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ALGEMEENE ZAKEN. 

Statislieke bljzonderheden. 

Jaarg. Biz. 
Staat , aanwijzeude de volgordo der kantoren 

Tan ontrangst en der gemeenlen , met derzelver 
berolking , waaruit elk kanloor bestaat ; zoo 
als dezelve zijn ingedeeld in Controles en Ar-
rondisseinenten , Toor alle de Provincien des 
Rijks 1840. 23. 

Idem voor het Hcrtogdom Limburg. . . 1841. 77. 
Statislieke berigten oyer 1841 1842. 61. 

DIRECTE BELASTINGEN. 

Handleiding, ten dienste der Controleurs, 
Ontrangers en Deurwaarders , Toor de Teryol-
gingen in zaken van directe belastingen. . . 1838. 1. 

Verrolg op deze Handleiding 1839. 96. 
Personeel. \ 

Eenroudig en kort onderrigt voor de Con
troleurs , Ontvangers, Deurwaarders en Schat-
ters der personele belasting, belrekkelijk het 
•werk der herzieningen toor de drie eerste grond-
slagen dczer belasting 1838. 45. 

Yonnis, vraarbij is uiigewezen dat militaire 
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pcrsonen , terzake ran overlreding yan belas-
tingwelten ondcrworpen zijn aan den burger-
lijken regler, bij gelegenheid eener bekeuiing 
voor den 5den grondslag 1841. 

Vonnis , waarbij is uitgewezen vrat men , in 
betrekking lot de wet op de personele belasting , 
onder militaire oppassers te Terslaan hebbe. . 1842. 

Vonnis , waarbij het afwisselen van paaiden, 
Toor de personele belasting slrafbaar yerklaard 
w o r d t 1841. 

Patentregt. 
Melhodique Verzameling, van alle overtre-

dingen , waaraanmen zich tegen de wetten op 
het regt van patent kan schuldig maken , met 
opgave , bij elko overtreding , tan de arlikelen 
der wet, waartegen gezondigd is , het bedrag 
der boete en van den aard der strafbepalingen ; 
tocgelicht door speciale aanmerkingen , welke 
bij het constateren ran oyertredingen moeten 
worden in acht genomen , en opgehelderd door 
modellen yan processen-yerbaal 1839. 

Vonnis waarbij patentschuldig is verklaard 
cene muzijkpartij in eene beslotene Societeit , 
welko alleen nit liefliebberij gegeven wordt en 
waarvan het entreegeld alleen dienttot bestrij-
ding der noodzakelijke kosten. . . . . . 1840. 

IN- E N UITGAANDE REGTEN. 

Procedure in Frankrijk gevoerd , rolgens 
welko de bij de wet bevolene autorisatie on ad-
sistenlie der beyoegde magt niet wordt yereischt, 
bij het ligten van eene verbodene nederlage 
yan goederen , nit eene kerk 1838. 

ACCIJNSEN. 

Vrijdommen, 

Handleiding ten dienste der Controleurs, 
Ontyangers en Ambtenaren van de active dienst, 
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wegens het werk dor vrijdominen van deu ac-
cijns, ten behoeve van fabrijken, Iratijken en 
takkcn van nijverheid 1838. 67. 

Yervolg op deze llaudlciding 1839. 1 
Peilingen. 

Yerecniging der bcstaande voorschriftcn , be-
trekkelijk het otidcrzock en de peiling van 
accijns-gocderen het gemaal. 1841. 33. 

het zout. . 1842. 3. 
Gids voor de berekeniugen , bij de peilingen 

van accijns-goedereu 1842. 49. 
Geslagl. 

Yonnissen waarbij , ook in appel , was uit
gewezen : dat voor visitation , op groud van 
art, 3 der wet van den 2dcn Jan. 1832, in 
de wooing van eenen particulier , de autoiisatie 
en adsistcntie bij art. 200 der algemccne wet , 
niet werd vercischl 1840. 99 

Arrest van deu Ifoogen Kaad der Nedcrlan-
den , waarbij wordt beslist , dat tot zoodanigo 
Tisitatien wel degelijk de bedoelde autoiisatie 
en adsistcntie noodig is , docli alleen voor visi
tation des nachtseti niet bij dage 1841. 103. 

De bedoelde visitatie kau echler des nachts 
wel gevraayd worden zondcr overtreding der 
wet 1842. 68. 

Nicuwc wijzc ora de zwaarte van hot rund-
vee door midJel van metrique meting te here-
kenen J 1841. 1-

Gernaal. 
Yonnis , volgens welke het. niet vcrboden is 

om in eenen korenniolen twee boven elkau-
der gcplaatste door eene schuif met elkauder 
in verband gebragte molenkarcn, te heb-
bcn , en waarbij eene beslissing is ^enomen 
ten aanzicn van het slrepen der biljetlen van 
het in evenbedoelde toestel uitgeslorte graan. . 1841. 93. 

Yertoog over de verantwoordelijkhcid der 
molenaars voor hunue knechts en voor de bij 
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hen inyvonende personen , met opzigt tot de 
toepassing der wet op het gemaal van den 29sten 
Maart 1833 1842. 56. 

Znvordering. 
Vonnis, uitwijzende het regtverstand Tan 

art. 290 der algemeene wet, belrokkelijk het 
privilegie en legaal verband , aan de Ontvan-
gers der accijnsen , namens de Adininistratie, 
toegekend. 1842. 71. 

Roei- en peilkunde. 
Cylinder tafel ler berekening yan den in-

houd in kannen en duizendste deelen eener 
kan van laugwcipig ronde vaten (cylinders) 
van een Jfed. duim hoogte op den voet van een 
duim tot 5 ellen middellijns 1839. 89. 

COMPTABILITEIT. 
Verecniging der bestaande voorschriflen , be-

trekkelijk de uitbelaling en veranlwoording 
der traklementen en belooningen , toekomende 
zoo aan in functie zijnde als aan erven van 
OTerledene ambtenarcn . 1840. 1. 

CONTENTIEUSE ZAKEJT. 
Von nis , volgens hetwelk bij overtreding van 

belastingswetten vcreeuiging van straffen geoor-
looW is 1840. 100. 

Processen-verbaal. 
Vertoog omtrent de opmakiug en ini igling der 

processen-verbaal , met modclJen opgehelderd. 1840. 75. 
Het vervolgen eener bekcuring , zonder pro

ces-verbaal geoorloofd verklaard 1838. 89. 
Ook wanneer het proces-verbaal nictig is. . 1841. 96. 
Vertoog in hoe verre inschrijving van valsch-

heid tegen ecu proces-verbaal , aannemelijk 
en gegrond is verklaard. 1839. 106. 

Vonnis , waarbij het regtverstand van art. 
238 der algemeene wet, met betickking tot 
het nederleggen van een afschrift des proces-
verbaalsbij hel gemeente bestuur, is verklaard. 1842. 74. 

Zie ook te dien aanzien, . . . 1840. 81. 
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VERVOLGING IN ZAKEN VAN DIRECTE 

BELASTINGEN. 

h i s A F D E E L I N G . 

AXG£9IE£SE BsrAIlSGEIT. 

§ I-

1. Bij art. 2 on 3 in fine van het Resltrit yan den 
23slen Uecb. 1813 , No. 90 (Staalsbladno. 17) is hepaald : 

» dat de vrelgeving op de directs beJa.slingen , zoo als die 
» bestond op den 21slcn November 1813, zal blijven in 
» voile en volkoincn vigour, » en » dat wel expresselijfc 
» wordt gcinhacrccrd de bepalingen opzigtens deinaande-
)> lijksche betalinyen der directe be] a .si in gen daargeslcld , 
» zoo nicde dat door militaire inlcgci iug en des noods 
» parale e.\cculie tegen de nalaligen zal worden geproce-
» decid » , terwijl bij art. 2 der wet van den 9den Febr. 
1818 (Stualsblad no. 1) is yaslgcslcld : « dat de directe 
» bclastingcn bij twaalide gcdceltcii zullen worden opge-
» bragt, waarvan het eerste verschencn zal zijn op den 
» 31slen January en het laatste op den 31slen Beccmber 
" daaiaanvolgende.» 

Bij art. 44 § 1 der wet Tan den 29sten Maart 1833 
(Staatsblad no. 32) is insgelijks bepaald: « dat de belas-
» ting op het pcrsonecl invorderbaar zal zijn bij twaalf-
» de gedeellen , » en des noods , bij parale executie , uaar 
» de op het sluk yan 's Rijks directe belaslingcn , bcslaau-
» de wetlen. » 

Uit de Torenstaande verordeningen vloeit dusyoort, dat 
de natemeldene bepalingen, welkc primiliyelijk mccslal 
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\oor dc invordering der groud belasting zijn gearresleerd , 
op dc verschiDende directe belasiingeu toepassclijk zijn. 

2. De vervolgingen kunucii alleen plaats hebben voor de 
vcrvallen tcriiiijneii der belasting. \JFel van den 'iden 
frimairt, 1c jaar en Benin it van denlGden Thermidor , 
Ssle jaar) , dock wannccr hetblijkt dat de bclasliugschnl-
dige bet Kijk meter woon wil verlaten , met wegvoering 
zijner meiibelcn , zal de bclaliug der nog veischuldigde 
p e r s o n e l e belasting voor het geheelc jaar in ecus van 
hem kunuen worden gcvorderd. {Art. 44 der wet van 
den listen Maori 1833, Staatsblad no. 32). 

3. In het algcmcen bchoorcn de vervolgingen te worden 
aangevangcn, zoodra cr aclilerlijkheid bestaat, zoo dat 
dus hot uitstellen der vervolgingen voor Ac2)ersonele belas-
tinq op dc primitive kohieren , in ^fwachtiiig der invor-
dcrbaarstelling van dc suppletoirc , buitcn den regel ligt : 
intusschen behoei't deze regel niet zoo naauw te worden 
opgcvolgd, dat bij het bckomen of zeer spocdig te gemoet 
zicn der execuloir-verklaring van een snpplctoir kohicr, 
waarop de bclastingschuldige voor eenen belangrijkcn 
en soms grootere posten , dan de primitive voorkomt , 
dc vervolgingen op dit laatstc , zondcrinwachling van het 
suppletoirc , behooren te worden voorlgezel: in zulkeom-
slandiglieden mod naar gclang van zaken en ook wel van 
pcrsoncn , gchandeld worden. (Res. der Jfoofd. Adm. 
van den \5den Maori 1833 , no. 31 , Verz.no. 69). 

4. Dc Onhangers die biuncn dric achtereenvolgende jaren , 
iii"aandc met den dag waarop zij het kohicr hebben ont-
vangen , gccncilci vervolgingen legen eenen of meer belas-
tin«schuldigcn hebben in het werk gesteld , verliezcn hnu 
vcrhaal en alio aclie tcgen hen , ter zake van de invorde-
ring der belasling. 

Desoolijks verliezcn de Ontvangcrs bun verhaal en ver-
Tal]en°van alle regt of aclie tcgen de bclasl'uigscliuldigcn , 
wc'iens achtcrlijkc , en , na drie jaren stakens der vervol
gingen , onbclaald gcblevcne somiucn. (TFct van den Sden 
Frimaire , 7e jaar, in verband met de Resohitie der 
If oofd. Adm. in dalo Men Aug-. 1835 , no. 62 , Verz. 
no. 172 — 1836). 

file:///JFel
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2 i> E A F D E E L I > G. 

O V E K BI MIUDEJ.EK TOT I5VORDERI5G IK H E T 

AI.GK3IEE3. 

§ 2 . 
Ferschiilende middefcn van vervolging. 

De vervolgingen legeii dc nalalige belaslingscluildigon 
aantewcuden , onderschcidcn zicli in zcvcn soorlen , le 
welen : 
a. De waarschuwing. 
b. De somniatie. 
c. De inlegcriiig. 
d. Dc renovatie , — het bevel lol bclaliug. (commandent'ni/ \ 
e. Het arrest of beslag. 

/ . De vcrkoop der roerend* goedercn. 
g . Het arrest op knur- of pachrpcBningen , in handen * » 

den huurdcr of pachtcr. 
§ 3 . 

Be Tf'aarschnxving. 

1. De waarschuvving is ccnTOudig bcl gewone aanslag-biljol, 
helwelk onmiddcllijk na de cxcculoir- verklariug van het 
kohier,door den Onhanger aan den bclaslingseliuldige 
gezonden wordt, en waarop bet bedrag van zijnen aau-
s!ag is ingcvuld. 

Het slaat den Ontvaiigcr overigens vqj, om den belas-
tingschiildigc door berhaalde oiidci liandsciic aansclirijvingcn 
nit le uoodigen , om zijn vcrscliuldigde te konicn voldocn 
vvclke aanmaningcu in al!c Piovincicn , dikvtijls ook bij 
licrlialing , geacbieden, alvorens tot het in het wcrkslclleii 
tier eigcniijlvc dwangmiddelen overlcgaan. Deze maatregel 
kan eclilej-<!e Onlvaugcr niet onlslaan van zijnc veij»Ji;;-
ling om, bij nalaliglieid aan de zijdc der schalpligligcn in 
de geregcldc belaling van linn vertcnaldigde, daddy k 
koodanige dwangmiddelen aanlewcndcn , als bij de vvcllen 
en besluiten zijn vaslgcslcld en bier na worden opgegeven, 

2. De aanslag-biljcllcn worden koslelpos aan den betas-
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lingschiildige bczorgd , zclfs de duplikaten van d e aanslag-
bil jetten, vrelke , wegens de grondbelasting knnnen benoo-
digd zijn , worden gratis aan deschatpligtigeh uitgereikl. 
{lies, van de Eoojd-Adm. in dato 'dOslen April 1827 , 
no. 78 , Yerz. no. G8). 

§ 4 -
Opmaking van het dwangbevel. 

1. Alvorcns oycrtegaan tot het in het work slellen deron-
derscheide graden van vervolging , maken tie Ontvangeis 
een staat op van alle zoodanige belastittgschuldigen , als 
welkc in de betaling hunner verscheneu tcrmijnen van 
belasting achteilijk zijn. Yoor die staat kan worden ge-
bruik gemaakt van het model onder de bijlagen, achter 
deze Handleitling, letter A 1 opgenomen. (Besluit Van den 
lGdcn Thermidor , 8e jaar). 

Yoor het opmaken dezer slaat , ook restant-lijst ge-
nocmd , het zij de belaslingschuldigeu elders of in de ge-
inecnte zclfs woonachlig zijn, mag niets worden berckcnd. 
( Res. van de Hoofd-Adm.van den listen Mei 1829 , ?io. 
59 , Yerz. no. 64). 

2. Le Ontvangei s zcndcn deze staat aan deu Inspcctcur van 
bun Arrondissemeiit too,die daaropcen dwangbevel uitvaar-
digd. Kon. Best, van den kden Maart , 1824 , Staatsblad no. 
24 , en Res. als boven van den listen FeSr. 1826 , no. 32 , 
Yerz. no. 29). In sommige Provincieu worden deze Stolen 
op eenen verzamclslaat gebragt, waarvan het model onder 
Lilt. A J is oj)genomen. 

3. Voor en aleer dit dwangbevel tcr execulic kan worden 
gclcgd , bchooi t hetzelve door den Districts-Commissaris te 
worden geviseerd. In Piovincicn alwaar geen Dist.icls-
Oommissarissen nicer bcslaan , Is het voldocndc dat het-
zclve door den riiirgciueester of het Hoofd des plaatsclijkon 
bestuius,wordt geviseerd. (Res. als boven in datoliistcn 
Maart 1815, ?/o. 15, Yerz. 1825 — no. 180). 

Het visum op de dwangbcvelcn te stellen , heeft voor-
namelijk ten doel, om de regelmatighcid der uitvaardigiiig 
van dat stuk te hclpen verzekeren , terwijl dc viserende 
autorileit, door dal visum geacht wordt, tegen die nil-
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vaardiging gccn zwarigheid te hebben , Voor zoo vecl haar 
betreft. liij wcigering of ongegronde bedenkingeii van de 
zijdc des Districls-Coinmissaris of van den Durgemees-
tcr , om het dwangbevel te viscren, en bij daar nit te 
onlslaan ontwijfelbaar nadcel voor de dieust , kan hel 
visum ook door den Goiiverneur worden verleend. (Res. 
als boven vanden Men Jan. 1835 , no. 122 , Vcrz.no. 121). 

4. Ingeval de belastingscluddige naar eene andcre Gemeen-
tc mogt zijn yerhuisd , zal een afzoudcrlijke slant door 
den Ontvaiiger bcbooren te worden opgcmaakt en gezondcu 
aan den Inspecteur van zijn Arroudissciuent, die daarop 
hel dwangbevel zal nitvaardigen en hetzelve vervolgcns 
aan den Inspccleur van het Arrondissemcnt , waaronder 
dc gcmeenlc ressortecrt, alwaar de schatpliglige zich niet 
cr woou heeft nedergezct of zich tijdelijk mogle ophoudcn , 
verzenden. (Res. als boven van den listen JJecb. 1824 , no 
85, Verz. no. 187). Deze laatsle Iloofd-amblenaar zal 
bet dwangbevel niet ter c.veculic doen leggcn , dan na het
zelve insgelijks te hebben geviseerd , onder aanwijzing , 
bij name , van den Deurwaardcr, welke met die uilvoeiing 
wordt belast. (Res. als boven van den lOdcn Deeb. 
1829, no 33, Verz. no. 150). 

De vervolgingen mocten in alien gcvalle worden ingesleld 
ten verzoeke van den Ontvaiiger over de gemeenle , alwaar 
de belasliiigschuldige zijn domicilie heeft, namens den 
Ontvaiiger der gemccute alwaar bij ten kohiere isgebragl. 
(Res. als boven van den IGsten A'orb. 1831 , no. 4 R , 
Verz. no. 233). 

5. Zoodra de verschuldigdc belasting door deu Ontvaiiger 
zal zijn ingevorderd , maakt bij het bedrag daarvau over 
in eene gewone kwitanlic van overstortiiig van deu Agent 
van deu algcmeenen llijks kassier , aan zijnen ainblgenoot 
die hot dwangbevel heeft opgemaakt. De Tfi-zending de-
zer kwilanlie geschiedt door lusschenkoinst der Arrondisse-
iiients-Iiispccleurs, op gelijke wijze als het <l\vangbeve! 
zelve is verzondeu. (Res. als boven van den listen Deeb. 
1824 , no 85 , Verz. no. 187). Dc Arrondissemciils-Iu-
specleiu s houden , in ecu afzonderlijk daartoc expresselijk 
aanleleggen register , aanleckeiiing van deu ontvangxt ea 

http://Vcrz.no
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overzcnding der uwangbevelen en oycrslortings- kwitan-
lieu , liier boven bedoeld , het welk in dier yoegc moet 
worden ingcrigt , dat daar uit steeds de stand der z;.ken 
kan wordngezien. (Idem). 

6. De Ontvangeis houdcninsgelijks een behoorlijk gepa-
raphcerd register van dwangbevelen bij ben ui't andere 
gemeenten ingekomen , volgeus model, hier achler , onder 
hijlage B te vinden. Op den 15dcn en op den laalsten 
van iedere niaand moelen de Arroiidisscmen!s-Inspecleur.s 
de op nieuw bij hen ingekomenc dwangbevelen aan de 
Controleurs , met opgave van den datum der verzending 
aan den Ontvaiiger , kenbaar maken. (Res. als boven van 
den \5den Maart 1834, no. 204, Verz. no. 108). 

7. Het dwangbevel, zal, door den Dcurwaarder, aan hot 
Hoofd des Gemcenten-Bestuurs of aan een Assessor Worden 
aangeboden, dadelijk na zijne aankomst in de gemcente , 
alwaar hetzelve ter executie moet worden gelegd. (Besl/iil 
van den \6dcn Thermidor, 8e jaar). 

§ 5-
Be Sommatie, 

1. De sommatie is eene laatsle legale waarschnwing aan 
den bclastingschnldige om de vervallen teiinijnen zijner 
directe belastingen, binncn drie dagon, te koinen aan-
zuiveren , op slraffe van daartoe anders te zullcn gedwon-
gen worden. In soinmige Piovincicn worden de belasling-
schuldigen tweeinaal gesommeerd; bij dc cersle sommatie 
wordt gedreigd met executie in het algemeen en bij de 
twecde of laalstc sommatie met dadc/ijke inlegeriug. Voor 
beide dczc soorten van sommaticu , zijn modelleii onder de 
bjlagcn , achler deze handleiding, 1J C opgenoinen. De-
zclve worden door eenen Deurwaardcr, en dus niet kos-
ieloos. (1) afgegeven. 

^1) Daar er veel verschi l b e s t i a l in de la r ieven van dc belooning der 
Dcurwaarders van de directe be la s t ingen . i n de onderscheidenc 
P r o v i n c i e n , heef t men in deze Hand le id ing het bedrag dier be loo
ning , vo r da onderscheidenc w e i k i a a m h e d e n dier beambten , n i e l 
•ngegeven. 

file:///5den
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2. De cxploiicn in zakc eeaer vervolging row de grond-
belastiug beiiooien uilsltiiteud gerigt en overgelcvcrd le 
worden aan den gene legen welkc die vervolging onrnitt-
delHjk wordt bewerkslelligd en , aan (fen eigenaar des 
pands , bel zij bij in de gemcenlc , waar bet goed ligt , 
bet zij bij elders woue; tcrwijl , in dit laalstc gcval, op 
de in zakcn van directe bclasthigen gebruikclijkcn wijze ecu 
dwangbevel uaar dc woanplaals des belastingschuldigcn be-
lioort te worden ovcrgemaakt. Het doen en overleggeu 
van ecu exploict van sommatie cnz. aan den bewoner van 
bet buis , koint alleen te pas , als de vervolging tegcu he HI 
wordt gerigt , krachtcus dc wet van deu 12den iNovb. 1-808, 
waarbij bet privilegie van de scbatkist, vvegens dc invor-
dering der directe belastingen , wordt gcrcgeld. {Res. van 
den bden Sept. 1834, no. 144, Verz. no. 215). 

§ 6. 
Ve inlegering. 

1. De inlegering is twecderlei en kan gescbieden : 
«. door dc bonders van dwaugbevclon (l)eurwaarders der 

directe belastingen), die echtcr hunuen ititrck niel mo-
gen nemen bij de sclialpligligen, welkc minder dan 
veerlig frunken ( f 18.1)0) aan directe belastingen be-
talen. (Resinit van din iSdeh Thermidor, osfejaar). 

b. door bijzondei c personen , gekozen door den Ont vaiiger , 
en bij voorkeur genomen uiliuvalidcu of inilitairen der 
bczctliiig.(/</e/re , en Wel van den \ lden Rrumaire , .We 
jaar). 
Genocgzaam over al wordt alleen gcbruik gemaakl van 

dc laalslgcnocmdc wijze van inlegering. 
2. Wanneer dc inlegering op de eeist vermelde wijze 

plaals heeft, kan dc Deurwaarder , voor iedcren dag , welke 
bij werkzaain is, niet nicer dan I tree frunken (94i centen t 
en niet minder dan een frank (47 cenlcnl rekeuen , naar 
mate zulks door deu Gouveriieiir der Proviucie of door <lcn 
Arrondisseiiient.s-Iiispeclcur zal zijn bepaald. Boveudien 
is de schatpliglige , bij wien hij is ingclegerd , gclioudeu 
hem voediug en huisvcsliiig , mitsgndcrs eene plaats aau 
den gemcenen heard le verschaflen. — ifel is hem uit-

file:///
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drnktalijk vcrbodc:i, zclfs ten yerzoekc van den beListina-
sclinldigc, yoor retailing van dezen , in eene herberg zij neu 
iutrek le nemen. Hij mag bij denzehcii niel laii»er' dan 
I wee dagen verblijveu. (Beslitil als voren). 

3. Alvorcns , in het tvrcede geyal , de in le legeren per-
soon (garnisairc) bij den nalatigcii schatpliglige te zcnden , 
yoorziclde.Oiilvangcrhciii van ecu zoogenaainil inlegerhtgs-
bevel, waarvoor een model onder de bijlagcn f». D? le 
viltden is. 

Do belaslingschuldige is gcliondcn aan deu ingclegerde 
voor icdereu dag , welke hij is ingelegerd gewecst eon frank 
(47 ccnlen) le belalen cn hem daaienboven kost en huis-
vesting le geven. Een gamisaire mag niet langcr dan 
lien dageu bij eenen sciialpliglige verblijveu. (Wel van 
den Viden Brumaire, bde jaar). 

4. Het zij de belastingscb.ujdige biniien dit tijdsverloop 
mogle hebben betaald en das de garnisaire vvoidt onlsla-
gen, het zij de lien dagen verloopen , sonder dat er bela-
ling is gevolgd , roept de Ontvaiiger den ingelegerde terug 
bij een oulslag-briefjc , waarvan het model , in dc b'nlagen" 
onder K E , is opgeuomeii. (Wel als voren). 

§ 7-
Be Rcnovatie ;— het bevel tolbelaling(commandement). 

1. Be renovatie is als zoodanig , noch bij de Wet van den 
17den Brnmairc , 5dc jaar , noch bij bet organick Besluil 
van deu IGden Thcrtnidor , Sslejaar , bckeud; men vindt 
daarvan ook geeu gewag gemaakt, noch in de verceniging 
der verordeningen op hel stnk der gioiulbelasting , voor-
koinendein no. 60 en 180 van de gewone verzamcling van 
iuslructien enz. belrcffcnde de directe belastingen , in- en 
uitgaande region en accijusen van bet jaar 1825 , noch in 
de Handleiding door J . G. DCLAURF.SS , uitgegevenin 1812, 
ter tocnmalige Gouvcrnements-drukkeiij te Amsterdam, 
noch in bet Code des contributions par M. F-LEI'IIIGEOT. 

Volgens eene Resolulie der Hoofd-Adm. in dato 9den 
Dccb. 1834, no. 94 (Ferz. 1835 — ?>,o. 9), in vcrbaiid 
met die van den 21slcn Mei 1829 , no. 149 (Ferz. no. 
70) schijnl men in sommige Provincicn door renovatien , 
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c-ijjenlij k het bevel lot bela/inj (commandement) te ver-
staan , voor zoo veel in (lit sink, zoo als b'yna allijd 
plaats liceft, do aaukondiging voorkonit: » dat, wanneer 
» de bctaling van bet achlerslalligc niet bimien een brpaald 
» getal dagen volgt , o n in i d d e 11 ij k tot in beslaguemiiig 
» der goedereu zal worden overgegaan , » gelijk dit arrest dan 
ook , na vcrsliijking van bet bepaald aautal dagen volgt , 
zonder nader bevel tot belaling (commandement) of an-
dere acle van dergelijken aard. 

In alien gevalle kan cr na de cerste sonimalic en moet 
er na de I»cede oiimiddellijk inlegering volgen , daarna 
commandement en vcrvolgens de in beslaguemiiig plaals 
hebben, zoo als zulks uitdrukkelijk bij art. 51 van het 
Besluit tan den I6deu Thermidor , 8stc jaar, is vastgestcld. 

2. Het bevel tot betaling (commandement). 

De lijd van lien dagen , waarvan bij § 5 melding ge-
maakl wordt, vorloopen zijnde , ontvaugl. de schatpliglige , 
die nog niet betaald heeft, van den Deurwaardcr der di
recte belastingen , bet bevel om binucn drie dagen te 
koiucu beUileu , onder bcdieiging van arrest en verkooji 
van dcszelfs mcubeleu cn roereude goedereu , veld- en 
auderc vruchteu. (Besluit van den \Gden Thermidor, 
Sslejaar en we.l van den Ylden Nov. 1808). — Voor dit 
bevei kau worden gebruik gcinaakt van het model , bier 
achler , onder bijlagc F , opgcnomeii. 

§ 8. 
Met Arrest of beslag. 

