

Zie (c).
Bedrag van den borgtogt in numerair.

(•)

Zie(c).

(I)

Zie (a).

(I)

Naam van het Arrondissemsnt.

m
den pcrsonelen borgtogt, krachtens de hier boTeustaande
acte gesteld , ten behoove van den Lande aan to nemen ,
zoo rnedc , dat dc zich tot borgen stellende personen hem
genoegzaam bekend ziju , en dat hij alio reden heeft ,
zich verzekerd to houden , dat zij als solvabel kunnen
worden aangcmcrkt tot prestatie van dat gene , waarloe zij
zich ten deze hebben verbonden.
Te

den

184

De Arroudissements-Direcleui roornoemd.

.

VEREENIGING
DER

VOORSCHRIFTEN

STRATIS

GEGEVEN,

NENLANDSCHEN
G O E D E R E N OP

GELEI-BILJETTEN

DOOR

DE

NOPENS

VERVOER

VAN

ADMINIDEN

RIN-

ACCIJNS-

FERFOER-BILJETTEN,
EN
FOLGBRIE-

FEJV,
BIJGEWERKT

TOT DEN 30sten JUNIJ 1844.

TOT

it**t*xa***************

*****************************

V E R V O E R - B I L JETTEI*.

E E R S T E

A F D E E L I N G .

AARD , STREKKING EN WIJZE VAN AFGIFTE DER BILJKTTEN.

Gevallen

waarin

die

worden

vereitcht.

§ 1. Deze biljelteu worden gebezigd om d ran ken , zout
of zeep, onder genot van doorloopend crediet ingcslagen ,
aan een ' ander over te doen, met overschrij ving van hetzelve crediet, of, wat dezelve drauken belreft , inedo in
het geval dat zij ter plaatse van beslemming zullen worden veraccijusd. (Zie art. 19, 21 en 22 der wet op hel
bui.ll. gedisteleerd ; art. 58 , 60 en 61 van die op het
binnenLaudsch gedisteleeid ; ait II en 17 dor wet op het
zout en art. 22 en 23 vau die op de zeep).
Ook worden zij gebezigd bij vervoer van binnenlandsch
gedisteleerd naar het entrepot , overeenkomstig art. 67 der
wet op dozen accijns. (Res. van den 29sten Decb. 1835,
no. 149, Ferz. no. 179)
Zij zijn onderworpcn aan een zegelregt van 50 cents.
(Wet vau den 2den Jan. 1832, Staatsblad
n. 2 en 4 en
art. 44 der wet op do zeep).
Wte

de biljellen

afgeeft.

§ 2. Bij overgang van hel crediet onder een ander kanloor
tan onlvangst , worden zij door den Ontvanger afgegeven,
eerst nadat hij van den Ontvanger , waaronder de ontbieder behoort, het duplikaat van het bewijs vau over-
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schrijviu;; {accijnsen no. 8) heeit bekomen (art. 60 der wet
op het biuneul. gedisteleerd).
Ofschoon hct als regeloiatiger kaa worden beschoawd ,
dat voor elk bewijs van aangifte , (no. 8) ook een afzonderlijk vervocr-biljot (no. 9) worde afgegeven, kan de
strenge toepassing hiervan echter den handel dikwerf hinderlijk zijn , waarom het dan ook aan de Administrate
verkieslijker is voorgekomen, den afleveraar hierin te laten
trij en onverlet. (Res. van den 14den Mei 1830 , no. 44 ,
Vers. no. 75).
Bestemming

van het origineel

en het

duplikaat.

§ 3. Het origineel, in de beide gevallen bij § 1 bedoeld , dient ten geleide der goederen gedurende den vervoer, en het duplikaat bewaart de afleveraar, om, bij
pelting en visitatie , ter zijner verantwoordiug , des noods ,
te kunnen strekken. (Zie de artikelen der wetten , bij § I
hierboven genoemd en de Res. van den Isten July 1828 ,
no. 179 , Verz. no. 197).
Invuliinq

der

biljelten.

§ 4. Op de biljetten wordt iugeruld al hetgeen daaromtrent bij do wetten is voorgeschreveu, en onder anderen
bij de artikelen § 1 hiervoren aaugehaald, zoo mede bij § 2
der Yoorschriften omtrent den vervoer van accijns-goederen op gelei-biljetten
, hier achter te vinden.
Nader is meer bijzonder aanbevolen de vermelding van
het Arrondissement, (Res. van den lOden Jan 1826 , no. 43 ,
Verz. no. 3) mitsgaders om duidelijk te omschrijven den
naam , het merk of nommer der goederen en de soort vau
het vaar- of voertuig , alsmede , om in voile schrijfletters
,
de stellen, zoo wel den naam en de voornameu van den
schipper of ander persoon , die de goederen zal vervoeren (1) ,
als de hoeveelheid
daarvan , de dugteekeningen
en den
(1) De vermelding van den vervoerder en van de wijzevan
vervoer is enkcl toepasselijk op het origineel biljet. (Res. van
den lfjden Aug. 1828, no. 29 B , Verz. no. 132.)
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tijd van vervoer;
kunnende alleen het jaartal in ctj/ers
worden uitgedrukt. De Ontvanger , welke eenige hoeveelheid, dagteekening of tijd van vervoer in cyfers »telt,
verbeurt, voor elk alzoo ingevuld biljet, eene iuhouding op
zijntractement of belooning , ten bedrage van een gulden
(Res. van den 4den Sept. 1827 , no. 87 , Ferz. no. 121
en van den 7den Decb. 1841 , no. 24, Ferz. no. 205).
Ferzending
met
beurlschepen.
S5. Wanneer echter de goederen met een schipof sohuit ,
in eene vaste en geregeldo beurt varende, worden verzonde, is het voldoende, dat enkel het beurtschip of de
beurtschuit worde opgegeven , devvijl , ingeval de goederen ,
gedurende den vervoer , uit zoodauig beurtschip of schuit
in of op een vaar- of voertuig vau een', ter plaatse der
afzending, onbekend' particulier' schipper of voerman
zoude moeten worden overgcladen , diens naam en die van
zijn vaarluig of voertuig, door de ambtenaren , ter plaatse
der overlading, op het biljet worden ingevuld , en te
dien einde op hetzelve gesteld : verder per schipper of
voerman
,* "' '* "
(den naam van schipper of voerman en vaartuig of voertuig , ter plaatse van de overlading . door de ambtenaren
aldaar in te vullen). (Res van den 29sten October 1827 ,
no. 151 , Ferz. no. 139).
Tijd voor welke de biljetten
moeten worden
afgegeven.
8 6. De Ontvangers verleenen eenen genoegzamen , doch
niettemin, zooveel mogelijk, bepcrkten tijd tot den vervoer der goederen, en eenen behoorlijken ruinien tyd
voor de terugbezorging van het biljet , ten kanlore van
deszelfs uilgifte. Wanneer de vervoertijd op de biljetten ,
ingevolge art. 132 der algemeeue wet, wordt verlengd,
moet daarvan den Ontvanger ten kantore der afgifte , dadelijk worden kennis gegeven.
Deze verlengiug moet
echter niet ligtvaardig verleend worden eu alzoo niet dan
na dat de ambtenaar , die het biljet verlengt, zich verzekerd heeft, dat de goederen , iu het biljet vermeld , zich
in- of op het middel van vervoer bevinden eu de redenen voor
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de gevraagde rerlenging in de daad bestaan en aannemeIyk zijn. (Res. yan don 4den Nor 1828 , no. 37 , Ferz
no. 163 en ran den 4den Oct. 1841, no. 107,
Ferz
no. 168).
De tijd roor de terugbezorging behoort, zoo als gezegd is , eenigzins ruim gesteld te worden , waartoe , bij
Toorbeeld, door den Ontranger, gemakkelijk drie of tier
weken kan worden toegestaan , ten einde de Controleur
over het ressort , waaronder de plaats ran den inslag behoort, in zijne tournees steeds in de gelegenheid worde
gesteld , om de biljetten , op het kantoor der Ontrangers
aldaar, tegen het register te rergelijken, en het bij 8 20
hierna rermelde risa op die biljetten te stellen. (Res. ran
den 20sten October 1832, no. 15 B , Ferz. no. 159).
Bij onderscheidene Resolution en bepaaldelijk bii die
ran den 4den Oct. 1841 , no. 107, Ferx. no. 188 en ran
den 13den Dec. 1842, no. 42 , Ferz. no. 210, is ornstig
aangedrongen , om den tijd tot den rerroer ran accijnsgoederen, op de biljetten zoo te beperken, dat geen
tweemaal ran het zelfde biljet gebruik kan worden gemaakt;
met in achtneming evenwel ran zoodanige omstandigheden , als eene wijziging mogten rorderen en waaromtrent
de Ontvangers , met orerleg ran hunnen Controleur , ten
deze eene uitzondering kunnen maken, of, ingeval ran
nvijtel, de orders hunner superieuron kunnen inroepen.
Fervolg

van § 6.

§ 7. Wat den op de biljetten te bepalen tijd roor den
vervoer betreft , dezelve wordt in het geval, dat de goederen naar elders te lande worden vervoerd, tweeledig
gesteld, to weten , een tijd tot den vervoer uit de gemeento
zelve , en een tot den verderen vervoer van daar. (Resn.
van den 25sten September en 6den November 1827, no
184 en 33, Ferz. no. 130 en 155).
Fervoer

over de

Zuiderzee.

\ 8. Bij Terzendingranaccijns-goederenmetzetVt-aaWuigen over de Zuiderzee, moet op de biljetten alleen worden

07
bepaald de tijd , binnen welken, ter plaatse der afzending,
de'inlading behoort te geschieden , lerwijl de tijd voor den
eigenlijken vervoer moet worden opengelaten , en daarentegen op de biljelien het navolgende gesteld : met last om,
dadelijk
bij de aankomst
op den vaslen wal, hier van
aan het eerst aldaar
gelegene kantoor aangifle
te doen;
te welken kantore door den Ontvanger voorts do tijd tot den
vervoor naar de plaats van bestomming , op de biljetten
in redelijkheid moet wordou gesteld en daarvan aan het
kantoor van afgifle kennis gcgeven. (Res. van den 16den
Decb. 1828, no. 40 (1).
uifteekening

der

biljetten.

§ 9. De ambtenaren , die de goederen bij den
uitslay
verificren , doen van hunne bovinding op den rug van het
biljet blijken, doch zij maken daartoo geen gebruik van
het gedrukte certificaat, hetwelk bestemd is voor de ambtenaren ter plaatse van den inslag , en wol alleen ingeval
van opslag onder doorloopend crediet. (Res. van den Isten
Julij 1828 , no. 176, Vers. no. 109).
Do kosten der hier bedoelde verilicatie komen ten laste
van den belanghebbende (Res. van den 14 Sept. 1833,
no. 108 , Vers. no. 176).
T W E E D E
VERIFICATIE

DER GOEDEREN,

VOER. —

P~erificatie

A F D E E L I N G .
GEDURENDE

DEN V E R -

VERLENGING DER BILJETTEN.

der goederen

, gedurende

den

vervoer.

§ 10. De ambtenaren , welke , gelurende den vervoer ,
de goederen mogleu wilien verifieren en derzelver hoeveelheid , soort of strekte tegen den inhoud van het biljet vcrgcl ij ken , doen van hunne bevinding op den rag
van het biljet blijken.
(1)

Niet in de Verz. geplaatst.
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Betaling

der kosten

van

verificalie.

§ II. De beambten, zullen de aangeweade kosten yan
rerificatie , voor zoo yerre deze niet door een proces-verbaal yan bekeuring is achterTolgd , bij gewone declaratie
het Rijk in rekening kunneu brengea, mils die declaratie, ahorens, door hunnen Controleur van zijn visa, uit
krachto der Rcsolutie Tan den 8sten Novb. 1833 , no. 147 ,
(Ferz.
no. 198) zal zijn yoorzien , welke Tisa zal worden
beschouwd als een bewijs Tan overtuiging Tan de zijie des
Controleurs, Tan de nuttiglieid en noodzakelijkheid der gedane Terificatie, zoo wel als ran de regtmatigheid der in rekening gebragle kosten. Aan de Controleurs is aanberolen,
om zorgTuldig daarop te letten, dat zij geene declaratie,
ter zake »an eenige Terificatie , alsToren, yoor gezien teekenen, tot hct yerrigten Tan welke zij de noodzakelijkheid
niet mogten kunnen erkenuen , of omtrent welke de beambten hunne in deze gelatene bevoegheid mogten hebben
overschreden.
Fsrlenging

der biljetten

gedurende

den

vervoer.

§ 12. Wan ueer de daartoe bevoegdo ambtenaar , ingevolge art. 132 der algemeeno wet, rerlenging ran den
termijn tot-vervoer mogt hebben verleend , wordt de reden hiervan door hem op het biljet uilgedrukt, en geeft
hij van deze verlenging kennis aan het kantoor der uitgifte van het biljet. ilies. vau den 4den November 1828 ,
no. 37, Ferz. no. 163).
D E R D E

A F D E E L I N G .

AANKOMST DER GOEDEREN TER BESTEMMINGS-PLAATS , OM
IN EENE BERGPX.AATS

VAN DOORLOOPEND

CREDIET

TE WORDEN INGESLAGEN.

Ferificatie

der

goederen.

§ 13. De goederen worden voor den inslag behoorlijk
door de ambtenaren geverifieerd , die van hunne bevinding,
door invulling en onderteekening van de verklaring , daar-
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toe op den rug van het biljet gesteld , melding maken.
(Res. van den 29sten Januarij en den 13den September
1824 , no. 70 on 90 , Verz. no. 22 en 130 , cn Res. van
den Islen Julij 1828, no. 176, Ferz. no. 109).
De kosten dezer verificalie komen ten laste van hetRy k.
(Res. van den HdenSept. 1833 , no. 108 , Verz. no. 176).
Roeijing

der

dranken,

§ 14. Ten aanzien van het roeijen der dranken moeten
zich de beambten gedragen naar de bepalingen der Res.
van den 17 Jan. 1826, no. 8 (Ferz.
no. 25) met inachtneming van hetgeen omtrent een bevonden verschil van
niet meer dan % van den sterkte -graad van het gedisteleerd
is voorgeschreven bij Res van ^don llden October 1825,
no. 27 (Ferz. no. 169).
r

Bevondene

overmaat

of wigt

ter plaatse

van den

inslag.

§ 15. Ingeval op de plaats van den inslag meerder
wordt bevonden , dan op het biljet is vermeld, wordt de
ontbieder voor het aldaar werkelijk ontdekto gedebiteerd ,
doch de afleveraar enkel gccrediteerd voor hetgeen volgens
het biljet is uitgeslagen, of als zoodanig bij den uilslag
door de beambten mogt zijn bevonden. (Res. van den
25sten Maart 1828, no. 33, Vers. no. 103).
Bevondene

ondermaai

of wigt

ter plaatse

van den

inslag.

% 16. Ingeval er minder is bevonden, wordt de ontbieder slechts aangeslagen voor de wezenlijk bevondene
hoeveelheid, en de afzender blijft aansprakelijk voor het
te kort; met deze wijziging noglans , dat, bij bevonden
te kort op zout, alleen in aanmerking wordt genomen het
meerder verschil dan een percent in gewigt of hoeveelheid .
zoodat er steeds etne speling van een percent wordt vrijgelaten. (Res. van den llden December 1827. no 6 9 ,
Verz. no. 170, en Res. van den Sden Maart 1829, no.
4 0 , Ferz. no 23).
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Contra-ver

ificatie.

J 17. Bij bevinding vat. verschil wegens de hoeveelheid
of hoedamgheid Tan dranken , tusschen de Terificatie ter
plaatse van den uitslag en die van den insla-* , moeten
dezelve dranken . ten einde de belanghebbendeu in staat
te stellen, om de working van art. 150 der algemeene
wet van den 26sten Aug. 1822, namelijk eene herroeiiing of herwegiug te vragen , verder onaangeroerd gelalen
en daaromlrcnt in acht genomen worden gelijke bepalingen , als deswege bij vervoer van het eene entrepot naar
hct andere bij de Resolution van den llden April 1833
no. 109 (Verz. no. 41) en van den 7den Pebr. 1335 '
no. 126 (Ferz. no. 40) (I) zijn aangenomen. (Res. van
den 28sten Jan. 1836 , no. 42 , Verz no. 22).
JDebiteriug

van den

ontbieder.

§ 18. De Ontvanger, ter plaatse van den insla", den
ontbieder hebbende gedebiteerd, moet, ten bewijze daarvan , het biljet in do op den rug van hetzelve voorkomendc
verklaring afteekenen , zonder dat daarvan op het register
van znivering aanteokening behoeft te worden geuoudon ,
en indien , bij verzuim der afteekening , do afschrijving
op des afleveraars rekening uit dien hoofde mogt worden
gewcigerd , is de Ontvanger aansprakelijk voor de schadc
en interessen , waarvoor de Admin, deswege mogt worden
aangesproken. (Res. van den 3Isten Julij 1827 , no. 73
Verz. no. 105; — van den 27sten Norb. daaraanvolgeude ,
no. 36, Vers. no. 164, en van den 26sten Aus 1829
no. 61 , Verz. no. 88).
B

Visa

van den

Controleur.

§ 19.
Het alzoo afgeteekend biljet wordt door den
Ontvanger vertoond aan zijnen Controleur , die zich verzekert, dat de ontbieder behoorlijk in rekening is aangeslagen , en van dit zijn verrigtto doet blijken, op den rug
(1) Zie dezelve in § 12 van de Voorschriften omtraot den
vervo«r met volgbrieven , hier achter.

71
van het biljet, door het plaatsen van een visa
debilering
fo. . . . No. . . . (Res- van den
1827 . no. 153 , Verz. no. 1-U ; — van den
1832, no. 15 B , ^ers. no. 150, en van den
1842 , no. 78 , Verz no. 209).
Vervolg

»gezien de
29sten Oct.
20sten Oct.
6deu Deeb.

van § 19.

§ 20. De Controleur geeft hiorvan dadelijk kennis aan
zijnen Arrondissemenls-Directour, door eene opgavo , zoo
van het nommer, dedagleekening en de plaats der afgifte van het door hem ten bewijze van debilering onderteekend biljet, als van den naam yan den ontbieder, milsgaders van de hoeveelheid on soort der goederen-, e n , wat
het gedisteleerd bclreft , tevensvanden graad yan sterkte.
(Res. van den 29sten October 1827 , no. 153 , Verz. no.
U 4 , en Res. van den 20sten October 1832, no. 15 B
Verz no. 159).
Verzameling

det biljetten

door den

Arrond.-Directeur.

§ 21. De Arrondissements Direcleurs yerzamelen de gezegde opgaven der Controleurs kantoorsgewijze , en zenden
die , bij het uiteinde van elke maand , aan den Verificateur der complabiliteit over hunne Provincie. (Res. van
den 4den November 1828, no. 30, Verz. no. 162).
Opzending

der biljetlen

naar

het kantoor

van

uitgifte.

§ 22. De door den Controleur geviseerde biljetten worden door den Ontvanger onmiddellijk opgezonden aan
zijnen Arrondissements-Directeur. (Res. van den 27sten
Novb. 1827, no. 36, Verz. no. 164).
Vervolg

van § 22.

§ 23. De Arrondissements-Directeur houdt van deze
biljetten behooil'yk aanteekening in hot daartoe aangelegde
register. (Res. van den 5den Jan. 1832. no. II B ,
Verz, no. 7 , en van den 25sten Julij 1837 , no. 76 ,
Verz. no. 87).
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Atrond.Vervolg- van § 2 3 ; — Register door den
Directeiir
te koudeti.
§ 24. De Arrondissements-Directeur, waarondor de
plants van den uitslag behoort , zendt de vau zijnen medeambtgenoot bokomene biljetten op aan den Ontvanger ,
die het biljet heeft uitgcgevon. (Res. van den 26sten Julij
1825, no. II , Vers.
no. 87; — van den 22sten Mei
1827, no. 158, Ferz. no. 70 en van den 27sleo Novb.
1827 , no. 36, Verz. no. 164).
De Ontvangers mogen geene biljetten , zclfs niet die
aan branders tot uitslag van gedisteleerd op entrepot zijn
afgegeven , aannetnen , als die niet door hunnen Arrondissements-Directeur zijn geteekcud , doch deze laatsten
kunnen zich tot het aftcekenen der biljetlen van eenen
stempel of zoogenaamde griffe bedienen. (Res. van den
23sten Febr. 1839 , no. 174 , Verz. no 21 ; van den 23sten
Maart daaraanvolgendo, no. 91 , Verz. no 29; van den
29sten Junij deszelven jaars no. 114 , Verz. no. 110 en
van den 20sten Julij 1841, no. 54, Verz. no. 117).
Afschrijving
aan den ajZeveraar.
§ 25. Na het in tijds terug bekomen van het behoorlijk
voor de debitcring geviseerd biljet, ten kantore van laatst
gemelden Ontvanger, en nadat aan hem uit hct biljet gebleken is , dat al de voorschriflen zijn in acht genomen ,
verleent hij do vercischte afschrijving aan den afleveraar
der goederen. (Res. Tan don 29slen Oct. 1827 , no. 153 ,
Verz no. 144).
De Torenstaande bepalingen zijn in het algemeen op alle
accijns goederen tocpasselijk en dus ook opde zeep. (Res.
van den 20sten October 1832, no. 15 B , Ferz. no. 159).
Invordering
van den accijns.
§ 26. Ingeval het biljet niet binnen den daartoe bepaalden tijd ten kantore van uitgifte terug komt , gaat de
Ontvanger dadelijk
(1) , dat is, op den dag Tolgende op
(1) En dus niet na verloop van zes weken , na het vcrstrijken van den tijd, tot den vervoer in het dokument bepaald , volgens art. 281 der algemeene wet. (Res. van dea
I8den Jan. 1835, no. 67 , Verz. no. 11).
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dien , waarop die tijd is verstreken , over tot de invordering Tan den accijns Tan den ufteveraar , tevens met de
plaatselijke opcenten, welke op dien accijns aan de ge>
meente , ran waar de uitslag is geschied , mogten zijn toegestaau.
Bij verzuiin hiervan wordt de OuWanger bezwaard met het bedrag Tan dien accijns cn opcenten.
(Res Tan den 27sten November 1827, no. 36, Verz. no.
Verz.
164; — van den 4den NoTember 1828, no. 37,
no. 163; — Tan den 30sten December 1828, no. 53,
Verz. 1829— no. 24 , Tan den 5den Januarij 1832, no,
11 B , Ferz. no. 7 , en Tan den 18den Januarij 1833,
no. 67 , Verz. no. 11).
Ferwijl
terug

van invordering
van accijns
van een vervoer-biljet
keeren
van
bekeuring.

, bij het niet
in zake

§ 27. Wanneer een Terroer biljet, ter zake ran eene gedane
bekeuring , wegens bevonden overmaat enz. op eene afgeIcTerde partij accijns-goederen niet mogt kunnen worden
afgeteekend , zal, ouvcrminderd de loepassing Tan het bepaalde bij Res. Tan den 25 Maart 1828, no 33 (Verz no. 103)
dadelijk door middel der beide Arrondissements-Dircctenren
behooren te worden kennis gegeven aan den Ontvanger ten
kantore der afgifte , die zich tot naderen last zal kunnen
gemagtigd houden , om Toorloopig niet over te gaan tot de
invordering Tan den accijns Tan deu aflereraar , ingevolge
de bestaande voorschriflen , onder anderen bedoeld bij de
Res. van den 5den Januarij 1832, no. II B (Verz no. 7).
55).
(Res. van den 4den Mei 1839, no. 71 , Verz.no.
V I E R D E

A F D E E L I N G .

BIJZONDERE VOORSCIIRIFTEN IN ACHT TE NEMEN , TOOR
DE D R A N K E N , DIE E L D E R S ,

DAN DE PLAATS DER

AFLEVERING , MOETEN WORDEN VERACCIJNSD.

Verificatie

bij aankomst
der dranken
te
plaats , om veracajnsd

ter
brstemmings
worden.

§ 28. Do beambten kunnen de dranken veii£ercn ei'
derxelTor hoeveelheid, soort of sterkte vergeljjken lege;
4
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den inhoud Tau het biljet, even ah zulks bij § 10 voor
de Terificatie, staande den Tervoer, is opgegeven.
Boor wien

de veraccijnsing

moet

geschieden.

§ 29. De Ontvanger mag de partij op naam Tan geen
ander persoon of persouen laten Teraccijnsen, dan ran
dien, in het vervoer-biljet aangeduid.
(Res. Tan den
16den Augustus 1825, no. 124, Verz.no. 105 en Tan den
30sten Dec. 1828 , no. 53, Verz. no. 24—1829).
Tijd

ter

veraccijnsing.

§ 30. Wanneer de accijns later dan binnen de acht
dagen na het verstrijken Tan den tijd, tot den vervoer op
het biljet toegestaan , ter betaling wordt aangeboden , mag
de Ontvanger denzelven nietinnen. Bij overtreding wordt
de Ontvanger gestraft met eene inhouding op zijn traktement of belooning , ten bedrage yan / 25. (Res. Tan den
4den N O T . 1828 , no. 37, Verz. no. 163; Tan den 30sten
Dec. 1828, no. 53, Verz. no. 2 4 - 1 8 2 9 ; Tan den 5den
Jan. 1832, no. 11 B , Verz. no. 7 en vau den 23sten Jan.
1837, no. 113, Verz. no. 18).
Invulling

der

kwitantie.

§ 31. De Ontvanger vult de kwitantie en derzelver
duplicaat in overeenkomstig het bestaande model; vermeldt
op dezelve het Arrondissement, waaronder zijn kantoor behoort , (Res. van den lOden Januarij 1826 , no. 43 , Verz.
no. 3) mitsgaders op beide doknmenten de dagteekening ,
het uummer en het kantoor der uitgifle van het vervoerbiljet. (Res. van den lsten Mei 1827, no. 150,
Verz.
no. 58; van den 31sten Mei 1837, no. 289, Verz.no
68
en ran den 24sten Junij 1840 , no. 105 , Verz. no. 85).
Yoortsisaan de Ontvangers de verpligtingopgelegd , om ,
op verbeurle eener boete Tan tien gidden,
in do kwitantien Tan betaalden accijns , interullen , het bedrag afzonderlijk Tan de hoofdsom, opcenten, zegel en gemeente opcenten.
(Res. Tan den 2lsten Maart 1835 , no. 29 , Verz. no. 56).
Tijd voor den vervoer naar de
bergplaatsen.
§ 32. De tijd tot den vervoer der dranken naarde opgegevene bergplaatsen , wordt door den Ontvanger op de
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kwitantie, zoo veel mogelyk , beperkl. (Res yan den
lsten November 1825 , no 66 , Verz. no. U7).
Afteekening

van het

vervoer-biljet,

§ 33, Bij de uitgifte der kwitantie teekent de Ontvanger , ten bewijze der gedane betaling , tevens af het vervoer-biljet , in de daartoe op den rug van hetzelve voorkomendo verklaring , zonder daarvan aanteekening te houdcn in het register van zuivering. (Res. vau den 31sten
Julij 1827, no. 73, Vers. no. 105), Bij verzuim van afteekeuing blijft hij voor de gevolgen aansprakelijk.
Opzending

van het vervoer-biljet.

— Slaten

no. 34 (ace).

§ 34. De Ontvanger zendt vcrvolgens het biljet, met en
benevens het daaraan te hechten dubbel der kwitantie , op
aan zijnen Arrondissements -Directeur , welke , alvorens deze
biljetten aan zijnen medeambtgenoot over het Arrondissement, waaronder de plaats van den uitslag behoort , op te
zenden, van dezelve melding maakt op den staat no. 34
(accijnsen) daartoe voor elk kantoor aangelegd en waarop
metalle mogelijke dnidelijkheiden
naauwkeurigheid
moet
worden aangeteekend in do kolom bedrag , ook de gemeente-opcenten begrypende , en deze staten , na den afloop van elk kwartaal , aan iederen Controleur van zijn
Arrondissement doet toekomen , na de daariu gemaakte
veranderingen aan don voet met hunne paraphe bekrachtigd en de staten zelve voor deugdelijk verklaard en onderteekend te hebben. (Res", van den 31slen Mei 1837,
no. 280, Verz. no. 68; — van den 14den Junij daaraanvolgende , no. 30 , Verz. no. 69 ; — van den 25sten July
deszelven jaars no. 76 , Verz. no. 87 en van den 5den Sept,
1838 , no. 84, Verz. no 88).
Vervolg

van § 34.

§ 35. De Controleurs vergelijken bij hunne drie inaaudelijksche inspectien gezegde staten tegen de registers van
kwitantien ; stellen aan den voet van elken staat eene verklaring hunner bevinding , daarin de eventucel ontdekte
abuizen duidelijk
omschrij vende , en , voor zoo veel op
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de staten daarvoor geene geaoegzame plaats mogt zijn,
zich in dat geval in hunne verklaring te gedragen aau
eene nota , door hen aan de staten te hechten. Zij zenden voorts de door hen geverilieerde staten van den Directeur terug , die dezelve , voorzien van zoodanige aan teekeningen als hij mogt oordeelen daarbij te voegen, na
den alloop des jaars, met de registers aan den Veiificateur voor de comptabiliteil opzendt. (Res. van den 3lsten
Mei 1837, no. 280, Verz. no. 68 en ran den 5den Sept.
1838, no. 84 , Verz. no. 88.)
Vervolg

van § 35.

§ 36. Wanneer do Arrondissements-Directeuren de staten
van den Controleur terug ontvangen , zien zij de verklaringen dier ambtenaren na en handelen daarmede vervolgens
naar bevind van zaken (Res. van den 5den Sept. 1838 ,
no. 84, Verz. no. 88).
Vervolg

van § 36.

§ 37. Ingeval van het niet ten behoorlijken lijde terugkomen van het vervoer-biljet, nevens het dubbel der kwitantie , ten kantore van uilgifte, handelt de Ontvanger
aldaar naar hetgeen in § 26 , hier boven, is verrat.
fVijze

van vervanging

van vermisle

biljetten.

—

§ 38. Bij het in het ongereede raken van vervoer biljetten of kwitantien wegens de accijns-voldoening, ter
plaatse van den inslag, kunnen de vermiste biljetten vervangen worden door eene door den Ontvanger van het
kantoor , ter plaatse alwaar de inslag geschied is , aftegeven ,
en door den Controleur , waaronder het kantoor ressorleert te bevestigen verklaring op ongezegeld papier,
inhoudende een letterlijk afschrifl van den stok en het enlargement van het register of de registers , waaruit de vermiste
dokumentcn zijn afgegeven; terwijl, wanneer de dokumcnten eerst mogten zijn vermis! geraakt na dat dezelve
door den bet ."okken Arrondissements-Directeur waren geviseerd , de door den Ontvanger aftegeven verklaring ook
van het visa dier Hoofd ambtenaren behoort te worden
voorzien. (Res van den 6den Jan. 1843, no. 34 , Ferz. no I ) .
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V I J F D E
VOORZIENINGEN ,

A F D E E

L I N G .

BETREFFEN'DE DE VERVOER-BILJETTBN
IN HET ALGEMEEN.

Verandering

van

bestemming.

§ 39. In de bij de biljetten opgegevene bestemming
der goederen , hetzij in den naam \an den ontbieder,
hetzij in de aangeduide vrijze van inslag of anderzins,
mag,
buiten voorkennis van den Arrondissements-Directenr , waaronder de plaats ran den inslag behoort , geene
de miuste verandering worden gemaakl , wordende door
denzelven Directeur , bij hct toeslaan van zoodanige verandering , daarvan kennis gegeven aan den Directeur van
het Arrondissemcnt, waarin het vervoer-biljet is afgegeven.
(Res. ran den 5den Mei 1838, no. 103, Verz. no. 41).
Vitzondering

op § 39.

§ 40. Hiervan is echter uitgezonderd het geval, dat de
ontbieder , die op het vervoer-biljet mogt .zijn vermeld ,
als de goederen onder doorloopend crediet to willen inslaan ,
geen zoodanig crediet geniet, en dezelve alzoo verlangt
onder betaling van den accijns in te si aan , hocdanige inslag
door den Ontvanger ter plaatse mag worden toegestaan , mils
daarvan kennis gevende aan den Arrondissements-Direcleur.
(Res. van den 5den Mei 1833, no 103, Vers, no 41).
Verbod

van afgifte

van een gelei-biljel,
een
vervoer-biljet.

op vertoon

van

§ 41. Geen vervoer-biljet kan immer worden aangenomen als een bewijs van wetligen inslag, ter bekoming
van gelci-bil jettcu tot weder uitslag. (Res. van den 30sten
December 1828, no. 5 3 , Vers. 1829 — no. 24).
Weigering

van den ontbieder

om de goederen

te

onlvangen.

§ 42. Hoezeer het , ten gevolge eener weigering van den
ontbieder , om de goederen te ontvangen , gebeuren mogt,
dat het vervoer-biljet niet ten bepaalden tijde ten kantore van uitgifte is teruggekomen, gaat de Ontvanger,
ten zelven kantore , niettemin tot de invordering van den

accijns (zie § 26 en 37) over , terwjjl het de zaak van
den aflereraar blijft , om middelen te vinden , zich yan
de geweigerde goederen te ontdoen , en hij . in zoodanig
geval, zich binnen zekeren termijn , bij voorbeeld yan drie
maanden, na de dagtcekeuing der kwitantie yan den betaaldcn accijns , aan de Hoofd-adminislratie kan wenden ,
ter bekoming yan biljetten tot uitslag of yeryoer dier goederen. (Res. yan den 25sten Maart 1828 , no. 23, Ferz no 91).
Inzending

der

registers.

§ -43. De Ontvangers leggen bij de registers no. 9
{accijnsen) lev ens oyer de bij hen bekomen duplikaten
der bewijzen van overschrij ving no. 8 (accijnsen) , ten
gevolge waarvan zij de vervoer-biljetten , tot
overschrijving van crediet,
hebben afgegeven. (Res, yan den 4den
November 1828 , no. 30, Ferz. no. 162).
Fertraging

in de afteekening , visering
van
biljetten.

of

opzending

§ 44. De ambtenaar, die bevonden mogt worden in
het tijdig afleekenen , viseren of opzenden der biljetten
cenig verzuim te hebben gepleegd , is verantwoordelijk
gesteld voor do schade en iuteressen , waarvoor de Administrate , te dezer zake , door de belanghebbenden mogt
worden aangesproken , en verbeurt deswege eene inhouding op zijn tractement of belooning , ten bedrage van /25
voor elk biljet. (Res. van den 27sten November 1827,
no. 36, Ferz. no. 164 , en van den 5den Jan. 1832 ,
no. 11 B , Ferz. no. 7).
Ferbod

van afgifte

van verkladde

biljetten.

§ 45. De Ontvangers mogen geene biljetten afgeven ,
waarin eenige vergissing mogt hebben plaats gehad ; zoodanig biljet moet alzoo , zonder afsnijding van den stok ,
onveranderd in het register blijven. Wegens elk alzoo
afgegeven biljet, verbeurt de Ontvanger eene boete vau
een gulden. (Res. van den 29stcu Aug. 1825 , no. 93,
Verz. no. 95 en van den 7den Dec 1841 , no. 24 ,
Ferz. no. 205).

GELE1-BILJETTEIV.

E E R S T E

AARD,

A F D E E L I N G .

STREKKING Elf ISVUILING DER BILJETTEN.

j/ard

en strekking

der

gelei-biljetten.

§ 1. De gelei-biljetten dienen tot begeleiding :
1°. yan accij ns-goederen, waarvan de accij ns is betaald
en welke yan de eene binnenlandsche plaats naar de andere worden yerroerd , overeenkomstig de voorsckriften
in de yolgende §§ vervat;
2°. yan accijns goederen , welke op het terrein yan loezigt, aangewezen bij art. 177 der algemeene wet van den
26sten Augustus 1822 , worden yervoerd; en
3°. yan accijns-yrije goederen , waarmede marsdragers ,
krachtens Res. van den 28sten Maart 1823 , no. 73(Fers.
no. 53) als zoodauig geadmitteerd, rondleuren.
Invulling

der biljetten

enwijze

van

afgifle.

§ 2. De gelei-biljetten zullen behoorlijk moeten worden ingevuld. Zij zullen moeten inhouden :
1°. De dagteekening der afgifte in schrijfletters ;
2°. De soort en de hoeveelheid , voluitgeschreven , der
te vcrvoereu goederen ;
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3°. De mcrken der fuslen (I) , manden of zakken ;
4°. Voor het gedisteleerd, de graad vau sterkte , en
alzoo, niet d oor vcrmclding ran , bij voorb., 9gr. bij 55 Fah*
renheid , maar door invulliug vau den waren graad van
sterkte ( 9 3 ° / ) volgens de in 1827 uitgegeven en onder
no. 100 in de Verz
van 1830 opgeuouiene tafel. De
graad ran sterkte koint niet te pas toor buiteulandsche
likeuren. (Res. van den 3tslon Maart 1832 , no. 38 B , Ferz,
no. 56);
5°. De namen en Toornamen der schippers , voerliedeu
of personen , Toluitgeschrereu , waarmede , en den naam
en soort of nommer van het vaarluig of de soort ran het
Toerluig , door welke dc goederen staan rerroerd te worden ;
6°. Den naam van den afzender en ran dien , roor welken de goederen zijn bestemd , en
7°. De juiste tijd, in voile schrij fie tiers , waarroor de
biljetlen geldig zijn tot uitslag en vervoer , en ingeval de
risitatie bij den uitslag moet plaats hebben , de tijd ingaande na dit tijdslip. ,(Resolution ran den 13den Sept.
1824, no. 89, Fers. no. 129; ran den 4den Sept. 1827,
no. 87, Verz. no. 121 ; ran den llden Nor. 1829, no.
3 7 , Verz. no. 117 en van den 14den April 1834, no.
59, Verz. no. 124).
Bij Res. ran den 31sten Oct. 1834, no. 152 B {Verz.
no. 109) is door de Admin, ernstig aangedrongen , om in
geen geval meerder tijd voor den vervoer toe te staan dan
naar gelang ran den afstand en de middelen ran rerroer ,
rolstrekt noodig is.
Zie rerder § 6 van de hier voren gcplaaUte Voorschi iften omtrent de vervoer'biljetten hier vau toepassing zijnde.
0

Versending
§ 3.

der goederen

met

Wanneer editor de goederen

beurtschepen.
met een schip of

(1) Ten aanzien van de zeep, moet de hoeveelheid en soort
an de fusten (hetzij heele, halve, kwart of achtstc tonnen)
n de biljetten worden ingevuld, zoo mode, !>ehalve denommers van het vaatwerk, ook het bijzonder merk van den zeeplieder. (Res. van den 8sten Junij 1832 no. 10 B , en van
''en30sten July daaraanvolgende, no. 10 B,Verz. no. 91 en 125).
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schu.it, in eeue taste eu geregelde bcurt varende , worden verzonden , is hot voldoende dat enkel het beurtschip
of de beurtschuit worde opgegeven, dewijl, ingeval de
goederen , gedurende den vervoer , uit zoodanig beurtschip
of schuit in- of op een vaar- of voertuig van een , ter
plaatse der afzending onbekend parliculier , schipper of
Toerman zoude moeten worden overgeladen , diens naam
en die van zijn vaarluig of voertuig, door de ambtenaren ,
ter plaatse der overlading, op het biljet moet worden ingevuld en to dien einde op hetzelve gesteld: verder per
schipper of voerman
. . . {den naam van
schipper
van de
of voerman en vaar- of voertuig- , ter plaatse
overlading
, door de ambtenaren
aldaar
inlevullen).
(Res. van den 29sten October 1827 , no. 151, Verz.no. 139).
Foorschrijten

, aangaande
de tijdsbepaling
geldigheid
der
biljetten.

voor de

§ 4. Wat den op de biljetten te bepalen tijd voor den
vervoer betreft, dezelve behoort zoodanig te worden beperkt, dat er geene mogelij kheid bestaan kan om van het
biljet een tweede maal gebruik ta maken ; voorts wordt in
het geval , dat de goederen naar elders le lande worden
vervoerd, de tijd tweeledig gesteld , te weten , een tijd
tot den tertoer uit de gemeenle zelve eu eeu tot den verderen vervoer van daar , terwijl geen vervoer meer plaats
hebben mag, wanneer do, op hel Rijks gelei-biljet daartoe
bepaaldou tijd verstreken en niet verlengd is , vddr dat
de goederen, bij den ontbieder zijn bezorgd. (Res. van
den lsten Nov. 1825, no. 66, Verz. no. 147; van den
25steu Sept. 1827 , no. 164 en 6den Nov. daaraanvolgende
no. 3 3 , Verz. no 130 en 155 on van den 28sten Febr.
1834 , no. 189 , Verz. no. 90).
Maatregelen

om de afgifte der gelei biljetlen
bespoedigen

te

§ 5. In die gcvallen dat op zekere dagen , zooalsmarktdagen en dergelijken , er veelvnldige expedition moeten
plaats hebben , behoort de gelegeuheid aan de belanghebbenden te worden gegevcn , om de door heu benoodigde
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biljetten tijdig en ten spoedigste te kunnen Yerkrijgen, bij
voorbeeld, door ook daags te voren de aangifte tot reririjging Tan de yereischte dokumenten le doen , ten einde
die bij voorraad op te maken en tijdig te kunnen afgovon ,
met dien verstande , datdaarin, en foornamelijk metopzigt
tot de tijdsbepaling , binnen welken de uitslag en rerToer
moet plaats hebben , later geene verandoring worde gebragt,
dan op autorisatie of met voorkennis Tan den eersten ambtenaar in loco, ingevolge art. 132 deralgemeene wet, en
dat overigens door de Ontrangers al dat gemak en gerijf
in de afgifle der dokumenten moet worden rerleend , als
bij art. 316 der evengenoeuide wet is bedoeld
(Res. Tan
den 14deu April 1834, no. 59, Ferz. no. 124).
Verbod

om onderscheidene soorten van
accijns-goederen
op hetzelfde biljet te vermelden.

§ 6. In geen geval, hoegenaamd , mogen onderscheidene
soorten Tan accijns-goederen , op hetzelfde gelei-biljet vcrToerd , maar voor ieder soort dier goederen eenafzonderlijk gelei-biljet afgegeven worden. Alleenlijk kan worden Tergund de afgifto Tan slechts een zoodanig biljet,
in geval gedisteleerd Tan onderscheidene sterkte , van denzelfden afleveraar aan denzelfden ontbieder, wordt verzonden , mits nimmer buiten- en binnenlandsch gedisteleerd op een biljet begrijpende. (Res. Tan den 20sten
Sept. 1834, no. 70, Verz. no. 193).
Verbod

om goederen',
voor verschillende
stemd, op hetzelfde gelei-biljet
te

personen
plaatsen.

be-

§ 7. Accijus-goederen, die op gelei-biljetten worden
Tervocrd, mogen , in geen geval , elders , dan ter plaatse
op net gelei-biljet aangewezen , en dus nergens anders ,
hetzij gehcel, hetzij gedeeltelijk , worden gelost en ingeslagen , zoodat , bij vervoer dier goederen , wanneer dezelve
naar meer dan eene plaats of voor verschillende personen
in eene en dezelfde plaats zijn bestemd, voor elke te lossen parti) of gedeelte der lading een afzonderlijk geleibiljet ter plaatse van den uitslag of afvoer moet worden
genomen , ten einde dezelve daarmede te dekken tot de
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vrezenlijke plaats Tan den inslag. (Res. Tan den 16den
Aug. 1825, no. 20, Ferz. no. 97).
T W E E D E

A F D E E L I N G .

JUSTIFICATIE TAN DEN WETTIGEN INSLAG DER
GOEDEREN.

Dokumenten
ter justificatie
over te leggen.
§ 8. Geen gelei-biljet mag worden afgegeven , dan op
vertoon eeuer kwitantie Tan betaalden accijns of vrocger
Terkregen gelei-biljet, luidende op naam van den aangever , ten bewijze ran den wettigen uitslag in bet lokaal
of de bergplaats waaruit men den uitslag verlangt te doen.
(Res. Tan den 13den Sept. 1824 , no. 8 9 , Verz. no. 129
en den 14den April 1834, no. 59, Verz. no. 124).
Afteekening
der dokumenten
bij § 8 bedoeld.
§ 9. DiensTolgens behooren de Ontvangers naanwkeurig
de hoeveelheid der vervoerde accijns-goederen op den rug (1)
van het aan hen vertoonde dokument, aan te teekenen ,
met vermclding van den datum en hel nommer van het
door hen afgegeven gelei biljet, ten einde, in het geval
Tan een tweede of meerdere aanvrage, op vertoon ran
eerst gemeld dokument, de Ontvangers in staat gesteld
zouden zijn , om te kunnen nagaan of dit dokument eene
genoegzame hoeveelheid goederen tot den verlangden vervoer , aanbiedt. (Res. van den 31sten Julij 1823 , no.
131 , Ferz. no. 124, en van den 4den Oct. 1841, no.
107 , Ferz.. no. 168).
Geene kwitantien
ter justificatie

wegens plaatselijke
belastingen
van inslagen
aanlenemen,

,

§ 10. Geene kwitantien wegens belaalde plaatselijke
belastingen , of Tan aflevering uit plaatselijke entrepots ,
kunnen als bewijzen van wettigen inslag, aangonomen
worden. (Res. van den 9den Novemb. 1824, no. 26 ,
(1) Namelijk op dat gedeelte van den rug, hetwelk de
druk- of ingcvulde schrijfletters bevat, en zulks alzoo schrij«ende, van het beneden naar het boveneinde der kwitantie of
van het biljet.
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Vers. no. 160), evenmin als vervoer-biljetten. (Res. van
24—1829),
den 30sten Decerab. 1828 , no. 53 , Fers.no.
waaruit volgl, dat bij aldien de ontbieder den accijns niet
ter plaatse van den inslag heeft belaald , hij ook nimmer
een gelei-biljet ter verzending zijner goederen kan bekomen.
Biljetten

af te geven in geval
verplaatsing.

van verhuizing

of

§ JI. Voor den Terroer Tan gedisteleerd bij verhuizing
of verplaatsing van niet neringdoende , kunnon gelei-biljetten , zonder vertoon van bewijs van deugdelijken inslag , door den Ontvanger worden afgegeven, doch er
zal, lot voorknming dat van de voor de bedoelde gevallen
af te geven biljetten geen verkeerd gebruik wordt gemaakt , in dezelve van de bepaalde bestemming moeten
blijken , ten welken einde in die dokumenten duidelijk
behoort te worden uitgedrukt, » dat het biljet is afgege» ven op grond van art. . . . der wet op het i ' J ^ J , ^
»gedisteleerd , zonder vertoon van bewijs van deugdelij» ken inslag cu mitsdien dadelijk , nadat daarvan tot den
r. vervoer gebruik is gemaakt , als nietig en van onwaarde
» i s aan te merken." (Res. van den 14den Mei 1844,
no. 52, Vers no. 134).
D E R D E

A F D E E L I N G .

BIJZONDERE VOORSCHBIFTEN , TEN AANZIEN VAN G E L E I BILJETTEN VOOR DEN VERVOER VAN SOUIUIGB
SPECIALE ACCIJNS GOEDEREN.

Zout.
§ 12. Wanneer er accijns wegens zout wordt betaald
en het zout naar eene andere gemoente moet worden vervoerd , zullen de Ontvangers op hct accijns-biljet moeten
doorhalcn dc woorden , die tot den vervoer betrekking
hebben , eu voorts gelijktijdig met die kwitantie afgeveu
een ongezcgeld gelei biljet, hetwelk aan de kwitantie van
belaaldcn accijns (nadat in dorso van dezelve de partij
zal zijn afgesch.-even) zal moeten worden gehecht ; zul-
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lende milsdien geeno gelei biljetten kunnen worden verloond op vertoon van kwitantien ran betaalden accijns
voor zout, zoodra die kwitantien iu andere gemeenten
zijn afgegeven. (Res. van den lslen en 29sten Novemb.
1825, no. 65 en 68, Verz. no. 148 en 160).
Zoodra een bandelaar in zout uit eene andere gemeente
zout heeft ingeslagcn , onder geleide eener kwitantie van
betaalden accijns , aan welke , uit kracht van bovenvermelde Resolutie , een gelei-biljet is geannexeerd , kan hij ,
op vertoon dezer dokumenten, gelei biljetlen tot verderen
uitslag bekomen. (Res. vau den 2 lsten Oct. 1826 , no.
42 , Verz. no. 133).
Geslagt.
§ 13. Voor den vervoer van partijen versed vleesch of
spek , de 50 ponden te boven gaande, behoeft geen consent-biljet te worden afgegeven , zijnde een gelei-biljet
voldoende. (Res. van den 28sten Febr. 1833 , no. 54 ,
Verz. no. 19).
Bij Res. van den 3den Maart 1838, no. 137
(Verz.no.
19) , is den Ontvangers aanbcvolen , om zoo veel mogelijk
te zorgen dat er geene gelei-biljetten worden afgegeven ,
voor meerder ponden versch vleesch of spek , dan het vee ,
geslagt zijnde, gerekend kan worden, schoon te hebben
opgeleverd , volgens de wigt, op de te vertoonen accij nskwitantie vermeld . alsmede om , bij afleveringen van onafgehakt vleesch , in de daartoe vereischte consenten , even
als op den rug der vertoond wordende accijns kwitantien ,
de gedeelten of stukken van het goslagte vee , zoo veel
mogelijk , te omschrijven. (Res. van den 5den Maart 1838,
no. 137 , Verz. no. 19).
Gemaal.
§ 14. Ofschoon volgens den duidelijken letter van art.
59 der wet op het gemaal , van don 29sten Maart 1833,
geen vervoer van meel van belast graan , boven de hoeveelheid van 10 ponden , mag plaats grijpen , ten zij voorzien
van een der biljetten , in dat arlikel opgenoemd , kan
echter , bij verhuizing van een" bakker , meelverkooper of
anderen indezen accijns betrokkenen fabrikant, tralikant
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of neringdoende , voor hot verToeren ran zijnen Yoorraad
meel Yau belast graan , oen gewoon gelei-biljet afgegeyen
vforden , mils op hetzelve van de verhuizing blijke. (Res.
ran den 19den Augustus 1833. no. 131, Vers. no. 162).
Voor den uit- en inslag yan brood , gebak of meel, door
bakkers of meelverkoopers aan elkander , uit krachteyan
art. 42 der boyen aangehaalde wet geschiedende , moet
het gewone gelei-billet worden gebruikt. (Res. yan den
2den April 1833, no. 50, Verz. no. 31).
Voor den vervoer yan meel, bestead tot voeding ran het
yee, kunnen ongczegelde gelei-biljetten , gebruikt worden.
(Res. van den 7den Januarij 1836 , no. 63 , Verz.no
2).
Wijn.
§ 15. Op aanvrage yan welbekende wijnhandelaars,
kunnen door de Ontvangers op de binnen kantoren ongezegelde gelei-biljetten worden afgegeyen tot den vervoer van
wijn naar het terrein van toezigt aan de zeezijde , oniscb.royen bij art. 177 der algem. wet van den 26sten Aug.
1822, ten einde den kooplieden, winkeliers en debitanten
op dit terrein , het nakomen der voorschriflcn van het 18de
hoofdslnk dier wet, te vergemakkelijken ; zullende , om
het biljet geldig te doen zijn tot dekking yan den inslag
hetzelve bij den uitslag, in-of oplading , met vermelding
van dagen uur, door's Rijks ambtenaren moeten worden
afgeteekend, en gelijkelijk de inslag op hetzelve , door
een lands- of plaatselijk beambte , of ander publiek persoon , behooren te zijn bevestigd. (Res. van den 19den
Sept. 1831, no. 352, Verz. no. 180).
De gelei biljetten , welke, volgens art. 166 der evengomcldo algem. wetrereischt worden, tot den Terroer Tan
wijn, in het bij art. 177 derzelvcr wet omschreyen terrein ,
zijn almede niet aan het zegelregt onderworpen. (Res.
Tan den 16den Maart 1830, no. 9 6 , Verz. no. 41 , en
Tan den 29sten Sept. 1838, no. 237, Ferz. no. 100).
Gedisteleerd.
§ 16. Ingeval de graad Tan sterkte van het met geleibiljetten verzonden gedisteleerd , meerder is dan de ontbieder , werkelijk ontboden heeft en hij hetzelve mogte
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vreigeren , moot de aileveraar zelve omzien naar middelea
om zich ran den geweigerden drank te onldoen, daar de
Adm. iieeft Terklaard zich daarmede niet le moeten inlaten , zijnde het den aileveraar rrijgelaten , om met Ovcrlcgging yan het gelei-biljet en yan voldoende bewijzen ,
dat do party gedisteleerd nog workelijk in haar geheel
en onafgeleverd ter plaatse harer aankomst is liggende ,
zich bij request aan de Hoofd-Administratie te vervoegeu ,
ten eiudo de yereischte toestemming tot wedervervoer van
dezelve, van de plaats harer tegenwoordigo ligging, te
bekomen. (Res. vau den-idea Nov. 1828. no. 72, Ferz.
no. 167).
Fervolg van § 16.
§ 17. Tot bewijs van wettigen inslag, voor den vervoer
van veraccijnsd gedisteleerd , behoeft men wel kwitantie
tan betaalden accijns te vertoonen voor dezelfdo soort van
dranken,
maar juist niet van dezelfde sterkte,
als die
welke men op gelei-biljet vervoeren wil, daar de evenbedoelde kwitantien altijd gedisteleerd van J O graden of
(100 p. c.) tot die gehalte herleid , moeten vermelden,
lorwijlmen in het geval kan zijn om gedisteleerd van mindere of meerdere graad op gelei-biljetten te vervoeren. (Res.
van den 30sten September 1828 , no. 166, Fen. no. 166).
Echter kunnen geene gelei-biljetten , voor de verzending
van likeuren worden afgegeven , op productie van kwitantien van betaalden accijns voor gedisteleerd van , of herleid tot tien graden. (Res. van den Jden November
1828, no. 78 , Ferz. no. 166) , ten ware een fabrikant
van likeuren aan den Ontvanger aangifte mogt hebben
gedaan , om uit het door hem , onder betaling van den
accijns, ingeslagen binnen- of buitenlandsch gedisteleerd
(bij voorb. 10 vaten) zoete likeuren te zullen vervaardigon , als wanneer , hetzij dat uit die fabrikaadje al dan
niet eene vermeerdering van vocht zal ontstaan (bij voorb.
van 2 vaten) , deze fabrikant, ten gevolge zijner aangifte,
welke door den Ontvanger op het dokument van iuslag
van het gedisteleerd moet worden aangeteekend , een gelei-biljet kan bekomen, om de hoeveelheid van 12 vaten
zoete likeur in eens uit zijne fabrijk, zoo aan eenen an-
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deren porsoon , als aan zich zelvou iu eenen andereu ,
vau zijne fabrijk afgescheidene, bergplaals op te si aan;
terwijl in hel laatste ge?al , op vertoon van het gelei-biljet,
aan den labrikant zoodanige verdere gelei-biljelten kunnen worden afgegeven, voor den uitslag uit deze van zijne
fabrijk afgescheideue bergplaats, als hij ter verdere verzending van zijn fabrikaat, iu Meniere hoeveelheden,
mogt verkiezen en wel tot aan de genoemde hoeveelheid
van 12 vaten.
(Res. van den 19den Januarij 1829, no.
14, Verz. no. 9). Op de biljetten, voor den vervoer van
deze zoete likeuren (stroop van punch daar onder begre •
pen , als behoorende onder het gedisteleerd , hetwelk zonder gelei-biljet niet vermag te worden vervoerd, (Res.
van den 31sten M .art 1832 , no. 38 B , Verz. no. 56)
zal dan moeten worden vermeld : zoete likeur , gestookt
of bereid van buiten- of binnenlandsch gedisteleerd , van
eene sterkte v a n . . . . graden. (Res. van den 27sten Junij
1835 , no. 189 , Verz. no. 104).

Striker,
§ 18. Ten aanzien van de afleveringen van suikers , het•y ruwe of gerainneerde , boven de hoeveelheid van drie
ponden , uit het binnenste des Rijks naar op het terrein ,
omschreven bij art. 177 der algemeeue wet van den 26
Aug. 1822 , gevestigde handelaars on winkeliers, kan
de Ontvanger der accijnsen .overdo plaats van aflevering,
gezegelde gelei-biljetten voor zoodanigen vervoer uitreiken ,
welke biljetten de suikers op het gedachte terrein tot aan
de plaats van den inslag zullen begeleiden en voor den
ontbieder kunnen strekken , om er de wettige herkomst
van te bewijzen, terwijl echter, ten aanzien vau geraffineerde suikers als accij ns-vrij goed , iu de tweede linie ,
omschreven bij art. 162 der evengemelde wet, de vervoer
niet door gelei-biljetten maar door binneulandsche pooten
moetgedekt zijn. (Res. van den lOden April 1832 , no.
22 B , Verz. no. 70 ; — § 2 van art. 40 der wet van den
23sten December 1833, (Staatsblad
no. 71; Res. van
den 5den Febr. 1834, no. 108 , Verz. no. 69 ; van den
24sten Dec. 1835 , no. 108 , Verz. no. 178 ; van den 13den
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Fcbr. 1837 , no 37 , Vert. no. 32 en tan den 17den
Aug. 1841 , no. 55, Verz no. 128). Dil belet echter niet
dat eigonlijk alleen den vervoer ran suiker op het meergemeld terrein van loezigt en niet daar bniten door geleibiljetten moet gedekl zijn.
Wanneer er vrage is van den vervoer van verschillende
soorten vau geroffineerde suiker, is een gelei-biljet daartoe voldoende, doch wanneer er en geraffineerde enruwe
suiker vervoerd wordt, wordt er voor elk dezer beide
soorten een afzonderlijk gelei-biljet vereischt. (Res. van den
lOden Dec. 1841 , no. 73 , Ferz. no. 206).
Zeep.
§ 19. De voorschriflen , hier voren § 12 , ten aanzien
van het zout, gegeven , zijn ook toepasselyk op de naar
elders bestemde, veraccijnsd wordende harde of zachte
zeep. (Res. van den 5den Junij 1832, no. 24 B , Vet z.
no. 88).
Turf.
§ 20. De vervoer-biljetlen , afgegeven, ingevolge art.
18 van het Reglement op de irreguliere veenderijen , zijn
voldoende om den turf over het onvrije lerritoir , te begeleiden , zonder dat daartoe teveus een gelei biljet vereischt wordt. (Res van den 15den November 1834, no.
61 , Ferz. no. 222).
Voor den vervoer van turf boven de vijf tonnen, uit
irreguliere veenderijen, op het terrein van toezigt, behoeven geene gelei-biljetten te worden afgegeven , zoodra de
Burgemeester den tijd tot vervoer van turf op de uitgegeven wordende consenten, zal vermelden (Res. van den
6den Augustus 1835, no. 40, Verz. no. 116).
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V I E R D E

A F D E E L I N G .

ALGEMEENE

'Ferbod

tot afgifte
venten

BEPALINGEN.

van gelei-biljetten
voor het
van
accijns-goederen.

rond-

§ 21. Het afgeven van gelei-biljetten tot het rondventen van accijns-goederen is verboden.
(Res. van den
18den Julij 1826, no. 23, Vers. no. 105).
Vervolg

van § 21.

§ 22 Een Ontvanger die een zoodanig gelei-biljet door
een' anderen Onfvanger afgegeven zoude eerbiedigen en
daarop eenige afschrijving verleent, of andere nieuwe biljetten afgeeft, is gehouden om dadelijk uit zijne eigene
zak het bedrag van den accijns voor de voile party , op
dat biljet vermeld, aan 's Rijks kasse op te leggen , onverminderd het verbaliseren tegen de vervoerders, op
grond der wetten , bij a'dien, zij bevonden worden goederen te vervoeren op biljetten , welke niet naauwkeurig ,
volgens de vereischten zijn ingerigt, of wier inhoud, wat
de hoeveelheid , soort of gehalte betreft, niet overeenkomstig met het vervoerd wordende mogt worden bevonden;
mitsgaders onverminderd zoodanige zwaardore slraffen als
bij eene herhaalde overtreding, door eenig Ontvanger,
van zijne verpligtingen in deze , zal bevonden worden te
hebben verdiend. (Res. van den 28slen October 1827 ,
no. 152 , Ferz. no 140).
Boete

te verbeuren
in achlnemen

, door de Ontvangers
bij het
der voorschriflen
van § 21.

niet

§ 23. Bij aldien eenig Ontvanger , zich aanpligtverzuim
mogte schuldig maken, van , bij de afgifte van gelei biljetten , niet alios in acht te nemen , hetgeen bij de bestaande instructien is voorgeschreven , zal hij dadelijk nade
ontdekking daarvan , in zijn tract omen t of belooning , voor
eenen , na mate van omslandigheden , langeren of korteren
tijd, mits nimmer minder dan voor een maand, worden
geschorst, en zullende , met opzigt tot de percentsgewijze

belooning, een twaalfde gedeelte van deze zij ne jaarlijksclic
belooning bet bedrag uitmaken dor soinmen , wegens elke
inaand , o?er welke do schorsingloopt
(Res yanden29steu
Oct. 1827, no. 152, Verz. no 140).
Vervoer

van aangehaalde

accijns-goederen.

§ 24. Wanneer aangehaalde accijns-goederen op den
voet van art. 242 der algeineene wet worden ontslagen en
den vervoer daarvan door een gelei-biljot moet zijn gedekt,
kan die vervoer op een zoodauig biljet vrij van zegel ,
Verz.
plaats hebben. (Res. vau den 30steu Decb. 1835,
no. 42).
Verbod

van afgifte

van verhladde

biljetlen.

§ 25. De voorschriflcn bij § 45 van de Yerordeningen op
het stuk der vervoor-biljetton , hier voren , venneld , zijn
ook van toepassing op de gelei-biljetten.
V I J F D E

A F D E E L I N G .

VISITATIE EN VERIFICATIB.