1. Wanneer het aan den Deurwaardcr ,*blj paderzoek ip 
do woniiig van den ualatigcn schatpliglige, keunrlijk 
blijkt, dat. alle dc bij dcnzclvcn aauwezigc meiibclen cn 
andere bcslagbarc voorwerpeu , van zulk ceuc geriuge 
waarde zijn , dat bij eenen eventuelen vcrkoop van dczelvc , 
de verschnhligde belasting en kosleu , daarop mcl gcenc 
mogelijkhcid kunneu worden verhaald , kande Ontvaiiger 
alle vei tlere vervolgingen staken , ter bcoordccling , des 
noods , van den Controleur cn verdere supericurc ambte-
narcn. 

file:///Gden
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In dat geyal wordt door den Dcurwaarder hel onvermo-
gen van den belaslingscliuldigc , bij eene acle , geconsla-
leerd. Het opmaken van processen-verbaal van onvermo-
gen in forma , anders dan in de gevallcn van , uit dieu 
boofde , vrucbteloos gebezigde dwangmiddelen, tegennaar 
elde, 's verhvisde belastingschuldigen, is over bet aigemeeu 
onnoodig , dock daarenlcgcn wordt door den Ontvaiiger, 
om vcrmeld onvermogcn te bevestigen, bij zij ne stateu 
van oniubare posten , overgelegd eene verklaring , afgege-
veu door den Deurwaardcr, volgens model lilt. G , bier 
acbtcr, te viuden. Het is bij bet yervolgen van mccr dan 
eenen .schatpliglige , voldoendc , dat op eene zelfdc verklaring 
van het onvcrmogen van de gezamcnlijke, speciJiek op te 
gevene , belastingschuldigen blijkt, zoo als hel model ove-
rigens ook aanwijst. (Jles. van den Men Jun!j 1828 , 
no. 21 , Verz. no. 99). 

2. Indien hctgeval, bij hel ecrsle lid van deze § bedoeld , 
niet beslaat, cn or genoegzame meubelen of anderc beslag-
bare voorwerpen aanwezig zijn, om de belasting eh krtsten 
te kunncu vcrhaien , en binnen drie dagen, na dc uit-
vaardiging van hel bevel tot belaling {commandemr.ni) , 
geen betaling volgt, kan er beslag worden gelegd op de 
meubelen cn rqerende goedereu yan den schatpliglige , en 
relfs oj) de yruchlen die nog mcl den worlel ferfeeaigd 
zijn. (Beslnlt van den Hidcn Thermidor, Sste jaar). 
Bij het leggen van het beslag mag den Ontvaiiger niet 
tegenwoordig zijn. — Voor het proces-verbaal van beslag 
kan men zich bedicnon van bet model, onder de bijla«en 
la. H , opgenomen. In hetzelve zal de stuksgewijze op-
noeniing der gearre t̂ccrde goederen geschicden ; dc koop-
waren zullcn gewogen , gemeten , getcld , gcroeid of geperld 
worden, naar haren aard , en helzilverwcrk zal bij slukkcn 
en keur uilgedi ukl en gfewogeit worden. (Welb. van bur
ger I. reg/sp/eging , art. 588). 

Het beslag gelegd zijnde, moet de Deurwaardcr cen bc-
waardcr bij-de geaiTestecrde goederen stellen , totzekerhcid 
van dczclvc ; daartoe zulleu niet mogen worden genomen , 
noch de bcslaglcggcr , zijne vrouw , of naastbeslaandcn , noch 
zijne hiiisbedicnden: maar wel de beslagenc zclf, zijne 
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vrouw , zijne naastbeslaanden en zijne huisgonooton , met 
toeslemming , niet te min, van den Ontvaiiger. (Art. 
598 als boven). 

3. In serai de Deiirvvaarder de demon van de woning 
des beslagenen ge.sloteu vindt, of liet open doen geweigcrd 
wordt , zal liij eenen bcwaarder aan de dcur stellon om 
het wogvoeren' le belelten. Hij zal zich op staande voet 
naar den Yreiieregter , of bij gebreke van dien , naar deu 
Commissaris van politie, in de geineenle , en waarergeon 
is, naar hot lloofd van het plaalselijk bestuur , ol bij ab-
senlie van dien , naar ecu Assessor begeven , ten Wrens 
overstaan , de opening der denren cn zclfs van hetgesloten 
iiuisiaad , zal moe'.en geschieden , naar male van de in 
beslag ne m i n g. De amblenanr , die zich derwaarls vervoegd , 
moeriiet proces-verbaal niet opmaken , maar hij zal dat 
van den Deurwaardcr leekcncii, die van de oinstandigheid , 
waarvan bier zake is, in zijn proces-verbaal van beslag 
omstandig melding zal makon. (Wetboe/cals voren arl.587). 

4. Voor dc voldocning der belasliiigen cn der kosten van 
vervolging , niogeu niel in beslag gciioinen worden : 
a. hel gceu de wet onroercnd , uilhoofdc van bcstemmiug , 

verklaard ; (1) 
b. bet noodige bed en bcddcgoed voor de beslagenen , dat 

Bonner bij hen inwonende kiudcren , de kleeding , waar-
medc de beslagenen goklccd en gedekt. zijn; 

e. dc bockcu, tot het berocp van don beslagcne bchooi-endc , 
tot desom van 300 franken ( f i b 1.75) , ler z.jncr kcuze: 

tf.de wei ktuigcu cn gerecdschappcii lot onderwijs of bcoc-
fening dor wotonschapjicn en kunstcn dieiicnde , ten 
bedragc van dczelfdc som cn tcr kcuze van den be
slagcne ; . 

e. de toerusting der pcrsonen in krijgsdienst , naar limine 
dienst en graad : 

f . de gcrecdschappon van ambachtsliodcn , lot hnnpersone-
lijk bediijf behoorende; 
mccl en jVcringe cclwaren , tot onderhoud van den KC-

(1) en b i j a r t . 524 en 525 van het b u r C - r l i j k W e t b o e k wor . l t 

opsegevon. 

http://tf.de
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slageue cn zijn hnisgecba voor eene maand vcrcischl 
wordende; 

/*. eene koc of tine schapen of twee geiten , ter kenze van 
den bcslagcne , met het slroo en voeraadje , tot deliggiii" 
en voedering yoor deze beesten , geduren'de eene maand" 
vereischt wordende. (We/bock als voren art. 592 en 50;}). 
5. Voor het bes lag op v r u c h t e n te ve lde zulleii 

worden in acht geuoinen de navolgeude voorschril'tcii : 
a. dat het beslag niet zal mogen worden gelegd , dan in de 

laalsle zes wckeu voor deu gewonen lijd van de rijpheid. 
Er moet een bevel met een dag tusscheu tiids Vooraf-
gaan ; 

b. dat in het proces-verbaal van beslag, ieder stuk gronds . 
deszelfs inhoud en li;;giug en ten minste twee zijner 
beleudingen , alsmede de swrt van zijne vruchten zal 
moeten worden uitgeilrnkt; 

c dat de Veldwachier lot bcwaarder gcsleld zal worden . 
mils hij geen naaslbi 'slaande van den Ontvaiiger is; 

a. dat ecu afscluil'l van het proces-verbaal van beslag aan 
den Bnrgemeesler der gemeenle , waaronder de"grond 
gelegen is , zal worden gelaten. Het origineel zal hij 
vrscren. (Tiiel 9 van het JFetboek als voren). 

§ 9. 

De F",rkoop. 
1. De verkoop der in beslag geudmene goederen zal niel 

vermogen te geschicden dan Ion miuslen acht da>en na 
de opmaking van hot proces-verbaal van arrest, en niet 
andcrs dan nit krachtc van eene uitrdrukkelijkc magtiging 
vail den Gouvcrneur der Provincie , vcvlee'nd op daartoe 
gedanc aanyragc van den Ontvaiiger. (1) (Art. 613 va/i 

(1) Daar het proces-verbaal van in benlngneming den dag van den 
te doene ve rkoop moet b e h e l z e n . is het raad.aam dat de O n t v n n -
ger l i c h van de aotorisatie des Gouverneurs v o o r z i e t , voor en a t -
eer de Deurwaarder , beslag op de roerende goederen legt . N i e l s 
»chijnt e c h t c r te be le t l en om een' l angercn l e r m i j n dan acht dagen 
voor de ve rkooping te s t e l l e n , daar hot aangehaald art . 613 zegt i 



15 

het Welboeh als boven, in vcrband -met het Beslnil van-
den \ftden Thermidor , 8e jaar.) 

2. Deze iimjjliyiiij} verleend zijnde is de Deurwaardcr 
vcrpligt ten katilore der registralie , over de geuieenle . 
waariu de verkoopiug zal worden gchouden , daarvau voor-
loopige aaugil'le aau den Oiitvaugor te doeu. Deze amb-
leuaar gee ft hem deswege een behoorlijk bewijs , op zegcl , 
dock hctwelk niet behoeft gercgistreerd te zijn. 

3. Gelijktijdig zorgt bij dat de te bonden verkoop bij 
openbare aanplakbiljetten (volgcns model , bijlage J) ten 
lninstc 24 uren voor de verkoopiug worde bekend gemaakl. 
Deze biijetten inoeleu perse worden aangeplakl: 
a. aan bet grbouw waar de goederen zijn gearresteerd. 
b. aan bet geineeute huis. 
c. op de inarkt of de plaats alwaar do verkooping staat 

gebouden te worden. 
d. aan dc deur van dc regtkauier des Vredcreglers van hel 

kanton, waartoe degemecnte belioort , in welkc dc ver
koopiug moet plaats licbbeu. 
In de gemecnleii, alwaar nicuvvspapiercn uitgegeven 

worden , zal de verkoop , ook door deze worden aangekou-
digd. (Ai l. (ill als boven). 

Van deze aanplakking wordt een proces-verbaal opge-
inaakt, volgens model , bijlage K. 

4. Wanneer nog gceue betaling is gevolgd , maakt dc 
Deurwaarder , deu uegendcu dag , na de dagtcekening van 
bet proces-verbaal der in beslagneming , bet proces-verbaal 
van wederoverziening (recol/emenl) , op, waartoe men 
zich kan bediencu van bet model, onder de bijlageu litt. L 
opgenomen. 

5. OnnuddeHijk daarna gaat de Deurwaardcr over tot den 
vervoer uit bet bills van deu bcslagene , cn vcrvolgens tot 

il y aura au Aioins om't jours etc" Men kan daartoe 12 16 
ja tolls 20 dagen nemen, want niemand kan tot een vroegeren dan 
den in het proces-verbaal van arre»t geatelden dag noodzaken , zelf 
niet de personen , die na dien bcpaalden dag, zouden handelen , zoo 
als de bewaarder (art. 605) en de tweede arrestant. (art. 612) . 

file:///ftden
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deu rcrkoop tier gearrestcerde meubilaire en audere goe
deren , en conslaleerl deze daad door een proces-verbaal , 
tvaarvoor een model, onder bijlage Mvoorkomt. 

(5. Ten aanzien van den verkoop van v r u c h t e n to 
v e 1 d e , moeten, behalve de bovenstaande voorschrifteu , 
»<>;; de uavolgende , worden in acht genomen: 
a. dat de verkoop ten miuste a'-hl dagen te voren , bij 

plakbiljettcn , zoo als bij no. 3 van deze § is gezegd , 
moet worden aangekondigd. Deze plakbiljettcn znileii 
den dag , bet uur en de plaats der verkoop uitdrnkkcii , 
zoo als ook de namen van den beslagene en van den 
Ontvaiiger, het gctal bunders en den aard van ieder 
soort van vruchten, de gemeeiitcn waar zij te veld 
staan , zouder meer. Van het aanplakken dier biijetten 
zal, even als voor meubelen, proces-verbaal moeten 
worden opgemaakt. 

b. dat de verkoop zal mogen geschieden ter plaatsc, waar 
de vruchten , le veld staan , even zoo wel als op dc 
markt der gemeente, en zoo cr geen is , op de naast 
gclcgene. 
7. De verkoop, tot conciirroiilic van het bedrag dor 

verschuldigdc belasting , mitsgaders van dat der gemaakte 
kosten en reglcn, afgeloopen zijnde , steltde Deurwaardcr 
den opbrengst in handcu van den Ontvaiiger der directe 
belastingen , die hem zijn salaris cn verschotten uilbetaald. 

De Ontvaiiger geei't hem daarvoor een recu, zoo als op 
het model te zien is. 

§ 9-

A nest op himr of paeht penuingen. 

1. Wanneer de cigenaar niet woond in de gc-
meente, alwaar bet belaste gocd gclegcn is, wordt hij , 
voor zoo ver dc betaling vanzijnenaanslag betreft, aldaar 
vertegenwoordigd , door den pachler of hum der. 

2. Indien daarcntegen , de cigenaar in dezclfde gemeente 
als zijn pachtcr of huurder woonachtig is , moet hij 
het cerst op de w ijze bij de Administrate gebrnikelijk cn 
naar dc gewonc vorinen uilgewoiincn worden. Langs de

ft 
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zen wcg gcen betaling verkregcn zijnde , bczigl de Ont
vaiiger het middel van beslag der buur onder den pachter 
of hoarder. 

Hel arrest op de buur word I gelegd door den Deurw aar
dcr der directe belastingen, ler requisite van den Ont-
vanger. Men kan daartoe gebruiken bet model bijlage N. 

3. Do yervallene of nog te rervallcn tennijneu van do 
pacht of liuur , mogen niet verder onder beslag worden 
gelegd , dan leu bctoopc der som , welke do scbalpligtigc 
op bet oogeublik van bet arrest schflldig is , en wanneer 
dit betlrag toereikeud is, mag men niet verder voortgaan. 

4. Dc pacbler of hoarder kan , tcr yoldoeiiing tier 
verscbuldigdc soiumen , met anders genoodzaakt worden 
dan op die lijden , welke tot betaling van zijuc pacht of 
buur zijn vaslgcstcld. 

"Wanneer hij , na ontvangene sommatie (zie bijlage 0) 
nalalig blijl't om de sommcu te bctalen , waarop onder 
zijuc handen beslag is gelegd , wordt hij vervolgd , door 
uiiddcl van bevel (commandemeHl) , airest of beslag eu 
verkoop zijner meubilaire en andero rocrende goederen, 
op dezcli'de wijze als alle auderc nalalige belastingschul
digen eu volgcus de in deze Handleiding voorgeschrevene 
VJimcn. 

5. Het leggeu van beslag op hnnrpenningen op de wijze 
hier boven omschrcveu , kan alleen geschieden , voor zoo 
veel belrel'l golden of goederen , waarop 'sRijks kas regt 
van preference heeft, gelijk zulks mede , wegensdc grond-
belasling, van een verhuurd pand, op tie buur bet gc-
val is. Wanneer echter het regl van prcforcntic niet be-
staat cn bet Rijk op eene gegevene bale, volgensart. 3 der 
wet van deu 12den Novb. 1808, slccbts concurrent is met 
alle andcrc schnlileischers , behoorcn tie maalregelen om 
lot een verliaal le geiakcn , ten uitvoer gelegd te worden , 
op de wijze bij het Wet bock van burgerlijkc regtspleging 
bcpaaltl. ' (Jtea.der Honfd-Adm. in dulo 27 Sept. 1832, 
no. 32 B, Verz. no. 160). 

6. Dc koslen dor voornoemdo vervolgingen , komen ten 
lasle van .Ion pachtcr of huurdcr , behoudens zijn vcrhaal 
op den cigenaar. 
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3 B E A F D E E L I N G J 

B E r A l I S S M , RAKESBE HEX ZEGEL- EU HEGISTKATIB-
ilEGT 01' BE OiBEKSCUEIBEIE ACTES TAJ 

TERV0IGI5G. 

§ 10. 
Waarschnwyigen , aanslag- biijetten. 

Alle aaiislag-biljetten , Tvaarran liet betlrag de twinlig 
gulden , wegens hoofdsom en opcenten voor bet Rijk (en 
tins niet de opcenten , ten behoeye tier gemeenteii gebeven 
wordende) le boven gaat, zijn aan bet formaat-zegel van 
15 ceiiten ontlerworpen. (Wet van den Wden Junij 1832 , 
Staatsblad no. 29). Voor deberekenbig dezer boegrootbeitl 
koinen ook niet in aamnerking het zegel, nochde beschrij-
wngs-kosten voor bet palcnt-regt, eveumin als de koste'n 
van taxatie en telling voor de personele belasting , maar 
wel de boelen ter zake dier belasting verbeurd. 

leder aanslag zal voorts als eene afzonderlijke schuld-
vortlcring worden bescbouvvd , en zulleu alzoo ook afzon-
derlijke gezegelde kvritantien of gezegclde aanslag-biijetten 
worden afgegeven , voor elken post , voorkomentle op tie 
kohieren tier grondbelasting (gebouwd en ongebonwd) 
vereeuigd , voor zoo verre die te zamen in een arlikel op 
de kohieren zijn uilgetrokken ; op die van bet personeel 
(primitive en aanvulliiigs-kohiercn , ieder afzonderlij k) en 
voor bet palenlregt , op gelijken voet. (Res. der Iloofd* 
Adm. van den IGsten Julij 1832, no. 35 £, Verz. 
no. 122). 

Wanneer bet aanslag-billet op zegel is gedrukt, behoeft 
tie kwitantie niet op zegel gegeven te worden en zoo vol 
omgekecrd. 

Be Onhangers zijn verpligt, wanneer tie aanslag-biJ jelieu 
niet gezegcld zijn, de kwilantieH wegens tie getlaue ' beta
ling op zegel aftegeven , zelfs ook al ware bet dat de be
lastingschuldigen zulks niet verlaiigtlcn. De Ontvangeis 
mogen bet ontvangen tier belasting weigeren , zoo man ban 
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weigerl dc koslen van hel zegel le voldoen. (Res. vandeii 
\8den Aug. 1832, no. 43 R , Yerz. no. 133). 

§ \\ 
I'erdere actcn van vervolging. 

1. Alle processen-verbaal en verdere acten van iuvordc-
ring cn vervolging in bet vak der directe belastingen cnz. 
worden in debet voor zegel geviseerd en geregistreerd. (Ron. 
Res. van den 20steu Jan. 1831 , no. 81 , Verz.no. 54 eu 
Res. van de Hoofd-A dm. in dalo 9den Maart 1832 , 
wo. 31 R, Yerz. no. 45). 

2. Noch aan hel zegel, noch aan regislratie regt zijn 
onderbevig : 
a. de onderhandsclie waarschuwiugen , waarvan in het 

tweede gedeelle van no. 1 van § 3 bier voren , govag 
wordt geiuaakt; 

b. de dwangbeveleu (Kon. Resl. van den 20slen Fcbr. 
1829 , no. 99, Verz. no. 25); 

c. de sommalien (Idem) ; 
d. het bevel tot inlegering. (Idem) ; 
c. het ontslag-briefjc , bedoeld bij no. 4 van § 6 ; 

/ . do cerlidcalen of verklaringen van onvermogen , waar
van melding wordt geiuaakt bij no. 1 van § 8; eu 

g. de plakbiljelleu voor den verkoop bij exccnlie. 
3. Alle acten van vervolging en alle andere acten (met 

uilzoudering alleen van de processen-verbaal van verkoop), 
zoo cischende als verweeroiide , ten onderwerp hebbeude 
de invordering van 's Ilijks belastingen, zijn vrij van 
zegel cn registralieregt , wanneer hel bedrag der intc-
vordere som de vijftien gulden niet te boven gaat. 

Voor zoo ver iiilusschen de bedoelde acten en sltikketi , 
niet volgens no. 2 van deze § onder de gcheel vrijgcstclde 
behooren, zullen die niet te mill gratis yoor zegel geviseerd 
en geregistreerd worden. yTfet van denlGenJunij 1832 , 
Staatsblad no. 29). " 

4. Hot spreekt van zelve ,' dat dc kopijen der acten en 
stukken, welkc door deu Heurvvaarder aaq.de bclangheb-
den worden tcr hand gestcld , mede voor zegel gcvisccrit 
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moeten worden , wanneer hot origincel aan deze formal i-
leit ondeiworpen is gewcest. 

4 D E A F T) E E L I TS G. 

BlJZO.VDERE BEPAI,15GE!r , R t R E V U E DE 
D E I J I W V.4RDERS. 

§ 12. 
Bcnoeming en heeediging. 

1. De Dciirwaarders worden benoemd door den Gou-
Vcriieiir der Provineie (Art. 4(5 hnnner Instmclie van 
den \0>den Novb. 1823, no. 88) en zulks nit personen 
woonachtig in hot Arrondisscmeiit, alwaar zij limine func
tion uitocienen, in het lczen , schrijven en r'ekeiieu erva-
rcn en genoegzame knnde bezitlcnde voor de ambtsverri.r-
tmgen aan limine bediening vcrbondcii. — Bij voorkeur 
zal de kens vallen op iuvalideu en oude militaircu voor-
schrevene vcroischten bcziltcnde en van gctuigschriften van 
goed gedrag voorzien. 

Geen personen in dienst der Gouvcrneurs , Districts- Cont
ra issarissen , noch Arrondisscmciits-Iiispeclems , zullen den 
Pf* i a " „ D < , " n v ; u u , l c r mojjon vcrvullcn. (Besluit van den 
I hden Jherutidor, 8sle jaar en Bes der Jfoofd-Adm. in 
da to 20slen April 1830, no. 40, Terz. no. 1(50). 

Desgelijks zijn de commisen tor recherche niet <iere<r-
tigd om in zaken van directe belastingen als Deui°waai-
<lers te agercn. (Res. als boven in data Cden Sent. 1836 , 
no. 4o , Verz. no. 145). 

2. Zij leggen in handen van den Gouverneur, of bij 
delegate, in die van den Arrondisseiuonis- /uspeclcur 
den vereiscJiten eed af. Bier van gescbiedt aauteckenii.o 
op limine commissio. ° 

$13. 

Belooning. 

De Denrwaarders genietcn geen vaste bezoldigina eu 
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worden slccds bctaald naar gelang zij worden te werk gô  
steld. 

limine brlonning wordt in iedere Provinoe geregeld door 
den Gouvcrneur, en het besluit, inhoudciide die regeliug , 
wordt pnbiiek geiuaakt. (Besluit van den \ Gden Thermidor, 
8ste jaar). 

§ 14. 

Bepcrtoriums. 

L lie Deurwaarders zijn yerpligt tot bet bouden van 
ecu reperlorium (Wel van den 2'lsten Frimaire , Ide jaar 
en Bes. der Hoojd-Adm. van din \8den Oct. 1824,no. 
35 , Yerz. no. 148). 

2. Het reperlorium kan worden gchouden naar het in 
dc bijlagen , onder lilt. P , opgegeven model. Daarin 
wordt, door dc Deurwaarders, dag voor dag, zonderopen-
lathig, noch tusscheiivoeging , en bij Tolgnnmmer alle ac
ten eu exploicten in huniic hocdaiiighcid bcleckend of ver-
rlgt, ingeachreTen, op vcrbeiuie eener boete vau/2,50, 
teii sake ran elk veriuitn. (Wet als voren). 

Het nummer van volgordc inag , op het repertorium , 
in cijfcrs worden aangednid , doch de dagleekening der 
acten behoort voluit geschreven cn de xei melding der re-
gistratie lellcrlijk en niet maar bij wijze van uittreksel , 
ovei"cnomen te'worden. (Min. Instructie van den Men 
Me"\801). . \2 ' . 

3. Dc Deurwaarders njn gchouden op dat reperlorium 
al de aclen hhnner bedieiiing le brengen , welke aan zegel 
en rcistralie, het zij gratis, bet zij in debet , het zij 
tegen betaling van een regt, onderworpen zijn. (Inslrnc-
tie van de loenmatige Hoofd-Jdm. der regislralte m 
dalo \8den Febr. 1808). 

4. Om dc drie maanden wordt bet reperlorium door 
den Deurwaarder aau den Ontvaiiger der registratie ver-
toond , zclfs ook al ware het dat in hetzelve , gedurende 
dat lijdsverloop , geene acten of stukken , warcn ingeschrc-
ven Die verlooniug heeft plaats , binnen de eerste tien 
da«cn van January , April , July cn October , op Terbcurtc 

file:///
file:///8den
file:///8den
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eener boele van 5 gulden voor clke lion dagen verwijl 
Onverminderd deze verlooning zijn de Deurwaarders ycr-
pligt bun repertorium aan de beaniblcn der re»islratie , 
op derzclvcr eisch , zoo dikwijls le fatten zicn , als dozen , 
ter opneniing van bet zelvc , zich bij ben vcrvoe<ren , cn 
zulks op verbcurtc eener boele van' 25 gulden , ia genii 
van wcigering. (Wet van den 22 Frimaire , Ide jaar). 

5. Alvorens van bet reperlorium ccnig gcbruik te nwen 
makcn , wordt hetzelve gequoleerd en geparaphcerd door 
den Vrcdcregter van het kanton, waarin de Deurwaardcr 
woonachlig is , en door den Ontvanger der regislralie gratis 
voor zegel geviseerd. (Jf'el als boven en Inslrnclie van 
de Hoo/d-Adm. der registratie in dalo ISdcnFebr. 1808). 

§ 15. 

B/jzondere verpligtingen. 

1. Het is den Deurwaarders, op slraffe van afzetting , 
verboden , om van de schatpligtigcn ecnigc gelden af- oi' 
aan le ncmcn, ler overbrcngiug bij de Onlvangcrs der di
recte belastingen. — Dit veibod moet zelfs op de aansla«-
biljcltcn , cn in bet algemcen op alle stukken , betj ckkelifk 
de vervolgingen , voor de invordering der gemcldc belas
tingen , aan de schalpligtigcn , berinnerd worden. (Besluit 
van den U'.deu Thermidor , Sslejaar , — Bes. der Hoofd-
Adm.van 1" January 1827, no. 18 , Yerz. no. 9 en van 
den 26slcn Junij 1828, no. 56, Verz. no. 104). 

2. In de uitoefening hunncr ambtsverrigtingen moeten 
de Deurwaarders van derzclvcr aanslelling zijn voorzien , 
die in de acten 'en stukken , wclke zij opmaken , relaterea 
cn dezelvc des gevorderd vcrloouen. (Besluit als bove?i). 

3. Ingeval vanondcrgane belccdigiug of tegenstand , ver-
voegen zij zich bij bet Iloofd des plaatsclijkeu bestnurs , 
ter opmaking van een proces-verbaal deswege, helwelk 
zij bevesligcn en vervolgcns aan den Arrondissemenls-In-
spectcur inzenden , om door deze , ter verdere vervolging . 
aan de competente autoritcit te worden gezonden. (Be
sluit als boven). 
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DeOifTTAifGBRdei-directe belaslingcn ran de gemeente . . 
vcrklaarl de cchlheid van vorcnslaaudc Staat. 

deu 183. . 
(handleekening van den Ontvanger). 

IJV NAJMDES KONINGS. 

DWANGBEVEL 
TJit»evaardigd door den Ondcrgcleekcnde Arrondisscments-

Inspccieur der directe belastingen, in- cnuitgaandcregion 
en accijusen te , nit kraclrtc van art. 30-van bet 
Besluit van den 16en Thermidor, 8o jaar, verbindend 
verklaard bij art. 2 en 3 van het Besluit van den Sou-
vereincnYorst derVerconigde Ncdcrlanden in dato 23en Docb. 
1813, no. 90 (Staatsblad no. 17) , tegen dc nalatigc be-
laslingschuldigenin boveustaandc staat gedetailleerd, af-
gegeven aan IS. N. , Deurwaardcr der directe belastingen , 
vvo°ncnde te , zullende die belastingschuldigen 
tot de betaling der acbterstallige belastingen , zoo als bij 
elk derzelvc in de clfdc koloin van geineldcn staat, zijn 
uilgctrokken , des noods bij parate executie vvordeu vcrvolgd , 
in de formen bij dc wet bcpaald. 

Zijnde de Beurwaarder voojnoemd gchouden het tegen-
,. , . » j \deuGoiivernevrderProvineie. 

woord<g a wangbevel te doen I j j i s l r i c l ! . _ C < ) m m i s s a r i s 

viscren door j B l l r < j e m ( , K s l e r der Gemeente 
voor hij hetzelve ter executie legt, alles op straffc van nullilcit. 

Aldus gedaan en afgegeven door tlen Inspecleur 
voornoemd den 183. . 
(Jiandleckcning van den jirr. Inspecleur)-

_ . . ) den Gonrerneiir 
Gezrcn door J d e n jjisiricts-Commissaris 

Gezien door den Burgemcestcr 
der gemeente 

te den 183.. 
De ondcrgcteekende Beurwaarder verklaait de in dit 

dwangbevel vermclde schatpligligcn te hebben gesommecrd. 
den 183.. 

2 

file:///deuGoiivernevrderProvineie
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MODEL A2. 

A l l K O S D I S S E S l E S T K A K T O O B 

B I E H S T 183 . 

STAAT van restant-lijslen , welke aan den 
tteer Inspecleur van het Arrondissement 

worden aanqeboden, om 
duarop dwangbevelen uittevaardigen. 
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Be ondergeteekende In- Aldus opgeniaakt 
specleur verklaart ,dat op bo- te den 183 
venslaande staten,dwangbe-
velen door hem, op hedcn, zijn DE OifTrJirosa , 
nUrjcvaardigd. 

den 183 
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Doorloopend 
I] II 111 M K T . 

No. der dwangbc-
velen , overeenkom-

slig het no. der 
Iiispeclic. 

Kantoor, van 
waar liet dwang
bevel afkomstig 

is. 

Dagleekcning van 
ontvang. 

Nainen der acliter-
lijke belaslihg-

schuldigcn. 

I Bcdrag der ver-
|schnldigde belasting 

Dagtcekening van 
he! stellen in han-
den des Deurwaar 

ders. 

Dagleekcning van 
betaling. 

Bclaalde som. 

Dagteekening van 
verzending aan den 

Inspecteur. 
Datum en no. der 
reccpis of ander 
daarbij overgclcgd 

betalin gs-bewijs. 

| Aanmerkingen. 
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M O D E L C. 

l'lUMMIF 

A*ROI*DlS!*lHE!*T.. 

GEHEP.MTE 

S O M M A T I E . 

A R T . 

van het 
K O D I E I 

i 
- i a A R T . 

van het 
K O D I E I 

B E L A S T I N 

G E N . 

= © . 
£ " 5 

> i 

G r o n d l a s t e n . . . . 

Pa ten tzegel en 
beschr i jv ings-

— — 
ToTAAL... 

V e r v a l l e n J'Zde 
g e d e e l t e n . . . . . 

ISornmen in 
minde r ing der» 
zelve b e t a a l d . 

B l i j f t sehuldig 

— — 

Ik ondergeteckcnde Denr-
Traarder derdirectebelastingen, 
wonciide te , mane II Cor
nells Junsen aan tot de beta
ling , in hand en ran den Hecr 
Ontvaiiger der gcinelde belas
tingen te , van uw verschul-
digde voor de verschencn tcr-
mijnen uwer directe belastin
gen , over 183 , hicrnevens 
breeder omschreven. Bij wci-
goi ing zult gij daartoe worden 
gedwongen. Be kosten dezer 
sommatie bediagen , te bc-
talen in baiiden van den Ont
vaiiger voornoemd. 

den 183 . 
(handl. van denDeuruaard.) 

SOMMATIE OF LAATSTE WAARSCHUWBfG. 

Gij wordt aahgemaand om de betaling niet langer uit-
Icslcllen van de vervallen leniiijiien uwer directe belastin
gen , bedragende... 

Ikveiwiltig U , dat bij aldicn gij dezelve niet binnen 
drie dagen betaald hebt, ik niet zal mogen nalaten , om , 
ovcrcenkomstig de wet, een man van het garnisoen bij U 
inlelegeren, en de geregtclijke vervolgingen te beginncn. 

den 183 . 
De Deiinvaarder der directe belastingen. 

ftOTA. J)e:e sommatie bij de betaling aan het 
Kanioor , mede te brengen. 
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MODEL D. 

pROVISCIE 

A RH05BISSEMEKT. 

I N L E G E R I N G S - B E V E L . 

Ovcrecnkomstig art. 3 der wet van den 17den Bni-
maire, 5de jaar , van kraclit verklaard bij Besluit van 
den Souvereiuen Vorst der Vereenigde Nederlanden in 
dato 23slen Bee. 1813 , no. 90 (Staatsblad no. 17), 
zal CORKELIS J A K S E S , een soldaat der bczetling van 
ontvangeu , en gchouden zijn denzelven kost en huisvesting 
te verschaffen , en hem daarenboveu dagelijks een frank 
(47 c.) le betalcn , tot dat hij schatpliglige gehcel en volko-
men voldaan zal hebben de som van , zijnde het 
bedrag der vervallenc terniijneu >an zijnen igrondbelasluig 
aanslag in bet kohier der < peisoneel 

(palenlen. 
over den jarc 

Wordende hij almcde gevvaarschuwd niet anders te be-
taleu dan in hauden van niij Ontvanger , op slraffe van 
nulliteit der anders gedane betaling. 

den 183 . 
Be Ontvanger der directe belastingen. 

(handleehening.) 

GEMEESTE. 

BIEJST. 

MODEL E. 

O R D E R . 

Bo Garnisaire , ingelegerd bij COBKELIS JAKSEK te , 
wordt tcruggeroepen cn lal zich vervoegen ton kantoro van 
den ondergcteekende Ontvanger. 

den 183 . 
(handteekening van den Onlvanger.) 
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MODEL F. 

B E T E L T O T B E T A L I N G . 

In naam des Koyiin^s. 

In het jaar achlticn honderd den 
«cs niiddags , oin ure , ter invordering van 
het kohier der over den jare aehtlicn 
honderd belioorlijk door den Heer 
Gouverneur der Provincie executoir verklaard , en uit 
krachte van het verleende dwangbevel door den Heer Ar-
rondissements-Iiis|>ccteur der directe belastingen, in- en 
uilgaando regteu en accijnseu te in dato den 
• • •, voorzien van bet > Commissar, van dit Vistr. 
visa van den j Burcjemeest. der Gemeente 

ten verzoeke vau den Heer Ontvanger 
der directe belastingen in de gemeente douii-
cilie kiezende ten zijnen kantore , gehouden wordende in 
de straat aldaar. 

Hcb ik ondergeleekendo Beurwaarder , der directe be
lastingen , in het kanton en wonende le r 

voorzien van mijne aanslellingen belioorlijk beeedigd , aan 
COHSELJS JASSEK, landbouwer wonendo in de gemeente 

, in naam des Konings en der Wet, bevel ge-
daan en uitgevaardigd , om uilerlijk binnen den tijd van 
dlie dagen , na heden, le bctalen de som van 

I personele belasting 
wegens verscbnldigde I grondbelasting 

' paientregt 
over de dienst acbttienhonderd dertig, inbanden 
van genoemden Ontvanger , met verklaring , dat, bij gebreke 
van binnen den bierboven gesteldeu tijd , de gemelde som 
te betalen , boven en behalve de tot biei toe gedane en alle 
andere wetlige en bijkomende kosten , hij- daartoe genood-
zaakt zal worden door bet in beslag nemen zijner meubi
laire en andere roerende goederen , en door den opvolgcnden 
verkoop derzelve , ten beloope van het bedrag zijner ver-
sebenen belasting en der op het arrest en den verkoop ge-
vallene of nog te vallone kosten. 
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En op dat gezegde COKJCELIS JASSEK daarvan gccnc onwe-
tenheid hebben of voorwenden inoge , heb ik hem kopij 
van bet tcgeinvoordig bevel golaien , hetzelve ten zijnen 
woon huize bczorgd eu ter hand gestcld aan hemzclvc (of 
by zijne afwezigheid aan zijne huis-
vroniv , zoon , doehter , dienstbode, zoo als ~.. mij zei-
de te wezen) waarvan akte. — De kosten van dit bevel 
zijn 

(handteekening des Deurwaarders.) 

MODEL G. 

A R R O J N D I S S E M E N T GEMEENTE 

C o i t T I t O T . E D l E S S T 

De ondorgcleekeude Deurwaardcr der directe belastingen 
te verklaart, dat alle de in dc achterstaaude 
lijst voorkomendc belastingschuldigen , bij soinmatio en 
bevel tot betaling (commandemeut)yoot de voldoening huiiner 

,de grondbelasling\ 
vcrschcnen aanslagcn in J het personcel | over dc dienst 

[hel jjatenlregt I 
zijn aangemaaud , en dat bet hern bij persone-

lijk onderzoek is gcblekcn , dat de gczegdo schatpligtigen 
onvcrmogend zijn om luinno verschuldigde belasting le 
voldoen , cn dat alle de bij dezclve aanwezige meubelen en 
andere roerendc goederen , met uitzondcriug van die , wclke 
krachtens art. 52 van het Besluit vau den lGdcn Thermidor 
8c Jaar , in vcrband met art. 592 cn 593 van het Wet-
bock van burgerlijkc legtsvordciing, in beslag zouden 
knunen worden genomen , van zulk eene geringe waarde 
zijn , dat bij eenen evcntuclen verkoop van dczclvo , do 
belasting en kosten daarop niet zijn te vcrhalen 

den 183 
De Deurwaardcr voornoemd , 
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Vervolg van model G. 
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MODEL II. 

PROCES-VERBAAL VAN ARREST. 

Ten j.ire achtlien honderd . . . . den 
der maaud ter requisite yan den Heer JOJY, 
Ontvanger der directe belastingen over de gemeente van 

. , domicilie vcrkozen hebbendc ten zijnen burele in 
ile noordstraat aldaar , kracbtens art. 51 van het Besluit 
van den 16den Thermidor , 8ste jaar , verbindend verklaard 
bij art. 2 en 3 van het Besluit van den Souvereincn Vorst 
der Vercenigdo Nederlanden, in dato 23stcu Becb. 1813 , 
no. 90 {Staatsblad no. 17) , en ten gevolge van ecu 

( grondbelasliug. 
kohier der < personele belasting. 

( palenlen. 
door den Heer Gonvcrneur der Provincie 
<jeu cxeculoir verklaard. 

Alzoo CORHEX.IS JASSE* , laiidbouwer te . . . . niet 
heeft voldaan aan de waarschuwiugen, sommatien en 
andere dwanginiddclen door de wet voorgeschrevcu cn 
tegen hem aaagcwciid , ten einde hem te noodzaken lot 
do betaling eener somma van , zijnde het 
bedra" van zijuc vcrschcuc vcrschuldigde dirccie belas
tingen, heb ik ondergctcekcndc N. N. , Beurwaarder 
de" directe belastingen, wonendc te . . . . . . . bonder 
lnijner actc van aanslelling cn behoorlijk beccdigd, mij , 
vorgezegd van BAKIEI. nr. JOSGE cn JAJT U E V A I E S , wcrk-
liedcn wonendc alhier, als gcluigen ten deze vcrzocht, ten 
eiudc de voorsclnevcn oulgonncn execute te vervolgen eu 
voarttczetten, mij vcrvoegd aan CORSELIS JAKSE> voo-
nocmd, mijn exploit doende ten zijnen woouhuize , in 
de straat gemerkt D , No 10, cn al
daar sprekendo tot en denzehen in naam 
des Kouiugs en dcrWetgcdaan herbaald bevel , om als uu 
dadelijk en zouder verder uitstel aan mijn requirant le 
betalcn: 1°. een somma van wegeus vcrsckuldigdu 
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directe belastingen , 2°. een £om ran . . . we
gens kosten ran de verschillende acten Tan executie tot 
op hedcn , en dus te zamen eene som van . wel
kc Toldocning door den genoemden CORXELIS J A J T S M , 
sprekende als boven, gcwcigerd , immers dezelve niet 
gevolgd zijnde , heb ik hem verklaard , dat ik als nu 
dadeluk zoude overgaan tot bet leggen van arrest of in 
l>eslagnenung van zijne roerende goederen , vvclke ik beb 
bevonde.1 met te beliooren tot die voorvverpen, waarop 
yolgcus de wet geen beslag mag worden gelegd. En heb 
ik Beurwaarder dien ten gevolge , gcassistcerd met mijne 
voormelde geturgen , en onder de bewaring der just'itic 
gesteld , de navolgende goederen , te wetcu : 

In een zlj-vertrek , - woonkamei- enz. 
1°. Zes sloelen met matten zittingen. 
2°. Ecu cikenbonlen haugkast. 
3°. Een zUvcrcn zakhorlogie, behoorlijk voorzien van de 

voor het zilverwerk in dit Rijk bestaande kcur, cn 
waarvan het zilver wcegt looden en 
wigtjes. 

4° Vijfiig ellen gedrukl katoen. 

In een hok op de achlerplaals. 
5° Een gemest varken. 

enz.'enz. 
Gcenc andere voorwerpen ter beschrijving mcer gevonden 

zijnde, heb ik s den gcarresteerde gesommecrd mij een' 
goeden en solvabelen bewaarder aan te wijzeh , waaraan 
niet voldaan zijnde , heb ik de bewaring 'der in beslag 
genomene goederen opgedragen aan PIETER BE L E E B W " 
arbeider wonende te die zich daarmede heeft 
belast, onder verbintenis ran dezelve goederen, ten alien 
tijde , te zullcn rcpresenteren, daar en wanneer zulks mogt 
worden gevorderd , en heeft alhier zoo het originccl als de 
kopij getcckend. 

(handteekening des bewaarders). 
Wijdcrs heb ik Dcurwaarder, steeds sprekende als bo-

Ten , deu geanesteerde COKSELIS JAISEV aangezegd , dat 
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de verkoopingder gcarrestcerdc goederen zal plaats hebben 
op den des voormiddags ten . . . . ure , op de 
marklplaals te 

Van al het wclk is opgemaakt het tegenvvoordig proces-
verbaal van arrest , 'tgecn , zoo bij origincel als kopy en , 
is ondcrteekend door den gesteldcn bewaarder, door de 
gctuigcu en mij Beurwaaider: bebbendo ik kopij gelaten 
aan den gearrestcerde (1) sprekende als boven , gelijkook 
den meergemelden bewaarder , tot al hctwelk ik heb ge-
vacecrd van tot Do k ° s l c n 

bedragen • ' 
(handleekeningen van den Dem-ivaarder , den bewaardet 

en de getuigen). 

MODEL I . 

VERKOQPING OP REGTERLIJK GEZAG. 

Op maandagden des jaars aclittien hon
derd des's inorgens ten tien urc , zal N. N. 
Beurwaarder der directe belastingen te wettig 
aangestcld cn beeedigd, ten verzoeke van den Heer N. N., 
Ontvanger derzelvcr belastingen te overgaan , 
op dc inarktplaats tc dezer stede , tot den publieken ver
koop , om kontant geld , yan eenige meubilaire en andere 
goederen , in beslag genomcn ten laste van Cornells Jan-
sen , landbouwer wonendc te . 

ZKGT HET VOOHT. 
(Dit sink behoeft niet te 

worden geteekend). 

( I ) R i j alclien bet geval l i c h voordoet voorz ien b i j n o . 3 van J 
7 der H a n d l e i d i n g , w l het a f sch r i f t w o r d e n gegeven aan den 
B n r g e m e e s t e r , Assessor , Commissa rU van P o t i c i e , o f aan d e n 
Hagis t raats-persoon , d i e , ingeval van w c i g e r i n g van deuropening , 
de open ing za l hebben laten doen en die he t o r ig inee l voor geiien 
teekenen l a l . 
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PROCES-VERBAAL, CONSTATERENBE HET AAN-
P L A K K E N BER BILJETTEN VAN VERKOOPING. 

Op licden den . . . . der maand achttien 
honderd ten verzoeke van N. N . . Ontyan<rei-
der directe belastingen over de gemeente \\- 0 . 
nende te , domicilie kiezendc ten zijnen bu-
vele in de noordstraat aldaar , verklare ik ondergeteekeiide 
N. N., Beurwaarder der directe belastingen, vvonende te 

voorzien van mijne cominissie en bchoorlijk 
becedigd, vervolgende de executie en verkoop der meubelen 
en roerende goederen, bij proces-verbaal van mij Beur
waarder in dato behoorliik _ § ^ L ) „ e _ 

J in debet J ° 
registreerd den 183 , door den Ontvanger 
Pf. N. , ten laste van CORHELIS JAISEIT , landbouwer vvo
nende te ; in beslag genomen, dat de aan-
plakking van biijetten , waarbij de verkooping der boven-
gemelde goederen wordt bekend gemaakt, en van welke 
biijetten een aischriit aan dit proces-verbaal is geannex-
eerd , op beden door mij Beurwaarder, ter plaatse bij de 
wet bepaald , heeft plaats gehad. 

Van het wclk ik bet tegenwoordig proces-verbaal heb opge-
maakt om te dienen daar en zoo bet behoort, waarvan de 
kosten bedragen 

(kundteekening des Deurwaarders). 
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PROCES-VERBAAL VAN RECOLLEMENT. 

Tenjaro achtlien honderd den . . . . . . . 
ten ycrzoeke van den Heer N. N. , Ontvanger der directe 
belastingen over tie gemeente < on vvonende 
aldaar, domicilio kiezende ten zijnen burele, gehouden 
wordende in de noordslr.iat te i heb ik onder-
geteckende N. N . , Beurwaarder der gemelde belastingen , 
voorzien van mij no coinmissie en volgens de wetbeeedigd , 
mij begeven ten woonhuize van CORSELIS JASSEK , land-
bouwer wonende le alwaar ik heb gevonden 
PIETER DE LEEIJW , aaugcsteld tot bewaarder der goedereu, bij 
proces-verbaal van mij Beurwaarder in dalo , ten 
lasle van meergemelde COKSELIS jAssEX.iu execntoriaal arrest 
genomcn , behooriijk den gratis (of in debet) 
geregistreerd, aan genoemdeii PIETER DE L E E L W verklaard , 
dat ik zoude overgaan tot het recolleren vangeuoemdc goe-

bijvvezcn 
dercn , in bet van voornoemde CORSELIS JASSES, 

afwezen 
en heb ik aan denzclven , gezegdc goederen stuk voor stuk 
opgenocnul, zoo alsdiebij mijuproces-verbaal zijnomschre-
ven,cn heeft de bewaarder mij deze voorwerpen bet een na 
het andere aangevvezen in dcnzelfden staat waarin die waren 
toen zij onder zijne bewaring waren gesleld , den gearres-
teerde voorls aanzeggende , dat ik de voormelde goederen , 
ten fine vau openbareu verkoop , giug doenoverbrengen naar 
de marktplaats te 

Yerklarende aan PIETER D E L E E U W meergcmeld , dat hij 
van dit oogenblik van de bewaring van meergenoemile 
goederen wordt ontslagen. 

\ Waarvan ik heb opgemaakt hot tegenwoordig proces-ver
baal van recoUcment, in tegenwoordigheid van BAHIEL DE 
JOSGE en JAH DE VRIES , arbeiders , wonende in gezegdc 
gemeente , getuigen ten deze verzocht, die 
met mij Beurwaarder hebben geteekend en waarvan de 
kosten bedragen 

(volgen de handleekeningen des 
Deurwaarders en der twee getuigen). 



38 
MODEL M. 

PROCES-VERBAAL VAN VERKOOP. 

EXTRACT uit het register van voor-
afgaande aangevingen van verkoopin-
gen van roerende goederen , gehonden 
wordende ten kanlore der registratie 
te 

No. 397. Hcden den achltien honderd 
. . . . . . . compareerdc ten boven gemelde Kan-
tore N. N. , Beurwaarder der directe belastingen , svoncnde 
te , welke verklaarde , dat bij in zijne 
evengenoemde kwalitcit, op maandag den . . . . . 
des voormiddags om tien nre en vervolgens , ten verzoeke 
van den Heer N. N. , Ontvanger van gezegde belastingen 
voor de gemeente van , vvonendo aldaar , 
op de markplaats le , zal overgaan tot den 
verkoop van ccnige buismeubelen , alstafels , sloelen , ijzer-
en aardcwerk , winkelgoederen en het geen er mcerder zal 
worden gepiesentcerd , bij proces-verbaal van hem Beur
waarder den dezer maaud bij Coa-
flr.Lis XASSEH , Laudbouwer te . . . . . in beslag 
genomen, waarvan door den gemclden Beurwaarder is 
gevraagd acte en heeft geteekend. 

{geteekend JV. Deurwaarder.) 
Voor ovcreenkorastig exti'act 

Be Ontvanger der registratie (geteekend N .JY.) 

Op heden den . . . . der maaud 
achttien honderd . . . des morgens ten tien nro en 
vervolgens , krachtens magtiging verfeend door den Heer 
Gouverneur der Provincie . . . . bij Resolntie van 
den . . . . . . no. . , overeenkomslig art. 51 van 
het Besluh van den Kid en Thermidor , 8ste jaar, verbin-
dend verklaard bij art. 2 en 3 van het Besluit van den 
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Souvereinen Vorst der Vcrccnigdc Nederlanden in d.ilo 
23sten Dec. 1813, no. 60 {Staatsblad no. 17), heb ik 
ondergctcekendc N. N., Deurwaardcr der directe belastin
gen to . . . . , roorzicn van mij no acle van aau-
stclling en belioorlijk beecdigd , ten verzoeke van den Heer 
N. Pi., Ontvanger van evcngcmclde belastingen over de ge
meente , wonende te , 
domicilic kiczende ten zijnen voornoemden woonhuizc , 
mij , vergczeld van DAJTIEI. DE Jo* or. en J ks DE VRIES , 
arbciders wonende aldaar, getuigen ten deze vcrzocht , 
begeven naar dc woning van CORSELIS JANSES te . . , 
alwaar gekoincn zijnde, heb ik , ten gevolge van mijn 
proces-verbaal van rccollement in dato 
dezer maand , en overeenkomstig de aankondiging van 
verkoop , de meubelen en roerende goederen , ten gevolge 
van non betaling van de verscbenen door gemclde CORHE-
IIS J.IHSEH , verschuldigde directe belastingen , aan den 
zclvcn gcdaan , welkc aankondiging openbaar bij uitgezelle 
aanplak-biljolleu iiisgclijks heeft plaats gchad , de meu
belen en goederen , bij proces-verbaal van mij Deurwaardcr 
van den . . . dezer maand, ten behoove van mij n 
requirant in beslag genomen , naar do markt te dezer 
stcde docn vervocrcn cn aan den boogsten en laatsten bie-
der op de gewone wijze en om koutant geld verkocht, 
toegewczen cn afgelevcrd , in manierc als volgt: 
Koop 1. twee stoelcn aan J A S DE BRUISE te 

voor drio gulden f 3.00. 
Koop 2. Een eiken In ml en hangkast aan PIETER 

DE V I I E C E K te voor 
zes guldens vijf en tachlig centen. . . - 6.85. 

Koop 3. Een levend varken aan denzelven voor 
elf gulden vijf tig centen -11.50. 

Koop 4. Zes cllcn en vierpalmen gedrukt katoen 
aan Xtcoitcs DE M E T te . . . voor 
vijf gulden twee en dertig centen. . . - 5.32. 

Bedrngendc le zamen zes en twintig gulden 
zcven en zcslig centen . / 2 6 . 6 7 . 
na ten eindc als boven gevaceerd te hebben tot twaalf are 
's middags , heb ik de Toorzetting van den verkoop uit 
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gcsteld tot lieden liaiuiddag , ten twee me , hctvrelk ikaan 
het verzamcld publiek heb te kennen gegeven; de pen-
uingen van deze zitling voortgekoinen zijn door mij iuge-
zameld. Van al hetwelk ik bet tegenwoordig proces-ver
baal heb opgemaakt, in tegenvvoordighcid der in bet hoofd 
dezes genoeinde getuigen , die met mij hebben geteekend. 

{yolgen de onderieckeningen van den Beurwaarder 
en twee getuigen). 

Op heden den . . . . ten twee uur namiddag , 
uit krachte , op verzoek , in kwaliteit en ter woonplaatse 
als voren, hcbikoiulcrgcleckcii.de Deurwaardcr voornoemd , 
ter voortzetting van den verkoop eu ingevolgo het uilstel 
in bovoustaaud proccs-vcrbaal van heden voormiddag ver-
meld , mij , vergezeld van bovengenoemde getuigen , be-
geven naar dc mai klplaats te dezer stede , en voortgegaau 
met deu verkoop der meubelen , in beslag genomeu ten 
laste van COUSELIS JASSES , mecrgemeld , op de voorwaar-
den in mijn eveubcdocld proces-verbaal omsckreven , in 
maniere als volgt: 

{yolgen de meubelen enz. in den namiddag verkocht, 
te specijiceren en. te omschrijven zoo als in het model 
hiervoren is geschied). ' 
Na den verkoop van al bet vorenstaaude , in totaal oji-

gebragt bebbendo dc som van hout/'Td zestig gulden , 
tachtig centen . zijnde genoegzaam tot betaling der door 
mcergezegden COUSELIS JASSES , verschuldigde belasting 
en tot recouvrement der kosten en region op dcouderwer-
pelijke executie gevallen , heb ikdc overige cn nog onver-
kochtc meubelen en goederen ter disposilre vau cvengc-
mclden geexecutecrde gcsteld en den verkoop gestaakt om 
vier urc des namiddags , na het provenu vau denzelvcn te 
hebben ingczamcld; en heb ik van al het vorenslaande bet 
tegenwoordig proces-verbaal opgemaakt en hclzclve met de 
bovengeinclde getuigen geteekend en gesloten ten jare , 
maand en dage als iu het hoofd dezes genoemd , ten half 
vijf ure des namiddags 

De kosten bedragen 
{yolgen dc handieekeningen van den 

Beurwaarder ende getuigen). 

http://hcbikoiulcrgcleckcii.de
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tolgt verder de aanteekening der registratie. 

(hieronder volgt). 

Overgenomcn uit handen van N. N., Beurwaarder clef 
directe belastingen , te , bet bcdrag van den 
tegenwoordigcn verkoop, ter somma van op bet-
welk ik hem uitbetaald heb , zijne kosten van vacatie en 
verschotten , bcloopende de som van 

(volgt de handteekening des Ontvangeis). 

MODEL N. 

ARREST OF BESLAG OPHUUR-OF PACUTPEJiNINGEN. 

fn bet jaar achtticn honderd . . . . den . . . 
der maand . . . . ter requisilie van deu Heer N. IN"., 
Ontvanger der directe belastingen , vvoneude te . . . , 
en uit krachte van art. 51 vau bet Besluit van den lGden 
Thermidor, 8ste jaar, verbindend verklaard bij art. 2 
en 3 van het Besluit van den Souvercinen Vorst der Yer-
ecnigdc Nederlanden in dalo 23sten Becb. 1813 , no. 90 
(Staatsblad no. 17) , en ten gevolge van een kobier der 
grondlasten den «oor den Heer Gou-
verneur der Provincie , executoir ver
klaard. 

Alzoo J A S VAS B R I M , eigenaar van het huis , staande 
en gelcgen in dc nieuvvstraat te vvijk . . 
no. . . (of eigenaar van landerijen , gelegen in de 
gemeente van bij het Kadaster be-
kend onder de nos seclie . . • 
van het kadastraal plan) in gebrcke is gebleven , te bc-
talen de som van zijnde hel bedrag der 
verscbenen termijnen van zijnen aanslag in het kohicr der 
grondbclasting , en der kosten van vervolging : beleekene 
ik ondergeleekende Beurwaarder der directe belastingen , 
wonende te , voorzien van mijne acte van aan-
steUing en behoorlijk bee'edigd, aan JACOBUS BERSABDUS 
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MI'LLER , als huurder het gezegdc huis bcwoncnde (of wet 
aan LODEWIJK DEGRAAP , pachter der hierbovenvermelde 
landerijen, wonende te ) dat hij onder zich 
zal hebben te houden alle de somnicn welko bij aan gc-
dachten Ontvanger , ter zake voorschrevo schuldig is , en 
wel met name bet bedrag zijner huiirpeuningeu (of wel 
pachlpc/iningen) vervallen of te vervallen op den . . . . ; 
met bij deze gegeven bevel, om op gczegden dag , gemel-
de sommen, ten beloope van te storten in 
handen van den inccrgenocmden Ontvanger, opstraffevan 
nog eenmaal te zulicu moeten betalen , indien hij het in 
andere handen doet. En op dat hij hiervan gcene onwc-
tenheid voorwenden moge , heb ik hem van bet tegen
woordig proces-verbaal kopij gelatcn, sprekende tot hem-
zelve (of bij zijne ufwe-Jgheid lot I f . JV. zijne hitis-
vroitw , zoon , dochler, dicnslbode , zoo ale hij (zij) mij 
zeide te zijn), met uilnoodiging om hetzelve met mij te 

h ; . 1 gedaan \ 
teekenen, hetwelk ^! heeft I \ waarvan acte. 