Bepalingen
, nopens de visiiaiie
gelei-biljetten
verzonden

der goederen
wordende.

op

§ 26. Ten aanzien der hicrboven bedoelde visitalie, behoort het navolgende te worden in ach t gcnoinen :
a. De belanghebbenden, zullen alvorens van de biljetlen
eenig gebruik te maken , dezelve stellen in handen
van de ambtenaren tot de recherche, die verpligt zijn
de goederen kosieloos te visiteren , of des noods te
verifieren , en van hunne bevinding te doen blijken ,
door het stellen vau hun visa,
op den rug van het
dokument. (Res. van den 13den September 1824,
no. 89, Verz. no. 129).
b. De goederen , voorzien van het geviseerde dokument,
ter plaatse van hunne bestemming aangekomen zijnde,
zullen de biljetten dadelijk, immers zoo spoedig mogelijk, worden vertoond aan den Ontvanger, of, bij
gebreko van denzelven , aan den eersten ambtenaar tn
loco, die, zonder verwijl , de noodige orders zal stel-

92
len , ten einde de goederen op nieuvr bij den inslag
worden onderzocht , orereenkomstig te zijn, met den
iuhond ran de dokumenten, waarran de beambten,
mede door het stellen ran een visa,
zullen moeten
doen blijken. (Res als boren).
c. Om den uit- en inslag , voor zoo rer zulks wordt roreischt, te constateren , is een eukel ambtenaar genoegzaam , ten zij do berinding bij de risitatie mogt
aanleiding geren tot bekeuring .alswanueereen tweede
des beroegden moet geroepen worden om daario te
deelen en mede te rerbaliseren; terwijl ladin" ea
daarop te rolgen rerroer , zonder dat op de daartofl
strekkende gelei biljetten de noodige er kendo afteokening geronden wordt, strafbaar te bcscliouwen is ,
rolgeus art. 212 der algem. wet, wanneer het dokument niet dan onder ezpresse roorwaarde ran ouderworpenheid aan risitatie, is afgegeren (Res. ran den
13den Sept. 1824, no. 89, Ferz no. 129; ran den
2den Nov. daaraanvolgende no. 2 , Ferz. no. 15? en
Tan den 24en Decb. 1835, no. 108, Verz.no. 178).
d. Wanneer uit eenig biljet bl'ykt, dat de risitatie bij
den uitslag is gerorderd , doch dat de rerroerde goederen niet bij den uitslag zijn gevisiteerd , moot de
vervoerde partij worden beschouwd als niet gedekt
door een behoorlijk biljet en deswege alzoo procesverbaal opgemaakt; liggende de bevoegdheid tot visitalie opgesloten in art. 147 der algemeeue wet (Res.
ran den 4deu Oct. 1841 , no 107 , Ferz. no. 168).
e. In dien de risitatie wordt raadzaam geacht, eu daarbij het zeldzaam geval mogt bestaan , dat niet een
ambtenaar van de actiere dienst , ten platten lande ,
ter plaatse zou aauwezig zijn , zal de Ontvanger zelfs,
ten gerij ve der ingezetenen , zich daartoe moeten rer
ledigen , ook i bij deu inslag , waarbij echter geene
risitatie te pas koml, dan in zoo rerre men roor de
aangebragte goederen mogt rerlangen le behouden het
regt ran naderen rerroer, of weder uitslag in grootere hoereelheden , dan bij de wet van de formalileit
ran dokument zijn rrijgesteld. (Res vaa den 13 Sept.
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1824 , no. 89 , Fe,z. no. 129 ; Tan den 2en NOT. 1824
no. 2 , Vers. no. 157 cn Tan den 24sten Dec. 1835
no. 108, Vert. n*. 178).
/ . Door Tisitalie wordt in dezen niet Terstaan , zoodanij
naauwkeurig onderzoek Tan juiste hoeveelheid en sterk
te ran het gedisteleerd, als waaitoe het gebruik Tar
expresselijk daartoe geschikte instrumenlen, wordt ge
vorderd , gelijk bij uitvoer onder afschrijTing of res
titntie Tan accijns; zijnde het bij TerToer op gelei
biljetten genoeg, om dan tot de meer gozette yisitatie
OTer tegaan , wanneer bij Tergelijking van de goederen
'met het dokument, zich daar tusschen ophetoogeen
kennelijk verschil mogt doen ontdekken. (Res. van
129).
den 13den Sept. 1824, no. 89, Verz.no.
g. Na mate zulks in de beslolene steden ten gerijveder
particulieren kan strekken . zonder gelegenheid tol
misbruik te geven , kan de visitatie bij uitslag naar
eene andere gemeente , in plaats van als gewoonlijk ,
bij en gedurende dein- of oplading , te geschieden ,
worden verschoven tot bij den uitgang der bezelto
poorten of uitgangen te water, doch bij uitslag moet
en mag de visilalie niet anders gedaan worden , dan
bij aankomst der goederen ter bestemming , TOO> of
slaande de lossing , en alzoo voor dat dezelve door don
ontbieder tot en onder zich genomen zijn. (Res.
van den 2den Novemb. 1824, no 2 , Verz. no. 157
en van den 24sten Decb. 1835 , no. 108 , Verz. no. 178)
h. Wanneer tusschen de afgifte Tan het gelei-biljet er
de daarop gedane visilalie bij uitslag , een zoodanij
verwijl heeft plaats gehad, dat van den in het do
kuineut tot den vervoer verleenden tijd niet genoe
overblijft om de beste.uming te bereiken, zaldeamb
tenaar op hetzelve het uur en den dag nitdrukken
waarop de visitatie door hem is verrigt, en van well
tijdstip alsdan de termijn tot verToer zal geacht wor
den te bcginnen. (Res. als boven.)
i. Behoudens het regt en de bevoegdheid aan den Ont
vanger of ander superieuren ambtenaar verbleven .
om bij gegrond vermoeden van misbruik of sluiket
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rij , alle kwantiteitcn accijns goederen , waarvan de
vervoer , volgens de welten, niet zonder dokumenten
mag gescliiedeu, aan de visitatie bij uitslag le onderwerpen , wordt van deze formaliteit vr'ugesteld de
volgende hoeveelhcden: w i j n twintig
kannen gepond i s t e l e e r d , zestien kannen z o u t zestig
den , h a r d e o f z a c h t e z e e p zestig ponden en
s u i k e r vijftigponden.
(Res. van den 13deu Sept.
en van den 2denNovb. 182-4, no. 89enno 2, Ferz.
no. 129 en 157; — yan den lOden April 1832 , no. 22
B , Verz. no. 70 en yan den 27stcn Decb. 1833, no.
137, Verz. no. 42).
k. l n zoodanige belangrijke steden of plaatsen waar dit
noodig wordt bevonden, wordt de visitatie bij den uitslag dan alleen vereischt, wanneer het weltig aanwezen der goederen, waarvan den uitslag wordt verlangt,
bij den Ontvanger in twijfel wordt getrokkeu , of eene
behootlijke hoeveelheid zulks noodig maakt. (Res vau
den 14den April 1834, no. 59, Ferz. no. 124).
In de bij deze en de vorige § bedoelde gevallen zal
de Ontvanger op den rug van het dokument , boven
zijne naamleekening stellen het woord gezien , hetwelk
tot den uitslag en vervoer van gelijke kracht zal zijn
alsofde afteekening door eenen beamble van dead ieve dienst geschied ware , ten blijke dat de goederen
aan de visitatie zijn oiidcrworpen geworden. (Res.
van den 2den Novb. 1824 , no. 2 , Verz. no. 157 ,
van den 24 Dec. 1835, no. 168, Verz. no 178).
Het is echter den Ontvangers, bij Res. van den 25sten
Decb. 1840, no. 9 (Verz. no. 166), nadrukkelijk
aanbevolen om geene eenigzins aanzienlijke hoeveelhcden zout van de visitatie vrij te stellen , wanneer
zij niet do voile overtuiging meenen le hebben dat
het aangevraagde gelei-biljet wezenlijk enkel en alleen moet dienen voor den vervoer van de daarin vermelde hoeveelheid naar de bestemmingsplaats.
/. Wanneer de uitslag geschiedt van onderscheidene artijen , op denzelfden dag , wordt, in zoodanige ' jiangrijke steden of plaatsen , waar dit noodig "..i worden
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bevonden, niet vereischt om dezelve aan de verpligling der visitatie bij den uitslag te onderwerpen , voor
zooveel men door de visitatie van ecue parly , de zekerheid verkregen heeft, dat de voorraad , waarvan
men den uitslag gedceltelijk verlangt , wettig voorhanden is. (Res van den Uden April 1834, no. 59,
Verz. no. 124).
Bij de verificalie van vervocrde dranken, moeten de
met de constatering belaste ambtenaren , in overeenstemming met § 2 hiervoren, den waren graad van
sterkte van gedisteleerd , volgens de onder no. 100
van de Verz. van 1830, voorkomende tafel voor de
sterkte van gedisteleerd , bij de afteekening der biljetten , vermelden. (Res. van den 29sten January
1830, no. 3 6, Verz. no. 14). Wanneer or verschil
in de constatering van den graad sterkte, ter plaatse van den inslag , met dien , opgegeven en afgetcekend van den uitslag, wordt bevonden , behoort
men te handelen op dezclfde wijze , als bij § 15 en
16 van de Verordeningen omtrent de
vervoer-biljet'
ten, hiervoren is voorgeschreven. (Res. van den 4dou
Nov. 1828, no. 72, Verz. no. 167).

V O L G B R I EVEN.
Gevallen

waarin

die worden

vereischt.

§ 1 . De volgbrieren worden gebezigd :
a. Ten geleide der goederen, Iangs de ririeren of te
lande ingevoerd , ran het eerste kantoor , naar dat
ran lossing of betaling , en. om die , hetzij onmiddellijk , hetzij onder geleide van eenen nieawen volgbrief ,
te doen rertrekken naar de entrepots, waarroor dezelre op een of ander dezer kanloren kannen zijn
aaugegeven. (Art. 40 der alg. wet).
6. Ter begeleiding ran die goederen , welke ter zee zijn
ingeroerd, ran do bij de generate Terklaring aangewezene losplaats naar de entrepdts , waarTOor dezelre
zijn bestemd. (Art. 95 der alg. wet).
c. Om de goederen te rergezellen ran het eene entrepot
naar het andere , ingeval de entrepdts niet iu dezelfde
gemeente gelegen zijn. (Art. 98 der alg. wet).
d. Ingeval ran uitslag ran accijns goederen uit eenig
publiek of partiknlier enlrepdt, om , onder genot
ran doorloopend crediet of ran crediet op term?jnen
te worden ingeslagcn. (Resn. ran den 29sten Januarij
1824, no. 70, Ferz. no. 22; — ran den 7den April
1830, no. 65, Ferz. no. 57en ran den lOden July
daaraanrolgende , no 28, Ferz. no. 106).
e. Bij uitslag ran accijns goederen uit een entrepot, om
elders , dan ter plaatse ran den uitslag , te worden
reraccijnsd. (Res. ran den 7den Maart 1826 , no. 67 ,
Verz. no. 35).
/ . Ingeral ran onmiddellijke rerzending ran accijns-goederen, welke op prorisionele consenten tot lossing
nit zeeschepen zijn gelost, naar andere plaatsen binnen
hetRijk , om aldaar op rekening ran doorloopend ere-
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diet opgenomen , of onder betaling Tan accijns ingeslagen te worden. (Res. Tan den 18den Julij 1826 ,
no. 45 , Verz. no. 106).
g. Bij invocr ran belaste granon door buitenlanders ,
beslemd om op molens op Nederlandsch grondgcbied
gelegen, te worden gemalen. (Res, Tan den 6den
Julij 1833, no. 78 , Vers no. 115)
h. Voor den TerToer Tan gestrande of geborgene goederen. (5de Hoofdsluk der alg. wet).
Gevallen

, in welke

afzonderlijke
vereischt,

volgbrieven
.

worden
• .

§ 2. Er moeten altijd afzonderlijke volgbrieven afgcgoTen worden roor de onderscheidene bij hot iukomen aangegorene losplaatsen , zoo mede voor aan den accijns onderworpene goederen. (art. 40 en 46 der alg. wot).
Wanneer ruwe suiker, op eenen volgbricf vermeld , in
een en hetzelfde vaariuig moet worden TerToerd , en i n goval er meer dan een Taartuig tot den Tcrvoer vereischt
wordt , moet Toor elk raarloig een afzonderlijke volgbrief
worden afgegeren. (Res. Tan den 2den Novb. 1840, no.
69 , Verz. no. 133).
Invulling

der

volgbrieven.

§ 3. De volgbrieven zijn noch aan collectief- noch aan
formaat-zegel onderworpen. (Res. van den 5den Maart
1823, no. 185 , Verz. no. 36).
In het algemeen zal men bij de invulling van volgbrieven in acht nemen , hetgeen te dien aanzien bij § 2 der
Voorschriflen omtrent den verroer van accijns-goederon op
gelei-biljetten hier voren, is opgegeven.
Voorts moet nog worden ingevuld :
1°. In het geval bij letter a § 1 , het kantoor waar de
goederen zullen worden gevisiteerd. Wanneer op dat kantoor de volgbrieven , na gedane visitatie , worden verwisseld , om de goederen le vergezellcn naar de p'aats hunner bestemming, zal men de kantoren aanwijzsn, langs
welke dezelve zullen worden yervocrd en de vdgbrieyen
vertoond ;
5
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2 . In hel geval Tan letter b ran § 1 hiervoren bedoeld ,
het nummcr en de datum der generalo verklarina, en
overeenkomstig dezelve, de aanwijzingen van den°naain
van den schipper , van het schip en het land van waar
de goederen komen ;
3°. In het geval hij letter c van § I , bij elke verandering van enlrepfit, niet alleen op welke wijze en van
welke plaats de goederen zijn ingevoerd, maar ook het
tijdslip, waarop dezelve primitivelijk zijn geentreposeerd
geworden , en den tijd , gedurende welken dezelve successively in de onderscheidene entrepdts zijn verbleren ,
even als in dat waaruit zij worden uitgeslagen.
De invulling en onderleekening der certificaten van aflevering en visitatie op de volgbrieven , in de gevallen bij
letter / van § 1 bedoeld , geschiedt, ingevolgo, Res. van
den 5den Jnnij 1830, no. 1 (Verz. no. 94), door dexellde ambtenaren van do actieve dienst, die de consenten
tot lossing hebben onderteckend, zonder verdere designat e ; zullcnde deze ambtenaren zich nopens de identiteit
der goedoren, door vergelijking van de in die volgbrieven
uitgedrukle soort eu hoeveelheid met die, welke zij bij de
lossing en visilalie hebben bevonden , volkomen verzekeren.
s

Bestemming

van het origineel en van het
duplikaat
of extract.

§ 4. Het origineel van den volgbrief, dient tol geleide
der goederen , gedurende den vervoer en de duplikaten of
extracten uit denzelven , worden , dadelijk na do afgifte
van de originelen , ten zelven dage , immers zoodra mogelijk, aan den Ontvanger of Entreposeur, ter plaatse
van de bestemming der goederen , opgezondeu. (Art. 40
der algomeene wet.)
Bij Res. van den 28sten Sept. 1840, no 72 (Verz. no.
116) is de opinerkzaamheid der ambtenaren, die zulks
kan aangaau en van alle belanghebbenden , in voorkomende gevallen, gevesligd op de volstrekte noodzakelijkheid , dat alio volgbrieven van inkomende ladingpn , ter
losplaats worden gesteld in handen van den Ontvanger ,
tot het erlingen van het vereischte visa en geene lossing
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geschiedo, dan in het btjwezen der beambten, alles in
overeenstemming met het bepaalde bij art. 47 en 48 der
algem. Tret , en dat deze formaliteiten moeten worden in
acht genomen , niet alleen op de gewone en erkende losplaatscn , maar ook ovenzeer op de zoodanige, op welke
de Tan den Rijn-ijk roorziene kolenschepen in het bijzonder mogten worden gedirigeerd.
Zuivering

en terugzending

der

volgbrieven.

§ 5. Na betaling ran den accijns , of debitering voor
denzelven , wordt daarvan de vereischto aanteekening op
den volgbrief gesteld en dezelve alzoo gezuiverd.
Voor goederen op entrepot aangegeven, geschiedt de
zuivering bij verklaring in dorso , gesteld door de ambtenaren ter opgegevene plaats, dat de daarin rermelde goederen aldaar in entrepot zijn opgenomen , en van de borgstelling, in geval ran opslag in fictief entrepdt.
Do wegens opslag in entrepdt afgeteekendo Tdlgbrieyen
en waarop het blijk ran debitering op het register Tan
entropdt is gesteld, behoeven niet in het zniverings-register ingeschreven te worden , zoo min als die voor aocijns-goederen afgegeven , waarop het visa der debitering
door den Controleur is gesteld , maar de woOrdcn , welke
tot dio inschrijving betrekking hebben , kunnen met de pen
worden doorgehaald (Res. van den lsten April 1837 ,
no. 91 , Ferz. no. 40).
Do gezuiverde volgbrieven blijven ten kantore van betaling of van het entrepdt berusten , en de extracten , na
van gelijke afteckening of verklaring als de volgbrieven
zelve voorzien te zijn , worden door de ambtenaren tijdig
aan het kantoor der afgifto terng bezorgd, ten einde de
aldaar gestelde borgtogt worde vernietigd. (Art. 49 der
algem. wet.)
In de gevallen dat de niet tijdige terugkomst der volgbrieven , ten kantore dor afgifte, ten gevolge van bijzondere omstandigheden , behooren de" Ontvangers aan hunne
ambtgenoten ten eersten kantore scbriftelijke kennisgeving
toetezenden , die zich daardoor bevoegd kunnen houdeu ,
om het doen aanzuireren van den gestelden borgtogt, naar
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bevind van zaken, en uiterlijk voor den tijd van eene
maand , na verloop ran den bspaalden termijn , op le
schorten. (Res van den 12den Decb. 1842, no. 100,
Verz. no. 213).
Vervolg

van § 5. — Visa

van den

Controleur.

§ 6. Do Ontvangers zullen, bij het terugzenden der
gezuiverde extract-volgbrieven , aan dezelve, wanneer er
dadelijke betaling van accijns , op de plaats der bestemming , is geschied , de duplikaat accijns-kwitanlien hechlen, welke formaliteit nog speciaal is aanbevolen , bij
Res. van den 15den Decb. 1838 , no. 118 {Verz. no. 135);
cn , in de gevallen dat de accijns-goederen , worden opgeslagen op doorloopend crediet, of in entrepot , of op
termijnen van crediet, zullen zij , voor de terugzending
van den extract-volgbrief, dezelve vertoonen aan den Controleur over hun kantoor, welke zich zal verzekeren , dat
de ontbieder werkelijk deswege, overeenkomstig den inhoud van den volgbrief, in rekening is aangeslagen , en
van dit zijn verrigte zal doen blijken op den rug vau het
extract.
Bovenstaande verordeningen zijn niet toepasselijk op
inslagen , op doorloopend crediet, op termijnen van crediet of in entrepdt, als die geschieden in dezelfde plaats
alwaar de lossing gebeurt. (Res. van den 29sten July
1828 , no. 120, Verz. no. 125).
Alio volgbrieven , strekkonde ten geleide van accijnsvrijegocderen , waarvan elders de regten moeten worden betaald ,
of waarran de gezuiverde terug ontvangst ten kantore der
afgifte , het zij in originali of bij extract aanleiding geeft
tot royement van gestelden borgtogt, mogen niet als gezuiverd worden aangenomen , dan voorzien van het visa van
den Controleur ter los- of bestemmingsplaats , ten blijke ,
dat de regten behoorlijk zijn voldaan en in de daartoo
bestemde registers zijn ycranlwoord, waardoor dan als
vervallen kan worden beschouwd de onderteekening van
deactenvan zuivering, door de ter visitatie gecommitteerde
ambtenaren. (Res. van den 12den Dec 1842, no. 100,
Verz. no. 213).
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Uilzondeting
op § 6.
§ 7. Het hechten der duplikaat-accijns-kwilantien aan
de gezuiverde extract-volgbricven , voor zoo veel den van
buiten 's lands , onder dadelijke betaling van den accijns,
ingeslagen wijn betroft , en welke accijns-kwitantien worden afgegeven uit het register (accijnsen
no, 7 bis) ,
zullen worden vorvangen , door eene naauwkeurige invulling , in het certificaat van verificatie en zuivering van
de bevondene hoeveelheid wijn , ten einde de Ontvanger ,
ter plaatse der afgifte van den volgbrief , zich daarnaar kan
rigten , hetzij iu de dadelijke verniotiging van den borgtogt , hetzij in het invorderen , casu quo , van den accijns
van de minder bevondene hoeveelheden. (Res. van deii
no. 186).
19den Sept. 1831, no. 349. Ferz
De uitdrukkelijke vermelding van de goverifieorde hoeveelheid wordt, in alien govalle vereischt , on dus , om
het evon of er al dan niet een verschil tusschen de aangegevene en bevondene hoeveelheid is ontdekt. — Wanneer er bij opvolgende grondige verificalie , iugevolgo art.
40 in verband met art. 211 der algem. wet,
minder
wordt bevonden dan is aangegeven , moet van dat mindere
de regten worden voldaan , ou , des noods , op den gestelden borgtogt verhaald. (Res van den 28slen Junij 1832,
no. 49 B , Ferz. no. 105).
Ferandering

van

bestemming.

§ 8. In de bij de biljetlen opgcgeveue bestemmiug der
goederen , hetzij in den naam van den ontbieder , hetzij in
de aangeduide wijze van inslag of anderzins , mag , buiten voorkennis vau den Arrondissements-Direcleur , waaronder de plaats van den inslag behoort , geene de minste
verandoringen wordeu gomaakt , wordende door denzelven
Directeur , bij het locslaan van zoodanige verandering ,
daarvan kennis gegeven aan den Directeur van het Arrondissement , waarin don volgbrief is afgegeven. (Res. van
den 5den Mei 1838, no. 103, Ferz. no. 41).
Uilzonderinq
§ 9.

op § 8.

Hiervan is echter uitgczonderd hot geval , dat de
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ontbieder, die op den volgbrief mogt zijn verineld, als
de goederen onder doorloopend crediet te willen inslaan , geen zoodanig crediet geniet , en dezelve alzoo verlangt onder betaling van den accijns in te slaan , kocdanige inslag door den Outraugcr ter plaatse mag worden
toegestaau , mils daarvan kennis gevende aan den Arrondissements-Directeur. (Res. van den 5den Mei 1838, no
103 , Ferz no. 41).
Invordering-

van den

accijns.

§ 10. De bepalingen betreffende de invordering van den
accijns, bij het niet of niet binnen den bepaalden tijd,
zijnde zes iveken na den tot transport toegekeuden tijd,
(art. 51 der alg. wet) len kantore der uitgifte terug komen ,
van vervoer-biljelten
, zoodanig als die bij § 26 der Yoorschnften omtreut den vervoer van accijus-goederen met
zoodanige biljetten (zie dezelve bladz. 72 en 73 hier voren)
zijn uiteengczet, zijn ook toepasselijk op de volgbrieven,
onverminderd de yerbeurte eener boete van vijf en twintig gulden,
voor iederen volgbrief, ingevolge art. 51 borengenoemd.
Yoor de waarschuwing tot betaling dezer boete aan den
debiteur te zenden , mag , ingevolge Res. van den 23sten
Oct. 1829, no 110 (Ferz. no. 112), geen leges berekend
worden.
Bevinding

van een te kort

ter plaatse

der

bestemming;

§ l l . De bepalingen vervat in § 16 der meergemelde
Yoorschriften , betrekkelijk de vervoer van accijns-goederen op vervoer-biljelten zijn ook, bij Res. van den 29sten
Julij 1828 , no 64 (Ferz. no. 122) , toepasselijk verklaard
op zout, tvijn en gedisteleerd
, op volgbrieven wordende
verzonden en ingeslagen.
Contra-verificatie.
§ 12. Ingeval van een verschil, bij uilslag van drankcu van het eene partikuliere entrepdt naar het andere ,
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met opzigt tot de hoeveelheid of hoedanigheid Tan dranken , bevonden tusschen de Terificatie , ter plaatse ran den
uitslag en die Tan den inslag, behoort, ingerolge Res.
ran den llden April 1833, no. 109 {Verz. no. 41), de
partij onaangeroerd to blijvcn , ten einde den afzender in
staat te stellen , de werking Tan art. 150 der algem. wet
te kunnen inroepen.
Te dien aanzien is , bij Res. Tan den 7den Febr. 1835,
no. 126 (Perz. no. 40), bepaald:
1°. dat de volgbrief, niet door den tot de Terificatie
gecommiteerden ambtenaar moet worden afgeteekend,
maar door hem van het bevonden verschil aan den Ontvanger der accijnsen moet worden kennis gegevcn ;
2°. dat deze daarvan onmiddellijk aan zijnen ambtgenoot, ler plaatse van den uitslag, mededeeling moet doen ,
welke laatste op zijne beurt den handelaar , die den uitslag
gedaan heeft, daarvan schriftelijk berigt behoort te geven ,
met Trijlating , om binnen drie werkdagen , na dat dit
berigt ter zijner kennis zal zijn gekomen , in persoon of
bij gcmaligden , de herrocijing ter plaatse van den inslag
te vragen; zullende door laatstgemelde Ontvanger tevens
aan zijnen ambtgenoot, ler plaatse van den inslag, kennis
gcgeven worden , op welken dag dit berigt door hem aan
den aileveraar der goederen is gedaan , en wanneer alzoo
de termijn van drie werkdagen , tot het vragen Tan herrocijing gesteld , Terstreken zal zijn ;
3 ° . dat, wanneer de aileveraar binnen dien termijn zich
niet tot het bekomen van herroeijing ter plaatse Tan den
inslag zal hebben aangemeld , hij zal gehouden worden ,
daarvan te hebben afgezien en de inmiddels, onaangeroerd geblevene partij , ter beschikking van den ontbieder zal worden gesteld; blijvcnde de aileveraar vcrantwoordelijk roor den accijns op het Ter mis.
De hier boren rermelde beschikkingen zijn, bij Res.
ran den 28sten Januarij 1836, no. 52(Ferz. no. 22) ook
toepasselijk verklaard op de rerzending ran dranken , zoo
wel met overschrij ring ran hel doorloopend crediet, als ran
het eene particulicre entrepdt naar het andere,
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Terugzending
der extract-volgbrieven
naar het kantoor
der afgifte. — Staten no. 34
(accijnsen).
§ 13. De bepalingen bij § 23 , 24 , 34 , 35 en 36 vau
de Voorschriflen nopens het werk der
vervoer-biljetten
(aie dexehe hier roreu) zijn ook toepasselijk op de extractvolgbrieven. (Res. van den 26sten Mei 1832 , no. 39 B ,
Ferz. no. 86).
Verbod

van afgifte

van verkladde

volgbrieven.

§ 14. De bepalingen bij § 45 van bij § 13 gemelde
Voorschriflen zijn ook op de volgbrieven en de extracten
daarran toepasselijk.
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A A N W IJ Z I N G.
der onderscheidene Boorten van
overtredingen.

a Uit- en inslag van ruwzout of pekel, zonder
accijns- of consentbiljet.
b. Verzuim , door de handelaars in het groot, van
aangifte der lokalen welke
zij tot berging van zout
of pekel in gebruik hebben.
c. Bevinding eener meerdere of tnindere hoeveelheid ruw zout of pekel
in de lokalen der handelaars in het groot,
dan waarvoor zij zijn
gedebiteerd.

van de artikelen der wet op d
overtredingen toepasselijk en.
van het bedrag der boete.
e

Art. 8 , boete :
tienmaal
verbeurte
den accijns en
van het zout.
Art. 9, boete : 10 gl.

Art. 10 , boete : tienmaal
den accijns,
onterminderd
bijbetaling
can den enkelen accijns,
voor het te
min bevondene.
Vermeervan hun
debet,
dering
met den enkelen
accijns
voor het meer
bevondene.
d. Verzuim van aangifte
Art. 12, ooefe ; 10 gl.
door de zoutzieders, van
de doer hen gebruik te
bergplaatsen, m i tsgaders
het niet plaatsen van een
bord boven den ingang
van die lokalen.

e. Uitslag van geraffineerd
Art. 17 , in verband met
zout door zoutzieders aan art. 8 , boete: tienmaal den
en verbeurte
van
elkander of aan grossiers, accijns
het zout.
zonder biljetten.
/ . Uitslag van geraffineerd
Art. 18, boete:
tien-
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A A N M E R K I N G E N .

Het tout zal eerst door -daartoe gestelde wegers of
meters, moeten gewogen en gemcten worden.

Een verschil van een 25ste gedeelte, tusschen de
n-edebiteerde en de minder bevondene hoeveelheid, zal
wel de bijbetaling van den enkelen accijns van het
minder bevondene, doch geen straf ten gevolge hebben.

Dit verzuim kan zonder boetschuldigheid binnen acht
dagen hersteld worden.
Iedere verandering van lokalen moet worden aangegeven op gelijke boete.
De woningen of andere gehouweri of lokalen, welke,
door deuren, vensters, trappen of dergelijke, met eene
zoutziederij , zoutpakhuis of zoutbcrgplaats, gemeenschap
hebben, zijn ook aan de peiling eu visitatie der beambten onderworpen. (Art. 2 der wet van den 2den
Januarij 1832).
De bepalingen bij art. 8 en 11 voor het ruwzout
vastgesteld , zijn hier ook van toepassing.

6
zout door zoutzieders aan \maal den accijns en verwinkeliers en partiku- beurte van het zout.
lieren, zonder accijnskwitantie.
g. Bevinding van minder
Art. 20 , boete;
tienmaal
of meerder zout of pe*
den accijns,
onverminderd
kel, bij visitatie en peide bijbetaling van den enling in de bergplaatsen
kelen accijns voor. het te
der
zoutzieders,
dan |
kort,
en vergrooting
van
waarvoor ajj zijn gede
hun debet met den enkelen
biteerd.
accijns,
van het meerder
bevondene.

h, Bevinding bij grossiers in
Art. 22, boete:
geraffineerd zout (geen den accijns en
zoutzieders noch hande- van het zout.
laars in het groot zijnde)
van ander dan geraffineerd zout; of ook uitslagin minderckwantiteiten dan van 50 ponden en
zonder accijns-kwitantie.

tienmaal
verbeurte

7

Wanneer bet meerdere geen 5 p. c. en het mindere
geen 2 § p. c. te boven gaat, zal er geene boete worden
toegepast, onverminderd de vermeerdering van het debet of de bijbetaling van den enkelen accijns als voren.
Bij de peiling zal tevens worden opgemaakt en in
rekening gebragt, de ponden zoutdeelen van de pekel
welke zich in de bakken, kuipen of vaten der zoutziederijen bevinden.
Dit ziltig vocht zal met een bij de Administratie uitgegevene pekelmeter, worden geconstateerd.
Een vat zoodanig vocht, hetwelk op dien vochtmeter
33 graden teekent, zal als 33 ponden zout worden belast , minder of meerdere hoeveelheid of mindere graden
naar evenredigheid.
Alle zee- of zoutwater, hetwelk op den bedoelden
pekel- of vochtmeter boven de drie graden teekent,
moet als belastbare pekel worden beschouwd. Ingeval
van tegenspraak omtrent de hoeveelheid zoutdeelen, door
den vochtmeter aangeduid, zal, deze hoeveelheid, door
middel van een scheikundig onderzoek, ten koste van
ongelijk, worden uitgemaakt.
Bij een verschil van niet meer dan een tiende gedeelte,
zullen de kosten blijven voor rekening van den genen ,
die het onderzoek gedaan heeft. (Art. 1 en A der wet
van den 2den Januarij 1832).
De bepalingen nopens de opgave hunner bergplaatsen
en het stellen van een bord aan de zoutzieders bij art 12
(§ d hierboven) bepaald, zijn ook op de grossiers toepasselijk.

8
Bevinding bij peiling en
visitatie in de bergplaatsen der grossiers, van
minder of meerder zout,
dan waarroor zij zijn gedebiteerd.

Art. 25, boete : tienmaal
den accijns ,
onverminderd
de bijbetaling van den enkelen accijns voor het te
kort en vergrooting
van
hun debet met den enkelen
accijns van het meerder bevondene.
Jt. Vervoer van ruw of geArt. 28 in verband met
raffineerd zout in hoeveel- art. 3 der wet van den 2den
heden boven de 5 ponden, Januarij 1832, boete : tienzonder behoorlijk biljet.
maal den accijns en verbeurte
<*. Inslag van zeewater in
de gradeerhuizen zonder
consent-biljet of anders
als in vaartuigen of in
Lakken, waarvande ruinate alvorens door de A d ministrate opgenomen zij.

Art. 32, § a , boete ; 100

m. Het oprigten van gradeerhuizen zonder des Rollings toestemming ofhet
doen van ongeoorloofde
uitdarapingen van zeewater.

Art. 32, § A, boef;

100

9
Een v.-rsobil van |
gedeelte tusschen de gedebiteerde en de minder bevondene kwantiteit, ?.al de bijbetaling van den enkelen accijns, doch geene boete ten
gevolge hebben.
5

De hoeveelheden bij vervoer van het zout, in de wet
vastgesteld, zullen in gelijke mate voor de pekel worden
berekend, naar gelang der ponden zi I tig vocht, welke de
pekel, volgens den meter bij art. 1 der wet van den 2den
Januarij 1832 ingesteld, zal blijken intehouden.
Een vat pekel hetwelk op *deze meter 33 graden teekent zal als 33 ponden zout worden belast.
Vervoer van voor den accijns aangeslagen zeewater uit
de gradeerhuizen naar de zoutziederijen, mag ook niet
geschieden dan rergezeld van een consent-biljet en in
vaartuigen of bakken als voren opgenomen.
Voor den inslag in de zoutziederij zal een vat met het
aangevoerde water worden gevuld, en, door middel van
den, in de noot bij § g hiervoren bedoelden pekelmeter,
onderzoeht, ten einde de hoeveelheid ponden ziltig vocht
te kennen, welke hetzelve bevat , en zal naar deze
mate de zoutzieder voor degantsche hoeveelheid als ponden zout op zijne rekening van doorloopend crediet worden aangeslagen, zullende, op bewijs daarvan, de vcreischte afschrijving op des gradeerders rekening geschieden.
Ingeval van tegenspraak zal worden gehandeld , zoo als
hiervoren § g is opgegeven.

GESLAGT.
Wetten

van den 2den Augustus

1822, (Staatsblad no. 31).

en
van

den Iden
Regt:

Januarij

1832, (Staatsblad no. 5).

10 percent der waarde van ossen ,
stieren, koeijen , vaarsen, pinken ,
kalveren, schapen en
lammeren;
8 percent der waarde van varkens en speenvarkens.

12

A A N W I J Z I N G .
der onderscheidene
van overtredingen.

soorten

van de artikelen der wetten op
de overtredingen toepasselijk
en van het bedrag der boete.

a Het niet slagten van het
Art. 2 der wet vau den
geschattevee drie dagen 2den Augustus 1822, / 5
na de gedane schatting. boete.
h. Het slagten van vee, beArt. 2 der wet van den
halve in het geval van 2den January 1832 en Art.
nood, zonder te zijn voor- 8 en 10 der wet van den
zien van het waardeer- 2den Aug. 1822 , boete :
merk, en anders dan ter van flO
tot/XbO.
plaatse, uitgedrukt in de
kwitantie, die bij het vee
moet verblijven.
c. Het doen eener aangifte
Art. 2, § 5 der wet van
tot slagten van eenig stuk den 2den Aug. 1822, boete :
vee, onder voorgeven van tienmaal de accijns.
uit nood te zijn geschied ,
en bevonden valsch te zijn.
d. Het slagten van eenig aan
Art. 5 der wet van den
den accijns onderworpen 2den Aug. 1822,
boete:
vee, zonder voorafgaande van f 10 tot f 150 voor
betaling van den accijns. ieder stuk vee en verbeurte
van
hetzelve.

c. Het niet kunnen vertoonen
der accijhs-kwitantie en
het afnemen en onzigtbaar maken van het waardeermerk.
/ . Het in de steden slagten
van eenig stuk vee, door
iemand die geengepatenteerd vleeschhouwer of
geadmitteerd siagter is.

Art. 6, zelfde wet, boete als bocen en
verbeurte
van het vee.
Art. 7 , wet als boven ,
boete: 25 gulden.
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A A N M E R K I N G E N .

De Ontvanger heeft de bevoegdheid om den tijd der
slagting te verlengen.
Pehoudens de uitzonderingen vermeld bij art. 2, § A,
der wet van den 2den Aug. 1822, ingeval van slagting
uit nood.

Wanneer de slagting, door een vleeschhouwer of
slagter bij een partikulier wordt verrigt, verbeuren beide
de boete van/10 tot / 15Q ; doch wanneer een particnlier
eenig stuk vee zelfs slagt, verbeurt hij behalve de boete
van f 10 tot / 150, nog bovendien eene boete van/25
volgens art. 7; (zie § / hierna) in beide gevallen is het
niet aangegevcn beest verbeurd.
Als het blijkt dat de accijns betaald is, zal bet gebrek der vertooning van de kwitantie gestraft worden
met / 5.00 boete.
Deze boete wordt verbeurd, zelfs al is de accijns beVaalrl en het vee gemerkt, in geval dit een en ander
niet heeft plaats gehad, is art. .6 van toepassing (zie
hierboven § d).
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g. Het slagten door slagters
en vleeschhouwers van
vee, dat niet voorzien is
van het waardeermerk,
noch waarvoor eene onstreepte
kwitantie van
betaalden accijns voorhanden is.
h. Verzuim van het merken
met eeneduidelijke streep
van rood krijt, over de
geheele lengte der kwitantie.
i. Verzuim van het plaatsen
van een bord met de in
olie
geverwde
letters
vleeschhoutcer
of slagter
met derzelver naam, mitsgaders het niet aangeven
van het bedrijf, ten kantore van den Ontvanger.
it. Het opstallen of slagten
van vee door vleeschhouwers of slagters in andere
lokalen , dan die zij volgens § i hierboven hebben aangegeven; mitsgaders het slagten voor anderen, anders dan ter
plaatse, in de accijnskwitantie uitgedrukt.
I. Het sluiten of anders ontoegankelijk maken door
slagters en vleeschhouwers van de plaatsen,
alwaar het vee wordt geslagt of afgehakt.

Art. 8 , wet als boven ,
boete van 10 tot 150 gulden.

Art. 8, als boven,
te : 5 guld.

boe-

Art. 0 , als boven ,
te : 10 gulden.

boe-

Art. 10, als boven, boete : 25 gulden.

Art. 12, als boven, boete: 20 gulden.

15
Zie aanmerkingen bij § 6 en d hiervoren.

De boete wordt niet verbeurd, wanneer het verzuim
hersteld wordt binnen 8 dagen, na eene gedane schriftclijke waarschuwing van den Ontvanger.

Onverminderd de toepassing der strafbepalingen bij
art. 324 der algeraeene wet van den 26sten Augustus
1822 (Staatsblad
no. 38), in de daatbij opgenoemde
gevallen.

18
m. Hct niet vertoonen van
Art. 13 der wet van den
kwitantien van betaalden 2den Aug. 1822 en art. 1,
accijns op het oogenblik der wet van den 2den Jan.
der slagting of afhakking, 1832, boete: van f 10 tot
en het niet aanwezig zijn / 150 en verbeurte van het
van het waardecrmerk.
ona/gehakte vleesch of spek.
» . Vervoer van verschvleesch
of spek boven de 50 pon •
den, buiten de steden of
kom der gemeenten ten
platten lande , zonder
consent- of geleibiljet.

Art. 16 der wet van den
2den Aug. 1822,
boete:
20 gulden.

(7
Voor zoo veel het blijlct dat de accijns betaald is, is
de boete slechts 5 gulden.
Het vleesch en spek is onafgehakt, zoo lang hetzelve,
nog versch zijnde, in geen kleiner dan vierendeelen
van het geslagte vee is afgescheiden, too dat de bekeuring nog kan plaats hebben, wanneer het beest reeds
in vier kwartieren
gedeeld is.

0

GEMAAL.
Wet

van den 29sten

Maart

1833 (Staatsblad n°. 3).

Regt voor 100 ponden tame
/ 2.00.
• 100
*
tarwe, gemengd met rogge,
spelt of ander graan. . . - 2.00.
. 100
.
spelt
-1.60.
• 100
•
spelt, gemengd met ander
<
graan dan tarwe.
. . . - 1.60.
» 100
•
rogge
-0.60.
» 100
»
rogge, gemengd met ander
graan dan tarwe of spelt. - 0.60.
De Turksche tarwe betaalt als tarwe.
De Egyptische rogge betaalt als rogge.
Bij peiling en onderzoek zullen aan honderd ponden
meel van belast graan, geaeht worden gelijk te staan :
100
77*
90§
124
118|
88

P.
•
»
»
.
»

ongebuild meel vau tarwe of gepelde spelt.
gebuild meel van tarwe of van gepelde spelt.
meel van rogge of van ongepelde spelt.
week brood van tarwe of gepelde spelt.
koek of week brood van rogge of ongepelde spelt.
hard brood van tarwe of gepelde spelt of harde
heschuit.
80 • hard brood van rogge of ongepelde spelt.
77 J » fijne beschuit.
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A A i N W I J Z I N G
der onderscheidene soorten van van do artikelen der wetten o[>
overtredingen.
de overtredingen toepasselijk en
van het hedrag der boete.

a. Bevinding van meerder
graan in gevvigt voor het
belaste, en in maat voor
het onbelaste graan, dan
is aangegeven bij den Ontvanger , tot verkrijging
van accijns-kwitantie.
h. Bevinding van minder
graan (ondermaal) in
Toege voorschreven.

c. Bevinding van eenig verschil in soort van het
graan of in de merken
der zakken, met de gedane aangifte als voren.

Art. 4 , § 4 , boete : tienmaal den accijns voor het
b e l a s t e graan en. bij betaling
van den
enkelen
accijns, en 2 gl. per mud
van het onbelaste
graan,
in beide gevallen over het te
veel bevondene
berekend.
Art. 4, § 5, boete : r i j f maal de accijns voor het
b e 1 as te e n ein gl. per
mud voor het o n b e l a s t e
graan,
in beide
gevallen
over het te min bevondene
berekend.
boete
Art. 4 , § 7, geen
maar alleen verbeurd
verklaring van het graan en
de
zakken.
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A A N M E R K I N G E N .
Onbelast graan is
boonen en wikken.
Deze boete wordt
het graan door den
verminderd de boete
volgens § aa.

boekweit,

gerst,

haver,

etwten,

ook verbeurd, in het geval dat
niolenaar wordt vervoerd, en ondoor den molenaar te verbeuren

Een verschil van niet meer dan | s t e zal geene boete
maar alleen, voor zoo veel het meerder gewigt van het
belast graan betrcft, de aanvulling van den accijns
ten gevolge hebben.
?

Bij aldien in het geval van deze en de volgende §
het graan onder borgtogt wordt ontslagen, moet alleen
borg worden gesteld voor de overeengekoniene waarde
en niet tevens voor de verschuldigde accijns : wanneer
men vervolgens dit aangehaalde on onder borgtogt ontslagene graan, wenscht te laten malen, moet er op
nieuw aangifte gedaan en accijns betaald worden.
Alleen het merk in het biljet uitgedrukt,
mag op de
buitenzijde van den zak gevonden worden, zonder dat
cr eenige andere of meerdere merken aan de buitenzijde
mogen aanwezig zijn. Het bestaan van merken aan de
binnenzijde
der zakken, kan geen grond tot bekeuring
opleveren.
De bepalingen der § c cn d moeten niet worden verward met die van art. 23, (§ t>) daar eersthedoelde alleen den
aangever betreffen, die voor de poging tot sluikerij met
de verbeurdverklaring van zijn graan wordt gestraft ,

22

d. Het plaatsen der merKdn
op de zakken, anders dan
in olieverw of anders dan
aan de builenzijde der
zakken.
e. Bevinding bij brouwers ,
branders en azijmnakers,
van de granen anders dan
overeenkomstig hunne opgave, of wel niet vcrmengd te weten :
1°. de tarwe voor twee
derde met mout en
2 . de spelt en de rogge
voor een tiende met
mout.
/ Bevinding dat de granen
welke tot een en hetzelfde accijns- of consent-biljet behooren niet bij elkander :;<jn gebleven en
dat dezelve, bij hetbrengen ter molen, niet zijn
vergezeld van de daarbij
vereischte biljetten.

Art. 4, § 9, zelfde
bepaling als bij § c.

Art.

cents

A,

§ 8,

van elk

straf-

Zioefe;

20

pond.

a

Bekeuringen

Art. 9, § 2 , boete : tienmaal den accijns voor het
b e l a s t e en f 2 per mud
voor het o n b e I a s t e graan.

tegen de molenaars

a. Verzuim van het doen
zien en teekenen van hun
patent of bewijs van gedane aaugif te bij den Ontvanger, alvorens zij hun
bedrijf
aanvaardea en

Art. 10, boete:

25 gl.

23
terwijl de bepalingen van art. 23 uitsluitend den molenaaar
aangaan , die eene geldboetc verbeurt, omdat
hij den nu niet meer behaalbaren aangever heeft helpen.
of laten sluiken.
Onverminderd de boete bij § v. hier achter door den
molenaar to verbeuren.

Bij een verschil van niet meer dan ^ wordt geene
boete verbeurd.
Het Hoofd-bestuur kan eene andere vermenging voorscbrijven, wanneer de aard der fabrikatie zulks vereischt.
Ingeval de bepalingen van art. 4 (zie hier boven
§ 6, c, d en e) door eenen molenaar, brander, brouwer, azijnmaker, stijfselmaker, bakker of meelverkooper , mogten zijn overtreden, zal de zoodanige verbeuren
het dubbeld der boete op de overtreding gesteld.
De strafbepaling van § e blijft echter in haar geheel.
Zelfde noot als hier boven.

Nota : De moutmolenaars
waardoor tevens
verstaan
wordt de brouwers,
branders,
of azynmakers,
die
een eigen moutmolen
hebben,
aijn aan dezelfde
vetpiigtingen
en straffen onderworpen,
als de
korenmolenaars,
met uitzondering
van de penalitciten
hier
na § » en s omschreven.
In de toepassing sal het van
2

24
kennisgeving
aan dien
ambtenaar, wanneer zij
hun bedrijf laten varen.
. Verzuim van het overleggen bij den Ontvanger
eener geteekende opgave
van de voor en toenamen
hunner knechts en zoo
veel noodig den naam
van zoodanigen knecht,
welke door hen tot de
afteekening der biljetten
is gemagtigd.
Verzuim van het overleggen als boven eener gelijke opgave van de ligging van hunnen molen ;
met vennelding van de
tot denzelven behoorende
schuren, loodsen en andere bergplaatsen al of niet
in eigen gebruik , mitsgaders van de huizen hunner
woning en die huuner
knechts, het zij voor dit
hunbedrijf,hetzij tot eenig
ander einde dienende en
gelegen in degemeente van
den molen of inde daaraan
grenzende gemeenten.

Art. 11, § 1, boete; 50
gl. voor iedere niet opgegeven
knecht.

Art. 11, § 2, boete: 25
gl. voor elk niet
aangegeven
pand, bergplaats of woning.

Art.
;. Het niet op den molen voorhanden hebben 50 gl.
van de noodige schalen,
maten en gewigten.

1. Weigering door den mo
lenaar, om op de vor-

Art.
50 gl.

13 , § 1 ,

13,

§ 2,

boete:

boete

25
accijns
gesteld

vrijgestelde
g o m o u t e n graan tcorden
gelijh
aan het vrijgestelde
ongemouten
graan.

Deze opgave moet geschieden, voor dat door die
knechts eenige dienst op den molen mag worden verrigt; doch dezelve wordt niet vereischt voor daglooners ,
die maar van tijd tot tijd eenige uren dienst voor het
maalwerk verrigten.
De molenaars zijn aansprakelijk voor hunne knechts
en voor de hierboven bedoelde daglooners.

Bij verandering van knechts of van panden moet
gelijke opgave geschieden, op verbeurte van dezelfde
boete.

Zoodanige molenaars, als van behoorlijkgeijktgewigt
op hunne molens zijn voorzien, voldoende ore daarmede
alle voorkomende partijen graan te wegen, behooren
niet te worden bemoeijelijkt, wanneer dat gewigt niet
juist bestaat uit de stukken, bij art. 13 voorgeschreven.
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dering der beambten , de
weging of meting van
het graan of meel op
den molen, te doen plaats
hebben.
«t. Het malen na den ondergang of voor den opgang der zon, zonder
bekomene
schriftelijke
permissie van den Ontvanger.
« . Het malen voordebroodbeschuit en koekebakkers, van andere granen
dan onbedorvene tarwe,
gepelde spelt of rogge.
o. Het malen voor de evengenoemde bakkers van
eenig onbelast graan.
p. Het in werking brengen
van eenen koren- , mout,
of pelmolen die geheel
afgeschaft, of voor eenigen tijd buiten werking
gebragt
was,
zonder
voorafgaande
kennisgeving aan de Administrate.
g.Het ontvangen van belast
of onbelast graan in of
op hunne molens, molenwerven, molenhuizen,
schuren , loodsen of stallen, molenkarren of schuitcn of op hunne lastdieren, anders dan voorzien van de vereischte accijns- of consentbiljetten.

Art. H , boete:

200gl.

Art.
20 gl.

15,

§

1,

boete:

Art.
10 gl.

15,

§

2,

boete:

Art. 19 , boete:
50 gl.
voor den eersten
dag, en
20 gl. voor elk der daaropcolgende
dagen.

Art. 20,
§ 1 , boete :
voor het b e l a s t
graan
twee gl. voor elk pond en
voor het o n b e l a s t e graan
25 gl. voor elke mud , bovendien
verbeurdterklaring
van het graan en de zakken
waarin
hetzelve
is
vervoerd.
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Het onderzoek in den molen, ook des nachts, kan
steeds door de beambten geschieden.

Ten ware hun zulks door het plaatselijk bestuur mogte
zijn toegestaan en hier van aan den Ontvanger kennis
gegeven.
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r. Het ontvangen door de
Art. 20, § 2, boete .-200
molenaars van belast of gl. toor elke
otertreding.
onbelast graan, in voege
voorschreven, anders dan
gedurende den dag.

i. Het niet ten halve scheuren van het oorspronkolijk biljet en het niet
steken of niet behoorlijk
stekcn van hetzelve in de
molenbus,
t. Verzuim van het, op de
wijze bij art. 22 voorgeschreven, kruissen der
hiljelten met rood krijt,
mitsgaders het
vinden
van ongemalen graan,
gedekt door een reeds
geraerkt of gekruist biljet ; het vinden van gemalen of in de molenkaar uitgestort graan,
gedekt door een ongemerkt of ongekruisd biljet.
u. Verzuim van het, bij
den vervoer van hct gemalen graan van den molen, op den rug, het zij

50
Art. 21, boete:
voor elk
accijns-biljet.

gl.

Art. 22, § i , zelfde penaliteiten als bij § q, hier
boven.

Art. 22, § 5 , zelfde penaliteit als bij § q, hier
boven.
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Deze boete wordt verbeurd onverminderd die hierboven § q bedoeld.
Het verbod waarvan bij deze § de rede is, behoort
in dien zin te worden verstaan, flat zij niet vermogen
na zonnen ondergang of v66r zonnen opgang eenig
graan, door de ingezetenen zelve wordende aangebragt, in of op hunne molens, molenwerven, molenlmizen schuren, loodsen of stallen te ontvangon , doch
het is hun vrijgelaten, om het graan, hetgeen zij op
hunne eigene karren, schuiten of lastdieren, naar den
molen vervoeren , ook na zonnen-ondergang aldaar te
ontvangen, wanneer maar de oplading van dat graan is
geschied eo'o'r zonnen ondergang.
Onder het niet behoorlijk steken in do bus moet men
verstaan dat het biljet in de opening van de bus blijve
zitten.

Aan de molenaars, die niet schrijven kunnen zal
worden toegestaau , om den dag, de dagteekening, de
maand en het uur uittedrukken, door vau wegede A d ministrate aan hun optegeven merken en om, in plaats \ an
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• Tan het dubbel yan het
aecijnsbiljet, het zij van
het consentbiljet en in
het bijzonder wnt het
eerstgemelde biljet betreft op de onder No. 1
en No. 2 aldaar aangewezene plaatsen , met
zwarten inkt , in voile
sehriji'letters , vermelden
van den dag , de datum ,
de maand en het uur,
wanneer het graan van
den molen wordt verToerd en van het stellen
der naamteekening van
den molenaar of van zijnen gemagtigden knecht
onder de bedoelde afteekening ; mitsgaders het
niet af knippen en in voege
als bij § s, hier boven
is opgegeven, in de molenbus steken van de
strook of het gedeelte
van het dubbel van het
aecijnsbiljet, hetwelk de
afteekening no. 2 behelst.
v. Het ontvangen van graan
Art. 23 , § I , boete : 25
op den molen, bergplaats of gl. voor elke zak graan of
werf, of het vervoeren meel.
van meel van den molen ,
in zakken, die niet duidelijk Yolgens § d hiervoren zijn voorzien van
de in olieverw gestekle
merken in de biljetten
uitgedrukt.
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hunne naamteekening een stempel te stellen. Be molenaars moeten zich te dien einde, bij den Inspecteur
van het arrondissement vervoegen, waarin hunnen molen
gelegen is.
Het biljet houdt op van kracht te zijn, wanneer aan
hetzelve eenige niet goedgekeurde verbrodding, verkladding of verandering is toegebragt.
Ook houdt het biljet op geldig te zijn, wannear de
vervoer van den molen is geschiedt v66r het uurophet
biljet gesteld.

Er mogen op den molen geen zakken met graan of
meel worden gevonden , dan in bchoorlijke, volgens art.
A , gemerkte zakken.
Bij onderzoek of pciling, zal een voorgewend verschil
in merken of in hoeveelheid , van het in den molen ontvangen graan en den inhoud der biljetten, den molenaar
niet verontschuldigen.
Het graan of het meel mag ook worden vervoerd op
lastdieren, mitsdeze van eene klinkende bel zijn voorzien.
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IP. Het vervoeren door de
molenaars van het graan
of het meel anders dan
met opene voer- of vaartuigen , waarop, in olieverw, niet duidelijk en
zigtbaar zullen gesteld
zijn, dc naam van den
molen en van den molenaar; het niet in orde
stellen der zakken op] de
kar zoodanig dat dezelve
gemakkelijk opgenomen
en geteld kunnen worden;
en eindelijt het brenged
van het meel elders dan
aan dehuizen of gebouAven van den aangever.
x. Bevinding, bij peiling in
den molen of bergplaatsen van den molenaar of
zijne knechts, van par
tijen graan of meel, on
gedekt door het vereischt
biljet.

Art. 2-4, boete: 50 gl.
voor elke
overtreding.

Art. 26, boete:
2 gl.
voor elk pond
belast
graan of meel en 25 gl.
voor elke mud o n b e l a s t
graan of meel van dat graan,
benevens verbeurte van het
meel oJ graan en de zakken ,
wanneer de partij meer dan
20 pond wat het b e l a s t e
en meer dan 6 schepels wat
het o n b e l a s t e graan ,
betreft.
y. Verzuim bij de peiling
Art. 27, § 1 en 2, boeof onderzoek van het te: 300 gl.
nakomen der volgende
bepalingen : 1°. het niet
naauwkeurig opgevenvan
de hoeveelheid en soort
van het harde graan of
meel in hunne lokalen
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I>n biljet dicnendo tot dekking van het op des molenaars voer- of vaartuig of deszelfs lastdier aanwezige
meel, is niet geldig, wanneer het ouder is dan twee
dagen voor het graan, en wat het meel betreft onder
dan het tijdverloop, voor den terugvoer van hetzelve op
het biljet uitgedrukt, een en ander behoudens wettige
verlenging.

Tot dekking van het gevonden wordende graan of meel,
zal geen biljet van kracht zijn, ouder dan 6 dagen na
dien der aangifte van het biljet, behoudens wettige verlenging, die den Ontvanger onder wiens kantoor de molen gelegen is, ook omiddellijk bij de uitgifte van het
accijns-of consentbiljet, kan toestaan.

Oiiverminderd de boete, die de molenaar, wegens
bevondene verdere overtreding mogt hebben verbeurd.
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voorhanden; 2«. het niet
afgescheiden houden van
het harde met het gemalen en het gemouten of
met
mout
vermengde
graan of daarvan gekomen meel, met het overige
graan of meel; 3°. weigering om de biljetten
oyer te geven; -4°. weigering om den molen gedurende den tijd van het
onderzoek te doen stilstaan, en 5 . het niet
aan den molen tegenwoordig zijn van den molenaar
of iemand van zijnentwege die bekwaam is het
noodige te verrigten.
s. Ilet niet stellen der zakken in zoodanige ordedat
zij zonder verplaatsing,
dadelijk opgenomen en
geteld kunnen worden,
mitsgaders weigering om
de eigenaars van het graan
of meel aan de beambten
op te geven.
aa. Het niet overeenstemmen
in gewigt of maat van het
hij peiling gevonden graan
of meel, met den inhoud
van het biljet, hoezeer
anderzins de partij door
een behoorlijk dokument
gedekt moge zijn.
e

Art. 27,
50. gl.

§ 3,

boete.

Art. 28 , § 2 en 3 , boete :
2 gl. voor elk pond b e l a s t
en 25 gl. voor elk mud o n b e l a s t graan
of
meel,
hetwelk te veel is
bevonden,
en bij bevinding van minder
belast
graan
of
meel
van belast graan, sal worden verbeurd,
te weten :
1°. Wanneer
het verschil,
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o

Zelfde aanmerking als voren.

Toor elke zak zal bij de weging een pond worden
afgetrokken.
Onder het meel, hetwelk door biljetten moet gedekt
zijn, mag niet worden begrepen het zoogenaamde r9ngmeel,
mits dit meel niet meer bedrage dan hoogstens
tien ponden voor een gewoon paar steenen, en kennelijk voor de consumptie onbruikbaar zij.
In gemeenten, alwaar het maalloon bij den schep wordt
genoten, behooren de ambtenaren, bij de peiling, de
hoeveelheid tarwe, spelt en rogge, vcrmeld op de tot
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onverminderd
het
schcp.
loon , meer dan ein , doch
niet boven de Up. c. bedraagt, eene boete van tienmaal den accijlh.
2 ° . bij
aldien
het verschil
meer
dan k p. c. beloopt eene boete
van twintigmaal den accijns
op het bevonden te kort.

bb. Het toebrengen van eeniArt. 30, boete: 50 gl.
ge verandering aan de
schepkist, zonder toestemming der Administratie.
cc. Het niet afzonderlijk
Art. 32, boete: 25 gl.
houden in de schepkist
van belast graan en van
meel van belast graan,
met onbelast graan en
meel van onbelas t graan.
Art. 3-4, boete : 2 gl. voor
dd. Bevonden ondermaat in
de schepkist niet door een elk pond en verbeurte van
bevonden
consent-biljet
gedekt , het in overmaat
mitsgaders overmaat in graan of meel.
die kist, van belast graan
of meel; in beide gevallen wanneer het verschil
meer dan § bedraagt.
?

Bekeuringen
tegen grutters,
b randers,
brouwers en azijnmakers.
ee. Het niet opgeven aan den
Art. 38, boete:
20 gl.
Ontvanger vande molens voor ieder niet
aangegeven
en de panden en lokalen pand.
in gebruik bij de hierbo-
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den uitslag gediend hebbende kwitantien, van deswege
betaalden accijns , bij elkander op te tellen , en daarvan
aftetrekken het gezamelijk bedrag van den schep,
hetwelk volgens art. 31 op elk biljet wordt uitgedrukt,
too dat de overblijvende hoeveelheid den werkelijken
inslag aanwijze, waardoor de, bij art. -48, bepaalde
vorhouding in haar geheel blijft.
Alle commisen, en dus ook de van 's Rijks wege geagrecerde stedelijke commisen, zijn bevoegd, tot het
verrigten der wegingen en metingen, bedoeld bij art.
28 der wet.

Wat de overmaat aangaat, zal die worden berekend
naar de hoeveelheid ponden welke in verhouding tot
die overmaat gebragt, de partij graan zal blijken uittemaken waarvan derzelver bedrag heeft kunnen zijn
geschept.
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ven opgenoemde bedrij
ven,
mitsgaders bij de
stijfselraakers.
ff. Het malen door de gratters van ander graan tot
meel, dan boekweit, haver , gerst en boonen,
en het hebben in hunne
grutterijen of gebouwen,
van tarwe, spelt of rogge
of meel daarvan , boven
de vijf ponden.
gg. Het bevinden bij branders, brouwers of azijnmakers van meel, het zij
al dan niet tot hunne fabrikaadje dienende, niet
gedekt door behoorlijke
biljetten niet ouder dan 1-4
dagen na den dag der afteekening door den molenaar.
hh. Ontdekking van meel
volgens het consentbiljet
dienende ten gebruikeals
hierboven § gg is vermeld
en hetwelk ergens elders
dan in die fabrieken zoude
zijn ingeslagen, of uit
dezelve uitgeslagen.
ii, Het hebben door pelmolenaars in hunne molens
of gebouwen, van tarwe of
rogge of wel van tarwe«,
rogge- of speltmeel, boven
de vijf ponden.

Art. 37, boete: 200 gl.
voor elke
overtreding.

Art. 38, § 1, boete ;. 2
gl. van ieder pond
niet
gedekt
meel.

Art. 38, § 2 ,
200 gl. voor iedere
ding.

Art.

40,

boete:

boete
overtre-

200 gl.
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Hier worden enkel bedoeld dejjebouwen tot de
terij behoorende.

grut-
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Bekeuringen ten lastevan brood- , beschuiten kockkebakkers en meelverkoopers.
kk. Bevinding dat zij eenig
Art. 41 , boete : 4C0 gl.
ander graan ter molen
hebben gezonden, dan
onbedoryen en zuivere
larwe, gepelde spelt of
rogge, mitsgaders dat de
bakkers ander brood , beschuit ofkoek hebben gebakken, en de meelverkoopers ander meel hebben of verkoopen dan van
evengenoemde graansoorten.
ll. Inslag door een broodArt. 43, bcste : 50 gl.
bakker van een ingezeten
van gekneed brood , van
welk meel ook te zamen
gesteld, boven de 15 p.
of van meel van welk graan
ook gemalen, boven de 5
p. zonder consentbiljet.
mm. Verzuim van aangifte
Art. 4*, boete: 50 gl.
aan den Ontvanger door
bovengemelde
bakkers
en meelverkoopers van de
bij hen gebruikt wordende lokalen.
nn. Bevinding bij hen van
Art. 45 , boete : 200 gl.
brood, gebak of meel, voor elke 100 p. meel.
ongedek t door behoorlij ke
dokumenten.
oo. Bevinding bij peiling
Art. 46, boete: als boeener meerdere hoeveel- ven,
toegepastop
de^geheele
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Deze boete wordt niet verbeurd, wanneer door het
gemeente bestuur, het doen malen van onbelast graan
en het bakken van het daarvan gekomen meel aan den
bakker, of den verkoop van zoodanig meel aan den
meelverkooper, mogt zijn toegestaau.

Tot den inslag van 15 pond gekneed brood of van 5
pond meel of daarbeneden , wordt niet anders vereischt
dan een door den eigenaar geteekend biljet van dezen
inhoud.
De ondergeteekende
heeft den bakker
ter
bakking besorgd
ponden
gekneed
. . . . . .
brood of
ponden meel
don
d8S

.

De biljetten zullen hiertoe niet langer van kracht zijn
dan gedurende een maand na de aftcekening van den
molenaar, ten zij dezelve mogten zijn verlengd.
Deze boete wordt niet verbeurd, wanneer het bevonden verschil niet meer dan f o ° bedraagt.
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heid brood , gehak of
meel , dan volgens de
biljetten.
pp. Gebruik door een molenaar , tevens landbouwer of graankooper of
uit kraeht van art. 50 der
wet, brander ofbrouwer,
van eene bergplaats welke als zoodanig door de
Adminstratie niet vooraf
mogte zijn goedgekeurd.
qq. Met hebben of gebruiken
van eenigen heimelijken
molen, waardoor wordt
verstaan
elke koorn-,
mout- of pelmolen, welke niet aan de Admini, stratie is opgegeven.

rr. Het vervaardigen , hebben, gebruiken of vervoeren van eenige quaren
of handmolen of ander
werktuig, hetwelk
bekwaara is of in het kort
bekwaam kan gemaakt
worden tot het malen
of breken van graan.
ss. Vervoer van meel van
tarwe,
spelt of rogge
het zij ongemengd het
zij onder clkander of

te reel bevondene
heid.
Art. 51, boete:

hoeveel200 gl.

Art. 5-4, § 1, boete: 400
gl. telkens
bij
bevonden
onwettig
besit of
gebruik
van den molen.

Art. 54, § 2,
boete:
400 gl. als boven ,
onverminderd
de verbeurte
van
de quaren of het
werktuig.

Art. 59, boete: din gl.
van elk pond en de verbeurte van het meel.

43
De biljetten voor gekneed brood of meel zijn niet Linger van kracht dan twee dagen.
Deze boete wordt verbeurd boven en behalve die hiervoren § i , wanneer tevens de daarbij voorgesckreveno
aangifte mogte zijn verzuimd.

Bij Koninklijk besluit van den 12den Augustus 1833,
11°. 83, is bovcndien eene premie van 25 gl. uitgeloofd,
voor elken handmolen, wegens welks ontdekking proces
ver basil is opgemaakt, zonder dat de bekeurde in staat
zij, de bij de wet bepaalde boete te voldoen.
Bij eene Hinisteriele Resolute van den 12den Junij
1825, n°. 98, was, onder de vorige wetgeving bepaald ,
dathet verbod om handniolens of andere heimelijke molens
te hebben of gebruiken , moest geacht worden eene algemeene strekking te hebben en dus ook van krachtbleef in
die gemeenten , waar de helling van den accijns bij uitkoop
plaats had.
De vervaardiging daarvan kan doorde A dministratie worden toegestaau, tot vooraf door haar veroorloofd gebruik.

In het bijzonder moet als een onvoldoend biljet worden
aangemerkt, zoodanig aecijnsbiljet nog voorzien van de
s'.rook no. 2, bij § 5 van art. 22 bedoeld.
Ingeval de bepalingen van art. 59 door eenen molenaar,
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met ander meel verraengd, boven de tien
ponden, zonder behoorlijk
biljet, mitsgaders vervoer
van meel van gemouten
graan, in welke hoeveelheid ook, zonder consen tbiljet.
Het vinden van meel op
Art. Gl , verbeurte
straten , wegen , lando- het gevonden
meel.
rijen of andere dergelijke
algemeene of bijzondere
ongebouwde eigendommen.

van
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brander, brouwer, azijnmaker, stijfselmaker, bakker
of raeelverkooper mogten zijn overtreden , zal de zoodanige
verbeuren het dubbel der boete, op de overtreding gesteld.
Bij verhuizing van een bakker, meelverkooper of ander
in de belasting betrokken neringdoend persoon, kan de
vervoer vanhet meel.op eengewoon gelei-biljetgeschieden.

Boven en beha've de boete, te verbeuren door den
eigenaar indien dezelve bekend mogte zijn.

WIJN
Volgens § 1, van art. 4 der wet van den 24sten December
no. 76), bedraagt thans de accijns op
1829 (Staatsblad,
den buitenlandschen wijn, per vat 11 Gl. 25 Cents.
Bij § e van hetzelfde M e artikel wordt de wet van den
27sten Julij 1822 (Staatsblad
no. 20) ingetrokken en de
no. 22) wewet van den 12deu Mei 1819 (Staatsblad
derom ingevoerd, voor zoo verre betreft de wijze van
heffing en de termijnen van crediet, vvaarvan in dezelve
wordt melding gemaakt, in verband met de bepalingen
deralgemeene wet van den 26sten Augustus 1822 (Staatsblad no. 38).
De overtredingen welke tegen de tegenwoordige nog in
werking zijnde wet op den wijn van den 12den Mei 1819 ,
kunnen worden begaan , worden gestraft overeenkorastig
de bepalingen der bovenberoepene algemeene wet, en
gevolgelijk met die straffen welke voor den in- en uitvoer
van goederen, in het algemeen, zijn vastgesteld.

m
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A A N W I J Z I N G .

de artikelen der wet op de
der onderscheidene soorten van van
overtredingen toepaasehjk en
overtredingen.
van het bedrrg der boete.

Bekeuringen

tegen

branders.

a. 1". Bevinding van een te
Art. 2, boete: 25 cents
kort in meel voor het be- voor elke pond.
slaan, tusschen de gebruikte en nog aanwezige
hoeveelheid en de ingeslagene.
Art. 2 , boete : van 50
2*. Bevinding dat het meel
met zand, aarde of andere tot 100 gl.
stoffe is gemengd, ten einde het gewigt daarvan te
vermeerderen.
Art. 2, boete: van 20
3 \ Weigering van den brander om de noodige schalen tot 50 gl.
en ten minste 200 ponden
gewigt, in zijne branderij
voorhanden te hebben.
Art. 8, boete: 100 gl
b. 1*. Verzuim van het doen
van aangifte door bezitters
van niet in werking zijnde
branderijen of vangereedschappen geschikt om een
fabriek of disteleerderij
uittemaken.
Art. 8, boete: 400 gl.
2*. Bevinding dat koperslagers, kuipers of tiramerlieden,gereedschappendie
zij voor hun beroep voorhanden hebben, zelvetot
heimelijk stoken gebruiken, of aan een ander lot

A A N M E R K I N G E N .

Dexe boeto wordt alleen verbeurd, als het te kort bevondene de 5 p. e. te bovengaat, en in dat geval .moet
de boete op dat te kort berekend worden.
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heimelijk gebruik hebben
overgelaten of verhuurd.
c. Schending of vervalsching
Art 10, boete: van 100
van zegels op werktuigen tot 400 gl.
in branderijen gelegd,
of het niet te voorschijn
brengen, van vaten, tobben,
bakkeu, kuipen,
ketels cn slangen, welke
verzegeld zijn geworden.
d. Het niet plaatsen van
Art. 1 1 , boete: 10 gl.
een bordin geolieverwde
letters,
uitdrukkende
het woord branderij
of
stokerij
met aanwijzing
der klasse en van des
stokers naam.
e. 1". Overhalen van ruwArt. 14, boete: 100 gl.
nat of raoutwijn in ruwketels die aangegeven zijn
om daarin te ruwstoken
of beslag te disteleren.
2". Branders die hunne
Art. 14, boete: 400 gl.
branderijen aangeven als
te behoorcn tot de tweede
soort; mitsgaders branders van de fide klasse
die bevonden worden de
disteleerketels welke zij
hebben opgegeven als
uitsluitend tot de overhaling beslemd te zijn,
te gebruiken tot ruw
s token.
3 . Branders welke hunne
Art. 1 4, boete : 400-gl.
branderijen zullen hebben
aangegeven als te behooe
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Men kan de toegang tot eene buiten werking gestelde
branderij , aan de beambten niet weigeren, op grond
dat zij niet geassisteerd zijn
door den Vrederegter,
volgens art. 200 der algemeene wet van den 26sten A u gustus 1822.