(geweigerd J 
De kosten van dit arrest bedragen 

(handteekenlng des Deurwaarders en van den huurder 
of pachter , ivanneer hij wil medeteekenen). 
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MODEL 0. 

S O M M A T I E 

aan de huurders ofpachlers, op wlerhuur-
of pttchlpenningen beslag is gelegd, eu 
die achterlijk blijven om te belalen. 

Ik ondergcteekende Beurwaarder der directe belastingen , 
wonende te , inane u JACOBUS BERSARBITSMITLUEK , 
aan , om binnen drie dagen na dato dezes , te belalen in 
handen van den Heer Ontvanger der gezegde belastingen 
te , het montant der grondbclasling over den 
jare , verschnldigd door JAH VAU BRIEL , 
eigenaar van een huis , staande en gelegen te 
wijk . . . no. . . . (of eigenaar der landerijen door n 
van hem gepacht) overeenkomstig hot inuwo handen, bij 
proces-verbaal van den door mij Beurwaarder 
gelegd beslag. Bij wcigcring waarvan zult gij daartoe 
worden gedwongen door middel van inlegering. Be kosten 
dezer sommatie bedragen 

den 183 , 

(handteckening des Deurwaarders). 
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MODEL p. 

R E P E R T O R I U M . 

Daj»tecke-
ning der 

acte. 

Aard 
der 
acte. 

Namen en 
Toornamen 

der partijen 
en derzel-
rer woon-

plaats. 
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PERSONELE BELASTING. 

Ait. 31 der wet. 
§ 1. De iugCTuldo besclnipings-biljetten zullen , Toor 

zoo vecl de Tier cerste groiidslagcn aangaat, worden opgc-
uomen , ondeizocht en beoordeetd door het hoofd des ge-
meenlebestuurs , of door een uit dat bestuur door hem 
aaiK'ewezen l id , met en bencvens den Controleur der 
directe belastingen , aan welkc gezamelijk de regeling der 
belasting naar de vier eerslegrondslagen wordt opgedragen. 

§ 2. Ter regeling der belasting wegens dc vier eerste 
grondslagen , zullen de verklaring der belastingschuldigen , 
deswege in de bij § 1 bicrbo\en bedoelde biijetten voorko-
mendc, geToegd , cn de reglen dien oycreenkomslig op de 
kohieren uitgetrokkcn wortlcn , behoudcns de bepalingen , 
in de twee volgende artikelen Tcnat. 

Art. 32. 

§ 1. Na afloop Tan bet onderzoek , bij § 1 Tan het 
Toi igc artikcl \crmcld , zal dc Commissie do navolgende 
lijstcn (bekcnd onder no. 10-13 van de serie dcrmodellen , 
personele belaslhig) opmaken , als : 
a. Van de belaslingschuldigcn , welke schatting of telling 

der belaslingsvoorweipen hebben vcrlangd ; 
b. Van zoodanigc belastingschuldigen, als welke bij de 

bcscbrijvings-biljcttcn gcdanc opgave belastlnggevend of 
niet (1) der Commissio voorkoinen , geheel of gedeellelijk 
niet ovcreenkomstig tie waarbcid te zijn, of te moeten 

(1) Res . v a n den 2 3 » t e n December 2 8 3 4 , n o . 137 (Yen, no. 
16—ta35). 

file:///crmcld
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wordep. lierzien ter zake, hetzij van opzettelijke ver* 
korling van de belasting door te luge aangiften der 
fvuurwaarde of van het aautal deuren en vensters of 
haardsteden, heizij van dwaling , bij de aangifle 
deswege, en waarop aldus de straf bepalingen van 
art. 35 § \ der wet , toepasselijk zijn. (1) 

c. Van de zoodanigen, welke in het geheel geen bcsclirij-
yiiigs biijetten Toor de vier ccrsto grondslagen hebben 
mgelevcrd, ofschoon zij werkelijk belaslbaar zijn; 

f/.Yan de zoodanigen, die, vooreerst nicer dan ecu per-
ceel ii, de gemeente in gebrnik hebbende , dezehe niet 
alle bij hot biljet hebben opgegeven , cn ten andercn 
dezulken , welker aangifte uit eenigen andercn hoofde 
gebrckkig, dat is, onvolledig , door geheele verzwi.j-
ying van een' of twee of dr ie der vier eerste grond
slagen , gcoordeeld is , en op welke beide alzoo toepas
selijk zijn de slrafbepalingen bij §4 van bovengemeld 
art. 3o vastgesteld, welkepenallteit niet mag worden 
toegepast op de belastingschuldigen , welke alleen den 
kden grondslug hebben verzwegen , zocdat dezen niet 
op de lijsl behoeven geplaatst te worden; knnnende 
door den Ontvanger, ten aanzien van dezen verzwegen 
grondslug , eenvoudig worden toegepast art. 28 , § 3, te 
weten ,de vermenigvuldiging der aangcgevene , of op aan-
vrage der belanglybbenden , geschatle hunrwaarde. (2) 
§ 2. De gezegdelijsten zullen door de Cominissie worden 

geteekend en daarna gcgeven aan de schattcrs , ten einde 
door deze de gevraagde of noodig gcoordeeldc sehattingen, 
tellingcn en herziciiingeii der bclastiiigsyoorwcii>en geschie
den, OYerecnkomstig de bepalingen dezer wet, cn wel ran 
die belastingschuldigen , onder a, c en d van § 1 ge-
noemd , door zoodanigen uit de Bijks-schatters , als de 
Commissic daartoe zal verkiczen, cn van die , vermeld onder 
b , door een' der Rijks-schaUers , en den tcgenschattcr , 
welke door de belastingschuldigen zelve zal moeten worden 

(2) \ R e » . van den 6den J u n i j 1 8 3 3 , no . 116 (Yen. no . 92) . 
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aaugcweseu , binnen <iiie dagen na daartoe vau wegc ge
zegdc Commissie , oiilvangcne soininatic cn , bij ontstenle-
nis bier vau , door de Commissie zclve , amblshalvc , zal 
worden benoenid. 

Art. 33. 

§ 1. Dc schatlingeu , tellingeu cn herzieningen zullen 
steeds door twee personen gezamculijk geschieden. 

Ingcval dc twee schatlcrs in gevoelen vcrschillcn tcnaau-
zien vau dc waardc of het getal der door hen te schallen 
of te tellcn voorwerpen , zal ecu derde schaltcr , gezamenlijk 
met hen , de schatliug of telling doen , cn bijaldien deze dric 
schallers als dan nog niet bij meerdcrheid kiinucn beslissen , 
zal de schatliug of telling golden , welke (iederc grondslag , 
waaromtrcul men vcrschill , afzonderlijk genomcn) noch 
de boogstc noch de laagstc is. 

§ 2. Een iegclijk is vcrpligt aan dc schatlcrs, met het 
docn der schallingcii, tellingeu cn herzieningen belast, 
op iedcreu wcrkdag , van des morgens 8 ure lot zonnen-
ondergang , den vi ijen locgang tot dc panden, bij hem 
bewoond , of tot de bij hem in gcbruik zijnde gedeelten 
van gcbouweii , vertrekken , enz. , te verlccnen , ter vcrrig-
ling van den bun ojigedragen arbeid , zoo inede om bun 
de daartoe noodige aanw ijziiigen te doen. 

Dc gebrekige in deze zal verbcuren eene boctc van 
f 25 , 00 , en zal , in dit geval, waarvan door de schat-
ters proces-verbaal zal moeten worden opgomaakl (zie het 
model, hier achler bijlage F) dc opucming geschieden 
met bchulp des Kautons-of nog bestaaude Vrcderegters. 

Dc locgang lot de huizen der belaslingschuldigen , ter 
hcrzieniug vau het aangegeven bedrag der hnorwaarde of 
bet gclal dcuren cn vensters of haardsteden, zal aan de 
Schatlcrs niet langcr zijn vcrgund dan twee man mien na 
het executoir verklarcn des kohiers , waarin de belasting-
schuldige , naar aanleiding der gcdane aangifle , is begre-
JJCII , cn zal dezelve niet nicer dan tweemalen, binnen 
voorschrcveu tijil , behocven te worden gedoogd , anders 
dan tot bet vollooijcn cener bereids aaugevangene hcr
zieniug. 

3 
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Met betrekking tot zoodanige personen , als eene aun-
ijifle hebben gvduun , waarnit geen1 aanslag voorlspruit , 
moet dozen lermijn geacht worden te loopen van deu 
dag van het execulolr-verlclaren van het kohicr, wuarin 
de aangever zou zijn begrepen geworden , indien uit de 
aangifle eene aanslag ware voortgesproten , en waarin 
diegenen van des veronderslclden schalpliglir/en bnren 
begrepen zijn , welke geene iuxaJie hebben verlangd. (1) 

§ 3. Voor zoodanige belastbarc perccelen, welkc be-
vonden worden , in betrekking lot de vier eersle grond-
slagen , geliccl to zijn verzwegen, zullen de schatlcrs bet 
mobilair , in alien gevalle , bepalen bij verinenigvuldiging 
van bet bcdiag der iiuurwaarde op den voet van het ta-
rief, bij art. 28 § 3 , vastgesteld. 

VEREEKIGIKG DER BESTAASDE YERORDESISUEH , M E T 
1 . F . T R E K K 1 5 G T O T DE I I T V O E R I X G VAX R O V E H S T A A K 1 E 

A U T l E E L E X , V O O R ZOO V E E 1 A A S G A A T D E T W E R K 

DEB B ^ i V Z I R K I S G VAX DE B R I E E E R S T E 

G U 0 K D S L A G E 5 . 

Bepaling van den tijd, waarop jaarlijks hel her-
zieninysuerk begimien moet. 

§ 1. Het work der herzieningen, wegens dc vier ear,!a 
grondslageu , zal jaarlijks een'aanvang ncincn , onverwijld 
na de opinaking der lijslcn, bij art. 32 der wet hier boven 
Vermel d , eu moeten ziju voltooid binnen do vijf dagen, 
na dat de lijslcn door de Commissie , aan dc schaltcrs, 
met dc herzieningen bclast, zullen zijn ovcrhandigd. (2) 

Vervolg van § 1. 
^ 2. Tot dat cinde behoort do Controlenr to zorgen, 

(1) Res. van den 23sten Decemb. 1834, no. 137(Fers. 
no. 16—1835). 

(2) Art. 1 van bet Kon. besluit van den 9den Mci 1833 
(Staatsblad no. 16). 
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dat niel alvijd af.sclu ii'leu der lijslcn , zoo als die in haar 
geheel zijn opgemaakt, maar uitlrcksels uit dezclvc aan 
dc Ilijks-schallers , die het Tferk der opucmingen cn her-
zieniugen moeten vcrrigten, worden ter hand gcsteld , 
cn op die uitlrcksels , speciaal vau model no. 11 , niet 
nicer belastingschuldigen worden gcbragt , dan vraarvoor 
bet lierzieningswerk , binnen den , bij § 1 hierboven vast-
gesleldcn , termijn kan zijn vollooid , zoodat daarin plaat-
sclijke omslaudighcdcii , dc uilgebrcidheid cn ligging der 
dorpen cn gehuohlen , het aautal benoeiudo schatlcrs cn 
de behooilijke eu lijdigo verrigling des werks , in aau-
merking bchooreu le worden genonien , en vooral le worden 
gezorgd dat dc twee muanden , waarvan bij art. 33 § 2 
melding wordt geiuaakt , niet vruchleloos verstrijken. (1) 

Jfrcll;e schailers van hel herzie/tingswerk zljnnitgeslolcn. 
§ 3. Hoczecr in ecu zeliilc percecl dc schatlingcn eu her

zieningen voor den Jsleu cn 4den gronds!ag,zonder bezwaar , 
konsen worden" opgedragen aan zoodanige schailers , als 
welke dc algcineene opneming en telling , bij a t. 28 § 5 
der wet bedocld , voor den 2den en 3dcn giondslag, in 
dat perceel hebben vcrrigl , ja zclfs dat er geen onderscheid 
bchoefl te worden geiuaakt, voor zoo ver de gevraagde 
schallinyen of lellingen beir'eft , zullen editor dczclfde 
schalters, aan welke het algeineehe werk is opgedragen gc-
wcest , niel worden aangewczen voor de door de Coniinissie 
bcvolcnc herzieningen cn opneiningen , daar loch do uil-
spraak van personen , welke door bun vrocgor genii gc-
voclen , in lneerdcrc of minilcrc male , gcacht kuniicn wor
den , gcbondoii te ziju , uit deu aard tier zake niet gcpasl 
geoordceld wordt. (2) . 

Kennlsgeving aan den belastingschtddige van de te 
dcene heizicning. 

§ 4. lYa dat de Jijsten waarvan liier boven art. 32 is 

(1) Art. 5 der Inslruclic van den 24slcn Mei 1833 , no. 
15 (Verz. no. 81). 

(2) Res. der Hoofd-Admin. in dalo 6dcn Dec. 1833, no 
66 (Verz. no. 24—1834). 
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gcsprokcn , zullen zijn opgemaakt , (loot de Commissie door 
eenen deurwaardcr der directe belastingen, aan de op dc 
lijst (model no. 11) gcbragtc belastingschuldigen eene som
matie uitvaardigen , op ecu gedrukt model no. 15 (perso
nele belasting) welke bij dc Controleurs behoorcn voorhan-
den te zijn. 

Deze sommatie beliocft niel gczegcld of TOOT zegel gCr 
visecrd noch geregistreerd te worden. (1) 

Kennisgeving door den belastingschiddlge van den 
door hem benoemden tegenschaller. 

§ 5. De belasliiigschnldigc is gchouden, om binnen diie 
dagen , na den ontvangst der sommatie , schriftelijk , aan 
deu Ontvanger der directe belastingen aan le wijzen , zoo
danigen pcrsoon , uit de daarvoor door bet gemeente be-
sluur, benoemde eu ingevolge § 4 van art. 29 der wel 
belioorlijk beeeiligde tegenschallers, als welke hij ver-
laugt dat voor hem als zoodanig zal optreden. (2) 

Vervolg van § 5. 

§ 6. Bij aldicn dcbclaslingschuldigcin gebrcke blijftom , 
zoo als hierboveu § 5 is gezegd, van zijne zijdc een tegen
schaller tc benocmen , of wanneer deze zich niet ten bcpaal-
den lijde op do aangewczen,p.plaats bevindt, wordt daar-
van door den Rijks-schatter aan de Commissie vcrslag ge-
daan , welke alsdan dadelijk , ambtshalve , cen andcr te
genschaller , mede nit die door het gemeente bestuur geko-
zen , benocmt, om met den Rijks-schatter dc hcrziening . 
binnen driemaal 24 ureu later, tc bewerkslelligcn. (3) 

Bepalingvan denjuislen tijd voor' hel herzicningmcerk. 
§ 7. Bo Rijks-schattcrs bcpalen den dag cn bet nnr , 

(1) Art. 4 dor Instruclic van den 24sten Mci 1833 , no. 
1") {Verz. no. 81) en Kon. Bcsl. van den 2den Maart 1835 
(Staatsblad ?io. 3). 

(2) Art. 4 der Inslructie als boven. 
(31 Art. 2 van bet Ron. Bosl. vau den 9dcn Mei 1833 

(Staatsblad no. 16). 
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waarop het hcrzicningswcrk , ten aanzicn van elk perccel , 
Zal behoorcn te worden verrigt. (1) 

Kennisgeving daarvan aan den legensehaller. 
§ 8. Zij verwitlingcn daarvan , ten minsle tweemaal 24 

men be vo reus , de door den belastingschuldige beuocmde 
tegenschalters bij eene schrif leli j kc kennisgeving , naar het 
(bijlago A) bier aclitcr slaaude mo<lel no. 17 — (per
sonalis be tasting) iugcrigt. In eene zoodanige kennisgeving 
kumien ondcrschcidene perccelen , vvaai voor de herzieniug 
met den scliatter door een zclfden legeusclialler moet wor
den bcvverkstelligd , worden opgenomen , met aaadui(ling 
van den tijd, wanneer, en vau bet perceel, waarmcde 
het werk zal worden aangevaugen. (2) 

tWoi bij de schattirigen en herzieningen moet wor
den in acht genomen. 

§ 9. Hoewel uit den aard der zaak elfcc te bcwcrksicl-
lige schatliug of herzieniug , naar den regel gegroudmoct 
zijn op den staat van zaken van het oogenblik , waarop 
die geschiedt , behoort niet te miu in den geest der wet , 
bij uilzoudering op dezen regel, steeds le worden gehoqr 
vcrleeud, aan zoodanige voorslcUingcn en tcregtwijziugou 
der belastingschuldigen , als rvelker ondcrwerp, het zij 
door materiele herkenningeu , helzij des noods , door ver-
klariugen der werkbazen , hetzij op eenigc andere geschik-
tc wijze, in vcrband met dc omstaiidigheden cn locali-
teitcu, voomasporiug valbaar is. En wanneer, bij voor-
beeld , vau twee nevens elkandcr gclcgene woningen , een 
gcdcelle vau die van A. tot die van B. doorvertimmering, 
sedert het tijdslip der aangifle, mogt wczen ovcrgegaa.'i , 
zoo zou zulks , bij de schaltiug of hcrziciu'ng , nog lot de 

(1) Art. 2 van het Kon. Besluit van den 9den Mei 18.13 
(Stav.tiht. no. 10) eu art. 6 der luslructic Van den 24sten 
Mei 1833, no. 15 (Verz. no. 81). 

(2) Art. 6 der boveuvcrm?lde Inslrnctie cn Art. 2 van 
voorschrcven Kon. Besluit. 
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woning van A. cn niet tot die ran B. behooren te worden 
belrokkcn. (1) 

Bepalingen bij verschil van gevoelen tnsschen den 
Bijks - en den tegenschaller. 

§ 10. In hctgeval Toorzien bij de 2de zinsncde ran ai t. 
33 § 1 der wet, namelijk dat de twee scliatters in ge-
voelen versebillen , ten aanzien van de waardc of bet gotal 
der door ben te schattcn of le leUcn voorwcrpen, zal de 
Commissie, na deswcge onlvaiigen verslag van den Rijks-
schatter , den Vrederegter van het kanton uitnoodigen , 
om voor hclzelve geval , en alle gelijksoortigc in den loop 
des diciisljaars , later in dc gemeente opkomendo (endvs 
niel voor iedere schalling of herzieniug afzonderlijh) , 
binnen drie dagen lijds , tc benocmcn en beeedigen ecu' 
derden schaltcr , met wiens mcdeweiking dc herzienin» 
alsdan voor lict bestuande geval binnen de drie dagen, 
oj) zijne benoeming en becedigiiig volgende , cn voor de 
latere binnen gelijkcn tcrniijn , na dcszelfs oprocping deci
de Commissie , zal moeten zijn afgeloopeu. Men kan voor 
dc bedoelde uitnoodigiug gebrnik maken van bet model 
no 18 (pers. bel.) bier achtcr bijlage B opgenomen. 12) 

Uit slag van het onder zock. 

§ 11. "Van dc gcdane scballingcn , lellingcn en herzie
ningen , worden door dc schalters op ongezegeld papier 
processen-verbaal opgemaakt, in gelijkcn of gelijksoorliuen 
voege als bij de modcllen no. 19 (onder Bijlage C , B , R 
en F) hierachter ojigenomcn , is aangewezen (3) 

(1) Res. der Hoofd-Adm. van den 4den Feb. 1835 , no 
75 (Verz. no. 41). 

(2) Art. 3 van het Kon. Besl. van den 9den Mei 1833 
(Staatsblad no. 16) cn art. 6 der Instructie van den 24sten 
Mei 1833 . no. 15 (Verz. no. 81). 

(3) Art. 7 der Inslructie van den 24slcnMci 1833 , no. 15 
(Verz. no. 81). 
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Vervolg van § 11. 
§ 12. Dc processen-verbaal bij § 11 bedoeld , worden > 

na , voor" zoo veel dezelve , vol gens art. 35 der wet , grond 
tot beboeling geven , in debet voor zegel geviseerd cn ge
registreerd , en door dc scliatlers opvolgend aan dc Commis
sie ovcrgelegd. (1) Dezo processen-verbaal moeten op 
zulk papier worden gcschrcvcn , als tot geen hoogcr zegel-
regt dan van 15 centen priiicipaal kan aanlciding geven. (2) 
De processen-verbaal der overigo sella!lingen eu tellingeu , 
welke geen grond geven tot bet vorderen van boetcu , zul
len , na daarvan gebruik te hebben gemaakt, tor sekretarij 
der gemeente worden nedorgelegd. Ieder bclastiugschul-
dige zal, voor zoo veel hem aangaat, daarvan inzage mo-
gen nemen, of, tegen betaling van 10 centen, uitlrcksels 
kunucn bckonien. (3) 

yiaiUeekeningen door de Commissie te hovden e?i 
hare verdere werkzaamheden. 

§ 13. Achter ieder arlikel van bet register des Ontvan-
gers (model no. 4a pers. bel.) ointrent con van welks on-
derwerpen , dc Commissie herzieniug doet benerkslelligcn , 
hondt zij daarvan bcknopte aanteckening in de 17dc ko-
loui, aldus lite, 2de o/3de grondslag te herzien (Zee 
no der lijst , model no. 11 of 13). 

Na gelang de processen-verbaal ran herzieningen, schat-
tingen on tellingen binnen kemen , worden de resullaten 
daarvan door de Commissie aangcleekend in do gcmclde 
17de kolom , aldus : 

» De hmirwaarde geschat op f . . . . hooger dan 
» was aangegeven ; 
» deuren en venslers meer geteld dan waren 
» aangegeven , of ook de hiturwaarde op gelijk bedrug 
»g;schat als was aangegeven." enz. enz. 

(1) Art. 7 der Instrnctie vau den 24stcn Mei 1833,no. 
15 (Verz. no. 81). 

(2) Res. der Hoifd-Adm. van den lstcn April 1835 , 
no. 73 (Verz. no. CI). 

(3) Art. 36 der wet. 
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Sadat voorsclircvcn arbeid is afgcloopcn , zcndtdc Com
missie , door tiissclicnkomst des Arrondissements-Iiispecteurs, 
het register des Ontyangersop aan den GrOiiTerneur , onder 
gelgktudige opaendiag aan Z. H. Ed. Gcslr. der pmiten , 
waaromtrcnt de twee lcden in Tersehil van gcvoelen ver-
keeren mogten. (Zie art. 40 der wel). 

Het register ran den Gouverneur bij de Commissie tern" 
ontvangen zijnde , zal dezelve onverwijld dc door Z. H. Ed" 
Geslr. noodig geoordeelde scbatlingen , telJiiigen cn herzic-
iiingon doen veniglen , en omtrcnt de resiilialcn daarvan 
bandclen , zoo als hierboven is gezc>'d. 

Daarna wordt iict register met de verdere stukken aan 
deu Ontvanger ovcrbandigd , ten einde die de aangc-
vvezene vcrlioogiugcn op deszelfs aaiivuMugs-regisler "en 
kohicr brenge, de processen-verbaal welke grond tot be
boeling gcvcu , aan de boetschuldigen doe beleckencn , en 
de ovcrige ter sckrctarij der gemeente overlegge , zoo als 
bier voren § 12 is gezegd. (1) 

Beteeheninrj van deprocessen vcrbaal. 

§ 14. Ofsclioon in deu regel alleen die processen-verbaal 
worden bcteekend , welke grond tot bebocli'ng oplevereii , 
kan , wanneer bijzondcrc omstaudigheden zuiks vorderen 
(gelijk dit somtijds, schoon slcclils zeer zeldzaam, het 
geval kan wezen) do beteekening mede ten aanzien van 
processen-verbaal , gecne beboeling inedebi engeude , plaats 
hebben. In dit geval is de acte dier beteekeniug noch 
aan zegel , noch aan registratie onderhevig (2). 

Door wten en hoedanlrj da beleehenhxj rjcschicdcnmoet. . 

§ 15. De beteekeniug geschiedt door eenen deurwaardcr 
der directe belastingen , van het rcssort , in welke dc be-

(1) Art. 8 cn 9 der Inslructie van deu 24s!en \rei 1833 , 
no. 75 (Verz. no. 81). 

(2) Res. der Hoofd-Adm. van den 21»teu Nov. 1833, 
no. 59 (Verz. tw. 13—1834). 
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lastinTscliuldigc woont; — wanneer denzclven sedcrt de 
pedanc aangifle naar eene andere gemeente is verhuisd , 
zoo behoort'dc beteekening te geschieden door dea deur-
waarder voor dc gemeente , vvaarin dc belastingscbuldige 
zijne nicuwe woonplaats gevesligd heeft (1) cn wel zoo 
spoedig mogelijk , na dc verrigte opneming. (2) 

Dc acte van beteekening beboeft op geen afzonderlyk 
qe-eqeldpapier , maar kan aan den voct of opdc keerzijde 
van bet proces-verbaal zelfs , worden geschrcven , in soort-
gelijke voege als bij het model , liier acbter bijlage G te 
vinden, is aangewczen. 

Tan deze acte van beteekening moet een diibbel, ge-
schreven aan den voct of dc kccrzijdc vau de gercgistrecrde 
minute des proces-verbaals , worden gchouden , eu na bare 
uitvaardiging , almede ter registratie worden aangeboden; 
zoodat en het proces-verbaal en de acte van beteekening 
beiden in debet moeten worden geregistreerd. (3) 

Vervolrj van § 15. 
S 10. TVcveus het bij § 15 bier boven bedoelde afschrift 

word! door den deiirwaarder aan den belastingschuldige , 
overoceven eene ongezcgel.k , door den Ontvanger gelee-
kende" nola van bet bedragder gefraudcerdo regtcn, der 
gevallene kosten , mitsgaders der bocten , inhoudende tcvens 
tc konnengeving , dat, indien deze boete niet binnen acht 
daoen tijds, tcu kantore des Ontvangeis voldaan wordt, 
daarvoor (want met betrekking tot de regtcn en kosten 
koiut zulks niet te pas , vcrmils dc vordenng daarvan gc-
schiedt , krachtens de cxcculoir-vcrklaring des kohiers , 
waarop die kosten en regten onmiildellijk gcbragt worden) 
eene vervolging in regten zal plaats hebben (4). 

(1) Res. der Hoofd-Adm. van den 9dcn Feb. 1835, no. 63 
Verz. no. 45). 

(2) Instiuctic van den 27sten Sept. 1833, no 08 (Verz. 

n°[3^Rcs. der Hoofd-Adm. van den 15den Januarij 1835 , 
no. 147 (Verz. no. 23). 

(4) Res. der Hoofd-Adm. van den 15den January 183J, 
no. 147 (Verz. no. 23). 
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Kosten welke den belasllnysehuldu/e kunnen 
worden in rekeniny yebrayt. 

§ 17. De kosten , welkc <len sella t pi i«t.Ve, met betrek
king tot wrens belas.ingsvoorwerpen SPiSUTSL 
hug of Jiemening l l c c f t p i a a t a gel l ad , len° ;;evoIge waarvan 
hu aan d c b e , d T a J l rf ^ ^ £ 

bra" n ' H r r d * k i u r e k e n i , , S k l »'»™ worden gC-niagt, ^l) bcstaan in ° 
1°. die de,-sommatie, Tolgens§ 4 hicr Toren vcrmeld ; (2) 
- • t l i e ™ u zegel- cn registratie , waaraan de processen-ver

baal welkc grond geven tot bebocting ,o,iderhcvigzijn ; (3) 
3 . die yan. beteekening van bet proces-verbaal cn de 

daamp mede gevallcn kosten van zegel eu registratie; (4) 
«. . . ' , i r ^ " "r r e , 1 , ! ' ! i f k o s l e n • ">et dc bcvolcnc schatlin-
gen, lelhngcn of berziciungcn in verband slaande , cn zulks 
naar he bcginsc vau hoofdelljken omslag, tc dien 
eaecte , dat , na vollooijing der wcrkzaamheden , rrcliiktii-
digin ecne buitenyemeente tc vcrriglen, het bedra" der 
daarintvoortgevloeidercis- en verb] ijfkosten wordo vcrdceld, 
naar de massa der belastingschuldigen , bij wijze vansplit-
s.ngin zoo vele gelukc aandcclen als or belastingschuldi
gen In de opnemiug zijn begrepen geweest, cn respccli-
rWSk , volgens dc beslaando voorschrifien te brengcii , ten 
laste het zi, van het algemccn fonds van kosten vau 
schaltmgen en tellingeu , hctzij van het fonds van proces-
kosleu, hetzo vau de belasting- en boelschuldigcn. (5) 

Berekeniny der kosten. (6) 
§ 18. De kosten bij de vorigc § breeder omschrcveu , 

bedragen. 

(1) § 7 van art. 35 der wet en Res. van de Hoofd Adm 
m date 12den Aiig. 1833, no. 35 (Pers. no. 155). 

(2) § 2 van art. 32 der wet en idem. 
(3) Art. 36 cn 47 der wet eu idem. 
(4) Art. 47 der wet en idem. 
(5) Res. van de Hoofd-Adm. in dato lOden Maart 1834 

no. 141 (Verz. no. 94/. 
(6) Het salaris der deurwaarders , zoo als bet in deze § 

slaat gespeciheeerd , is alzoo vastgcsteld voor het dienstjaur 
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1°. Voor elke sommatie , beteekening of auder exploit , 
WaarraJi de belastingschuldigen de kosten moeten dragen , 
vijf tig centen, anders twintig centen- (1) 

' 2°. Voor reis-en verblijfkosten: 
a Wanneer slccbls een of twee cxploitcn in dezeljde 

plaats moet of moeten worden verrigt, en de plaats 
binnen de vijf mijlcn afstands ran de woonplaats des 
deurwaarders is gelegon , dertig eenlen per exploit. 
Bij eenen afstand van 5 tot 10 mijlcn vUfttg cent™ 
per exploit. Bij Yerdcren afstand voor elke o mylen 
mecr vijftig centen. 

b. Wanneer in dezelfde plaats mecr dan twee exploitcu 
tevens moeten worden verrigt, voor elk exploit eu 
elke 5 mijlen afstauds , als volgt : ingcval van drie 
cxploilen vtjf cn twintig centen , ingcval vau vier 
exploiten twintig centen, ingcval van vijf of meer , 
vijflien centen. 

Belooning der schalters die de herzieniug hebben ba-
wei-kstelligd. (2) 

§ 19. Be kosten van scbatling, telling of herziening . 
door de belastingschuldigen tc voldocn , wanneer zy c.aar-
door aan eene betaling van regteu of wel aan dc belasting 
worden oudern-orpeu , bedragen als volgt: 

1°. tien centen voor iedcre schatting van hiivrwuarde , 
daarondcr begrc|>eii de berekening der mobilaiie waarde , 
wanueir hel geval bestaat, bij § 3 van art. 33 der wet , 
voorzien. 

2°. tien centen , voor iederc telling van deuren en ven-
sters. 

3°. tien centen , voor iedere telling van haardsteden. 
• 1833 bij Kon. Best, van den 30sten Mei 1833 (Staatsblad 

no. 21) , en ook met betrekking tot de dieusljarcn 1834 en 
1835 bij Kon. Besluit van deu 8stcn Mei 1834, no. 84 
en de Ros. der Hoofd-Adm. van den 28stcn Julij 1835, no. 
135 (Verz. no. 132) van toepassiug verklaard. 

y\) Kon. Bcsl. van den 27stcn Sept. 1833, no, 67 
(Piers, no. 1835). 

(2) Be noot bij de voorgaande § gcplaatst, is ook op 
deze toopitssclijk. 
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Op <]e tien centen , hier boven sub 1 , 2 en 3 bedoeld 

« i t w d e

e r

s

1

, i a U e r s . o o k
 da>i f r ^ k ' wiiSSSta 

mtkomst der herzieningen roof-de s c l i a f / . I I - , „ e e n e 
beboeung of betaling van regten en kosten °teu V v o l e 
heeft; komende die kosten alsdan ten las.e van het fonds 
van proces-kostcn. (1) 

al dc opcenten mede gerekend , door den S c i u U p E e 
wegens ,le grondslagcn aan sehatting , telling of h e i S ^ 
ondervvorpen , verschnldigd. (2) ieizie.un0 

fn,?°' ™UVl P e i ' N e < 1 «- l -mdsche mijl voor reiskos-
ten, de tcrugreis daarondcr begrepen. 

6 . een gulden vcrblijfkostcn voor elke 24 achtereeuvol-
gende nren afwezen cn vverkzaamheid, bnitcn dc uif.e-
strektbeid der gemeente van de woonplaats der schatteT 
dc zon- en fcestdagen , daar tusscheil valleude , mede Ke-
rckend, doch niet de reistijd. (3) 8 

Wanneer de schatlcrs elken avond naar hnnne woon
plaats terug kcercn, en alzoo op geene verblijfkosten 
aanspraak kunnen maken, vermogen zij elken da- on 
iiicuw retskosten in rekening te brengen , mils de afctana 
tusschen de gemecntcn, alwaar de schattingen moeten 
worden verngt, en tnsschen hnnne woonplaats niet nicer 
bedrage dan 6 | Nederlandsche mijleu. (4) 

Uitbetaling dezer kosten. 
§ 20. Na daartoe genoegzaam bewerkstel'igde invorde-

ring , kunnen de kosten van sommatie , belcekenina en 
van die der bevolcne schattingen , dadelijk door den Ont
vanger worden uitbetaald. (5) 

( 1 L R ?t> V a n d e H o o f ( l - A d m . van 23sten Jimij 1835 
no. 78 (Verz. no. 91). 

(2) Kon.Besl. van den 30sten Mei \%33(Staatsblad no. 21). 

^ 3

9

)

9

K ° 1

n g 3 ^ e s L T a t t d e n 2 5 s t c n Nov. 1833 , no. 75 (Verz-

(4) Res. der Hoofd-Adm. indato lldcn Sept. 1834 , no. 
109 (Verz. no. 197). 

(5) Res. der Hoofd-Adm. van den 17den Jan. 1835, no, 
27 (Verz. no. 34). 
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BIJLAGE A. 

M O D E L No. 17. 

De ondcrgeteekciido Rij k s - s c h a t t e r Toor de perso
nele belasting , verwittigt bij deze tien , voor lict hcrzie-
ningswerk , over bet percccl vvijk . no. . . in tie 
gemeente van te verrigtcn , benoemdon 
t e g e n s c h a t t e r , dat de tijd voor cvengenoemden ar-
beid bepaaltl is op . . . dag den . . . . 183 , 
des . . middays ten . . urc , wanneer dezelve ver-
zoclit wordt zich, le evcngcmeldcn chide , aldaar te be-
vinden. 

. . . . den . . . . 183 . 
De Rijks-schatter voornoemd , 

BIJLAGE B. 

^ M O B E L No. 18. 

Be plaalsclijke Commissie, iiigcstcld bij art. 31 der wet 
op de personele belasting vau den 29stcn Maart 1833 
(Staatsblad no. 4) , heeft do eer den heer Vrederegter 
van bet kanton uittenoodigen, om , 
krachtens het bcpaalde bij art. 29 , § 3 en 4 tier gemeltle 
wet, een derden schatter te willeu benoemen en bee'edi-
gen , tor optreding als zoodanig , voor eerst voor tie op 
tien . . . . . . aanstaandc te verrigtcn schatting 
of telling tier voorwcipcn van den . . . grontlslag der 
gonocmtle belasting in het pcrceel, gelegcn binnen tie 
gemeente wijk . ' . no. . , als in tie 
opneming , waarvan dc daarvoor benoemdo schattcrs niet 
zijn kunnen komcn tot cen eenstemmig besluit, en wijtlers 
voor alle gelijksoortige gcvallcn , die indcnloop ties tlicnst-
jaars zich binnen de voornoemdo gemeente mogtcn voor-
doen. 

den 183 . 
De Commissie voornoemd, 
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Rl.TLAGE C. 

M O D E L No. 19. 

Proces-verbaal van herzieniug voor het geval 
dat de Rijks- en tegenschailer , met betrek
king tot de schattlng en telling overeenkomen. 

Op heden tleu 183 , ties . . . . middags 
ten . . ure , hebben wij . T O H A X J T I S Y A K N O O T E I T , door den 
Heer Gouverneur dezer Proviueic Y o o r dezen jare , benoemd 
tot Rijks-schatter voor do belasting op het personcel en 
bijzonderlijk , door de Commissie ad hoc tot bet doen der 
na te mclden herzieniug gelast, en P J E T E B D E SlBBKB , 
door den Heer C O R S E L I S M B I J E J I alhier benoemd , o i n van 
zijne zijde als tegenschatler op tc treden , (1) ons begeven 
naar bet perceel, gelegcu binnen de gemccnto 
tot opneming in hetzelve der voonvcrpen van den ecrsteu 
eu tweeden grondslag. 

Aldaar gekomen , z o o hebben wij evcugemeld per
ceel iu beboorlijke oogenschouvv genomen.en Jia vvisscling 
van vvederzijdsche gedachten gezamcidijk do huurwaarde 
vau hetzelve geschat op twee honderd gulden cn net aau
tal belastbare deuren e n venslers iu hetzelve priced aan-
vvezig bcpaald op zeventlen sinks. 

Eu hebben wij vau bet bovenslaande op den ecd bij de 
aanvaarding onzcr bediening gedaan, opgemaakt dit proces-
verbaal , ten elude te diencn daar en zoo hot behoort. 

den 183 . 
(yolgen de onderleeke?iitige?i der schatters.) 

( I ) W a n n e e r de tegcnsct ia ter , ambtshalve , t oo als § 6 h ie r 
voren is g e i e g d , door de Commiss i e w o r d t b e n o e m d , zu l l en 
de woorden * doer den Ileer C O U S E L I S M U T E R alhier benoemd om 
von zijne zijde ah tegenschatler op te treden w o r d e n vervangen 
door de navolgende : » door de plaatselijke Commissie ad h o c bij 
ontslentenis der tijdigo benooming eens tegenschatters tan de 
iijde van den belastingschuldige, ambtshalte, gelast om ah zoo-
danig vow denzelven optetreden. 
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BIJLAGE D . 

M O D E L No. 19. 

Proces-verbaal van herzieniug , voor het geval 
dat de Rijks- en tegenschatler , omlrent som-
mlge grondslagen overcenkomcji en omlrent 
andere niel. 

Op hodcn den 183 , des . . . . middags 
ten . . .ure, hebben wij J O I I A S S E S -van N O O T E N , door deu 
Heer Gonverneur dezer Proviucic , voor dezen jare , benoemd 
tot Rij ks-schatlcr voor do belasting op bet pcrsonecl en 
bijzonderlijk, door de Commissie ad hoc tot het doen der 
na te meldene herzieniug gelast, cn P I E T E R I E K I D D E R , 

benoemd door den Heer C O R X E L I S M E I J E R alhier, om van 
zijne zijdc als tegenschatter op te treden , (1) ons begeven 
naar het perceel gelegen binnen de gemeente , 
ter opuemiug iu hetzelve der voorwerpen van de drie ecrste 
grondslagen. 

Aldaar gekomen , zoo hebben wij cvcngemcld perceel 
in behooriijke ooyonschouw genomen , cn na wisselingvan 
we<lerzijdsche gedachten , gezamenlijk bet aantal bclast-
barc voorwerpen der tiveede en derde grondslagen in 
hetzelve perceel aamvezig , bepaald te zijn, als volgt. 

devren en venstcrs . . . . zeventien. (17). 
haardsteden zes. (G). 

Wat het bedrag der huurwaarde van genoemd perceel 
bctrel'l , verschilllen wij van gevoelcn , eu zal alzoo , volgens 
art 33 , § 1 <ler wet, do tusschenkomst ecus derden schat
ters deswege moeten worden ingeroepen. 

En hebben wij van het bovenstaande op den ccd bij dc aan-
vaarding onzcr bediening gcdaan , opgemaakt dit proces-
verbaal , ten eindo tc dicnen daar en zoo het behoort. 

deu 183 . 
(yolgen de onderteekeningen der schatters). 

( I ) Zie de noot b i j bi j lage C , d ie b ie r ook van toepa&sing is. 
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RULJGE E . 
M O D E L No. 19. 

Proces-verbaal van herziening , voor het geval 
dat de Rijks- en tcgen schatter , omlrent geen 
der grondslagen overeenkomen. 

Ophcdcnden 183., des. . . . middags 
ten ore, hebben wij JOBAHSIS VASNOOTEK, 
door den Heer Gouverneur dezer Provincie , voor dezen j are , 
benoemd , tot Rij ks schatter voor do belasting op bet per
soncel en bijzonderlijk , door de Commissie ad hoc tot het 
doen der natemeldene herzieniug gelast, en P I E T E R B E R I B -

B E R , benoemd door den Heer C O R K E L I S M E I J E R , alhier 
om van zijne zijde als tegenscliatler op te treden (1) , ons 
begeven naar bet perceel gelcgen binnen de gemeente . . 
. . . . , ter opneming in hetzelve der voorwerpen van de 
drie ecrste grondslagen. 

Aldaar gckomen, zoo hebben wij evengemeld perceel 
in behoorlijke oogcnschouw gcuomen en na wisseling van 
wederzijdscbe gedachten verschillcn wij van gevoelen , zoo 
wel met opzigt tot het bedrag der hmirwaarde, als van 
bet aanlal belastbare deuren en venslers en haardsteden in 
hetzelve perceel aanwezig , cn zal alzoo volgens art. 33 § 
1 dor wet, de tuscbenkomst cons derden schatters des-
wege moeten worden ingeroepen. 

Eu hebben wij van het bovenslaande op den ecdbij de 
aanvaarding onzer bediening gedaan , opgemaakt dit pro
ces-verbaal , ten eindc te diencu daar cn zoo het bchoort. 

. . . . . . . den . . 183 . . 

(yolgen\de onderteekeningen der schatters). 

(1) Zie de noot b i j b i j l age C , die b ie r ook van toepawing i s . 
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HLTLAOE f. 

MODEL No. 19. 

Proces-verbaal ojitemakeii door den Rijks- eftt 
tegenschatter voor hpt geval dat htm de toe-
gang tot het te heniene perceel, geweigerd 
WOrdt. 

Op heden (ion 183., <lcs . . . middags 
leu . . . . ure , hebben wij J O H A S S I S VAS NOOTEK , door 
den Heer Goiiverneur dezer FroYincie voor dezen jare , 
benoemd tot Rijks-schaltcr >oor de belasting op bet perso-
neel cn P I E T E R D E K I D D E R , benociuu door de plaatselijkc 
commissie, ad hoc, bij ontsteulenis der lijdige benoeming 
ecus tegenschatters Yan dc zijdc van den belasliiigschuldjgo 
bier na vcrmcld , amhlshulve , gelast om als zoodamg voor 
denzelven optetreden (1), ons begeven naar bet perceel, 
in gebruik bij C O B M X I S M E Y E R alhier , gelegen binnen de 
gemeente , ter opneming in hetzelve der voor
werpen van deu twecden eu derdeu groudslag. 

Aldaar gckomen zijnde cn ons v o o r n e i n c n aan genoem-
den CORUEIIS M E Y E B , (2) als bewoner des pcrccels , hebben-

(1) Wanneer de bclastingschuldige zelfa een legfmschatler heeft 
benoemd, vallen de volgende woorden weg « benoemd door de 
plaatselijke Commissie ad hoc, bij onlslenlenis der lijdige benoe
ming eens tegenschatters van de zijde van den bclastingschuldige 
hierna vermeld, amblshalie gelast om als zoodanig roor denzclve 
optetreden, v en worden vcrvangen door de volgnnde » door (km 
Heer C O R B E U S M I T E R benoemd om van zijne zijde ah tegenschatter 
optetreden. » 

(2) Wanneer de belastingschuldigc niet tu huis is of zich niet 
vertoond, tal het verzoek tot vrije toegang in het percoel gedaan 
worden aan do vrouw of iemand der huisg'niooten ; in dit geval , 
woidt het model aldus verandcrd « ons toomemen aan JonA»n* 
S I ' L L E R , huisvrouw van gezegde Coanzus M E T E R , zoo ah zij ons 
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tie te kennen gegevcii zoo vcrklaarde hij , niet tcgenslaande 
den meesten aaudrang onzerzijds , rich yolslrckt rmgemnd 
ons den vrijen locgang in Jiel perceel , ter verriytiny onzes 
works, te verguuuen, waarom wij ons naar art. 33 § 2ft* 

fine tier wet verpligt viutlen , tie Jmlp. des Vredercnlcrs 
ten tieze inleroepen. 

En hebben wij Tan iiet bnenstaande op den eed bij dc 
aan vaardingonzer bcdieiiiny yedaan , opgemaakt dit proces-
Terbaal, leu eiude tc dienen daer en zoo het beiioort. 

den 183. . 
(volgen de onderteekeningen der schatters.) 

BIJLAGE G. 

M O D E L . 

Acl". van beteekening tc schrijven onder deaan-
teekening der registratie, geplaalst op de 
processen-verbaal, hier voren model C. D. E. 
eu F. 

0]) heden den . 183. , heb ik ondergcteckende 
tl virwaarder der directe be! as tiny en te bovenstaand 
p. occs-vei baal, bij overyifte van een afschrift, bctcckend 
aan C O I I . Y E L I S M E T E B , sprekende met hem in persoon (of) 
m.-t JonAsirA Mr/ttEa, zijne huisvrouw , zoo als zij mij zei
de te zijn (of) met J A S D E W A A L , zijn knecht, brocdei , 
klcrk enz. gelijk hij mij zeide le zijii. 

den 183. , 
(volgt de ondertcekening des deurwaarders.) 

tciile le zijn, (of) aan SAX m W » u , zijn knecht, broecier , klerk 
ens. gelijk hij ons zeide to ztjti. » • I n het uigemeen is het n l t i j d 
ve rk ies l i jke r dat men ( r i eh t do belast ingschuldige i u persoon 
to spreken en danrtos l o o d a u i g un r Yan den dag u i t k i e i e , als op 
\v"Iko men kan verondLTsie l l en dat h i j te huis en te spreken i s . 



TEiV D I E N S T E 

DER CONTROLEURS, ONTVANGERS 
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DIENST, 

W E G E N S H E T W E R K 

D E R V R I J D O M M E N 

YAS 

DEIS" ACCIJNS , T E N BEHOEVE VAN FABRIJKEN , 
TRAFIJKEN E N T A K K E N V A N NIJVERHEIB. 

I . 





V R IJ I) O M M E R. 

Bepaling van de hoeveelheid accrjnsgoedercn waar-
voor vrijdom genolen wordt. 

§ 1. Dc Minister van Flnancien is gcmagligd oin dchoe-
reel held zout, zccp , azijn,i.nrf , steenkolen cn binnenlandscb 
gedisteleerd te bopalcn , welkc jaarlijks door den J'abrikanl, 
trafikant of andere belanghebbende, welke , voor zoo 
veel bet biiincnlan-.lsch gedisteleerd betreft , nevens zijne 
fabrijk , gecne brandcrij , distclcerdei ij of cenigen handel 
in gedisteleerd niloefcnd , zal knuiicn worden ingcslagcn. 

In de bepaling dier bocveelbcid welke, voor zoo veel het 
zout betreft niet minder dan 500 p. nhg bedrugen . zal dc 
vooruoemde Minister zich regclcn naar <ie inecrdcic of 
mindere uitgestrektbeid of omvang der fabrijk of trafijk , 
of andere iurigUng van nijverhcid, ten behocre waarvan 
het genet van den vrijdom is vcrzochl , cn naar hare keu-
bare of door voldocnde bcw'y'zcn yeslaal'de jaarlij kschc 
he hoe fie aan zout, zeep , azijn , turf, steenkolen cn biu-
nen la ndseh gedisteleerd. (Art. 2 van bet Reglemcnt van 
den lOden .lunij 1825, no. 52, Ferz. ?io. 72: — Art. 1 
van dat indalo 4den Mei 1832 , no. 16, Verz. no. 79; — 
Res. van den 23steu Junij 1832 , no. 15 B , Verz. no. 
100 : — art. I vau het Reglemcnt van den 13den Feb. 
183'*, no. 6 , Verz. no. 83 en Res. van den 5dcn Fcbr. 
1836 , no. 76 , Verz. no. 18). 

Form'ilitcilen le observeren om het genot van vr/jdmn 
le vcrkrijgen. 

§ 2. De belanghebbenden . welke het genot van den als 
voren toegekenden vrijdom mogten vcrlangcn , zullen mits-
dieu daartoe ecu rekest , aan tien Minister van Finanticn 
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geiigt, — cn hondendc eene opgavc der jaarlijks beiioc-
digde liocvcelhcid met de soort van torf of steenkolen , 
en sterkte van bet binnenlandscb gedislclcerd zoo mode 
dc hocveelheid welkc , van bet laalstc , iu een rorig jaar 
met vcraccijusing is ingeslagen , milsgadeis eene juislc 
opgavc als boven , van bunncn voorraad (welke voorraad 
ecu meuwc fabrikant kan overnemen, na bekomene con-
scssic , mils <lezelvc daarop in Bnadering slrekke) en wat 
fabrikantcn of trnlikanlcn betreft; (evens ceuc opgavc, 
zoo vau goederen, gediirende bet afgeloopcn jaar door 
ben vervaardigd of bewcrkt , als van den voorraad daar
van nog in limine fabrijk of trafijk voorbaiulen, de 
azijnmakcrs . met bijvoeging van bet getal vatcn de 
netto ruimte buniicr kitipeu , wegens welkc de accijns op 
de azijnen in bet vorigjaar is voldaan , — doen toekomen 
aan den Inspecleur der directe belastiigen, in- ea uit-
gaande rrglea cn accijnscn van bet Arrondissemcnt, waartoe 
huiinc fabrijk , trafijk of tak van nijvcrJieid of wcrkzaaui-
beid behooit, die daarop, na deswegc bet vercisclitc on-
derzoek te hebben bewei kstelligd , bet gemeld rekestaan 
den Gouverneur der Provincie z.al opzenden, door wicn 
hetzelve vervolgens, zoo veel noodig veigczcld ran zijne 
bodeukingen , aan den Minister voornoemd zal worden in-
gczonden, moereade zulksop nicuw geschieden als een fa
biikant of Iraiikant van woonplaats vcrandei d en zich , met 
zijne fabrijk of trafijk iu ecuc andere Provincie vcsligt of de
zelve aan ecu ander mogl ovcrdoen , dcwijl dc verieende acte 
dan voor vervallen wordt gchouden. (Res. van den 23stcn 
Febr. en 3<ieii Mei 1836 , no 110 cn 126 , Verz. no 37 en 72). 

Jaarlijksche opijave der vervaardir/de of bewerkle 
goederen in de fabrijken. 

% 3. VVijdera zullen dc fabrikanlcn of trafikantcn , 
die gcdcellclijken vrijdom van den accijns op de zeep, den 
turf of de steenkeien, of geheelen vrijdom van accijns op 
bet binnenlandscb gedislclcerd genicten , gchouden zijn , na 
hel cinde van elk jarig lijdvak , waarover de vrijdom loopt, 
immers voor eu alecr cenig vrij consent-biljet tot inslag , 
over het. volgendc jarig tijdvak , ingcvolgc § 5 hicrna , tc 
kunnen bekonicn , aan den gciiocmden Minister , vooriedcre 
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fabrijk , welkc met ccnc andere fabrijk , trafijk of tak van 
nijvei'iicid verecnigd is, zoo veel mogelijk aizonderlijk 
in te leaden eene juiste opgavc in Nederlandsohc niaal cn 
gewigt van dc , gcdurende bet ccrslgcmcldc lijdvak , door 
hen Tcryaardigdc of bewerkte goederen (en dus niet de 
stoffen oi'spocien, welkc voor hclfabrikaal zijngebruikt) , 
van laken en andere slukgoedereu , niet alleen bet aautal 
stnkkcn niaar ook de cllciuaat, en van deu voorraad , zoo 
dier goedoien als van de hocveelheid en soort van zeep , 
tnrf , steenkolen of binnenlandscb gedislclcerd , in hnnne fa
brijk of trafijk nog aanwezig, aizonderlijk voor dc fabrijken , 
welke met een sloom-machinc werken ; zuilcnde zij moeten 
gcdoogen dat deze voorraad van zeep , turf of slecikolen , des 
noods, door dc bcamblcn worde ondcrzocbt. (Res. van. 
deu lOden Decb. 1834, no. GO , F~er%. no. 2—1835 cn 
van den 7den Oct. 183G , no. 52 , F'erx-. no. 152). 

F'ervoly van § 3. 

§ 4. De bclaiighcbbcndcn zullen deze opgaven doen door 
behoorlijke invulling van het daartoe vaslgcslelde cn , ten 
kanlore der Ontvangeis, koslcloos , verknjgbaar gcsteld 
fo; niulier (acajnscn no. 30.) , helwelk , zal worden over-
gelegd , in plaats van onmiddellijk aan hel 3Iinisterie van 
Financien , ten kanlore van den Ontvanger , waarondcr zij 
bchooren , die verjdigt is om ten stipslc acht te geven, dat 
dc mcergcinelde opgaven, zoo veel mogelijk , ovcrcenkom-
stig <lc bedoeling der Admiuistratic , worden iiigerigt en dc 
aldus bekoiuene opgaven , vcrzcld van zijn berigt, dadelijk 
aan zijnen Controleur tc doen toekomen , welke dezelve , 
mede voorzien van zijne coiisideralieii , onmiddellijk aan 
den Arrondissements-Iuspectenr zullen inzenden , ten ciiu'e 
door dezen, mode ten allcrspoedigste, beuevens deszclfs 
bedenkingen , aan tten Gouverneur gezonden te worden; 
tijiidc dc Gouvcjneurs verzocht om dc als voren door de 
Arrondissemenls-Inspecleurs , gedurendeeene maand,ovcr-
gelegdc opgaven (en daar onder ook die , welke naar den 
letter van het lleglcmcnt aan den Minister zelveingcdicnd 
en aan den Goinernctirgerenvoijeerd zijn) iu den loop van 
de eerst daarop volgcnde maand aan den Jlinisler ter be-
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sehikkiiig intexendeH, vergczcld van cciien algemoeiicn staat, 
welke, koloinsgewijze , elk pit ill ran icderc opgavc L L vat , 
eu waarop, zoo veel mogelijk, de uiloefeiiaars van eene 
cn dezclidc soort van fabrijk of trafijk , omiiiddellijk onder 
den andercn worden gebragt , voorzien in de kolom van 
aiuimerkiiigen , des noods , van des Gouverncurs conside
ration. Zuliende de Oirtvangers geene vrij-conscnlcn tot 
inslag afyeven , zoo lang bun niet blijkl dal de fabi ikaiit 
of tralikant. dc opgavc heeft ingczondeii. (Res. van den 
19den cn 2(lslon Aug. 1833 , no. 183 en 133 , Verz. no. 161 
en 164, milsgaders van den lOdcn l)ccb. 1834, no. C O , 
Ferz. no. 2 — 1835). 

Inslag in de fubj'ijk of trafijk. 