De branders der vijf eerste klassen, zullen daarenboven iederen in- en uitgang hunner fabriek, kenbaar
maken door er in maniere, als hiernevens vermeld,
voor te doen stellen het woord branderij
of stokerij.
De boete wordt niet verbeurd, wanneer zij het verzuim binnen de acht dagen na eene schriftelijke waarschuwing van den Ontvanger herstellen.
In de branderijen van de eerste soort, zal men op
een en denzelfden dag, geene ruwstokingen en overhalingen in denzelfden ketel, mogen bewerkstelligen.

52
rcn tot de eerste klasse,
die bevonden worden raw
te stoken in hunne ketels,
gedurende den tijd der
overhaling.
•4°. Weigering aan de ambArt. 14, boete: 400 gl.
tenaren om proefjes van
moutwijn in hun bijwexen, door de kraan, waarmede men den ketel aflaat, te doen aftappen.
/ . l'.Het verplaatsenvan beArt. 15, boete:
20 gl
slag- of gistkuipen buiten voor elke kuip.
de fabriek of op eene andere dan de aangewezene
plaats.
2 .HetplaatsenvandebeslagArt. 15, boete: 400a?.
kuipen op vuur- of stoombuizen, of in beet of
kokend water, mitsgaders
het op eenigerhande manier warm maken van het
beslag in deze kuipen
aanwezig.
y. 1«. Het hooger aanvullen
Art. 17, boete { 400 gl.
der gistbakken, als tot
het teeken dat van wege
de Administratie , op de
binnenwanden van den
bak, ter hoogte waarop
de vloeistof zoude komen,
is gesteld geworden.
e

2°. Het overschrijden der
teekens of der nummers
van de afdeelingen geplaatst op vaste gistbakken , waarvan de ruimte

Art. 17, boete:

400 gl.
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Gelijksoortige proefjes zullen door de branders der Gde
klasse aan de ambtenaren, op hunne aanvrage, moeten
worden ter hand gesteld.

Wanneer de verplaatsing uithoofde van eenige reparatic aan de kuip geschiedt, wordt er geene boete verbeurd.
De branders of stokers der vijf eerste klassen, zijn
verpligt, hunne ruwketels in metselwcrk te stellen,
binnen de muren der branderij.
De stokers van de 6de klasse zijn insgelijks aan deze
bepaling onderworpen, zoodra hunne ruwketels grooter
zijn dan ecu vat.
Het hier bedoelde teeken wordt gesteld op denbinnenwand van die gistbakken welke te groot cn buiten verhouding zijn tot de ruimte der beslagkuipen. Hetzelve
dient om aan te wijzen het gedeelte van den bak waarvan men gebruik mag maken.
Geene verkleining van dien aard zal in het vervolg
meer verzocht noch toegestaan kunnen worden, voor
gistbakken of gisttobben.
Bij herhaalde overtreding dezer bepalingen, zal de
stoker, onverminderd de boete, voor den accijns naar
de voile ruimte van den bak, worden aangeslagen.
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evenredig is aan het bestaandegetalbeslagkuipen.
A. I*. Gebruik van losse
kransen zonder aangifte,
of van losse kransen uit
meer dan een of ten hoogste uit meer dan twee stukken, van gelijke grootte
bestaande.
2». Gebruik van een' anderen
krans dan de aangegevene, wanneer daardoor
eene meerdere ruimte verkregen is.
3«. Gebruik als voren , wanneer de ruimte gelijk staat
aan of minder is dan de
aangegevene.
A". Het plaatsen van blokjes
of eenig ander houtwerk
of anderzins, op de bovenste randen, of een gedeelte der randen , van de
beslagkuipen of gistbakken , of deze te verhoogen
het zij door dit, het zij
door eenig ander middel.
1". Het maken van nieuw
heslag in debeslagbakken,
uit welke men het beslag
in de verzamelings-kuip
heeft overgebragt, gedurende den tijd dat dit beslag in deze laatste kuip
zal bestaan.
Gebruik van de evengenoemde
verzamelingskuip, om daarin te be-

Art. 18, boete;

400 gl.

Art. 18 , boete:

400 gl.

Art. 18, boete:

50 gl.

Art. 18, boete:

400 gl.

Art. 19, boete:

200 gl.

Art. 19, boete:

400 gl.
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Het is den branders geoorloofd, hunne bakken door
losse kransen, in verhouding te brengen, met de ruimte
hunner ruwketels.
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slaan of hetbeslag in der i v e te laten gisten, zonder dat men ze in de aangifte begrepen heeft.
k. 1". Bevinding dat deruimteder versnellingskuip die
van den ruwketel, waarbij
zij behoort, te boven gaat.
2 . Het plaatsen dezer kuip
anders dan tusschen dien
ruwketel en de slang, zoodanig dat er geen gemeenschnp met de fornuizen
mag bestaan.
3°. Het aanwezig zijn in de
versnellings-kuip van ander dan geheel of gegist,
beslag.
4*. Het verblijven van het
beslag in die kuip gedurende den tijd van het afloopen van een ruwstooksel.
5 . Het plaatsen op die kuip
van eendeksel dat niet geheel plat is.
6". Hct heetraaken van het
beslag op eene andere wijze dan door middel der
verlengingsbuis
dwars
door deze kuip geleid,
welke de pijp van den
helm van den ruwketel
met de slang vereenigd.
e

e

Art. 20, boete ; 400

gl.
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Niet alleen alle de handelingen, welke door de branders, strijdig met de in deze § voorkomende bepalingen
worden verrigt, zijn strafbaar, maar ook die, welke de
distelatie van het beslag in de versnelliogskuip, ten gevolge zoude hebben.

Ook is het verboden, om geheel gegist beslag in de
versnellingskuip te hebben, gedurende den tijd dat men
water in de ketel heet maakt om te beslaan, of gedurende den tijd, dat men in dezelve ruwnat overliaalt.

De buis mag niet slangsgewijze in de kuip geplaatst
zijn, maar moet in eene regte lijn doorgaan.
Die welke echter sedert 1° Januarij 1823 hebben bestaan , kunnen voortdurend gebruikt worden, met in
achtneming der bepalingen vervat in het Koninklijk besluit van den 2den December 1823, no. 148.
Het einde van den geleider of de buis, welke aan de
versnellingskuip mogte bestaan, om daardoor het in dezelve heetgemaakte beslag in den ruwketel te laten
afloopen, mag geen gemeenschap hebben met den ruwketel en er mag daarvan geen gebruik worden gemaakt,
dan na het afnemen van den helm, ten einde vervolgens het beslag door middel van een verlengingsstuk,

-

58

l . Bevinding bij de branders der vier eerste klassen
van andere openingen aan
de ruwketelsdan die waarop de helm geplaatst
wordt, en die aan het onderste gedeelte van den
ketel, waardoor na de
stooking, het overblijfsel
afloopt.
2". Het niet in eens vullen en
afstoken van den ruwketel.
tn. Weigering van het bezigtigen van de bakken, kuipen of grondbakken, dienende tot bergplaats van
den brandewijn ; mitsga
ders weigering van den
brander tot het doen be
werkstelligen der meting,
roeijing of waterijking van
ketels, kuipen , kransen
en bakken , zoo mede lot
het stellen van de geconstateerde ruimte op dezelve, of van andere bij de
wet , - voorgeschrevene
aanduidingen.
n. Bevinding dat men gedurende het waterijken, bij
de vulling eenig vocht ter
sluik in kuipen, bakken
of ketels ingelaten,ofbij de
aftapping uitgelaten had.
e

Art. 21, boete : 400 gt.

Art. 21, boete : 400 gl.

Ai t. 22, boete : 400 gl.

Art. 23,

boete;

400 gl.
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hetwelk zich tot aan den bovenrand van den ketel uitstrekt, in dezen te la ten overloopen.
Onverminderd de verpligting van den stoker om die
opening of toegang wegtenemen.

Zonder speciale autorisatie van den ArrondissementsInspecteur mag geen grondbak gewaterijkt worden.
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o. Verkooping- , afstand, leening, uit- of afbreking,
veruiaking, verandering,
vergrooting of verkleining
van beslagbakken en ruwketels, der branders van
de vier eerste klassen;
raitsgaders het maken van
eenige verandering aan de
lbrnuuen,
waarop de
ruwketels zijn geplaatst,
zonder aangifte.
p. Het ontdekken van vuur
onder de ruw- of disteleerketels der branders,
op zon- of wettige feestdagen.
q. 1". Bevinding dat een
branderzal hebben laten
werkenaande slang ofde
slang-kuip, zonder aangifte om verlof te bekomen , om de zegels aftenemen of het slot te openen.
2'. Het langer bewerken
eener ruwstoking van beslag dan op de ampliatie
is vermeld.

" Weigering om oogenblikkelijk zoodanige hoeveelheid ruwnat of moutwijn
aan de ambtenaren aftestaan, als noodig is, om
den graad van sterkte te
kunnen beproeven.

Art. 2-4 , boete j 400 gl.

Art. 28, boete : 400 gl.

Art. .30, boete:

100 yl.

Art. 30, boete : 400 gl.

Art. 30, boete:

400 gl.
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De aangiften hier bedoeld zullen aan de ambtenaren
in het ressort waar de branderij gelegen is, moeten
worden ter hand gesteld.

De Administratie is bevoegd om in buitengewone en
dringende gevallen, het stoken of overhalen ook op zonen feestdagen toetestaan.
Voor dat de opening en toesluiting zal hebben plaats
gehad, zal de brander geen gebruik van de slang mogen
maken.

Dit langer bewerken zal alleen in aanmerking worden
genomen, wanneer het vocht op dat oogenblik nog uit
de slang van den ruwketel afvloeit, op den vochtmeter
boven eenen graad teekent, of de verlenging den aangegeven tijd een half uur of meer overtreft.
In dit laatste geval zal de boete verbeurd zijn , hoedanig ook de sterkte van het uitloopend ruwnat mogte zijn.
De branders zijn verpligt dat gedeelte van de slang,
waarni t de moutwijn vloeit, zoodanig ontbloot te houden ,
dat dc ambtenaren dezelve steeds kunnen bezigtigen.
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r.l*. Het valsch of fautief
opgeven bij de aangifte
tot bekomen vanampliatie,
van denummers en inhoud
der bakken en ketels.
2'. Opladingvan het beslag
in de ruwketels voor het
aangegevene uur, en de
vervroeging van het uur,
aangegeven tot aansteking
van het vuur onder de
ruwketels.

s. K Het, zonder aangifte,
door de branders van de
twee eerste klassen vermeerderen van beslag, bij
aanvulling, door het nader in gebruik stellen van
een of meer kuipen , tobben of ruwketels enz.; of
wel het vermeerderen van
vernieuwingen, tot beslaan of ruwstoking van
grondstoffen.
2: Verzuim van het doen
van gelijksoortige aangifte, ingeval de brander,
binnen den loop zijner
werkzaamheden, zich genoodzaakt bevond de uren
te veranderen, op welke
hij bij zijne ampliatie bepaald had, de ruwketels
opteladen.

». Het niet dadelijk wegne-

Art. 33, boete:

50 gl.

Art. 33, boete100

Art. 34, boete:

gl.

400 gl.

Art. 34, boete : 400 gl.

Art. 35, boete:

400 gl.
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Voor elk dier overtredingen.
Bij bevinding, dat een brander zijn beslag op eenen
anderen dag dan dien, door hem tot beslaan aangegeven,
deed opkoelen, of onder dergelijk voorwendsel het beslag
andermaal bewerkte, moet zoodanig brander deswege worden bekeurd, op grond dat hij van den beslagbak of
bakken
gebruik heeft gemaakt, om daarin het beslag
te bewerken op eenen anderen dog, dan dien, door
hem tot beslaan aangegeven.
Deze aangifte zal alleen kunnen geschieden des daag
v66r , dat men krachtens dezeR e het beslag wil vermeerderen. Men mag niet beslaan voor dat zich de
aangifte in de stokerij bevindt.

s

Deze aangifte tal insgelijks daags v66r dat|de oplading
zal plaats hebben, moeten gedaan warden.

Indien de verlenging den
tijd geen half
uur of meer ovcrtreft, is er geen boete verbeurd.
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men van het vuur onder
de ruwketels, en het niet
afnemen van den helm
van dezelve, onmiddellijk
na den afloop van het laatste stooksel.
u. l . Het gebruik maken
Art. 39, boete: 400 gl.
van eenige kuip of ruwketel , niet in des branders aangifte begrepen, of
het bezigen van eenige
losse krans of gisttobbe,
zonder dezelve te hebben
aangegeven.
2 . Stoken zonder aangifte
Art. 39 , boete: 400 gl.
en buiten weten der Administrate ; beslaan van
grondstoffen of het la ten
staan van dezelve in den
ruwketel, mitsgaders het
overhalen van ruwnat of
moutwijn in den ruwketel, op andere uren dan op
de ampliatie vermeld.
3 . Het stoken of overhalen
Art. 39, boete: 400 gl.
van gedisteleerde wateren, op eene verbodene
wijze en zonder daarvan
de bij de wet voorgeschrevene aangifte te hebben gedaan, het zij door
branders het zij door
particulieren.
4°. Ontdekking van het in
Art. 39,
verbeurdverklawerking zijn eener hei- ring
van de grondstoffen
melijke fabriek en waar- en
gereedschappen.
toe men eene toestemming
e

6

s

Co
Voor de werkzaamheden des nachts zal in die plaatsen
alwaar ambtenaren der Administrate gehuisvest zijn, alleenlijk het overhalen van ruwnat of moutwijn toegelaten
zijn , doch in alle andere plaatsen zal des nachts geene
overhaling kunnen geschieden, ten zij met toestemming der
gonerale Adrainistratie.

Hiertoe worden geacht lebehooren, alle werktuigen ,
welke in de fabriek voorhanden zijn, losse en vaste;
mitsgaders de brandewiinen, geen gedeelte uitmakende
van des branders rekening met de Administratie, welke
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had behooren te hebben
of waarvan men aangifte
had behooren te doen,
mitsgaders het in werking
brengen van eenige fabriek die men had aangegeven van te moeten
stilstaan.

v. Het bestaan van beslag
of andere bereide grondstoffen, geschikt om door
distelatie een geestrijk
vocht op te leveren, en
welke, het zij onder voorwendsel van er gist van te
maken, of onder eenig
ander, gevonden mogten
worden , elders , dan in
de daartoe aangegevene
beslagkuipen of ruwketels.
«e. 1*. Bevinding bij branders , welke in aanslag
worden genomen op den
voet van het Koninklijk
besluit van den 1° October 1832 no. 33 , in verband met dat van den
19den Junij 1827 no. 50,
van meerder meel bij den
aanvang van het beslag ,
dan is aangegeven.

Art. 40, boete : 400 gl.
en verbeurdverklaring
als
boven.

Art. 3, § 6 van het Kon.
besluit van den 19den Junij
1827 MO. 50: schadeloosstelling ten behoeve der schatkist: 25 cents v an elk pond
meel.
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in de fabriek, de daarbij behoorende gebouwen, het
huis van den brander, zijne kelders ofgrondbakken,
mogte gevonden worden.
De gereedschappen zullen , ten koste der overtreders,
worden uitgebroken en vervoerd; dit geschiedtcerst na
gewezen vonnis of aangegane transactie.
De in werking gebragte grondstoffen welke verbeurd
verklaard worden, zullen tegen de helft van derzelver
waarde , volgens prijs courant, door den overtreder moeten worden herkocht.
Het spreekt van zelve dat onverminderd de verbeurdverklaring van grondstoffen en gereedschappen, de boete
bij § u n . 2 of 3 , alraede verbeurd is.
De grondstoffen moeten in beslag genomen worden,
overal waar ze zullen worden gevonden.
9

Deze penaliteit is niet van toepassing, wanneeir de overmaat van meel slechts een percent of minder bedraagd.
Wanneer dezelve boven de 1 p. c. beloopt, moet de
schadeloosstelling over het geheele bedrag der geconstateerde overmaat, zonder aftrekking van de 1 p. c.,
berekend worden.
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2*. Bevinding als voren, dat
het aangegeven meel niet
behoorlijk afgewogen en
opgezakt, ten minste een
half uur voor den aangegeven tijd tot beslaan op
de stelling , het zij op of
tegen den beslagbak, gereed is.
x. Bevinding van een te kort
hooger dan tien per cent
bij peiling van het product eener geeeindigde
aangifte.

Art. 3 , § e , van hetzelfde
besluit : schadeloosstelling
voor
als voren: 10 cents
elk pond meel.

Art. 42 der wet, boete :
tienmaal
den accijns,
onverminderd
de enkele accy'ns op het te kort.

Bekeuringen tegen handelaars in het
groot, ens.
, Het niet sehriftelijk opgeven der gebouwen,
pakhuizen, kelders enz.
in gebruik bij een handelaar in het groot in
binnenlandsch
gedisteleerd, het nietaangeven
van elke verandcring of
vermeerdering van bergplaats, mitsgaders het
niet plaatsen van de vereischte borden in olioverw

Art. 45, boete:

10 ol.
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De kennisneming van de toepassing der bij § to, no. 1
en 2 opgenoemde overtredingen, behoort bij den civilen
regier, Niettemin worden derzelve door de beambten bij
een gewoon proces-verbaal geconstateerd, en de bepaalde
schadeloosstelling verdeeld even als andere boeten.

Indien de aanpeil een te kort opleverd beneden de
10 p. c., heeft zulks alleen de betaling van den accijns
van dit te kort, ten gevolge.
De hiernevens vermelde penaliteit moet mede worden
toegepast op de overmaat, bij aldien kan bewezen worden dat dezelve hetgevolgis eener clandestine fabricate.
De berekening van het verschil hij over- of ondermaat
moet niet geschieden op deze over- of ondermaat, maar
wel op de gedane geheele inslag. Hier uit vloeit voort
dat bij eene opvolgende peiling, de toegestane speling
niet wederom voor den geheelen inslag, v66r de eerste
peiling gedaan, maar over het eventueel gebragtsaldo van
deze peiling en de nadere inslagen, moet worden berekend.

Deze boete wordt niet verbeurd , wanneer het verzuim
binnen de ncht dagen , na eene schriflelijke waarschuwing
van den Ontvanger, hersteld wordt.
De in- en uitgang der bergplaatsen zal op de pubHeko straat moeten zijn.

0

geschilderd, boven den
ingang van iedcre bergplaats.
a. 1". In-of uitslag van gedisteleerd, het welk bevonden wordt onvoorzien
te zijn van de vereischte
accij ns-k wi tan tien.
2°. Ovennaat als voren , bij
de peiling of visitatie in
de woon- of pakhuizen der
handelaars of branders.
oo. Inslag van gedisteleerd
bij doorloopend crediet,
onvoorzien van de noodige consentbiljetten, of
elders dan in de daartoe
op die biljetten aangewezene bergplaats.
Ai.Opslag van veraccijnsd
edisteleerd
in eenige
ergplaats, gelegen binnen zoodanigen afstand
van eenige bergplaats van
gedisteleerd op doorloopend crediet ingeslagen,
als door den daartoe bepaalden ambtenaar zal
zijn vastgesteld.

Art. 47 , boete:
tienmaal
den accijns en
verbeurte
gedisteleerd.
van het
Art. 47 , gelijke

straf.

Art. 50, boete:
tienmaal
den accijns
en
verbeurte
van het
gedisteleerd.

Art. 51, boete:

400 gl.

f

cc. Uitslag vau gedisteleerd
Art. 53, boete : tienmaal
waarvoor
doorloopend den accijns
en
verbeurte
crediet wordt genoten, van het
gedisteleerd.
zonder accijns-kwitantie
of consentbiljet tot overschrij ving of verkelderiug.
dd. l . Bevinding van onArt. 65, boete ; tienmaal
dermaat boven de 3 pet. den
accijns.
e
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Bevondene ondermaat zal niet in aanmerking genomen, maar beschouwd worden als gediend hebbende ter
consumtie door den eigenaar.

De Administrate beeft het regt om, onverminderd de
betaling der boete door den bekeurde, hem nog daarenboven het genot van doorloopend crediet, gedurende eenen
bepaalden tijd , die nimmer twee jaren zal mogen te boven
gaan, te ontnemen, en hem te verpligten tot het dadelijk
veraccijnsen van zijnen voorraad gedisteleerd.
De hier bedoelde bergplaatsen zullen bovendien door of
nainens den Gouverneur der Provincie, tot den opslag
van veraccijnsd gedisteleerd, moeten zijn toegelaten,
alvorens tot dat einde te mogen worden gebruikt.
Ingeval van uitslag bij overschrij ving of verkeldering,
zal de hoeveelheid, soort en sterkte van het gedisteleerd,
v66r den uitslag door de ambtenaren, moeten worden
opgenomen.

Voor het geen de ondermaat meer dan 3 pet. be4
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bij jaarlijksche of tusschentijdsche
peilingen

tot Terificatie ran het

saldo der peilrekeningen.

2 . Bevinding als boven van
overmaat boven de 3 pet,
e

Art. 65 , boete als

voren.

3 . Weigering, belemmering
Art. 65 , boete : 300 gl.
of vertragiijg van de zijdo
der stokers , tot het la ten
doen der peiling of visitatie.
ee. Vervoer van gedisteleerd,
Art. 2 der wet van den
ongedekt met biljet, bo- 2den J.inuarij 1832 , no. 4 ,
ven de hoeveelheid' v;m boete : 25 gl., tienmaal den
een kan.
accijns
en verbeurte
van
het
gedisteleerd.
e
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drangt, onverminderd de bijbetaling van den enkelen
accijns voor dc ondermaat.
Minder dan 3 pet. bedragende wordt geene boete verbeurd , maar alleen de accijns op de bevondene ondermaat ingevorderd, zonder dat in dit geval iets voor
kosten van peiling door den belanghebbende behoeft te
worden betaald.
De boete alsdan te berekenen bp de overmaat, behoudens de vcrmeerdering van het debet van den stoker
of fiandelaar in het groot.
ln dit geval zijn de kosten van roeijing en peiling voor
rekening van den overtreder, berekend over degehcele
hoeveelheid in de magazijnen bevonden en geenszins
over de bevondene over- of ondermaat,
Voor het geen de stokerijen, grondbakken en pakhuizen tot het lokaal der stokerij behoorende en van dezelve
een gedeelte uitmakende , betreft, zal zoo ten aanzien
van de overmaat
als van de ondermaat op gelijke voet'
als bij § x hiervoren is bepaald, worden gehandeld.

BUITESLANDSCH

GEDISTELEERD
Wetten

van den Iden Augustas

1822, (Staatsblad No. 30).

en
van den 2den Januarij

1832, (Staatsblad No. 4).

Regt, zoo als hetzelve is verhoogd bij § 1 van art.
A der wet van den 24sten December 1829 (Staatsblad no. 76.) is, als volgt:
a.Op dc buitenlandsche
brandewijn , rum, arak ,
kirschwasser
en verder gedisteleerd
(met uitzondering van de likeuren), van elk Nederlandsch
vat, tot eene sterkte van tien graden, op den
zoogenaamden Nederlandschen Vochtweger, bij
eene warmte van cyf en vijftig graden van den
thermometer van Fahrenheid
. . . f 20.00.
6. Op de buitenlandsche likeuren
en slroop van
punsch,
om het even van welke sterkte of gehalte, van elk Nederlandsch vat . . / 30.00.
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A A N W IJ Z I N G
iler onderscheidene soorten
Tan overtredingen,

a. Verzuim van het stellen
varj een Lord boven iederen ingang van de bergplaatsen van doorloopend
crediet, met in olieverw
gesteMe letters:
bergplaats van
buitenlandsch
gedisteleerd
b. i". In- of uitslag van
gedisteleerd hetwelk bevonden wordt onvoorzien
te zijn van de vereischto
accijns kwitantien.
2°. Overmaat als voren, bij
de pcil of visitatie in de
woon- of pakhuizen der
liundelaars.
c. Inslag van gedisteleerd bij
doorloopend crediet, onvoorzien van de noodige
ronsenlbiljetten of elders
dan in do daartoe op die
biljetten
aangewezeno
bergplaats.
d. Opslag van veraceijnsd
gedisteleerd
in eenige
bergplaats gelegen binnen
zoodanigen nfstand van
eenige bergplaats van gedisteleerd op doorloopend
cvediet ingeslagen, als
door den danrtoe bepaalden ambtenaar zal zijn
vastgesteld.

• van de artikelen der wetten op
de overtredingen toepasselijk
en van het bedrag der boete.

Art. 6, boete : 10 gl.

-Art. 8, boete:
tienmaal
den accijns en verbeurte van
het
gedisteleerd.

Art. '8, gclijke

straf.

Art, 11, boete ; tienmaal
den accijns en
verbeurte
van
hef^gedisteleerd.

Art. 12, boete:

400 gl.
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A U H E R K I N G E N .
De boete wordt niet verbeurd wanneer het verzuim
binnen de acht dagen, na eene sohriftelijke waarschuwing van den ontvanger, hersteld wordt.

De in- en uitgang der bergplaatsen zal op de publieke
straat moeten zijn.

Bevondene ondermaat zal niet in aanmerking genomeu
maar beschonwd worden als gediend hebbende, ter
consumtie , door den cigenaar.

De Administrate heeft het regt, om, onverminderd
de betaling der boete door den bekeurde, hem nog
danrcnboveti het genot van doorloopend crediet gedurende eenen bepaalden tijd, die nimmer twee jaren zal
mogen te boven gaan , te ontnemen, en hem te verpligten tot het dadelijk veraccijnsen van eijnen voorraad
gedisteleerd.
De hier bedoelde bergplaatsen zullen bovendien door
of nainens den Gouverneur der Provincie tot den opslag

18

e. Uitslag van gedisteleerd
Art. 14, boete:
tienmaal
waarvoor doorloopend cre- den accijns
en
verbeurte
diet wordt genoten, zon- van het
gedisteleerd.
der accijnskwitanlie of
consentbiljet tot overschrij ving of verkeldering.
/ . K Bevinding van onderArt. 25, boete ; tienmaal
maat hen.ed.en de 3 p. c- bij den accijns.
jaarlijksche of tusschentijdsche peilingen,
tot
verificalie van het saldo
der peilrekeningen.
2". Bevinding als boven van
overmaat boven de 3 p. c.

Art. 25, eelfde

boete.

3«.We igering, belemmering
Art. 25, boete : 300 gl.
of vertraging van de zijde
der handclaarsin het groot
tot het laten doen der
peiling of visitatie.
g. Vervoer van gedisteleerd ,
Art. 2 der wet van den
ongedekt met biljet, bo- 2den Januarij 1832 n°. 4,
ven de hoeveelheid van boete : 25 gl. , tienmaal den
een kan.
accijns
en verbeurte . van
het
gedisteleerd.
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van veraccijnsd gedisteleerd, moeten zijn toegelaten,
alvorens tot dat einde te mogen worden gebruikt.
Ingeval van uitslag bij overschrij ving of verkeldering,
zal de hoeveelheid , soort en sterkte van het gedisteleerd, voor den uitslag, door de ambtenaren moeten
worden opgenomen.
Voor het geen de overmaat meerder dan 3 p. c. bedraagt, onverminderd de bijbetaling van den enkelen
accijns op de ondermaat.
Minder dan 3 p. c. bedragende, wordt geen boete verbeurd, maar alleen den accijns op de bevondene ondermaat ingevorderd, zijnde echter dc kosten van peiling
in beide gevallen voor rekening van den handelaar.
De boete te berekenen op de overmaat behoudens de
vermeerdering van het debet van den handelaar met den
enkelen accijns.
De kosten van peiling blijven voor rekening van den
handelaar in het groot, cn moeten zoo in dit geval als
in dat hierboven n°. 1 dezer § bedoeld, berekend worden over de geheele hoeveelheid in de bergplaatsen bevonden, engeenfizinsoverdebevondeneover- of ondermaat.

M O D E L (i).
NuMlker*
van
Procet-terbaal.

het

PROCES-VERBAAL.

Bij de Directie
Bij de Inspeetlo
ler Controle
Datums van hot Pro*

.

C

"-

B

,

r

t

m

In het jaar 1800

'^

en

den

des

OpgemaaU den~

i

Medigd den

Exc. den Minister

Gerpgistreerd den

waarvan de bureaux zijn gevestigd te

namen , voornatnen ,

e

n

n

r

'

rniddags

e

t

e

p

requisite van Zijne

s' Hage; vervolging

van Financien,
en

voortzetting

iwoliteiten en stand- van den fleer Gouverneur van
plaaiaen der bekeur- welke ten effccte dozes, woonplaats
;

'"
.

Jsiest ten kantore van den Heer Inspecteur der directe belastingen , in-

5

_

N.nnen, voornamen,
be^oep en
keuHe"
''
d

WOODr

b e

~

w

e

uitgaande regten en accijnsen van

n

bet Arrondissement
o

n

e

n

d

e

'

w

i

J

k

aldaar

r f ,,,•*»

ver-

klaren wij ondergeteekenden Cornelis
van Santen,
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de Boe, conunis der tweede
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Wetten en artikelen A.
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de eerste gestationneerd
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(I) Men heeft bij de lamenstelllng van dit model mew bijionder
op het oog gehad, dat hetielve moet dienen voor overtredingen
tegen de al;;en.eene wet en tegen de bijzondere aecijnswetten. In
den volgenden jaargang zal een voorbeeld geleverd worden van een
proces-verbaal voor bekeuring in lake van pewnelo bclastin?
en patenton.
°
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Bedrag der boete. f

op den ced nan den lande gedaan, (1)

»
dercoiiCscatie.
te tatnen f
Geftaudeerde regten.

dat, (een beknopt en naauwkeurig
verhaal der bevinding
en van de ooraak
der bekeuring,
met
aanduiding
van personen
, kwalileiten,
dag en
plaats,
en vermelding
der
artikelen
van de tret,
waartegen
gesondigd
is ,
>f
mitsgaders
opgave
van de
aangehaalde of in beslag
genomene
goederen
en van het kantoor
waar dezelve
zijn
Bedrag der kosten. opgebragt,
geopend,
getcogen,
gemeten,
geroeid
of geteld
en
geinventa,' .———————— riseerd,
in voeqe als in de
aommerIn beslag genomene . .
'
,
J
.
,
kmgen
actiter
dit model
worat
opgoederen.
gegeven.)
Z

Slot van het proces-verbaal,
opmaking

van hetzelre

ingeval

de bekeurde

tegenwoordig

bij de

is.

En verklaren wij ondergeteekenden voof ts, dit ons proc«*-verbanl te hebben opgeniaakt en gesloten ten jare , en
maand als in het hoofd dezes genoemd, den . . . des . . .
middags ten
ure, in tegenwoordigheid van den
bekeurde, aan wien wij hetzelve hebben voorgelezen en
hem uitgenoodigd om met ons te teekenen , hetgeen hij
{ deed^ | '
J
afschrift hebben ter
hand gesteld volgens de wet, waarvan akte.
W

e

w

a

a

r

n

a

W ,

n

e

Slot van het proces-verbaal,
opmaking

van

hetzelve

m

ingeval

afwezig

de bekeurde

bij de

is.

En verklaren wij ondergeteekenden voorts dit ons proces-verbaal te hebben opgeniaakt en gesloten ten j are en
maand als in het hoofd dezes genoemd, d e n . . . des . . .
middags ten
in afwezigheid van den bekeurde,
ons voorbehoudende om een afschrift van hetzelve bin(1) De nitdrukking op den eed aan den lande gedaan, konit
alleen te pas , wanneer het proces-verbaal niet beeedigd wordt.

82
lien vier en twintig uren na den dag der registratie
, te bezoro-en'
ten raadhuize der gemeente
ter dispositie van den bekeurde, waarvan akte.
" '
Onder dit slot volgen de onderteekeningen van de
beambten die de bekeuring hebben gedaan, zoo mede
van den bekeurde, bij aldien hij tegenwoordig is , en
het proces-verbaal wil medeteekenen, mitsgaders van
den Ontvanger, ten wiens kantore de in beslaggenomene goederen zijn opgebragt, als bewaarder derzelve.
De processen-verbaal moeten binnen den tweeden dag,
volgendc op dien, waarop dezelve zijn gesloten, worden
beeedigd voor eenen Vrederegter of voor het hoofd van
het bestuur, het zij der gemeente alwaar de bekeuring
heeft plaats gehad, het zij der gemeente waar de opstellers of de meerderheid der opstellers zijn gestationneerd, ter verkiezing der verbalisanten,
Binnen den vierden dag, volgende op dien, waarop
het proces-verbaal is gesloten zal hetzelve moeten wor«
den geregistreerd.
Dc zon- en wettige feestdagen worden in de tijdsbepaling
voor de beeediging en de registratie niet medegerekend.
Voor bekeuringen gedaan op eilanden , op welke geen
kantoor van registratie hestaat, mitsgaders de zoodanige
die met recherche vaartuigen zijn geschied, is het voldoende dat de processen verbaal worden geregistreerd
en, in het laatste geval, ook dat zij worden beeedigd,
voor dat van dezelve in regten wordt gebruik gemaakt.
Onmiddellijk onder de handteekeningen van het procesverbaal volgt de akte van beeediging, die aldus kan
worden ingerigt:
Op

heden

des

roor
bestuur

den
middags

om

ure,

ons v r e d e r e g t e r
te

comparecrden

(of Hoofd van het gemeente

) I f . TV

en J
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p, . . . . . . . . Ambtenaren
in het vorenstaande
provan
hetzelve,
ces-verbaal
opgenoemd , die de waatheid
na gedane voorlesing,
hebben bevestigd,
door het uitspreken der woorden:
z o o w a a r l i j k h e l p e mij
God almagtig.
Indeval bij afwezigheid van den bekeurde, dc kopij
van net procesverbaal ten raadhuize of bij den voorzitter van hct bestuur der gemeente, in welke de bekeuring geschied is, wordt hezorgd, zal daarvan moeten
blijken door eene akte van overbrenging , die onder de
aanteekening der registratie wordt geplaatst en op de
volgende wijze kan worden ingerigt:
Op heden den
des . . . . middags
der gemeente
om . . . ure, is ter sekretarij
door de commisen N. . . . JV. . . . en J. . . . P. . . .
overgebragt
een afschrift
van het bovenstaand
procesom aldaar te blijven berusten ter
beschikking
verbaal,
ran den bekeurde,
ingevolge art. 238 der algemeeue wet
t an den 2Qsten Augustus 1822 (Staatsblad no. 38), waarvan akte.
(Handteekening van den Burgemeester of Secretaris.)
ALGEMEENE
Bij

de opmaking

VOORSCHRIFTEN

van processen-verbaal

in acht te nemen.

De processen-verbaal, moeten geschreven worden op
ongezegeld papier, van de grootte van een formaat zegel
van 30 cents, of grooter, wanneer dezelve meer plaats
beslaan. Ook het voor den bekeurde bestemde afschrift
kan op ongezegeld papier worden geschreven , wanneer
hetzelve ten raadhuize moet worden nedergelegd of ingeval hij de registratie wil laten voorafgaan. Bij het
aanbieden van het proces-verbaal ter registratie, moet
men het origineel en de kopij voor zegel doen viseren.
Wanneer de bekeurde echter een afschrift van hetpro<• s-verbaal dadelijk na het sluiten van hetzelve verlangt, moet dit afschrift op zegel geschreven worden.
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De processen-verbaal, zullen moeten bevatten :
1°. Het uur, den dag, het jaar en de plaats van de
ontdekking der overtreding, als ook van het begin
en het einde der opstelling van het proces-verbaal.
Ten aanzien van de datums welke in het proces-verbaal moeten voorkomen,valtoptemerken, dat men wel
moet onderscheiden dat er drieerlei tijdstippen zijn ,
die altoos in een proces-verbaal moeten vemiold
worden, te weten :
a. dat van het begin der opstelling van hetzelve, in
het hoofd der akte.
b. dat der ontdekking van de overtreding, in het
ligchaam der akte.
c dat van het eindigen der opstelling van het proces-verbaal, in het slot der akte.
Het eerste tijdstip moet zoo spoedig mogelijk volgen op dat, waarop de overtreding ontdekt is; het
Uieede moet juist dat der ontdekking zijn en het
derde moet dat zijn waarop de zaak haar beslag geDe
kregen heeft en het proces-verbaal gesloten is
juiste vermelding van het laatste tijdstip is daarom
van te meer belang omdat de tijdsbepaling voor de
beeediging en registratie, hier voreu in het model
aangewezen, daarvan af rekent.
2 . De namen, voornaraeu, kwaliteiten en woonplaatsen
van de ambtenaren bekeurders en van de personen
die bekeurd worden.
Hoewel het altijd verkiesselijker is, en zulks ook
bij art. 233 der algemeene wet van den 28sten Augustus 1822 (Staatsblad
no. 38) wordt gevorderd,
dat de processen-verbaal door ten minste twee ambtenaren , of daartoe bevoegde personen , worden opgemaakt, waarvan de een moet zijn aangesteld of
van commissie voorzien bij de Administratie der inen uitgaande regten en accijnsen (voor zoo veel namehjk de overtredingen tegen de wetten op deze
vakken van beheer, zijnbegaan), is eene bekeuring
door slechts een ambtenaar geconstateerd daarom
e
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niet onwettig; het gemis vnn den tweeden ambtenaar of bevoegd persoon , ontneemt wel aan het proces-verbaal , de kracht van het bewijs, doch daarom
vervait nog de actie niet; alleen moet in het zoo
even beroepen geval de Administrate hare aanklagto
door nadere bewijzen staven, anders dan wanneer
er een proces-verbaal door twee daartoe bevoegde
personen opgemaakt, bestaat; vermits toch in net
laatste geval niet de Administrate de deugdelijkheid, maar de aangeklaagde de valschheid van het
proces-verbaal, zoude moeten bewijzen.
Art. 19-4 der evengemelde algemeene wet joeft
aan alle Rijks-bedienden, aan de marechaussees, de
ambtenaren der policie en die bij de stedelijke en
plaatselijke belastingen, de Rijks of plaatselijke
bosch- en veldwachters, zoo ook aan a'le deurwaarders en bodcn, de bevoegdheid, om met de
ambtenaren of gecommissionneerden bij het vak der
in- en uitgaande regten en accijnsen, medetevverken tot de visitaticn, mitsgaders tot de bekeuringen
en aanhalingen, daaruit voortvloeijende, mils voorzien van het bewijs hunner publieke kwaliteit, en
zulks met hetzelfde effect, als of zij iu de bijzondere
dienst der Administrate waren.
3". De vermelding, dat, bij het doen der bekeuring,
de ambtenaren voorzien waren van het bewijs hunner aanstelling.
•4°. De duidelijke, beknopte en waarachtige omsehrijving van de daad en orastandigheden, waarin de
overtreding der wet bestaat.
In de vermelding daarvan moeten de opstellcrs van
het proces-verbaal trachten, om zoo veel mogelijk
kortheid met duidelijkheid te paren ; de daadzaken
die de overtreding der wet uitmaken, moeten kort
en klaar gerelateerd worden, zonder vermelding van
onnoodige gevolgtrekkingen, waartoe de overtreding
geen dadelijke aanleiding geeft, of van het personelijk gevoelen der bekeurders ten aanzien der ont-
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5°.

b«.

7.
e

8«.

dekte fraude of met betrekking tot den persoon van
den bekeurde, van zijn meerdere of mindere aan-of
toeleg om's Rijks regten te verkorten enz. Alle
redeneringen of vermelding van omstandigheden die
tot de bekeuring geen regtstreeksche betrekking
hebben, behooren niet in het proces-verbaal te
worden opgenomen.
De artikelen der wet, waartegen is gezondigd, de
toepassing der boeten en straflen en de aanzesfiinpdaarvan aan den bekeurde gedaan.
Men moet zich in de processen-verbaal alleen beroepen op de artikelen der wet of der Roninklijke
besluiten, die als uitvloeisels der wet kunnen beschouwd worden, en dus niet op resolutien, aanschrijvmgen of orders van andere autoriteiten of chefs.
De aard , soort en hoeveelheid van de in beslag genomene goederen, benevens derzelver waarde, welke
in geval de bekeurde tegenwoordig is, metonderlinge overeenkonist, ten overstaan van den ontvanger
ten wiens kantore de goederen zijn opgebragt, zal
worden bepaald.
Het spreekt van zelve, dat eene juiste specificatie
der aangehaalde goederen, in het proces-verbaal eerst
dan moet voorkomcn, wanneer dezelve ten kantore
zijn opgebragt en aldaar geinventariseerd geworden.
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.
De vermelding, of de bekeurde, op daartoe gedane
uitnoodiging van de ambtenaren, tegenwoordig is,
zoo bij de ontdekking van de overtreding als bij het
opstellen van het proces-verbaal, of wel door wien
hij is vertegenwoordigd geworden.
Ook bij alle visitatien , verification, opnemingen of
peilingen, wanrvan in het proces-verbaal melding
wordt gemaakt, moeten de aanwezige belanghebben-
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den worden uitgenoodigd tegenwoordig te blijven.
9*. De uitnoodiging aan den bekeurde of deszelfs vertegenwoordiger, orn het proces-verbaal medeteonderteekenen en daarvan een afschrift te ontvangen,
met vermelding, of aan die uitnoodiging is voldaan.
I O . Bij afwezigheid van den bekeurde of iemand van
zijnent wege, of wel wanneer hij de registratie wil
laten voorafgaan , de verklaring , dat, binnen vier eu
twintig uren na den dag der registratie, een afschrift
van het proces-verbaal zal worden gedeponeerd ten
raadhuize, ter beschikking van den bekeurde; van
welke formaliteit nader op het origineleproees-verbaal
zal moeten blijken, zoo als in het model hiervoren
is aangewezen.
11". De akte van depot der aangchoudene goederen of
middelen van transport, ten naastbij gelegen kantore
van betaling.
Wanneer de ontvanger het proces-verbaal mede
onderteekend als bewaarder der aangehaalde goederen
of transport-middelen, sehijnt eene afzonderhjke akte
van depot overbodig te wezen.
12«. Bijaldien voor de sluiting van het proces-verbanl,
in beslag genomene 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.
Het spreekt vanzelvo, dat onverminderd de boven
rermelde opgaven in het proces-verbaal, er aitijd
eene afzonderlijke akte van borgtogt moet worden
opgemaakt en behandigd aan den ontvanger, voor en
aieer ontslag van het aangehaalde, kan worden
verleend.
De processen-verbaal moeten door de commisen, in
orujinali worden opgezonden aan den Inspecteur vau
het arrondissement waarin de overtreding is be»aan,
en zulks door tusschenkomst van den Controleur, onder
welke zij ressortercn.

COMMISEX-ROEIJERS.
Ve'reeniging
der voorschriften,
gegeven door de
lloofd-Administratie
der Accijnsen,
met betrekking
tot de vereischten,
veipligtingen
en
werksaamheden
der commisen,
met het roeijen
belast.
eti peilen van dranken
Vereischte der
Com,nisen~roeijers.
§ 1. De roeijers en probers zullen benoorlijke kunde
moeten bezitten van de hen opgedragene werkzaamheden.
(Art. 139 van het organiek besluit van den (Men Junij
1319 No. 1).
Pligten.
§ 2. Zij moeten in dezelve te werk gaan, met alle
naauwgezetheid en naauwkeurigheid , zorgende aan den
eenen kant voor de behoorlijke behartiging van 's Rijks
belangen ; doch tevens , aan den anderen kant, voor die
der belastingschuldigen. (Art. 1-40 als boven).
Opdragt aan de commisen van den post van roeijer.
§ 3. Over hof. algemeen, zullen er geene afzonderlijke
personen, voor bovengeiuelde fhnctien, worden benoemd,
main* dezelve worden cpgedragen aan die geenen onder
de commisen, wellce daartoe de noou'ige geschiktheid
hebben. (Art. 141 als boven en Art. 27 van het Kon.
besluit van den 18den Novemb. 1822 No. 157).
Examen
afteleggen.
§ 4. Ieder ambtenaar der Administrate welke de vereischte bekwaamheden bezit en zalks door een attest
van den Examinator kan bewijzen, zal als roeijer worden
geadmitteerd. (Art. 1 der Res. van den 4den Augustus
1824 No. 105).
Wat tot het examen vereischt
icordt.
§ 5. Tot het examen voor roeijers van de derde
klasse wordt gevorderd, bedrevenheid inde rekenkunde,
welke zich zal kunnen bepalen tot de vier hoofdregels,
de behandeling der gewone en tiendeelige breuken,
en de regel van drieen; ervarenheid in het trekken van
den vierkantswortel uit geheele en gebrokene getalleo,
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en het gebruik der lognrithmen; bekendheid met de
regelen der roei- en peilkunde en dcrrelver toepassing,
waaronder tevensbegrepen wordt de aanwendingder werktnigen, daarbij te bezigcn ; zullende bij groote bedrevenheid in bet werkdadige der roei- en peihuind.?, cn naar
mate der meerdere kennis, vooral van de meetknndige
gronden , waarop gezegde roei- en peilkunde bcrusten ,
aan den roeijer eerie hoogere klasse worden toegekend.
(Res. vqn den 6den Mei 1833 no. 83, Ferz. no. 67).
Kosteii

van het

examen.

§ 6. Het examen zal geheel kosteloos bij den Examinator der roeijers worden afgelegd. (Res. van den idea
Januarij 1833 no. 64, Vers. no. 3).
Wervanging der vaste
roeijers.
§ 7. Bij aldien een vaste roeijers-post mogt komen
open te vallen, zal dezelve niet wederom worden vervuld, maar in plaats van den aftrcdenden, tot deze
functien worden aangewezen een der daartoe geadmitteerde commisen. (Art. 2 der Res. van den 4dcn Junij
1825 no. 24, Verz. no. 109).
Titel der als roeijers,
geadmitteerde
eOmmtsen.
§ 8. Deze commisen zullen den titel hebben van
Rijks-commis-roeijer, en als zoodanig in drie klassen
worden verdeeld; zullende zij naar mate hunner geblokene kunde, in eene dier klassen worden gerangschikt.
(Art. 4 der Res. als boven).
Belooning.
§ 9. Zij zullen hun gewoon traktement als _ commis
behouden, onder verpligting tot de nitocfening van
hunne dienst, als gewoon commis en het, om niet,
doen van alle roeijingen in het belong der Administrat e , en bovendien genieten de roeiloonen, welke aan
de belastingschuldigen mogen worden in rekening gebragt (1) overeenkomstig de deswege bestaande tarieven
en bepalingen. (Art. 6 als boven).
(I) Zie 5 19 hier nn , da gerallen waarin die inoUa , den 1)3lastingachuldigen kunneo worden in rekening gebragL
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Bevoegdheid tot invordering der belooning.
§ 10. Bet op de roeijingen gestelde loon zullen zij
kunnen in rekening brengen en invorderen van den handel in al die gevallen , waarin die werkzaaraheden niet
voor rekening van de Administrate worden verrigt, en
deze] ve volgens de wetten en instructien mogten vereischt
worden, terwijl de hoofd-arabtenaren behooren zorg te
dragen, dat de handel, door eigendunkelijke en noodelooze roeijingen, niet worde bezwaard. (Res. van den
3lsten Maart 1829 no 102, Verz. no. 32).
Invordering

van het niet rrijwillig
betaald
wordend
roeiloon.
§ 11. De ontvangers moeten de roeiloonen (1), welke
niet vrijwillig betaald worden, uit krachte van art. 290
der algemeene wet van den 26sten Aug. 1822 bij parate
eaecutie invorderen. (Res. van den 25sten Aug. 1830
no. 1 , Verz. no. 127).
Instrumenten,
aan te schaffen.
§ 12. Decommisen-rocijcrs zullen verpligt zijn bij de aanyaarding huaner functien, zich te voorzien van de noodige
instrumenten, welke door den Examinator zullen worden
geverifieerd , doch welke altijd bij dc Administrate voorhanden, bij dezelve kunnen worden aangevraagd. (Art. 7
der Res. van den 4den Julij 1825 no. 2-4, ferz. no. 109).
Pry sen der
instrumenten.
§ 13. De levering daarvan geschiedt tegen de volgende prijzen :
De Cachetten het stuk a
/ 1.18.
Thermometers
het stuk a
- 5.50.
Vochtwegers
>
•
•
3.75.
Roeistokken
»
•
- 1.67.
met de daartoe behoorende blikken bus of koker. De
betaling geschiedt bij den ontvanger der accijnsen in de
hoofdplaats van het arrondissement. (Res. van den 5den
Nov. 1824 no. 78, Verz. no. 165).
(1) Zoo mede ook de kotten van wegiog van accijnavrije goederen.
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De wijnmoergla&en
worden kosteloos door de Administrate geleverd. (Res. van den 6den Mei 1830 no.
79, Verz. no. 68.)
Te gemoetkoming in de kosten.
§ 14. Aan de commisen-roeijers, zal, ter gemoetkoming in de kosten voor de instrumenten, Eoeken of
anderzins, worden versterkt, eenetoelage, in een* van
25 G l . , zoodra zij, volgens de verklaring van den Examinator , blijken der vereischte bekwaamheid zullen hebben gegeven, ter verkrijging waarvan zij, in der tijd,
zullen gebragt worden op den staat van gratification, te
v inden uit het gereserveerde een zesde gedeelte der leges.
(Res. van den Aden Jan. 1833 no. 64, verz. no. 3).
Overgifte
der instrumenten
bij demissie of overlijden.
§ 15. Bij de aftreding of het overlijden van een beambte der Administrate, wiens opvolger de in der tijd
door eerstgemelde,aangeschafte instrumenten , niet mogte
benoodigd hebben, zal de controleur of de eerste ambtenaar ter standplaats van den aftredenden of overledenen
ambtenaar , zorg dragen , dat die werktuigen worden ingetrokken en overgemaakt aan den ontvanger deraccijnsen in de hoofdplaats van het arrondissement, welke,
tegen kwitantie van den belanghebbende, zal teruggeven
de gelden , in der tijd , voor de ingetrokkene instrumenten, hier boven § 13 opgenoemd, door den afgetredene
of overledene beambte, betaald.
Aan de arrondissements-Inspecteurs is de zorg opgedrageu, dat er geene werktuigen blijven in handen of in
boedeis van personen, die de dienst der Administrate
hebben vcrlaten. (Res. van den 6den Mei 1830 no.
79, verz. no. 68).
• Optreden van commisen in de plaats van vaste
roeijers.
§ 16. In plaatsen, alwaar werkelijk roeijers zijn,
treden de commisen-roeijers alleen op in het geval dat
het aanwezig getal der eersten ontoereikend is om de
belanghebbenden beboorlijk te kunnen helpen. (Art. 3
ler Res. van den 4den Aug. 1824 no. 105).
De roeijing
voorgeschreven.
\ 17. Altoos bij invoer en bij uitvoer, ondor afschrij-
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ving of restitutie Tan accijns, en Terder wanneer zulks
tot verzekering van regten en accijnsen noodig is , moet
de hoeveelheid en sterkte der accijns subjecte goederen ,
worden opgeniaakt door grondige verificatie, dat is, dat
dezelve door twee ambtenaren, waarvan tenminsten een
roeijer moet zijn, moeten worden geroeid, geproefd of
gekeurd. (Art. U 7 der algemeene wet van den 26sten
Aug. 1822, Staatsblad no. 38).
Wijze van roeijing der ingevoerd wordende
dranken.
§ 18. Bij invoor van dranken , moeten de fusten worden geroeid en de inhoud van al onregelmatigvaatwerk ,
of waarin anders de dranken zich bevinden, worden geverifieerd en de hoedanigheid der dranken, door proeving en opneming der sterkte, worden onderzocht.
De belanghebbende zal, des verkiezende, de fusten
kunnen aanvullen, mif s zich deswege voor de lossing verklarende en de ledi;;e fusten vertoonende aan de ambto
narten, als wanneer het voldoende zal zijn, dat van een
en dezelfde partij vijf tot tien fusten worden geroeid ;
zullende naar het bedrag dezer roeijing de geheelepartij
worden berekend. (Art. 148 als boven).
Gevallen
u-aarin de kosten van roeijing voor rekening
der belastingschuldigen
komen.
% 19. Deze kosten komen altijd voor rekening van
Hen belastingschuldige of andere belanghebbenden, wanneer de roeijing of proeving op hun verzoek of in hmi
belang plaats heeft. (Art 204 der algem. wet van den
26sten Aug. 1822, Staatsblad no. 38).
Wanneer bij uitslag, onder betaling van den accijns ,
de meting en roeijing niet door den ontvanger gevorderd ,
maar door de belanghebbenden verzoeht wordt, moeten
de kosten door deze laatsten worden betaald. (Res. van
den 17den Jan. 1826 no. 30, vers. no. 10).
Na den invoer en opslag, moeten alle verplaatsingen der
accjjnsgoederen, tot aan derzelver definitive bestemming,
fcet zij ter uitvaer voor commercie of binnenlandschecon^
sumptie, beschouwd worden, te geschieden, eenig en alleen
in het belang der belastingschuldigen , ten gevolge van eigenekeusof van hunne handelingen onderling,als daar zijn;
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a. Verkeldering of verandering van I ergplaals van onder
crediet van den accijns bezeten wordende goederen ;
b. Verwisseling van entrepot;
o. Aflevering met overgang van doorloopend of afloopend
crediet;
Hoewel de verificatie, zoo bij den inslag als bij den uitslag behoort te geschieden, zullen de kosten, bij den
inslag vallende, niet aan de belanghebbenden in rekening mogen worden gebrngt, die dus enkel belast
blijven met de kosten der verificatie bij den uitsl.tg.
(Res. van den UdenSept. 1833No. 108, Verz.No. 176).
d. Verplaatsing en overschrij ving aan zich zelven , onder
eene andere ontvangst;
e. Uitslag uit het entrepot op doorloopend crediet;
De kosten van roeijing enz. , vallende op de goederen
die , na grondige verificatie in entrepot opgeslagen
zijn, en daarna, per volgbrief, naar de verdere bestemmingsplaats, verzonden worden. (Res. van den
6den Januarij 1829 No. 19, Ferz. 1832 So. 197).
/ . Inslag in entrepot van inlandschen azijn en gedisteleerd ;
o. Uitslag van droeven cn moeren door de wijnhandelaars ;
ft. De verificatie van gedeterioreerd gedisteleerd in entrepot , dat men verlangt te doen overstoken ;
t. Do verificatie der ruimte van veranderde ketels, kuipen enz. in de fabrijken, trafijken of werkplaatsen
der belastingschuldigen. (Res. van den 17den Sept.
1823 No. 188, ferz. No. 149).
Alles onverminderd de speciale bepalingen, welke ten
aanzien der kosten van verificatie in de bijzondere accijnswetten zoo als onder anderen , in art. 3 § 2 der wet
op hat buitenlandsch gedisteleerd ; art. 10 en 38 der
wet op het binnenlandsch gedisteleerd en in de algemecne
wet van den 26sten Aug. 1822, (Staatsblad
No. 38),
voorkomen, met dien verstande, dat in die der bovengemelde gevallen, in welke de wetten niet uitdrukkelijk de
verificatie vorderen, dezelve kan worden nagelaten, althans wanneer zulks met de zekerheid van 's Rijks wetten
bestaanbaar is teachten, zoodat daarbij geen partikulier
belang van roeijers, mag worden in aanmerking genomen.
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Arrondissement's
Controle 'sBosch

(Stad).

's Hertogenbosch, directe belastingen.
's Hertogenbosch,
inen
uitg. regten en accijnsen.
'8 Hertogenbosch , gemaal.

Controle 's Bosch.
{Buiten gemecnten).
Berlicum.
Boxtel.
Binther.
Dungen.
Engelen.
St. Michiels Gestel.
Rosmalen.
Cden.
Vught.

Bosch.
Controle ffeusden.

Almkcrk.
Andel.
Drunen.
Dussen.
Eethen.
Giessen.
Hedikhuizen.
Herpt.
Heusden.
Meeuwen.
Veen.
Werkendara.

Controle

Gravt.

Berchem.
Dieden.
Grave, dir. bel. in-on
uitg
regten en accijnsen.
Controle Tilburg.
Grave, gemaal.
Cappelle.
Heesch.
Dongen.
Herpen.
Haaren.
Lith.
Loon op Zand.
Megen.
Oisterwijk.
Nistelrode.
Raanisdonk.
Oss.
Sprang.
Oijen.
Tilburg, dir. bel. in- en Ravesteijn.
uitg. regten en accijnsen.
Controle Boxmeer.
Waal wij k.
Waspik.
Beugen.

lis
Boxmeer, dir. bel. in- en Maashees , in- en uitg. reguitg. regten en accijnsen.
(expeditie).
ten ,
Katvvijk op deMaze, idem. Oploo , dir. bel. in- on uitg.
Kujjk, idem.
regten en accijnsen.

Arrondissement
Controle

Breda.

Baarle Nassau.
Breda, directs
behitingen.
Breda, tn- en uitg.
regten
en
accijnsen.
Gilze.
Ginneken.
Oosterkoat.
Prinsenhagew
Rgsbergen.
Terheijden.
Zundert.

Breda.

Dinteloord,
Halsteren.
Nieuw-Vosraeer.
Cssendrecht.
RoosendaaL
Steenbergen.
Wouvv.

Controle Zevenbergen.

Etten.
Geertrnidenberg.
Klundert.
Made.
Controle Bergen op Zoom. Oudenboschs.
Rucphen.
Bergen op Zoom, dir. bel. Willemstad.
Besrgen op Zoom, in- en Zevenbergen.
uitg. regten en accijnsen. Zwaluwe.

vdrrondissement
Controle Eindhoven,.
EerseL
Eindhoven, dir. be I. in-en
uitg. regten en accijnsen.
GesteL
LuiksgesteL.
Hierveldhoven.
Valkenswaard , dir. bel. inen uitg. regten en accijnsen.
Woensek

Eindhoven
Controls
ArlerixteL
Assen.
Budel.
Deurne,
Geldrop.
Gemert.
Heeze.
Helmond.
Maarheezes
Someren.

Helmond.
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Controle

Oirschot.

Moergestel.

Bladel, dir. bel. in- en uitg. Oirschot.

Oostelbeers.
St. Oedenrode.
Yeghel.

regten en acc.

Erp.
Hilvarenbeek.
Hoogeloon.

|3rowinctc
Maastricht,
Maastricht,

£xmbwcg.

Con/role
Maastricht.
dir. belastingen.
in- en uitg. regten en accijneen.

fprouittcic (Sklberlanb.
^irrondissement

Arnhem.

Controle Arnhem.(J div.)
Arnhem, dir. belastingen.

Barneveld.
Beekbergen.
Ede.
Brummen.
Garderen.
Dieren.
Loenen.
Doorwerth
Nijbroek.
Halle.
Otterlo.
Oosterbeek.
Scherpenzeel.
Renkura.
Tvvello.
Wageningea c. a dir. bel.
Voorst.
in- en uitgaande regten Yoorthuyzen.
e

en accijnsen.

Controle Arnhem. (2"div.)

Controle

Harderwijk.

Doornspijk.
Elburg.
Arnhem, in- en uitg. regten Epe.
en accijnsen.
Ermello.
Arnhem , geslagt en gemaal. Harderwijk.
Hattem.

Controle

Apeldoorn.

Apeldoom.

Hatteraer-bunrten.
Heerde.
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Hoevelaken.
JiunspeetNijkerk.
Oldenbroek.
Putten.

Controle

D uiven.
Herwen en Aerdt.
Lobith , i » » cn uitg.
en

Lobith.

Babberik, in- en
regten.

uitgaande

Pannerden.
Westervoort.
Zevenaar, dir. bel. in- en
uitg. regt. en
accijnsen.

Arrondissement
Controle

Zutphen.

GorsseL
Hengelo.
Lochem.
Ruurlo.
Steenderen.
Vorden.
Warnsveld.
Zutphen , dir.
belastingen.
Zutphen , in- en uitg. regten en accijnsen.

Controle

Doesbvrg.

Angerlo.
Didam.
Dinxperlo, dir bel. in- en
uitg. regten en accijnsen.
Doesburg, dir. bel. in- en
uitg. regten en accijnsen.
Doetinchem,
idem.
Eeten.
Gendringen, dir. bel. in- en
uitg. regten en accijnsen.
's Heerenberg,
idem.
Terborgh.
Yarsseveld.

regten

accijnsen.

Zutphen.

Wehl, dir. bel. in- en uitg.
regten en accijnsen.
Zeddam.
Zelhem.

Controle

Eibergen.

Aalten, dir. bel. in- en
uitg. regten en accijnsen.
Beltrum.
Borculo.
B redevoort.
Eibergen, dir. bel. in- en
uitg. regten en accijnsen.
Groenlo,
idem.
Holterhoek, in- en uitg.
regten.
Huppel,
idem.
Kiefhutte, idem.
Kolten,
idem.
Lichtenvoorde.
Oldenkoden,
idem.
Rekken, in- en uitg. regten en accijnsen.
Winterswijk, dir. bel. inen uitg. regten en accijnsen.
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it Nymegen.
Controle

Nijmegen.

Wadenoijeu.
Zoelen.
Hees.
Controle
Zalt-Bomntel.
Nijmegen, dir. bel.
Brakel.
Nijmegen, in- en
uitg. Driel.
regten en
accijnsen.
Est en Opijnen.
Nijmegen, gemaal en geGameren.
slagt.
Haeften.
Controle Druten.
Heerewaarden.
Herwijnen.
Alpken.
Hurvvene.
Appeltern.
Nederhemert.
Balgooy.
Batenburg , dir. bel. in- en Poederoijen.
uitg. regten en aocijnsen, Varik.
Waardenburg.
Bergharen.
Zalt-BommeL
Beuningen.
DreumeL
Controle Eist.
Druten,
Bemmel.
Ewijk.
Dodenwaard.
Borssen.
Elst.
Leeuwen.
Gent.
Wamel.
Heeteren.
Wijchen.
Herveld.
Controle Ttel.
Huissen.
Kesteren.
Beest.
Lent.
Beusicbera.
Valburg.
Buren.
Tzendoom.
Buurmalsem.
Culenborg.
Controle Ubbergen.
Deil.
Beek, in- en uitg,
regten.
Geldermalsen.
Erlekom.
Ingen.
Groesbeek,
Lienden.
Heumen.
Maurik.
Millingen, dir. bel in- en
Ophemert.
uitg. regt. en
accijnsen.
Tiel, dir. bel. in- en ui
Ubbergen.
regten en
accijnsen.
a
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(Zuidelijk

gedeelte).

Arrondissement

'sffage.

Controle 's Hage (1 Div.)
directe belastingen.
(le Afd.)

'sHage,

Hage, dir. bel.(2e

Controle 'sHage (2e

Lisse.
Noordwyk.
Rynsburg.
Afd.) Sassenheim.
Soeterwoude.
Div.) Warmond.

'« Hage, in- en uitgaande

regten en accijnsen.
en geslagt.

's Hage, gemaal
Loosduinen.
Ryswyk.
Stompwyk.
Voorburg.
Wassenaar.
Zegwaard.

Controle Leyden(l' Div.)
Ley den, directe belastingen.
Controle Ley den (2 Div.)
e

Hillegora.
Katwyk.
Leyden,

in- en uitgaande
regten en accijnsen.
Leyden , gemaal en geslagt.

Arrondissement
Controle Rotterdam,
(Je Divisie).

Conlrok

AlpAen.

Aarlanderveen.
Alkemade.
Alphen.
Hazerswoude.
Koudekerke.
Leyderdorp.
Oudshoorn.
Rynzaterwoude.
Ter aar.
Woubrugge.

Controle

ffoerden.

Bodegraven.
Nieuwkoop.
0 tidewater.
Woerden.
Zwammerdara.

Rotterdam.
Con/role Rotterdam,
{2c Divisie).

Rotterdam,dtV. bel. (d* Afd.) Rotterdam, dir. bel.(2>

Afd.)
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Controle
Rotterdam,
[in- en uitgaande regten.)

Controle

Maasshtis,

's Gravezande.
uitgaande Maassluis, dir. bel. in- en
uitg. regten en accijnsen.
Maassluis, gemaal
en geControle Rotterdam ,
slagt.
Maasland.
(accijnsen).
Naaldwyk.
Vlaardingen , dir. belast.
Kralingen.
Vlaardingen,
inenuitg.regt.
Rotterdam,
accijnsen.
en accijnsen.
Rotterdam, gemaal.
Vlaardingen , gemaal
en
Rotterdam , geslagt.
geslagt.
Rotterdam in- en
regten.

Controle

Delftshaven.

Controle

Gouda.

Bleiswyk.
Delftshaven, in- en uitgaan- Boskoop.
Gouda.
de regten en accijnsen.
Gouda,
gemaal
en geOverschie.
slagt.
Zevenhuizen.
Moordrecht.
Nieuwerkerk.
Controle Schiedam.
JXoord-en Zuid-Waddinxveen.
Kethel.
Schiedam, directe bel. en in- Reeuwyk.
en uitg.
regten.
Schiedam,
accijnsen.
Conlrole Schoonhovcn.
Schiedam, gemaal.
Bergambacht.
Controle Delft.
Gouderak.
Haastrecht.
Delft, directe
belastingen.
Delft, in- en uitg. regten en Krimpen aan de Lek.
Ouderkerk.
accijnsen.
Schoonhoven.
Delft, gemaal en geslagt.
Sehoonhoven , gemaal
en
Pynacker.
geslagt.
Schiplniden.
5

Arrondissement
Controle Dordrecht.
(Je divisie).
Alblasserdam.
Dordrecht, dir. bel.
Papendrecht.

Controle Dordrecht.
(2 divisie).
e

Dordrecht ,
regten

in- en

en

uitg.

accijnsen.

Dordrecht, gemaal

en ge-

slagt.

Dordrecht.
Controle

Controle

Controle Gorinchem.

Gorinchem, dir. bel. en acc.
Gorinchem , gemaal.
Groot-Aramers.
Hoornaar.
Molenaarsgraaf.
Ottoland.
Sliedrecht.

Brielle, dir.

Brielle.
belastingen.

Brielle, in- en uitg.
ten en
accijnsen.
Brielle , gemaal
en

reggeslagt.

Geervliet.
Heenvliet.
Hellevoetsluis, dir. bel.
Hellevoetsluis, in- en uitg.
regten

en

Nieuwenhoorn.

accijnsen.

Oud-Beycrland.

's Gra vended.
Heinenoort.
Maasdam.
Mijnsheerenhuid.
Numansdorp.
Oud-Beijerland.
Strijen.
Zuid-Beijerland.

Arrondissement
Controle

Ridderkerk.

Barendrecht.
Charlois.
Pernis.
Rhoon.
Ridderkerk.

Controle

Dubbeldara.
Zwijndrecht-

Vianen.

Ameidc.
Leerdam
Vianen.

Brielle.

Oostvoorn.
Spijkenis»e.
Zwartewaal.

Controle

Middelharnis.

den Bommel.
Dirksland.
Goedereede.
Middelharnis.
Ooltgensplaat.
Oude Tonge.
Sommelsdijk.
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Arrondissement
Controle Amst. (J' div.)
Amsterdam , dir. bel.d' arr.
Amsterdam, dir. bel. 3

arr.

e

Controle Amst. (2' div.)
Amsterdam, dir bel. U arr.
Amsterdam , dir. bel. 5* arr.
e

Controle Amst. (3 div.)
e

Amsterdam , dir. bel.S arr.
e

Amsterdam, dir. bel. 6 arr.
e

Controle
Amsterdam,
(in-uit- en doorvoer).
Amsterdam, in- en uitg. rcg.

Amsterdam.
Nieuwer Amstel.
Ouder AmsteL
Sloten.
Thamen.

Controle

Muiden.

Blaricum.
's Graveland.
Hilversum.

Muiden, dir. bel. in- en uitg.

regt. en accijnsen.

Naarden , dir. bel. en acc.

Naarden. gemaal en geslagt.
Nederhorst.

Weesp , dir. bel. in- en uitg.

regten en accijnsen.
en accijns op de Suiker.
Controle Amst. (accijns). Weesp, gemaal en geslagt.
Controle de Hclder.
Amsterdam, acc. d kantoor.
Amsterdam, acc. %' kantoor. Helder. dir. bel. in- en uitg.
regten en accijnsen.
Amsterdam, gemaal en gesl.
Tersehelling, idem.
Controle Ouderkerk.
e

Texel, idem.
Vlieland, idem.
Wieringen, idem.

Aalsmeer.
Diemen.
Leymuiden

Arrondissement

Controle

Haarlem.

Beverwyk.
Bloemendaal.

Haarlem, dir. belastingen.
Haarlem, accijnsen.

Haarlem , gemaal en
Heemstede.
Schooten.
Spaarndam.
Z andvoort.

geslagt.

Haarlem.

Controle

Zaandam.

Assendelft.
Crommenie.
Oostzaan.
Wcstzaan.
Wormer.
Wormerveer.
Zaandam , dir. bel. in- en

uitg. regten en accijnsen.
geslagt.

Zaandam.(/«»»««/ere
Zaandijk.
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Arrondissem ent
Controle

Alkmaar.

Akersloot.
Alkmaar, directe
belasting.
Alkmaar, in- en uitgaande
regten en
accijnsen.
Alkmaar, gemaal.
Alkmaar, geslagt.
Bergen.
Heiloo.
Koedyk.
Limmen.
Uitgeest.

Controle So hag en.
Barsingerhoren.
St. Maarten.

Noordscharwoude.
Oude- en JVieuvve Nicdorp.
Petten.
Schagen.
Warmenhuizen.
Wieringenvaard.
Winkel.
Zype.
1

Controle de Rijp.
Beemster.
Oterleek.
de Ryp.
Schermerhorn.
Zuid- en Noord Schermer.

Arrondissement
Controle

Boom.

Beets.
Berkhout.
Blokker.
Grosthuizen.
Hensbroek.
Hoorn, directe
belastingen.
Hoorn, in- en
uitgaande
regten en accijnsen.
Hoorn , gemaal en geslagt.
Midwoud.
Spanbroek.
Sybecarspel.
VVognum.
Zwaag.

Controle
Abbekerk.

Enkhuizen.

Alkmaar.

Hoorn.

Enkhuizen , dir. bel. in- en
uitg. regten en accijnsen.
Enkhuizen, gemaal en gesl.
Grootebroek.
Hem.
Hoogcarspel.
Hoogvvoud.
Medemblik, dir. bel. in- en
uitg. regten en accijnsen.
Medemblik, gem. en geslagt.
Twisk.
Urk.
Wervershoof.

Controle

Monnikendam.

Brock in waterland.
Buiksloot.
Edam , dir. bel. in- en uitg.
regten en
accijnsen.

125
Edam, gemaal en geslagt.
llpendara.
Landsmeer.
Middclie.
Monnikendam, dir. bel. inen uitg. regten en accijns.

Monnikendam , gem. en gesl.
Nieuwcndam.
Oosthuizen.
Purraerend, dir. bel. in- en
uitg. regten en
actijnsen.
Ptirmerend, gem. en geslagt.

Art^ondissement
Controle

Middelburg.

Arnemuiden, c. a.
Biggekerke, c. a.
Grypskerke, c. a.
S*. Laurens en Brigdamme, c. a.
Middelburg, directe
belast.
Middelburg, in- en uitgaanregten en accijnsen.
Middelburg, geslagt.
Nieuwland en St. Joostland.
Oostkappelle.

Middelburg.
Veere, dir. bel. in- en uitg.
regt. en accijnsen.
Veere, gemaal en geslagt.

Controle

Arrondissement
Controle

Goes.

Baarland, c. a.
Borsselen.
Ellewoutsdyk.
Goes.
's Heer Abtskerke.
's Heer Arendskerke.
's Heerenhoek.
Hoedekenskerk e.
Kattendyke.
Ovezande.
Wolphaartsdyk.

Vlissingen.

Koudckerke.
Oostsouburg, c. a.
dir.belastingen.
Vlissingen,
Vlissingen , in- en uitgaande regten en accijnsen.
Vlissingen, gemaal en geslagt.
Westkappelle, c. a.

Goes.

Controle

Kruiningen.

Kappelle, c. a.
Kloe tinge.
Krabbendyke, e. a.
Kruiningen.
Schore en Vlake.
Waarde en Valkenisse.
Wemeldinge.
IJerseke.

Controle

Colynsplaal.

Colynsplaat.
Kats.
Kortgeen.
Wissekerke, c. a.
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Arrondissement
Controle

Zierikzee.

Zierikzee.

tingen in- en uitg. regten en
accijnsen.
Nieuwerkerke, c. a.
Haamstede, c. a.
Noordgouwe, c. a.
Kerkwerve, c. a.
Zierikzee , dir.
belastingen. Noordwelle, c. a.
Zierikzee, in- en uitgaande
Controle Tholen.
regten en
accijnsen.
Controle
Brouwersha- St. Anneland, c. a.
St. Maartensdyk, c. a.
ven.
Tholen, c. a. dir. bel. en acc.
Brouwershaven, dir. belas- Tholen, gemaal en geslagt.

Arrondissement
Controle Sas van Gent.
Axel.
Hoek.
Koewagt.
Neusen.
Philippine, e. a.
Sas van Gent , c. a.
Westdorpe.
Zaamslag.
Zuiddorpe , c. a.

Con/role
Graauw.
Hengstdijk. c. a.
Houtenisse.

Huht.

Sas van Gent.
Hulst, c. a.
Stoppeldvk, c. a.

Controle

Sluis.

Aardenburg, c. a.
Cadzand.
Eede.
Oostburg.
Sluis, c. a.

Controle

Biervliet.
Breskens.
Groede. •
Hoofdplaat.
Jjieuwvliet.
Yzendyke.

Yzendyke.
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$k"0uiuctc tBtvccUt.
Controle Utrecht.

(J'div)

Utrecht, directe hel.

Controle Utrecht. {2'div )
Utrecht, in- en uitg. regten en accijnsen.
Utrecht, gemaal en geslagt.
Controle Breukelen.
Abcoude.
Baambrugge.
Breukelen.
Kockengen.
Loosdrecht.
Maarssen.
Mijdrecht.
Vinkeveen.
Vreeland.
Wilnis.
Zuilen.

Controle

Benschop.
Har melon.
Jutfaas.
Kamerrijk.
Linschotcn.
Lopik.
Montfoort.
Veldhuiien.
Vleuten.
Vrecswijk.

IJsselslein.

Controle

Controle
IJsselslein.

Amersfoort.

Amersfoort, dir. bel. in- en
uitg. regten en accijnsen.
Baarn.
Eemnes.
Hoogland.
Leusden.
Renswoude.
Rhenen.
Stoutenburg.
Veenendaal.
de Vuursche.
Woudenberg.
Zoest.

Amerongen.

Amerongen.
Bunnik.
Cothen.
Doom.
Driebergen.
Houten.
Leersum.
Maarlensdijk.
Werkhoven.
Wijk bij Duurstcde, dir. bel.
en
accijnsen.
Wijk bij Duurstede, gemaal.
Zeyst.
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*A rrondisseme it
'.

Controle Leeuwarden.
(J divisie).
e

St. Anna Parochie.
Beetgum.
Berlicurn.
Deinum.
Dronrijp.
St. Jacobi Parochie.
Leeuwarden , in- en uitg

regten en accijnsen.

Lieve Vrouwen Parochie.
Oosterend.
Wommels.

Controle
(2*

Leeuwarden.
divisie)

Blija.
Terwerd.
Hallum.
Huizum.
Hijura.
Jelsum.
Leeuwarden, dir. bel.
Marrura.
Wirdura.

Leeuwarden.

Ee, dir. bel. in- en uitg.
regten en accijnsen.
Holwerd.
Nes.
Nijkerk.
Schiermonnikoog.
Ternaard.

Controle

Harlingen.

Franeker.
Harlingen, dir. bel.
Harlingen, in- en
uitg.
accijnsen.
regt. en
Minertsga.
Ried.
Sexbierum.
Tzum.

<jonlrole Bergum.

Akkerwoude.
Bergum.
Birdaard.
Burum.
Drogeham.
Giekerk.
Con/role Dokkum.
Hardegarijp.
Ameland, dir. bel. in- en Kollum.
uitg. regten en accijnsen. Kooten.
An j urn.
Oostermeer.
Dokkum, dir. bel. in- en Surhuizum.
uitg. regten en accijnsen. Westergeest.
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Arrondissement
Controle

Sneek.

Grouw.
Heeg.
Nijland.
Oppenhuizen.
Rauvverd.
Roodahuizum.
Sneek.
Warga.
Wondsend.
IJlst.

Langeweer.
Oosterzee.
Slooten.
Stavoren , dir. bel. in- en

uitg. regten en accijnsen.

Workum,

Controle

Controle

Lemmcr.

Balk.
Hindelopen.
Koudum.
Lemmer, dir. bel.

uitg.

Sneek.

idem.

Bolsward.

Baard.
Bolsward.
Burgwerd.
Gaast.
Jorwerd.
Makkum, dir. bel. in- en

uitg. regten cn accijnsen.

Oosterwierum.
in- en Tjerkwerd.
regten en accijnsen. Witniarsuin.

Arrondissement
Controle

Heerenveen.

Akkrum.
Heerenveen.
St. Johannisga.
Jonre.
Knijpe.
Noordwolde.
Nijehaske.
Oldeboorn.
Oldetrijne.
Wolvega.

Heerenveen
C on trole
Beetsterzwaag.
Boornbergum.
Dragten.
Gorredijk.
Langczwaag.
Lippenhuizen.
Makkinga.
Oldeberkoop.
Oosterwolde.
Oudega.

Gorrcdijk.
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Arrondissemen t Zwolle.
Con/role

Zwolle.

uitg. regten en accijnsen.

Hasselt.
Ysselrauiden.
Staphorst.
Zalk.
Zwolle, directe belastingen. Zwartsluis.
Zwolle, in- en uitgaande
Controle

regten en accijnsen.

Zwoilerkerspel.

Controle

Kampen.

Genemuiden.
Kampen , dir. bel. in-

F
ollenhove.
Blokzijl.
Oldemnrkt.
Stccnwijk.
Steenwijkerwoud.
en Vollenhove.

Arrondissement

Controle

Deventer.

Deventer.

Dalfsen.
belastingen. Gramsbergen, dir.

Deventer, dir.
Deventer, in- en uitgaande

regten en accijnsen.

Diepenveen.
Olst.
llaalte.
Wijhe.

den Ham.
nardenbergh.
Hellendoorn , dir. bel. in- en

uitg. regten en accijnsen.

Ommen,

Controle Otnmen.

dir.

regten.

Almelo.
bel. in-

Almelo

Ootmarssura en Denekamp,
en

uitg. regten en accijnten.

Borne.

Denekamp,

en

Veenebrugge, in- en uitg.

Arrondissement
Controle

dir. bel, in-

uitg. regten en accijnsen.

Averecrst.

Almelo,

bel. tn-

en uitg. regt. en accijnsen.

dir. bel. in- en uitg.
regten en accijnsen.

Rijssen,

in- en uitg.

regten.
Latdorp, in-en uitg. regten.
Oldenzaal, dir. bel in - en

uitg. regten en accijnsen.

dir.

bel. in-

en

uitg. regten en aocijnseu.

Tubbergen.
Vriezenveen.
Weerselo.
VYierden.
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Controle

Goor.
Maakftbergen.
Hengelo.
Losser, dir. bel. in- en
uitg. regten en accijnsen
Markclo, dir. bel. in- en
uitg. regten en accijnsen.
Poppe , in- en uitg. regten.

Enschede.

Braam, in-en uitg,
regten.
Delden.
Enschede, dir. bel. in- en
uitg. regten en accijnsen.
Glanebrugge, in- en uitg.
regten

Pvovincie

(Svontagety

Arrondissement

Controle Groningen.
(J' divisie).
Groningen, dir.
Haren.
Noorddijk.

belastingen

Controle Groningen.
(2« divisie).

Groningen , in- en uitg
regten en
accijnsen.
Hoogezand.
Sapperaeer.
Windeweer.

Arrondissement

Groningen

Controle

Zuidhorn.

Aduard.
Ezinghe.
Grootegast.
Grijpskerk.
Hoogkerk.
de Leek.
Marum.
Oldehove.
Oldekerk.
Zuidhorn.

Appingedam

Bailo.
Bedum.
Appingedam.
Eenzum.
Delfzijl , dir. bel. in- en Kan tens.
uitg. regten en accijnsen. Kloosterburen.
Holwierda.
Leens.
Loppersum.
Middelstum.
Siddeburen.
Uithuizen.
Siochteren.
Dithuizermeden.
Ulrum.
Stedura.
Usquert.
Ten Boer.
Warffum.
Wirdum.
HZandt.
Winsum en Adbrp.
Zoltkamp , in- en uitg.
Controle
Bedum.
regten en accijnsen.
j_ndel.

Controle

Jppingedam,
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Art~ondissement
Controle

Winseholen.

Beerta.
Bellingewolde.
Bourtange , in- an uitg.
• regten en accijnsen.
Nieuwe- of lanjje Akkerschans , dir. bel. in- en
uitg. regten en accijnsen.
Nieuwe Pekel A.
Oostwedde.
Oude Pekel A , dir. bel. inen uitg. regten en accijnsen.
Vlagtwedde.
Vrieseheloo.
Wedde.

JPinschoten.
Winschoten, dir. bel. in- ea
uitg. regten en accijnsen.

Controle

Zuidbroek.

Finsterwolde.
Meeden en Muntendam.
Midwolda.
Nieuwolda.
Noordbroek.
Scheemda.
Termunterzijl, dir. bel. inert uitg. regten en accijnsen.
Veendam.
Wagenborgen.
Wilder vank.
Zuidbroek.

fJerotnnctc Smttftc.
Arrondissement

Controle

Assen.

Anloo.
Assen.
Beilen.
Borger.
Eelde.
Gasselte.
Gieten.
Nietap.
Norg.
Peize.
Roden.
Srnilde.
Westerboreh.

Controle
Diever.
Dwingeloo.

Assen.

Havelte.
Hoogeveen.
Koekange.
Meppel.
Nijeveen.
Ruinen.
Ruinerwold.
Vledder.
de Wijk.
Zuidwolde.

Controle

Meppel.

Koevordcn.

Dal en.
Emmen.
Koevorden, dir. bel. in- en
uitg. regten en accijnsen.
Oosterhesselen , dir. bel. inen uitg. regt. en accijnsen.
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B I E R E N EN AZIJNEN.
Wet

van den 2den Augustus

d822

(Staatsblad n \ 32).

Regt per vat ruimte der roerkuipen.

.

/

0.70.

4
A A N W I J ZING.
der onderscheidene soorten van
OTertredingen.

van de artikelen der wet op de
overtredingen toepasselijk en van
het bedrag der boete.

Bier en.
a. Vernieuwing der grondstone in de roerkuip, of
het niet ineens en tegelijk in die kuip storten van
het gemalen mout of andere meelspecie.
b. Bevinding van overmaat
van onbewerkt gemalen
mout of meelspecie tothet
hrouwen dienende, boven
de twee derde der netto
ruimte van de aangegevene roerkuip.
c. Verzuim van het doen van
aangifte door bezitters van
niet in working zijnde
brou werijen of van gereedschappen met elkander geschkitomeenefabriek uittemaken, of de geheele of
gedeeltelijke fabrikaadje
van bieren te bewerkstelligen.
d. Schendingofvervalschmg
van zegels op werktuigen
in hrouwerijen gelegd , of
het niet te voorschijn
brcngen
van
vaten,

Art. 2, boete:

400 gl.

Art. 3 , boete : 3 gl. voor elke
mud meelspecie die niet veranttcootd kan worden.

Art. 6 , boete : 100 gl.

Art. 7
400 gl.

boete : van 100 tot

5

AANMERKING-EN.

Dit onderzoek kan geschieden door het twee derde gedeelte van den inhoud der aangegeveoe rocrkuipen te vermenigvuldigen met het getal der gedane brouwten en het
nog aanvvezige gemalen mout.
Deze verordeningen zijn ook van toepassing op de azijumakers.
Koperslagers en kuipers, welke dezelve gereedschappen in hunne winkels of werkplaatsen hebben, zonder
dat zij gevestigd zijn om er in te beslaan, of bieren te
fabriceren, zijn vau deze aangifte bevrijd.

Men kan dc toegang tot eene buiten werking gestelde
bTOuwerij ann de beambten niet weigeren op grond dat
zij niet geassisteerd zijn door den Vrederegter, volgens
art. 200 der algemeeue wet van den 26 Augustus 1822.
Tot de vcrzegcling van de werktuigen eeuer brouwerij

6
kuipen en ketels welke
verzegeld zijn geworden.

c. Hetgcbruik van losse kransen.

Art. 9 , bode:

/ . Bevinding dat men gedurende bet waterijken ,
bij de vulling eenig vocht
ter sluik in kuipen, bakken of ketels ingelaten of
bij de af tapping uitgelaten
had.
g. l . De verkoop, afstand,
leening of verkleining van
roerkuipen of ketels, zonder voorafgaandc aangifte.

Art. 10 , boete : 400 gl.

2 . Vergrooting van roerkuipen of ketels, zonder voorafgaande aangifte.

Art. 11, boete:

h. Het niet plaatsen van borden waarop met geolieverwde letters het woord
Bierbrouwerij
te lezen
staat, boven ledere ingang
der fabriek.

Art. 12 , boete : 10 gl.

e

e

-400gl.

Art. 11, boete i 100 gl.

400 gl.

7
kan niet worden overgegaan, dan na vooraf gedane aangifte van den belanghebbende tot het buiten werking
stellen zijner fabriek; dit neemt echter niet weg dat zij
steeds aan het onderzoek der beambten , hoezeer ook geeue
aangifte tot brouwen gedaan hebbende, ohderworpen
blijven en dus als eene inactiviteit zijnde brouwerij behoort
te worden beschouwd.
In de brouwerijen , in welke de verhoogde belasting wegens het gebruik van meel of gebroken graan in de ketels
betaald wordt, is het geoorloofd losse kranssen op de ketels
te plaatsen.
Deze bepaling is ook van toepassing op dc azijnmakers der
derde klasse.

Bijaldien eenig ongeval eene onmiddellijkc wegbreking zoude vorderen, zullen de ambtenaren in loco en
bij afwezigheid van deze, het plaatselijk bestuur een
voorloopig oonsent afgeven.
Onverminderd het bijpasscn van den accijns , het geen
wegens de geblekene vcrgrooting der kuip , zal blijken
verschuldigd te zijn.
Al de bepalingen van deze § g, zijn ook van toepassing op de beslagbakken, ketels en zoogenoemde
moerstuklcen der azijnmakers van de tweede klasse en
op de werktuigen van die der derde klasse.
Deze boete wordt niet verbeurd wanneer het verzuim
binuen acht dagen na eene schriftelijke waarschuwing
van den Ontvanger wordt hersteld.

8

i. 1*. Het vroeger aansteken
van het vuur onder den
waterketel, het vroeger
heginnen der werkzaamheden in de roerkuip en
het later eindigen dier
werkzaamheden, dan op
de daartoe bij de aangifte
toegestane uren.
2 .0verschrijding van den
vastgestelden tijd tot het
afkoken of tonnen van
het bier.
e

Art. 13, boete : 400 gl.

Art. 13, boete:

100 gl.

k. Het bewerken van den
naloop na den bepaalden
tijd.

Art. 14, boete:

400 gl.

/. Gebruik van eene overstortings- of klarings kuip, op
eene andere wij ze dan door
de generate Administrate
is voorgeschreven.
in. 1". Het gebruik door de
brouwers van andere roerknipen of ketels dan die
zij hebben aangegeven.

Art. 16, boete : 400 gl.

2 .Het brouwen door brouwers of andere personen,
e

• Art. 17 , boete : 400 gh

Art. 17, boete : 400 gl.

0
Deze boete wordt dan alleen verbeurd indien nicer
dan cen uur voor of na den bepaalden tijd, is aangevangen of geeindigd.
Deze verordeningen zijn ook, van toepassing op de
azijnmakers.

Wanneer die tijd een uur of minder is overschreden, wordt er geene boete verbeurd.
Het is niet verboden om tot het heet maken van het
water, gebruik te maken van twee ketels, mits de
brouvver zulks aangeeft, het vuur niet v66r den binnen
de wet bepaalden tijd aansteekt en het heetraaken in
den eenen der twee ketels ophoudt, op het oogenblik
waarop hij zal aangegeven hebben zijne aftreksels in
denzelven te doen koken.
Onverminderd echter zoodanige speeiale bepalingen als
de Administrate met de brouwers mogte hebben gemaakt.
Het vocht , hetwelk na de verzameling van den naloop
uit de kuip vloeit, is niet als contraventie te beschouwen , wanneer men hetzelve niet verzamelt en men den
top of kraan in de lekbak zal hebben opgeligt of geopend heeft, ten einde dat vocht te laten wegloopen.
Met betrekking tot die brouwten, waarbij meel of
gebroken graan in de ketels gedaan wordt, zullen worden in acht genomen de bepalingen van art. 16 der wet.
Onverminderd de betaling van den gewonen accijns,
welke uit de meerdere ruimte der gebruikte roerkuip
dan de aangegevene, zal blijken verschuldigd te zijn.
Deze bepabng is ook van toepassing op de azijnmakers.
Onverminderd de betaling van den accijns wegens de
clandestine brouwte.

10
zonder aangifte en buiten
weten der Administrate.
3 .Het brouwen in brouwerijen aangegeven als buiten werking zijnde, mitsgaders het brouwen door
partikulieren, buiten weten der Administrate.
e

« . Het niet wegnemen van
den hostel uit de roerkuipen of uit de ketels,
binnen het uur volgende
op dat hetwelk tot het
eindigen der tonning is
aangegeven.
o. Het bestaan van beslagene meelspecie of andere
grondstof, kennelijk gescbikt om er bieren van
te maken, gelijk mede
het vinden van kokende
bieren ergens anders dan
in de tot brouwen aangegevene ketels , het zij
in een als brouwerij aangegeven gebouw, het zij
in eenig ander lokaal of
partikulier gobouw.
p. Het bevinden in de koelbakken van bieren na het
uur van den afioop der

Ait. 17, boete:

400 gl.

Art. 20, boete : 25 gl.

Art.

21 , boete: 400 -7/.

Art. 22, boete:

400, gl.
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Onverminderd de verbenrdverklaring van de gevonden wordende bieren en in bewerking zijnde specien en
gereedschappen, welke laatste ten koste van den gecallangeerde , zullen worden uitgebroken en vervoerd, na
gewezen vonnis of geslotene transactie.
De verbeurdverklaarde doch nog in werking zijnde
accijns subjecte specien, zullen, door den overtreder,
moeten worden vrijgekocht met de helft der waarde na
prijscourant.
Alle deze verordeningen zijn ook op de azijnmakers
der 3° klasse, toepasselijk.
In brouwerijen waar men eene roerkuip van 70 vaten
of grooter gebruikt, kan deze bepaling door de Administrate gemodifieerd worden.

Onverminderd de verbeurdverklaring van de gevonden
wordende bieren en in bewerking zijnde specien eu
gereedschappen , welke laatste ten koste van den gecallangeorde, zullen worden uitgebroken en vervoerd ,
na gewezen vonnis of geslotene transactie.
De verbeurdverklaarde doch nog in werking zijnde
accijns subjecte specien, zullen door den overtreder moeten worden vrijgekocht met de helft der waarde na
prijs-courant.
De bepalingen, nopens het bestaan van beslagen meelspecie in weeking of gisting, zijn ook op de azijnmakers toepasselijk.
Zelfde aanmerking als hierboven.

12

tonning, of • ook overal
elders dan in de aangegevene bergplaatsen en
kelders; gelijk mede het
ontdekken van warme
hostel in de roerkuip,
ketel of andere werk- of
bergplaats des brouwers,
na het uur tot de wegvoering aangegeven, en
eindelijk het hebben of
houden van hect water
in eenige ketels tot welk
gebruik ook, zonder voorafgaande aangifte.

Azijnen.
Art. 23, boeten : ah bij
, Overtreding door azijnhier voren gemakers van de bepalin- § c , denh,
gen bij art. 5, 6, 7 en meld.
12 der wet voor de brouwers vastgesteld.
Art. 33, boete: 400 gl.
, Het gebruik van losse kransen zonder aangifte, of
bet gebruik van eene andere dan de aangegevene krans.

s. l . Hetkoken of warmen,
Art. 36, boete : ah bij § o
binnen de tien dagen na en p hier voren
gemeld.
de gisting , van azijnstof,
door middel van weeking
en gisting bereid.
e

13

Onverminderd de betaling van den accijns, berekend
naar de grootte der kransen.
Wanneer echter, bij het gebruik van eene andere
dan de aangegevene krans, de niet aangegevene geene
meerdere ruimte dan de aangegevene mogt blijken te
hebben, zal dit verkeerd gebruik slechts met eene boete
van 50 gl. worden gestraft.

14
2 .Hetkoken of w a r r o e n , na
gezegde tien dagen van de
zoogenaamde Way, zonder voorafgaande aangifte.
t. l . Het door azijnmakers
der 2 klasse of andere
personen, maken van azijn
zonder aangifte en buiten
weten der Administratie.
e

e

e

2°. Het later wegnemen van
de bostel of overblijfsel
van bewerkte meelspecie
uit de beslagkuip, dan op
den tijd bij art. 34 der
wet, bepaald.
«. Hct bestaan van rouw- of
distelleerketels in de azij nmakerijcn en het bezigen
vatidebereide stof, anders
dan tot het maken van
azijn.
v. Het werken met meer kuipen dan er zijn aangejjeven , of het doen stil
staan der 1'abriek, zonder voorafgaande verklaring.

Art. 36 , boete : 200 gl.

Art. 37 , boete ; 400 gl.

Art. 37, boete : 25 gl.

Art. 38 , boete : 400 gl.

Art. 42, boete : 400 gl.
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Onverminderd dc verbeurd verklaring van de gevonden
wordende bieren en in bewerking zijnde specien en gereedschappen, welke laatste ten koste van den gecallangeerde, zullen worden uitgebroken en vervoerd, na
sewezen vonnis of geslotene transactie.
De verbeurdverklaarde doch nog in werking zijnde
accijns subjecte specien zullen door den overtreder worden vrijgekocht met de helft van de waarde na pnjscourant.
Bij artikel U is bepaald dat de werkzaamheden inde
beslagkuip niet langer mogen durcn da.i 60 « .
0«
bostel zal binnen het uur na dien t.jd uit de beslagkuipen moeten weggenomen zijn.

r

A« hetiliiiK van den enkelen accijns in cas van
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, "zullen moeten verzegeld worden op den

voet van art. 7 der wet.

SUIKER.
VFet van den 23sten December
Regt voor honderd

d8S3 (Staatsblad no. 71).

ponden rnwe Suiker. /13.50.

18
A A N W IJ Z I N G.
soorten van

van de artikelen der wet op de
overtreding toepasselijk
en
van het bedrag der boete.

a. Inslag van ruwe suiker,
van buiten 'slands, zonder behoorlijk accijns- of
consent biljet.
h. Bevinding bij den aanpeil
in fictief entrepot van
eene mindere hoeveelheid
dan het saldo der rekening
van den accijnspligtige
bedraagt en wanneer het
te kort eene hoeveelheid
mogt beloopen, te boven gaande een
tiende
gedeelte van het geheele
debet der rekening.
c. Bevinding dat bij uitvoer
met afschrijving van accijns, suikerbrooden niet
. zijn bekleed met papier
en touw, terwijl dezelve
waren aangegeven
als
daarmede te zijn omwonden.

Art. 7 , boete : tien dubbelen accijns en verbeurte
van de suiker.

der onderscheidene
overtredingen.

d. Bevinding van een tekort
bi) uitvoer als boven tusschen do wezenlijke hoeveelheid suiker en die
welke is aangegeven als
in elke kist, fust of an-

Art. 26, boete : tienmalen
den accijns, op het geheele
vermis,
mitsgaders de kosten der waging van de geheele
partij.

tienmaal
Art. 34, boete:
den accijns
aan de verleende tarra
geevenredigd-

19

A A H H E R K I H G E N .

een jaar een fietiet entrepot
last van den
tulks niet geschieden dan op scnrmeuji^.
Arrondissements-Inspecteur.

moet de aangifte en a^cnnjv

g•

f

b e

_

numraerd zijn, en aicn o
« r d c n aanpeduid.
van aangifte, stuk voor stuk, worden aan
Wanneer dit te kort niet meer bedraagt dan 1 p. c.
nie in aanmerking worden genomen dan ter
71
even edfge vermindering van de afsehnjving.
w

Sks

20

dere emballagie aanwezig te moeten zijn. zal
worden gestraft:
1°- Wanneer dit te kort
meer bedraagt dan ' „
doch met boven de 5 p. .
e e

c

i
tienmaal
afschrijving,
het bedrag der
aangeae.
berekend naar de
rfj
rone suiker,
andere emballayie
bevonden.
A r t . J - i , hoete:
twintig
der af™*al het bedrag
schrijving
ah
,^
Art. 34, boete:
twintig.
maal het bedrag
der a f .
schrijving
ah boven,
Jiet
der sui^rbeurdverklaring
cn van de
hist,
kerzelve
emballaqie
Just ef andere
hevindt.
waarin zij zich
o

2 . Wanneer dit te kort
meer dan 5 doch niet boven de 10 p. c. be/oopt.
• Wanneer dit te kort
meer dan I0p.c. bedraagt
s

3

e. Bevinding dat suiker ten
uitvoer is aangegeven onder eene benaming waaraan eene hoogere afschrijving is verbonden
dan de wet aan die suiker toestaat.

J

b o v e

Art. 36, boete:
aen
accijns.

tienmaal

f

21

Ingeval van beboeting wegens te kort, zal het den
aan°ever vrijstaan, mits zich daarotntrent onverwijld en
voor de inlading der suiker verklarende , het gewigt der
geheele partij op het consent tot uitvoer vermeld te
zijnen koste te doen opnemen; cn zal alsdan by bevindin" van een te kort van niet meer dan een, ten
honderd over de geheele partij, behoudens de vermindering der afschrijving, niet in de boete vervallen, of
in een tegenovergesteld geval dezelve verschuldigd ztjn ,
in evenredigheid van het te kort op die partij bevonden,
berekend naar denzelfden maatstaf, als hiernevens voor
elke afzonderlijke kist, fust of andere emballagie, is
bepaald.
Deze boete, zijnde die, welke bij art. 218 der algemeene wet van den 26sten Augustus 1822
(Staatsblad
No. 38) is vermeld, moet worden berekend in evenredigheid van het geen de afschrijving meerder zoude
hebben bedragen, volgens de aangegevene dan volgens
de bevondene kwaliteit van suiker.

0

Z E E P
Wet

van den iden

Mei 1832

(Staatsblad no. 13).

Regt: harde en zachte
buiten het Rijk
de 100 pond.
,
harde en zachte
Rijk gemaakt
pond

zeep, welke van
wordt ingevoerd,
.
• • / - zeep, binnen dit
of gezoden, het
7
v
7

0 0

c e n t s
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A A N W I J Z I N G
der onderscheidene
van overtredingen.

soorten

van de artikelen der wet, op
de overtredingen toepasselijk
en van het bedrag der boete

a. Verzuim van het doen
Art. 7 § 1, boete : 400 gl.
eener aangifte bij den
Ontvanger, door bezitters
van niet in werking zijnde
Zeepmakerijen of Zeepziederijen of van zoodanige gereedschappen, kuipen , of ketels, als geschikt zijn om de geheele
of
gedeeltelijke fabrikaadje van zeep te bewerkstelligen.
b. Ontdekking bij een koArt. 7 § 2 , boete:
400gl.
perslager of kuiper van
gereedschappen, die hij
zelve tot het heimelijk
bereiden van zeep gebruikt of aan een ander
tot heimelijk gebruik had
overgelaten of verhuurd.
c. Schending of vervalsehing
Art. 8, boete
van 400
van zegels, gelegd op tot 400 gl,
naar
gelang
buiten gebruik zimde fa- van
omstandigheden
brieken of gereedschappen, mitsgaders het niet
te voorschijn brengen van
ketels, kuipen of gereedschappen welke zijn
verzegeld geworden.
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A A N M E R K I N G E N .

De verzegeling kan gevoegelijk worden bewerkstelligd door middcl van het leggen van een kruisband (gewoon lint, ter breedtc van een duim) over den pot van
den ketel, en het vasthechten der vier cinden van dien
kruisband, met een zegel op den ketel.
Wanneer, zoo als doorgaans het geval is, hetlak voor
de zegeling op den bodem van den ketel, niet wil vasthechten door de vettigheid waarmede die ketclte veel
doortrokken is, moet men het gedeelte van den ketel,
waarop men de zegels wil leggen, vooraf bestrijken met
een mengsel van fijne Arabische gom, eijerwit en water
en op hetzelve plaatsen, een stukje papier, ter grootte
2
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d. Alle in- of uitslag van
Art 9 I
zeep in of uit eene zoo- maal
den
danige bergplaats van beurte van
doorloopend crediet als
welke met eenig ander
woon- of pakhuis gemeenschap heeft, zonder
voorzien te zijn van accijns-kwttantie.
Art. 9 J
e. Bevinding , in zoodanige
bergplaats, van eene over- voren.
maat van zeep, bij peil
en verificatie in het bedoelde woon- of pakhuis.
/ . Verzuim] van het plaatArt. 10,
sen , boven iederen in- en
uitgang eener zeepziederij
of zeepmakerij of bergplaats van zeep, van een
bord in geolieverwde letters, aanwijzende den aard
der fabriek en den naam
van den fabrikant.
g. Het, zonder aangifte ,
Art. 11,
aanhouden van eenige andere bergplaats van zeep,
onder genot van doorloopend crediet, anders

U, bocie :
accijns
en
de
zeep.

5 ,

boete

tienver-

: als

boete : dO gl.

boete:

dO gl.
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van het te leggen zegel; na dat zulks gedroogd is,
kan de verzegeling daarop geschieden, zonder los te
laten. — Ook kan dezelve worden verrigt zonder papier , door rniddel van twee gelijke deelen menie en
azijnzuurloorl met gekookte lijnolie, dewijl dit vocht,
op het ijzer gestreken en droog geworden zijnde, het
lak niet loslaat.
De bepalingen van art. 9 zijn zoo wel op het woon*
huis van den fabrikant zelven , als elk op ander gebouw,
hoe ook genaamd, met de zeepziederij en zeepmakcrij
gemeenschap hebbende, toepasselijk.

De bevonden wordende ondermaat zal niet in aanmerking genomen, maar beschouwd worden als gediend
hebbende ter consumptie van den eigenaar.

Wanneer dit verzuim hersteld wordt binnen de acht
dageu na de waarschuwing van den Ontvanger, is er
geene boete verbeurd.

Zelfde aanmerking.
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dan hunne fabriek of de
pakhuizen,
kelders en
bergplaatsen tot het gebouw der fabriek behoorende,
mitsgaders alle
verandering of vermeerdering van bergplaats.
h. Het niet oprigten in metselwerk binneu de muren
der fabriek van de ketels
tot het maken of zieden
van ;zeep benoodigd.
i. Alle verhindering of weigering om de ruimte der
zeepketels door iniddel van
peiling, roeijing of waterijking te doen opnemen.

Art. 12, boete:

20 gl.

Art. 13 § 6 , boete : 200 gl

Art. 13 § 7,
boete:
k. Het ter sluik inlaten van
eenig vocht in den ketel, 400 gl.
bij de vulling of hetuitlaten van eenig vocht in den
ketel bij de af tapping ge •
durende dewaterijking.
Art. H , boete : 400 gl.
I. Het verkoopen , afstaan ,
uitbreken, vermaken, veranderen, vergrooten of
verkleinen van den ketel,
zonder schriftelijke aangifte en toestemming van
den Ontvanger.
Art. 16 § 1,
boete
m. Het valsch of verkeerd opgeven van het nommer van 50 gl.
eenigcn ketel, bij de aangifte tot stoken of zieden.
Art. 16 § 2, boite
n. Het vervroegen^[van (het
uur , aangegeven tot aan- 200 gl.
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Wanneer dit verzuim hersteld wordt binnen de acht
dagen na de waarschuwing van den Ontvanger is er
geene boete verbeurd.
Onder vcrhindcring is ook begrepen , weigering tot het
bezorgen van het noodige water en de arbeiders tot de
walerijking benoodigd ; mitsgaders het niet met een zetbordje afsluiten van de insnijding die in de meeste ketels van den mond tot aan den rand gevonden wordt.
Wanneer de ketel niet waterpas staat, zal de inhoud
volgens de peiling en roeijing tot maatstaf dienen, zoo
lang de fabrikant denzelven waterpas zal hebben gesteld.

Bij verandering, vermaking, vergrooting ofverkleining, zal er eene nieuwe opneming van den ketel plaats
hebben.
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steking van het vuur, of
het vervroegen van den dag
of het uur , tot vorming of
vating van de zeep.
o. Bevinding dat eenigen keArt. 16 § 3 , boete : tientel tot het bereiden of zie- maal den accijns
wegens
den van zeep, zonder aan- de geheele ruimte van zoogifte , gebezigd is.
danigan
ketel;
benevens
de bijbetaling
van den enkelen accijns voor het aantal ponden,
berekend
als
in de aamnerkingen
hiernevens is gezegd.
p. Bevinding dat eenigen keArt. 16 § 4, boete tientel met eene meerdere of maal den accijns op het te
minderehoeveelheid , dan kort of te veel bevondene ,
in de aangifte vermeld, is onverminderd
de bijbetaling
opgevuld.
van den enkelen
accijns
wegens hel mindere of aanslag in rekening
met het
meerdere.
Art. 17 § 3, boete als
q. Verzuim van het niet tijdig
vermeld.
doen der nadere aangifte bij § o hierboven
over den afloop der fabrikaadje.
••. Uitslag van zeep uit eene
Art. 26, boete : tienmaal
zeepziederij of zeepmakerij den aecijns en
verbeurte
of eene bergplaats vandoor- der zeep.
loopend crediet, ongedekt
door accijns-kwitantie ,
vervoer-oi consentbiljet.
s. Inslag van zeep door een
Art. 27 , gelijke
penalizeepzieder, zeepmaker of teit.
handelaar in het groot, in
zijne fabriek of bcrgplaa ts
ongedekt door een vervoer-

SI

Elk vat ruimte gerekend voor harde zeep tegen
en voor zachte tegen 58 ponden.

27|

Wanneer het verschil namelijk meer bedraagt dan e'en
tiende.
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biljet, of opslag van zeep,
elders damn de daartoe op
dat biljet aangewezene
bergplaats.
. Uitslag van zachte zeep
Art. 28 2 1 en 2", boete j
door zeepmakers of zeep- 200 gl.

in ongcijU

zicuer9
•werk, en verandering, zonder aangifte bij den Ontvanger, van het eigen merk
hunner fabrijk.
. Bevinding in eene zeepArt. 28 § 5 en 6, boete .
makerij of zeepziederij of
200 gl.
bergplaats van den fabrikant of van een handelaar
in het groot, van vaatwerk
met zachte zeep gevuld ,
onvoorzien van de bij de
wet gevorderde merken.

. Bevinding bij peiling van
Art. 30 , boete : tienmaal
meerder
kwantiteit zeep den accijns wegens het te
dan waarvoor de zeepma- veel of te kort
bevondene.
ker,zeepziederofhandelaar
in het groot in rekening is
aangeslagen enhet verschil
meer dan drie pCt. bedraagt, — mitsgaders van
mindere kwantiteit zeep
en het verschil meer dan 6.
pCt. beloopt.
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De bij de wet gevorderde merken zijn:
1°. 's Rijks wapen.
2°. Het eigen merk van den fabrikant.
3°. De letter B* ingeval de zeep voor den uitvoer naar
buiten het Rijk is bestemd.
Van de strafbepaling bij art. 28 vermeld, is echter
uitgezonderd , het vaatwerk, hetwelk door den fabrikant
van een ander zeepzieder of zeepmaker en voorzien van
het eigen merk van deze laatsten mogte zijn ingeslagen,
ingevolge art. 22 en 23 der wet. Hetzelve zal echter bij
wederuitslag mede met het eigen merk van zijne fabriek
moeten zijn gebrand.
De afval of liever kantzeep (zijnde de afsnijdsels na
de vorming en de overblijfsels van de regelmatig gemaakte stukken zeep) is belastbaar, zoo dat al die afval
mede onder de peiling behoort te worden begrepen en
de bepalingen daarop in het algemeen als op harde zeep
toegepast; blijvende het niettemin aan dc belanghebbende
zeepmaker onverlet, om, verlangende de bewuste afval
of kantzeep bij een volgend ziedsel wederom bij de
grondstoffen te voegen, naar aanleiding van art. 37,
de vergunning daartoe te verzoeken.
Ingeval eenig belanghebbende mogte Jvermeenen niet
te kunnen berustcn in de opneming der hoeveelheid zeep
naar den, bij peiling bevonden , voorraad van met zeep
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. Het niet schriftelijk aangevenbij den Ontvanger
van den winkel en verdere bergplaatsen, door
zoodanig persoon als welke eene nering in zachte
zeep zoude willen oprigten.
. Bevinding bij peiling bij
de winkeliers van meerder voorraad zeep dan
met behoorlijke biljetten
kan worden verantwoord,
mits dit meerdere boven
de een pCt. bedraagt.

Art. 34, boete: 25 gl.
voor elk niet
aangegeven
winkel,
gebomo of bergplaats.

Art. 35, boete: 50 cents
voor elk te veel
bevonden
pond zeep en verbeurte van
dezelve.
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gevuld vaatwerk berekend, en den beambten het gebruik van zijne tehalen en gewigt tot de juiste weging
der oanwezige zeep mogt weigeren, hebben de beambten de bevoegdheid, zoo wel als bij gegrond vermoeden
van kwade trouw, om den bevonden voorraad naar de
plaatselijke waag te vervoeren, om aldaar te worden
gewogen ten koste der Administrate.
Bij de peiling in de zeepziederij voor het opmaken
van het saldo der rekening, komt geenzins in aanmerking die zeep, waar van de aangifte volgens art. 17 , nog
niet is gedaan.
In de gevallen bij § t> bedoeld zijn al de kosten der peiling voor rekening van den fabrikant of handelaar in
het groot.
De boete bij art. 30 vermeld wordt verbeurd, onverminderd de vergrooting Yan hunnen aanslag met het
meerdere of dc bijbetaling van den enkelen accijns voor
het mindere.
Deze vergrooting of bijbetaling moet
mede worden toegepast op de over- of onderwigt, als
dezelve niet meer dan 3 of 6 per cent bedraagt.

De gansche voorraad zeep, onvcrschillig deszelfs. hoegrootheid en'in welke hoeveelheden die ook mogte zijn
ingeslagen, moet door behoorlijko dokumenten gedekt
zijn , zoodat het voorgeven van inslagen van 5 ponden
en daar beneden, volgens art. 40, bij de peiling niet
in aanmerking moet worden genomen.
Zie ook de nooten bij § v hier voren.

36
y. Bevinding bij een winkelier, van zachte zeep
in vaatwerk onvoorzien
van de merken VZ. als
dezelve
van
buiten
'a lands is aangebragt,
of van de merken hier
voren onder no. 1 en 2
van § u opgegeven, als
dezelve van binnenlandselie oorsprong is.
a. Het heimelijk en zonder
aangifte fabrieeren van
zeep.

aa. Vervoer van zachte zeep
in vaatwerk gebrand met
's Rijks wapen en het
eigen merk van den fabrikant, nevens het merk
B * ongedekt door een
consentbiljet tot vervoer
naar buiten 's lands.
bb. Vervoer van harde of

Art. 36, boete:

200 gl.

Art. 38 , boete ! -400 gl.
verbeurte van de zeep, van
de niet in werking
gebragte
grondstoffen,
van de gereedschappenen
werktuigen,
welke in het pand,
alwaar
de heimelijke fabrikaadje is
ontdekt,
of in andere met
hetzelve gemeenschap
hebbende panden,
voorhanden
sijn,
en eindelijk
de verpligting tot het opleggen van
de helft der naar
prijscourant berekende waarde, van
de
in werking
gebragte
grondstoffen.
Art. 39 ,
gevangenisstraf
van een maand tot een jaar ,
verbeurte
van de zeep en
eene boete van tienmaal den
accijns,
onverminderd
de
bijbetaling
van den enkelen
accijns.
Art.

iO § 1,

boete:

25

tt
Deze boete zal met het dubbel worden vermeerderd,
indien eenig vaatwerk, het zij ledig'j het zij met zeep
of iets 'anders gevuld, boven en behalven de bij deze
opgenoerade merken, nog voorzien ware, van het merk
15* bij no. 3' van § u bedoeld.
In die winkels waar de verkoop van zeep zich alleen
tot harde zeep bepaald en geen zachte zeep hoegenaamd
wordt verkocht, korot geen peiling tepas, immersvoor
zoo ver de. winkel niet is gelegen op het terrein van
toezigt, waarvan in art. 43 gesproken wordt.
De verbeurd verklaarde gereedschappen en werktuigen , zullen ten koste der overtreders worden weggebroken of weggenomen, binnen acht dagen na dat het
vonnis tot vcrbeurdverklaring, zal zijn gewezen.

De bepalingen van art. 226 der algemoene wet van
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zachte zeep of graauw
van zeep, boven de 5
ponden,zonder behoorlijk
biljet.

gl. verbeurte van de seep of
graauw
van zeep,
onverminderd
eene boete
van
tienmaal
den accijns,
ten
laste van den
vervoerder.
c. Vervoer van zachte zeep
Art. 40 § 2, boete : 200
in eene hoeveelheid van gl. voor elk ongoijkt of on12 ponden en 5 oncen
gebrand vat of ton.
of daarboven, in vaatwerk onvoorzien met
'a Rijks wapen, nevens
een der merken bij § u,
hiervoren onderj no. 1
en 2 omschreven
of,
daarenboven, met het
merk B* ingeval van
vervoer naar buitenlands.

m

39
den 26sten Aug. 1822, zijn toepasselijk op den ongeoorloofden vervoer van zeep, zoodat ook de transport-middelcn, gespannen cn lastdieren met welke de fraude is
gepleegd, zijn verbondcn voor de beloopene boete en
dus daar voor kunnen aangehouden worden.

TURF,
Wet

van den 26sten December 4833 (Staatsblad N a 72).
Regt per ton :

op de van buiten 's lands ingevoerde
baggerturf

spon- of

Gestoken of gegraven turf

y _
0

2 0

.

-0.10.

Op de binnenlandsche turf, mede per ton :
Eerste soort, waaronder behoort al de turf uit de lage
•eenen
I* klasse,
de spon-, bagger of baggelanr turf fO. 10.
2° klasse,
de slag- ofmengturf, die niet door
kneden of treden tot spon-, bagger- of
baggelaar turf gemaakt wordt . . . . - 0.06.
3 klasse, de steekturf, die uit de droogmakerijen en andere lage veengronden, na
voorafgaande droogmaking, af- of uitgestoken, af- of uitgegraven en niet tot bagger
gemaakt of bereid wordt
0.04.
s
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Tweede

soort,

waaronder behoort al de turf uit dc
hooge veenen :
1» klasse, de spon- bagger- of baggelaar turf / 0.06.
2« klasse, de slag-of mengturf, die niet door
kneden of treden, tot spon-, bagger- of
baggelaar turf gemaakt wordt . . . . -0.0-*-,
3° klasse, de zwarte en graauwe steekturf, die
van de hooge veenen , of andere veengronden zonder voorafgaande droogmaking, afof uitgcstoken, af- of uitgegraven wordt - 0.02.
Kluiten niet tot turf gemaakt of bereid ,
het zij in lage, het zij in hooge veenen,
onregelmatig uitgegraven of gestoken , worden met de 3° klasse, tweede soorf? gelijk
gesteld.
Plaggen of heischalen, mils niet dieper afgegraven
of uitgestoken wordende dan een palm van den bovengrond, zijn van den accijns vrijgesteld ; dieper gestoken
wordende, zullen dezelve in alien deele gelijk worden
gesteld met den turf van de 2° soort, 3« klasse.
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A A N

W IJ Z I N G.

der onderacheidone soorten Tan
overtredingen.

van de artikelen der wet op de
overtredingen toepasselijk en
van het bedrag der boete.

(. Het baggeren van veenArt. 7 , boete : 200 gl.
grond of derrie of het beelke afzonderlijke
of afgestrijken van land met veen,
scheidene partij veen,
turf
gelijk mede het afgraven'
ofkluiten,
te verbeuren door
af- of uitsteken van turf
den verveender van dusdanig
uit de hooge veenen of
zonder
consent
gebaggerd
uit andere gronden (de
veen of gestoken turf
ofkluionbelaste plnggen of hei- '
ten ; onverminderd
de versehalen alleen uitgezonbeurte van het gebaggetde
derd), zonder consentbilveen, of van den reeds gejet van den Ontvanger.
heel of gedeeltelijk gefabri- •
ceerden of
afgegravenofuitgestoken turf of kluiten.
b. Het vergrooten , door de
Art. 11, boete: 400 gl.
veenlieden van de tot opvoor elke vergrootte
partij.
meting of opneming volgens art. 11 aangegevene
partijen , na dat die opneming of opmeting zal
zijn bewerkstelligd.
c. Bevinding dat de, volgens
Art. 13, boete: 25 gl. voor
art. 11 ingeleverde opiedere verkeerd
bevondene
gave , door den veenman,
opgave.
eene mindere hoeveelheid
bevat dan die, welke in
der daad door den meter
of taxateur wordt opgemeten, ontwaard of
teld.
"
d. Het opbreken van het geArt. 14, boete : 50 gl. voor
streepte of geriemde veen, elke afzonderlijke
of afges

e

A A N M E R K I N G E N .

Onverminderd de verordeningen op het ver veenen ,
grondcn, of het token van turf
zonder byzondere
loestciuming van de daartoe bevoegde magt.

Indien nainelijk, het verschil meer dan eV* fiende
O T S ^ ' g S S g V e bed»0 van elke opgave der opgenomene hoeveelheid bedraagt.
„ ;
of onWanneer bii eene herziening van de opnemmg ot op
mednT vo,ie„s art. 15 der wet, door den veenmau
blijken, dat erwerkelijk zoodamg verfchil niet bestaat, wordt er geene boete verbeurd.
o i n

n r r

I^LATR

Voor zoo ver de taxateur de opneming binnen de zes
dagen naTtet inleveren der opgave niet mogt hebben
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hot op elkander stellen
van de gestoken of gegraven turf, het anders zetten van de kleine steekturf dan in hoopen van
25 turven, of van de
kluiten anders dan ingewone hoopen, v66r en
aleer het veen, de turf
of de kluiten door een
beeedigd meter en taxateur zullen zijn opgenomen.

acheidene
partij
gespreid
veen . gestoken
of gegraof kluiten,
welven tnrf,
ke de orertreding
betreft.

Weigering door een veenArt. 19, boete : 25 gl.
mnn om des verzocht,
naauwkeurige opgave te
doen, van alle zijne afzonderlijke of afgescheidene partijen gebaggerd
veenen turf, of afgestoken of uitgegraven turf
of kluiten.
/ . Het baggercn van veenArt. 20, boete: 200 gl.
grond of derrie, of het voor elke afgesonderde
of
bestrijken van land met afgescheidene
partijbespreid
veen, na het einde van veen , of afgegraven , of afae maand Augustus in of uit gestoken turf of klui•eder jaar, of zoo veel ten.
vroeger als het octrooi
van de verveening mogt
medebrengen; gelijk mede het afgraven of af- of
uitsteken van eenige turf
van de hooge veenen of
andere veengrouden of uit
de duinen, na het uiteinde van de maand September daaraanvolgcnde.
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verrigt, zullen de turf of de kluiten kunnen worden
Opgebroken, raits de eene regel op de andere worde
gesteld, en het zetveld niet worde veranderd.
Dezelve anders stellende of het zetveld veranderende,
wordt de boete, in nevensstaande kolom, vermeld,
verbeurd.

De verveeners of eigenaars van veengronden , of van
landen of gronden, in of nabij veenderijen gelegen,
zullen gehouden zijn, ten alien tijde, het onderzoek en
de verificatie der ambtenaren op hunne gronden te gedoogen; weigering daarvan zal, ingevolge de algemeeue
wet van den 26sten Augustus 1822 (Staatsblad
no. 38),
dat is, met eene geldboete van 50 tot 300 g l . , worden gestraft.
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jr. De vervoer van het land
van den gcbaggorden of
gestoken al- of uitgegraven turf, of het opslaan
in loodsen, sehuren of
andere bergplaatsen, voor
dat dezelve,
ingevolge
art. 16 der wet, door een
beeedigd meter en taxatenr zal zijn opgenomen
en getaxeerd.
/*. Het wegnemen , reppen ,
roeren , af- of uitsteken
van den grond of de plants
alwaar het veen gespreid
is , of die met veen bestreken is geweest, of het
daarvan afgraven of doen
afgraven van zodcn, voor
de acht dagen na dat de
opneming en taxatie zal
zijn geschied.
i. Het verzetten van een of
meerdere, vanhetteeken
van den meter of taxateur voorziene, paaltjes
van reeds gemetene partij
of partijen turf, bij eene
andere niet gemetene partij of partijen ; of het
voorzien van eenig teekcn
•van meting van niet opgemetene of niet opgcnomene partijen turf.
k. Bevinding bij aanpeil van
ondermaat of mindere

Art. 21 § I, boete: 100
gl. voor elke zonder
taxatie
het zij geheelhet zij gedeeltelijk rercoerde partij
turf
of kluiten.

Art. 21 § 2, boete: 25
gl. voor iederen
vierkanten
veenstok welke zal blijken
geweg genomen,
gerept,
roerd , af- of uitgestoken of
afgeyraven
te zijn.

Art. 23, boete:
100 gl.
voor ieder paaltje,
hetwelk
zal blijken door of van tvege
den veenman
te zijn verzet,
vervalscht
of
reranderd.

Art. 30 § 6 :
voor den laatsten

bijbetaling,
dereerst-

47

Bij bevinding , door de ambtenaren, van een der overtredingen in deze § bedoeld, zullen zij daarvan den
veenman schriftelijk verwittigen, en de boete wordt
eerst dan verbeurd, wanneer hij zulks met binnen den
tijd van tweemaal 24 uren, na die kennisgeving, zal
hebben hersteld, in welk geval, daarin van wcge do
Administrate, ten koste der nalatigen, zal worden
voorzien.

De hier bedoelde bijbetaling en oplegging heeft 'geen
plaats, dan ingeval het te kort meer dan tien ten turn-
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voorraad dan het slot der
met den veenman ten
kantore van den Ontvanger , gehouden wordende
rekening, bedraagd.

volgende maand April,
van
den accijns wegens het te
kort,
onverminderd
een
vijfde cerhooging van dien
accijns en de oplegging van
het bedrag der op de peiling gevallene
kosten.
I, Verzuim door den veenArt. 30 § 7, boete: 100 gl.
man van het binnen de
eerste 8 dagen der maand
Januarij van elk jaar aan
den Ontvanger bebandigen eener juiste opgave
van den op den laats'en
December te voren bij
hem voorhanden zijnde
turf, met vermelding zoo
van de soort en klasse
waartoe dezelve behoort,
als van de ligplaatsen,
magazijnen of sehuren,
waarin die was opgeslagen.

Irreguliere

Veenderijen.

Koninklijk besluit van den 16don Januarij 1834
blad no. 3).

(Staats-

Onder de irreguliere veenderijen bij het 25ste art.
der wet op den turf, van den 26steri December 1833,
(Staatsblad
no. 72), worden gerangschikt, alle veenen
of verveeningen welke zich thans bevinden, of plaats
hebben, of in het vervolg zullen worden bevonden of
zouden mogen plaats grijpen, in devolgende provincien
of gemeenten, te weten:
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derd mogt bedragen, terwijl de alsdan nog niet in diervoege aangezuiverde accijns, onmiddellijk bij parate
executie, op den voet van art. 31 zal moeten worden
ingevorderd.

In het geval bij deze § bedoeld, zal zoodanige veenman worden gehouden geen voorraad van turf meer te
hebben, en mitsdien dadelijk, en des noods bij parate
executie op den voet van art. 31, van hem worden
ingevorderd, het nog openstaande bedrag zijner rekening, zonder dat bij eene volgende aanpeil hem het
voorgeven zal kunnen te stade komen, dat eenige alsdan
bij hem aanwezig bevondene hoeveelheid turf zoude
behooren tot dien, waarvan de accijns in maniere als
boven is ingevorderd.

S
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a. De provincien Noord-Braband, Gelderland en Zeeland,
b. In de provincie Utrecht, het Arrondissement Amersfoort ;
c. In de provincie Overijssel, het Arrondissement Deventer , met uitzondering van Avereerst en Vaart;
voorts bet geheele Arrondissement Altnelo, en de
gemeenten Staphorst en Rouveen , in het Arrondissement Zwolle;
d. In Noord-Holland, de Arrondissementen Alkmaar,
Hoom en Enkhuizen;
e. En in Zuid-Holland, de gemeenten Loosduinen ,
Wassenaar , Scheveningen en Sassenheim.
De turf, welke gedurende het jaar 1834 en vervolgens in de irreguliere
veenderijen,
gelegen onder de
bovengenoemde provincien, arrondissementen of gemeenten is, of zal worden gebaggerd, afgegraven , a f - o f
uitgestoken, wordt, met betrekking tot den accijns,
om het even of dezelve geveend wordt uit lage of hooge
gronden, gelijk gesteld met de drie aan het hoofd dezer
rubriek, onder de tweede soort gebragte.
De vrijdom van den accijns der zoogenaamde plaggen
of heischalen, op de daar ter plaatse uit een gezette
voorwaarden , is ook op de irreguliere veenderijen toepasselijk.
a. Het baggeren van veengrond of derrie, of het
bestrijken van land met
veen , gelijk mede het afgraven, af- of uitsteken
van turf uit de hooge
veenen of uit andere gronden (de onbelaste plaggen
of heischalen alleen uitgezonderd), zonderconsentbiljet van den Ontvanger.

Art. 5,
boete : 100
gl.
voor elke
afzonderlijke
of
afgescheidene
partij
veen,
turf of kluiten;
te
verbeuren
door
den
verveender
van dusdanig
sunder
consent gebaggerd
veen of gestoken
turf of kluiten , onverminderd
de
verbeurte

van

het gebagyerde

| en van

de

reeds

geheel

veen
of
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Onverminderd de verordeningen op het v e r v ° n e n van
gronden, of het steken van turf, zonder bijiondere
toestemming van de daartoe hevocgde magt.
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gedeeltelijk bereide of afgeturf
graven of uitgestoken
of
kluiten.
Art. 11, boete:
100 gl.
voor elke afzonderlijie
bespreiding
met veen of afgraving
of uitsteking
van
turf of kluiten.

b. Het baggeren van vcengrond of derrie, of het
bestrijken van land met
veen, na het einde der
maand Augustus van ieder
jaar; gelijk mede het afof uitgraven, het af- of
uitsteken van eenigen turf,
hetzij vande hooge veenen of uit de duinen,
het zij van andere veengronden, nahet uileinde
der
maand September
daaraanvolgende.
Art. 16, boete: van 50
c. Weigering, door de verart.
veeners en de eigenaars tot 300 gl., ingevolge
of beheerders van veen- 324 der algemeene wet van
Augustus 1822.
gronden, in of nabij veen- den listen
derijen gelegen, om ten
alle tijde de ambtenaren
op hunne gronden te gedoogen tot het doen van
het onderzoek en de verificatie.
Art. 17 § 1 , boete: 100
d. De vervoer van het land
taxvan den geveenden, ge- gl. voor elke, zonder
baggerden, afgestoken of atie het zij geheel het zij
partij.
af- of uitgegraven turf, gedeeltelijk vervoerde
of het opslaan of doen opslaanin loodsen, schuren
of andere bergplaatsen,
voor en aleer dezelve zal
zijn opgenomen en getaxeerd.

Degoen aan wien het consent-biljet of de consentbiljetlen is of zijn uitgereikt, is verpligt, om, van het
begin der verveening, of zoo Iang de taxatie-biljetten
in art. 25 van het reglement op de irreguliere veenderijen vermeld, niet zijn uitgegeven aan de ambtenaren,
des verzocht, te alien tijde, hetzelve consent-biljet of
biljetten, gelijk mede de vervoerbiljetten door hem
verkregen , te vertoonen, en do noedige aanwijzing te
doen van al zijne partijen gebaggerd veen en turf, of
afgestoken of uitgegraven turf en kluiten.
Wanneer echter degeen, aan wien het consent-biljet
tot het veenen , baggeren, steken of graven is verleend
mogt verlangen den turf van het daarin omschreven
laud te vervoeren of doen vervoeren, or in loodsen,
schuren of andere bergplaatsen opslaan of doen opslaan,
voor dat de bij art. 12 van het reglement bepaalde,
opneming en taxatie aldaar zullen zijn geschied, zal
dusdanige vervoer aan hem of dengenen, daartoe van
zijnent wege gemagtigd, veroorloofd zijn, mits elke
vervoerd wordende hoeveelheid, afzonderlijk van een
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e. Hct wegnemen , reppen ,
roeren, af- of uitsteken
van
den grond of de
plaats alwaar het vccn
gespreid is, of die met
veen bcstreken is geweest;
of het daarvan afgraven of
doen afgraven van zoden,
voorde acht dagen na dat
de opncming en taxatie zal
zijn geschied.
/ . Devinding bij aanpeil van
een ondermaat of mindere
voorraad dan het slot der
met den veenman, ten
kantore van den Ontvanger gehouden wordende
rekening, bedraagd.

Art. 17 § 2, boete:
gerekend
voor elke
kante el gronds.

4gl.
vier-

Art. 31. bijbetaling , voor
denlaatsten der eerstvolgen de maand April, van den accijns wegens het te kort , onverminderd
een vijfde verhooging. van dien
accijns
en de oplegging van het bedrag der op de peiling gevallene
kosten.
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bchoorlijk biljet te dien einde zij voorzien, hetwelk
dezelve zal moeten vergezellen tot de plaats van den opof inslag.
Dit biljet zal op vertoon van het genoemde consentbiljet en voorts op schriftelijke aanvrage van hem, die
hetzelve heeft verkregen, worden afgegeven, door of
van wege het bestuur der gemeente, waaronder het
stuk lands gelegcn en de te vervoeren turf geveend,
gebaggerd of gegraven is.

De bier bedoelde bijbetaling en oplegging heeft geen
plaats dan in geval hct te kort meer dan tien ten honderd mogt bedragen, terwijl de alsdan nog met in dier
voege aangezuiverde accijns onmiddelbjk, bij parate
executie, op den voet van art. 31 zal moeten worden
ingevorderd.

m

STEEIVKOLEN.
Wet van den 26s/en December

1833 (Staatsblad No. 73).

Regt:
Schaalkolen (dat zijn dezulke, die niet gemeten,
maar alleen gewogen worden), van elke 1000
ponden
f^nn
Grove maatkolen (zijnde de meer kleinere stukken, die voor meting vatbaar zijn), van elke
mudde
-0 35
Kolengruis,
(1) (waaronder niet kan aangemerkt
worden, die stukken kolen welke eene meerdere zwaarte hebben dan vijf Nederlandsche
oncen) van elke mudde
-0.26.
Sintels of cinders,
van elke mudde . . . . . 020.
De overtredingen welke tegen deze wet kunnen worden begaan, worden gestraft, overeenkomstig de bepalingen vervat in de algemeene wet van den 26sten A u gustus 1822 over de helling der regten van in- uit- en
doorvoer en van de accijnsen (Staatsblad
No. 38) en
gevolgelijk met die stralfen welke voor den in- en uitvoer van goederen, in het algemeen, zijn vastgesteld.
U) Wanneer onder eene partij kolengruis, hier of daar, enkele
stukken kolen worden gevonden , hebbende geene meerdere zwaarte
dan vijf oncen, kan men gedoogen dat die stukken als onder dat
gruts behoorende,
worden aangemerkt; het spreekt echter van
zelve, dat, ingeval eene partij dergelijke stukken, het zij in haar
geheel, net uj met eenig gruis vermengd, wordt bevonden, dezelve stukken als grove maatkolen moeten worden belast en mifsdien , in het laatste geval , zoo wet de kolen als het gruis afzonderlijk gemeten en in de belasting aangeslagen.

PORTVRIJDOUI
VOOR DE

A M B T S - C OR R E S P O N D E N T IE.

PORTVRIJDOM
VOOR DE

A M B T S - C O R R E S P O N D E N T IE.
EXTRACT uit de bestaande
instruction
nopens
ambts-corresponden port-vrijdom
roor de
van de directe bedentie der ambtenaren
lastingen,
in- en uitgaande
regten
en
accijnsen.
A L G E M E E N E

Het besigen

B E P A L I N G E N .

van

kmisbanden.