§ 5. De , uit krachte van § 1 , yastgestelde hoeveellicid 
zal in des belanghebbondcn fabrijk, trafijk of lokaal, 
l-ehoorende tot zijnen tak van nijvcrhcid of werkzaamheid 
in eeiis , of wel bij gcdecltcn , mits niminer minder dan 
bij 100 pond zout en zeep, 10 vatcn aziju, 5 vaten bin-
nenlaudsch gcdisleleerd , 150 lonnon turf, of 3000ponden 
of 35 mudden kolon , gruis of siiitelstcvcns , kunnen wor
den ingoslngen door lieu, wior vrijgclalen inslag zoovecj 
bedraagd , ten ware zoodanige hoeveellicid bet laalslc of 
werblijvende gc<!celle uitmaakl , weswege aan den fabrikant 
de jaarlijksrhcn vrijdom is toegekend ; zullcnile , in dat 
geval , dc Ontvangeis gchouden zijn , dien aangaande <lc 
noodigc aanteekening op de biijetten te slclien , hel zij wat 
den turf betreft , van eenen veenman , hebbciidc eene 
openstaandc rekening met de Administralic , of van een 
scbippcr , — hetzij , wal de ovcrige middclcn aaugaut van 
eenen rliwstoker, dislclaleur , handclaar, koopmau of win-
kelierin zout hebbendcgenot van doorlonpcnd credict of cre-
dieloptermijiien (kuiniendc als die Icrmijueu aangeziiiverd 
zijn voor hot ingeslagene al'srhrijviiig verlcend worden op 
de volgende rekening ran crediet, met den allcvcraar te 
orpenen , of wel nit entrepot). (Res. van den lldcn April 
1833 , no. 125 , Verz,?io. 44 : Odenen 19dcn Jnnij 1834 , 
no. 143 en 142, Verz. no. 154 en 162, en 20 Decb. 
1836, no 139, Verz. no. 197). 
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Consent-biljet tot inslag. 
§ 6. Op de schriflelij ke aangifle, daartoe door den fa-

brikant, li alikant of andere belangbebbende over te leg-
gen len kanlore van den Onlvanger der gcineenle , vvaar-
onder zijne fabrijk, trafijk of tak van nijverheid of vverk-
laambeid behoort , zal door dezen aan bem worden afge-
geven een vrij consent-biljet (nccijnsen no. 21) waarin , 
op eene boele van tien gulden , ten behoeve van 'sRijks-
kas door de Ontvangers tc vcrbeurcn , duidelijk vermcld 
inoet worden den naam van den veenman , die , mitsgadei s 
den naam eu de ligging tier veenderij , waaruit de turf is 
afgelcvertl , benevens het kantoor waaronder die behoort, 
on° bij uilslag van steenkolen , het zij onmiddellijk uit eeu 
in lossing liggend zeeschip , waarvan de lading is aange-
slagen voor hoeveelheid , volgens daartoe c.vpres verrigte 
meting van tic groolte der lailinysplaals cn voor tie soort, 
logon "§ scfcaalkolen (waarvan 85 ponden voor een mud 
worden gerekeml) cn | maalkolcn , helzij uit een pakhuis 
of entrepot , waarin de kolcn , uit zoodanige schepen op-
gcslagen zijn, zoo ook bij invoer van schaalkolen , langs 
tie liviercu met schepen , waarvan de Rijn-ijk gestrckt 
heeft t(.l maalstaf van tlcu aanslag , dc hocveelheid tegen 
l T

7

s de ccntenaar of 85 ponden per mud, en de soort 
tegen T | schaalkolen en T i maatkolcn , de naam van zoo-
daiu'g schip of tic plaats van oorsprong tier kolcn , om de 
afschrijving, op de rekening van den allcvcraar , volgens 
denzelfdeu maatstaf le doen plaats hebben; zullentle al-
vorelis tloor hem bet bedrag van den accijns in zijn ge-
hecl , wat tien inslag van turf leu dicnsle tier vunibaken 
betreft , of wat den inslag van tnrf of steenkolen in de 
falirijken of tratijken aangaat , voor zoodanige hoeveelheid , 
als wegens tic te veizcndeiie parlij , na aflrck van bet gc-
tleellc waarop tie vrijdom is loc te passen , nog mogt ver-
schultligd zijn, moeten zijn betaald. (Res. van den 28stcn 
Fcbr. 1834", no. 1<)1 , Verz. no. 92 ; — lOden Febr. 1835, 
no. 61 , Verz. no. 140—1836; — 31sten Julij 1835, no. 
94 , Verz. no. 142 ; — 20stcn Aug 1835, no. 75 , Verz. no. 
122; — 15dcn Sept. 1835, no. I l l , Verz. no. 135: — 
16dcn Oct. 1835, no. 63, Verz. no. 149; — llden Feb 

4 
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1836 , no. 88 , Verz. no. 21 ; — 11 Junij 1836 . no. 70 , 
Vers. no. 143: — 13den Jan. 1837 , no. 59 , Ferz. no. 
11 cn 31sten Julij daaraanvolgcnde , no. 101 , Verz. no. 91). 

Inrigling van hel register; — vervolg van § 6 . 
§ 7. Hel voorschreven register zal drievovdig zijiiiu-e-

rigt , waarvan hel biljet aan de butlenzi/de den belaflH-
hebbende zal worden uilgercikt, cn het daarop volgcnde 
of gelijhliiidende door den Ontvanger, bij aldicn dcplaals 
van den nil- cn inslag onder een cn hetzclfde kantoor van 
ontvang behoort , iu al'wachling van des afleveraarsofschip-
pers aangifle , zai worden teruggehouden , of audeizins 
onaiiddcllijk , voor de zeep en braiidsloffen , ncvens ecu 
daaiaau gehecht dubbel der kwilanlie van belaalden accijns , 
(wat de steenkolen betreft ook uit hel register no. 7 en 
niel 7 bis , accijiisen) door lusschenkonist van de Arron-
dissomeuls-rnspeclouiou opgezonden aan zijnen ainblgcnoot 
over de gemeente , waartoe dcplaalsvan dcnuilslag behoort, 
zon.ler de tcriigbczorging van het origineel biljet , ace. no. 
21 (waarvoor zij tenter bchooreu te zorgen) af te wachlcn ; 
moetende in de kwilantien worden vermcld dc voile in«Je-
slagene hoeveelheid (omlrent de brcuken te han.Ielen vol
gens de Res. van den .'Iden Aug. 1824 , no,34 , Verz. no. 114) 
met aaiih.ding van den datum cn het numrncr van het 
consent no. 21 , lervtijl hel derde biljet in het register zal 
vcrblijven; wordende, wal den turf betreft, door do 
s, !iippers afgcleverd , als plaats van den uilslag daarvan 
beschouwd het veen vermcld oj) het biljet, helwelk, in-
gcvolge art. 28 der wet van den 26slen December 1833, 
(Staatsblad no. 72) , door den schippcr leu kanlore van 
den Ontvanger op dc plaals van den inslag mocl worden 
vertoond. (Res. van den 23 Feb. 1834, no. 51 , ferz no 
92: — 25sten Julij 1834, no. 195, Verz. no. 176 : — 
20slen Aug. 1835 , no. 75 , Verz. no. 122; — lfxlen Oct. 
1835 ,no. 63 , Verz. no. 149 ; — 1 Iden Fcbr. 1836 , no. 88 , 
Verz. no. 21 —en 13dcn Jan. 1837 , no. 59 , Verz.no. \\). 

Consent-biljetten tot vitslag. 
\ 8. Dc ailevcraar vau zout, zeep , azijn, turf, steen

kolen of binnenlandsch gedistelccrd , zoo wel als de vcen-
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man, die zclve turf vcryoort , of van zij ncntwcge doct 
vcrvoercii , voor cone, gonot van vrijdom hebbende , fabrijk , 
trafijk of tak van nijvcrheid, bcslciud , zal, tot bet doen 
van den nilslag , mede behoorlijkc schriftclijke aangifle 
moeten doen len kantore van den Ontvanger over de ge
meente , waaronder de plaats van den uitslag is gelegen. 

Voor zoo voire de lurf , ter bestemining als voren , wordt 
aangevocrd door eenen scbippcr, dciizelvcn yoor ciyene 
i rkeiiiwj iu lading hebbende , zal deze gelijkc aangifle len 
kanlore van den Ontvanger overdo jdaalsvan don inslag , 
yoor de lossiny van dien turf, bebooron le doen. J)e af-
lcveraar, veenman of sebippor zal , nadal , van de 
zeep, alvoreus zal zijn voldaan bel bedrag van den accijns , 
voor zoodanige hoeveelheid , als wegens de te verzendcii 
parlij , na aflrck van het gcdcollc , waarop den vrijdom 
is toe te passen , nog vcrschuldigd zijn , en den schipper, 
die dc I ni l' vorvoerd , aan den Ont vanger zal hebben vcr-
toond , deu ijkbricf, of, op cigen aangifle yarende , van 
dc aclc van patent zijns vaartuigs , hicrop do vcreischlc 
coiisont-biljetloii (accijnscn no. 22), welkc slcchls aan een 
zogelregl van 5 centen zijn onderworpen , behalvc die voor 
lurf, welke vrij vau zegel, tot den uilslag van dat ge-
dcclte bekomcn: znllendc het oorsproukclijk biljet de 
brandslofl'en tot de plants van den inslag moeten begc-
loiden, cn hel dubbel iu handen van den allcvcraar vor-
blijvcn , tot dokking bij polling on onderzoek en , bij uit
slag uit entrepot worden gebruik gemaakt vau den gewo-
ncn volgbricf (no. 8 , in- , Hit- en doorvoer) , waarin 
oven als in de couscnleu (accijitsen no. 22) moet zijn uit-
gedrukt , den datum , het mimmer cn kantoor der afgil'le 
van hot inslag-biljet (acc. no. 21) , met vei molding, voor 
zoo veel de zeep belreft, van dc hoeveelheid pouden , bet 
aautal en soort van fi.'sten , dc ROW men vau het vaatwerk 
en hot bijzorider incrk van don zcepxieder, of wel dc 
letter V ; wijders in de conscnten (acc. no. 22) tot uitslag 
van brandslof, al wat in hot consent no. 21 mod inge-
vuld worden , met wcglaliiig van het geen dc tijdsbe-
paling voor don vervocr betreft, tcrwijl bij verzending van 
tcne partij steenkokn , in meer vaartuigen op een vervoer-r 
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biljet, daariu dc liocveelbcid cn dc vaar- of voertaigen 
duidclijk mocleu omschreven zijn, en tcvens moet gezegd 
worden , dat met de vciiiicalie geen aaiivnng worde ge
iuaakt , alrorens dc gcbeele party en initsdicu al dc vaar-
oi vocrtuigen , ter bcslcmmings-plaats zijn aangekomen. 
(Res. van den Sslcn Jiinij cn 30slen Jnlij 1832 , no. 10, 
cn 4 R. , Ferz. no. 91 eu 125; — 28sten Fcbr. 1834, 
no. 191 , Ferz. no. 92; — 14dcu April 1834, no. 56, 
Fern, no. 125 ; — 25s1cn Julij 1834,no. 195 , Verz. no. 
176 ;—-29slcn Juuij 1835 ,no. 97 , Ferz. no. 110 ; — 30sten 
Aug. 1836, no. 115, Verz. no. 144; — 23sten Fcbr. 
1837, no. 58, Verz. no. 30; — 19den April 1837, no. 
219, V„ z no. 49 en 12dcn Aug. 1837, no. 66, Verz. 
no. 94). 

Visilaiie en on derzee/: der beamblen bij den inslarj. 

§ 9. De inslag zal moeten plaats hebben in het bij-
wrzon van 's Rijks bramblcn, (of als er geen twee bc-
schikbaar zijn van eenen bcamble , wiens afleekcning dan 
voUiocnde zal vvczen , mits de rcden bier van tcveus vcr-
klaicndc) die daarop een bopnald toezigt zullen bouden , 
vooral bij inslag van scliaalkolcn, die zijn aangegeven als: 
enkel cn alleen schaalkolen, len einde zich tcoverluigcn , 
dat die wcikelijk zoo zijn , zijnde het inlnsschen de bc-
docling dat, over het algemcen, de inslag slcchts bij 
globule visilaiie worde gcconslatcerd, lerwijl de meting 
van tien lurf, op den voct der Instructic voor de commi-
scn in dalo 16CH Jan. 1834, no. 92 (Verz. no. 104) 
cubiek kan geschieden, als de bclanghibbendc vooraf 
verklaard mogl hebben daarincdc genoegen te nemcn en 
zich case quo aan de betaling der kosten onderwerpt, 
zoodat de weging cn meting alleen le pas komt als cr zich 
bij dc globale visilaiie ecu oogenschijnlijk vcrschil tusschen 
de aangebiaglc hocveelheid, cn die, op de biijetten ver
mcld, aan debeainblen nioyle voordoen : zullcitdcdc kos
ten dier weging of meting , volgens de bestaande plaalsc-
lijkc larieven , bij bevinding dat er tusschen de ingcsla-
genc hocveelheid en die op dc biijetten ten geleide ver
mcld , ecu vcrschil van nicer dan itcee leu honderd op de 
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zeep, drie ten honderd op den azijn cn het binnenlandscb 
gedisteleerd eu vier ten honderd op de braiidstoffen be-
slaat , koinen voor rekening vau den onlbieder , aan wien 
de ainbtenaren , als zij deze werkzaaiiihcden zelve vcrrig-
ten , en niet slecbls ten hunucn overstaau lateu verrigtcn , 
die kosten kunnen in rekening brengen ; terwijl iu zoo-
danig geval , als ook wanneer bij inslag vau schaalkolen , 
zoo veel minder vau dat soort (doch niet schaal- en 
minder maatkolcn) gevouden worden , als tc bovengaat de 
verhouding op hel biljet uitgedrukt, door de beamblen , 
onverminderd hnnne kierna geinelde verpligting , zal wor
den opgemaakt behoorlijk priices-vcrbaal van bevinding 
(niet vau bekenriiig) hetwelk , door middel van den Gou-
verneur der Provincie , aan deu Minister van Financien 
zal worden toegezonden, komende het opmaken van zoo-
danig proces-ver baal niet te pas, wanneer het vcrschil , 
in de hocveelheid braiidstoffen , bevonden wordt , bij eene , 
voor rekening van den fabrikant zelve gedane nicling of 
weging , (welkc laatste men op voormeldcii voct, tegen 
betaling van f 1.50 per schecpsJading turf cubiek kan 
lateu verrigtcn) of bij eene verpligtc meting of weging 
voor dc plaalselijkc belasting (welke ook voor het Rijk zal 
gelden) als dc daartoe gerpialificecrde wegcrs, meters of 
tenders , dc biijetten afteekeuen. (Res. van den lOden 
.April en 30sten Junij 1834, no. 83 cn 73, Verz. no. 126 
en 103; — 14den Maarl en 30slen Aug. 1836, no. 34 
cn 115, Verz. no. 47 en 144). 

Vermenging der accijns-goederen bij inslag , — aflee-
hening van het consent-biljet. 

§ 10. Dc vrijdom van den accijns zal niet kunnen wor
den genoten-, ten zij bet zout, dc azijtt of het binnenlandscb 
gedislclcerd, bij den inslag, door of van wege de belang-
hebbenden en ten hnnnen laste , in Icgenwoordigheid van 
ecu of Iwec beamblen , met de vcreischle sjiccic naar bc-
hooreu worde veraiengd , cn le dien cinde het klip- of 
ander grof zout zoodanig verbrijseld cn kort geiuaakt, dat 
even als van ander zout, ook alle de dcelen van dit zout , 
door de gezegdc specie worden aangedaan. 
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Debeambtc of beamblen zullen , na den a noon van voor-
schreven vcrngling , deswege een proces-verbaal van ordc op
maken , en , binnen de eerslkomende vier en tvvinlig men o-
verbandigeu.bel zij aan den Controleur over bun District, 
oi , in gcmceiilen alwaar geen Controleur resideert , aan deu 
Onhanger , eu , zullen zij , steeds van bun bijvvezen , of 
limine beviudmg, als inede vau de gedane vermengina , 0 „ 
den rug van bet consent-biljet, voor uitslag , door den allevc-
raar, verkregcu, doen blijkeu , en bet aldus door ben (voor 
de vverkelijke hoeveelheid, als die voor rekening van den fa-
brikaul, ol voor de plaalsclij ke belasting , gewogeu of gemc-
len is) afgeleekend biljet, terug bezorgen aan den Oiilvan<rer 
ter plaatse van den inslag, die daarbij opgaye zal doen Van 
desoort cn den mhoiidder luifgelost bebbende vaarlui«cn 
zoo als een cn audcr op deu hij ks-ijkbrief of de parenl-
acte staat iiilgedrukt, en vervolgens hetzelve zal tem»zen-
<!en, door tussclicnkoinst vau den Arroudisseiucnts- Insiicc-
teur , welke bedoelde aflcefcening en opgavc zal vergelijken, 
ten eiudc, bij ontdekking van ecu nicer dan gewoonver-
scbil , ondcrzoek eu rapport te doen. (Res. van den 31sten 
Mei 1830, no. 49, Verz. no. 88; — 21ste:i Oct. 1836, 
no. 110, Verz. no. 165 cn 23sten Febr. 1837, no 58 ' 
Verz. no. 30). 

Vervoly van § 10. — verpligtingen der Co?i(rohurs 
en Ontvangeis, tenaanzien van de vermenging. 

§ 11. De Controleurs of Ontvangei s zullen zich ter plaatse. 
alwaar, blijkens bet bij bun oiitvangeu proces-verbaal, do 
gezegde vermenging is geschied , van dcrzelvcr behoorlijke 
toepassing overtuigen , aan den voet van hetzelve melding 
van bonne bevinding maken , met opgave ran dag en nor, 
cn bet proces-verbaal vervolgens met twee monsters van 
het vcrmcngde zout , azijn of binnenlaudsck gedisteleerd 
(waarvan een verzegeld) opzcndeii, le vvelen , de Ontvan
geis aan iiunneii Controleur en deze aan hnnnen Arrondis-
semenls-Inspecteur, ter beoordeeling of de vermenging 
regelmatig is geschied , en ten einde bet verzcgcldemonster 
onder zijne bewaring , des noods , tot vergclijking tchouden. 
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Ingcval iiet niet mogt blijkeu, dat de party in liet bij-
wezen der beamblen, ter belioorlij ke plaats , is iiigoslagen , 
zal de accijns ran deu ttjlcveraur of den ontbieder vau iiet 
zout cn de zeep , en van deu ontbieder der braudstoffcn , 
voor de auderzius vrijgclaleuc boeveidkeid , even als die 
voor bet le kort, van diezelfdc hocveelheid door de beainb-
tcn bij den inslag bevonden , wanneer znlks mecr dan 
twee, ten honderd op de zeep , drie ten honderd op den 
azijn cn betbinnenlandscb gedisteleerd en vier ten honderd 
op de braudsloffeu , mogt bedragen , dadclijk bij lietcon-
stateren der ondcrmaat eu dus voor bet opmaken van Iiet 
proces-verbaal , worden ingevorderd eu daarvoor worden 
afgegeven ccne afzonderlijkc kwitantic, waarvan heldnpii-
kaat niel naar bet kantoorvan allcveriiig of vervecning word 
leruggezoiidcn , inaar ten kantore van inslag blijft berusten. 
(Res. van den 31stenMci 1830, no. 49, Verz. no. 88; — 
28slcn Mei 1836, no. 99, Verz. no. 89 en 21slen Oct. 
1836, no. 110, Verz. no. 16.')). 

Bepcdingen ten aanzien der brandstojfen voor de 
vuiirbakens. 

§ 12. Dc Onlvanger ter plaatse van den inslag zal geene Ie-
ruggave van den accij ns voor turf ,ten dieustc der vuiirbakens 
aangegeven, rerlecncn dan voor zoodanige hocveelheid als 
blij kt dat in bet bij wezen der beambten ter belioorlij ke plaatse 
is ingeslagcu , evenmin zal de Ontvanger ter plaatse van den 
nitslag cenigc vcrderc afschrijving op des aflevcraars reke
ning , dan voor zoo vcrrc betreft, de ten kantore over de 
plaats van den inslag reeds betaaldcn accijns , of wataan-
gaat ileu nitslag van steenkolen ten dicnsle der bij dc wet. 
op dit middel vermeldo vuiirbakens, geheelc al'schriiving 
op den ecrst verschijncndeii tcrmijii van des aflevcraars 
rekening zal geven , dan voor dezelfile soort , waarvoor den 
aflcveraar gedebileerd is , (eu ten bedrage van 65 centeii 
voor elk vat azijn) , nadat bet consent-biljet tot uitslag . 
ten zijnen kantore , op dc gebruikelij ke wijze, zal zijn 
terug gckomen van bet kantoor des Ontvangeis ter plaatse 
van den inslag, door deze voor de werkelijk ingcslagene 
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hoeveelheid , afgeteckcnd , na alvorcns van den belang-
hebbendc te hebben lemg onlyaiigen bet door dcnzelven 
verkregen biljet tot inslag , mede behoorlijk op den rug 
afgetcekend, zonder op het eene biljet afschrijving te vcr-
leenen , voor dat bet andere hem geworden is ; moetende 
de schippcrs , aan wicn een dubbel van het consent no. 22 
is uitgereikt , worden voorgehouden , dat zij vcrpligl zijn 
om hetzelve te bczorgen aan den vecninan , wiens turf er 
in belrokkenis , om zijne afschrijving te kunnen nagaan. 
(.Res. van den lstcnNovb. 1834, no. 76, Ferz. no. 210 ; 
— 24stenDecb. 1834 , no. 143 , Ferz. no. 15 — 1835; 
— 25stcn Sept. 1835 , no. 28, Ferz. no. 137 cn 16den 
Oct. 1835, no. 63, Verz. no. 149). 

Verbod tot afgifle van biijetten , boven de toegesta-
ne hoeveelheid. 

§ 13. Dc Outvangers zullen , op ycrbcui-te voor de cerste 
keer eener boete vau 50 gulden , en voor iedere volgende 
reize eener suspenstic vau drie maanden , geen biljet tot 
eenigen inslag, mogen uitreiken , vau welken dc hoeveel
heid zoude te boven gaan de zoodanige , als door den voor-
noemden Minister, ingevolge § 1 , voor elk jaar , zal zijn 
bepaald , en waarvan den hierin betrokken Ontvanger tij-
dig zal worden kennis gegeven , ten cinde daarvan aantee-
kening te stellen in het register (accynsen wo31) waarop, 
bij elken inslag , dc werkelijk bevondene hocveelheid , be-
hoord gebockt tc worden; kunneude nogtans, iudieii de 
ingeslageu hoeveelheid meerdcr bedraagd dan over bet loo-
pend jarig tijdvak nog viijstond, dat mecrderc worden be-
grepen onder de hoeveelheid , die gedurende het volgend 
jarig tijdvak kan worden ingeslageu , ten ware dc fabri-
kant mogt verkozen hebben daarvan den volleu accijns 
(waarvan geen rcstitutie wordt gegeven) te voldoen , moe
tende , in bcide gevallcn , daarvan eene afzoiiderlijke kwi-
tantie , hetzij voor het voile of voor bet niet vrijgestclde , 
worden afgegeven. (Res. van den 3den Maart 1835, no. 
73, Verz.no. 52,—17den Febr. 1836, no. 112, Verz. 
no. 35; — 7den en 28steu Maart 1836, no. 164 eu no. 
173, Verz. no. 45 en 55; — 2den Jnng 1836, no. 47 , 
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Verz. no. 93 en Sstcn April 183G , no. 104 , Verz. no. 
121—1837). 

Slrafbepalingen op fraud iden sen nitslag. 
§ 14. Alle uitslag van steenkolen, sinders of tuff,, 

•welkc, volgens belioorlijk en, door niiddcl vau den Gou-
vcriicur der Provincie , aau den Minister vau Financio:i 
toe to zeiutcu proces-verbaal inogt blijkeu , dat door sllijks 
beambteu is ontdckl te gescbiedeu uit eenigc fabrijk, tra-
lijk of tak vau nijverhcid, waarin eenige inslag, overecn-
komstig de bepalingen vau hetzelve artikel , is gedaau , 
zal de gehcele iutrekkiugen van den toigekcadeu vrijdoin 
van accijns deswege kuuucn ten gevolge hebben, behalve 
in bet geval dat ile uilslag ware gedekt door eene daartoe 
afzonderlijk genoinen kvvitantie vau betaalden accijns. 

Gelijke iulrekking zal kunnen gescliieden , iu geval er 
bij cenigen , alvorcns plaats hebbende , inslag , een te kort 
door de beainbten mogt zijn bevondeu , van uieer dan 
twee ten honderd op de zeep , drie ten honderd op den 
azijn en het biiincnlaudsch gedisteleerd cn vier ten hon
derd op de braiidstoffen, eu zal voor elk, uit krachte 
van deze § opgemaakt proces-verbaal , hetwelk gevolgd 
wordt. van do intrekking van den vrijdoin aan de gezegde 
beamblen , op den voel der lies, vaa deu 12deu Nov. 
1824, no. 1 (Verz. no. 164), bij voorschot, uit de mid-
dele a , vvordeu uitbetaald eene premie van twintig gulden; 
zulleude , als die premie door den fabrikaut wordt vol-
daan, daarvan worden afgegeveu eene ongczcgcUle kwi-
laulic , uit bet register (no. 1 eoinptabllile.it ', oud), waar
in de noodige veiaiulcringen met de pen te inakeu zijn eu 
<lat niet jaarlijks vernieuvvd maar volgeschrevon zal wor
den. Utes. van den 28slcu Febr. 1834 , no. 51, Verz. 
no. 92 •— Kon. Bed. tan deu 5denFebr. 1835, no. 91 , 
Verz. no. 47 eu Res. vau den 24slen Febr. daaraanvolgenile 
no. 133 , Verz. no. 49). 

Toezigt, door de Controleurs , uittcocfeneri. 

% 15. Be Controleurs zullen zich van tijd lot tijd bege
ven naar de wcrkplaatscn of gebouwen der genen, welke 
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het genot ran den Yrijdom op het zout, den azijn en het 
bmnenlandsck gedisteleerd erlangen, en aldaar een zoo 
reel mogelijk naauwkeurig onderzoek doen, of de vrijge-
latene hoeveelheid wcrkelijk tot het bestemde einde wordt 
gebezigd, en of ook van de verleendegunsteenigmisbruik 
wordt gemaakt, doende van hnnne bevindingen, door 
nuddel van den Inspecteur van het Arrondissement, ver-
slag aan den Gouverneur der Provincie , welke daartoe ter-
men viudende , de zaak , onder bijvoeging zijner beden-
kmgen , ter kennis der Hoofd-Adm. brengt. (Res. van den 
31sten Mei 1830, no 49, Fers. HO 88 en 21sten Oct. 
1836. no 110, Fern, no 165). 



B I J Z O N D E R H E D E N , 
AANTEEKEN1NGEN 

M E N G E L I N G E K . 





VERBODEN INVOER. — IN BESLAGNEMING 

VAN KOOPMANSCIIAPPEN IN EENE KERK. 

Sedcrt cciiige jaren is Iiet aan Fraakrijk toebelioorciule 
eiland Corsica het midden punt van eenen sliukhandel , 
die met zoo veel geluk alsstoutmoediyheid gedrevcu wordt , 
cn aan den Franschen handel niet weinig nadeel toe-
bren«t , te mecr , daar de reglbanken , op dat eiland ge-
vestigd , zeer toegeveiid ouitrcnt deze fraude scbijnen te 
wezeu. 

Dc gclegcnbcid is daartoe dan ook builengemeeii gnn-
s|j.r uithoolde van het brecde strand, de bankcn en 
platen , a j e i,ct eiland omgeven. Hier en daar vindt men 
klcine kapellen , welke , boczcer met cen godsdiensliy 
oo«mcrk opgcrigt, cchlcr van tijd tot tijd tot bcwaarplaal-
scn van gcslokcne goederen , worden gebrrtikt. 

In den nachi vau den 13den Julij 1835, ontdekteii de 
lolbeambten , na langen tijd in bi.ulerlaag tc hebben ge-
Iccn , digt aan het strand een vaartuig , waarvan <le 
ladiae na g e n o c « H , > l i c < ' ! a a " 1 , a l w a s 8 c b r a 8 l - D e s c l l e " 
pelinaen, dc beamblen onldekt hebbende, knplcn linn 
kabefen slakcn weder in zee , lerwijl de werklicden die 
de lossing vcrrigt hadden en aan bet strand bueen slonden , 
zich met de vlugt redden , achterlatemlc ecu grool gotal 
met olijf-olie gevulde valcu , die op bet strand vcrspicul 
Uagm ' Twintig schrcden van daiu- staat dc kapcl van 



8 6 

I U A B E L L O ; dc ambtenarcn treden er binnen en vinden 
altlaar: 100 zakken tarwe , 45 vaten geraiiiiicerde suikor 
40 vaten olie , 11 vateu en 32 balen tabak , 5 baleuliiu-
waden en 6 kislcu barde zeep. 