§ 1 . Bet bezigen van kruisbanden cn het contrasignercn
der adressen , is verpligtend voor alle afzendcrs van portvrije dienstbricven , met nitzondering alleen van dc autoriteitcn , wien het bopaaldelijk veTgunt is onder geslotene
omslagen briefwisseling te houden , mitsgaders het eigenhandig contreseing door den afdruk van eene daartoe
ingerigte stempel te doen vervangen.
Deze autoriteiten zijn, voor zoo veel do ambtenaren
bij bet vak der belastingen daarbij kunnen zijn betrokken,
alleen de Minister vun Financien en do Gouverneurs der Provincien.
Het
contreseing.
§ 2. De adressen moeten naar den regel worden geeontrasigneerd door hem die het ambt bcldeed, waaraan de
vrijstelling is verbonden. Bij afwezigheid of wettige
verhindering, echter, kan het contreseing worden gesteld door den genen die met de intermediaire waarneming der funetie is belast.
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Het hestellen der brieven.
§ 3. De afzenders van portvrije dienstbrieven of pakketten
zijn verpligt dezelve op de kantoren, aan de post-be— Die welke in de busambten te doen orerhandigen.
sen gestoken worden, zijn aan het gewone port onderJievig; in welk geval deswege eene aanteekening op
het adres wordt gesteld.
Onderzoek

der pakketten

aan de

postkantoren.

§ k. De post-beambten zijn bevoegd om deaan hen ter
portvrije verzending overhandigde brieven en pakketten,
wat den uiterlijken vorm en het adres betreft, te examineren, en wanneer daaraan iets wordt opgemerkt,
hetgeen de toepassing van den portvrijdom zoude verhiuderen, de afzenders te verzoeken dezelve terug te
nemen, om zulks te herstellen.
Wanneer echter daartoe geene gelegcnheid meer is,
of de afzender wcigert den brief terug te nemen, en
in het algemeen bij aldien, niettegenstaande bovcnbedoelde voorzorg, brieven, waaraan eenige formaliteit
cntbreekt, met de post zijn verzonden, zullen dezelve
met het gewone port kunnen worden bozwaard, ouder
vermelding der redenen, op den rug des briefs, of in
een hock van het adres.
Verbod

tot portvrije verzending
van
liere
correspondentie.

partiou-

§ 5 . Het is en blijft|verboden , particuliere correspondence en, in het algemeen , andere verzegelde brieven in
dienstbrieven intesluiten.
Wanneer de post beambten
reden hebben, om het bestaan van zoodanig misbruik
te vermoeden, hebben zij het regt, om het geheele pakket met port te bezwaren, aan den geadresseerde (zoo
hij het pakket begeert) de keuze latende , tusschen de
betaling van dat port of de opening van hct pakket,
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door herazelve of ieraand van zijnent wege, ophetpostkantoor in tegenwoordigheid der ambtenaren. Indien
alsdan bliikt dat het vermoeden gejrrond is geweest,
worden alleen de officielc stukken , die in het pakket
molten zijn besloten geweest, portvnj n.tgereikt , doeh
de tevens ingcslotene particulicre correspondents
nevens proces-verbaal aan het floofdbestuur der poster.jen
opgezonden.
Terugzending

van geweigerde

brieven.

8 6 De brieven van ambtenaren en autoriteiten, die, na
om wettige redenen met port te zijn bezwaard, door de
geadrcsseeerden worden geweigerd , worden volgens den
stempel teruggezonden, aan bet kantoor van vertrek,
om aan de afzenders, met behoorhjke vermelding van
redenen, te worden teruggegeven.
P OR T - F RU
Be vrydotn

strekt

D 0 M ME N.

zich alleen
vak
uit.

tot een bepaald

S 7 De beambten , die bij een enkel vak van Administrat e vverkzaam zijn, hebben slechts aanspraak op den
vriidom die voor hun vak bepaaldelijk is toegestaan.
Zii die te gelijk bij meer dan een vak fungeren, hebben regt op de vrijstelling, welke aan elke functie is
toegekend, raits daarvan, op de adressen
door het
bezigen of doen bezigen van den titel, vreUtO le bevoegdheid aanwijst, doende blijken.
Frijdom

voor

de

Inspecleurs-Generaal.

§ 8. De Inspecteurs-Generaal.corresponderen portvrij met
de Gouverneurs van alle Provincien en met alle beambten van het vak, hetwelk aan hun toezigt is onder worpen.
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Voor de hoofd-Inspectors
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6

Voor de Controleurs

der

veenderijen.

§ 12. De Controleurs der veonderijen , eorrcspondercn
portvry met de Previnciale- en Arrond ssemen K p e c teurst en met de Meters en Taxateurs van den turf
binnen den omtrek van hun ressort.
'
Voor den Controleur

der

Scheepsmetcrs.

§ 13. De Controleur der Sehecpsmeters cn Ukmeolers
correspondeertportvrij met de p'rovineiale- en Arr di .'
semems-Inspecteurs en met de ScheepsnJers J li .
meesters, die onder hunne orders zijn g S
01

n
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Voor de Commandeurs

der

Water-recherche.

§ U . D e Commandeurs der ambulante recherche te water,
eorrcspondercn portvrij met de Schippers-Visiteurs, diu
onder hunne orders zijn geplaatst.
Voor den Inspecteur
terrein

en Controleurs
van toezigt.

op het

§ 15. De Inspecteur en de Controleurs op delinie of voor
de linie dienst, zijn, met betrekking tot hunne ambtscorrespondentie, geassimilecrd aan de Hoofd-Ambtenaren bij de volgende § genoemd.
Voor de overige Hoofd- Ambtenaren

in de

Provincien.

§ 16. De Provinciale
Inspecteurs, de
Hoofd-Inspecteurs,
de Verificateurs
van de comptabiliteit,
de
Arrondisseen de Controleurs in de verschillende
ments-Inspecteurs
Provincien, genieten vrijdom voor hunne on^erlinge
correspondence en voor die met hunne ambtgenooten in
het geheele Rijk; voorts met de Ontvangers, Visiteurs
en andere mindere beambten van hetzelfde vak, die
respectivelijk in dezelfde Provincie of in hetzelfde res
sort, District of Arrondissement, onmiddelbjk onder
hunne orders werkzaam zijn, of tot hen in eene regtstreeksche dienstbetrekking staan.
Voorts bestaat er vrijdom voor de ambts-brief wisselmg :
a. Van de Provinciale-, Hoofd- en Arrondissements-Inspecteurs, mitsgaders van de Controleurs, met de
plaatselijke besturen der gemeenten die aan hun toezigt zijn ondorworpen, of binnen welke zij functien
uitoefeuen ;
b. Van de Inspecteurs
en Controleurs der directe
belastingen,
met den Inspecteur,
den
Ingenieur-Verificateur,
de Controleurs,
de Provinciale en bijzondere
Bewaarders , mitsgaders met de Landmeters en Taxateurs van het Kadaster,
een en ander binnen den
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oiutrek van hct ressort, waarin die beambten respectivelijk werkzaam zijn.
c. Van de Inspecteurs
der directe belastingen,
in- en
uitgaande
regten en accijnsen,
met de
Hoofd-Convan de kantoren
troleurs,
Controleurs en Essaijeurs
van waarborg
op de gouden en silceren
werken,
binnen het ressort waar zij respectivelijk fungeren.
Voor de

Ontvangers.

§ 17. De Ontvangers corresponderen portvrij met alle andere Ontvangers van hun vak, door het geheele Rijk
mitsgaders met de Visiteurs en andere mindere beambten van hetzelfde vak, die respectivelijk binnen den
kring van hunne perceptie, onmiddelijk onder hunne
orders werkzaam zijn, of tot hen in regtstreeksche
dienstbetrekkmg staan.
Voorts met den Inspecteur,
den
Ingenieur-Verificateur,
de Controleurs,
de Provinciale en bijzondere
Bewaarders,
mitsgaders met de Landmeters en Taxateurs van het Kadaster, een en ander binnen den omtrek van het ressort waarin zij werkzaam zijn.
Eindeiijk met de Ontvangers
der Registratie,
die
met hen in dezelfde Provincie zijn geplaatst.
Voor de Visiteurs

en mindere

beambten.

§ 18. De Visiteurs en mindere beambten corresponderen
portvrij met die ambtenaren van het vak, van welke
zij hunne correspondence portvrij outvangen.
Voor

de

Rijks-Advokaten.

§ 19. De Rijks-Advokaten hebben geene aanspraak op
cemgerhande vrijstelling; behoudens in die zeer enkele
gevallen van uitzondering, welke bij specialc resolutien
zyn geregeld.
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Van de Adininistrateurs

van de

Schatkist

§ 20. Al de ambtenaren der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen, corresponderen portvrij met
den Administrates van de Schatkist in de Provincie,
alwaar zij fungeren.
Vrijdom voor de beambten van de
Rijnvaart.
§ 21. De brieven, aan het adres van den
Tloofd-Inspecteur
der Rijnvaart
te Mentz, worden, op de grcns-postkantoren, met geen binnenlandsch port bezwaard.
De evengemelde Hoofd-Inspectcur verzendt portvrij :
a. aan het Departement van financien.
b. aan de Gonverneurs der Provincien.
c. aan den Inspecteur voor de Rijnvaart te 's Hage.
d. aan de Ontvangers der Rijn-scheepvaartregtcn.
e. aan den Procureur-Generaal bij het Hoog-geregfshot
te 's Hage, de Procureurs-crimineel in de Provincien
Gelderland,
JSoord-Holland
en Overijssel,
en de
oflicieren bij de Regtbanken van eersten aanleg to
Arnhem,
Zutphen.
Tiel,
Nijmegen,
Rotterdam.
Dordrecht,
Gorinchem,
Amsterdam,
Utrecht
en
Deventer.
De Inspecteur voor do Rijnvaart te 's Hage, correspondeert portvrij , met al de autoriteiten en ambtenaren , hierboven opgenoemd, voorts met zijne arabtgenooten de Inspecteurs op vreemd grondgcbied , en emdelijk met de beambten der in- en uitgaande regten in
de vrijhavens te Amsterdam,
Rotterdam en
Dordrecht.
Voor het overigo kunnen de Inspecteur voor de Rijnvaart en de Ontvangers der Rijn-Scheepvaartregten, aanspraak maken op de vrijstelling, die aan de beambten
van denzelfden rang, bij het vak der in- en uitgaanue
regten, is toegestaan.

o

P R E M I E N .

PREMIENVereeniging
der voorschriften,
gegeven door de
Hoofd-Administrate,
met betrekking
tot de
premien,
in verschillende
gevallen,
aan de
Ambtenaren
belast met de surveillance der mxddelen, toegekend,
mitsgaders
van de icijze van
uitbetaling
en opgave der tot verkrijgtng
derzeke,
te vervullen
formaliteiten.

accijns-goederen.
Premien
voor aanhaling van
§ 1. Ter aanmoediging der surveillance op het terrein
van toezigt, dat is, tusschen den afstand van 5500 ellen van de grenzen aan de landzijde en van 2600 ellen
aan de zeestranden , (zie art. 177 der algeraeene wet van
den 26sten Augustus 1822, Staatsblad
No. 38) zijn er
premien uitgeloofd voor aanhalingen van zout,
binnenen bnitenlandsch
gedisteleerd,
mitsgaders van Aanfe eu
zachte zeep.
(Kon. Besluiten van den 4den Mei 182o,
No. 241 en 1°. Augustus 1832 No. 13, Verz. No. 61
en 131).
Vervolg van § 1.
§ 2. De premie wordt ook verdiend, voor zoo veel
hct binnenen buitenlandsch
gedisteleerd
en de zeep
lietreft, wanneer de aanhalingen zijn gedaan , tusschen
den afstaud van 22,000 ellen van de grenzen aan de
landzijde, zoo als dit terrein bij art. 162 der bovenvermelde algemeene wet, is omschreven. (Kon. Besl. van
den 25sten April 1830, No. 128 en'1° Augustus 1832, No.
13, vers. No. 71 en 131).
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Vervolg.

0

§ 3-. De premie voor aanhalingen van
gedisteleerd
en zout, kan ook genoten worden in het geval, dat de
aanhahng p het hierbovenbedoelde terrein, mon win
gesclued, mthoofde dat den inhoud der biljetten,"strekkende ten geleide der dranken of van het zout, niet
wmrd bevonden te zijn, overeenkomstig de deswege
bestaande voorschriften. (Res. van den 26sten Julij 1830
no. i)7, verz. No. 114).
0

Bedrag

der

premien.

§ 4. a. Voor binnenen buitenlandsch
gedisteleerd
25
centen voor elke Nederlandsche kan, aangehaald
by narht, dat u te zeggen, tusschen zonnen ondergang en zonnen opgang, en 20 centen voor elke
Nederlandsche kan, aangehaald bij dag, dat is te
der^ang
P&ang en zonnen on» A. Voor zout, 15 centen voor ieder tien Nederlandsche ponden, aangehaald bij nacht en 10 centen
voor iedere hen Nederlandsche ponden , aangehaald
by dag. (Kon. Besluit van den 4den Mei 1825
No. 241. verz. No. 61).
'
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c V o o r harde of zachte seep, 30 centen voor iedere
Men Nederlandsche ponden, aangehaald bij nacht
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1832, No. 13, vers. No. 131).
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§ 5. Voor aanhalingen, beneden de bij § 4 h i e r b o v e n
omschreven hoeveelheden, worden geene premfen toeInsgelijks zal, om de voormelde premie te doen vermemgvukhgen, dehierboven bepaalde hoeveelheden van
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« M Nederlandsche kan of van tien Nederlandsche ponden, ook moeten verdubbeld of yermen.gvuldigd z . m ,
Jaar'de mindere hoeveelheden met % ^ ^ f J ^
men (Art. 3 der Instructie van den 27sten Mei loio ,
No. 230, vera. No. 61).
Maximum der premie.
8 6. De premien zullen voor iedere aanhaling, trimmer de som van tien gulden,
onder de gezamenhjke
ambtenaren te verdeelen , mogen te boven gaan. (Art.

4 als boven).
Wie de uitbetaling
doet.
8 7
Deze premien worden door den Hoofd-Insneeteur in de Provincie , wien het aangaat, u.tbetaald. (art.

5 als boven).
Formaliteiten

te vervallen
iot het
premien.

bekomen

der

8 8
De daarop aanspraak makende ambtenaren,
senden aan den Hoofd-Inspecteur in de Province, een
ft van het
hen
pveees-verbaal
vnn aanhaling op welk
door den On vanger
of elk anderVmbtenaar der Administrate bn wien het
of gedeponeerd, zal moeten
worden gecertificeerd, de hoeveelheid cn soort der
goederen , zoo mede het uur der

Xhr

door

opgemaakt
afschrift

• Lgehaaldeisopgebragt
aangehaakfe
in de navolgende bowoordmgen:
De onlrgeteekende
.

aanhalmg ,

. . . . . . .

., ^

a

naar

zijne
beste
aalhaling

kennis
en wetenschap,
dat de
voorzeide
geschied
is,
tusschen
den ondergang
of
oTqanaderzon
[of omgekecrd),
mitsgaders
binnen
Jei ajstand
vanVsOO
el (of"22000
el) van de
buitenlandsche grenzen
aan de landzyde
, of
*™frTelvan
de zeestranden
, overeenkomsUg
do

> f i ran ae seeatf »»•«*"'i
. ving daarvan
gevonden

.

wordende

. ?
n i
m het
Reglement,
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Res-vanden
3d).,

uitbetaling.

, § ,\ ]
untvangst van het bij § 8 hierboven
bedoelde stuk, zal de premie dadelijk door den HoofdInspecteur aan de belanghebbende ambtenaren, tepen
kwitantie op het stuk zelve, worden uitbctaald.
Geen voldaanteekeningen door gemagtigden of op losse
kwitantien zullen worden aangenomeu dan in enkeleen
bijzondere gevallen, ter beoordeeliug van den Hoofd-Inspecteur. '
9

m

d

e

n

In zoodanige gevallen, zullen de procuratien, die
voor elke verdeel.ng speciaal en op gezegeld papier moeten geschreven zijn , zoo mede de losse kwitantien de
dagteekening en het numraer van het proces-verbaal'van
aanhaling, moeten vermelden. (Art. 7 als boven).
Beoordeeling

en

verantwoording
premien.

der

verdiende

§ 10. Aan de Hoofd-rnspecteurs is, op hunne verantwoordehjkheid, overgelaten, de beoordeelin*, voor
welke aanhalingen de premien, ovcreenkomsti* de vorenstaande bepalingen , kunnen worden uitbetaald • de
gelden worden hen daartoe door de Gouverneurs der
Provincien verstrckt en zij doen daarvan, telken drie
maanden verantwoording aan de Hoofd-Administrate(Art. 8, 9 en 10 als boven).
Premie

voor ontdekking

van

handmolens.,

§ 11. Er wordt eene premie van 25 gulden uitgelootd en uitbctaald voor elken handmolen, w e g e n s
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welks ontdekking proces-verbaal is opgemaakt, Z ^ P T
dat do bekeurde in staat zij de boete van 400 gulcfw. o
Tolo
V J
nen 29sten Maart
lBod op het gemaal, voor het vervaardigen, hebben,
gebruiken, of vervoeren van eenige quaren of handmob i
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van uitbetaling

n

d

en

12den Augustus

dezer

premie.

§ 12. De uitbetaling dezer premie geschiedt door
den Ontvanger in de hoofdplaats van het Arrondissement.
waarin do aanhaling heeft plaats gehad, tegen individuele kwitantie, to stellen aan den voet van de gemotiveerde order tot betaling, door den Gouverneur, of,
by delegatus door den Arrondissements-Inspecteur. ten
behoove van de gezamenbjke aanhalers aftegeven en wordt
mt den opbrengst der middelen voldaan. (Res. van den
12den Nov. 1824 no. 1, Ferz. no. 164).
Verantwoording

deser

premie.

§ 13. De Ontvanger die de uitbetaling gedaan heeft
zal de hier boven § 12 bedoelde ordonnantie als een
stuk van uitgaaf, even als die wegens alle andere voorbetalingen, verantwoorden.
(Idem).
Premie

van heimelijke
ontdekking
en
brouweryen.

wegens
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branderijen

P
toege^end voor het
™ eene clandestine branderij
r e m i e

N

n^' A r
j * * * * * van den 3den
Sept. 1826 no. 125 [vers. no. 125), op 25 gl. bepaald
was is by Besluit van Z. M. in dato 2den April 1828 no
24 (vers. no. 76) verhoogd, zoodanig dat dezelve 50 I
zal kunnen z y n, wanneer de brouwerij of branderij
ntetm
werkmg is, en tot 100 gl. kunnen worden gobragt, mgeval dezelve in working wordt gevonden.
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Vitzondering

op § 1-4.

§ 15. De premie wordt niet genoten voor het vinden
van gereedschappen, geschikt tot of wel het ontdekkcn
van het brouwen van bier voor huisselijk gebruik. (Kon.
besluit van den 2den April 1828 no. 2-4, vers. no. 76).
Deze uitzondering betreft echter alleen de betaling
der premie, zonder dat men daaruit mag afleiden, dat
het heimelijk fabriceren van bier voor huisselijk gebruik
niet als fraude zoude te beschouwen zijn, daar integendeel de wet op deze fabrikaadje ten voile van toepassing
blijft en hetzelve, zonder aangifte, niet vermag plaats te
hebben. (Res. van den lOden Junij 1828 no. 65,
vers.
no. 100).
Wie buiten de ambtenaren

ook tot deze premie

geregtigdis.

8 16. Wanneer de clandestine brouwerij of branderij door iemand, geen ambtenaar der Administrate
ziindo aan de ambtenaren zal zijn aangewezen, zal
dien a'anbrenger de premie genieten. (Res. van den 19den
September 1826 no. 12, vers. no. 125).
Gevallen

in welke

deze premie

niet

genoten

wordt.

5 17 De premie wordt dan alleen uitbetaald, wanneer
de in 'de heimelijke fabriek bevondene werktuigen van
seene eenoegzame waarde mogten zijn bevonden, of de
invordering der boete, door insolvabibteit der bekeurden onmogelijk ware, om de ambtenaren wegens de
onkosten van het proces-verbaal en het yerhes van hun
aandeel in de boete schadeloos, te stellen. (Res. als boven).
Wat men onder

clandestine

fabrieken

verstaat.

fi 18
Voor clandestine brouwerijen en branderijen
worden gehouden, de lokalen, alwaar men werktuigen
geschikt tot het fabriceren van bieren en azijnen of. gedisteleerd, zal hebben ontdekt, het zij deze in werking
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of buiten werking mogten bevonden worden, welke
door eigenaars, huurders, bezitters of bewoners dier
lokalen, volgens de voorschriften der wet op de bieren
en azijnenen der wet op het binnenlandsch gedisteleerd,
niet zijn aangegeven, noch tot hun beroep, als kuiper
of koperslager behoorende, kunnen worden aangemerkt,
behoudens de uitzondering bij het eerste lid van § 15
hierboven vermeld. (Res. als boven).
Wijze

van uitbetaling

dezer

premie.

§ 19. Ten aanzien van de wijze van uitbetaling dezer
premie, moet worden gehandeld, zoo als bij § ^ h i e r voren is voorgeschreven. (Res. als boven).
Premie

voor het opbrengen

van

fraudateurs.

§ 20. Aan de gezamenlijke ambtenaren of gecommissioneerden bij do Administrate, die goederen aanbalcn, welke in overtreding van art. 205 der algemeene
wet van den26stenAug. 1822, worden ingevoerd, i s ,
Jboven alle andere vergelding, toegekend, eene, onder
hen , in gelijke aandeelen, te verdeelen premie van
tien gulden,
voor iedcrcn persoon, die zij als aan gezegde overtreding schuldig en wicns woonplaats binnen
het Rijk niet bekend is, tevens zullen opbrengen, om
aan den regter te worden overgeleverd. (Kon. besluit
van den 14den Oct. 1824 no. 154, Verz. no. 159.)
Deelgeregtigden

in deze

premie.

§ 21. Als deelgeregtigden tot gezegde premie worden
mede erkend, de andere Rijks bedienden, de Marechaussees, de ambtenaren der policie cn die bij de stedelijkc of plaatselijke belastingen, de Rijks of plaatselijke bosch- en veldwachters, zoo ook de deurwaardcrs
en boden, welke, naar aanleiding van art. 19-4 der
bovengemelde algemeene wet met de ambtenaren of geoomraissioneerden der Administrate, tot de aanhaling
en in verzekeringneming zullen hebben raedegewerkt.
(Kon. besluit als boven.)
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Uitzonderingen

op § 20. '

§ 22. Deze premie wordt niet uitbctaald:
a. Wanneer de aanhaling valt in de termen tan aft.
208, der boyenberoepene algem. wet, en in dc geyallen, waarin de overtreding van art. 205 verzeld
is gegaan, van zoodanige omstandigheden als welke
dezelve vatbaar mogt maken om voor boete en verbenrdverklaring, bij wijze van transactie, of wel,
om de bijzondere geringheid van het gefraudeerde
object, op eene andere wijze to worden afgedaan,
waardoor de actie tot lijfstraf zou vervallen. Indien
echter na de toekenning en uitbetaling der premie eene
zaak nog wierd bevonden vatbaar te zijn voor afdoening bij transactie, zal het beloop der premie onder
de kosten moeten opgenomen en aan de kas teruggegeven worden, waaruit de betaling gesohied was.
b. Wanneer de, op grond van art. 224 derzelve wet
in bewaring genomen persoon, om dat zijndomicilium
binnen het Rijk niet aan de ambtenaren bekend was,
evenwel mogte bevonden worden, in de daadbinnen
het Rijk, woonachtig te zijn. (Kon. besluit als boven
en Res. van den 29sten October 1824, no. 170, vers,
no. 159).
Uitbetaling

dezer

premie,

§ 23. De voorschriften, vervat in § 12 hiervoren,
worden ook met opzigt tot de uitbetaling dezer premie
gevolgd. (Res. van den 12den Noy. 1824, no. 1, vert.
no. 164).
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P31EIIEN.
Vervolg van de Vcreeniging
der voorschriften
, gegevcn door de Hoofd-Administratie,
met betrekking tot de premien,
in verschillende
gevallen
belast met de
surveillance
aan de Ambtenaren,
der middelen,
toegekend,
mitsgaders van de wijze
van uitbetaling
en opgave der tot verkrijgen derzelve , te vervullene
formaliteiten.

Premie

voor

het opbrengen

van

fraudateurs.

§ l.De premie bij Kon. besluit van den 14den October
1824, no. 154 (zie § 20 van de bovenvermclde voorschriften) toegekend voor het opbrengen van personen,
schuldig aan franduleusen invoer, in overtreding van
art. 205 der algemeene wet van den 26sten Aug. 1822,
in de daarbij omsehrevene gevallen , wordt, met betrekking tot den franduleusen invoer van zout en
gedisteleerd,
verhoogd op vijf tien gulden voor ieder persoon. (Kon.
besl. van den 20sten Januarij 1835, no. 72, Verz. no. 20).
Premie,
bij ontdektcn uitslag van zeep of brandstoffen
uit eene fabrijk of trafijk , hebbende
genot van
vrijdom van accijns.
§ 2. Voor elk proces-verbaal, door de beambten , opgemaakt.uit krachte van art. 9 van het Rejlementop den vrijdom van den accijns op de zeep, gearresteerd bij Kon.
besluit van den 4den Mei 1832, no. 16 [Verz. no. 79)
en van art. 9 van het Reglement op den vrijdom van den

accijns op de brandstoffen, gearresteerd bij Kon. besluit
van den I3den Febr. 1834, no. 6 (Vers.
no. 83) en
achtervolgd door eene intrekking van de akte van vrijdom van accijns, wegens de zeep of brandstoffen van den
in hetzelve proces-verbaal belrokken' fabrikant, trafikant
erf beheerder van eenen tak van nijverheid of werkzaamheid , zal door die beambten gezamenlijk worden genoten
eene premie van twintig gulden , (Kon. besl. van den 5den
Febr. 1835, no. 9 1 , Vers. no. 47).
Uitbetaling

deser

premie.

§ 3 . De voorschriflen vervat i n § 12vandein het hoofd
dezes vermelde Vereeniging, worden ook met opzigt tot
de uitbetaling der bij % 2 hierboven bedoelde premie,
gevolgd. (Res. van den 24sten Febr. 1835, no.
166,
Vers. no. 49).
Premie,

roor ontdekking

van

handmolens.

64. De premie van 25 Gl. waarvan bij § 11 der in het
hoofd dezes bedoelde Voorschriften melding wordt gemaakt, wordt genoten, bij gelijktijdige bevinding van
meer dan eenen handmolen, bij denzelfden persoon in
hetzelfde lokaal, bij een en hetzelfde proces-verbaal geconstateerd voor iederen handmolen , niettegenstaande het
proces-verbaal slechts de ver, ordeeling tot betaling van
eene boete heeft ten gevolge gehad. (Res. van den 14den
Maart 1835, no. 133, Vers. no. 136).

METHOS)IQ€E

VERZAMELIIVG
Van alle de overtredingen
tegen de algemeene wet op
de hefting der regten van in- , uit- en doorvoer en van
de accijnsen, mitsgaders van het tonnegeld der zeevan da
schepen, met opgave, bij elke overtreding,
artikelen
der wet , waarlegen
gesondigd
is , van het
bedrag der boete en van den aard der
strafbepalingen; toegelicht door bijzondere aanmerkingen
en ophelderingen , welke bij het constateren
van elke overtreding,
moeten worden in acht
genomen.

III.

G
A A N W I J Z I N G
der onderscheidene
overtredingen.

soorten van

vandi; artikelen del wet , op de

overtredingen toenaiteHjk en
van het bedrac der boete.

Bekcuringen by invoer nit zee , iangs de
rivieren en te lande.
1. Invoer van goederen, het
7ij ter zee, hngs de r i vieren o f te lande, zonder
eenige verklaring of aangifte aan de eerste wachten of op kantoren waar
zulks behoort.

2. Invoer van goederen door
schepen voor de visseherij
uitgerust en aan welke,
volgens § 6 hierna, vrijheden zijn toegeslaan.

Art.205, boete:
verbeurdrerklaring
der goederen ,
met en benevens de vaarof voertuigen
cn
gewone
tot de
fraude
gespanuen
gebezigd of daartoe
dienstbaar gemaakt,
mitsgaders
eene gevangenis
van dene
maand tot ten jaar.

Art. 205, boete : verbeurdrcrklating
der goederen en
vaarluigen, mitsgaders
eene
gevangenis-straf
van
2
maanden tot 2 jaren.

7

A ANMERKIE.GEN

it

I N L I C H T I N G E N.

Bij hcrhaling van de fraude, wordt do schnldige gestraft met ten loonstelling op een schavot en met eeno
gevangenis van ten minste een jaar en ten hoogste vijf
jaren.
De gevangenis straf, in de tweede kolom vermeld,
wordt niet opgelegd, indien de bekeuring tUAScheu
zons op- en oadefgang is geschied, op de bij art. 33 der
wet aangewezene routes of heerbanen, of bij invoer tn
lande, is gedaan ter plaatse, alwaar het eerste kantoor
is gevestigd, noch ook, wanneer.de bekeuring, bfj
wege van transactie , is afgedaan.
Zie verder de aanmerkingen bfj § 2.
Bij herhaling van de fraude, wordt de schuldige gestraft met ten toonstelling op een schavot en met eene
gevangenis van ten minste twee on ten hoogste tien
jaren.
Indien bij de instructie eener zank, als bij deze en
de vorige§ is verondersteld, mogt blijken, dat de bedrijvers vau het feit zich daartoe, op belofte van buitengewone belooning of anderzins, hadden laten verleiden of aannemen, door personen , binnen het Rijk to
vinden, zullen deze, daarvan in regten overtuigd wordende, mede onderworpen ?ija) aan de straffcn bij de
artikelen 205 en 206 bepaald, welke echter, naar omstandigheden, door den regter nog kunnen worden
verz acht.
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3. Nalatigheid, van dezijde
van den inkomenden zeeschipper, in de afgifte
van de verklaring, bevattende opgave der goederen uit nood geligt en
aan deu ligter medegegeveu.
4. Verzuim van den zeeschipper om binnen veertien
uren na zijne aankomst
ter losplnats (zon- en wettige feestdagen niet mede
gerekend} daarvan aan
den Ontvanger, kennis
te geven.
5. Ongeoorloofde ligling of
over boordzetting met
dokument, anders dan in
het bijzonder geval, bij
^ 3 hierboveu voorzien. •
6. Verzuim door bevelvoerders der schepen van de
groote visscherij of haringvangst, de ventjagers
daaronder begrepen en
die van dezoule en versche
visch, komende van de
nering, omhetseinteeken
bij het binnenkoinen te
vertoonen , hetwelk tusschen de reederijen en
de Administrate is overeengekomen.

Art. 22, boete: 400 gl.
voor
den seeschipper
en
50 gl. voor den
sluurman
en iederen
ligter
schipper.

Art.

23, boete:

Art. 212
boven.

SO gl.

§ 3 , boete: als

Art. 24, boete : SO gl.

G
De verklaring; hier bedoeld wordt door den zeeschrp*
per, die genoodzaakt is geweest om door storm of onvoorzien ongeval, zijne goederen in ligters over te doen,
zonder daartoe vooraf consent te hebben gevraagd, aan
iederen ligter-scbippcr ter hand gesteld; dezelve moet
door den zeeschipper en stuurman geleekend worden.
In alien gevalle moet de zeeschipper doen blijken dat
er voldoende redenen bestonden, die hem het vooraf
vragen van consent onmogelijk maakte.
Bij deze kennisgeving mag door den Ontvanger, namens den schipper, aan den Gouyerneur der Provincie,
of aan den gedelcgueerden Commissaris te Amsterdam of
Rotterdam, permissie worden verzoeht tot herstcl van
het abuis, dat bij de inklariug ter eerste wacht mogte
zijn begaaa.

De goederen zullen vervolgens eeno zeer strikte v'isitatie ondergaan en daartoe kunnen geligt en den benoodigden tijd opgehouden worden.

De hier bedoelde schippers zijn niet aan inklaring
onderworpen, doch zij moeten het overeengekomen sedn
van den top der mast vertoonen, dadelijk bij het binnenkomen in een der zeegaten eu v66r hct passeren dee
eerste wacht. Dit teeken blijft staan tot aan de losplaals. De ambtenaren mogen tot het doen der visitatie
aan boord komen, doch zonder dat zulks aan de voortzetting der reis hinderlijk zijn mag.
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7. Het innemen Tan goederen in inkomende schepen
na het passeren der eerste
wacht, of in ligters die
nog te lossen hebben.

8. Gcmis bij invoer, tot na
aankomst en visitatie ter
definitive losplaats of opslag in entrepot, van dc
dokumenten, welke tot
bet
transport worden
vereischt , om onderwege
aan tie beambten ter visitatie te kunnen worden vcrtoond.

9. Lossing van aan regten
of accijnsen onderworpene goederen, zonder
het vereischte dokument.

Art. 217 § 2, boete:
dOOgl,
als de goederen
zijn
los of
gestort,
en 25 gl.
toor
ieder
colis,
wanneer
zij
eijn gepakt,
ten lasts
ran
den
schipper,
oncermin'
derd
de confiscatis
der
goederen
zehe.
Art. 2182 1 , boete:
roor
franduleusen
zie g 1 hier
roren.

als
intoer

Art. 212 § \ , boete : tiende regten
en den
maal
accijns
van de goloste
goeten laste van
den
deren,
schipper
of voerman,
onverminderd
de
confiscatie
der
goederen.

II

Indien echter, Lij eene bekeuring om gemis Tan document en gevolgelijk op grond van art. 205, uitcilijk
lunnen veertien dagen daarna, aan den Gouvemcur der
Frovineie, waarin de aanhaling is roorgevallen, wordt
bewezen , dat veer de aanhaling, de goederen in der
daad z.jn ingeklaard of aangegeven geweest, en daarop
dokument is vcrkregen geworden, zal ontslag worden
verleend voor de kosten, en tie schipper, voerman.
ligter of yervoerder enkel gestraft worden met eene boedokumeiit ^
>
«auwezi
t W t n l < 9

9 u l d e n
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0

0

r

e l l t
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Wanneer zoodanig bewijs alleen ten opzigte van sommigeartikelen of afzonderlijke vaten, pakken, balen,
manden of stukken eener lading of vracht niet is te
producerer,,
l de schipper, voerman, hVter of vervoerdcr ,n eenehoete vervallen, gelijk staande aan tienmaal de regten cn accijnsen van de niet aan^evene
goederen en dit gedeelte der lading of vracht worden
aangehaald en verbeurd verklaard ; blijvendc voor het
geval van inklanng uit zee de strafbepalingen hier ach.
ier 2 n , a en 14 van bijzondere toepassing.
w
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10. Lossing van goederen,
als boven op daartoe verkregen dokument, docb.
zonder dat op hetzelve,
uit de aanteekening der
ambtenaren blijkt, dat
zulks is geschied in hun
bijzijn ofmet hun medewelen.

Art. 212 g 2 , beets: afs
boven,
zonder
confiscatie
der
goederen.

11. Lossing van bij het tarief vrijgestelde goederen
uit inkomende zeeschepen, anders dan in tegenwoordigheid of met
voorweten der ambtenaren tot de visitatie, zoo
mede het niet overgeveu
bij invoer ten eersten
kantore, van eene schriftelijke opgave der hoeveelheid en vandeherkonist of bestemming der
bedoelde vrije goederen.

Art. 143, boete: 25 gi. ten
laste van den schipper of
vervoerder.

12. Tfet bij invoer uit zee
ter losplaats ontdekken,
van een minder of meerder getal vaten, kisten,
manden of andere fustagien of emballagie waarin
de goederen zijn gepakt,
dan bij de generale verklaring , ter eerste wacht
is opgegeven.

Art. 209 § 1 , boete : 400
gl. voor elk aan dit getal
ontbrekend
stuk , voor §
door den schipper en § door
den stuurman te verbeuren
en confiscatie der overschietende
stukken.

13. Bevinding bij de aan-

Art. 209 § 2, boete:

50

13

De hoeveelheid kan, bij zigtbaar verkeerde opgave,
ten koste van den schipper of vervocrder worden opgenomen.
•
.
Tot regt verstand dezer § , zij hier aangemerkt, dat
tot den invoer, lossing, lading, vervoer en uitvoer,
van accijns vrije goederen bij het tarief ontheven van
iukomende of uitgaande regten, behoudens de bevoegdheid der ambtenaren tot visitatie, geene hoegenaamde
dokumenten worden vereischt, voor zoo verre het transport ' der op het ink omen vrijgestelde in eene bmnenwaartsche, en der op het uitgaan vrijgestelde in eene
buitenwaartsche rigting en in beide gevallen aan de
landgrcnzen langs de aldaar aangowezene heerbanen, en
tusschen zons op- en ondergang geschiedt.
De confiscatie heeft geen plaats , zco van het meerdere
de principale regten en accijnsen geen tien gulden te
boven gaan , noch cok indien daarvan aangifte ten kantore ter losplaats is geschied v66r de bekeuring, als m
welk laatste geval voor elk bij de generale verklaring
verzwegen stuk, door schipper en stuurman zal worden
verbeurd eene boete tan 50 gulden.

Indien de opgave is geschied, overeenkorastig de oog
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glfte (en kantore dor
losplaats of vroeger, dat
een ander soort van uit
zee aangebragte goede.
ren, in een eolis is vervat, dan bij de wklaring
was opgegevcn.

14. Ilet bij invoer nit zee
ontdekkcn van een verschil van een tiende gedeelte in meerder of
minder, ten aanzien van
losse of gestorte goederen,
dan bij de generale verklaring, ter eerste wacht,
is opgegeven.
15. Bevinding, bij vergelyking vande dokumenten
met de ter visitatie of
verificatie
aangebodene
goederen,
dat dezelve
onder eene verkeerde
bcnaming, dat is dc eene
specie voor de andere,
is aangegeven.
16. Bevinding, bij vergelijkmg als boven, dat de
goederen
wel
onder
hunne ware of eigene be-

gl. roor' elk colit, te
beuren als bocen.'

ver-

Art. 2} 0, boete:
z^smaal
het ink,
regtendencccijn,
ran
al hetgeen
meerder
of minder wordt bevonden ,
te verbeuren als boven.

Art. 213, boete:
verbeurd verklaring
der goederen.

als

Art. 214 en 215,
boven.

boete

25
sossemcr.ten of manifcslen, zal deze boete niet door
shipper of stuurman zijn verbeurd, maar komen ten
Iaste van en verhaalbaar zijn op de alzoo verkeerdelijk
opo-ep-evene goederen, in voege dat deze zullen worden
aanpehaald en confiscabel zijn, indien niet door de belanghebbenden bij de goederen de confiscatie wordt
nfcekocht, door binnen 14 dagen na de aanhaling, betaling te doen van de regten, accijnsen cn boete, mitsgaders de kosten op de aanhaling gevallen,
E r worth geene boete verbeurd, indien de bijzondere
gedeelten eciicr partij met de massale aangifte overeenkomen.

Hel woord doJiumenten moet hier in eenen algeraeenen
zin worden opgevat cn daaronder begrepen worden,
alle dokumenten, hetzij volgbrieven, paspoorten, consenten of van welken aard die ook zijn mogen.

De toepassing dezer strafbepaling komt niet te pw,
wanneer er voor de lossing der goederen , ingevolge art.
122 der algem. wet, een consent tot provisonele lossing is geliJl.

16
naming aangegeven, doch
gedeeltelijk
verzwegen
tfjn.

17. Bevinding, bij invoer
kings de rivieren en te
lande ter Iosplaats of bij
dc eerste grondige verificatie van eene meerdere
hoeveelheid goederen of
een hooger graad van
sterkte van het gedisteleerd , dan is aangegeven.

Art. 211, boete:
driemaal het regt en den accijns
van al het verzicegene en het
verschil
van do
sterkte
van het
gedistegraden
leerd ; te verbeuren
dooi
de schippers,
voerlieden
of
invoerders.

18. Verzuim door den invoerder of geleider van goederen , langs de rivieren
of te lande inkomende,
van het niet ter los- of
bestejnmingsplaats, terog

Art. 51 , boete:
SS gl.
voor iederen
volgbrief
cf
inkomend
paspoort.
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Wanneer het verzwegene in hoeveelheid op de partij
van dezelfde soort dezer goederen, in het dokument
vermeld , en bij een gevoegd, slechts bedraagt een twaalfde
gedeelte van het aangegevene of minder, zal het verbeurdverklaren zich bepalen tot dit gedeelte; doch
kunnen worden vervangen door eene boete, ten beloope
van het dubbel regt van het verzwegene, voor transitugoederen, te berekenen naar het regt, op den invoer
gesteld, mils de aangever of iemand zijnentwege zich
daaromtrent aan den Gouverneur der Provincie, waann
de aanhaling is geschied, binnen veertien dagen daar*.
n a , schriftelijk verklare, en behoudens de verpligliig
tot voldoening van het te min betaalde regt, zoo ver de
goederen ten i n - , uit- of doorvoer zijn aangegeven, en
der gevallen kosten; doch meer dan een twaalfde zijnde
verzwegen , zal het verbeurdverklaren der geheele partij niet kunnen worden vervangen , dan door eene boete,
ten beloope van tienmaal de regten van al het verzwegene, en voorts in alles op gelijken voet als hier boven
is omschreven.
De boete wordt niet verbeurd wanneer het verschil
in kwantiteit of sterkte meer dan een twintigste bedraagt.

Wanneer niet binnen zes weken, na den tot het transport der goederen toegekenden tijd, de afgeteekendo
extract-volgbrieven of inkoraende paspoorten, ten kantore der uitgifte zullen zijn teruggekomen , zullen geene
volgbrieven, consenten of inkomende paspoorten, noch
uitgaande expeditien aan, of ten name van zoodanige
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bezorgen van de volgbrieven of inkomendo paspoorten.
19. Vervoer van goedpron of
vee door dragers ofdnjvers op een onafgeteekend dokument.
20. Het vinden van te lande
inkoiuende
goederen ,
lioewel van behoorlijko
dokumenten
voorzien ,
doch buiten de bepaalde
lieerebanen , of de in die
dokumenten aangewczene routes.

Art. 212 2 4, lode:
95
gl. door drr.gjrs of drijvert
le verbeuren , roar elk ca.
lis goederen of stuk vee.
Art. 220, boete:
ten laste tan den
of
vervoerder.

25 gl.
voerman

Uitvoer ter zee, fangs de rivieren en le lande.
21. Uitvoer van goederen
bet zij ter zee, langs de
rivieren of te lande, zonder eenige verklaring of
aangifte aan de uitersfe
wachten of op kantoren
waar zulks behoort.

Art. 205, boete: verbeurdverklaring der goederen met
en benevens de vaar-,
of
voertuigen
en gewone gespannen tot de fraude
gebezigd of daartoe
dienst'oaar
gemaakt,
mitsgaders
eene
gevangenis van dene maand
tot 4in jaar.

22. Uitvoer van goederen
dwr schepen voor de visscherij uitgerust en aan
welke, volgens § 23 hiern», vrijheden zijn toege-

Art. 206, boete:
verbeurd
verklaring
der goederen en
vaartuigen,
mitsgaders eene
gevangenis
straf
van 3
maanden tot % jaren.

itaan.
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nalatigen verder mogen worden vcrleend, dan na betaling of verzekcring der boete.

Bij bcrbaling van dc fraude, wordt de schuldije gestraft met ten toonstelling op een schavot cn met eene
gevangenis van ten minste een jaar en ten hoogste vijf
jaren.
De gevangenis-straf in de tweede kolom vermeld, wordt
niet ojigelegd, indien de bekeuring tusschen zons open ondergang is geschied, Op dc bij art. 38 der wet
aangewezeno routes of heerbanen , noch ook , wanneer
de bekeuring, bij wege van transactie, is afgedaan.
Zie verder de aanmerkingen bij § 22.
Bij herhaling van de fraude, wordt de schuldige geslraft met ten toonstelling op cen schavot en met eene
gevangenis van ten minste twee cn ten hoogste tien
jaren.
Indien bij do instructie eener zaak, als bij dczo en
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23. Uitvoer van goederen
met andere sehepen, dan
die daartoe zijn opgegeven en op de dokumenten vermeld.

A r t 53 en 64, boete :
doo gl. ten laste van den
schipper.

24. Lading van aan regten
en accijnsen onderworpene goederen, zonder
het vereischto dokument.

Art. 2 1 2 § l , & o e f e ; t i e » maal de regten en den cccijns van de geladene goederen, ten laste van den
schipper of voerman,
onverminderd
de
confiscatie
der
goederen.

25. Lading van goederen,
n1s boven op daartoe verkregen dokument, doch
conder dat op hetzelve,
uit de aanteekening der
ambtenaren, blijkt, dat
eulks is geschied in huu
by zijn of met hun medeveelen.

Art. 212, $2, boete*: als
boven,
zonder
confiscatie
der
goederen.

26. Lading van bij het tarief
vrijgestelde goederen in
nllgaande zeeschepen, anders' dan in tegenwoorfligheid of met voorwe-

Art. 143, boete : is gl.
ten laste
van den schipper cj
vervoerder.
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de vorige J is verondersteld, mogt blijken dat de bedriivers v
het feit zich daartoe, oi» belofle van bujfengewone belooning ofanderzir.s, badden h t « ^
den of aannemen, door personen, binnen het Rrjkte
vinden, zullen deze, daarvan in regten overtu.gd wordende ,mede onderworpen zijn aan de straffen by de
ar kelen 205 en 206 bepaald, welke echter, naarom.
a S g h e d e n door den regter nog kunnen worden verzacht.
Deze boete wordt niet verbeurd, wanneer de eerste
ambtenaar in loco , daartoe schriftelyke permissie zal
hebben verleend.
a n

De hoeveelheid kan, bij zigtbaar ^rkecrde opgave,
ten koste van den schipper of vervoerder worden opgen

° T o t ' r e g t verstand dezer %, zij bier aangemerkt, dat
tot deninvoer, lossing , lading, vervoer en ™ ^ ™
accijns vrije goederen bij het tanef ontheven van mko.
n
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ten der ambtenaren tot
tie visitatie , zoo mede
het niet overgeven bij uitvoer ter laatste wacht,
van eeneschriftelijkeopgave der hoeveelheid en
van de herkomst of bestemming der bedoelde
vrije goederen.
Art. 213, boete : verbeurd27. Bevinding, bij vergelijking van de dokumen- verklaring der goederen.
ten viet de ter visitatie
of verificatie aangebodene goederen, dat dezelve onder eene verkeerdo
benaming, dat is de eene
pecie voor de andere, is
aangegeven.
28. Bevinding , bij vergelijking als boven, dat de
goederen wel onder hunne ware ofeigene benaming aangegeven, doch
gedeeltelijk
vemvegen
zijn.

als

Art. 214 en 215,
boven.

boete:
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mende of uitgaande regten , behoudens de bevoegdheid
der ambtenaren tot visitatie, geene hoegenaamde dokumenten worden vereischt, voor zoo verre het transport
der op het inkomen vrijgestelde in eene binnenwaartsche,
en der op het uitgaan vrijgestelde in eene buitenwaartscbe rigting cn in beide gevallen aan de landgrenzen
langs de aldaar aangewezene heerbanen, en tusschen
zons op- en ondergang geschiedt.
Het woord dokumenten moet hier in eenen algemeenen
zin worden opgevat en daaronderbegrepen worden, alle
dokumenten, het zij volgbrieven, paspoorten, consenten
of van welken aard die ook zijn mogen.

De toepassing dezer strafbepaling komt niet te pas,
wanneer er voor de lading der goederen, ingevolge art.
122 der algemeene wet, een consent tot provisionele
inlading is geligt.
Wanneer het verzwegene in hoeveelheid op de partij
van dezelfde soort dezer goederen, in het dokument
vermeld, en bijeengevoegd , slechts bedraagt een twaalide gedeelte van het aangegevene of minder, zal het verbeurd verklaren
zich bepalcn tot dit gedeelte; doch
kunnen worden vervangen door eene boete, ten beloope
van het dubbel regt van het verzwegene, voor transitogoederen , te berekenen naar het regt, op den invoer
gesteld, mils de aangever of ieraand zijnentwege zich
daaromtrent aan den Gouverneur der Provincie, waarin
de aanhaling is geschied , binnen veertien dagen daarna ,
schriftelijk vcrklare, en behoudens do verpligting tot
voldoening van hct te min betaalde regt, zoo er de
T
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29. Bevinding, bijdeeerste
grondige verificatie van
accijns-goederen
onder
genot van afschrijving
van accijns ten uitvoer
hestemd, van eene mindere hoeveelheid, ofte
van het gedisteleerd eene
mindere graad van sterkte, dan is aangegeven.

Art. 218 § 1 , boete : tienmaal den accijns van het
minder bevondene in hoeveelheid en sterkte , te verbeuren door den aangever.

304 Bevinding, bij later
verificatie na in- of op"
lading van accijns-goe*
deren als boven.

Art. 216 § 2 , boete: all
boven, te verbeuren door
den see, - rivier, - ligter ,of anderen schipper, of
den voerman, die erkend
sal hebben de gecerifieerde goederen, in deszelfs
vaar - of voertuig te hebben
opgenomen.

e

SI. Ret inncmen van goe-

deren in uitgaande schepen, om binnen ' s lands
tejworden gelost , zonder
permissie van den eersten

ambtenaar in loco.

32. Gemis bij uitvoer,

tot

Art. 217 § 1 , boete : 400

gl. als de goederen zijn los
of gestort, en $5 gl. voor
ieder colis , wanneer zij
zijn gepakl, ten laste van
den schipper, onverminderd de confiscatie der goederen selve.
Art 218 § 2, boete :als
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goederen ten i n - , uit- of doorvoer zijn aangegeven, en
der gevallen kosten ; doch meer dan een twaalfde zijnde
verzwegen, zal het verbeurd verklaren der geheele partij niet kunnen worden vervangen, dan door eene boete, ten beloope van tienmaal de regten van al het verzwegene, en voorts in allcs op gelijken voet als bierboven is omschreven.
Wanneer het te kort bevondene slechts een twintigste of daar beneden , en op de sterkte van het gedisteleerd , slechts twee graden of daar beneden . mogt bedragen, wordt er geene boete verbeurd. In alien gevalle wordt geene afschrijving verlcend, dan voor de
juisle hoeveelheid en sterkte, welke wordt bewezen
uitgevoerd te zijn.

Dezelfde boelc wordt ook door denzelven schipper of
voerman verbeurd, wanneer die goederen in het, geheel
niet in of op het vaar- of voertnig aanwezig mogten zijn.
Zoo echter het te kort slechts is een twintigste op
de hoeveelheid , en op de sterkte van het gedisteleerd
twee graden of daar beneden, zullen alleen de kosten
der verificatie ten laste vau den schipper of voerman
komen.

7.ic de aanmerkingon § 21 hier voven, dkliierook zijn
van toepassing.
i

28
na aankomst en visitntie
ter uitcrste wacht, vande
dokumenten welke tot
het transport worden vereischt, om onder wege
nan <le ambtenaren te
kunnen worden vertoond.

toor fraudeleusen
uitvoer
ate J 21 hier
voren.

,

33. Verzuim door de zeescliippers van zich ter
uiterste wacht te doen
uilklaren.

Art. 55,

boete:

Soo gl.

34. Verzuim door bevelvoerders van schepen van
de groole visscherij of
haringvangst, of lot de
zoute- en versehe vischvangst uitgaande, nm voor
OH tot het passcren der
uiterste waeht, sein te
doen.

Art. 56,

boete:

5o gl.

35. ffet aan boord der zeeschepen nemen van goederen, uit kagen of andere
vnariuigcn, nadat hct
zeesehip zal ziju uitgektaard.

Art. 61 , boete: dOO gl. soo
teel roor den zeeschipper ,
als toor iederen kaag- of andere ligtei schipper.

36. Het niet aan de ambteArt. 62, boete: 25 gl. voor
naren ter uiterste wacht
/£
g /
i
dokuteraghrengen der doku- |
t.
e

t
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De schippers zullen bij hunne komst ler uiterste wacht ,
in tijds het anker moeien latcn vallen , voorts een kennelijk sein doen , door het uitsteken van een riem
of ander teeken. De ambtenaren zullen daarop zoospoedig mogelijk aan boord moeten komen om de visitatie
te doen.
De hier bedoelde schippers zijn aan geene uitklaring
onderworpcn , voor zoo ver zij enkel ter vischvangst uitgaan en geene andere dan daartoe hehoorende en vereisehte V(.orwerpen aan boord hebben, Zij zullen tijdig
voor en tot nahet passeren der uiterste wacht, hetzelfde sein, van den r.->p der mast moeten vertoonen, als
bij § 6 hier voren vermeld , waarna de ambtenaren aan
boord komen, tot het doen der visitatie, hetwelk echter geen oponthoud in de uitvaart mag veroorzaken.
Wanneer na de uitklaring van het zeesehip, nog eenige goederen moeten worden ingenomen, zal de schipper andermaal sein doen en zal eene nadere visitatie en
klaring moeten geschieden. — Dit is echter niet meer
noodig, wanneer het schip reeds de uiterste wacht is
gepassecrd, doch in dat geval mag de sehipper geen
goederen meer aan boord nemen, dan dezulke waarvoor
hem behoorlijke, door de ambtenaren ter uiterste wacht
afgeteckende dokumenten, worden vertoond.
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menlen, in dc aanmcrJ § 35 hiervoren
bedoeld.
m

87. Ontdekking van te lande
uitgaande goederen, hoewei door behoorlijke dokumenten gedekt, dech
Luiten de bepaalde heerebanen of de in die dokumenten aangewezene
routes.

Art. 220, boete: U gl.
ten laste van den voerman
of
vervoerder.

38. Verzuim , door uitgaande schippers, voerlieden
of uitvoerders, van het
ter laatste wacht verlooncn en ler visitatie en
intrckking overgeven der
dokumenten van de inop of bijhebbende goederen.

Art. 221 , boete : is gl.
voor elk teruggehouden
dokument.

Bckeuringen bij dcorvocr,

39. Het niet in tijds ten
kantore der uifgifte terug
brengen van de paspoorten , voor accijns vrije
goederen afgegeven , bij
afstand van de gunst van
doorvoer.
40. Bevinding bij visitatie
ten uil{jaan op een tran-

elk

—

Entrepot.

Art. 78, boete: it gl. toor
paspoort.

Art. 85 , boete : tienmaal
de ink. legten en accijnsen
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Bij de betaling van hot transito regt wordt voor duz«
boete borg gesteld.

a.

Deze boete wordt alleen verbeurd:
wanneer de inlcomende regten booger zijn dan da
transito regten van dc accijns-vrije goederen.

sito-pnspoort,
ran] een J ran het ontbrekende
deficit in de ten doorvoer j hoeveelheid en sterkte.
aangegevene goederen.

in

•41. Getnis bij doorvoer tot
na aankorast en visitatie
ter uiterste wacht, van
de dokumenten welke tot
het transport worden vereischt , om onder wegc
aan de ambtenaren te
kunnen worden vertoond.

Art. 218 § 2 , boete: ah
voor franduleusen
uitvoer,
voren.
zie § 21 hier

42. Ilet niet, of niet onvermengd, aanwijzender
accij ns-vrije goederen in
fictief entrepot opgeslagen.

Art. 92, boete:
ednmaal
het principale
regt,
waaraan de goederen by het tarief zijn
onderworpen.

Behcuringen

op het terrein van toezigt.

43. Het hebben of aan!eggon j

Art. 177, botte:

tienmaal
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6. wanneer fie aceijns-goederen, niet, of in mindere
hoeveelheid, betktj in maatof gewigt of graden sterkte
van het gedisteleerd, zijn aanwezig, dan op het transito-paspoort is nitgedrukt.
e. wanneer het te kort meer dan een twintigste op fie
hoeveelheid, en op de sterkte van het gedisteleerd
meer dan twee graden bedraagt, anders wordt ontslag
verleend, alleen tegen betaling der kosten.
De aangevcrs zijn aansprakelijk voor de boete, voor
welke mede zijn verbonden die goederen, welke op hetzelfde dokument door hen of hunnentwege ten doorvoer
xijn aangegeven en bij visitatie aanwezig worden bevonden.
Onverminderd de boete, moet ook worden ingevorderd
hetgeen de inkomende regten der aanwezige goederen,
meer dan de transito-regten bedragen, mitsgaders den
accijns.
Zie de aanmerkingen J 2L hiervoren , die hier oak z jn
van toepassing.

Voor de boete wordt borg gesteld, tcgelijk met die
voor de inkomende regten en de verhooging van dezelve.
Deze boete wordt ingevorderd , wanneer geene aangifte
tot uitslag, uit het fictief entrepdt geschied is, na verloop
van den tijd tot verblijf in hetzelve toegestaan.

De boete wordt niet verbeurd, wanneer bij den reg-
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•ml magazijnen en nederIngen van goederen in de
eerste linie of het terrein
•an toezigt, van 5500
ellen van het vreemd
grondgebied aan de landzijde, en van 2600 ellen
van de zeestanden. (Zie
ook § i van de bijzondere
bepalingen
achler
deze
Verzameling).

le
de regten en accijnsen,
tetbeurcn
door
dengenen,
in uiens A M I ' S , stal, of andere poor afsluiting
ratbare
plaats dezelve mogten
zijn
nedergelegd.
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tor nls gcloofbaar mogt worden aangrnomen, dat de
nedcrlage buiten kennis van den deposilaris geschied is,
of dat bij van bet aanwezen daarvan voor bet begin van
hct onderzoek, bij de ambtenaren aangifte bad gedaan.
Bij het onderzoek naar do hier bedoelde ncderlagcn
moeten de ambtenaren het volgende observeren :
a. dat het onderzoek geschieden moet na zons op- en
voor zons- ondergang;
b. dat zij moeten zijn gcadsistcen? door een lid van het
bestuur der gemeente, alwaar dencderlngc moet wor
den gcligt, of wel van cen ander publiek persoon,
door den Yoorzitter van dat bestuur te committeren
ten perieule der ambtenaren ;
e. dat zij daartoe aan evengemelden Voorzitter eene schriftelijko aanvrage moeten doen ;
d. dat, voor zoo ver zij niet van een' hunner superieuren ,
ten minste gelijken rang hebbende als de Ontvangers,
zijn vergezeld , de visitatie niet mag plaats hebben , dan
op schriftelijke automatic van den naastbijzijnden Ontvanger of van eenen anderen superieuren ambtenaar;
e. dat de adsistentie en aulorisatie, bij § b, c end hiet
boven bedoeld, niet vereischt wordt, tot de dadelijke
visitatie van de huizen of andere voor afsluiting vatbare plaatsen, op het bij art. 177 omschreven terrein
cn in opene plaatsen, op het terrein aan de landzijde
bij art. 162 aangewpzen , in welke goederen, slaanpourtuile),
de dat de ambtenaren dezelve vervolgen (d la
mogten zijn ingebragt;
/ . dat in de gevallen van zeer bijzondere vermoedens vau
fraude, de visitatie ook zelfs geoorloofd is in wouingen of panden in opene plaatsen van meer dan 2000
zielen , gcagglomorcerde bevolking, gelegen aan du
landzijde vcrdcr dan 1000 cllcn van het vreemd
grondgebied, in welke anders, eveninin als in beslolen steden en forten, de visitatie geschieden mag, en
dat deze visitatie zich , ten aanzien der aecijns-v:ye
goederen, zelfs tot de woningen of panden in opene
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i i . Het hebben of houden
Art. 312, boete : 400 gl.
van schuiten of booten , en verbeurte van het vaarop eenige rivier van het tuig.
Rijk,
welke
deszelfs
grondgebied onmiddcllijk
van dat van eenige andere
inogendheid
afscheidt,
noch op eenige naar buiten loopende rivieren,
binnen het terrein van
art. 177, zonder schriftelijke autorisatie van den
Gouverneur der Provincie, waaronder de bezitter of gebruiker behoort.
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plaatsen, binnen het terrein van art. 162 (tweede
linie)
mag nitstrekkcn, (en dus in dat geval, al ware ook dat
de ambtenaren de goederen niethadden vervolgd) met
hetzelfde effect, als of de nederlagen waren gevonden
in het terrein van art. 177; (eerste
linie.)
g. dat van elk dezer visitatien, al is betook dat dezelve
vrnchtcloos zijn geweest, moet worden opgemaakt proces-verbaal, bevattende mede omstandig de redenen
die tot het onderzoek aanleiding hebben gegeven, en
bijzonder in de gevallen bij J e hier boven vermeld,
den dag, het uur en de plaats, wanneer en waar zij
de goederen of de tot transport gebezigde vaar- of
voertnigen het eerst hebben in het oog gckregen, de
wegen of wateren welke zij gebruikt hebben, om dezelve nategaan en het tijdstip der binnenbrenging in
de voorschrevene huizen of panden , aan wier bewoner
of gebruiker, zij een afschrift van het proces-verbaal
processen-verbaal,
moeten afgeven.
De negative
dat is, die welke door geene aanhaling of bekeuring zijn opgevolgd, behoeven niet op zegel geschreven en geregistreerd en ook niet beeedigd te worden.
Van deze bepaling worden uitgezonderd alle zoodanige
transportmiddelen, als noodig erkend zijn voor de publieke dienst, en die van een behooilijk herkenningsteeken, als zoodanig, zijn voorzien.
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4S. Uitslag door winkeliers
of debilanten, op het
terrein bij art. 177 vermeld , van meer dan 5 p.
zout, 1 p. zeep, 3 p.
mi ker , 2 kannen wijn,
1 kan gedisteleerd, 5
tonnen turf, 50p. of 6
•chepels steenkolen, zonder behoorlijk gelei-biljet.

Art. 187 J 2 , boete: ti gl.
te verbeuren door den teinkelier of debitant.

•46* Het nietjustificeren door
accij ns-kwitantien of gelei biljetten ten hunnen
name afgegeven van den
wettigen inslag der accijns-goederen bij hen
voorhanden, bij peiling
en visitatie.

Art. 187 J 4, boete
tienmaal den accijns op de i>«vondene
overmaat,
boven
de confiscatie van die oeermaat solve.

Art. 219, boete : alt voor
47. Binnenlandsch vervoer
uit-en
invoer
zonder
binnenlandsch franduleusen
paspoort of gelei-biljet, zie I I en 21 hier voren.
in de gevallen waarin
zoodanige
dokumenten
vrorden vereischt.
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Indien nogtans aan den Gouverneur der Provinae
waarin de aanhaling geschied is, binnen veertien dagen
daarna , wordt bewezcn het wettig aanzijn der goederen
binnen 's lands, en dat de vervoer niet is geweest eene
poging tot fraude, zal ontslag van het aangehaalde kunnen volgen en de overtreding worden afgedaan, tegen
betaling der kosten en eene boete ten beloope van twee
maal de regten die van de goederen zouden zijn verschuldigd
geweest, indien dezelve ten uitvoer waren aangegeven ; van
de ten uitvoer verbodene, te berckenen tegen twintig percent der waarde; zullende deze waarde en ook van zulke
goederen als naar de waarde zijn aangeslagen, tot verhaal der boete, worden aangenomen naar deeigenc opgave vande bolanghebbenden bij de goederen, behoudens
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48. Hct vinden van binnenlandsch vervoerd wordende goederen,
hoewel gedekt door behoorlijke paspoorten of
accijns-biljetten,
doch
buiten de bepaalde heerebanen of de in die dokumenten
aangewezene
routes.
49. Het varen, door binnenlandsche vaste veer-j,of
roarktschippers, metvrijof jaarbrieveu, ouder dan
twee jaren.

Art. 220, boete:
ten laste van den
of
vervoerder.

Ar'. 184,

SS gl.
voerman

boete : 400

gl.

Bekeuringen in de fairy ken, of voor sthendii
van aegels.
50. Het oprigten of in ge-I Art. 227, boete:
kOO gl.
reedheid brengen van | ten laste tan den contra-
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het regt der beambten tot benadering, enkel tegen betaling der opgegevcne waarde, met
10 per c<;nt verhooging.

De jaarbrieven worden door den Gouverncur der ProTincie afgegeven en moeten vernieuwd worden, ten mingle van twee tot twee jaren.
De op jaarbrieven varende schippers behoeven geene
binnenlandsche paspoorten voor de goederen, welke xij
vervoeren, en zij kunnen volstaan, met zoo veel mogelijk gespecificeerde vrachtlijstcn (naar een bepaald voorschrift ingerigt en op ongezegeld papier geschreven), geteekend door den schipper en den Kommissaris van het
beurtveer, en welke, even als de binnenlandsche paspoorten , bij de inlading en lossing, moeten geviseerd en
afgeschreven worden.
Het overigens misbruiken van den vrij- of jaarbrief,
in eenigerlei manier, heeft de dadelijke intrekking van
denzelven ten gevolge, onverminderd de aclie of bekeuring, waartoo dat misbruik mogt kunnen aanleiding
geven.

,*
Boven en behalvo de boete, zal in geval van ongeoorloofde oprigting eener fabrijk of trafijk dezelve
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peTiige fabrijk of trafijk ,
mitsgaders bet uitbreiden of verkleinen van
dezelve, zonder voorafgaande kennisgeving of
toestemming, in die gevallen dat dezelve worden vereicht.

venierenden
trafkant.

fabrikant

af

51. Sehending of verbreking van zegels op werktuigen in de fnbrrjken of
trafijken gelcgd.

Art. 228 , de boete , welke
lij de speciale wetten , tegen
hct frauduleus
gebruik van
het versegeld
werktuig
is
bepaald.

K.

Art. 203 , boete t van $00
tot J00 yl.

Het niet behulpzaam
7ijn van de bad ienden der
fabrijk of fraiijk, <ian de
ambtenaren bij do waterljking van kuipen, ketels, koelvaten, vaten
en gereedscaappen in fie
fabrijken of trafijken.
55. Sehending der loden of
zegels op fusten of em
ballagien
of ladingsplaatsen van schepen of
andcrzins.