Uilboofdc der qiiarautaiue maatregelen , destijds iu 
torsd.a voorgeschreyen , waren <|e beambten genoo'dzaakt 
zicli met de goedereu in de kapel op le houden. De daar
toe bepaalde dagen , waren nog niet verslrekcn , toon de 
eigenaar zieb opdeed met een protest aan den Onhanger 
der douanes , daarbij le kennen geyende : » dat de amb-
» tei.aren hem haddea bejel zijne goederen , welke hij iu 
» de bedoelde kapel bad leggen , belioorlijk le vervoeren , 
<> en dat zn met gewcld zeven vaten olie , die yan eencu fran-
>>duleuseii mvoer afkomstig waren, in dezelfde kapel, 
» by zyue goedereu kaddea gebragt , len eiude een voor-
>>vreadscl te hebben om ook die, alszoodanig Ycrbcurd te 
» kunnen verklaren , Tordercnde dicnsvolgeirs de onmid-
* S , e n l »iJ- ive derzelve of eene schavei goeding van 
» 30,000 franken.» 

Intusschen beval de gczondsheids Commissie te Boni
facio den 20sten Julij 1835, dat al de goederen naar 
hot Lazareth te Bastia moesten worden ovcrgebragt , als 
mede alle de personen , die met dezelve in aanraking waren 
geweest. De ambtenaren maakten tocn een eerste relaas 
rati limine bevinding op , waarvan een afschrift aan den 
zich opgedaan hebbenden eigenaar werd toegezonden en 
ecu gelijk afschrift aan dc dour der kapel aangeplakt, ten 
behoove van de afwezige belanghebbenden , ingcval zij be-
sjoaderi , met "bekendmaking dat het definilief proces-
verbaal zoude worden opgemaakt tc Bastia , zoodra de 
<iiiaraiilainc zoude zijn opgeheven, 

De zaak daarna voor de correctioncle Regtbauk gcbra<n 
zijnde snstinecrdc de eigenaar de nullitcit van helproces-
verbaal , voornamelijk op dezen twceledigen grond : dat 
wanneer men dc in beslaguemiiig bsschouwea wilde als in 
een huis geschied (en eene kcrk , bewetrdo hij , is uiets 
anders) hot proces-verbaal als dan hitmen dat zelfde Juris 
en zonder verplaatsing had behooren opgemaakt te zijn 
naar luid van art. 7-, tilel IV vau de wet van den 9deB 
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Fioreal, VII jaar (1), cn tlal vraiincer men wilde aanno-
men dat. dc sankalillg op het strand geschied was , dc 
goederen dan dadelijk eu zonder uilslel ten naastcn kantore 
hadden behoorcn le worden opycbragl en het proces-ver
baal aldaar on hcetcr daad opgemaakt, overcenkomstig 
ait. 2 derzelfdc wet. (2) 

De lleglbak tcrcerste instautic en naderhand ook bet 
Hof ran appal tc Bastia adiuilleerde deze tweeledige nnl-
litoit eu vernicligde op dien grond bet proces-verbaal cn 
dc daarop gcvoigde aauhaling. 

Dc Admiuislralic der Douane van deze vonnissen in cas-
satie gckom-'U zijnde , heeft het Hof van cassalie tc Farijs , 
dezche vernietigd cn de zaak vcrzonden naar het Geregts-
hof vau Aix , hetvvclk bij deszelfs arrest van den 17den 
Augustus 18.'57 , de aauhaling wel cn wcttig vcrklaardc op 
de navolgcndc gronden: 

1°. Dat de ambtenarcn in bet opbrengen der goedereu 
naar het naaslbij gelcgen kantoor , zoo wel als in de dade-
lijkc opmaking van het proces-verbaal , waren verbmderd 
go worden door cenc hoogcro magt (force majeure) , die 
tijdclijk , zoo wel over de goederen, als over huunc perso
nen beschikl had. 

2". Dat de wetgever door de bevvoording van huis heeft 
willcn tc kciiiicn geven de woonplaats van een burger eu 

(1) » Lorsque il y aura lieu de saisir dans une maison, la 
» description y sera faite et le proces-verbal y sera re'dige. Le* 
»marchandises, dont la consommation n'est pas prohibee, ne 
» scront pas dtplacees , pourvu qvc la partic donnc caution sol' 
arable pour leur valour. Si la parlie ne fournit pas caution, 
j> ou s'il s'agit d'objets prohibit , les marchandises seront trans-
» porlies au plus prochain bureau. » 

(2) » Ceux qui procederont aux saisies, fcront conduirc dans 
» un bureau de douane , et autant que les cirnonstances pourront 
» le permetlre , au plus prochain du lieu d'arreslation , les mar-
» chandises, voitures, chevaux et bateaux servant aux transpotts: 
» its y ridigeront de suite leur proces verbal. » 
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yecnszins ecu gobouw tot godsdienst ocfening ingerigt, en 
flat dicnsvolgeus de gcwoonlijk eu bij dc wet gcvorderde 
auloiisalie en aiUistentic der bevoegdc magt ten dezen , 
met werd vereischt, en 

3°. dat de inschrij ring van valschhcid (insctintion en faux), 
waarvan dc opposant zich al mede bad bcdiend , niet aan-
neniclijk was, om dat, al kon bij werkelyk bewijzen , 
dat er brer geen questie was van fravduleusen invoer, 
maar wel van verbodene nederlage , er dan tocb altijd eene 
daad aanwezig blccf, die eene ovcrlreding der bestaandc 
we! ten daarstelde.' 

De juogelijkheid, dat de toepassing der bepalingen van 
art. 181 eu 182, in vcrband met art. 177 en 205 der 
algcmeene wet van den 2(istcn Augustus 1822 {Staatsblad 
no. 38) bier of daar aanleidiug tot gclijksoortige geschil-
leu zoude kunnen oplevercn , heeft dc Kedaclic bcwogcii , 
om , voor hel boveugemeld geval , hier eene plaats inte-
J rumen. 



VERVOLGING EENER BEKEURING , 
PROCES-VERBAAL. 

ZONBER 

Uit den inhoud ran art. 23.3 der algcmeenc wet op de 
hefling der regtcn vau in-, uit- en doorvoer en vau de 
accijnsen , in dato 2Csteu Aug. 1822 (Staatsblad no. 38), 
schijnt te kunnen worden afgclcid , dat fraudes of ovcrtre-
diugen der wet, kunnen worden vervolgd, zoudcr dat er 
ecu proces-verbaal bestaat: iminers in den aanhef van dat 
artikel werdt gezegd: » wanneer de misdrijven , frau-
» des of oveitredingen der wet worden geconstalcerd bij 
» proces-verbaal , zullen deze acten op becter daad worden 
» opgemaakt , enz. » 

Bczc stelling blijkt bovendien uit de antwoorden van 
Gouvernements-wege aan de scclicn van de tweede kamer 
der Slaten geneiaal gegeven , ten gevolge der aaiimei kingen 
van sominige led en , op dc gezegdc , in ait. 233 voorko-
ineude , uildi ukking. Bel slot van art. 239 schijnt boven
dien aan dit gcvoelcn nog nicer gcwigl bij tc zctlcn , daar 
bet gemis van dc bij dat artikel opgeiiormdc foi malitciteii 
aan bet proccs-veibaal de kracht van bet bewijs wel ont-
iiccmt , doch zondcr dat daaiom dc actic Zelve Vet niet] gd 
is , vvaaruit dan ook volgt dat de Administrate haic aan-
klagtedoor nadeie bewijzen moet staven , i.nders dan wan
neer er belioorlijk pioccs-vcibaal bestaat , vcimits in het 
laatsle geval niet de Administrate dc dmgdcl ijkheid , maar 
«le aangeklaagde dc valschhcid van hel pioces-vcilaal zou
de moeten bewijzen, 

Bel Hof van cassalie van Franki ijk heeft in dien gcest , 
bij arrest van den Cden Junij 1835 , ecu vonnis veinictigd . 
waarbij de Administrate der Bouanc, niet ontvangelijk 
was verklaard in eene conlcnlicusc zaak , welkc niet bij 
pioccs-vcrbaal was geconstalcerd , cn zulks op grond van den 
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regel in regtear « owi e s< „ M j nepeuiprwluire avcun 
<#«*,» hebbcndc Iiet Hof bare uitspraak voornamelijk P C -
grond op art. 154 van bet vvetboek van strafvorderii^ 
volgens liehvelk dc oveitredingen moeten worden bewezen 
hot zij door processen-verbaal, bet zij door getuigea bij 
gebrck van reiiseigncnieiileii en processen-verbaal,°of tor 
onderstenning van dezelven. 

Ook onze Rcglbankcn hebben bet vorenslaandc be^in-
sel aangenomen, i , „ l l l e r s heeft de Rcglbank van ecrslon 
aanleg le Appingadam den 4den Maart 1837 "in dien da 
een TOBais gewezen , terwijl de corrcctionele Reatbank te 
Oroafageil , op hel door de bekeurde gcdaaa appel , de 
motive., vail den eersten reglcr aangenomen en diensvol-
gens hot vonnis bekrachligd heeft. 

Daar bet wel cei.s *bcnrd is, dal sommigcamblenaien 
«lc yerderc naspoiingcu eener outdektc iraude gestaakl 
hebben , lulhoolde zij geen behoorlijk procos-yerbaal kon-
den opmaken , zict men nit het vo.enslaai.de dat, hoe won-
•vchelijk en doel.natig het bestaan van een behoorlijk pro
ces-verbaal ook zij aiogc , dit editor geen volstrekt en o.i-
ontbeerl.jk voroischto is om bet bewijs voor eene overtre
ding te levccn , terwijl uit de aangehaalde vonnissen no« 
bovend.cn schynt le kunnen worden afgelcid , dat do 
amblenaren eene bekeuring zoudon kiimien iloclareren 
alware er geen amblonaar bij de overtreding zelve tegen
woordig geweesl , ind.cn slcchts het bestaan der oveilre-
<Hng door andere getuigen , of onwraakbarc bewijzen , ou-
wetler.spiokelijk kan worden aangetoond. 

http://vo.enslaai.de
http://bovend.cn
http://ind.cn


1 N H O U D. 

E E R S T E G E D E E L T E . 

Aaam/ijsl van de Ambtenarcn der directe bclastiixjcn , 
in- en nitijaatide regtcn en accijnsen : 

Bij bet Hoofd-Bestnur Bl. 3. 
Bij do Bijnvaart » 7. 
In Noord-Biabaiid » 11. 

» In Liinburg » 24. 
» Gelderland » 26. 
» Holland (Zitidclijk G'dcelte.) » 40. 
» » (JVoordclij/;. G'edcc/tc). . . . . . . 56. 
» Zceland . . . » 70. 
» UliecUt . . . » 81. 
» Vricsland , » 86. 
» Overjjssel » 95. 
» Groninycu » 105. 
» Bicn the » 113. 

T W E E B E G E D E E L T E . 

Handleiding ten dienste dor Controlcius , 0ntvan» 
gcrs cn Deurwaarders voor dc vervolgingen in 
zakcu van directe belastingen » 3. 

Ecnvoudig en korl onderrigl voor de Controleurs , 
Ontvangeis , Deurwaarders en Schatters der 
personele belasting, betrckkclijk bet work der 
Herzieningen voor de drie ecrste Grondslagen 
dezer belasting » 47. 

Handleiding ten dienste der Controleurs , Ont
vangeis en Amblenaren van de active dienst, 
wegens het werk dor vrijdominen van den 
accijns, Ion behoove van fabrijken, trafijken 
eu lakkcn van Nijverheid » 69. 

Bijzouderhcdcn , Aanleekcniiigcn en Mengc-
liugen n 85. 



VERKLARING D E R T E E K E N E N 
I S H E T J A A R B O E K J E V O O f i K O M E N D E • 

* G. K. beteekent: Groot Kruis \ 
* K - » Kommandeur d J e r _ °.r(lf 
* 0 1 ® » Ridder ( ieew-
it B. » Broeder ' 
•5* ° r 4 e kl » Ridder van de ) der n i l i t a i re 

4e klasse. j W i l l e n u - o r d e . 

5fr Ridder der Fransche orde \a 
het Legioen van Eer. 



T E N D I E N S T E 

DER CONTROLEURS, ONTVANGERS EN 

AMBTENAREN VAN DE ACTIEVE 

DIENST. 

W E G E N S H B T W E R K 

D3BB. T 3 . X 7 2 3 2 £ 2 £ 3 I f 
V A N 

DEN ACCIJNS, TEN BE BO EVE VAN FABlllJKEN, 

THAF1JKEN EN TAKKEN VAN N1JVERBE1D. 

« 

II. 

(VeiTolg vau bladz. 67 van het Jaarbockje van 1838). 



Ten einde noodelooze herhulingcn te vermijden, is 
bij die fabrijhen , trafijken en takken van nijverheid 
en iverhzaamheid , bij ivelke geene aanwijzing isgedaan 
van de wet of hel besluit waarbij den vrijdom is toege-
siaan , verwezen lot de onderstaande algemeene aanwij-
zingen , in den lekst met de letters A , B en C idtgedrukt , 
te welen: 

A. Uit krachte van art. 34 der wet van den 26sten 
December 1833 (SwatsLlad no. 72 , Yerz. 1834 — 
no. 38) en van art. 33 van het Reglement, gear-
resleerd bij Kon. Besluit van den IGden Januarij 
1834 (Staatsblad no. 3, Yerz. no. 61). 

B. Uit krachte van art. 6 der wet van den 26sien 
December 1833 (Slaalsblad no. 73, Yerz. 1834 — 
no. 30). 

C. Uit krachte der wet van den 22slen December 1835 
(Staatablad no. 38 , Verz. 1836 — no. 5). 



ALPJIABETISCRE LUST der fabrijken , 
irafijken en takken van nijverheid en 
werkzaamheid, welke geheelen of gedeel-
telljken vrijdom van accijns , op het zout , 
de zeep, het binnenlandscb gedisteleerd , 
den azijn, den turf en de steenkolen gc-
nielen. 

Aambeeldsmederijen. 

Zie A n k c r s r n e d c r i j e n . 

Aardewerk-fabrijken. 

Genietcn vrijdom yoor den turf voor 19 twintigsto ge-
deelten en voor de steenkolen voor 9 ticude gedcelten 
yan den accijns. (Zie aanvvijziugen A cn B). 

Alcoholische vernissen. {Vervaardiging van) 

Genicten vrijdom van den geheelen accijns op hot bin-
nenlandsch gedisteleerd (Zie aanvvijzing C) , mils ncvens 
zoodanige fabriok gcene branderij of disteleerderij , noch 
eenigen handcl of ncring in gedisteleerd worde uitgeoe-
fend , cn er nimmer minder dan vijf vaten tcvens , met 
genot yan den bedoeldeu vrijdom , worden ingeslagcn. (Bes. 
van den 5dcn Febr. 1836 , no. 76, Verz. no. 18). 

Anker- cn Aambeeldsmederijen. 

Genietcn vrijdoin voor den turf cn de steenkolen yoor 
19 twintigsto gedeelten van den accijns. (Zicaanwijzingcn 
A en B). 
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A nsjov ischsou ienjen. 

Genietcn vrijdoin -van den geheelen accijns op het ruwe 
zout, uit krachte van art. 31 der wet ran den 21sten 
Attgs. 1822 {Staatsblad no. 35) , en art. 1 ran het Re
glemcnt, gcarrestecrd bij Kon. Besl. van den lOdenJunij 
1825 {Staatsblad no. 52, Verz. no. 72). Het voor de 
bedoelde zoulerijen bestemde zout , beboeft niet to worden 
vcrmengd , doch de inslagcn inogen niet minder dan bij 
100 ponden tevens plaats hebben , en geen vrijdoin zal 
genolen worden voor zoodanige takken van nijverheid , 
als minder dan 500 ponden ruw zout in het jaar mogtcn 
benoodigd hebben. 

A zijnmakerljen. 

Genieten vrijdom yoor den turf voor 19 twinligstc ge-
deelten en voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns (zie aaawijzingen A e n B l ; milsgaders van den 
geheelen accijns op het binucnlandsch gedisteleerd (zie 
aauw. C) , mils in den regel nevens de azijiimakerij gecno 
branded) of disleleerderij , noch eenigen handel of ne-
ring in gcdislelecrd worde uilgeoefend, eu er nimmer 
minder dan vijf vaten tevens , met genot van denbedoel-
den vrijdom , worden iugeslagen. (Res. van den 5den Febr, 
1836 , no. 76 , Ferz. no. 18). 

Inlusscheu is van dezen algeincencn regel in zoo ver af-
geweken, dat, ook aan een' a zij n maker, tevens brauder 
zijnde , onder de noodige voorzieningen vrijdom van ac
cijns voor het gedisteleerd kan worden vcrguud. (Kon. 
Rescript van den 24steu Nov. 1836 , no. 80). 

Behoedmiddel, ( Z o u t , g e b r u i k t a l s ) teg-en de 
verviu ing van het hout, tusschen de inhouten 

van aan te bouwen schepen. 

Yolgens Res. van dc Hoofd-Adm. indato 25 Nov. 1833 , 
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no. 47 (Ferz. 1834 — no 18) is de Minister ran Finan-
cien gemagtigd , om , onder de noodige voorzorgcn tegen 
misbruik , gunstig te beschikken op verzoekcn , om , on
der genot vau vrijdom van accijns , de benoodigde hoe
veelheid ruw zout in te slaan , ten gebruike als boron. 

Beenzwart of dierlijke koolfabrijken. 

Gcnieten yrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge-

deelten en roor do steenkolen roor 9 lieade gedeelton ran 

den accijns. (Zie aautvijzing C). 

B ierbrouiverijen. 

Genieten yrijdom yoor den turf yoor 19 twintigste ge-
deelten en yoor de steenkolen yoor 9 tiende gedeelten yan 
den accijns. (Zie aanvfijzing A en B). 

Blaauivselfabrijken. 

Genieten yrijdom yoor den turf yoor 19 twintigste ge
deelten cn yoor de steenkolen yoor 9 tiende gedeelten yan 
den accijns. (Zie aanwijzing A en B). 

Bleekers y a n u i t v o l y e r v a a r d i g d e s t o f f e n . 

Genietcn , ingoyolge eene explicate , gegeven bij Minis-
tericle Res. van den 30steu Sept. 1834, no. 72 (Verz.?io. 
203) vrijdom voor do helft van den accijns op de zeep , 
krachlens art. 42 der wet van den 4den Mei \832(Staais-
blad no. 13, Ferz. no. 76) , mils de inslagen in de fa
brijk uimmer minder dan bij 100 ponden tevens geschie-
den. (Art. 3 yan het Reglemeut, gearrcsteerd bij Kon. 
Bcsl. van den 4den Mei 1832, Staatsblad no. 16, Verz. 
no. 79). 

Zie yoorts JFolkammerijen. 
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Bleekerijen. 

Genieten vrijdom van den geheelen accijns op het ruwe 
zout, uit krachte van art. 31 der wet vau den 21stcnAug 
1822 {Staatsblad no. 35) cn art. 1 van het Reglemcnt 
gearresteerd bij Kon. Besl. van den lOden Junij 1825 
(Staatsblad no. 52 , Ferz. no. 72). .De inslagen mo-en 
met mmder dan bij 100 ponden tevens plaats hebben 
terwijl den vrijdom ook niet kan worden geuoten , door 
zoodanige fabriekanten , als minder dan 500 ponden ruw 
zout, in het jaar , zouden beuoodigd hebben. Dit zout 
kan voor de consumplie onbruikbaar worden gcinaakt , 
door vermenging van een vicrdo gedeelle bminsteen op do 
hoeveelheid zout. (Res. van den 31stcn Mei 1830 , no 49 
Verz. no. 88). ' 

Zie verder Garen- en Linnenblcekerijen. 

Boezelfabrijken. 
Genieten vrijdom voor den lurf voor 19 twintigste ge

deelten en voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten van 
den accijns. (Zie aanwijzing C). 

Borax stoker ij en. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten cn voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten van 
den accijns. (Zie aanw. A cn B). 

Branderijcn. 

Genieten vrijdom voor den turf en do steenkolen voor 
19 twintigste gedeelten van den accijns. (Zie aanw 
A en B). 

Brandspuitmakerijen. 
Genieten vrijdom voor den turf on de steenkolen voor 

19 twintigste gedeelten van den accijns. (Zie aanw. C). 



1 

Buskruidmolens. 

Genieten vrijdom Toor den turf voor 19 twintigste ge
deelten , en voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns. (Zie aanwijzing C). 

Chemische voorwerpen. (Stokerijen van) 

Zie Stokerijen, 

Chlorine Verbindingen , v o o r n a m e l i j k d i e n s t i g 
v o o r de k u n s t b l e e k c r i j e n e n v o o r het 

w i t m a k e n v a n g c d r u k t e en ge-
k l e u r d e lo mpen . 

Tolgcns Kon. Besl. van den Hden Oct. 1828 (Staats
blad no. 59 , Verz. no. 171) is de Hoofd-Adm. gemagligd , 
om vrijdom van accijns op het ruwe zout toelestaau 
voor dozen tak van nijverheid , en zulks op deu voet van 
het Reglemcnt , vastgesteld hij Kon. Besl. van den lOden 
Junij 1825 (Staatsblad no. 52, Verz. no. 72). Be in-
slagen mogen niet minder dan hij 100 ponden tevens plaats 
hebben , terwijl de vrijdom ook niet kan worden gcnoten 
ingeval minder dan 500 ponden ruw zout, jaarlijks zoude 
benoodigd wezcn. 

Chicoreibrander/jen. 

Genietcn vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten vau 
den accijns. (Zie aanwijzing A cn B). 

Chicoreidroog erijen. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns. (Zie aanwijzing A en B). 
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Dekenfabrijken. 

Zie fFMen en dekenfabrijken. 

Dierlijke koolfabrijken. 

Zie Beenzwartfabrijken. 

D isteleerderijen, 

Genieten rrijdom voor den turf en de steenkolen roor 
19 twintigste gedeelten ran den accijns. (Zie aanw. AenB). 

Garenhleekerijen. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten , voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten van den 
accijns (zie aanwijzingcn A en B) cn voor de zeep voor 9 tien
de gedeelten. (Ait. 42 der wet van den 4den Mei 1832 , 
Staatsblad no. 13, Ferz,. no. 76), mils dc inslagen in 
de fabrijk nimmer minder dan bij honderd ponden zeep 
tevens geschieden. (Art. 3 van het Beglemcnt , gearres-
1eerd bij Kon. Besl. van den 4den Mei 1832, Staatsblad 
no. 16 , Ferz. no. 79). 

Garenkokerijen. 

Genietcn vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten van 
den accijns. (Zie aanwijzing C ) . 

Garenver werijen. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor dc steenkolen voor 4 vijfde gedeelten van 
den accijns (zie aanwijzingcn A en B) , mitsgaders , uit 
krachte der wet van den 19deu Becember 1833 (Staatsblad 
no. 64) vrijdoin vau den accijns op do azijucn. (Bes. der 
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Hoofd-Adm. in dato 4den Jan. 1834, no. 42, Fen. no. 
43) mils do inslagcn nimmer minder dau bij tien vaten 
azijn , tevens gescbieden en de vermenging daarvan met 
de specie, daartoe bij de , aan den belaugbcbbende uitge-
reikte , akte tot vrijen inslag aangevvczcu , in tcgenvvoor-
digheid van 's Rijks beambten geschiede. (Res. als bo
ven van den 23slen Junij 1832 , no. 15 B , Verz. no. 100). 

Gazfabrijketi. 

Genieten vrijdom voor den turf en do steenkolen TOO* 

19 twintigste gedeelten vau den accijns. (Zie aanw. A eu B). 

Geweer fabrijken. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten cn voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten van 
den accijns. (Zie aanw. A en B). 

Gieterijen v a n i j z e r , k o p o r , t i n , l o o d o f z i n k 

Genieten vrijdom voor den turf en de steenkolen voor 
19 twintigste gedeelten van deu accijns. (Zie aanw. A cn B). 

Glasblazerijen. 

Genieten vrijdom van den accijns voor den turf eu voor de 
steenkolen voor 19 twintigste gedeelten (zie aanwijzingcn A 
enB), zoo mede , tut krachte van art. 31 der wet van den 
21stcn Aug. 1822 (Staatsblad no. 35) cn art. 1 van het Rc-
glcment, gearrestcerd bij Kon. Besl. van den lOden Junij 
1825 (Staatsblad no. 52 , Verz. no. 72) geheelen vrijdom 
vau den accijnsop het zout, mits de inslagcn niel minder dau 
bij 100 ponden tevens plaats hebben, terwijl den vrijdom 
ook niet kan worden genolen door zoodanige fabriekan-
teu , als welke miuder dan 500 ponden ruw zout, jaar
lijks benoodigd hebben. 
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Glauberzmitfa.brIjken. 
Genieten vrijdom. van den geheelen accijns op het ruwe 

zout, uit krachte van art. 31 der wet van den 21sten 
Aug. 1822 (Staatsblad no. 35) en art. 1 van Iiet Begle-
inent, gearresteerd bij Kon. Besl. van den lOden Junij 
1825 (Staatsblad no. 52 , Verz. no. 72) , mils de insla
gcn niet minder dan bij 100 ponden tevens plaats hebben , 
terwijl den vrijdom ook niet kan worden gcnoten door 
zoodanige fabriekanten , als welke minder dan 500 pon
den ruw zout, jaarlijks benoodigd hebben. Bit zout kan 
met genliuanwortel worden verbitterd en voor de con-
sumptie onbruikbaar gemaakt. (Bes. van de Hoofd-Adm. 
in dato 4dcn Oct. 1825 , no. 61 , Verz. no. 129). 

Graandroogerijen. 

Genieten vrijdom voor den turf cu de steenkolen voor 
19 twintigsto gedeelten van den accijns. (Zie aanw. C). 

Eoedenfabrijken. 
Genietcn vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge

deelten eu voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns. (Zie aanwijzing A cn B). 

Hotel. (F~trvuren van het) 

Zie Behoedmiddel. 

Huidenzouleryen a l d a n n i e t met eene l o o i j e r i j 
g e p a a r d g a a n d e . (1). 

Genietcn vrijdom van den geheelen accijns op het ruw 

( I ) B i j het R e g l e m e n t , gearresteerd b i j K o n . B e s l . van den JOden 
J u n i j 1825 (Staatsblad no. 5 2 , Vers. no. 72) was bepaald : dat 
o m van den v r i jdom te kunnen j ou i s s e r en , de hu iden iou te r i j en met 
eene loo i je r i j moesten gepaard gaan. D e i e voorwaarde is eohter 
i nge t rokken bi j K o n . B e s l . van den 28 N o v . 1831 (Staatsblad no. 
33 Vers. no. 249 . ) 

http://Glauberzmitfa.br


11 

zout, nit krachte van art. 31 der wet ran den 21steu Aug. 
1822 (Staatsblad no. 35) en art. 1 van het Rcglcinent, 
gearreslccrd bij Kon. Besl. van den lOdcn Junij 1825 
(Staatsblad no. 52 , Vers. no. 72) , mits dc inslageu niet 
minder dan bij 100 ponden tevens plaats hebben , terwijl 
de vrijdom ook niet kan worden geuotcn voor zoodanige 
huidenzoutcrijen, als welke' minder dan 500 ponden 
rnw zout jaarlijks bcnoodigdhebben. Na dat vroeger , bij 
Bes. van den 31stcn Mei 1830, no. 49 (Vers. no. 88) 
door de Hoofd-Adm. was bepaald , dat het in bovenstaande 
fabrijken gebczigdo zout voor de consuinptio onbruikbaar 
moest worden gomaakt, door vermenging vau 2 ponden 
gentiaauwortel op 4 kannen water , gcdurendo drie men 
gekookt en aldus over elke 100 ponden zout gegoten , is 
bij eene nadcre Rcsolulie van de Hoofd-Adm. in date 
25s1enNov. 1836, no. 47 (Verz. no. 183) voorgescbreven , 
dat deze vermenging zal moeleu geschieden met 5 ponden 
snnif of gcmaleu afval vau tabaksstclcn onder elko 100 
pond ruw zout. 

Kalkovens. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns. (Zie aanwijzing A cn B). 

Kamferrafinaderijen. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste gedeelten 
cn voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten van den 
accijns. (Zie aanw. A cn B). 

Karottenfabrijken. 