Art. 155, boete:
tienmaal
de regten en den
accijns
van die goederen , welke onder het zegel of lood, gelegen
hebben,
ten laste van en
schipper,
voerman of gf.leider.
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moeten worden geatnovecrd en in geval van ongeoorloofde uitbreiding of verldeining, zal alles in zijnen vorigen
staat worden herstcld.
De ontdekking eener heiraelijke branderij of broiuwerij geeft bovendien de ontdekkers aanspraak op eene
premie. (Zie blads. 73 van het jaarboekje
ran 1335.J

De fabrikanten en trafikanfen, welke zoodanige ver
zegelde werktuigen onder bun beheer hebben , zijn verpligt zorg te dragen voor de ongeschondene bewaring der
zegels, als zijnde zij voor dezelve verantwoordehjk.
Wanneer het ver7.eg;Rlde werktuig uit deszelfs aard en
bestemming niet heeft gediend , noch kunnen dleuen tot
verkorting van; 's Rijks accijnsen, wordt slechts eeui
boete van vijf en twintig gulden verbeurd.
k

Dc boete wordt niet verbeurd, wanneer deverbrekiny
der zegels of loden blijkbaar door tocvallige omstandigheden, die geene verdenking van fraude kunnen aan de
hand geven, is veroorzaakt.
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Hekeuringen voor het tonne geld cn voor
van visitatie.

weigering

54.1Iet niet aanwezig zijn
aan boord der uitgaande
schepen van de afgegeven
meet- of lastbrieven, om
aan de ambtenaren ter
recherche,
op hunne
vordering
te
worden
•ertoond.

Art. 308, boete: t5 gl.
ten laste van den schipper.

55. TTet volslagen gemis dier
dokumenten , of wanneer
dezelve worden bevonden
niet tot het voorhanden
scliip te behooren.

Art. 309, boete : 4 gl.
voor elke ton die
httschip,
naar meting,
groot it.

56. Weigering van visie,
toegang, visitatie, ex~
hibitie van dokumenten,
of het anderzins verhinderen van werkzaamheden, welke de ambtenaren , krachtens dc wet,
verrigtcn.

Art. 323 en 324,
van 50 tot SOO gl.

boete
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Onverminderd de aanzuivering van het versehnldigdo?
rtmr wcife iaatste, des noods, hct schip zal kunnen
worden aangehouden.

Onverminderd de straffen bij het slraf-wctboek bepaald
tegen feitelijkheden of beledigingen , het zij met wonrden
of gebaren, de ambtenaren in het uitoefcn.^n hunner
funetien, aangedaan, of tegen het ter znke dier uitoefoning, molest of schade aan hunne eigendommen toobrengen.
Deze boete en straffen, worden t-»egepast, boven cn
behalve de bocten en verbeurdverklarin^en, wegens
andere overtredingen, waarmedo dczo dclictcn mogten
zijn vergezeld geweest.
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BIJZONDERE BEPALINGEN ten aanzien

der

overtredingen,
in sommige gevallen,
de algemeene wet vastges/eld.

hij

Aanhaling

ap verschil in. merken,
enz.

nommert

% a. Wanneer eene aanhaling mogt zijn gescliied,
alleen. op defect of verschil in merken., uonuucrs en
cijfers, en dat het Week dat de aangehaalde goederen
dezelfde zijn, welke zijn aangegeven, en daarin geene
fraude wierd bevonden, zullen zij tegen betaling der
kosten kunnen worden vrijjegeven. (art. 222.)
Aanhaling

van goederen

met

postwagens.

§ 6. Bij ontdekking van overtredingen met publieke geadmitteerdc postwagens, of door postcouriers,
op welke ook verbeurdverklaring der voertuigen (art.
205), of eene geldhoete of eenige andere straf gesteld
is, kan wel dadelijk aanhaling der goederen, in zoo
verre daartoe termen zijn , geschieden, doch overigens
de bekeuring niet worden voltrokken dan, omtrcnt de
postwagens op de naaslbijzijnde wisselplaats op 's Rijks
grondgebied , of \-,cl na volbragte reize, en ten aanzien
der postcouriers nimraer anders dan na volbragte reize.
art. 223.)
Opbrenging

van

fraudateurs.

S c Bij overtreding, als bij § 1 en 21 vanvorenstaande
Yorzameling vermeld, kunnen de bedrijvers, wanneer
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zij geen bij de ambter.,.ren bekend domiciliiim bihnen
het Rijk hebben, door dezelve worden genomen in verzekerde bewaring, ten einde (crstond aan den regter te
worden overgeleverd. (art. 224.)
De gearrestecrde personen kunnen, door de beambten
worden overgegeven aan den Vrederegter van hetkanron
waarin de arrcstatie is geschied of aan de Officiercn
van de marechau.ssce, daar, waar dezelve aanwezig
zijn.
Do beambten moeten daarenboven, dadelijk bij da
arrestatie, immers zoo spoedig mogelijk , uiterlijk binnen
drie dagen, aan den Vrederegter of (Meier van justitio
doen toekomen eene kopij van hct proees-verbnal der
gedane calange. (Kon. besluit van den 2dcn Julij 1824
no. 42, (Vers. no. 103.)
De arrestatie cn overlcvering hierboven bedoeld, zal
geen plaats hebben, indien de bekeuring tusschen zonsop- en ondergang is geschied, op de bij art. 38 der
wet aangewezene routes en heerbanen, of, bij invoer te
lande is gedaan, ter plaatse, alwaar het eerste kantoor
is gevestigd.
Arrestatie

van vreemde schippers,
onvermogen
tot betaling

voerlieden
ens., bij
der boete.

§ d. Vreemde of onbekende schippers, voerlieden cn
andere personen, bckeurd wfguiis eene overtreding,
waartegen geldboete gesteld is , indien bijzondere omstandigheden zulks noodzakclijk maken, op het terrein en de
eilandeu alwaar volgens art. 177 geene magazijnen of
nederlagen van goederen mogen zijn , verraogen te worden genomen in bewaring en overgeleverd als voren,
tot dat bet beioup der boete bij deu Ontvanger zal zijn
gecousigneerd of anderzins verzekerd , en doordevreemden domiciliiim binnen het Rijk gekozen zal zijn. (art. 225).
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Bepalingen

ten aanzien

der

transportmiddelen.

§ e. Behalve hetgeen ten aanzien van postwagens en
postcouriers, hier boven § b is gezegd, kunnen alleen
in de gevallen bij § 1 en 21 der vorenstaande Verzameling, vermeld, demiddelen van transport aangeslagen
en tot derzelver confiscatie geconcludeerd worden.
l n alle gevallen waarin eene boete is verbeurd door
•ebippers, voerlieden of geleiders van goederen of vee,
«ijn tie sehepen, schuiten, voertuigen, paarden en an
dere lastdieren, met uitzondering der voorspannen, go
bezigd tot den overtogt over debergen , alleen verbonden
en executabel voor deze boete, en kunnen dus daarvoor
wel aangehouden, maar niet aangeslagen worden.
In die gevallen, waarin alleen verbeurd verklaring der
aangehaalde goederen als straf op de overtreding is bepaald,
kan geene aanhaling van transportmiddelen
plaats hebben. (art. 226 en 241.)
Bepalingen

ten aanzien van het ontslag
onder
borgtogt.

der

goederen,

I f . Wanneer een bekeurde zulks begecrt, zullen
de aangehaalde goederen, benevens de transportmiddelen , tegen voldoenden borgtogt, voor de tusschen den
Ontvanger en belanghebbenden overeengekomene waarde derzelve, of van het beloop der verbeurde boete,
worden ontslagen.
Wanneer echter de aanhaling geschied is op grond
van eenig verbod van invoer, zal er geen ontslag van
de ten invoer verbodene goe eren mogen plaats hebben.
Het ontslag zal ook kunnen worden geweigerd , wanneer
de bekeuring is geschied ter zake van verkeerde aangifte in de soort der goederen, en men, door middcl
Van monsters of stalen, de zaak tot de beslissing niet
behoorlijk in haar geheel kan houden, alsmede wanneer
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dfi goederen ziju aangehaald op cmfcekende personen,
waardoor in hel algemeen worden verstaan dezulke , die
zich buiten het geval stellen van in de , r icessen-verbaal
van bekeuring aangeduid tc worden.
Geen ontslag tegen borgtogt verleend zijnde, zullen
de goederen onder beheer van de Administrate verblijveti, tot dat, acbtervolgens de wet, over dezelve voorloopig of defmilief zal kunnen heschikt worden.
Bij ontslag onder borgtogt van naar de waarde belaste goederen , zal de overeengekomene waarde tevens
dienen tot berekening der boete, die door schipper,
voerman of anderen mogt zb.n beloopen, en anderzins
volgens de gedane aangifte, of zoo geene aangifte geschied is, alsdan naar den opbrengst van den verkoop,
of, des noods, naar de taxatie van de waarde door
twee of, zoo noodig, drie beeedigde makelaars of andere
deakundige omijdige personen, te benoemen door het
hoofd van bet gemeentcbestuur ter plaatse alwaar de
goederen zich beviuden. (art. 242.)
Verkoop

van aangehaalde

goederen.

J g. Aangehaalde goederen mogen niet worden verdeu verkocht voor dat het vonnis tot confiscatie gewezen
zal ziju. Goederen echter, sum spoedig bederf of vermindering onderhevig, zullen, op last van den Gouverneur der Provincie kunnen verkocht worden, na bekomcne
auloiisatie van den President der regtbauk, welke op
enkel rekwwat zal verleend worden.
De verkoop van paarden eu allerlei vee zal, op autorisatie van deu Ontvanger, ter plaatse waar dezelve
zijn opgebriigt , dadelijk kunnen worden bewerkstelligd ,
wanneer dezelve zijn aangehaald op onbekenden, of out
wanneer de bekeurde weigeren mogt borg te stellen
voor de kosten van onderhoud, tot dat de bekeuring
tinaal zal ziju ufgedaan , welke weigering door een behoorlijk proces-verbaal zal moeten worden geconstateerd.
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De Ontvanger die, strijdig met bovenstaande bepalingen , tot den verkoop overgaat, zal personeel aansprakelijk zijn voor de gevolgen van dien. (art. 243) Zij zijn
echter op hunne personele verantwoordelijkheid gehouden
ora, zoo wel op het oogenblik, dat de opslag der aangehaalde goederen geschiedt, als gedurende derzelver
bewaring ter plaatse hunner nederlage, zich ten naauwkeurigste te verzekeren, in welken staat die goederen
zichbevinden en of zij alsnog voor bederf zijn bewaard
gebleven. Bij aldien zij ontwaren dat cen langduriger
verblijf, ter plaatse van den opslag, nadeel zou kunnen
toebrengen aan hunne waarde, brengen zij zulks ter
kennis van den Inspecteur van hun Arrondissement,
welke gehouden is om in tijds de noodige maatregelen
te nemen om bij voorraad, tot deu verkoop dier goederen , over te gaan , met in achtneming der bepalingen
bij art. 243 voorgeschreven en des noods op grond van het
Koninklijk besluit van den 2den Aug. 1824, no. 107,
(Verz.
no. 111) bij hetwelk de Hoofd-Adm. is gemagtigd , om in gevallen van dringenden spoed, ten aanzien
van versch vleesch, viseh en andere spoedig bedervende
aangehaalde goederen , de noodige maatregelen te nemen, dat soortgelijke goederen onmiddellijk, en zonder
voorafgaande autorisatie van den President der regtbank
worden verkocht. (Res. van den 23 Maart 1827 , no.
134, Verz. no. 39).
Alle verkoop van aangehaalde goederen, moet in het
openbaar aan de meestbiedenden geschieden.
Wanneer na den verkoop van goederrn, waarvan de
verbeurdverklaring nog niet was uitgesproken, de
bekeuring in Tegten wordt vernicligd , en de verkoop
is geschied met in achtneming der bovengemelde voorschriften , zal de bekeurde de opbrengst van den verkoop
moeten beschouwen als vertegenwoordigende de voile
waarde, welke de goederen op bet tijdstip der verkooping hadden. (Art. 243).

Aanhaling

van

kleinigheden.

§ A. Kleinigheden, hieronder uitgcdrukt en aan
haald in mindere hoeveelheid dan hij elk derzelve gomeld , als: brood twee honderd ponden , meel honderd
en vijftig ponden , vleesch of spek vijftig ponden, zeep
dertig ponden , zout vijftig ponden , suiker twintig pon.
den, olie van rond en plat zaad tachtig kannen, wijn
twintig
kannen,
bier honderd en vijftig kannen,
aiijn
honderd en vijftig kannen,
jenever of andere gedistesteenkolen vijftig ponleerde wateren, veertig kannen,
den, zullen, op last van den Gouverneur in wiens Provincie de aanhaling isgeschied, worden aangeboden aan
het gemeentebestuer der plaats van aanhaling, ten einde
aan de armcn van zoodanige plaats te worden uitgereikt
tegen dadelijke voldoening van de helft der waarde. De
Voorzitter van het gemeentebestuur zal twee onzijdige
lieden benoemen, die de waarde der goederen zullen
taxeren.
Zoo ver de gemeentebesturen niet verkiezen de aanbieding in voege voorgeschreven aantenemen, zullen de
goederen onmiddellijk van vvege de Administrate kunnen
worden verkocht.
D;i eigenaar der goederen, binnen den tijd van drie
maanden na de aanhaling , reclaraerende en bewijzende ,
dat dezelve ten onregte mogt zijn geschied, zal hem de
getaxeerde waarde der goederen of de opbrengst van den
verkoop van 's Rijks wege worden uitgereikt, en voor
zoo ver zijn verzoek bij de Administrate mogt worden
afgewezen, en hij daarmede geen genoegen neme, zal,
wegens voorschrevene aanhaling, op de gewone wijze
moeten worden geprocedeerd, doch dereclamant in alien gevalle met de uitbetaling der getaxeerde waarde,
of den opbrengst als vervangende de goederen , zich moeten vergenoegen.
Binnen gezegden tijd geene reclamation zijnde inge-
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•ak, zonder vervolging in regten, worJ als afgedaan , en het aangehaalde gej r verbeurd verklaard. (Art. 253.)
ulingen

ten aanzien der nederlagen van
op het terrein van
toezigt.

goederen

§ i. Men kan niet als eene verbodene nederlage bekchouwen:
1°. Zoodanige goederen als welke liggen in besloten
steden of forten, of aan de landzijde in plaatsen of
gemeenten verder dan WOO ellen van het vreemd
grondgebied gelegen, en waarvan de geagglomereerde bevolking bestaat uit 2000 zielen of meer.
2°. Versehe vruchien en producten van den grond.
3°. Aecijns-vnje goederen, waarmedeeen gepatenteerd
koopman of winkelier zijnen klcinhandcl drijft, mits
derzelver hoeveelheid niet meer bedrage dan redelijker wijze te veronderstellen of te berekenen is,
voor zijn debiet noodig te zijn, mitsgaders accijnsgoederen, welke de gepalenteerde kooplieden , winkeliers cn debitanten voor hunnen handel benoodigd
hebben, mils voor zoo veel deze laatste goederen
betrcft, de wettige herkomst daarvan , bcwezen zij
door dokumenten , niet ouder dan zes
maanden.
•4°. De consumabele waren bij partikulieren tot hun
huisselijk gebruik voorhanden.
5 ° . De grondsiofien of de voortbrengselen der in de linie
bestaande fabrijken, die zich in derzelver etablissementen bevinden. Om dezelve te onderkcnnen voor
zoo veel aangaat stukken katoen , wollen of andere
manufacturen of lijnwaden , die van hennep, vlas
en werk uitgezonderd, moeten die stukken zoodra
hunne vervaardiging op de weefgetouwen is begonnen, van wege de Administratie zijn gelood of van
een ander herkenningsteeken voarzien. (Art. 179.)
De gereedschappen tot dat einde benoodigd, zijn
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ten koste der ambtenaren die daarvan gebruik maken, vermits zij voor het plomberen het gewone
emolument van 15 centen voor ieder lood kunnen
genieten. (Res. van den 20stcn Oct. 1826, no. 31).
6°. Accijns-goederen , welke zonder dokumenten kunnen
worden vervoerd.
7°. Accijns-goederen voor welke fabrikanten en kooplieden, doorloopend crediet of crediet op termijnen
genieten.
8 ° . Accijns-goederen bij partikulieren voor huisselijk
gebruik voorhanden, onder verpligting dat zij de
wettige herkomst daarvan door dokumenten, niet
ouder dan zes maanden,
moeten kunnen bewijzen.
Dit bewijs wordt niet gcvorderd voor de navolgende hoeveelheden accijns-goederen, te weten :
zout
. 5
ponden. j o
gedisteleerd.
. . .
. 3 kannen. I —
azijn
6 kannen. | »j
bier
80 kannen ) 3
suiker
3 ponden. (Wet
van den 23sten Dec. 1833, no. 71.)
zeep
I pond.
(Wet
van den -iden Mei 1832, no. 13).
tuif
5 tonnen. (Wet
van den 26sten Dec. 1833 , no. 72), en
steenkolen
50 ponden ol 6
schepels. (Wet van den 26sten Dec. 1833, no. 73).
Allee berekend per ziel of lid des huisgezins, kinderen van vijf jaren hieronder begrepen.
Voor den wijn , zal de hoeveelheid per huisgezin niet
grooter mogen zijn dan 116 kannen; wanneer er geene
dienstboden zijn, en 231 kannen, wanneer er een is;
deze laatste hoeveelheid zal met 78 kannen voor elken
inwonenden dienstbode, boven de eerste, kunnen vermeerderd worden.
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De tijd van ses maanden voor de geldigheid der dokumenten kan, op aanzoek der bonders, door den
Ontvanger, worden verlengd. (Art. 178, 179 en 185).
Vergoeding
van kosten, wanneer
de regtbanken worden

ambtenaren
geroepen.

voor

§ k. De ambtenaren der Adm., welke krachtens eene dagvaarding, verpligt zijn geweest, voor de regtbanken
getuigenis te komen afleggen, in eontentieuse zaken hetreffende de middelen, hebben, overeenkomstig art. 32
van het Reglement rakende de vereffening der kosten in
criminele, correetionele en pulitie zaken van den 18den
Junij 1811, alleen regt op de uitbetaling der kosten van
hunne gedane reizen en zulks op den voet bepaald bij
het 8" hoofdstuk van bovengemeld Reglement, en dus
niet op de getuigegelden. — De bedoelde reiskosten worden berekend tegen een franc
50 centimes
(70 cents)
voor elke mijriameter (omtrent twee uren gaans) zoo voor
de heen-als terngreis, en zulks voor alle maanden van
het jaar, uitgezonderd Norember,
December,
Januarij
en February .als wanneer men twee francs (93| cents) per
mijri;imeter kan berekenen. — Wanneer de ambtenaren
in de voortzetting hunner reis door onvoorziene ongevallcn mogten verhinderd worden, genieten zij een franc
50 centimes voor iederen dag oponthoud, mils daarvan
doende blijken door een eertificnat van den Vrederegter
of van hct plaatselijk Bestuur. — De bovcnbedoelde
ambtenaren der Administrate hebben ook aanspraak op
de uitbetaling der verschotten, welke zij doiW hunne
verplaatsing hebben moeten doen, met dien verstande
echter, dat deze uitbetaling in geen geval te boven zal
gaan , het geen aan hen , uit dien hcofde, zoudekiinnen
worden toegestaan , indien zij, krachtens eene dagvaarding in regten viaren verscbenen en dat overigens dezelve geen plaats hebbe, dan voor zoo ver deze ver-
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plaalsing geschied zij, ten gevolge van bevelen , doorde
Hoofd-Adm. of door den Gouverneur uilgevaardigd. —
De uitbetaling der bedoelde kosten en verschotlen geschiedt door den Ontvanger van de cas der consignatien
op declaratien door den Advokaat van de Administrate
goedgekeurd. (Res. van den lsten Nov. 1826, no. 198,
Verzam. no. 142).
Verantiooordclijkheid

van de meesters
bedienden
ens.

voor

hunne

§ /. Alle kooplieden , trafikanten , fabrijkanten, neringdoende lieden, schippers, voerlieden en verdere person e n , welke, wegens hunnen handel of bedrijf, en partikulieren, welke, wegens hunne bijzondere zaken in eenige betrekking zoudtii mogen staan met de Administrate,
tullen te dezen aanzien verantwoordclijk ziju voor de
daden van hunne bedienden, arbeiders, knechts of verdere door hen bezoldigdc personen, voor zoo verre die
daden tot het door hen uitgeoefend bedrijf, betrekkelijk zijn.
Wanneer zoodanige kooplieden of andere hierboven
breeder opgetelde personen bekeurd mogten worden
ter zake van fraude of andere overtreding dezer wet of
der bijzondere wetten, en zij lieden tot hunne veronschuldiging zouden willen beweren dat zulks door hunne
bedienden, knechts of arbeiders, buiten hunne kennis
is geschied, zullen zijlieden desniettemin , en ondanks
hunne onbewustheid der daad , de boeten verbeuren op
dusdanige overtredingen gesteld. (Art. 231).
Bescherming

der

ambtenaren.

§ m. Wanneer bij gelegenheid eener bekeuring, of bij feitelijke of andere resistentie, en in al die gevallen dat
de ambtenaren in functie zijn, zij adsitentie molten noo-
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dig hebben, zijn alle burgerlijke autoriteiten , MiTitaire
en andere gewapende magten , mitsgaders de Offieieren
Tan justicie en polieie verpligt om op hunne personelijke
verantwoordelijkheid hun die adsistenlie, op hunne eerste
aanvrage, met den meest mogclijken spocd en met alle
dienstvaardigheid te verleenen. (Art. 322 en Kon. besluit van den Uden Aug. 1823, no. 175 , Vers. no. 128).
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Op het rapport van den Administrateur der directe
belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen , van
den 23sten December 1828, no. 79A;
In aanmerking nemende dat van de gunst, door Ons,
bij art. 3 van Ons besluit van den 19 Junij 1827 , no.
50, aan de branders verleend, om zelve de door hen te
beslane hoeveelheid meel aan te geven , en , naar gelang
daarvan, in gedisteleerd, ad tien graden, in aanslag te
worden genomen , een groot misbruik wordt gemaakt,
door het beslaan van grootere hoeveelheid meel, dan
door hen is aangegeven, waardoor zoowel de schatkist ,
als de eerlijke branders ten hoogste worden benadeeld ;
En willende hier tegen gepaste voorzieningen daarstellen;
Gezien de rapporten van onze Ministers van Binnenlandsche zaken en van Finantien, van den 21sten en
28sten Januarij 11., no. 120 en 32/91;
Den Raad van State gehoord (Advijs van den 7den April
11., no. 4);
Gezien het nader rapport vanOnzen Minister van F i nantien, van den llden Mei, no. 78/529;
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Den Raad van Slate nader gehoord (Advijs van den
21sten dezer, no. IB);
Hertien ons voornield besluit;
Hebben beslolen en besluiten:
Art. 1. De branders, welke zullen aangegeven hebben
om , volgens de bepalingen van art. 3 van Ons besluit
van den 19den Junij 1827, no. 50, le willen werken,
zullen moeten gedoogen , dat de ambtenaron , zoo dikwerf
zij dit zullen goedvinden, het voortbrengsel van een of
meer ruwstookse.'s afgezonderd verzaraelen , en dat deze
ruwstooksels tot zero, op den Nederlandschen vochtweger, worden afgestookt, terwijl zij al mede verpligt zullen
zijn, den ambtenaren hiertoe alle mogelijke faciliteiten
te geven, als, onder anderen , het verschaffen der noodige
fusten, om hct vocht in te verzaraelen, en de vaten,
om hetzelve, bij deszelfs uitvloeijing uit de slangen, op
te vangen enz.
Bij weigering hiervan zal de brander ophouden deguiut,
bij Ons voormeld besluit verleend, te genieten.
Art. 2. De ambtenaren zullen het verzamelde vocht
naauwkeurig meten en wegen , met in achtneming van de
temperatuur van hetzelve ; zij zullen de door hen bevondene hoeveelheid herleiden tot lien graden op de temperatuur van vijf en vijftig graden (Fahrenheit),
en de
alzoo door hen verkregene hoeveelheid verdeelen door
tier cn vijftig (I), uitmakendo het getal vingerhoeden
gedisteleerd a tien graden, dat de brander voor ieder pond
meel, dat hij aangegeven heeft voor dat ruwstooksel te
beslaan, gehouden is te verantwoorden.
Bij aldien deze verdeeling mogt doen zien, dat de
aangegevene hoeveelheid meel niet meer dan een halT
pond per vat beslag overschreden is, zal de brander,
tot wiens laste zulks zal zijn geconstateerd, dien ten
gevolge, ophouden de gunst, bij Ons voormeld besluit
(t) Na 56 vingerhoeden, (Kon. Besluit van den Uten Oct. 1832,

no. 33 , ferz. no. 157).
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verleend, te genieten, en gehouden i n n , wat den to
verantwoorden trek betreft, zich te gedragcn naar art.
41 der wet van den 26sten Augustus 1822, op het
binnenlandsch gedisteleerd.
~ ,
De ambtenaren, die het proces-verbaal van bevinding,
ten laste van eenen brander, op den voormelden voet
hebben opgcinaakt, zullen gehouden zijn, een afschrift
van hetzelve, binnen de 24 uren , tedoen toekomen aau
den Gouverneur der Provincie, aan wien , onder nadere
goedkeuring echter der Hoofd-Administratie, de beoordeeling wordt gelaten, of er al dan niet termen bestaan,
dat de bekeurde van de genotene gunst worde verstoken ;
zullende, in het eerstgemelde geval, deze maatregel door
den Gouverneur dadelijk, en uiterlijk binnen de 24 urcn
na de ontvangst van het proces-verbaal, op den bekeurden
voorloopig worden toegepast, en, in het laatstgemelde
p-eval, het proces-verbaal, binnen gelijken tijd, met
zijne consideration aan de Hoofd-Administratie word, n
opgezonden.
.
Art. 3. Het zal den branders, die door het bezigen
van beste buitenlandsche rogge or gerst, of anderzins
welligt een' meer gunstigen trek dan 54 (1) vingerhocden
per pond meel kunnen bekomen, vrijstaan, om, ter
voorkoming van hetgeen hier boven bij art. 2 is bepaald ,
bij hunne aangifte, de door hen te verantwoorden hoeveelheid vingerhoeden gedisteleerd ner pond meel zoodanig te venneerdercn, als zij zullen goedvjnden, ten
einde, naar gelang daarvan, de bij hetzelveartikelverinelde berekening kunne geschieden.
(I) ffu 66 vingerhoeden.

Eenige voorschriften
en maatregelen
tan
voorzorg, in acht te nemen hij het afstoken
der
beslagbakken
m de branderijen,
ter uitvoerina
Junij
^nhet
Koninklijk besluit tan den listen
1829, no. 66 (Verzameling no. 71). (1)

Bij aankoinst in de branderij, zullen de beambten
dadehjk post vatten bij den beslagbak, welken zij zullen
willen afstoken. Zij zuilen alvorens de opladine te doen
plaats hebben, den ketel van binnen en van buiten
naanwkeurig visiteren en zich wel verzekeren dat dezehen digt en zuiver is.

2.
Vooral zullen zij letten, dat er geene andere opening
in den ketel bestaat, dan waarop de helm geplaatst
wordt; dat do kraan, waardoor het ruwnat afloopt
goed gesloten hlijve , en dat het beslag, zonder storting
ot verhes. in den ketel overgaat. Bij het overstorten
(I) Dit stuk is aan de redactio ter plaalsing ingezonden Ofschoon hetzelve geenszins als eene instructie , waarna de ambtenaren zich moeten gedragen, kan of mag beschouwd worden,
hevat het met te min eene op de wet en de bestaande instructien
der Uoofd-Adm.mstratie, bepaaldelijk op de Resolutie van den
9den Julij 1829, no. 85, gegronde handleiding voor de commisen
met de surveillance op de branderijen btlast, waarvan in sommige
plaatsen met succes gebruik gemaakt wordt.

Cl
of overloopen van het beslag in den ketel, hlijft een
ambtenaar bij den beslagbak staan, een ander op het
muurwerk , en zoo de bewerking in tegenwoordigheid
van drie ambtenaren geschiedt, hetgeen altijd wenschelijk is, een derde aan den voet des ketels.
3.
Ook zullen de beambten zich overtuigen, v66r en
aleer tot het ruwstoken wordt overgegaan, dat aan
den ketel of aan den bodem van den beslagbak of bakken , geene buizen of geleiders bestaan , waardoor een
gedeelte van hct beslag, bij de oplading in den ketel,
of van het geestrijk vocht, bij de afstoking van het
beslag, kan weggeraaakt worden.

4.
Zij zullen al verder zorgen, dat het vuur onder den
ketel, behoorlijk wordt gedempt, ten einde het beslag
niet te spoedig oploope of eene bovenmatige warmte
verkrijge, waardoor de geesten kunnen vervliegen.
5.
Er zal behooren te worden gelet, dat er aan het beslag , het zij in den beslagbak, het zij in den ketel,
bij de oplading, of tijdens het oproeren, niets worde
toegevoegd, zoo als aarde, zand of andere stoffen ;
dat na de oplading, de bak behoorlijk met heet water
omgespoeld, en ook dit omspoelsel in den ketel gestort
wordt.
6.
Het beslag in voege voorschreven opgeladen zijnde,
zullen de beambten zorgen, dat de helm op den ketel
geplaatst en de omtrek der opening zoodanig met klei
digt gesmeerd worde, dat er volstrekt geene spiritueuse
deelen knnnen verloren gaan.

62

7.
Dit geschied zijnde, zal men onderzoeken of de distcleer- of slangkuip behoorlijk koud gepompt is, en of
ook aan dezelve geene openiugen, buizcn of geleiders
zijn, waardoor het vocht gedeeltelijk kan afvloeijen.
Voorts zal men zorg dragen , dat deze kuip van tijd tot
tijd worde opgekoeld , ten einde het vocht niet warm,
of laauw, maar geheel koud uit de kraan, tevoorschijn
kome.
8.
Men zal onmiddelijk na de oplading, het vuur, onder
den ketel, zoodanig aanzetten, dat denzelven binnen
de twee uren aan het loopcu komt. Voorts zal meu
het toezigt op het behoorlijk onderhouden van het vuur,
als een zeer belangrijk punt, niet uit het oog verliezen.

9.
Wanneer het vocht afvloeit, zal men hetzelve opvangen in koele en zuivere kitten , die men in den spoelhelm moet plaatsen , ten einde er niets verloren ga. Vol
gelonpen zijnde, zullen dezelve, door raiddel van een'
trechter, in een vat worden overgestort.
10.
Het is noodzakelijkheid om alle contestatien voor te
komen, dat het vat of de vaten, waarin men het vocht
uit de kitten overgiet, te voren behoorlijk gezuiverd
en ter bezigtiging aan den brander vertoond worden.

11.
Nadat men zich zal verzekerd hebben, dat het vocht
tut de kraan vloeijende geene waarde meer heeft en tot
zero of nul is afgestookt, zal men, alvorens tot de
roeijing en proeving over te gaan , het fust eenige malen
door de branderij rollen, ten einde het vocht good koel
en wel onder cen gemengd zij.
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12.
Do afstoking tot zero moet plaats hebben, om het
even, of de tijd lot het atloopen van het ruwstooksel
al dan niet is verstreken, waarvan door dc ambtenaren
melding moet worden gemaakt in het bij § 10 bedoelde
proces verbaal, zoo wel als van de omstandigheid , oi
hct vnur door den stoker, al dan niet vertraagd is,
tijdens de ruwstoking.
13.
Alvorens over te gaan tot het procven of wegen van
het vocht, zal men het gedeelte bestemd, oni m den
vochtweger te worden ontvangen. door een wollen ap
laten loopen , ten einde geene vette en onzuiveredeelen
in het glas zouden worden opgenomen.

14.
De ambtenaren znllcn naauwkeurig nota nemen van
de graden sterkte van het vocht op den vochtweger en
van de temperatuur op den thermometer, ten einde executie te kunnen geven aan het tweede art. van het Kon.
besluit in het hoofd dezes genoemd.
Zii zullen door behoorlijke roeijing van het vaatwerk, waarin het vocht, in voege als by % 9 wordt
gezegd, is gestort, de kwantiteit van dat vocht opnemen. (I)
15.
De beambten zullen naauwkeurig aanteekening houden:
f i t Wanneer de kitten op ecno xekcre maat geijkt x ij n , of dat
de amt.ten.ten. voor de operatie, de groolte der k. ten door
wateriikinr met geijkte maton . in tegenwoordighe.d des branders
de roeymg
7f i.m«nd van . f c W w e g e . goconatateerd hebben,
van het vaatwerk ndn noodzakelijk, en kan alleen dienen als Controle , op de erkendo hoeveelheid.
e
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a. van hct uur hunner korast in de branderij ;
b. van het juiste tijdstip, waarop men met de oplading
van den ketel begonnen en geeindigd is, en eindelijk.
van dat, waarop de helm op den ketel is geplaatst
en digtgesmeerd;
c y a n het juiste tijdstip, waarop de ketel aan den loop
is gegaan en van dat van den afloop des stooksels;
d. van de hoeveelheid meel per vat beslag, door den
brander aangegeven ;
e. van het no. en den inhoud van den afgestookten bak
of bakken en van die van den ketel;
/ . van de trek per pond meel, volgens art. M der wet
op het binnenlandsch gedisteleerd, of volgens art. 2
of 3 van het Koninklijk besluit van den 19den Junij
1827, no. 50 (Verz. no. 80), in verband met het
Koninklijk besluit van den lsten October 1832, no. 33
(Verz. no. 157), en eindelijk
g. van alle zoodanige bijzonderheden en ontmoetingen als
tijdens de afstoking mogten hebben plaats gehad.
16.
Zij zullen van hunne bevindingen een behoorlijk pro" 'j j ?°
£
&
papier, opmaken, hetwelk
zij dadelijk aan hnnnen Controleur zullen inzenden en
daarbij overleggen eenen staat, waarvan het model hiernevens volgt.
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Nummers.

5 I

NAMEN der
BHAKDERS.

2
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Letter en N".
der branderij.

5

16 Mei.
S uur 10 min.

( Dutums.
Brcn.

I

begin.

S e I

e

|

2
S uur 45 min.
7 uur 38 min.

II uur 45 min.
9 pond.

einde.

bak_

|

ketel.

19 v. 41 k.
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70 gr.

|
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\
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5 2. 3
act

I Gedeclareerde

5 v. 48 k.

93 v. 16

» ^

Tijdstip van
den afloop
des ketels.
Hoeveelheid meel per
|
vat beslag.
|

1
13"

o

Uur warn op
aandeiiloop
gekomer..

20.

66 Vingh.

I

I Uur waarop de helm
I ia op den ketel gezet.

"4.

23 v. 25 k.

.[?»>- a
I? rij-i

7

trek.

Hoeveelheid.
Inzinking.
Temperatuur.
Wezenlijke graad van
sterkte.
Hoeveelheid ad 10
graden.

GELEI-BILJETTEN.

G E L E I « B I L J E T T E i\ .
Vereeniging
der voorschriflen,
door de
Administrate van tijd tot tijd gegeven,
nopens het toerk der
gelei- biljetten [register accijnsen no. 10),
bijge1835.
wetkt tot den 3Qsten November

EERSTE
A \HO ,

STRESSING

AFDEELING.

Ell 1KVULLIHG

Aard en strekking

DER

der gelei-

BHJKITEB.
biljetten.

§ 1 . De gelei-biljetten dienen tot begeleiding :
van accijns-goederen , waarvan de accijns is betaald
en welke van de eene binnenlandsche plaats naar de
andere worden vervoerd, overeenkomstig de voorschriften in de volgende §§ vervat;
2 ° . van accijns-goederen , welke op het terrein van toe«
zigt, aangewezen bij art. 177 der algemeene wet van
den 26sten Augustus 1822, worden vervoerd ; en
3 . van accijns-vrije goederen , waarmede marsdragers,
krachtens Res. van den 28sten Maart 1823, no. 73
(Vers. no. 53) als zoodanig geadmitteerd , rondleuren.

l .
c

C

Invulling

der biljetten

en wijse

van

afgifte.

§ 2 . De gelei-biljetten zullen behoorlijk moeten worden
ingevuld. Zij zullen moeten inhouden :
1*. de dagteekening der afgifte in schrij(letters;
2°. de soort en de hoeveelheid voluit geschreven, der
te vervoeren goederen;
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3 ° . do merken der fusten (1), manden of zakken;
4 ° . voor het gedisteleerd, de graad van sierkte, en
alzoo , niet door vermelding van bij voorb. 26 bij 55
Fahrenheid , maar door invulling van den waren graad
van sterkte (171 ° / ) volgens die in 1827 uitgegeven
en onder no. 100 in de Verz. van 1C30 opgenomene
tal'el. De graad van sterkte komt niet te pas voor
buitenlandsche likeuren. (lies, van 31 Maart 1832,
no. 38 B , Ferz. no. 56);
5°. de namen en voornamen der schippers, voerlieden
of personen , voluitgesehreven , waannede , en den
naam en soort of nommer van het vaartuig of de
soort van het voertuig, door welke de goederen
staan vervoerd te worden ;
0°. den naam van den alzender en van dien, voor welken de goederen zijn besterad; en
7°. de juiste tijd, in voile schrijfletters, waarvoor de
biljetlen geldend zijn tot uitslag en vervoer, en ingeval de visitatie bij den uitslag moet plaats hebben , de tijd ingaande na dit tijdstip. (Resolutien van
den 13den Sept. 1824, no. 89, Verz. no. 129;
van den 4den Sept. 1827, no. 87, Verz. no. 121,
van den llden Nov. 1829, no. 37, Vers. no. 117,
en van den 14den April 1834, no. 59, Vers. no.
124.)
0

Versending

der goederen

met

beurlschepen.

§ 3. Wanneer echter de goederen met een schip of
schuit, in eene vaste en geregelde beurt varende, wor(1) Ten aanzien van de zeep, moet de hoeveelheid en soort van
de fusten, (hetzij heele , halve, kwart of achtste tonnen) in de
biljetten worden ingevuld , zoo mede, behalve de nommers van het
vaatwerk, ook het bijzonder merk van den zeenzieder. (Res. van
den 8den Junij 1832, no. 10 B . en van den 30stea Julij daaraanvotgende, no. 10 B {Vers. no. 91 en 125).
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den verzonden, is het voldoende dat enkel het beurtschip of de beurtschuit worde opgegeven, dewijl, i n geval de goederen, gedurende den vervoer, uit zoodanig beurtschip of schuit in of op een vaar- of voertuig
van een, ter plaatse der afzending onbekend particulier
schipper of voerman zoude moeten worden overgeladen ,
diens naam en die van zijn vaartu/g of voertuig, door
de ambtenaren, ter plaatse der overlading, op het biljet
moet worden ingevuld en te dien einde op hetzelve gesteld : verdor per schipper of voerman
(den
naam van schipper of voerman en vaar- of voertuig,
ter
plaatse van de overlading , door de ambtenaren
aldaar
(Res. van den 29sten October 1827, no. 151 ,
intevullen).
Vers. no. 139).
Voorschriften,

aangaande
de tijdsbepaling
geldighcid
der
biljetlen.

voor de

§ 4. Wat den op de biljetten te bepalen tijd voor
den vervoer hctreft, dezelve behoort zoodanig te worden beperkt, dat er geene mogelijkheid bestaan kan om
van het biljet een tweede maal gebruik te maken; voorts
wordt in het geval, dat de goederen naar elders te lande
worden vervoerd, de tijd tweeledig gesteld, te weten,
een tijd tot den vervoer uit de gemeente zelve en een
tot den verderen vervoer van daar, terwijl geen vervoer meer plaats hebben mag, wanneer de, op het
Rijks-;',elci-biljct daartoe bepaalden tijd verstreken en
niet verlengd is , voor dat de goederen , bij den ODtbieder
zijn bczorgd. (Resolutien van den lsten Nov. 1825 ,
no. 60, Vers. no. 147; van den 25sten Sept. 1827,
no. 164 en 6 Nov. daaraanvolgende no. 33, Vers no. 130
en 155, en van den 28stcn Febr. 1834, no. 189, Vers,
no. 90).
Maatregelen

om de afgifte der
te
bespoedigen.

gelei-biljetten

§ 5. In die gevallen dat op zekere dagen, zoo als markt-
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dagen en dcrgelijken, er veelvuldige expedition moeten
plants hebben, behoort de gelegenheid aan de belanghebbenden te worden gegeven , om de door hen benoodigde
biljetten tijdig en ten spoedigste te kunnen verkrijgen,
bij voorbeeld, door ook daags te voren de aangifte tot
verkrijging van de vereischte dokumenten le doen, ten
einde die bij voorraad op te maken en tijdig te kunnen
afgcven, met dien verstande, dat daarin en voornamelijk
met opzigt tot de tijdsbepaling, binnen welken de uitslag en vervoer moet plaats hebben, later geene verandering worde gebragt, dan op autorisatie of met voorkennis van den eersten ambtenaar in loco, ingevolge
art
132 der algo wet, en dat overigens door de Ontvangers al dat gemak en gerijf in de afgifte der dokumenten moet worden verleend, als bij art. 316 der
evengenoemde wet is bedoeld. (Res. van den l lden
April 1U34. no. 59, Vers. no. 124).
Verbod

om onderscheidene
soorten van
accijns-goederen
op hetzehe biljet te
vermelden.

§ 6. Iu geen geval, hoegenaamd, mogen onderscheidene soorten van accijns-goederen, op hetzelve geleibiljet vervoerd, maar voor ieder soort dier goederen
een afzonderlijk gelei-biljet afgegeven worden. Alleenlijk kan worden vcrgund de afgifte van slechts een
zoodanig biljet, in geval gedisteleerd van onderscheidene
sterkte, van denzelfden aileveraar aan denzelfden ontbieder , wordt verzonden, mits nimmer buiten- en
binnenlandsch gedisteleerd op een biljet begrijpende.
(Res. van den 20sten Sept. 1834, no. 70, Verz. no. 183).
Verbod om goederen,
voor verschillende
personen
bestemd,
op hetzelve gelei-biljet
te plaatsen.
§ 7. Accijns-goederen , die op gelei-biljetten worden
vervoerd , mogen, in geen geval, elders, dan ter plaatse op
het gelei-biljet aangewezen, en dus nergens anders,
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hetiij gehecl, hetzij gedeeltelijk , worden gelost cn i n geslagen, zoodat, bij vervoer dier goederen, wanneer
dezelve naar meer dan eene plaats of voor verschillende
personen in eene en dezelfde plaats zijn bestemd, voor
elke te losscn jiartij of gedeelte der lading een afzonderlijk gelei-bil jet ter plaatse van den uitslag of afvoermoet
worden genomen, len einde dezelve daarmede te dekken
tot de wezenlijke plaats van den inslag. (Res. van den
IBdenAug. 1825, no. 20, Verz. no. 97.)
TWEEDE

AFDEELING.

JDSIinCATIE VAN DEN WETTIGEN INSLAG DER GOEDEREN.

Dokumenten

ter justificatie

over

te

leggen.

§ 8 . Geen gelei-biljet mag worden afgegeven, dan op
vertoon eener kwitantie van betaalden accijns of vroeger
verkregen gelei-biljet, luidende op naam van den aangever,
ten bewijze van den wettigen inslag in het lokaal
of de bergplaats waaruit men den uitslag verlangt 'e
doen. (Res. van den 13den Sept. 1824. no. 89,
Ferz.
no. 129, en den I4den April 1834, no. 59 , Ferz. no 124.)
yifteekening

der dokumenten

bij § 8

bedoeld.

§ 9 . Diensvolgens behooren de Ontvangers, de hoeveelheid der vervoerde accijns-goederen op den rug (1)
van het aan hen vertoonde dokument, aan te teekenen, met
vermelding van den datum en het nommer van het door
hen afgegeven gelei-biljet, ten einde, in het geval van
een tweede'of meerdere aanvrage, op vertoon van eerstge.
meld dokument.de Ontvangers in staat gesteld zouden zijn,
om te kunnen nagaan of dit dokument eene genoegzaine

(I) Namelijk op dat gedeelte vnn den rug, hetwelk dedruk-, ot
ingevuldc scbrijfleu-.rs bevat, en zulks alzoo schrijvende , van li t
beneden naar het boveneinde der kwitantie of vau hetbiljel.

4
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hoeveelheid goederen tot den verlangden vervoer, aanbiedt. (Res. van den 31sten Julij 1023, no. 131 V e t s ,
no. 12-1.)
Geene

kwitantien
ter justijicatie

wegens plaatselijke
belastingen,
van ins'agen
aantenemen.

§ 10. Geene kwitantien wegens betaalde plaatselijke
belastingen , of van aflevering uit plaatselijke entrepots,
kunnen als bewijzen van wettigen inslag, aangenomen
worden. (Res. vau den 9den JVovemb. 1824, no. 26,
Verz. no. 160), evenmin als vervoer-biljelten. (Res. van
den 30sten Dccemb. 1828, no. 53, Verz. no. 24—1829),
waaruit volgt, dat, bij oldien de ontbieder den accijns
niet ter plaatse van den inslag heeft betaald, hij ook
trimmer een gelei-biljet ter verzending zijner goederen,
kan bekomen.
DERDE
BIJZONDERE
VOOR

AFDEELING.

VOORSCIIRIFTEN,

D E N VERVOER

V A N

T E HA A N Z I E N

SOH3UGE

SPECIALS

V A U

GELEI-B1LLB1TSN

ACCIJNS-COEDERIR.

ZODT.
§ 11. Wanneer er accijns wegens zout wordt betaald
en het zout naar eene andere gemeente moet worden
vervoerd, zullen de Ontvangers op het accijns-biljet
moeten doorhaleu de woorden, die tot den vervoer betrekking hebben, en voorts gelijktijdig met die kwitantie afgeven een ongszegeld gelei-biljet, hetwelk aan de
kwitantie van betaalden accijns (nadat in dorso vau dezelve de partij zal zijn afgesebreven) zal moeten worden gebecht; zullende roitsdien geene gelei-biljetten
kunnen worden verleend op vertoon van kwitantien van
betaalden accijns voor zout, zoodra die kwitantien in
andere gemeenten zijn afgegeven. (Res. van den lsten
en 2flslen JN'ovemb, 1825, no. 65 en 68, Verz. no. 148
en 160).
Zoodra een handelaar in zout uit eene andere geinecn-

7.1
tc zout heeft ingeslagen, o n d c geleUe eener kwitantie
van betaalden accijns, aan welke, uit krachte van bovoiivermelde Resolutie, een gelei-biljet is geannexeerd,
kau hij, op vertoon dezer dokumenten, gelei-biljetten
tot verdcrcn uitslag bekomen. (Res. van den 24sten Oct,
1826, no. 42, Verz. no. 133).
GESLAGT.

§ 12. Voor den vervoer van partijen verseh vleesch of
spek, de 50 powden te boven gaande, behoeft geen
consent-biljet te worden afgegeven, zijnde een geleibiljet voldoende. (Res. van den 28steu Febr. 1833, no.
54, Verz. no. 19).
GENAAI.

§ 13. Ofschoon volgens de duidelijke letter van art.
59 der wet op het gemaal, van den 29sten Maart 1833 ,
geen vervoer van meel van belast graan boven de hoe^veelheid van 10 ponden mog plaats grijpen, ten zij
voorzien van cen der biljetten, in dat artikel opgenoemd ,
kan echter, bij verhuizing van een' bakker, meelverkooper of anderen in dezen accijns betrokkenen fabrikant, tradical! t of nering doende , voor het vervoeren
van zijnen voorraad meel van belast graan, cen gewoon
gelei-biljet afgegeven worden, mits op hetzelve van de
verhuizing blijke. (Res. van den 19dcn Augustus 1833,
no. 131 , Verz. no. 162.)
Voor den uit- en inslag van brood, gebak of meel
door bakkers of meelverkoopers aan elkander, uitkraehte
van art. 42 der boven aangehaalde wet geschiedende,
moot het gewone gelei-biljet worden gebruikt. (Res. van
den 2den April 1833, no. 50, Verz. no. 31.)
W'IJ.T.

§ 14.

Op aanvrage van wjlbckende wijnhandelaars,
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kunnen door de Ontvangers op de binnen kantoren,
ongezegelde
gelei-biljetten worden afgegeven tot den
vervoer van wijn naar het terrein van toezigt aan de
zeezijde,
omschreven bij art. 177 der algem. wet van
den 26sten Aug. 1822, ten einde den kooplieden,
winkeliers en debitanten op dit terrein, het nakomen
der voorschriften van het 18de hoofdstuk dier wet, te
vergcinakkelijken ; zullende, om het biljet geldig te doen
zijn tot dekkingvan den inslag, hetzelve bij den uitslag,
in- of oplading, met vermelding van dag en uur, door
's Rijks ambtenaren moeten worden afgeteekend, en
gclijkelijk de inslag op hetzelve, door een lands- of
plaatselijk beombte of ander publiek persoon, behooren
te zijn bevestigd. (Res. van den 19den Sept. 1831 no.
352, Verz. no. 180).
De gelei-biljetten, welke, volgens art. 168 derevengemelde algem. wet vereischt worden, tot den vervoer
van wijn iu bet bij art. 177 derzelver wet omschreven
terrein, zijn al mede niet aan het zegelregt onderworpen.

(Res. van den 16.'en Maart 1830, no. 96 , verz. no. 41.4,
GEDISTBLEERD.

§ 15. Ingeval do graad van sterkte van het met
gelei-biljetten verzonden gedisteleerd , meerder is dan
de ontbieder, werkelijk ombode;i heeft en hij hetzelve
mogte vveigeren , moet de aileveraar zelve omzien naar
middelen om zich van den geweigerden drank toontdoen,
daar de Adm. heeft verklaard zich daarmede niet te
moeten inlaten, zijnde het den aileveraar vrijgelaten,
om met overlegging van het gelei-biljet en vau voldoende bewijzen , dat de partij gedisteleerd nog werkelijk in haar geheel en onal'geleverd ter plaatse harer
aankomst is liggende. zich bij rekest aan de HoofdAdministratie to vervoegen , ten einde de vereisehte
toesteiuiuing tot wedervervoer van dezelve, van de plaats
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harer tegcnwonrdige ligghig te bekomen. (Res. ran den
4den Nov. 1828, no. 72, Verm. no. 167.)
Vervolg

van § 15.

§ 1 6 . Tot bewijs van wettigen inslag, voor den vervoer
van vcraccijnsd gedisteleerd , behoeft men wel kwitantie
van betaalden accijns te vcrtooncn voor dezelfde soort van
dranken,
maar juist niet van dezelfde
sterkte,
als die
welke men op gelei-biljet vervoeren wil, daar decvenw
bedoelde kwitantien altijd gedisteleerd van 10 graden
of tot die gchaltc herleid , moeten vermelden, terwijl
men in het geval kan zijn om gedisteleerd van mindere
of meerdere graad op gelei biljetten te vervoeren. (Res.
van den 30sten September 18^8 , no. 106 , Verz. no. 165).
Echter kunnen geene gelei-biljetten, voor de verzending van likeuren worden afj;e»even, op productie
van kwitantien van betaalden accijns voor gedisteleerd
van, of van herleid lot tien graden. (Res. van den 4den
November J828, no. 78, Verz. no. 166), ten ware een
fabrikant van likeuren aan den Ontvanger aangifte mogt
hebben gedaan, om uit het door hem, onder betaling
van den accijns, ingeslagen binnen-of buitenlandsch gedisteleerd (bij voorb. 10 vaten) zoete likeuren (e zullen
vervaardigen , als wanneer, hetzij dat uit die fabrikaadje
al dan niet eene verinecrdering van vocht zal ontstaan
(bij voorb. van 2 vaten),
dexe fabrikant, ten gevolge
zijner aangifte, welke door den Ontvanger op het dokument van inslag van hct gedisteleerd moet worden
aangeteekend, cen gelei-biljet kan bekomen, om de
hoeveelheid vau 12 vaten zoete likeur in eens uit zijne
fabrijk, zoo aan eene andere persoon, als aan zich
zelven in eenen anderen , van zijne fabrijk afgeseheidene ,
bergpaats op te slaan ; terwijl in het laatste geval , op
vertoon vau het gelei-biljet aan den fabrikant zoodanige
verdere gelei-biljetten kunnen worden afgegeven, voor
don uitslag uit deze van zijne fabrijk afgespheidene berg-
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plaats, a sby ter verdere verzending; van zijn fabrikant. in
kleinere hoeveelheden, mogt verkiezen en wel tot aan de
genoemde hoeveelheid van 12 vaten. (Res. van den 19den
January 1829, no. 41, Verz. no. 9). Op de biljetten,
voor den vervoer van deze zoete likeuren (stroop van
punch daar onder begrepen, als behoorende onder het
gedisteleerd, hetwelk zonder gelei-biljet niet verma* te
worden vervoerd. Res. van den 31sten Maart 1832,
no. 3d 13, ferz. no. 50) zal dan moeten worden vermeld :
zoete hkenr,
gestookt of bereid van buiten- of binnenandsch gedisteleerd, van eene sterkte van
graden.
(Res. van den 27sten Junij 1835, no. 189, Verz. no. 104).
SuiKEB.

§ 17. T.-n aauzien van de aflevering van suikers uit
het inwendige van het Rijk , naar op het terrein vau
toezigt bij art. 177 der aljemeene wet van den 26sten
Augustus 1822, gevesligdo handelaars eu winkeliers, is
bepaald:
'
a. dat op de daartoe , door dc belanghebbende afleveraars, to doene aanvrage, de Ontvanger der
accijnsen over de gemeente, waaronJer de plaats
van do aflevermg behoort, gelei-biljetten,
vrijcan
zegel, voor zoodnnigen vervoer zal uitreiken.
b. dat de aldus afgegevene gelei biljetten de suikers
OP het genoeiu'l terrein tot de plaats van den insla<»
zulien begeleiden, en voor den ontbieder kunnen
ttrekken, om dc wettige herkomst derzelve, te
bewijzen. (Res. van den lOden April 1832, no.
22 B , Verz. no. 70.)
Voor den vervoer van suikers op het meergemelde
terrein van toezigt zelve, zijn echter de aftegeven geleibiij ellen aan het zegelregt (tien centen) onclerworpcn ,
onverscliillig voor welke hoeveelheid zij mo^ien zijn
afgegeven. (Res. van den 5den Feb. 1834, no. 108,'
Vers. no. 69.)
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ZEEP.

• § 18. De Yoorschriften, hier voren § 1 2 , ten aanzien
van het zout, gcgeven, zijn ook toepasselijk op de naar
elders bestemde, veraccijnsd wordende harde of zachte
zeep. (Res. van den 5den Junij 1832, no. 24 11, Vers,
no. 88.)
TERF.

§ 19. Do vervoer-biljetten, afgegeven , ingevolge art.
18 van hct Reglement op dc irreguliere veenderijen,
zijn voldoende om den turf over het onvrije ferritoir,
te begeleiden, zonder dat daartoe tevens een gelei»l>iljet
vereischt wordt. (lies, van den 15dcn November 1834,
no. 61, Vers. no. 222).
Voor den vervoer van turf boven de vijf tonnen, uit
irreguliere veenderijen. op het terrein van toezigt, behoeven geene Relet'biljetten te worden afgegeven, zoodra de nwgemcestera den tijd tot vervoer van turf op
de uitgegeven wordende consenten, zullen vermelden.
(Res. vau den 6den Augustus 1835, no. 40,
Vers,
no. 116.)
VIERDE

AFDEELING.

A l Q ! B l ! E , \ E IUPALING12H.

Verbod

tot af-ji!'venlvn

in gelei-biljetten
roor het
can
uccjiis-yoedeien,

rond-

§ 20. Het afgeven v a n gelei biljetten tot het rondventen van arc:
,•>•;••» is ver bod en.
(Res. randen
18den Julij 1826. BO. 2 3 , Vers. no. 105).
Vcrcolg

can §

20.

§ 21. Een Onf\
• ieeeu zoedattig gelei? biljet door
een' anderen Ontvanger afgegeven sonde eerbiedigen en
daarop eenige afschrijving vcrleend of andere nieuwe biljetten afgeei't, i» g<
n om dadelijk uit zijne eigene
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tak bet bedrag van den accijr.s voor de voile partij, op
dat biljet vermeld, aan 's Rijks kasse op te leggen, onverminderd bet verbaliseren tegen de vervoerders, op
grond der wetten , bij aldien, zij bevonden worden goederen te vervoeren op biljetten , welke niet naauwkeurig, volgens de vereisehten zijn ingerigt , of wicr iulioud,
wat de hoeveelheid, soort of gehalte balreft, niet overeenkomstig met. bet vervoerd wordende mogt worden bevonden ; mitsgaders onvermindertl zoodanige zwaardere
straffenjals bij eene herhaalde overtreding, door eenig
Ontvanger, van zijne verpligtingcn in deze , zal bevonden
worden te hebben verdiend. (Res. van den 28sten October 1827, no. 152, Vers. no. HO).
Boete

te verbeuren,
mhlUemen

door de Ontvangers
bij hel niet in
der voorschriften
van § 21.

§ 22. Bij aldien eenig Ontvanger, zich aan pligt verzuim mogte schuldig maken, van, bij de afgifte van
ge1-?i- biljetten, niet alies in acht te nemen, hetgeen
bij de bestaande instruction is voorgeschreven , zal hij
dadelijk na de ontdekking daarvan, in zijn tractcment
of belooning, voor eenen, na mate van omstandigheden,
langercn of korteren tijd, mits nimmer minder dan voor
6e*ne maand, warden gesehorst, en zullende, met opzigt
lot do percentsge wijze belooning, een'twaalfde gedeelte
van deze zijne jaarlijkscbe belooning het bedrag uitmakcii der tominen , wegens elke maand, over welke de
achorsiiig loopt. (Res. vau den 29sten Oct. 1827, no. 152,
Vers. no. 140).
VIJFDE

VISITATIE

Bepalingen
nopens
gelei-biljetten

AFDEELING.

E» VERIFICATIE.

de visitatie
verzonden

der goederen
wordende.

§ 23. Ten aanzien der hierboven bedoelde

op
visitatie,
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behoort hct navolgende te worden in acht genomen:
a. De belanghebbenden, alvorens van de bil jetten
eenig gebruik te maken, zullen dezelve stellen in
handen van de ambtenaren tot de recherche, die
verpligt zijn de goederen kosteloos te visiteren, of
des noodste verifieren, en van hunne bevinding te
doen blijken, door het stellen van hun visa op den
rug van het dokument. (Res. van den 13den September 1824, no. 89, Vers. no. 129.)
b. De goederen , voorzien van het geviseerde dokument, ter plaatse van hunne bestemming aangeko.
men zijnde, zullen de biljetten dadelijk, immers
zoo spocdig mogelijk, worden vertoond aan den
Ontvanger, of, bij gebrekc van denzelven, aan den
eersten ambtenaar in loco, die, zonder verwijl,
de noodige orders zal stellen, ten einde de goederen op nieuvv bij den inslag worden onderzocht,
overecnkomstig te zijn, met den inhoud van de
dokumenten , waarvan de beambten, mede door het
stellen v a n e e n c i s a , zullen moeten doen blijken.
(Res. als boven).
a. Om den uit- en inslag, voor zoo ver zulks wonit
vereischt, te constateren, is een enkel ambtenaar
genoegzaam, ten zij de bevinding bij de visitatie
mogt aanleiding geven tot bekeuring, als wanneer
een tweede der bevoegden moet geroepen worden
oui daarin te dcelen en mede te verbaliscren ; ter»wijl lading on daarop te volgen vervoer, zonder
dat op de daartoe strekkende gelei-biljetten de
noodige erkende afteekening gevonden wordt, straf"
baar te beschouwen is, volgens art. 212 der algem.
wet, te meer, alzoo het dokument niet dan onder
expresse voorwaarde van onderworpenheid aan visitatie, is afgegeven. (Res. van den I3den Sept.
1824, no. 89, Vers. no. 129 en van den 2den
Nov. daaraanvolgende no. 2, Verz. no. 157).
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d. Indien de visitatie wordt raadw»ara geacht, en daarbij
bet zolrlznam geval mogt bestaan, dat niet cen
ambtenaar van de actieve dienst ten platten lande ter
piaat.se zou aanwezig zijn, zal de Ontvanger zelf
ten genjve der ingezctenen, zich daartoe moeten
verledigen, ook bij den inslag , waarbij echter geene
visilalie te pas komt, dan in zoo verre men voor
dc aan;;ebragtc goederen mogt verlangen te behouden
het re ;t van naderen vervoer of weder nilslag iu
grootere hoeveelheden, dan bij de wet van de
formalist van dokument ziju vrijgesfeld. (Res als
lwven).
'
e. Door visitatie wordt in dozen niet verstaan, zoodmig naauwkenrig onderzoek van juiste hoeveclbeid cn sterkte van hct gedisteleerd, als waartoe
bet gebruik van expresselijk daartoe geschikte instrumenten, wordt gcvorderd, gelijk bij uitvoer onCer alschnjvmg o( restitutie van accijns; zijnde hct
bij vervoer op gelei-biljetten genoeg, om dan tot
fle nicer gczette visitatie over te gaan, wanneer
l<j; Tergelijkiug van de goedcreu met het dokument
nob daar .tusschen on het 005 een kennelijk ver*
Kchil mogt doen ontdekkcn. (Hcs. als boven.)
/ . Ka mate zulks in de bcslotene steden ten gerijicder
pnrtirulicrcn kan strckken, zonder gelcgenheid tot
misbruik te geven, kan do visitatie bij uitslag naar
eene andere gemeente, in plaits van als gevvonolyk, bij en gedurende de in- of oplading, te geschieden, woid^n verschoven tot bij den uitgan<*
der bezel le poorten of nitgangen te water, doch
bij uitslag moet cn mag dc visitatie niet anders gedaan worden, dan bij aankonist der goederen ter
bestemming, voor of staande de lossing, en alzoo
voor dat dezelve door den ontbieder tot en onder
zich gom.men ziju. (Res. van den 2den Novenib.
1824, no. 2, Verz. no. 157).
g. YVanneer tusschen de afgifte van het gelei-biljet en
;
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en de daarop gedane visitatie bij uitslag, een zoodanig verwijl heeft plaats*gehad, dat van den in
het dokument tot den vervoer verleenden tijd niet
genoeg overblijft om de bestemming te bereiken ,
zal de ambtenaar op hetzelve liet uur en den dag
uitdrukken, waarop de visitatie door hem is verrigt, en van welk tijdstip alsdan de termijn tot vervoer zal geacht worden te beginnen. (Res. als boven).
h. De visitatie bij den uitslag wordt dan alleen vereischt, wanneer het wettig aanwezen der goederen,
wnarvan den uitslag wordt vcrlangt, bij den Ont«
vanger in twijfel wordt getrokken, of eene behootlijke hoeveelheid zulks noodig raaakt. (Res. van den
14den April 1834, no. 59, Ferz. no. 12-4).
t. Wanneer de uitslag geschiedt van onderscheidene
denzelfden dag, is het niet noodig om
dezelve aan de vcrpligting der visitatie bij den uitslag le ouderwerpen, voor zooveel men door de visitatie van eene partij, de zekerheid verkregen
heeft, dat de voorraad, waarvan men den uitslag
gedeeltelijk vcrlangt, wettig voorhandenis. (Res. als
boven).
h. Bij do verificatie van vcrvoerde dranken, moeten
de met de constatering belaste ambtenaren, in ovepeenstemmirig met § 2 hiervoren, de ware graad van
sterkte van hct gedisteleerd, volgens de onder no.
100 van de Ferz. ran. 1830, voorkomende tafel
voor de sterkte van gedisteleerd, bij de afteekening der biljetten, vermelden, (Res. van den 29sten
Januarij 1830, no. 36, Ferz. no. 14). Wanneer
er verschil in de constatering van den graad sterkte,
ter plaatse van den inslag, met dien, opgegeven en
afgeteekend ter plaatse van den uitslag, wordt bevonden, behoort men te handelen op dezelfde wijze, als bij § 17 en 18 van de voorschriften omtrent de vervoer-biljetten, (zie dezelve in het Jaarboekje van 1833) is voorgeschreven. (Res. van den
4den Novb. 1828, no. 72, Ferz. no. 167).
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EERSTE AFDEELING.
Beschrijving

van den Vochtmeter en van
Thermometer.

den

§ 1. De Vochtmeter
(1) is vervaardigd uit glas en beMetrieke
vat twee gedrukte schalen ; op de eene staat
(dat is meetkundige) Vochtmeter
A. Suppl.
soort vol.
accijnsen
no
dat is (Supplement
soort, volume
aecijnsen)
en op de andere Nederlandsche
Vochtmeter,
Elem. 144, benevens de voorlettcrs van den naam des
en 144 duidt aan, dat de
makers. Dit woord Element
(1) Waaivan de prij« it / 3.75.
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graad-verdeeling is gcgrond op het getal 144, zoo als
die van den Vochtmeter der Pharmacopea
Belgica.
Op
beide deze schalen wordt eene gelijke verdeeling gevonden van graden cn gedeelten van graden, welke op den
metrieken
Vochtmeter loopen van Ovv. (mil of water)
tot boven de 22 graden, en op den Nederlandschen
Vochtmeter van 0 tot boven de 32 graden; op beide Voohtineters is iedere graad door een gelalletter behoorlijk.
aangewezen en daar en boven ook nog in vijfde gedeelten
van een graad, door streepjes onderdeeld.
Onder aan , en juist op de streep van den 0 graad
bevindt zich, uitwendig op de schaalpijp, een wit
geemalieerd puntjc of bolletje, hetwelk dient om , bij
liet losraken van de schaal, (hetgeen men echter maar
zelden te vreezen heeft) te zien of dezelve van plaats
veranderd is, in welk geval het werktuig niet meer zal
mogen gebruikt worden tot het proeven van gedisteleerd.
Om zich van de naauwkeurigheid van den bij de Ad«
ministratie in gebruik zijnde Vochtmeter te verzekeren,
dompele men denzelven in zuiver water van 60 gr. Fahrenheit,
als wanneer dezelve juist 0 of het waterpunt
teekent.
§ 2. De Thermometer
(1), welke den Vochtmeter a l tijd verzellen moet, is eene gelijkdeelige en met kwik
gcvulde glazen-buis, wiens bol, van een koperen omkleedsel voorzien , behoorlijk tegen het stooten beveiligd
is; derzelver plaat, uit ivoor vervaardigd, bevat twee
schalen, waarvan de eerste, naar de honderdgradige
verdeeling ingerigt, voor hct bedoelde oogmerk, ondienstig en derhalve hier zonder gebruik is, doch waarvan
de tweede, geschoeid op de Fahrenheitsche
verdeeling, bij
uitslaiting, voor de aanwijzing van de temperatuur
of

(1) Waarvan do pnjs is/5.50.
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den warmlc-graad bij bet proeven van gedisteleerd, te
pas komt.
Beide deze schalen , behoorlijk door hoofdgetallen gcnonimerd, loopen van graad tot graad en strekken zich
ver genoeg uit,
onder en boven do grond-temperatuur
o m i n a l l e d e , hij do proeving van het gedisteleerd,
voorkomende gevallen , dienstig te kunnen zijn. Boven ,
aan het hoofd der schalen, ziet men de letters Hg. en
Ft. hetwelk beteckent llonderddeelig
cn
Fahrenheit.
Verder treft men er op aan het woord accijnsen,
henevens hct getalmerk van het werktuig en het jaartal van
deszelfs vervaardiging.
T W E E D E AFDEELING.
Gebruik

der

Werktuigen.

§ 3. Na alvorens met de vereischfe voorzorgen en
volgens de regels der roeikunde, de hoeveelheid of het
volume van het gedisteleerd bepaald to hebben, zoo lato
men zoo spoedig mogelijk de proeving zelve hieropvolgen, en daartoe hebbe men, behoudens eene gepaste
zindelijkheid in de bewerking en netheid van de werktuigen , het onderzoek oratront den aard van het vocht
te ondcrncmen cn verder acht te geven op de hierna
volgende regels.
§ i . Vooreerstbrenge men Vochtmeter,
Thermometer
en Proof bui* (1), benevens eenig papier, omerdewaar(1) De Administratie levort de Vochtmeter in eene blikken buU
of koker, welke gewoonlijk als Proefbuis gebruikt wordt; het is
echter beler dat men zich , vooral op zoodanige posten > alwaar van
hct constateren van den waren sterkte-graad van het gedisteleerd ,
veel afhangt, van eene afzonderlijke. Proefbuis
voorziet. Met
goed gevolg bedient men zich op sommige plaatsen van een zoogenaamd weeg- of proefglas (zijndo een cilinder-vormig glas) waar-;

G
nemingen op aan te teekenen, in gereedhcid, en onderzoekende of do werktuigen in Lehoorlijke orde gebleven
zijn, hetgeen voor den Vochtmeter
hierin bestaat, dat
dezelve niet gebarsten of met smerigheid bezel, en dat
de schaal onveranderd en regt op zijne plaats gebleven
is; voor den Thermometer heeft men daarop te letten, dat
de Ewik-kolom niet, door tusschen ingekomen lucbt, vaneen gescheiden zij , hetgeen men echter zelf weder hcrsfellen kan, door den Thermometer,
aan cen koord, van
El lengte, vast te maken,
omtrent eene Nederlandsche
en denzelven, alzoo toegerust, snellijk in eenen verticalen
cirkelrond tedraaijen; doch, zoo dit niet mogt helpen,
kan men den Thermometer niet meer gebruiken, maar
behoort dien, door eenen beteren en door de Administratie goedgekeurden, te vervangen. (1)
§ 5. Vervolgens vulle men met het te onderzoeken gedisteleerd de Proefbuis
tot zoo verre, als men denkt
noodig te zijn , om, wanneer er de Vochtmeter in gedompeld is, de buis, op een paar Nederl. Strepen na,
geheel gevuld to doen zijn. Indien nu deze vullingvan
de buis met natmaking van de buitenste oppervlakte is
vergezeld gegaan, zoo drooge men dezelve terstond, en
zonder tijdverlies, af, en men vermijde, immcrs zoo
veel mogelijk, om , door het aanraken met de hand, de
lemperatuur
van het in de buis bevatte vocht te doen
verandcrcn, en alzoo to doen verschillen van de temin men de inzinking van don Vochtmeter en den graad van warmte
des Thermometers te gelijk kan waarnemen, en de vrijej werking
of het aanhangen der luchtbellen , bij J 8 hier achter bedoeld,
naar eisch kan worden gezien.
(1) Sommige Thermometers zijn nog voorzien van eene metalen,
in plaats van eene ivoren of beenen plaat. In dat geval moet er
worden acht gegeven , dat de bol behoorlijk van onder op zijn stuiU
lilaatje rust, cn bij gevolg dat de pijp o;> zijne ware plaats staat.
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peratuur van de gansche hoeveelheid van het te ottderzoeken gedisteleerd ; alzoo de temperatuur
en de graad
des Vochtmeters,
welke op deze kleine
van inzinking
hoeveelheid worden waargenomen, geheel en al aan de
gansche massa worden toegekend.
§ 6. Bij het vullen der Proefbuis of van het weegglas
is ;het vooral noodig zich te verzekeren , dat het te onderzoekcn gedisteleerd, eenen doorgaandenof gelijken graad
van sterkte bezit; daarbij geestrijk vocht, dat eenigen
tijd heeft stil gelegen, het bovenste altoos sterker dan
het onderste zal bevonden worden; zoo dat men zich
vooral moet wachten, om bij het vullen der
Proefbuis,
gebruik te maken van eene zoogenaamde tcijnpomp, welke,
bij zuiging of ophaling gevuld wordende, niet anders
dan valsche resultaten kan opgeven. Men gebruike hiertoe liefst eenen zoogenaamdenPutter, (zijndeeen cilindervormige koperen koker, voorzien van een koord) welke
ten onderste boven in het fust gedompeld en daarnaopgehaald wordende, spoedigdoet bespeuren, ofdegehalte
eenen doorgaanden graad van sterkte bezit.
§ 7. De aldus gevulde Buis nn wordt of nedergezet
of wel, aan het handvat (bijaldiener dit aan is) met
de linkerhand vastgehouden, in zoodanige rigting, dat,
op eenen afstand van omtrent 2 § Nederlandsche
palmen,
de oppervlakte van het vocht zich ten naasten bij een
Nederlandsche
palm beneden het oog bevindt. In deze
houding plaatse men zich met den rug eenigzins schuins
tegen hetlicht, en men dompele den Thermometer
(welke
met de regterhand boven aan de schaal wordt aangevat
en vastgehouden) in het vocht, diep genoeg om den
bol ruim halverwege in de buis te doen komen, opdat
zich een goed gedeelte van de schaal onder de oppervlakte van het vocht bevinde; door eene snellebeweging nu (elk ran eene halve seconde omtrent) laat men
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den Thermometer
ongeveer 30 maal in het vocht open nederwaarls gaan, tusschen beide eens ziende of het
Kwik ook nog rijst of daalt, of, zoo als men zegt, of
stationnair geworden is; zooneen, herde Kwik-kolom
hale men dezelfde beweging tot dat het kwik zich niet
meer uitzet of inkrimpt, als wanneer men stellen kan
dat de Thermometer de juiste Temperatuur
van het Vocht
aanwijst. Men neme dan oogenblikkelijk de hoogte der
Kwik-kolom
waar ; dat is, men leze aandachtig den
Fahrenheiischen
graad,
tot welken de kwik gerezen
i s , tevenswel zorg dragende dat, gedurende het lezen
van den graad, de kwikbol nimmer boven de oppervlakte van het vocht te voorschijn kome, maar er, bestendig en zoo diep mogelijk, onder gedompeld blijve; nu
hale men den Thermometer
uit hct vocht, legge denzelven ter zijde, en teekene spoedig (om geen tijd voor
de volgende bewerking te verliezen, dewijl dit de temperatuur
onfeilbaar zou doen veranderen, en dus
eenen misslag in de proeving doen ontstaan) den waarThermometers
op.
genomen Graad des Fahrenheitschen
Al dit werk moet, indien de warmte van de plaats,
alwaar de proeving geschiedt, merkelijk van de temperatuur van het vocht verschilt, in minder dan I | minuut
volbragt zijn, en zelden vordert deze waarneming met
den Thermometer
meer tijds dan § minuut.
§ 8. Thans neme men den Vochtmeter en vatte denzelven , boven aan de schaalpijp, met de regterhand aan
(vooral vermijdende dat stof, maar hetgeen nog slimmer is, dat vettigheid, den Vochtmeter kome te ver•vuilen, iets hetgeen in het waarnemen van Inge graden
van inzinking, dat is, in het proeven van waterachtig
gedisteleerd vooral, van een' aanmerkelijken invloed
zou zijn), en gedeeltelijk in het vocht gedompeld hebbende, late men denzelven nu verder aan zijn eigen
gewigt over, tevens zorg dragende:
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1°. dat de Vochtmeter in de buis zich niet alleen geheel vrij en onbelemmerd, kunne bewegen , maar or zelfs
rond den bol eene speling zij ten minste van 2 strepen
aan alle kanten ;
2°. datde inzinking niet te geweldig geschiede, hetgeen of de verbrijzeling van het werktuig zou ten gevolge hebben, of wel aanleiding tot eene feil in de
waarneming zou kunnen geven, alzoo de schaalpijp,
door deze to diepe indompeling, ver boven het ware
inzinkingspunt nat wordende, de Vochtmeter daardoor
tevens ook in gewigt toeneemt, en alzoo eenen meerderen graad van inzinking aanduidt, dan dezelve behoort
te doen; en
8°. dat men do luchtbellen, welke zich aan den bol
des Vochtmeters hebben kunnen hechten, doe verdwijnen", met, aan het werktuig eene op zijnen as heen en
weder draaijende beweging te geven.
Zich nu weder met den rug naar het licht gekeerd
hebbendo, neme men op de schaal den graad waar,
welke met de oppervlakte van het vocht overeenkomt,
dat is, men bepale den graad van inzinking van den
Vochtmeter in het te onderzoeken vocht; hetgeen al met
eene vrij groote naauwkeurigheid geschieden kan, als
men maar opmerkt,op welke plaats zich het lichiend
stipje tusschen, of op eenige afdeeling der schaal bevindt,
en waardoor het alsdan niet moeijelijk valt om zelfs
10&tn van graden te kunnen onderscheiden.
Dit lichtend stipje is herkomstig van deklimraing van
het Vocht tegen de oppervlakte van do schaalpijp en
van het daarop vail end licht, en om dit stipje zoo veel
te gemakkelijkcr te kunnen zien, is het, dat men zich
met den rug en in eene eenigzins schuine rigting tegen
het licht moet keeren.
Den graad van inzinking naauwkeurig waargenomen
hebbende, zoo teekene men denzelven op, en leggc den
Vochtmeter ter zijde.
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Tot deze bewerking nu, wordt almede zeer weinig
tijds vereischt, naauwelijks | minuut; zoo dat al hel
werk van de proeving op een volume gedisteleerd in
minder dan2minuten kanafgeloopen zijn; en dit behoort
yooral te geschieden wanneer, zoo als in § 6 opgeraerkt
is, de temperatuur
van de plaats, waar men werkt,
merkclijk vcrschilt van de temperatuur
van het te onderzocken vocht. Is hierin geen verschil , dan heeft
men deze soort van dwaling minder te vreezen en behoeft men er zich dus niet zoo zeer op toe te leggen,
om in de proeving met spoed te werk te gaan.
Eindelijk ga men over tot do proeving van de overige
partijen gedisteleerd, doch zoo er geene meer te onderzoeken zijn, houde men zich dadelijk bezig met de reim'ging en berging van de werktuigen ; doch alvorens
dezelve weg te doen, onderzoeke men ze nog eens, om
te zien, of erook nog eenig ongemak aangekomen is. (1)
DERDE AFDEELLVG.
Wij ze van berekening
van den waren
van het gedisteleerd.

sterkte

-graad

§ 9. Wanneer men n a , ingevolge § 6 en 7hierboren,
den graad van warrate ol de temperatuur
op den Thermometer en dien van inzinking vau den Vochtmeter
zal
hebben waargenotnen en genoteerd, raadplege men de
tafel van herleiding, vastgesteld bij de Resolutien der
HooK-Administratie van den 28sten September 1826, no. 9,

(1) Vooral zorge men om de gereedschappen met eeneniachten linnen doek of lap dadelijk zorgvuldig af te wisschen, en dezelve
niet te bergen voor en aleer ze goed droog zijn, als wanneer men
ze in eene van droog flanel gemaakte sluif of kous steekt, en ver,Volgens, in de blikken kokcrs op eene drooge plaats wegsluiti
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en van den 20sten February 1827, no. 54, welke tafel in
de gewone Verzaraeling van Instructien enz., onder no.
100 van 1830, is opgenomen.
§ 10. Tot dat einde handele men aldus:
Wanneer men , bij voorbeeld, op den Thermometer
60
graden en op den FocAtmeter 9 % of 9 i graad vindt, slaat
men de talel op en zoeke in de eerste kolom de 60 graden warmto en iu de tweede kolom de 9,5 gr. des Vochtmeters,
welke men zal vinden op de 20° bladzijde van
de tafel; deze gevonden hebbende, ziet men in deevengeraelde tweede kolom , op een na de onderste regel, dat
de drank 9 f y graden slerk is op 55 gr. van
Fahrenheit,
of wel 95 percent ware sterkte, zoo als in de onderste
regel wordt aangewezen.
T

§ 11. Wanneer de gevondeno temperatuur op den Thermometer minder dan 55 graden van Fahrenheit
teekent,
volge men, op gelijke wijze als boven, het tweede gedeelte
der bij§ 9 bedoelde tafel, beginnende met bladzijde 41.
§ 12. Bevorensvermelde men op de biljetten, dienende tot dekking van gedisteleerd bij den vervoer,
de warmte-graad van den Thermometer en de sterktegraad van den Vochtmeter,
doch thans kan men, ingevolge Resolutieder Hoofd-Administratie, in dato 31sten
Maart 1832, N°. 38 B (Vers. n". 56) volstaan, met de
vermelding van de ware sterkte in percenten.
§ 13. Voor graden sterkte, welke op de tafel van herleiding niet z i j n aangewezen, moet men zich houden
aan het naastbijkomend getal, hetwelk hetmeestevoordeelvoor den belaslingschuldige aanbicdt; zoo komt, bij
voorbeeld , gedisteleerd , hetwelk op den Vochtmeter juist
9 graden op 60 gr. warmte aanwijst, niet overeen met
92 maar wel met 91 percent, even als of de sterkte
8/5 graden bedroeg.
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§ 14. Wanneer nu een fust gedisteleerd bevat, bii
voorbeeld, 2 vaten 40kannen a 93 percent, vermeniaOigt men die
240 kannen
93
met . . . .
720
2160
en menbekomt alzoo 2,23,20
of 2 vaten 23 kannen gedisteleerd van 10 graden, de
overschietende breuk van %% wordt verwaarloosd.
Ue breuken beneden defy%worden in geene aanmerking genomen , die van%% tot ^% voor eene halve kan,
en die van / en daar boven voor eene geheele kan
berekend.
r

r
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Zout.
Voor den vervoer van 5 ponden
en daar beneden is geen dokument
benoodigd.
Van boven de 5 tot beneden de
100 ponden
/vrij
Van 100 ponden en daarboven.

10

04

14

04

14

Veraccijnsd wordende, om met de
kwitantie van den betaalden accijns ,
naar eene andere gemeente te worden vervoerd, moet aan die kwitantie een gelei-biljet zijn vastgehecht, van zegel
vrij
Geslagt.
Voor den vervoer van 50 ponden
versch vleesch en spek en daar beneden , is geen dokument benoodigd.
Van boven de 50 tot beneden dc
100 ponden
vrij

Van 100 ponden en daarboven.

10
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Wetten en Resolution in

Aanmerkingen

deze van toepassing.

cn inlichtingen.

Art. 35 der wet van den 21
Aug. 1822, no. 35 en art. 5
der wet van den 2 Jan. 1832,
no. 2 (Vera.

no.

9).

Art. 5 der wet van den 2 Jan.
1832, no. 2 (Verz. no. 9).
j Resn. van den I en 29 Nov.
11825, no. 65 en 68 (Vera,
[no. 148 en 160).

Art. 21 de wet van den
[Julij 1822/no. 31.

Art.7 der wet van den 2 Jan.
1832, no. 5 (Vera. no. 11).

Uit- of inslag van versch
vleesch of spek onafgehakt
uit of in de huizen van particulieren, moet gedekt zijn
door een gelei-biljet. (Art. 13
der wet van den 2 Julij 1822,
no. 31, in verband met dc
Res. van den 28 Feb. 1833,
no. 54 Verz. no. 19).
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HOEVEELIIEDEN.
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Gemaal.
Voor den vervoer van meel van
tarwe, spelt of rogge, hetzij onder
elkander of met ander meel vermengd, tot eene hoeveelheid van 10
ponden of daar beneden, is geen
dokument benoodigd.
Van 10 tot en met 50 ponden belast
grann of meel van belast graan of
brood, of niet nicer dan vijf schepels
onbelast graan, of meel van hetzelfde
graan, van zegel
vry
Van boven de 50 ponden . .
05
Gezand meel voor beestenvoeder,
op gelei-biljet vervoerd wordende,
van zesfel

02

07

Wijn.
Voor den vervoer van 3 kannen
wijn op het terrein van toezigt, is
geen dokument benoodigd.
Van boven de 3 kannen op hetielide terrein
vrij

Buiten- en binnenl.

Gedisteleerd.

Van een kan of daar beneden . vrij
Van meer dan 1 tot beneden do 100
kannen
. « ,
05 . 102
Yan 100 kannen en daarboven .
10/. 104

07 s
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Wetten en Resolutien in
deze van toepassing.

Aanmerkingen
en inlichtingen.

De biljetten voor het gemaal
zijn, uitgenomen voorgezand
meel, consent - biljetten en
geen gelei-biljetten. Echter
Art. 59 (der wet van den 29 raoet voor het consent-biljet,
en
/Maart 1833, no. ' bij art. 42 der wet bedoeld,
ook het gewone gelei-biljet
Art. 62 [(Vers.
no. 30).
gebruikt worden. (Res. van
den 2 April 1833, no. 50,
Vers. no. 31).

J

Res. van den 7 Jan. 1838,
no. 63 (Vers. no. 2).

De gelei-biljetten zijn alleen
benoodigd voor den vervoer
op hot terrein van toezigt; iu
Res. van den 16 Maart 1830, het overige gedeelte des Rijks
no. 96 (Vers.
no. 41).
worden dezelve niet vereischt.
\ Art. 2 en 3 der wet van
den 2 Jan. 1832, no. 4 ,
(Vers. no. 10) in verband
met art. 77 der wet van
den 26 Aug. 1822, no.
j37.
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HOEVEELHEDEiY.
a e
Bieren en
Azijnen.
Van 40 vat. lot bened. de 100 vat.
V an 100 . ,
,
, 150 ,
Van 150 .
.
.
. 200 ,
Van 200 . .
.
, 50 .
Van 250 . .
.
,
,
Van 300 . .
,
, 350 ,
Van 350 .
.
,
, 40O ,
Van 400 , en daar boven . .
2

3

0

0

Suiker.
Voor den vervoer van 3 ponden
suiker en daar beneden, is, op het
terrein van toezigt, geen dokument
benoodigd.

Van 3 ponden en daar boven.

Zeep,
Voor den vervoer van I pond zeep
en daar beneden op het terrein van
toezigt en van 5 ponden en daar
beneden door het overige gedeelte
des Rijks worden geen dokumenten
vereischt.
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Wottcn en Resolutien in

Aanmerkingen en

deze -van toepassing.

inlichtingen.

Dit zegelregt wordt alleen
berekend op gelei-biljetten
Art. 63 der wet van den 2 voor den vervoer op het terAug. 1822, no. 32, in ver- rein van toezigt, daar anders
band met art. 185 der alge- voor den binnenlandschcn
vervoer van bieren en azijnen
imcene wet.
geen gelei-biljotlen te pas
komen, (Res. van den 6 Feb.
1823, no. 135, Verz.no. 20).
De gelei-biljetten voor suiker zijn dus alleen noodig
voor den vervoer naar en
op het terrein van toezigt;
Art. 39 der wet van den 23 in het overige gedeelte des
(Vers. Rijks worden dezelve niet
Dec. 1833, no. 71
vereischt.
1834 no. 37).
Art. 40 der wet van den 23
Dec. 1833, no. 71
(Vers.
1834 no. 37) en Res. van den
5 Feb. 1834, no. 108 [Vers,
no. 69).

Art. 40 der wet van den
A Mei 1832, no. 13. (Verz.
no. 76).
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HOEVEELHEDEX.
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i

Beneden dc 10 ponden. .
vrij
Van 10 ponden en daar boren. .
Veraccijnsd wordende om met dc
kwitantien ran den betaalden accijns,
naar eene andere gemeente te worden
vervoerd, moet aan de kwitantien
zijn rastgeheclit, een gelei-biljet van
zegel
vnj

Turf.
Voor den vervoer over het terrein
van toezigt van vijf tonnen en daar
beneden, wordt geen dokument ver
eischt.
Alle gelei-biljetten zijn van zegel vry

Steenholen.
Voor den vervoer over het terrein
van toezigt van kwantiteiten niet te
boven gaande 50 ponden of 6 schepels, wordt geen dokument vereischt.

Alle gelei-biljetten voor den vervoer op hetzelfde terrein, van zegel vrij
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Wetten en Resolutien in
doze van toepassing.

Aanmerkingen
en inlichtiugen.

) Art. 43 en 44 derzelve wet.

Res. von den 5 Junij 1832,
no. 24 B (Vers. no. 88).
Alleen voor den vervoer
Art. 33 der wet van den op het terrein van toezigt
26 Decb. 1833,
no. 72 komen dus gelei-biljetten
(Vers. 1834 no. 38).
te pas in het overige gedeelte
des Rijks worden deArt. 36 derzelve wet en art,
34 van het Reglement van zelve niet vereischt.
den 16 Januarij 1834 J
8 Vers. no. 61).

[

Art. 7 der wet van
28 Dec. 1833, no.
(Vers. 1834 no. 39).
Art. 9 derzelve wet.

Alleen roor den vervoer
'op hct terrein van toezigt
komen dus Gelei-biljetten
' te pas ; in het overige gedeelte des Rijks worden
I dezelve niet vereischt.

AANTEEKENINGEN
Ten dienste van zoodanige Ambtenaren by het
vak der in- en uitgaande regten en accynsen ,
welke, naar aanleiding van art, 320 der algemeene wet van den 26sten Augustus J822,
hel doen van dagvaardingen en andere Jus/iciele
vcrrigtingen, wordt opgedragen.

§ 1. Alle cxploiten, signification of andere geregfelijkc
oklen moeten gedaan worden op de gewone werkdagen
en wel: van 1" October tot den 31° Maart,
tusschen des
morgens ten zes en des avonds ten zes ure, en van den
1" Apiil tot den 30" September tusschen 's morgens ten
tier en des avonds ten negen ure. (1)
§ 2. De ambtenaar het origineel en kopij (2) ter exploitering ontvangen hebbende, behoort, alvorens zich,
op weg te begeven, vooraf te huis in te vullen den datum , waarop hij het exploit doet, cn loo wel het origineel als de kopij te onderteekenen en de ko3ten in te
vullen; dit laatste op eeno boete van vijf f ran ken (twee
Despecifike opgave derzelve behoort
Gulden 30 centen).
even zeer aan den voet van het afschrift als van hel
origineel vermeld te worden.
§ 3. Ter bestemde plaats gekomen,

moet hij aldaar

(1) Het spreekt van zelve dat dewijl de ambtenaren in de gestelde gevallen niet hamlelen all Commisen,
maar als
Deurtnnardcr*,
zij dan ook behooren optevolgen de verpligtingen van laatslgenoetnden, b'jbet Wetboek van Burgerlijke Rcgtsvordering voorgeschreven.
Derhalve kan art. 2.'!5 der algemeene Wet, waarbij het opmaken
van processen-verbaal ook op Zon- en Feestdagen is toegettaan ,
hij het doen van reijterhjke eiploit?u niet iu aanmerking komen.
(2) Mcestal wordt zoo wel de kopij ols het origireel aan de
ambtenaren toegezonden; in het ouigekecrdo goval breugen zij
zelve de kopij in orde.

2

2G
invullen al hetgeen in het exploit en de kopij is opengelatin, als mette voren bekend zijnde, bij voorbeeld :
Wijk,
No. van het huis, voornamen yan de p-edaaeden, enz.
°
§ 4. Voorts duidelijk intevullen (in het origineel en
kopij) den naam van den persoon tot wien hij spreekt,
dat is, aan wien hij zijne exploiten doet, bij voorbeeld:
» aan denzelven in persoon.
• aan Janna Pieterst,
zijne huisvrouw, gelijk
zij mij zeide te zijn.
» aan Cornells Janse,
zijn knecht, boekhouder , breeder enz., gelijk hij mij zeide te zijn.
In het algemeen moet men zoo veel mogelijk zorgen,
dat de exploiten aan den persoon zelve geschieden, en
daartoe den geschiktsten tijd van den dag uitkiezen.
§ 5. Ofschoon eene voorlezing
der dagvaaHing nergensis voorgeschreven, is het echter doelmatig, dat men
den persoon tot wien men spreekt in weinige woorden
bekend maakt met den inhoud der akte , die men notificeert.
5 6. Na de invulling van het : sprekende tot : en van de
invullingen ouder § 3 vermeld, geeft men de kopij af,
en verwijdert zich, zonder zich in eenige gesprekken
over de zaak zelve in te laten.
§ 7. Daar een exploit geschieden mag aan den persoon
zelve, ook buiten zijne woning,
zoo moet de exnloileur
steeds zorgen, schrijfgereedschnp bij zich te hebben,
om het: sprekende
tot: des noods op straat te kunnen
invullen, en alsdan noteren : mijn exploit
doende en
sprekende tot hem zelvenin
persoon, dien ik heb aangetroffen op de markt,
in de straat,
enz.
De voorzorg om het schrijfgereedschap met zich te
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nemen., is bovendien noodzakelijk, daar ligtelijk de persoon, aan wien men het exploit, zelfs aan huisdoet, weigeren kan of buiten staat is, die voorwerpen te verschaffen.
§ 8. Indien de persoon tot wien men spreekt wei<*ert
de kopij aantenemen, kan die in denvoorvloer of op eeno
aldaar staande bank, stoel enz., na behoorlijk ingevuld
te zijn, worden nedergelegd.
§
tijd
het
dan

9. Doch indien men niemand
te huis vindt (en de
te kort is om den volgenden dag terug te komen) moet
exploit aan een. der buren gedaan worden, die alshet origineel viseert.

§ 10. Indien deze weigert zich met de overneming
van het exploit te belasten en het origineel te viseren,
of indien zoodanig persoon niet teekenen kan, zal het
exploit gedaan worden aan den 8 urgcmeester of Assessor
der gemeente , die alsdan het origineel zal viseren.
In beide gevallen
t de exploiteur aanteekoning
doen, zoo wel op het origineel als up de kopij , en achter
dc woorden : sprekende
tot :
raoe

§ 11. Alle doorhalingen of ingelaste woorden, behooren, op den kant, goedgekeurd en de aanteekeningdeswege geparopheerd te worden.
§ 12. De exploileurs moeten een staat (of repertoire)
aanleggen, ten einde, des gevorderd, te kunnen opgeven, in welke zaken en ten bedrage van welke kosten ,
zij geregtebjke akten verrigt hebben, ten einde daarop
in dor tijd de voldoening te kunnen doen bewcrkstelligen.
§ 13. De berekening der taxe en de invulling daarvan . zoo wel op bet origineel als kopij, moet geschieden achter do laatste woorden: waarvan
de kosten bedragen
(1)
(1) Daar ileze kosten verschillende rijn , naar mate van de hiigevoegde kouijen van stukken, of ook van den alstaud van des' ge-
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§ 14. Het is op straffe van regterlijke vervolging
verboden, de exploiten anders dan in persoon te doen,
of de kopij door anderen aan het huis van eenen gedaagde
te doen afgeven, al geschiedt dit ook met toestemming
van den daarbij betrokken persoon.
§ 15. Eindelijk behooren de exploiteurs opmerkzaam
te zijn op de bepalingen van art. 71 van het wetboek
van Burgerlijke Regtspleging, aldus luidende : «Indien
• een exploit nietig verklaard wordt door de schuld of
• het verzuim van den deurwaarder, zal deze kunnen
• veroordeeld worden in de kosten vaa dat exploit,
• alsmede in die der procedure, indien dezelve daar» door mogt nietig gemaakt worden, onverminderd dc
» vorgoeding van schaden en interessen aan de partij,
• naar mate der omstandigheden.»
claagdens woonplaats tot die, waar de ambtenaar geslat'ronneetd
is, loo is daaromtrent geen algemeene regel voorteschrijven, maar
behoort men zich te houden aan die, wellta voor ieder exploit afsonderljjk. worden opgegeven.
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GEERCItC

ADMINISTRATIS DER DIRECTE BELASTINGEN ,

BN UITGAANDE REGTEN Elf ACCIJNSEN,

OPnElDEREilDB AANBERKINGEN OMTRENT
BESTEMMING.

IS-

VOORZIEN VAH
DESZELFS

ALGEMEENE

AANMERKINGEN.

Bij Res. van den 22sten Maart 1020, no. 81, is aan
den Inspecteur-Generaal, Boold- en ArrondissementsInspectears en Controleurs, de verpligting opgelegd om
tegen alle misbruik van matcrieel zorgvuldig te waken
en daarvoor de schuldigen te onderhouden of deswege
rapport uittebrengen.
Bij art, 7 der Res. van den 22sten Novb. 1821 , no. 59,
is aan de Inspecteurs of andere ambtenaren , welke belast zijn met de distribute van het matericel, uitdrukkelijk aanbevolen om te zorgen, dat op de kantoren
geene registers van grooteren inhoud worden in gebruik
gesteld dan voor bet tijdvak, voor hetwelk zij moeten
dicnen, noodzakelijk is.

VOLGORDE DER SERIEN.

I. Directe belastingen.
II. Personele
bclasting.
III. Grondlasten.
IV. / « - m7- era doorvoer en tonnegeld.
V . Accijnsen.
VI. Fabricatie,
VII. Zowf.
VIII. 7wr/.
IX. Peilrekening van hct levend vee.
X . Entrepots,
XI.
Comptabiliteil.
XII. Complabiliteit (algemeen Re-jlement).
XIII. Complabiliteit
(oud).
XIV. ^erschillende stukken.
XV. Personeel.
XVI. Instrument en.
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TITELS

DEIi

Directe

MOD E L L E N .

belastingen.

Vervallen.
Aangifte-biljet voor de onderseheidene aan
het patentregt, onderhevige beroepen en bedrijven.
Suppletoire aangifto als boven.
Aangifte-biljet wegens de patentee, der vaartuigen.
Register van meotbrieven van vaartuigen,
vallende in de termen der bepalingen van label 1 6 , gevoegd bij de wet op het patent van
den 6den April 1823.

Staat der afgegevene meelbricven, voor aan
het patent onderhevige vaartuigen.
Staat aanwijzende den stand der werkzaamheden , betrekkelijk de opmaking der kobieren
voor de personele belasting en de palenten.
Staat aanwijzende den stand der werkzaaraheden , betrekkelijk de opmaking der kobieren
voor de grondbelasting.
Sunt van bet bedrag der kobieren van de
personele belasting.

S3

A A N M E R K I N G E N .

Verkrijgbaar bij de boekhandelaars Gebroeders
GIDNTA i)'ALB Am, te '$ Hage,
a 40 centen pea
bock.

D . Van dit model, ingesteld ter executie ran § 33—35
van de 16de tabel gevoegd bij de ampliatoire wet
yan den 6den April 1823 (Staatsblad
no. 14,
Ver*.
no. 72) en naar aanleiding van art. 32 dor Instructie
voor de scheepsmeters en ijkraeesters, gearresteerdi
bij Res. van den 20sten Oct. 1819, no. 1
(Vers.
1829—no. 151), zijn registers van 40, 20, 10en5vel.
E.

Bij de aanvrage van dit model, daargesteld
executie van art. 46 van voormelde Instructie,
getal titels en binnenvellen optegeven.

tew
het

Worden bij het Provincial? Gouvernement gehouden.
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Staten van oninbare portenvoorde grondbelasting en het patentregt.

Negative certifikaten van dito posten.
Omslagen van reclames voor de grondbelasting , personeel en patentregt.
Register van dvvangbevclen
meenten , inkomende.

II. Personele

uit andere ge-

belasfim

Akte van aanstelling der schatters. (art. 29
der wet.)
Beschrijvings-biljet.

(art. 30

1 § der wet).

Waarschuwing tot het indienen van een ingevuld beschrijvings-biljet. (art, 31 en art.
32 § 1 litt. c. der wet.)
Register der belastingschuldigen voor
personeel ( 1 « , 2 , 3« en U
grondslagen).
e

Register der belastingschuldigen
personeel. (5 en 6
grondslagen.)
e

(

het

e

voor hct

e

Hulpregister voor de aanslagen,
art. 27 § 2 en 7 der wet.

volgens

S3
. . . Hier van zijn titel- en binnenvellen. Deze Staten
zijn daargesteld bij Res. van den 18den Dec. 1835,
no. 39 (Vers.
no. 89) en verkrijgbaar bij bovengenoemde boekhandelaars a f 1.50 per boek.
. . . Verkrijgbaar als boven voor 60 centen per boek.
. . . Worden door de Gouverneurs bekostigd en geleverd.
. . . Danrgesteld bij Res. van den 15den Maart 1834 , no.
204 (Verz. no. 108) en verkrijgbaar bij de voornoemde
boekhandelaars, a / 1 Gl. per boek.

1. Daargesleld bij art. 4 der Res. van den 23s(en Maart
1833, no. 39 (Verz.
no. 33). Dit model wordt niet
door de Admin, geleverd.
2.

Daargestcld bij Res. van den lOden April 1833, no.
no. 47). — Verkrijgbaar bij de boekhan77 (Verz.
a
delaars gebrocders GIUUTA D'ALBANI, te 'aRage,
40 c. per boek.

3. Daargesteld bij art. 4 der Instructie van den l l d e n
April 1833 , no. 28 (Verz.
no. 48). — Verkrijgbaar
bij genoemde boekhandelaars a 60 o. per boek.
\ Daargesteld bij art. 6 der voormelde Instructie. Bij
4a. fde aanvrage optegeven, het getal eerste, tweede en
4Z>. i derde vellen, dat der binnenvellen en van deinleg/ verzamelvellen.
4c. Dit model moet met de pen worden getrokken. Hetzelve is daargesteld bij Res. van den 29s ten Julij
1834, no. 70 (niet in de Venameling
opgenomen).
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Kohier voor de belasting op bet personeel.

6.

Lijst van bet bedrag der huurprijzen, bepaald bij de buurcedels van woningen en gebouwen.

7.

Lijst, boudende vermelding des bedrags van
de bekende verbmingeii van woningen en gebouwen.
Lijst der voorwerpen van den 2den en 3den
grondslag der belasting op het personeel, aanwezig bevonden bij dc algemeene opneming.
Lijst van schattingen en tellingen, gedaan
door de Rijks-schatters , volgens het verlangen
der belastingschuldigen. (§ 2 van art. 28 der
wet.)

9fi.

Lijst van schattingen voor hetmobilair. ( § 3
van art. 28 der wet.)

10.

Lijst der belastingschuldigen, welke voorde
voorwerpen van alle of sommige der vier eerste grondslagen, schatting of telling hebben
gevraagd. (Art. 32 § 1 a der wet.)

11.

Lijst der belastingschuldigen , welker gedane
opgaven, wegens de vier eerste grondslagen
zijn voorgekomen , geheel of gedeeltelijk niet
ovcreenkorastig de waarheid te zijn of te moeten worden herzien. (Id. § 1 6.)

12.

Lijst der belastingschuldigen, welke in het
geheel geen beschrijvings-biljet wegens de vier
eerste grondslagen , behoorlijk ingevuld, hebben ingeleverd. (Id. § 1 c.)

13.

Lijst der belastingschuldigen, die meer dan
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5. Daargesteld bij art. 9 der genoemde Instructie. Bij
de aaorrage optegeven, het getal titel-, binnen-sloten inleg-verzaraelvellen.
} Van deze raodelien, daargesteld bij art. 5 der InWruetie van den 12don April 1833, no. 15 (Vers.
) no. 49) bestaan titel- en inlegvellen.

8 Daargesteld bij art. 5 der Instructie van den 13den
April 1833, no. 35 (Vers. no. 50). Van dit model
bestaan titel- en inlegvellen.
9.

Vasta-esteld bij Res. van den 26sten April 1833, no.
75 (Vers.
no. 61). Van dit model zijn titel- en
inlegvellen.

db. Daargesteld bij art. 3 der Res. van den 14den April
1836, no. 45 (Vers. no. 62). Van dit model zijn
titel- cn inlegvellen.
J°/)Vastgesleld bij Res. van den 26sten April 1833, no.
,I">76 (niet in de Vers, opgenomen).
Yan deze mojg jdellen bestaan titel- en inlegvellen.

S3
een pereeel m de gemeente in gebruik hebbende dezelve met alien by hun beschrijvingsbiljet hebben opgegeven , en van dezulken, wier
aangiiten gebrekkig geoordeeld zijn. (Id. § l d.)
Aanslag-biljetten. (Art. 44 § 1 der wet.)

Sommatie

door de plaatselijke
wet.)

AZ § x der

(Art.

commissie.

Register dor door den Controleur en Zetters
amblshalve bewerkstclligde aanslags-verhoo-ingen, met betrekking tot de voorwerpen % n
den 5den en 6den grondslag. (Art. 37 en 38
der wet.)
Kennisgeving aan den tegenschatter van den
dag en het u u r , waarop de herzicning: zal worden verrigt. (§ 2 art. 32 der wet.)
Uitnoodiging aan den Vrederegter, ora een'
derden schatter te benoemen en te beeedi^en
(

.noo
°«
9Jen JtIei
1833, no. 60.—Art. 33 % I der wet.)
3

V

h

e

t

K

o

n

b e s l

v

a

n

d

Proces-verbaal der schatters.
der wet.)

Registers van elementcn.

Staten van oninbare posten.

e

n

a

(Art 34 S 1
'
s

14. Vastgesteld bij Res. ran den 29sten April 1833, no.
69 (niet in de Vers, opgenomen).
— Verkrijgbaar
bij de boekhandelaars GIBNTA D'ALBABI te
'silage,
a 50 ct. per boek.
15. Vastgesteld bij Res. van den 6den Mei 1833,
(niet in de Vers,
opgenomen).

no. -41

16. Vasfgesteld bij art. 6 der Instructie van den 14den
Mei 1833, no. 58 (Vers. no. 80).

17. ) Vasfgesteld bij art. 6 der Instructie van den 24sten
18. ) Mei 1833, no. 15, (Vers. no. 81).

19. Van deze processen-verbaal, die op ongezegeld papier moeten worden opgeniaakt, bestaan 5 modellen
onder de letters a, b, c, d en e, gearresteerd bij
art. 7 der Instructie van den 24sten Mei 1833, no.
15 (Vers. no. 81); dezelve zijn verkrijgbaar bij de
boekhandelaars GIDBTA D'ALBABI te 's Rage,
aJ 1
per boek.
22. Daargesteld bij Res. van den 22sten Maart 1834,
no. 47 (Vers.
no. 121).
Van dit model bestaan
titel- en inlegvellen.
23. Daargesteld bij Res. van den 17den Januarij 1835,
no. 26 (Vers. no. 28). Hiervan bestaan titel-, inlegen verzamelvellen.
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Kwitantien der Schatters van het personcsl,
wegens hunnc belooningen.
Specification der Schatters voor het personeel,
wegens hunnc reis- en- vorblijfkosten.

III.

Grondlasten.

Staat van schade-opneming, ter regeling van
kwijtscheldiiig of afslagen wegens de groirdbelasting.
lastin^
^
Aanslag-biljetten

IV. In- uit- en doorvoer en tonnegeld. (1)
Register van generale verklaringen bij het
inkorucn uit zee.
Register van triplikaten van generale verklaringen bij het inkomen uit zee (uittereiken
aan de schippers).
(1) Alhet in deze en volgende Serien vermeld Hateriscl, helwe'k
met door de woorden roister, boek oi journaal
i , aanf-eduid
«8 m losse vellen.
"
*
rfjn van 20, 10 of 5 vellen, u.tgezonderd alleen die ran no.
waarvan er ook van 40 vellen vexkrjjghaar zijn.

la,

41

I

Verkrijgbaar bij de bovengenoemde boekhande-

laars a / 1 per boek.

1. In<*esteld bij art. 3 der Instructie van den lsten Sept.
1828, n«s 22 (Vetz.
no. 138). Bij de aanvrage
het getal titel- en binnenvellen op te geven.
...Verkrijgbaar bij de bovengenoemde boekhandelaars
a 60 centen per boek.

1. Art. 10 der algemeene wet.
2.

Art. 11, idem.
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R o s i e r tot ligting of ligterbrieven.
kl r£,? J " f f der generale verk armgen by invoer ter zee (te houden op de
kantoren van lossing).
R

r

a

a a n z u i T e r i

a

F

Register v
consenten, tot provisioned lossmg by mvoer ter zee, van goederen, welke
onderworpcn zijn aan de keuring, r o c S
proeving f meting door
Rijka ambtenaren:
a D

0

Register van volgbrieven en consenten tot
entreposenng ter plaatse der lossing.
J ^
'
,
d o m i n g van volgbrieven en
consenten als voren.
i

f

e

t e r

m

h/£tV

a

n

consenten tot provisioned lossing
el-i
'
' * 5 S ° « « e n bij hct tarief
™ i *
.
de juiste hoeveelheid of
lanthS .
.
j ' «>
om door de belanghebbenden nader te worden geexaminccrd.
I Register van betaalde inkomende regten bij
het aankomen van goederen.
Z P 0

d

c n

o n b

e l t e n d

3

J

Register van volgbrieven.
Register van consenten tot uitvoer van accijns subjecte goederen en van betaalde uitaande regten, waaraan zij kunnen onderworpen zyn.
Register

woiei;!

van
n

betaalde
n i e t

a

a

n

d

uitgaande
e

n

a c c i

i

n s

regten
o n d e

«-
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3. Art. 20, idem.
4.

Art. 23, idem.

5.

Art. 145, 147 en 149 idem.

5a. Art. 95, idem.
56. Art. 95, idem. — Dit model bestaat uit losse vellen.
6.

Art. 122 der algemeene wet.

7.

Art. 118 en 127 der algemeene wet. — Ingevolge
de wet van den 3lsten Mei 1824 , (Staatsblad
no. 36,
Vers. no. 173—1826), zijnde expeditien uit dit register aan hct formaat-zcgel van 15 centen principaal,
onderworpen, bijaldien do kwitantie de 5 Gl. in
hoofdsom cn opcenten , to boven gart.

8. Art. 40, 46, 95 en 98 der algem. wet.
9a. Art. 70, idem. De expeditien nit dit register zijn
aan collecticf zegel onderworpen. (Res. van den
29sten Aug. 1836, no. 32, Vers. no. 132).

o
9Z>. Art. 118 en 127 der algem. wet. — Ingevolge de
wet van den 3lsten Mei 1824, (Staatsblad
no. 36,
Vers.
no. 173—1826), zijn de expeditien uit dit register aan hct formaat-zegel van 15 centen princi-
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Register van akten van afrekening en negative bewijzen in plaats van akten van afrekening.
Begister van akten van uitklaring ter zee.
Register van Inventarissen.
Register van renversalen van dokumenten.

Register van binnenlandsche paspoorten , voor
de circulatie van goederen op het terrein, bij
art. 162 aangewezen.
Register van binnenlandsche paspoorten , VOOT
de kustvaart en den vervoer van goederen over
vreerad grondgebied.
Register van transito-paspoorten.

Register van fjclei-biljetten.
Registers van orders tot couvoijering of bewaking.
Register van
wakers. °

bewijzen

van intrekking der

Register van zuivering.
Register voor de afgifte van bewijzen van
uitslag, te houden door de kooplieden , winkeUers of debitanten, df> het terrein van toezigt.
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paal onderworpen, bijaldien dc kwitantie A
in hoofdsom en opcenten, te boven gaat.
10. Art. 133 in verband met art. 54 der algem.

11. Art. 59, idem.
12. Art. 109, idem.
13. Art. 140, idem. Deze renversalen vervangen ook hot
duplikaat', waarvan bij art. 130 molding gemaakt
wordt.
H . A r t . 157 der algem. wet.

15. Art. 170, idem.

16 Art. 127 in verband methetlOde hoofdstuk der algem. wet. - Ingevolge de wet van d « . 3later, He.
\83i,
(Staatsblad
no. 36 Yerz.no.
173-18-6) ,
zijn de expeditien uit dit register aan het formaat-zerel van 30 centen principaal onderworpen, bijalS n de kwitantie de 5 Gl. in hoofdsom en opcenten
te boveu gaat.
17.0vergenomen in de Scrie Accijnsen,
onder no. 10.
18. Art. 153 cn 15* der algem. wet.
19. Als voren.
20. Art. 158 der algem. wet.
21. Art. 188 en 189, idem.
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Register van paspoorten tot weiding van roe.
(Vervallen.)
Register van consenten tot lossing van P-oe^eren or, den uitvoer aangegeven, doch waarvan de u.tvoer bij de daarop gcvolgde aangifte
met moet plaats hebben.
Register van vrijbrieven voor schippers, vaste
veren bevarcnde.
Register van meetbrieven voor vaartuigen
onderhevig aan het tonnengcld.
Register van lastbrieven of kwitantien voor
betaald tonnengeld.

de

Staat van ingeklaarde schepen.
zeesijde.)
Staat van geloste schepen.

(Invoer

aan

(Idem.)

Staat van ingevoerde goederen. (Invoer
de landzijde
en langs de
rivieren.)

aan

Staat van ingeladene goederen. (Uitvoer
zeezijde.)

aan

de

Staat van uitgeklaarde schepen.
zeezijde.)
aan de

(Uitvoer

Staat van uitgevoerde goederen.
(Uitvoer
aan de landzijde
en langs de
rivieren.)
Staat van uitgevoerde transito-p;oederen.
(Doorvoer
aan de
zeezijde.)
Staat

van

uitgevoerde

transito-goederen.
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22. Art. 5 § 4, idem.
24. Art. 142, idem.

25. Art. 184, idem.
28. Art. 301, idem.
27. Art. 305, idem. — Ingevolge de wet van den 3lsten
no. 36 , Vers. no. 173—1826),
fllei 1824, (Staatsblad
zijn de expeditien nit dit register aan het forraaatzegel van 15 centen principaal onderworpen, bijaldien de kwitantie de 5 Gl. in hoofdsom en opcenten te bovengaat.
28. Do modellen no. 28 tot en met 41 zijn daargesteld
bij de Instructie van den lsten April 1825, no. 137
(Vers.\ no. 30).

48
(Doorvoer
ren.)

aan de landzijde

en langs de rivie-

Staat van ingevoerdo vrije-goederen.
voer aan de
zeezijde.)

(In-

Staat van ingevoerdo vrije-goederen. (Invoer aan de landzijde en langs de
rivieren.
Staat van uitgevoerde vrije-goederen.
voer aan de zeezijde.)

(Uit-

Staat van uitgevoerde vrije-goederen. (Uitvoer aan de landzijde en langs de
rivieren).
Staat van uitgevoerde vrije transito-goederen.
(Doorvoer aan de
zeezijde.)
Staat van uitgevoerde vrije-fransito-goederen. (Doorvoer
aan de landzijde
en langs
de
rivieren.)
Order tot bewaking.
Verklaring liij invoer langs den Rijn.
Akte van borgtogt.
Vrij brief.
Meetbrief van de Iadingsplaats der schepen,
steenkolen aanbrengende.
Bewijs van uitklaring.
Register van ontvangst buiten-vuur- ton- en
bakengeld.
Register van ontvangst binnen- vuur- ton- en
bakengeld.
Register'van afgegevene bewijzen aan landbouwers tot vervoer van granen.

49

42. De modellen no. 42 tot en met 45 zijn beslemd voor
de Rijnvaart.

46 Ineesteld bij Res. van den lOden Febr. 1835, no.
'61 {Vers. no. 140—1836).
48.1
Ingesteld bij Res. van den 31slen Maart
49!jno. Ul~(Vers.
no. 91).

50. Bedoeld bij de wet van den 29sten Dec. 1835
no. 41, Vers.no.
173).

1838,

(Staatsblad
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"V. Accijnsen.

(1)

Register van aangiften van bedrrjf.

Rekening-courant met de kooplieden, wegens goederen aan den accijns ^(onderworpen.
(Zout, seep,
binnenen buitenlandsch
gedisteleerd.)

Register van rekeningen met de bierbrouwers en azijnmakers (groot
formaat).
Idem

Idem

(klein

formaat).

Register van openstaande rekeningen voor,
op termijnen van crediet, ingeslagon wijn of
suiker.
Register van Schat-biljetten.
Regiter van aangiften van slagtvec,
voor schatting wordt gevraagd.

waar-

Register van eigen aangifteo der waarde van
het slagtvee.
(I) Alle de in deze serie gerangsehikte registers zijn van 20, 10
of van 5 vellen, ten zij zulks , in de kolom van aanmerkingen, anders mogt zijn aangewezen.
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L

Art. 12 en 22 der wet op het zout; art. 9 op het
geslagt; art. 10 , 11 (in verband met de Res. van den
2den"April 1833, no. 50, Vers. no. 31) en art. 36,
39 en 44 der wet op het gemaal; art. 6 van die op
het buitenlandsch gedisteleerd.

2.

Art. 3 der wet op het zout; art. 20 op dc zeep;
art. 5 der wet op het buitenlandsch en art. 43 op
het binnenlandsch gedisteleerd.

3 en 3a. Van dit model zijn ook registers van 2 en van
1 vel.
36. Art. 8 en 10 der wet op de suiker en art. 3 en 4
van die op den wijn.
4. Art. 2 der wet op het geslagt.
4a. Art. 2 § 2 of art. 19 § 4 derzelver wet. Bit register
kan, met eene klcine verandering , ook in de steden ,
alwaar tarieven voor de waarde van het slagtvee zijn
ingevoerd, worden gebruikt, te weteu, door bet
woord schatting doortehalen en in de plaats tc stellen
het woord waging , of door achter de omschrijving van
het ter slagting aangegeven beest te stellen de woorden : ter opneming ran de zwaarte.
(Res. van den
20sten Jan. 1829, no. 54, Verz. no. 10).
46. Art. 19 § 3 derzelver wet.
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Register ran Kwitantien van het geslagt.
(vervallen.)
(vervallen.)
(vervallen.)
Register van ontvangst der admodiatie op
het gemaal.
Register van accijns-kwitantien.

Register van accijns-kwitantien.

Register van aangiften tot overschrijving van
aan den accijus ondervvorpene goederen, op
doorloopend crediet ingeslagcn.
Register van consenten tot binnenlandschen
vervoer van goederen, aan den accijns onderworpen , doch waarvan die nog niet is betaald.
Register van gelei-biljetten met zegol.
Register van gelei-biljetten zonder zegel.
Register van aangifte van overmaat.

12,

Register van verschijndagen van termijnen
van crediet voor bieren,
asijnen en suiker.
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5.

Art. 6, idem.

6c. Art. 64 der wet op het gemaal. — Deze registers
zijn niet grooter dan van 10 of van 5 vel.
7.

Voor den accijns op het zout,
binnen-en
buitenlandsch gedisteleerd
de seep cn de steenkolen , deze
laatste voor zoo veel betreft de betalingen van gedeeltelijken accijns voor kolen, ten behoeve van fabrieken of trafiekcn. (lies, van den 27sten Oct. 1836,
no. 77 Verz. no. 162). — Van dit model zijn oob
registers van 2 vel.

76i«. Voor den accijns op den wijn,
bier,
azijn,
suiker
en steenkolen,
de laatste alleen, voor zoo veel betreft de betaling ter aanzuivcring van termijnen van
crediet. (Res. als boven). — Van dit model bestaan
ook registers van 2 vel.
8.

Art. 7 der wet op het zout; art 22 op de zeep;
art. 21 op het buitenlandsch en art. 60 op het binnenlandsch gedisteleerd.

9. Zie ten aanzien van de bestemming van dit register,
het stuk omtrent de vervoerbiljetten, bladz. 144 van
het Jaarboekje van 1833.

i

Art. 168 der algem. wet. Zie voorts de tabel voorkomendeop bladz. 14 van dit Jaarboekje en bladz,
69 van het Jaarboekje van 1836.

11. Art. 13 der wet op het buitenlandsch cn art. 52 der
wet op het binnenlandsch gedisteleerd, mitsgaders
art. 8 der wet op den wijn.
12. Van dit model bestaan ook registers van lOOTc'len.
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13.

li.

Register van toegestane verlenging van dokumenten, gediend hebbende tot den inslag
van wijn,
zout,
binnenen
buitenlandsch
gedisteleerd.
Peilrol.

Bewijs van gedar.e peiling.

Staat van consent-biljetten, afgegeven tot
uitslag van dranken, onder genot van doorloopend crediet, om elders, dan ten kantore van
Ontvangst over de plaats der aflevering, te
worden vcraceijnsd.
(vervallen.)
Register van bewijzen der zwaarte van het
slagtvee.
Register ut supra.
Register van ontvangst en accijns-biljetten
voor het geslagt.
Register van consenten tot hct doen van den
inslag van accijns-goederen, ten dieoste van
i'abrikanten en trafijkanten, onder genot van
vrijdom van accijns.
Register van consenten tot het doen van den
uitslag van accijns-goederen als voren.
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13. Deze registers zijn ran 10, 5 en 2 vellen, en zijn
bestemd in de gevallen bij de voorlaatste zinsneden
van art. 28 der wet op het zout; art. -41 op de zeep ;
art. 38 op het buitenlandsch, en art. 77 op het binnenlandsch gedisteleerd.
!4. "Van dit model zijn ook registers van 2 vellen. Dit
en het volgende numaier dezer serie zijn daargesteld
bij Res. van den 26 Julij 1824, no. 120 (Verz. no.
107).
15. Deze peilbewijzen dienen ook, ingevolge § 6 van het
6de lid der Res. van den 2den April 1833, no. 50
(Verz. no. 31), in het geval voorzien bij art. 49 der
wet op het gemaal.
16. Daargesteld bij Res. van den 18den Febr. 1825, no. 26
(Vets.
no. 16).

18. 1 § 4 van art. 19 der wet op het geslagt. Daargesteld bij
19. JRes. van den lOden Jan. 1829 , no. 10 (Verz. no. 6).
20. Dit register dient voor het geval, dat de accijns wordt
geheven bij waardering naar een tarief, volgens de
zwaarte van hct vee. (art. 19 § 4 der gemelde wet.)
21. ) Deze registers zijn van 10, 5 , 2 en 1 vel; do22. J zelve zijn d.wgesteld bij de Res. van 16deu
JMei' 1832, no. 25 B (Verz.
no. 84), en dienen in
de gevallen, bedoeld bij art. 4 en 5 derReglcmenten ,
belreflende den vrijdom van accijns op do zeep en
de brandstoilen, ten dienste der fabrieken en trafieken, mitsgaders tot gelijksoortig oogmerk voor den
vrijdom van den accijns op den azijn, volgens art.
2 en 3 der Res. van den 23sten Junij 1832, no. 15
B (Vers. no. 1G0); voor dien op het binnenlandsch
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Register van ontvangst en accijns-biljetten
voor den accijns op het gemaal.
Register van consent-biljetten tot het malen,
het zij van onbelast, het zij van van den
accijns vrijgestelde granen.
Register van consent-biljetten met duplikaten, tot het ligten van graan of meel uit de
schepkist.
Register van aangiften voor de stijfselmakers.

Register van consent-biljetten tot het aan
bakkers zenden van gekneed brood of meel.
Bewijs van het aan den bakker bezorgd gekneed brood of meel.
Jaarlijksche opgaven van den vrijdom van
accijns.
Register van inslagen met vrijdom van den
accijns.
Lijst der afgegevene kwitantien voor accijns
van turf, die op de rekening van het jaar
voor de afgifte der consenten , gebragt zijn.
Recapitulalie-staat der rekeningen van doorloopend crediet, waarvan het saldo op een volgend
jaar is overgebragt.
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gedisteleerd, volgens Res. van den 5den Febr. 1836,
no. 76 (Ferz. no. 18), en voor den vrijdom op het zout,'
ingevolge Res. van den 16den Mei 1832, no. 25 B
(Verz. no. 84).
23. Art. 5 der wet op het gemaal.
24. Art. 6, idem.
25. Art. 33, idem.

28. Dit register dient in het geval, omschreven bij het
3de lid der Res. van den 2den April 1833 . no. 50
(Verz. no. 31).
27. Daargesteld bij litt. c van het 6de lid der Res. van
den 2den April 1833, no. 50 (Verz. no. 31).
28. § 2 van art. 43 der wet op het gemaal.

30. Daargesteld bij Res. van den lOden Decb. 1834 no
60 (Verz. no. 2—1335).
'
31.1ngesteld bij Res. van den 17dcn Febr.
112 (Verz. no. 35).
M r 33
o W(Verz.
Si.)
s

l

d

b

9

ooT
no. ^133),
R

a n d e n

2

9

s

t

e
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S-

1836,

no

1836, no.
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VI. Fabricatie. (1)
Register van aangiften van beroep voor de
brouwers en azijnmakers.
Idem voor de branders.
Register der ruimte van bet vaatwerk.

Processen-verbaal van waterijking ofroeijing
of verzegeling van kuipen, tobben en ketels.

Register van declaratien tot het maken van
veranderingen in de werktuigen.
Register van aangifte der werkzaamheden
der bierbrouwers en azijnmakers der 2e en 3e
klasse.
Register van aangifte van azijnmakers der
lste klasse, om bieren naar hunne fabnekente
vervoeren.
Register van aangiften om te stoken.
Register van aangiften tot vervaardiging van
gisU
Register van aangiften, welke na
tive verklaring worden gedaan, tot
deren der uren van ruw stoken, en
dering der werkzaamheden voor de

de primihetveranvermeerbranders,

(1) Al de register, dein icrie tijn van 20. 10 en
lalki in de kolom. van aamnerkingen ander. mogt inn aangewezen.

59

Art. 5 cn G d d wet op de bieren en azijnen.
l i . Art. 4 der wet op het binnenlandsch gedisteleerd.
2. Hiervan bestaan alleen titels en binnenvellen, waarvan het getal bij de aanvrage moet worden op^eiyeT * PnH.
S
l d b'j Res. van den 29sten
Jan 1824, no. 96 (Ferz. no. 18), cn wordt alleen on
de Ontvangers-kantoren gehouden.
(Res. van den
23sten Feb. 1831, no. 21 (Ferz. no. 99).
e n

3.

model

is

d a a r

e s t e

Art. 2 § 2 der wet van den 2den Jan. 1832, no. 2
\ n \ ?°" ^ »
°P
c p ; art.
10 en 22 der wet op het binnenlandsch gedisteleerd.
en art. 7, 9 en 32 op de bieren.
9

a r t - 8

e

n

1

3

d

e

r w

e

t

d

o

z e

i.

Art. 14 der wet op de zeep; art. 24 der wet op het
binnenlandsch gedisteleerd, en art. 11 van die op da
bieren.

5.

Art. 13 der wet op de bieren.

8.

Art. 25 der wet op de bieren.

7. Art. 33 en 37 der wet op het binnenl. gedisteleerd.
8. Art. 33 § 8 derzelver wet in verband met de Res
van den 13den Decb. 1826, no. 76 (Fers.no.
165)
9.

Art. 34 derzelver wet en art. 35 van die op de bieren.

GO
alsmede voor de aangiften der azijnmakers ran
de 2de klasse, voorgeschrcven.
10.

11.

Register van aangiften van verhindering in de
werkzaamheden in de branderijen en brouwerijen , uithoofde van ongeval.
Akte van toelating tot abonnement voor de
branders, voor het resultaat der aangiften tot
stoken.

12.

Verzamelstaat der aangiften tot brouwen.

13.

Staat der fabrieken.

14.

Register van aangiften van berocp voor zeepmakers en zeepzieders.

15.

Register van aangiften voor de werkzaamheden der zeepmakers en zeepzieders.

T i l . Zout. (1).
1.

2.

Register van aangifte en consenten tot gradering.
Register van aangifte tot inslag vau ongeraftineerd zout.

(I) Alle de tot deie oerie behootende registers xijn ton 20, 10
eu 5 vellen,,

Gl

If) Art 36 der wet op het binnenlandsch gedisteleerd,
de laatste § van art. 18 der wet op de bieren.
en
11. Art. 31 der wet op hot binnenlandsch gedisteleerd-

13 Daargesteld bij Resolntie van den 23slen Febr. 1831,
no 27 ( Vers. no. 99 ). Dezelve worden alleen in de
Arrondisseraents-Inspectien en bij het Provincial
touvernenicnt gehouden. (Res van den 13den Johj
1831, no. 42
(Vers. no. 138).
14 Riervan bestaan alleen registers van 10 en van 5
•dten. Dezelve dienen in de gevallen , bedoeld b.j art.
3 11 der wet op de zeep.
15. Art. 15 en 17 der wet op de zeep.

1. Art. 32 der wot op het zont.

*W^ *« «JgJ
d

De modellen no. 2 tot 11 zijn
vin de Re»lementen, gearresteerd by Kon. beslm
Z
van den 30sten Mei 1817, ( J . « . 167—1826) en van den 31sten July 1817, no. *
(Vers no 168-1826) op den rrijdom van den accijns op het zout, ten dienste van de visseherijen

S^aTers van

besluit van den lOden Juny 1825, no. 5- K^er .
no. 72) omtrent den verkoop van ruw zout, tn het

klein.
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Vervoer-biljelten van zout voor de visseberij.
R o s i e r van v ervoer-biljet ten van ongeraffineerd zout, uit het entrepot naar Loord der
vaartuigen.
Register van consenten tot weder inslap- van
toruggebragt ongeraffineerd zout.
Register van teruggebragt geraffineerd zoot.
Register van aangifte tot overschrij ving van
geraffineerd en ongeraffineerd zout.
Register van aangevoerde en gelosto visch.
Register van consenten tot inslag van onge•affineerd zout bij de winkeliers.
v
n J X kabeljaauw.
lVr"
voerde
L

e

t

a

a

l

d

e

P

r e m i e n

™

o r

aange5

Register van contra-bewijzen van afschrijving
van geraffineerd en ongeraffineerd zout.
Register van betaalde premien voor uitsrevoerde haring of kabeljaauw.
S

Register van vervoer-biljetten van ongeraffineerd zout naar boord der vaartuigen.
Register van consenten tot weder insla°- van
teruggebragt ongeraffineerd zout.

G3

Gi

vm.
Regtdiere

Turf.
Veenderijen. (1)

Register van aangifte en consenten tot vervening.
Nadereopgaven, overeenkomstig art. Zl der
wet,
Declaratoir door de meters en taxateurs . ov-reenkomstig art. 13 der wet.
Taxatie-biljet.
Joumaal voor de Ontvangers en voor de meters en tax.ateu.rs, voor bet jaarlijks geveende.

Lijst of memorie van de door de Ontvangers
raaandelyks afgegevene consenten.
Lijst der door de meters en taxateurs,
liedcn °
8.

n

t
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n
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e
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a v e

we-

van veen-

Lijst der door de meters en taxateurs wekclijks getaxeerde partijen.

(t) Al de modellen roor de reguliere veenderijen lijn daarRe»teld
» . van 4en 12den fflaart 1834,
. 49 (Vers. io. losf.
R e

n o

05

1. Deze registers zijn van 20, 10 en 5 vel, en dienen
tot het aanvragen, zoo wel als tot de afgifte van
consenten tot vervening, volgens art. 7 en 8 der wet.
2. Dit model behoort voor de vcenlieden, zoo wel bij
de Ontvangers als bij de meters en taxateurs, die dagelijksin de veenen zijn, te kunnen worden verkregen.
3. Voor hen verkrijgbaar op de Ontvangers-kantoren.
A. Moeten door de meters en taxateurs worden opge3
maakt en aan de veenlieden bezorgd. (Art. 16 der wet.)
5. Dit jouraal is van 20 en 10 vellen, en moet zoo wel
door d j ' ntvangers als door de meters en taxateurs,
afzonderlijk, gedurende den verveentijd, geregeld
worden bijgehouden en daarin dadelijk voor iederen
veenman, welke consent heeft verkregen, eene rekening geopend.
8. Door do Ontvangers aan den Controleur der veenderijen intezenden. Art. 8 der Instructie van den 16den
Jan. 1834, no. 92 (Vers.
no. 102).
7. Behooren bij de Ontvangers voor de meters en taxateurs verkrijgbaar te zijn. Het gebruik van dit model
is voorgeschreven bij art. 5 cn 12 der Instruction van
den 16den Jan. 1834, no. 92 (Vers. no. 102 en 103).
8. Dit model heeft dezelfde strekking voor de taxatien
als no. 7 voor de metingen.

6G
Kennisgeving, houdende opgave
jaarlijks door iedor geveende.

van het

Opgave, ingevolge art. 28 der wet.
Register der rekeningen , welke jaarlijks met
de voenlieden worden geopend.
Declaratie van
en taxateurs.

Irreguliere
Register
l e.-venirg.

belooning voor de

Veenderijen.

van aangiften

en

meters

(1)

consenten

tot

Register van biljetten tot vervoer uit het
veen naar de plaats van in- of opslag.

Journaal voor do commisen, belast met het
opnemen en taxeren.
Taxatie-biljet (art. 13 van het Reglement),
Lijst der door de Ontvangers maandelijks
afgegevene consent-biljetten.
Staat van gedane opnemingen en taxatien.

Kcnnisgeving, houlendo
jaarlijks door elk geveende.

opgave

van het

(I) Alle de modellen voor de irregnliero veenderijen lijn daargesteld bij Res. van den 12dcu Maart 1634, no. 48 (Vers, so. 105).
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11. Deze registers zijn van 10 en 5 vel, en derzelver gebruik is bij art. 9 der Instructie van den 16den Jan.
1834, no. 92 (Vers. no. 102), voorgeschreven.
1

12. Moeten aan de Ontvangers-kantoren verkrijgbaar zijn.

13. Tot bet aanvragen zoo wel als tot het afgeven der
consenten tot verveening , volgens art. 5, 6, 7 en 8
van het Reglement. Deze registers zijn van 10 en 5
vellen.
14. Deze registers zijn van 10 en 5 vellen en voor de
gemecnte-besturen verkrijgbaar bij de Arrondissements-Inspectcurs. Derzelver gebruik is voorgeschreven bij art. 18, 19 en 20 van het Reglement.
15. Volgens art. 5 en 6 hunner Instructie van den 16den
Jan. 1834, no. 92 (Vers. no. 104).
16. Volgens art. 10 van dezelfde Instructie.
17. Door hen aan den Controleur der veenderijen in te
tenden , volgens art. 15 der Instructie van den 16den
Jan. 1834, no. 92 (Vers. no. 102).
18. Door de commisen aan hunnen Controleur in te
zenden, volgens art. 11 der Instructie yan den 16den
Jan. 1834, no. 92 (Vers. no. 104).
19. Volgens art. 25 van het Reglement.
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Opgave, ingevolge art. 29 yan het Reglement.
Register der rekeningen, welke jaarlijks met
de veenliedcn worden geopend.
Declaratie van belooning voor de Gemeente
Desturen,
Declaratie van belooning voor de Controleurs en Commisen der accijnsen.

Turf-Algemeen.
Register van kwitantien voor den accijns.
Staat van herziening voor den aanpeil, zoo
wel voor de eersto als voor de jaarlijkschc
Staat van vergclijking van den aanpeil.
Staat van duplikaat-kwitantien.
Staat van premien , den veenliedcn toekomende,

ingevolge art. 27 der wet.

IX. JPeilrekening van het levend
vee. (1)
Aanteekening van den voorraad levend vee.
(I) Alio de modcllen dezer »erie zijn ingestcld ler executie van
{ I van art. 19 der wet op bet (jcn'.agt.
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21. Deze registers zijn van 10 en 5 vel, en derzelver
gebruik. is bij crt. 28 van het Reglement vastgesteld.

24. Deze registers zfjn van 20, 10 en 5 vel. (art. 30 der
wet en art. 30 van het Reglement).

27. Art. 30 der wet en art. 30 van het Reglement.
28. Daargesteld bij Res. van den 6den Febr. 1835, no.
102 (Vers. no. 42).
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Aanteekening der bergplaatsen.
Idem van inslag.
Consent tot in- en uitslag.
Aangifte tot het over doen van vee door den
eenen vleeschhouwer of slagter aan den anderen.
Verklaringen van het sterven
slagt noch veraccijnsd vee.

van niet ge-

Peilrekening-boeken.
Peil-bewijzen.

X. Entrepots.

(1).

Register van bewijzen van in entrepot genomene goederen.
Algemeen register van den staat der entrepots.
Register van certifieaten tot bekoming van
dokumenten tot uitvoer.
Register van consenten tot transport van goederen van het eene entrepot naar het andere,
in dezelfde gemeente.
Register van renversalen voor ingetrokken
bewijzen van in entrepot genomene goederen.
(I) Alle de in deze serie gebragte registers zijn van 25 , 20, 10
en 5 vellen , ten zij zulks in de kolom van aanmerkingen anders
mogt zijn aangewezen. Het gebruik dezer modelleu is bij derzelver
benanjjng genoegzaam aangcdiud.
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G.

Van 20, 10 cn 6 vellen.

1. Van dit model zijn ook registers van 50 vellen.
2. Van dit model z i j n ook registers van 40 vellen.
3. Van dit model zijn ook registers van 50 vellen.
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6.

J

Register van in- en uitgevoerde goederen.

7.

J Aanvrage en autorisalio tot sluiten en ontsluiien der entrepots, ea proces-verbaal van
het verrigte.

8.

Register van verleende automation tot sluiten en ontsluiten der entrepdts.

9.

Rekening-courant der sluit- en ontsluitgelden.

10.

Register van waarschuwing wegens versckuldigde pakhuishuur of toezigt-kosten.

11.

Register van ontvangst van pakhuishuur,
sluit- en ontsluitgelden.

12.
13.

Register van ontvangst en uitgaaf,
Staat van afrekening van sluit- en ontsluitgelden.

14.

Extract nit het algemeen register.

15.

Staten van den toestand der kas.

16.

Afrekening der restitution.

17.
18.

Jaar-rekeningen.

XI.

Comptabiliteit.

Journaal van ontvangst voor de directe belastingen.

7*

6. Van dit model zijn ook registers

van 50 vellen.

8. Van dit model zijn ook registers van 50 vellen.

1. Van 40, 20, 10 en 5 vellen. Ingesleld bij Res. van
den 22sten Januarij 1823, no. 6 (Verz. no. 7).
4
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la.

Journaal wegens voorloopige ontvangsten op
de personele belasting en patenteD.

2.

Journaal van ontvangst voor de in- en uitgaande regten.

Journaal van ontvangst voor de accijnsen.
Kasboek.
(Vervallen.)
Reparti tie-staten.

(Vervallen.)
Staat van ontvangst en uitgaaf van de opcenten op de directe belastingen , ten behoeve
van de gemeenten.
Staat als voren op de accijnsen.
Declaratie of staat van percents-gevvijze belooning.
(Vervallen.)
Staat van oninbare posten wegens den accijns
op het gemaal bij adinodiatie.
F.egister-memoriaal van contentieuse zaken ,
welke hanleiding hebben gegeven tot het in
bewaring nemen van aangehaalde goederen.
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la. Van 10, 5 en 2 vellen. Ingesteld bij Res. van den
17den Oct. 1828, no. 1 (Vers. no. 153).
2. Van 20, 10 en 5 vellen. Ingesteld bij Res. van den
22stcu Januarij 1823 , no. 8 (Vers, no. 7). Dit model
wordt, volgens Res. van den 31sten Maart 1836, no.
141 (Verz. no. 61) , ook gebruikt vour de ontvangsten wegeus het binnen- cn buiten vuur-, ton cn
bakengeld.

3. ) Van 40, 20, 10 en 5 vellen. Ingesteld bij Res. van
4. ) den 22sten Januarij 1823., no. 6 (Verz. no. 7).

10. Ingesteld bij de Instructie, gearrcsteerd bij Res. van
den 31sten Dec. 1831, nu. 88 D (Verz. no. 13 —
1832).

Daargesteld bij Resolutie
1826, no. 144 (Verz.no.

van den 31stcn Januarij
17).

17. Ingesteld ter executie van het Reglement, gcarresteerd bij Kon. besluit vau den loden Aug. 1833
(Staatsblad
no, 56).
18. Ingesteld bij Res. van den 31sten Dec. 1831, no.
83 B (Verz.
no. 13
1832).
Dit register wordt
alleen gehouden door de Ontvangers van do consignatie-kas.

19.

(Vervallen).

20.

Register van kwitantien van "geconsignee; de
gelden wegens boeten.

21.

Register van ontvang en uitgaaf wegens geconsigneerde gelden.

22 en 23.

(Vervallen).

U.

Staat van ontvangst en uitgaaf wegens geconsigneerde gelden opde directe belastingen,
in- en uitgaande regten en accijnsen.

25.

Staat van aandeelen, toekomende aan het
pensioenfonds, wegens boete op de directe belingcn enz.

26.

Staat van aandeelen in de verdeeling van
boeten, toekomende aan het fonds van proceskosten.

27.

Generale Staat van ontvangst en uitgaaf wegens geconsigneerde gelden.

28.

Register der leges en emolumenten.
(oud no. 75
Comptabiliteit).

29.

Maandstaat der leges en emolumenten.
(oud no. 76
Comptabiliteit).

30.

Generale Staat der leges en emolumenten.

31.

Jaar-rekening der leges en emolumenten.
(oud no. 78
Comptabiliteit.

(oud no. 77

Comptabiliteil).

20. Van 20, 10, 5 en 2 vellen. Ingesteld bij Res. van
den 31slenJ Dec. 1831, no. 88 B (Vers.
no. 13—
1832).
21. Yan 20, 10 en 5 vellen.

Ingesteld als boven.

24. Ingesteld als boven.

25. | Bij do aanvrage het getal tUel- en inlegvellen op
26. |tegeven. Ingesteld rJ» boven.

27. Ingesteld als boven.
28. Daargesteld bij Res. van den 6den Nov. 1820, no.
103 ( Vers.
no. 34—-1834), ook ter executie van het
Kon. besluit van den 22sten Maart 1824, no. 47,
en de Res. van den 3lsten Maart daaraanvolgendo
no. 237 (Vers.
no. 47). Van dit model bestaan
alleen titel- cn inlegvellen, waarvan het getal bij
de aanvrage moet worden opgegeven, en waaruit men
dan het register zamenstclt.
29. )
30. \ Daargesteld als boven.
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Proces-verbaal van verificatie der administrate van de Ontvangers der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen.
Staat der ontvangstcn, gedaan op de directe
belastingen, admodialie op het gemaal, veefonds en het regt op de mijnen.
(vorige dienst).
Staat als voren.

(loopende dienst).

Traktements- staten.

Traktenients-kwitantien.
Declaration voor do schatters van het slagtvee.
Register, aanwijzende bet bedrag der kohieren.
Register van betaling van vaste traktementen.
Register van inschrijving van percents-gewijze belooning der Ontvangers.
Staat van het resultant der verificatie van
de comptabiliteit der geconsigneerde gelden.
Register van aanteekening bij het Provinciaal
Gouvernement van het onzuivcr bedrag der op
de onderscheidene kantoren werkelijk gedane
betalingen van traktementen.
Register van gestelde borgtogten.
(oud no. 29
Comptabiliteit).
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32. Ingesteld bij de Instructie van den 17den Mei 1323,
no. 76 (Vers. no. 71).

33. ) Voor zoo veel het gemaal belreft, daargesteld bij
34. /Res. van den 7den April 1826, no. 160 (Vet s. no. 54).

35. Bij de aanvrage de titel- en binnenvellen optegeven.
Ingesteld bij de Instructie van den 30sten Dec. 1826,
no. 68 (Verz. no. 163).
36. Ingesteld als boven.
37. Daargesteld bij Res. van den 20sten Febr. 1829, no.
51 (Vers. no. 38).
38. Van 80, 70, 60, 50, 40, 3 0 , 20, 10 en 5 vellen.
Wordt alleen bij het Provinciaal Gouvernement gebruikt.
39. ) Van deze modcllen , die alleen bij het Provinciaal
40. J Gouvernement worden gebvuikt, bestaan niet dan
titel- en binnenvellen, waarvan het getal bij de
aanvrage moet worden opgegeven en waaruit dan de
registers worden te zamengcsteld.
41. Ingesteld bij dc Instructie, gearresteerd bij Res. van
den 31sten Dec. 1831, no. 88 B (Vers. no. 13—
1832).
42. Van deze modellen, die alleen bij het Provinciaal
Gouvernement worden gebruikt , bestaan niet dan
titel- en binnenvellen, waarvan het getal bij de
aanvrage moet worden opgegeven en waaruit dan do
registers worden te zamengcsteld.
.13. Van 20, 10 en 5 vellen. Dit model dient voor al
de gevallen, waarin, volgens de algemeene wet van den
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Kennisgeving van het annvang nemen of ophouden der hetalingen aan ambtenaren.

Kennisgeving van installation,
overlijden vau Ontvangers.

aftreding of

Proces- verbaal van verificatie der boeking van
kwitantien, wegens de directe belastingen.
Register van aangiften tot overschrijving en
debitering van den accijns.
Kwitantien wegens belooning der veesohattera.

Comptabiliteit

(Algemeen

Reg-lenient). (1)

Maandstaat van eenen Ontvanger,
(loopende dienst.)
Idem, idem, (vorige dienst.)
Idem van eenen Arrondissements-Inspecteur.
(loopende dienst.)
(1) Alle <le in deie serie voorkomende modellen zijn uitvloeisels van het algemeen Reglement op de comptabiliteit van.het Rijk j
en zijn daargesteld bij de Res. van den 8sten Dec. 1825, no. 76

( Vert. no. 178).
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26sten Aug. 1822, borgtogten behooren te worden
gesteld.
44. Van deze modellen , die alleen bij het Provinciaal Gouvernement worden gebruikt, bestaan niet dan titel-en
binnenvellen, waarvan het getal bij de aanvrage moet
worden opgegeven, en waaruit dan de registers worden
te zamengesteld.
45. Dit model wordt alleen bij het Provinciaal Gouvernement gehouden.
46. Ingesteld bij Res. van don 12den Aug. 1829, no. 43
(Vers. no. 84).
47. Van 20, 10, 5 en 2 vellen.
. . . Daargesteld bij Res. van den 20sten Febr. 1829 , no.
51 (Verz. no. 38), en verkrijgbaar bij de boekhandelaars Gebroeders GIOHTA D'ALBAIU te '» Hage , a / 1 ,
per boek.

4. Bij de aanvrage de titel- en binnenvellen optcgevcn^
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t.

Idem , idem, (vorige dienst.)

11.

Idem van eenen Provineialen Gouverneur.
(loopende dienst.)

11(7.

Idem, idem, idem, (vorige dienst.)

12.
12A.

Idem, idem, idem , met onderscheiding van
hoofdsom en verhooging. (loopende dienst.)
Idem, idem, idem,

(vorige dienst.)

Borderel van bewijzen van uitgaaf, overgestort bij den Administrates van's Rijks Schatkist.

(«)

Algemeene verzamelstaat van de ontvangsten,
overstortingen en betalingen, gedaan op de
directe belastingen, in- en uitgaande regten
en accijnsen.

XIII.

1.

7.

Comptabiliteit

(Oud).

Register van kwitantien van geconsigneerde
regten.
Register van waarschuwingen tot
jvan regten,

betaling
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5.

Bij de aanvrage de titel- en binenvellen optegeven.

12. Bij de aanvraag de cahiers optegeven.

(a). Bij de aanvrage het getal titel- en binnenvellen op
te geven.

1.Dit register dient ook voor premien, nitgeloofd tei
lake van misbruik van den vrijdom van accijns op
de brandstoffen.
7. Van 10 en 5 vellen. Ingesteld bij art. 17 van het Reglement op de comptabiliteit van den Uden Junij 1819.
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Akten van verificalie.
Idem, wegens verkeerde toepassing der wet
of tarief.
Idem, voor restitutien, wegens verkeerde berekeningen.
Idem , voor restitutie, wegens verkeerde toepassing der wet of tarief.
Akte van verificatie tot restitutie.
Proces-verbaal van sluiting van registers.
Idem, met recapitulation.
Staat van inhoudingen (pensioen-fonds) op
traktementen en belooningen.
Declaration.

Gedetailleerde staat van te doene betalingeu.
Staten van justitie-kosten.

XIV. Verschillende

Stukken. (1)

Register van ontvangen, gedistribueerd en in
gebruik gesteld materieel.
(1) Bij de aanvragen van het matprieel, in deze 9erie onder no.
1 , 5 en 6 gebragt, moet het getal titel- en binnenvellen worden
opgegeven, waaruit men dan zelve de registers zamenstelt.
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50.
51.,
52. ( Deze modellen zijn daargesteld ter executie van
53. )het Reglement op de comptabiliteit, van den Rden
54. U u n i j 1819.
56 *
57.
1

68 Van dit model bestaan titel- en binnenvellen.
' Dezelve dienen voor alle kosten en "pretentien ten
laste van het Rijk, in zaken van de directe belastingen , i n - en uitgaande regten en accijnsen.
69. Van dit model bestaan titel- en inlegvellen.
73o. Dicnt tot het bij Res. van den 7den Aug. 1828,
no. 46 [Vers. no. 132), voorgeschreven oogmerk.

I.

Daargesteld bij art. 6 der Res. van den 22sten
vember 1821, no. 59.

so
2.

Staten van handteekem'ngen derjamb tenaren.

5.

Register van contentieuse zaken.

0.

Staat van contentieuse zaken.

XV.

Personeel.

3.

Tableau van personele beschrijving der ambtenaren en geemploijeerden.

1,

Alphabetische staat, behehende voordragt
van ambtenaren.
Idem van Ontvangers.

5.

XVI. Instrumenten.
1.

Cachetten, k f

(1)

1.18.

(1) De Instrumenten, waarbij de piijien rijn genoteerd, moeten
floor de ambtenaren word en betaald , de overigen worden kosteloot
door do Adm. geleverd.

£7

5. ) Daargesteld bij de Instructie van den 27sten Aug.
6. ) 1823, no. 1. (Vers. no. 134).

3. Voor dit model moet bij de aanvraag het getal titelen binnenvellen worden opgegeven, waaruit men
dan zelve liet register zamenstelt.
^ J Worden bij bet Provinciaal Gouvernement gehouden.

1 Het is volgens iles. van den 8sten Junij 1832, no. 9
B (Verz.
no. 20), geen volstrekt vereischte, dat
ieder ambtenaar van een cachet zij voorzien , maar
men acht het voldoende als men er een aan elk kantoor
en op elken post voorhanden hebbe. De cachetten_ hebben thans geen bijzonder merk meervoor elke Provincie.
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2.
3.

Thermometers, a / 5. 50.
Vochtwegers, a / 3. 75.
Roeistokken, a /

1.67.

Plombeertangen, a / 8.

6.

Wijnmoerglazen.

7.

Pekel we gers.

8.

Priseerlooden.

9.

Priseertange n.

10.

Jaarletters.

11.

Eigen merk voor iederen Scheepsmeter.

12.

Rrjks-wapens.

13.

Nummerijzers.

14.

Wapens.

IS.

de Letter B.

16.

de Letters V. Z.

17.

Plombeertangen en looden roorde Rijnvaart.

18.

'Veenstokken, a/6.50.
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1. \De prijzen zijn alzoo bepaald bij Res. van den 5den
2. Novemb. 1824, no. 78 ( Ferz. « o . 165) en de verant3. (woording daarvan gcregeld bij Resolutie van deu 6Clen
J U H e i 1830, no. 79 (Verz. no. 68).
5. Voor de tnngen zijn ook afzonderlijko stempels . tegen
/ 3 . per stuk, verkrijgbaar. even als de prrjs der
geheele tangen te betalen volgens Res. van den6den
Mei 1830 , aangehaald hierboven.

H*.l Gereedschappen voor de Scheepsmeters cn Ykmees12. (ters.
13. /
14. Art. 28 der wet op do zeep.
15. Art. *4 derzalver wet.
16. Art. 1 derzelver wet.
17. Volgens de Instructie, betrekkelijk de Rijnvaart .van
den 17den Maart 1827, en de Res. vau den 8sten
Sept. 1831, no. 74>.
17. Art. 13 der wet op den turf.

|

EXTRACT wil het Reglement
op de
Comptabiliteit, gearresteerd
den Uden Junij 1819, door
den toenmaligen
Staatsraad , Directeur
Generaal der in-en uitgaande regten en
accijnsen,
voor zoo ver dit Reglement nog kan geacht worden in werking te zijn , en wat betrejt de booking der ontvangslen
in de registers,
en de verificatie en opneming van dezelve door de Verificateurs
en Controleurs,
toigelicht
uit eenige
en Instructien
, nopens dat
latere Resolutien
gedeelte der Comptabiliteit,
uitgevaardigd.

Volgorde

der nummers

in de

Registers.

Art. 6. De nuraraers in de registers van ontvangst der
in- en uitgaande regten en accijnsen, zullen elkander
«eregeld inoeten volgen, zoodat het eerste numiner in
een tweede deel, onmiddellijk het laatste nuramer in
het vorige deel, zal moeten volgen.
tVijse

van boeking

der ontvangene

tommen.

Art. 7. Het bedrag der ontvangene somraen, zal in
den tekst zoo van de strook, als van de expeditien, in
letters worden uitgedrukt, en vervolgens in cijferletters
worden herhaald in de koiommen tot dat einde geschikt.
Wijze

van optelling

en

transportering.

Art. 8. Deze koiommen zullen, na den afloop van iede-
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ren dag, worden opgoteld en de totalen der bladzijden
zullen gedurende den loop van den dag, en niet verder,
worden getransporteerd; zoo dat het totaal van eenen
vorigen dag niet hij den ontvangst vau den loopenden
dag, zal geadditionneerd worden.
Redres

van

abuizen.

Art. 16. Geene abuizen , plaats gehad hebbende in het
transporteren' der sommen, uit de registers op de kasboeken, zullen mogen worden geredesseerd door middel
van uitschrappen of doorhalen , maar zullen de'.elvedoor
gemotivcerde posten moeten worden hersteld, en ingeval
het transport te hoog mogt zijn, door aftrekken, en
wanneer hetzelve te laag mogt bevonden worden, door
bijtellen ; hetwelk in alien gevalle door de Controleurs
zal moeten onderzoclit en door hen gecertificcerd worden.
Register

ran

waarschuwingen.

Art. 17. De Ontvangers zullen aanleggen en houden
een register van waarsciiuwingen tot betaling van regten , hetwelk hun zal dienen om de benoodigde waarschuwingen aan den belastingschuldigen , overeenkomstig
de bepalingen der wet, te kunnen doen plaats hebben;
en welk register zal zijn ingerigt- overeenkomstig model
no. 7.
Verbod

om 's Rijks penningen

met andere te

vcrmengen.

Art. 10. Op pocne van suspensic is den Ontvangers
verboden het vcrmengen van de penningcn die hunne
Administrate concernere?i, met gelden , die aan hen in
eigendom toebehooren , of welke op eenige manier aan
hunne zorg of opzigt moytcn zijn tosvertrauwd.
Van hel

Zejelregt.

Art. 20. Volgens Resolutie der Hoofd-Adm. van den
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30sten Decb. 1822, no. 7 {Vers. no. 5 — 1823), zijn
aan het formaat zegel onderworpen, do expeditien uit
de navolgcnde registers van de serie in- uit- en doorvoer :
1°. het register no. 7, inkomende
2°. het register no. 9 B , uitgaande
3°. het register no. 27, lastbrieven
van betaald
tonnengeld.

paspoorten.
paspoorten.
of
kicitantien

4°. het register no. 16,
transito-paspoorten.
De drie eerste aan het formaat-zegel van 15 centen
prineipaal en de laatste aan dat van 30 centen principaal,
voor zoo ver naraelijk de op de expeditie gestclde kwitantie de som van / 5., hoofdsom cn opcenten daaronder
begrcpen, te boven gaat (art. 39 § 1 der wet van den
16den Junij 1832, Staatsblad
no. 29), in verband met
art. 4 der Ministeriele Res. van den 2den Januarij deszclven jaars, no. 26 B (Vers. no. 5).
Voor alio kwitantien van betaalde accijnsen wordt
hct colleclief-zegel berekend op 10 percent van het
voile bedrag der kwitantie, en dus met inbegrip van dc
opcenten voor het Rijk en het syndikaat. (Wet van den
24sten Decb. 1829 (Staatsblad
no. 76) in verband met
de Min . Resolution van den 3den February 1830, no.
23, en van den 18den Junij daaraanvolgende, no. 81
0

(Vers.

no. 24 en 91).

Het collectief zegel op de vervoer-biljetten (register no.
9 accijnsen)
wordt, ingevolge de wetten van den 2den
Januarij 1832 (Staatsblad
no. 2, 3 , 4 en 5), voor zoo
veel betreft de accijnsen op het sout, het binnen-en
buitenlandsch

gedisteleerd,

de suiker

en het geslagt,

bere-

kend op 50 centen hoofdsom. Deze bepaling is bij do
wet van den 4den Mei 1832 (Staatsblad
no. 13), ook
toepasselijk gemaakt op den accijns op de seep, en bij die
van den 26sten December 1833 (Staatsblad
no. 73) op
den accijns op de steenkolen.
Met opzigt tot bet collectief-zegel op de consent- en
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gelei-biljetten, raadplege men de tabel op bladzijde 14
Tan dit jaarboekje opgenomen.
Volgens eene explicatie, gegeven bij Res. van de HoofdAdmin. in dato 29 Aug. 1836, no. 32 (Fetz.no.
132),
moet op de consenten tot uitvoer van aceijns-goederen
(no, 9a in- uit- en doorvoer)
het collectief zegelregt
worden geheven en berekend als volgt:
I . Voor hct zout, geslagt,
buiten-en
binnenlandsch
gedisteleerd , de suiker en de zepp , op 50 centen.
2°. Voor de steenkolen , op 10 centen.
3". Voor den wijn , het bier en den azijn , volgens de
tarievcn , vervat in de wetten van den 27sten Julij en
den 2den Aug. 1822 (Staatsblad
no. 20 en 32).
Moetende het bedrag van dat zegelregt, voor zoo veel
even bedoelde consenten betreft, in het register worden
geboekt en tot dat einde eene kolom op hetzelve mctde
pen worden getrokken.
Alle de bovenstaande regten op het formaat- en collectief zegel, worden op het gemelde bedrag berekend,
zonder dat echter do expeditien van den gewonen zegelstempel zijn voorzien.
s

Verantwoording

en boeking

van het

Zegelregt.

Art. 21. Het beloop van het zegel zal als een afzonderlijk prodnkt worden beschouwd, en afzonderlijk worden ontvangen en gehouden; mitsdien zal op iedere
kwitantie, van welke overeenkomstig het voorgaande
artikel het zegelregt moet worden ingevorderd , het bedrag van het zegel worden uitgedrukt en in dit montant vervolgens afzonderlijk geboekt en verantwoord, in
voege als dit alles door de registers, journalen, staten
enz. zal worden aangewezen.
Breuken

van centen bij de berekening

van

traktementen.

Art. 66. Bij dc berekening der traktementen , zullen
de breuken, minder dan ecne halve cent bedragende,
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worden verwaarloosd , terwijl roor eene breuk , meer
dan een half bedragcnde, een halve cent zal worden
berekend.
Als voren,

ten behoere

tan het

pensioen-fonds.

Art. 67. Bij de berekening van hetgene ten behoeve
van het pensioen-fonds wordt ingehouden, zullen de
breuken ten voordeele van het fonds geforceetd worden,
in diervoege, dat men voor al het gene minder dan een
halve cent bedraagt, een halve cent zal rekenen, cn
vooral hetgeen meerder dan een hahe cent beloopt,
een geheele cent zal worden genomen.
VAR

D E

VERIFICATIB

Aanhechtingen

V A R

REG1STEBS,

tan de expeditien
registers.

BOEKEN

ER

J O C K R A L K R .

aan de strook

in de

Art. 228. Alle expedition , welke uit de registers van de
Ontvangers worden afgegeven, zullen aan destrooken,
waarvan dezelve zullen zijn afgeschciden , worden teruggebragt ; deze aanheehting zal met naauwkeurigheid
moeten geschieden door middel van eene reep papier ,
te plakkcn aan de regterzijde van den strook, en de
afgesneden expeditien, en deze bciden afgescheiden
stukken zoo veel mogelijk op dien voet weder aan elkander
le hechton ; deze bepaling, voor de goede orde en het
gemak der examinatie en verificatie onmisbaar, zal
niet vermogen te worden nagclaten , zullende mitsdieu
te dezen aanzien de ambtenaren met de nicest mogelijke
naauwkeurigheid toezien,
Bij eene speciale circulaire van de
Hoofd-Administratie, in aato bden Julij 1821, no, 201, is op de naauwkeurige oprolging der in dit artikel
voorgeschrevene hepniinorn,
ernstig aangedrongen,
en ook wel
htjzonderwanbeEolen
om tooral de inkomende pas5
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poorlen,
te doen intrekken
en aan het
register,
waaruit die zijn afgegeven , aan te hechten ; zijnde
de Controleurs
nadrukkelijk
uitgenoodigd,
om bij
de visitatie der kantoren
zich daarvan
te verzekeren.
-By art. I9lvan het Koninklijk besluit van den Gden Junij 1819 , no. 1 is overigens bepaald;
« dat alle kwi» tantienvan
betaling , zonder onderscheid , uit een
m register met strooken zullen moeten worden
gegeven,
B cn bij behoorlijke volgorde , zonder eenige
intcrhet af geven
van
» missie,
af geleverd;
wordende
» kwitantien
op los papier,
op straffe van
desti» tutie, verboden. »
Verificatie

en opzcnding

der

registers.

Art. 229. Do registers en boeken van de Ontvangers
zullen, door de Controleurs behoorlijk worden gevisiteerd, en daarna door de Verificateurs geverifieerd,
overeenkomstig de bepalingen, bij de respective instruction voor deze ambtenaren, en bij dit Reglement, vastgesteld.
Volgens
de explicatie,
gegeven bij Resolutie
der
Hoofd-Adm.,
in datoSden Sept. 1825 , wo. 18 (Verz.
no. 113), moet de visitatie der registers en boeken,
waarvan
in bovenstaand
arlikel gesproken
wordt,
minder beschouicd worden eene grondige
verificatie
te zijn, dan wel een middel,
om zich te verzekcren ,
in het algemeen.
van de regelmatigheid der handemoetende bij
denzelven,
lingen van den Ontvanger,
alle afwijkende
of verkeerde toepassingen der wet
meer bijzonder met betrekking tot het tarief der regten
van in- uit- en doorvoer,
dadelijk en zonder uitstel
verbeterd worden , ten einde voor te komen , dat dezelve zich niet herhalen, zoo long de
Verificateur
niet in staat is geweest, om te dien aanzien
zijne
aanmerkingen aan den Ontvanger te doen ioekomen.
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Roe zeer voor het overigein
plaatsen,
alwaar de Controleur slechts een kantoor heeft gade te slaan, of dat
in die , waar meer dan een Controleur verblijft,
en
dus de kantoren can meerder belong zijn , de opneming van dezen ambtenaar zich ook uitstrekt
tot alle
en in de geringste deelen der comptabiliteit,
men
in het algemeen van de Controleurs niet kan vorderen dat zij zich zouden onledig houden met eene
grondige en eindelijke opneming van de comptabiliteit,
en zij dus niet verantwoordeltjk
kunnen
die later in de
worden gesteld voor de misslagen,
comptabiliteit
van de onder
hun toezigt
gestelda
Ontvangers,
zullen onldekt worden. Niet te min,
zullen zij , zoo veel zulks van hen afhangt,
medewerken , om de aanmerkingen
voor te komen, waartoe de
eindelijke opneming aanleiding zoude kunnen
geven.
Intusschen
valt hel nasien der journalen
en der kasboeken in de verpligting der Controleurs,
omdat zij
alleen door het inzien
en nagaan can de boeken,
den stand der ontvangsten
kennen en zich
verzedat de Ontvanger
geene gelden in
keren kunnen,
kas gehouden heeft, die hij had moeten over slorten ,
en dat deszelfs
maandstaat
met
naauwkeurigheid
is
opgeniaakt.
Volgens de thans bestaande verordeningen
op de comptabiliteit , worden de registers en boeken niet meer
ijoverifieerd
door de
Arrondissements-Inspecteurs,
soo als primiticelijk
bij het arresleren
van het Reglement op de comptabiliteit,
was voor geschreven.
Deze Hoofd-Ambtenaren
ontvangen de registers met
hel saldo-wnrk,
wanneer
de laatste verificatie
derzelve van de Controleurs is afgeloopen,
en zenden
dezelve
aan den Verificateur op.
Rezwaren

voor

te min berekende

regten.

Art. 230. De Controleurs en Verificateurs, bij hunne
visitation en verification, eenige abuizen ontdekkende,
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ten gevolge waarvan de Ontvangers te weinig regten
mogten hebben berekend, of aan den Lande vernntvvoord, zullen de Ontvangers, voor zoodanig te weinig
berekende, of te weinig verantwoorde regten , in ontvang bezwaren, en hetzelve ten hunnen laste uittrekken, wanneer de abuizen uit verkeerde addition of andere verkeerde uilrekeningen zijn voortgesproten, en daarbij te werk gaan op den voet, als hierna breeder zal worden omschreven , edoch, wanneer de abuizen uit eene
verkeerde toepassing van de wet herkoinstig zijn, zal
de zaak op eene gedetailleerde manier gebragt worden
ter kennisse van den Gouverneur der Provincie, ten
einde de fouten, naar aanleiding van eene gepaste decisio, doch in conformiteit van dit Reglement zouden
kunnen geredresseerd worden.
Deze kennisgeving, door do Controleurs aan de Arrondissements-Inspecteurs te verrigten, zal moeten geschieden door het intermediair van den Verificatcur;
en zal in alien gevalle van eene akte yan visitatie of
verificatie gebruik gemaakt worden.
Restitutie

van te teel ontvangene

regten.

Art. 231. De Controleurs en Verificateurs, bij hunne
visitatien en verification, eenige abuizen ontdekkende, ten
gevolge waarvan de Ontvangers te veel regten mogten
hebben ontvangen, berekend of verantwoord, zullen
daarvan behoorlijk verslag en voorstel tot restitutie doen,
en daarbij te werk gaan op den voet, als hierna breeder
zal worden omschreven.
Geene reslilulien,
om hel even of dezelve voortspruilen ,
hetzij nit verkeerde berekeningen,
het zij uit verkeerde of faulire applicatie der icetof gegevene
voorschriften , en die ten gevolge ran de visitatie terificatie van
de registers, boeken of journalen zouden moeten tcorden geeffecuceerd, zullen door middel van eene akte
van visitatie of verificatie ter executie worden
gebragt.
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wanneer het. bedrag derzelver,
principaal
en opcenten te zamen genomen , de som van vijltig centen niet
te boven gaat; vooruehoudens
het regt der
geinteresseerden , om de restitutie op den gewonen voet te kunnen
reclameren.
De Controleurs,
en Verificateurs behoeven in bovenvermeld geval ook geene akten van visitatie of rectificaontdekken
tie op te maken ; zij zullen echter, bij het
van ahuizen , in de termen can vorenstaande
verordeningen vallende,
deswege aanteekening
maken op het
register, op de folios en bij het nummer,
alwaar
ieder
( Art. d en 2 der Instructie
van de
abuis is ontdekl.
Hoofd-Adm. in dato 22 Januarij 1820, no. 70.)
Exhibitie

der comptable

stukken
kantoren.

bij

de visitatie

der

Art. 232. De Controleurs zullen bij hunne visitatien,
zich even als de registers, ook de penningon en da
stukken , waarop eenige uitgaven zijn geschied, de reeepissen van stortingen , in een woord, alle representative
waarden doen exhiberen.
Te plaatsen

arrest

op de registers

en

boeken.

Art. 233. De Controleurs zullen, bij iedere visitatie,
door het stellen van een wel ingerigt, en, door hen onderteekend , arrest, op do registers en kasboekeu , ; «
geschrift, en nimmer in cijferlelters daarvan, en van
het bedrag derzelve , moeten doen blijken.
Bevoegdheid

der Gouverneurs
tot het doen
van abuizen en
omissien.

redresseren

Art. 23-i. De Gouverneurs worden gekwalificeerd om
wegens alle zoodanige abuizen, eireuren en omission,
welke uit verkeerde additien of andere verkeerde uitrekeningen , zijn ontstaan, en welke bij de visitatie of
verificatie der boeken en journalen van de Ontvangers
ziju ontdokt, het te veel ontvangene te doen terug geven
op den voet, zoo als hierna breeder zal worden aan-
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gewezen, zonder echter deze aulorisatfe tot eenige verkeerde handelingen, die , het zij uit abusive opvatting
van gegevene voorschriften, of fautive appHcatie van
de bepalingen der wet, of van de voorschriften van het
tarief zijn voortgesproten, te mogen uitstrekken.
Bevoegdheid

der Gouverneurs
tot het passeren
ringe
abuizen.

van ge-

Art. 235. Het wordt aan de Gouverneurs vrij gelaten,
om kleine en weinig betcekenende , bij de visitatie of
verificatie der registers en journalen ontdekt wordende,
erreurs, ten gevolge waarvan, door hen restitutie moet
verleend worden, te passeren, en hetmontant daarvan,
ten voordeele van den Lande, te laten verblijven.
De som tcelke,
ten gevolge van de visitatie of verificatie van de registers,
boeken of journalen , moet
Gouverneurs,
worden gerestitueerd,
doch welke de
krachtens art. 235, de bevoegdheid hebben , om, uithoofde van weinige belangrijkheid,
ten voordeele van
het liijk te laten verblijven,
wordt bepaald uiterlijk op
twee gulden voor iederen belastingschuldige
, principaal en syndikaat te zamen genomen,
voorbehoudens
hot rogt der geinlerreseerden,
om de restitutie
op den
gewonen voet te kunnen reclameren.
(Art. 5 der Instructie van listen
Januarij 1820, no. 70).
Restitutien

voor te veel gedane berekeningen
de Eoofd-Adm.
toetestaan.

door

Art. 236. Alle overige restitutien, welke zouden moeten worden verleend ten gevolge van abuizen, bij de
visitatie of verificatie der registers en journalen geconstateerd, zonder onderscheid, zullen door de Generale
Administrate moeten worden toegestaan.
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Regularisalie
der
restitutien.
Art. 237 (1). De restitutien,
om het even of
dezelve
liet gevolg zijn van speciale disposition , of wel van akten
van visitatie
of verificatie,
moeten niet in uitgaaf gebragt , maar beschouwd worden als vermindering
van
regten en dus van de opbrengst worden
afgetrokken.
hebben op de looDeze af trekking zal altijd plaats
pende dienst,
zonder
in aanmerking
te nemen,
tot
welke dienst het object behoort, tot welke de
restitutie
heeft aanleiding
gegeven.
De restitutien
zullen worden afgetrokken
op dat register van ontvang van het regt, waartoe
de te restitueren som behoort,
en hetwelk ten kantore
gcopend is
op het oogenblik dat de restitutie
werkelijk ter executie
icordt gelegd , met naauwkeurige
inschrijving
der orders ,
in welke dezelve zijn gefundeerd,
en welke orders met
de afgegevene
kwitantie
behoorlijk
genommerd,
bij de
gezegde registers zullen verblijven
en met dezelve iot
justificatie
worden overgelegd.
(Art. 5, 6 en 7 der Instructie van de Hoofd-Adm. in dato dden Feb. 1820, no.l).
Wijze van redres der bezwaren
door de
Controleurs.
A l t . 239. De Controleurs zullen, bij het ontdekken
van abuizen in prejudicie van's Rijks kasse, deze abuizen , in overeenkonist van art. 230 redresseren , door middel van den Ontvanger, voor het le min verantwoordde,
in het register van het regt, waartoe het te min verantwoordde behoort, te bezwaren als het abuis uit eene
verkeerde berekening herkomstig is , en tot dat einde op
eene in het register te verblijven expeditie in hetzelve
register, het te min verantwoorde regt, bij eenegenoteerde post uittetrekken, doch wanneer het abuis uit eene
verkeerde applicatie der wet is ontstaan, de bij dat artikel voorgeschreven kennisgeving doen, bij akte , overeenkomstig model no. 49.
(I) Dit arlikel uit het Reglement is vervallen en vervangen door
de bepalingen, die daarvoor in den tekst, in de plaats zijn gesteld.
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Wijze

c a n redres

der beswaren

door

de

Verificateurs.

Art. 2-40. De Verificate urs, zullen bij het ontdekkcn
van abuizen, in prejudicie van 's Rijks kasse, ter gelegenheid van hunne \i;ilatien en verifieatien, dezeabuizen, in overeenkonist met art. 230, redresseren door
middel van den Ontvanger VOOT bet te min verantwoordde , te doen bezwaren, en zulks in het register van
hetzelfde regt, waartoe het te min verantwoord le behoort,
als het abuis uit verkeerde berekeningen berkomslig is;
doch wanneer het abuis uit eene verkeerde applieatic
der wet is ontstaan, de bij dat artikel voorgesebreven
Itennrsgeving doen.
Tot dat einde zullen door hun worden opgeniaakt de
akten van visitatie of verificatie, overeenkomstig modellen no 50 en 51, en daarin de gezegde abuizen naauwkeurig worden omschreven , en waarvan, bij de registers
in dewelke de abuizen eijn geconstateerd, een behoorlijk
afschrift zal verblijven.
Voorbehoudens
het regt der Adiniiiistratie
en hel maken van aanteekeiiingen
in de noot op art. 235 vergedispenseerd
van het
meld,
zijn de Verificateurs
opmaken van aktes van visitatie
en verificatie,
in
gevalle van forcjinenlen
(bezwaren in ontvang)
wansijndikaat
neer het bedrag derzelve , pi incipaal en
de somma van vijftig centen
te zamen genomen,
tiiet te boven. gaat, ten ware deze erreurcn
zoodadat dezelve het
nig vermenigvxihligd
mogten zijn,
aanzien
van onschuldige
dwaling veriiesen , en het
voorkomen
van opzettelijk
verzuim,
kwade
tronw
onkuntie verkrijgen , als wanneer
of te verregaande
opgeniaakt
dadelijk de gewone akten zullen worden
met een speciaal rapport worden
opgeen dezelve
van de
Hoofd-Adm.
zonden. (Art. 3 der Instructie
1820, no. 70).
in dato listen
Januarij
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Verslag

door de Hoofd-Ambtenaren
te doen tan de
bevondene
erreuren.

Art. 241. De Controleurs en Verificateurs zullen ,
wanneer bij hunne visitatien of verification blijkt, dat
de Ontvangers te veel berekend of verantwoord hebben,
daarvan behoorlijk verslag doen, en daarbij alle de,
door hun geconstateerde , erreurs, naauwkeurig moeten
omschrijven ; diensvolgens zal, behalve alle zoodanige
ophelderingen en information, als ter zako kunnen dienen, bij deze omschrijvingen moeten worden uitgedrukt,
op welk register, hetzij van inkomend, hetzij van uitgaand regt of anderzins, de erreurs en verkeerde berekeningen ontdekt zijn, met indicatie tevens van het
nummer der expeditie, waarop de regten te hoog mogten zijn uitgelrokkcn, naauwkeurige opgave der namen
van de regt hebbenden, en juiste omschrijving van het
te veel verantwoordde, die ten gevolge van verkeerde
berekcningen, optellingen, of nithoofde van andero
oorzaken, zullen hebben plaats gehad, alles in dier
voege, dat daaruit blijke, op welk folio, op welken
post en hoedanig het crreur is geconstateerd.
Vervolg

van art. 241.

Art. 242. De Controleurs en Verificateurs, zullen
het voorsz. verslag, bij de visitatie of verificatie, moeten
opmaken naar de omstandigbeid , in verschillende rapporten, in welke rapporlen zullen worden begrepen in akten van visitatie voor de Controlems en van verificatie
voor de Verificateurs, welke zullen worden ingerigt
overeenkomstig modellen nos. 52, 53, 54 en 55.
Het eene verslag zal behelzen de abuizen, welke uit
zoodanige verkeerde handelingen zijn ontstaan, die ten
bijzondercn nadeele van pariiculieren of wel van de
Ontvangers zelve, zouden kunnen loopen, en die door
de Gouverneurs, overeenkomstig art. 234 van dit Reglement, kunnen worden gercdresseerd.
Het andere verslag zal behelzen de abuizen, welke
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uit verkeerde opvattingen van gegeven voorschriften,
of uit fautive applicatien van de bepalingen der wet,
of van de voorschriften van het tarief, of uit andere
zoodanige verkeerde handelingen zijn ontstaan , als welke, ingevolge art. 236 van dit Reglement en krachtens
art. 61 der Instructie voor de Gouverneurs in dato
16den November 1823, no 88 [Verz. no. 5—1824) door
do Generale Administrate zullen moeten worden geredresseerd.
Bemoeijingen
der Gouverneurs
uit de voorschriften
drie voorgaande
artikelen
voortvloeijende.

der

Art. 244. De Gouverneurs de gezegde rapporten , vervat
in de boven bedoelde akten van visitatie en verificatie ,
hebbende geexamineerd , en vermeenende, de restitution
in het eene rapport vermeld, naar aanleiding van art.
234 van dit Reglement, te moeten verleenen, zullen de
daarvan opgemaakte akten tot dat einde bekrachtigen ;
en de executie daarvan doen plaats hebben, terwijl zij
wegens verkeerde opvattingen of
de kennisgevingen,
fautive application der wet of tarief, overeenkomstig
art. 230 van dit Reglement en art. 61 hunner Instructie
van den 16den Novb. 1823, no. 88 , en vervat in het andere rapport, met hunne consideration aan de Generale
Administrate ter decisie zullen opzenden, in voege als
zulks, door de form der akten, breeder wordt aangewezen.
Wijze

op welke de restitutien
aan de belanghebbenden moeten
geschieden.
Art. 245. Dadelijk zal de bij de verleende restitutien
geconcerneerde Ontvanger de teruggave der geaccordeerde sommen , doen plaats hobben, tegen kwitantie ,
door de belanghebbenden op de akten te stellen, en bij
aldien de belanghebbende, zich, tot den ontvangst der
verleende restitutie niet mogte presenteren, zullen de
Ontvangers alle mogelijke devoiren aanwenden om de-
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zclvc te doen opsporen, ten einde de voldoening der
restitutie naar behooren te effectueren, onder gehoudenheid om van hunne aangewende pogingen ten genoege
van de Administrate, le doen blijken.
Dadelijke

aansuieering

der

bezwaren.

Art. 246. Dadelijk zal het bedrag waarmedede Ontvangers of comptable ambtenaren in ontvang mogten worden
bezwaard, moeten worden aangezuiverd en in 's Rijks
kas overgebragt.
Reclame

door de comptabelen
uitgelrokkene

tegen de tenhunnen
bezwaren.

laste

Art. 247. Bijaldien de comptabele ambtenaren mogten
vermeenen met zoodanige bezwaren in ontvang geen genoegen te kunnen nemen, wordt het hun vrij gelaten,
zich deswege aan den Gouverneur te kunnen adresseren,
mits alvorens de snmnien, ten hunnen laste uitgetrokken , zijn aangezuiverd, en daarvan behoorlijk doende
blijken, en in geval dat er eene akte van revisie is
opgemaakt, door eene behoorlijke aanteekening, op dezelve gesteld.
Beoordeeling

der reclames door de

Gouverneurs,

Art. 248. De Gouverneurs zullen geene klagten over
gedane fournissementen van ontvangsten vermogen te
ontvangen, veel minder over dezelve te delibereren, ten
zij alvorens de aanzuivering heeft plaats gehad, en daarvan voldoende is gebleken.
Vervolg

van art. 248.

Art. 249. Alle geheel of gedeeltelijke verleende kwijtschelding van geforccerde ontvangsten zal casu quo, bij
wijze van restitutie, op den gewonen voet moeten plaats
hebben.

•108
Recapitulation

op de registers

tan

ontvangst.

Art. 256. Ach'erin ierler register, boek of journaal,
hetwelk heeft gediend om dadelijk op hetzelve ontvangst
to effectueren , zal worden geformeerd eene behoorlijke cn
wel ingerigte recapitulatie van de lotalen der folio's ; welke
lotalen in de gedachte recapitulatie zullen moeten worden gebragt, zoodanig als dezelve zich werkelijk in de
registers , boeken of journalen bevinden, uilhoofde
dat alle abuizen zullen worden geredresseerd , door middel van den Ontvanger te bezwaren, of door het effectueren van restitutien.
De in dit artikel bedoelde recapitulatien
moeten,
volgens eene circulairc der Uoofd Adm. in
dato22sten
Januarij 1820. no. hi$,opde 0 ntvangers-kantoren
zelmodellen
ve , worden opgemaakt op daartoe bestemde
dot daarop
no. 5 6 e » 5 7 (Comptabiliteit), zoodanig
maar alleen die foniet alle folio's van liet register,
lio's , welke de ontvangst van iederen dag zullen hebben opgeleverd,
moeten voorkomen. — Daar de modellen no. 58 en 57 (Comptabiliteit) voorde bedoelde recapitulatien , inzonderheid
wat de registers van ontvangst der Accijnsen betreft,
niet wel zijn
ingerigl,
wordt in sommige Provincien
de recapitulatie op het
laatste hlad van elk register ingeschreven . of ook wel,
het geen zoo het schijnt verkieslijker
wordt geacht, op
een half of geheel vel gewoon schrijfpapier
opgemaakt,
teru-ijl alsdan bij het laatste register van elk soort van
regt of als accijns,atmede op een los vel papier,eene generate recapitulatie
of verzameiing
ran die der verschillende registers wordt gevoegd,
ten einde alzoo
het totaal van den opbrengst van elk soort van regt
of accijns over het geheele dienstjaar,
aantewijzen.
Arrest door den Verificateur bij de eindelijke reoisie der
registers op dezelve te
plaatsen.
Art. 257. Zoodra de visitatie of verificatie van ieder
register of journaal is gceindigd en geheel tot stand.

109

* sbrairt, ml de Verifiealeur overgann, om daarvan , door
Let stellen van een arrest te doen blijken, waarin tevens door hem, met uitdrukking van het getal, naauwkeurig zal worden opgenoemd , behandeld en omschreven
de akten van visitatie of verificatie, die tot justificatie
van het register, waarvoor een zoodanig arrest, zal
worden gesteld, bij hetzelve zijn en moeten worden
overgelegd.
Proces-verbaal
van
sluiting.
Art. 258. Dit arrest zal worden vervat in een
lijk proces-verbaal van sluiting, overeenkomstig
dellen no. 56 en 57, en in vocge voormeld
Kesohreven op een afzondcrlijk behoorlijk vel
?ietwelk, nadat daaraan alvorens de akten van
en ^erificatie gchecht zijn, zal worden gevoegd
register of journaal, waartoe hetzelve behoort.

behoorde moworden
papier ,
visitatie
by het

Zie in verband met dit artikel, de noot, geplaatst bij
art. 256.
Vervolg van art. 258.
Art 259. Ten slotte van dit proces-verbaal, hetwelk
ta] worden gevoegd bij het laatste register van ieder
regt zal worden geformeerd eene wel ingerigte recapitulatie, bevattende de resultaten, die ieder van de
processen-verbaal van sluiting der voorgaande registers
van hetzelfde regt zal aanbieden, ingerigt overeenkomstig
model; deze recapitulate, zal alzoo bevalten eene complete situatie van dat regt, waartoe het behoort, zoo
als hetzelve zich over do geheele dienst aan het kantoor
bevindt.
Zie in verband met dit art. de noot bij art. 256.
Voorzieningen
in geval tan slordigheid,
onachtzaamheid , desobedientie
cf gebrek aan goeden
wil der
comptabelen.
Art
288. Bijaldien slordigheid, onachtzaamheid,
desobedientie, gebrek aan goeden w i l , of soortgelyke
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eorrectio meriterende omstandigheid, de oorzaak is eeweest dat de comptabelen hunne ontvangS, he^ij
regten, gcconsigneerdepenning™ enz. niefop den tijd f
daarvoor bepaald, hebben gestort of verantwoord, of to
de invordering van de versehenen credieten de vereisohte
poursu.tes met hebben gecntameerd, zullen de zoodamge achterhjke
comptabelen, ten voordeele v a n ' s S s
nCn
t
" , ,°
°"'«nt, g e S
staande aan den een honderdsten penning van he bfdra.
van hetgeen door hun verzuimd is
storten of te
verantwoorden, of van het bedrag van zoodante on?
aangezuiverde credieten, als hier boven zijn bedoekl
voorbehoudens alle zoodanige
Veimeenea andere verderecorrectien
decbreren
S » »»™ te moeten
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Verpligtingen

*

t e

e

der Gouverneurs,
ten aanzien
executie van art. 288.

van de

/
worden geautoriseerd om,
*oodra er termen aanwezig zijn om de bepalingen van
opgemeld artikel ter executie te leggen, de daarbiiomsehreven boete tegen den schuldige^tea'ppliceren , C r
middel van het bedrag van zoodanige boete van hunne
traktementen in te houden,
2 8 9

D

e

G o u v e r n e u r s

Verbod om ratures in de stukken

te

maken.

Art. 290. In geene stukken , de comptabiliteit bctreffende, zal vermogen te worden geschrapt, noch het
geschrevene met ander schrift vermogen te worden «*.
dekt, maar alles zal met zorg moeten worden geschreven ,
cn duidehjk en leesbaar moeten zijn.
lie veranderingen, die plaats zullen moeten hebben,
zullen geschieden met de pen te halen door het verkeerd
geschrevene, zoodanig dat het doorgehaalde leesbaar
bhjvo, en vervolgens daarvoor worden gesteld het geen
in de plaats zal moeten komen, en bij een renvooi moeten worden geapprobeerd.

VOLGBRIEVEN.

VOLGBHIEVEN.
VERBEMGING DER VOORSCHRITES ,

door de

Adminis-

trate
tan tijd tot tijd gegeven , nopens de afgifte en inrigting der Volgbrieven (register no.
8 , in- uit-en doorvoer), bijgewerkt
tot Ultimo
December 1836.
Gevallen

tcaarin

die tcorden

vereischt.

§ 1. De volgbrieven worden gebezigd:
a. Ten geleide der goederen, langs de rivieren of te
lande ingevoerd, van het eerste kantoor , naar dat
van lossing of betaling, en om die, hetzij onmiddellijk, hetzij onder geleide van eenen nieuwen
volgbrief, te doen vertrckken naar de entrepots,
waarvoor dezelve op ecu of ander dezer kantoTen
kunnen zijn aangegeven. (Art. -40 der alg. wet).
b. Ter begeleiding van die goederen , welke ter zee zijn
ingevoerd , van de bij de generale verklaring aangewezcne losplaats naar do entrepots, waarvoor dezelve zijn besteind. (Art. 95 der alg. wet).
c. Om de goederen te vergezellen van het eene entrepdt naar het andere, ingeval de entrepots niet in
dezelfde gemeente gclegen zijn. (Art. 98 der alg. wet).
d. Ingeval van uitslag van accijns-goederen uit eenig
publiek of pnrtikulier entrepot, om, onder genot
van doorloopend crediet of van crediet op termijnen
te worden ingcslagen. (Resn. van den 29sten Januarij 182-4, no. 70, Vera. no. 22; — van den 7den
April 1830, no. 65, Verz. no. 57,
en van den
lOden Julij daaraanvolgende, no. 28, Verz. no.
106).
s. Bij uitslag van accijns-goederen uit een entrepot,
om ciders, dan ter plaatse van den uitslag, te
worden veraccijnsd. (Res. van den 7den Maart 1826 ,
no. 67, Verz. no. 35).
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Ingeval van onmiddellijke verzending van accijnsgoederen , welke op provisionele consenten tot lossing uit zeeschepen zijn gelost, naar andere plaatsen binnen het Rijk, om aldaar op rekening van
doorloopend crediet opgenomen, of onder betaling
van accrjns ingeslagen te worden. (Res. van den
I8den July 1826, no. 45, Vers. no. 106).
g. By invoer van belaste granen door de buitenlanders,
nestemd om op molens op Nederlandsch grondgebied
R ™ > te worden gemalen. (Res. van den 6den J u ly 1833, no. 78, Vers. no. 115).
" ervoer van gestrande ol geborgene goederen. (5de hoofdstuk der alg wet).
Gevallen in welke afzonderlijke
volgbrieven
worden
vereischt.
§ 2. Er moeten altijd afzonderlijke volgbrieven aOresreven
worden voor de onderscheidene bij het inkomen aan^eaevenelosplaatsen, zoo mede voor aan den accijns onderworpeno goederen. (Art. 40 eu 46 der alg. wet).
Invulling
der
volgbrieven.
§ 3. De volgbrieven zijn noch aan collectief- noch aan
formaat zegel onderworpen. (Res. van den 6den Maart
1823, no. 185, Vers. no. 36).
V
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ln het algemeen zal men bij de invulling van volgbrieven
in acht nemen, hetgeen te dien aanzien bij § 1 der Voorschriften omtrent den vervoer van accijns-goederen op
gelei-biljetten , blads. 69 van het Jaarboekje
van 1836
is opgegeven.
Voorts moot nog worden ingevuld
1°. In het geval bij letter a § 1,, :het kantoor waar de
goederen zullen worden gevisiteerd.
Wanneer op dat
kantoor de volgbrieven , na gedane visitatie, worden verwisseld, om de goederen te vergezellen naar de plaats
hunner bestemming, zal men de kantoreu aanwijzen , langs
welke dezelve zullen worden vervoerd en de volgbrieven
ver too nd ;
2°. In het geval van letter 6 van § 1 hiervoren bedoeld,

liet nummer en de datum der generale verklaring, en
overeenkomstig dezelve, de aanwijzingen vau den naam
van den schipper, van het schip en het land van waar de
goederen komen;
3 ° . In het geval bij letter c van § 1, by elke verandering van entrepot, niet alleen op welke wijze en van
welke plaats de goederen zijn ingevoerd, maar ook het
tijdstip, waarop dezelve primitivelijk zijn geentreposeerd
geworden, en den tijd, gedurende welken dezelve successively^ in de onderscheidene entrepots zijn verbleven,
even als in dat waaruit zij worden uitgeslagen.
De invulling en onderteekening der certificatcn van
aflevering en visitatie op de volgbrieven, in de gevallen
bii l e t ( e r / v a n § 1 bedoeld, geschiedt, ingevolge Res. van
den 5den Junij 1830, no. 1 [Verz. no. 94), door dezelfde ambtenaren van de actievedienst, diede consenten
tot lossing hebben onderteekend, zonder verdere designate; zullende deze ambtenaren zich nopens de ldenliteit der goederen , door vcrgelijking van de in die volgbrieven uitgedrukte soort en hoeveelheid met die, welke
zij bij de lossing en visitatie hebben bevonden, volkomen verzekeren.
Bestemming
van het origineel
en van het
duplikaat
of extract.
§ 4. Het origineel vau den volgbrief, dient tot geleide der goederen, gedurende den vervoer en de duplikaten of extrakten uit denzelven, worden , dadelijk na
de afgifte van de originelen, ten zelven dago, iramers
zoodra mogelijk, aan den Ontvanger of Entreposeur, ter
plaatse van de bestemming der goederen, opgezonden
(art. 40 der algemeene wet.)
Zuivering
der
Volgbrieven.
§ 5, Na betaling van den accijns, of debitering voor
denzelven, wordt daarvan de vereischte aanteekening
op den volgbrief gesteld en dezelve alzoo gezuiverd.
Voor goederen op entrep6t aangegeven, geschiedt de
zuivering bij verklaring in dorso , gesteld door de ambtenaren ter opgegevene plaits, datde daarin vermelde goede-
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§7. Uethechlen der dnplikaat-accijns-kwitanlien aan
de gezuiverde extract-uneven , voor cTveeTden Z
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daarna kan rigten, hetzij in de dadelijke vernietiging
van den borgtogt, hetzij in het invorderen, cast* quo,
van den accijns van de minder bevondene hoeveelheden.
(Res. van den I9den Sept. 1831, no. 349, Vers, MO.186).
De uitdrukkolijke vermelding van degeverifieerde hoeveelheid wordt, in alien gevalle vereischt , en dus, om
het even of er al dan niet een verschil tusschen de aangegevene en bevondene hoeveelheid isontdekt. — Wanneer er bij opvolgende grondige verificatie, ingevolge
art. 40 in verband met art. 211 der algem. wet, minder
wordt bevonden dan is aangegeven, moet van dat mindere de regten worden voldaan, e n , des noods, op den,
gestclden borgtogt verhaald. (Res. van den 28sten
Junij 1832; no. 49 B . Vers.no.
105.)
Werkelijke
lossing der goederen ter
beslemmings-plaats.
§ 8. De accijns-goederen moeten werkelijk worden
gelost, geverilieerd on door den ontbieder ingeslagen
ter plaatse van bestemming, op de volgbrieven vermeld ,
zonder dat er verder worde gedoogd, dat de goederen
op hetzelfde dokument, of op een ander, zonder dat
de lossing en inslag ter opgegevene plaatse der bestemming is bewerkstelligd , naar elders, dan die plaats,
worden verzonden; alleen is het aan den belanghebbende vrij en onverlct, gelaton , om , wanneer deze of gene
bijzondere omstandighcid de verandering van bestemming der goederen noodzakelijk mogte vordoren , zich,
tot dat einde, bijrekest, aan de Hoofd-Adm. tevervoegen, mits in alien gevalle de goederen niet verder dan
tot dc werkelijk opgegevene plaats van bestemming zijn
vervoerd, terwijl het van zelve spreekt dat zoodanige
partij nimmer een gedeelte van des ontbieders rekening
van debet of credit met de Administrate aldaar , kan of
vermag uittemaken. (Resn. van den I4dcn Augustus 1827,
no. 116, Vers. no. 108 en den 18den December daaraanvolgc'nde, no. 39, Vers. no. 171, zoo mede art. 50
der algem. wet.)
Wanneer echter de ontbieder eener partij accijns-goederen , met volgbrief aangebragt, dezelve naar elders
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wilde verzonden sonder die goederen te lessen, is de
hoogste ambtenaar in loco bevocgd om zulks toe te
staan, mils echter de volgbrief eerst wordeafgeteekend
en aan het kantoor der afgilte terug gezonden, en vvijders eenen meuwen volgbrief afgegeven ter verdere begcleiding d.-r goederen.
(Res. van den 27sten Julii
1831, no. 53, Ferz. no. 150).
Ferandering
van
bestemming.
§ 9. In de bij de volgbrieven opgegevene bestemming der goederen, hetzij in den naam van den ontbieder , hetzij in de aangeduide wijze van inslag of anderzins, mag, buiten voorkennis der Hoofd-Adm. geene
de minste verandcring worden gemaakt. (Res. van den
29slen Julij 1828, no. 72, Ferz. no. 124).
flier van is echter uifgezonderd het geval, waarin
door de Ileeren Gouverneurs wordt beslist, teweten:
a. Wanneer de ontbieder, die op den volgbrief mogt
zijn vermeld, als de goederen onder doorloopend
crediet te willen inslaan, geen zoodanig crediet
geniet, en dezelve alzoo verlangt onder betaling
van den accijns in te slaan. (Res, van den 9den
December 1828, no. 44, Ferz. no. 188).
b. Wanneer accijns-goederen, per volgbrief met vermelding, dat dezelve in entrepot zullen worden
opgeslajjen, ter bestenuningsplaats aankomen, en
de ontbieder verlangt dezelve onder doorloopend
crediet naar zich te nemen. (Res. van den l l d e n
February 1829, no. 42, Ferz. no. 18).
Zullende men evenwel in het geval, dat op de volgbrieven bepaald is, dat de goederen onder doorloopend
crediet zullen worden ingeslagen, dezelve nimmer ter
entreposering toelaten.
De Ileeren Gouverneurs geven van zoodanige toegestane
verandcring, als bij letter a van deze § , is bedoeld,
kennis aan den Heer Gouverneur der Provincie, waarin
den volgbrief is afgegeven.
Invordering
ran den accijns.
§ 10. De bepalingen betreffendede in \o dering van den
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accijns, bij bet niet of niet binnen den bepaalden tijd,
zijnde zes weken na den tot transport toegekenden tijd,
(art. 51 der alg. wet) ten kantore der uitgifte terup;
komen, van vervoer-biljetten,
zoodanig als die bij § 13
der voorscbriften omtrent den vervoer van accijns-goederen met zoodanige biljetten (zie dezelve bladzijde 60
van het Jaarboekje van 1833) zijn uiteengezet, zijn ook toepasselijk op de volgbrieven, onverminderd de verbeurte
eener boete van vijf en ticintig gulden,
voor iederen
volgbrief, ingevolge art. 51 bovengenoemd.
Voor de waarschuwing tot betaling dezer boete aan den
debiteur te zenden, mag, ingevolge Res. van den 23ste Oct.
no. 112), geen legos berekend worden.
1829, no. l\0(Vers.
Bevinding
van een te kort ter plaatse der
bestemming.
§ 11. De bepalingen vervat in § 18 der meergemelde
voorschriften, betrekkelijk de vervoer van accijns-goederen op vervoer-biljelten, zijn ook, bij Res. van den
29sten Julij 1823, no. 64 (Vers. no. 122), toepasselijk
verklaard op zout, wijn en gedisteleerd,
op volgbrieven
wordende verzonden en ingeslagen.
Ingeval van een verschil, bij uitslag van dranken van
het eene parlikuliere entrepot naar het andere, met opzigt tot de hoeveelheid of hoedanigheid van dranken,
bevonden tusschen de verificatie, ter plaatse van den
uitslag en die van den inslag, behoort, ingevolge Res.
van den llden April 1833, no. 109 (Vers.
no. 41),
de partij onaangeroerd te blijven, ten einde den aftender in staat te stellen, de working van art. 150 der
algem. wet te kunnen inroepen.
Te dien aanzien is, bij Res. van den 7den Febr. 1835 ,
no. 126 (Vers. no. 40), bepaald:
1°. dat de volgbrief, niet door den tot de verificatie
gecommitteerden ambtenaar moet worden afgeteekend,
maar door hem van het bevonden verschil aan den Ontvanger der accijnsen moet worden kennis gegeven ;
2°. dat deze daarvan onmiddellijk aan zijnen ambtgenoot, ter plaatse van den uitslag, mededeeling moet
doen j welke laatste op zijne beurt den handelaar, die

den nitslag gedaan heeft, daarvan schriftelijk berio-t
behoort te geven, met vrijlating, om binnen drie werkdagen , na dat dit berigt ter zijner kennis zal zijn gekomen, in persoon of bij gemagtigden, de herroeijing
ter plaatse van den inslag le vragen; zullende door
laatstgcmelde Ontvanger tevens aan zijnen ambtgenoot,
ter plaatse van den inslag, kennis gegeven worden, op
welken dag dit berigt door hem aan den aileveraar der
goederen is gedaan, en wanneer alzoo de termijn van
drie werkdagen, tot het vragen van herroeijino-iresteld
verstreken zal zijn;
J oo
i
3°. dat, wanneer de afleveraar binnen dien termijn
zich niet tot het bekomen van herroeijing ter plaatse
van den inslag zal hebben aangemeld, hij | gehouden
worden. daarvan te hebben afgezien en de inmiddcls
onaangeroerd geblevene partij , ter beschikkihg van den
ontbieder zal worden gesteld; blijvende de afleveraar
verantwoordelijk voor d^n accijns op het vermis.
De hier boven vermelde beschikkingen zijn, hij Res
van den 28sten Januarij 1836, no. 52 (Vers. no. 22)ook
toepasselijk verklaard op de verzending van dranken", zoo
wel met overschrij ving van het doorloopend crediet als
van het eene particuliere entrepot naar hct andere.
Opsending
der exlrakt-volgbrieven
naar het kantoor
der
afgifte.
z a

§ 12. De bepalingen bij § 23 en 24 van de Voorschriften nopens het werk der Vervoer-biljetten
(zie dezelve
hier voren) zijn ook toepasselijk op de terug zendinoder extract-volgbrieven. (Res. van den 26sten Mei 1832"
no 39 B , (Vers. no. 86).
Opmaking en versending
van den Staat.
(model
no. 16
accijnsen).
$ 13. Zoo mede zijnde bepalingen bij § 28 van bovenvermelde Voorschriften nopens de Vervoer-biljetten
ook
op de Eztrakt-yolgbrieven toepasselijk; zullende van
dezelve maandelijks afzonderlijke Staten opgemaakt en
hier toe het model no. 16 (accijnsen)
met °de noodige
veranderingen, gebruikt worden. (Res. van den 26stt'n
Mei 1832, no. 39 B , Vets. no. 86).