Genieten geheelen vrijdom van accijns op hot ruwe zout, 
uit krachte van art, 31 der wet van den 21ston Aug. 1822 
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{Staatsblad no. 35) en art. 1 van het Rcglcment, gear-
restcerd bij Kon Besl. van den lOden Junij 1825 (Staats
blad no. 52 , Verz. no. 72), mils de inslagen niet min
der dan bij 100 ponden tevens plaats hebben , terwijl dc 
vrijdom ook niet kan worden genolen, door zoodanige 
fabriekauten , als welke minder dan 500 ponden ruw zout , 
jaarlijks, beuoodigd hebben". 

Xaioendrukkerljen. 

Genieten vrijdom van accijns op den turf voor 19 twin
tigste gedeellen en op de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten 
(zicaanwijzingeii A cn B) , milsgaders op de zeep voor de 
helft van den accijns, kracbtens art. 42 der wet van den 
4den Mei 1832 (Staatsblad no. 13 , Verz. no. 76) , mits 
de inslagen in de fabrijk nimmer minder dan bij hon
derd ponden zeep tevens geschieden. (Art. 3 van het Reglo-
meut , gearrcsleerd bij Kon. Besl. van den 4den Mei 1832 
(Staatsbladno. 16 , ferz. no. 79). K a t o e n d r n k k er s , 
die zelve hnnne katoencn blccken , genieteu , uit krachte 
van het Kon. Besl. van den 18den April 1826, no. 29 
(Verz. no. 57), ook nog geheelen vrijdom van accijns voor 
het ruwe zout , op deu voct van het Reglcinent, gearres-
teerd bij Kon. Besl. vau den lOden Junij 1825 (Staats
blad no. 52, Ferz. no. 72), hel wclk zij voor die bleo-
kcrij noodig hebben , mits de inslagen niet minder dan 
bij 100 ponden ruw zout tevens gescliieden , terwijl den 
vrijdom ook niet kan worden genoten , voor zoodanige 
bleekcrijen , als minder dan 500 ponden ruw zout, jaar
lijks benoodigd hebben. 

Katoenspinnerijen. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 Iwiuligste ge-
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gedeelten cn voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten 
van den accijns. (Zie aanwijzing A en B.) 

Katoenver iverije n. 

Genietcn vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten cn voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten vau 
den accijns (Zie aanw. A. en B), zoo mede , ingcvolge 
de wet van van 19den December 1833 (Staatsblad no. 64) 
vrijdom van accijns op de azijucn , (Res. der Hoofd-Adm. 
van den 4den Jan. 1834, no. 42 , Verz. no. 43) mits 
de inslagen nimmer minder dan bij tien vaten azijn te
vens geschieden, en de vermenging daarvan met de 
specie, daartoe bij de, aan den bclangbcbbende uitte-
reiken akto tot vrijen inslag aangewezen , in tegenwoor-
digbeid van 'sBijks beambtcu plaats hebbe. (Res. als 
boven van den 23stcn Junij 1832, no. 15 B , Ferz. 
no. 100). 

Khkgietefijen. 

Genietcn vrijdom voor deu turf en de steenkolen voor 
19 twintigste gedeelten van den accijns. (Zie aanw. A. en B). 

Knoopenfab rljlsen. 

Genietcn vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor do steenkolen voor 4 vijfde gedeelten 
van den accijns. (Zie aanw. A. cn B). 

Koffijslroopfabrijken. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste 
gedeelten en voor de steenkolen voor 9 tiende gedeel
ten van den accijns. (Zie aanwijzing C). 

Koperpletleryen. 

Ziie Pletterijen. 
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Kunstpotaschfabrijken. 
Genietcn vrijdoin voor den turf voor 19 twintigste ge

deelten cn voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten 
vau deu accijns. (Zie aanwijzing A cn B). 

Lakenfabrijken. 

Genieten vrijdom voor de zeep, ten bedrage van de 
belft van den accijns , krachtens art. 42 der wet van 
den 4den Mei 1832 (Staatsblad no. 13 , Verz. no. 76), 
mits de inslagcn in de fabrijk, nimmer minder dan 
bij honderd ponden zeep tevens geschieden. (Art. 3 van 
het Beglement, gearrestcerd bij Kon. Besl. van den 4dcn 
Mei 1832, Staatsblad no. 16, Verz. no. 79). 

Lakenverwerijen. 
Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste 

gedeelten en voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten 
vau deu accijns. (Zie aanw. A. en B). 

Lakmoesfabrieken. 
Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge

deelten eu voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten 
van deu accijns. (Zie aanwijzing A. en B). 

Leerlooijerijen. 

Genieten vrijdom van den geheelen accijns op het ruwe 
zout , uit krachte vau art. 31 der wet van den 2Isten Aug. 
1822 (Staatsblad no. 35) en art. 1 van het Beglement, 
gearrestecrd bij Kon. Besl. van den lOden Junij 1825 
(Staatsblad no. 52 , Verz. no. 72) mits de inslagen niet 
minder dan bij 100 ponden tevens plaats hebben, terwijl 
de vrijdom ook niet kan worden genoten voor zoo
danige fabrijken, als welke minder dan 500 pondcu 
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ruw zout, jaarlijks , bcnoodigd hebben. Na dat vrocger bij 
Kes. -van den 31sten Mei 1830, no. 49 [Verz-. no. 88) 
door de Hoofd-Adm. was bepaald , dat bet iu bovenstaande 
fabrijken gcbezigdc zout voor de consumptie onlbruikbaar 
mocst worden gewaakt, door vermenging van 2 ponden 
gcnliaanwortcl op 4 kaunen water , gedurcudc drie urea 
gckookt en aldus over elke 100 ponden zout gegoten , is 
bij eene nadcro Resolute van de Hoofd-Adm. in dato 
25sten Nov. 1836 , no. 47 (Vera. no. 183) voorgeselirevcn , 
dat deze vermenging zal moeten geschieden met 5 ponden 
snuif of gemalcn afval van tabaksslelen onder elke 100 
pond ruw zout. 

LeUe.rgielcrijcn. 

Genieten vrijdom voor den turf en de steenkolen voor 
19 twintigste gedeelten van deu accijns. (Zie aanw. 
A en B). 

Liimenbleekerijen. (1) 

Genieten vrijdom van deu accijns voor den turf voorl9 twin
tigste gedeelten , voor de steenkolen voor 9 tiende gedeel
ten (zie aauwijzingen A en B) en voor de zeep voor 9 tiende 
gedeelten. (Art. 42 der wet van den 4den Mei 1832 , 
(Staatsblad no. 13 , Verz. no. 76) , mits de inslagen in 
dc fabrijk niinmcr minder dan bij honderd ponden zeep 
tevens geschieden. (Art. 3 van het Reglemcnt , gcarres-
tecrd bij Kon. Besl. van den 4deu Mei 1832 , Staatsblad 
no. 16, Vers. no. 79). 

(!) W a a r o n d e r n i e l w o r d e n ve r s t ann , Kleerwaiserijcn of 

kerijen. 
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Linnendrukkerijeri. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten van 
den accijns. (Zie aanw. A. en B). 

Loodaschbrandcrljen. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten van 
den accijns. (Zie aanw. A. en B). 

Loodaschfabrljken. 

Genieten vrijdoin voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten van 
den accijns. (Zio aanw. A. en B). 

Loodwilfabrijken. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns. (Zio aanwijzing A en B) mitsgaders , uit 
krachte der Wet van den 4den Mei 1832 (Staatsblad 
no. 14, Verz no. 77) geheelen vrijdom van accijns op den 
azijn , mils de inslagen nimmer minder dan bij tien va
ten azijn , tevens geschieden , en de vermenging daarvan 
met de specie , daartoe bij de , aan deu belanghebbeude uit-
tereiken akte tot vrijen inslag aangewezen , in tegenwoor-
digheid van 's Bijks beambten plaats hebbe. (B es. van 
de Hoofd-Adm. van den 23sten Junij 1832 , no. 15 B , 
(Verz. no. 100). 

Loodsuiker. (Vevvaardiging van) 

Volgens Kon. Besl. van den 29stcn Oct. 1828 (Staats-
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blad no. (32, Ferz.no. 172) is de Hoofd-Adm. gemagtigd 
om vrijdoin van accijns op het ruwe zout toetestaan voor 
dozen lak van nij vcrheid , en zulks op den voet van het 
Reglemcnt, vastgesleld bij Kon. Resl. van den lOden Ju
nij 1825 (Staatsblad no. 52 , Verz. no. 72). De inslagen 
mogen niet minder dan bij 100 ponden tevens plaats heb
ben , terwijl de vrijdom ook niet kan worden genoten 
ingcval minder dan 500 ponden ruw zout , jaarlijks zoude 
bonoodigd wczen. 

Lijmziedcrijen. 

Genietcn vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten , cn voor dc steenkolen voor 4 vijfde gedeelten vau 
den accijns. (Zie aanw. A en B). 

Manufaclunrverwerijen. 

Genieten vrijdom voor deu turf voor 19 twintigste ge
deelten , cn voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten van 
den accijns. (Zie aanw. A cn B). 

Meesloven. 

Genietcn vrijdom voor don turf voor 19 twintigste ge
deelten cn voor dc steenkolen voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns. (Zie aanwijzing A en B). 

Mercvriaalstookerljen. 

Genieten geheelen vrijdom van accijns op het ruwe zout , 
uit krachte van art. 31 der wet van den 21slcn Aug. 1822 
(Staatsblad no. 35) en art. 1 vau bet Beglement, gear-
resteerd bij Kon. Besl. van den lOden Junij 1825 (Staats
blad no. 52 , Ferz. no. 72) , mils de inslagen niet min
der dan bij 100 ponden tevens plaals hebben, terwijl de 
vrijdom ook niet kan worden genoten , door zoodanige 

http://Ferz.no
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stokerijen, als welke minder dan 500 ponden ruw zout , 
jaarlijks , benoodigd hebben. 

Messen- en Scharenfabrijken. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten van 
den accijns. (Zie aanw. A en B). 

Meeting van landen of voeder van vee. 

Bij art. 4 § / der wet vau den 24sten Becember 1829 
(Staatsblad no. 16 , Verz. no. 136) is vrijdom van den 
accijns toegestaan op het ruwe zout, bestemd voor bemes-
ting der landen of tot voeder van bet vee Bo vermen
ging van dit zout, ten einde hetzelve voor den mensch 
onbrnikbaar te maken , kan , ingovolge Bes. der Hoofd-
Adm. in dato 7den April 1830, no. 69 (Verz. no. 581 , 
geschieden met koolteer (zijnde de tccr die gewonnen wordt , 
door de Gazvcrlichling van steenkolen), een pond vermengd 
onder elke 100 ponden zout, of wel ecue zckero hocveel
heid gewone teer, of ook stof van eikenschors, of cin-
delijk Geniiaanwortel, gekookt in zekere hoeveelheid 
water , en zulks naar mate de mecr of min gczonde toe-
stand ran het vec het gebruik van do ccne of andere de
zer specien , mogt gcdoogen, 

Mineraal-blaauwfabrijken. 

Genieten vrijdoin voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns. (Zie aanwijzing C). 

Moiderijen. 

Genietcn vrijdom voor den turf cn de steenkolen voor 
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19 twintigste gedeelten ran den accijns. (Zie aanw. A 
en B). 

Olie-dikkokerijen. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten cn voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns. (Zie aanwijzing A en B). 

Oliemolens. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten cn voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns. (Zio aanwijzing A en B.) 

Pannenbakkerijen. 

Genietcn vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten cn voor dc steenkolen voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns. (Zie aanwijzing A en B). 

Papier fabrijken of Papier molens, 

Genietcn vrijdom voor den turf voor 19 twintigsto ge
deelten en voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns (zie aanwijzing A cn B) , milsgadcrs , krach-
tens zijner Majcsteils Besluit van den 21sten Jan. 1826 
(Staatsblad ?io. 2 , Verz. no. 27) geheelen vrijdom voor 
het ruwe zout in die fabrijken benoodigd tot het blceken 
van lompcn en lorren , cn zulks op den voct van het Begle
ment , gearrestecrd bij Kon. Besl. van den lOden Junij 
1825 (Staatsblad no. 52, Verz.no. 72), mits de inslagen 
niet minder dan bij 100 ponden ruw zout tevens geschie
den , terwijl de vrijdom ook niet kan worden genoten, 
dan door zoodanige takken van nijverheid , als welke min
der dan 500 ponden ruw zout, jaarlijks, benoodigd heb-

http://Verz.no
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ben; zijnde overigens bij Res. van de Hoofd- Adm. in 
dato 31sten Mei 1830, no. 49 (Ferz. no. 88) voorgc-
schreven, dat het zout , voor deze fabrijken yoor den 
mensoh onbruikbaar kan worden gemaakt , door eenvierde 
gedeelte bridnstee.n onder de hoeveelheid zout le verinengen. 

Plateelba kkerijen. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste gc-
gcelten cn voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten vau 
den accijns (zie aanwijzing A en B); milsgadcrs , krach-
tens art. 31 der wet van den 21slen Aug. 1822 (Staats
blad no. 35) en art. 1 vau hel Reglemcnt , gearresteerd 
bij Kon. Besluit van den lOden Junij 1825 (Staatsblad 
no. 52 , Ferz. no. 72) geheelen vrijdom van het rnwo 
zout in die fabrijken benoodigd , mits de inslagen niet 
minder dan bij 100 ponden tevens geschieden , terwijl do 
vr\jdom ook niet kan worden genoten, wanneer in do 
fabrijk minder dan 500 ponden ruw zout, jaarlijks , zoude 
benoodigd zijn; zijnde overigens bij Res. van de Hoofd-
Adm. in dato 4den Oct. 1825, no. 61 (Verz. no. 129) 
voorgeschreven , dat het zout, voor de plateclbakkerijen 
met eene gelijke hoeveelheid minium moet worden ver-
mcngd , ten einde hetzelve voor de consumptie onbruik
baar te ma ken. 

Pletterijen v a n i jaer, k o p e r , t i n , l o o d o f z i n k . 

Genieten vrijdom voor den turf cn de steenkolen voor 
19 twintigste godeelten van den accijns (Zie aanw. 
A en B). Bij Kon. Besl. van den 2den Sept. 1835, no. 140 
(Verz. no. 141) is overigens bepaald, dat het Beglement, 
gearresteerd bij Kon. Besl. van den lOden Junij 1825 
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(Staatsblad no 52 , Ferz. ?w. 72) nopens den vrijdom 
vau den accijns op hel rmvc zout , mode toepasselijk wordt 
gemaakt op de k op er p 1 e 11 erij en , die ten minsto 
500 ponden ruw zout jaarlijks gebruiken. 

Porseleinfabrijken. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten ran 
den accijns. (Zie aanwijzing A en B). 

Potlenbakkerijen. 

Genietcn vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns. (Zie aanw ijzing A en B). 

Pijpenfubrijken. 

Genietcn vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de stecnkoleu voor 4 vijfde gedeelten van 
den accijns. (Zie aanw. A en B). 

Suehamm Saturni-fabrijken. 

Genietcn vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns ; (Zie aanwijzing A en B) mitsgadcrs , uit 
krachte van de wet van deu 4den Mei 1832 (Slaatsblad 
no. 14, Ferz. no. 77(geheelen vrijdom van accijns op den 
azijn , mils dc inslagcn nimmer minder dan hij tien va
ten azijn tevens geschieden , en de vermenging daarvan 
met de specie, daartoe bij dc . aan den beJa righebbende 
uillcteiken akte tot vrijeu inslag aangewczen, in tegen-
woordighcid van 's Rijks beamblen plaats hebbe. (Bes. van 
de Hoofd- Adm. van den 23sten Junij 1832 , no. 15 B , 
Verz. no. 100.) 
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Salamoniacfabrijken of Stokerijen. 

Genieten vrijdoin voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor dc steenkolen voor 4 vijfde gedeelten van 
den accijns ; (Zie aanw. A en B) zoo mede geheelen Yrij
dom van accijns op het ruwe zout, uit krachte van art. 
31 der wet van den 21sten Aug. 1822 (Staatsblad no. 35) 
en art. 1 van het Beglement, gearresteerd bij Kon. Besl. 
van den lOden Juuij 1825 ((Staatsblad ?io. 52 , Verz. 
no. 72) , mits de inslagen niet minder dan bij 100 pon
den tevens plaats hebben, terwijl de vrijdom ook niet 
kan worden genoten , voor zoodanige fabrijken als welke 
minder dau 500 ponden ruw zout, jaarlijks, benoodigd 
hebben. 

Salpeterruffmaderijen. 

Genietcn vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten cn voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten van 
den accijns. (Zie aanw. A en B). 

Sua ijetniakerijen. 

Genietcn vrijdoin voor den turf voor 19 twintigsto ge
deelten en voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten vau 
den accijns. (Zie aauw. A en B). 

Scharenfabrijketi. 

Zie Messenfabrijken. 

Scheep>sbekleedings-viltfabrijken. 

Genietcn vrijdom voor den turf en de steenkolen voor 
19 twintigste gedeelten van den accijns. (Zie aanw. 
A. en B). 
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Scheepsbeschiiitbakkertjen. 

Gcniclcn vrijdom yoor den turf yoor 19 twintigste ge~ 
deelten en toor de steenkolen yoor 9 tiende gedeelten vau 
den accijns. (Zie aanwijzing A. en B). 

Schepen. 

Zie Behoedmiddel. 

Smeersmellerijen. 
Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge

deelten cn voor de steenkolen yoor 9 tiende gedeelten van 
den accijns. (Zie aanwijzing A en B). 

Smellerijen v a n ij z c r , k o p c r , t i n , 1 o o d o f z i n k. 

Genietcn vrijdom voor den turf en de steenkolen voor 
19 twintigste gedeelten van den accijns. (Zie aanw. 
A. en B). 

Snuifmolens. 

Genieten geheelen vrijdom van accijns op hel ruwe zout , 
uit krachte van art. 31 der wet van den 21sten Aug. 1822 
(Staatsblad no. 35) en art. 1. yan het Beglement, gear
resteerd bij Kon. Besl. van den lOden Junij 1825 (Staats
blad no. 52 , Verz. no. 72), mits dc inslagen niet min
der dan bij 100 ponden tevens plaats hebben , terwijl de 
vrijdom ook niet kan worden genoten , voor zoodanige 
snuifmolens als welke minder dan 500 pouden ruw zout , 
jaarlijks, benoodigd hebben. 

Soda-potaschfabrijken. 

Geuietcn vrijdom voor deu turf voor 19 twintigste ge
deelten cn voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns. (Zie aanwijzing C). Zoo mede geheelen 
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vrijdom van accijns op het ruwe zout , uit krachte van 
art. 31 der wet van den 21sten Aug. 1822 (Staatsblad 
no. 35) en art. 1 van het Reglement, gearresteerd bij 
Kon. Besl. van den lOden Junij 1825 (Staatsblad no. 
52 , Verz. no. 72), mits do inslagen niet minder dan bij 
100 pouden tevens plaats hebben , terwijl dc vrijdom ook 
niet kan worden genoten , voor zoodanige fabrijken als 
welke minder dan 500 ponden ruw zout, jaarlijks , be
noodigd hebben. 

Spaansgroenfabrieken. 
Genieten vrijdoin voor den turf voor 19 twintigste ge

deelten en voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten vau 
den accijns. (Zie aanwijzing C). 

Sptjketfa.br ieken. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor dc steenkolen voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns. (Zie aanwijzing A eu B). 

Sleenbakkerijen. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de steenkoleu voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns. (Zie aanwijzing A en B), mitsgaders, krach-
tens art. 31 der wet van den 21stcn Aug. 1822 (Staats
blad no. 35) en art. 1 van het Beglement , gearresteerd 
bij Kon. Besluit van den lOden Junij 1825 (Staatsblad 
no. 52 , Verz. no. 72) geheelen vrijdom van het ruwe 
zout in die fabrijken benoodigd , mits de inslagcn niet 
minder dan bij 100 ponden tevens geschieden , terwijl de 
vrijdom ook niet kan worden genoten , wanneer in de 
fabrijk minder dan 500 ponden ruw zout, jaarlijks, zoude 
benoodigd zijn; zijnde overigens bij Res. van de Hoofd-
Adm in dato 4dcn Oct. 1825 , no. 61 , (Ferz. no. 129) 

http://fa.br
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voorgcschreven , tlat het zont, voor de plateelbakkerijen 
met eene gelijko hoeveelheid minium moet worden ver-
mcngd , ten eindo hetzelve voor de consuinptie onbruik-
baar te maken. 

Slerkwaterfabrijken. 

Genietcn vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten cn voor do steenkolen voor 4 vijfde gedeelten van 
den accijns. (Zie aanw. A. en B). 

St ijfselfa b rij ken. 
Genieten vrijdom voor deu turf voor 19 twintigste ge« 

deelten cn voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten van 
den accijns. (Zie aanw. A. en B). 

Stokerijen van c h e m i s e ho v o o r w e r p e n , niet 
tevens met eene apotheek wordende uitgeoefend. 

Genietcn vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten cn voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten vau 
den accijns (Zie aanwijzingcn A. en B) , railsgadcrs geheelen 
vrijdom vau accijns op het binneiuandsch gedisteleerd (Zie 
aanwijzing C) voor S t o k e r i j e n v a n C b e n i i s c h e 
v o o r w e r p e n , door distelatie of rectificalie ; mitsne-
vensdie fabrijk geeno branderij of disteleerderij , nogeeni-
gen bandcl of uering in gedisteleerd worde uitgeoefend , cn 
er nimrncr minder dan v$f vaten tevens , met genot van 
den bcdoelden vrijdom , worde ingeslageu. (Bes. van den 
5den February 1836 , no. 76 , Per*, no. 18). 

Stokerijen van reukwalcr. 
Genicton vrijdoin van den geheelen accijns op het bin

nenlandscb gedisteleerd (Zie aanwijzing C), mits nevens 
zoodanige fabriek geene branderij of disteleerderij , noch 
ccnigen haudel of ncriug in gedisteleerd worde uitgeoefend, 
en er nimmer minder dau vijf vaten tevens met genot 

2 
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van den bedcelden vrijdoin worde ingeslageu. (Res. T a n 
den 5den Febr. 1836 , no. 76 , Verz. no. 18). 

Sloommolens. 

Genieten yrijdom yoor den turf cn de steenkolen yoor 
19 twintigste gedeelten van den accijns. (Zie aanw. A en B). 

Sloomvaartiiigen. 

Genietcn yrijdom yoor den turf en de steenkolen voor 
19 twintigste gedeelten yan den accijns. (Zie aanw. Aen B). 

St octn werkivigen , d i e n e n d e om l a n d e n y a n 
w a t e r te o n t l a s t e n of d r o o g te 

m a k e n . 

Genieten yrijdom yoor den turf en de steenkolen voor 
19 twintigste gedeelten yan den accijns. (Zie aanw. A eu B). 

Sloomwerktuigfabrijken. 

Genielen viijdom yoor den turf en dc steenkolen voor 
19 twintigste gedeelten van den accijns. (Zie aanw. A. en B). 

S trooplzokerijen, 

Genietcn vrijdom van den turf voor 19 twintigste ge
deelten cn voor dc steenkolen voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns. (Zie aanwijzing A en B). 

Su ikerrafinaderijen, 

Genieten yrijdom van den turf voor 19 twintigste ge-
dpclten en voor de steenkolen yoor 9 tiende gedeelten van 
den accijns. (Zie aanwijzing 4 pn B). 

Taanderijen, 

Genieten vrijdom van den turf voor 19 twintigste ge
deelten cn voor de steenkolen yoor 9 tiende gedeelten vau 
den accijns. (Zie aanwijzing A cn B). 
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Tubalssfab rijken. 
Genieten Trijilom van den geheelen accijns op het ruwe 

zout, uit krachte van art. 31 der wot van den 21sten 
Aug. 1822 (Staatsblad no. 35) en art. 1 van het Begle
ment , gearresteerd bij Kon. Besl. van den lOden Junij 
1825 (Staatsblad no. 52, Ferz. no. 72) , mits de insla
gen niet minder dan bij 100 ponden tevens plaats hebben, 
terwijl de vrijdom ook niet kan worden genoten , wanneer 
er ten miuste geen 500ponden zout , jaarlijks, in de fa
brijk zoude benoodigd zijn. Bit zout kan voor de con-
sumptie onbruikbaar worden gemaakt door vermenging 
vau 8 kanncn sterke tabakssap of 4 ponden gemalen af-
valvan tabaksbladen, op elke 100 ponden zout. (Res. van 
den 31slen Mei 1830, no. 49 , Ferz. no. 88). 

Tapijlfabrijh / / . 

Genielen vrijdom voor don turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de steenkoleu voor 4 vijfde gedeelten vau 
den accijns (Zie aanw. A. en B). 

Tegelbakkerijen. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten cn voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns. (Zie aanwijzing A eu B) , zoo mede geheelen 
vrijdom van accijns op het ruwe zout , uit krachte van art. 
31 der wet van den 21 Aug. 1822 (Staatsblad no. 35) 
en art. 1 vau het Beglement, gearresteerd bij Kon. Besl. 
van deu lOden Junij 1825 (Staatsblad no. 52, Ferz.no. 
72j , mits de inslagen niet minder dan bij 100 ponden 
tevens plaats hebben, terwijl de vrijdom ook niet kan wor
den genoten , voor zoodanige tegelbakkerijen als welke 
minder dan 500 ponden ruw zout , jaarlijks, benoo
digd hebben. 

http://Ferz.no
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Dit zout kan voor de comsumptio onbruikbaar gemaakt 
worden door vermenging met zand. (Res. van den Wen 
Oct. 1823 , no. 61 , Ferz. no. 129). 

Terpentijnslokerijen, 

Gcniotcn vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten eu voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten vau 
den accijns. (Zie aanw. A. en B.) 

Tinzout. (Fervaardiging van) 

Volgens Kon. Besl. vau den 29ston Oct. 1828 (Staats
blad no. 62 , Ferz. 7io. 172) is de Hoofd-Adm. gemagtigd 
om vrijdom van accijns op bet ruwe zout toetestaan voor 
dezen lak van nijverheid , en zulks op den voet van het 
Reglemcnt, vastgesleld bij Kon. Besl. van den lOden Ju
nij 1825 (Staatsblad no. 52 , Ferz. no. 72). Be inslagcn 
mogen niet minder dan bij 100 ponden tevens plaats heb
ben , terwijl dc vrijdom ook niet kan worden genoten 
ingcval minder dan 500 ponden ruw zout, jaarlijks zoude 
benoodigd wezen. 

Ton ivslagerijen. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten cn voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten vau 
den accijns. (Zie aanw. A eu B). 

Traankokerijen. 

Genielen vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten eu voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten van 
den accijns. (Zie aanw. A cn B). 

Tulle fabrijken. 

Genieten vrijdom voor den turf en do steenkolen voor 
19 twintigste gedeelten van den accijns. (Zie aanw. C). 
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Fellcnplolerijen. 

Genieten geheelen Yrijdom ran accijns op Iiet ruwe zoul , 
hit krachte van art. 31 der wet vau den 21s(cn Aug. 1822 
(Staatsblad « o . 35) en art. 1 van hel Reglemcnt , gear
resteerd bij Kon. Besl. van den 1 Odea Junij 1825 (Staats
blad no. 52 , Ferz. no. 72) , mits de inslagen niet min
der dan bij 100 ponden tevens plaats hebben , terwijl de 
vrijdom ook niet kan worden genoten , door zoodanige 
veUenploterijen als welke minder dan 500 ponden ruw 
zout , jaarlijks , beuoodigd hebben. 

Ferlakt lederfabrijken. 

Genietcn vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten vau 
den accijns. (Zie aanwijzing C). 

Fermiljoen stookerijen. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten van 
den accijns. (Zie aanw. A cn B). 

Fervnring. 

'Lie Behoedmiddel. 

Fitrioololle en onverztturde zee-zout-geestfabrijken. 

Genielen geheelen vrijdom van accijns op bet ruwe zout , 
uit krachte van ai l. 31 der wet vau den 21sten Aug. 1822 
(Saatsblad no. 35) eu art. 1 van bet Beglement , gear
resteerd bij Kon. Besl. van den lOden Junij 1825 (Staats
blad no. 52, Verz. no. 72), mits de inslagcn niet min
der dan bij 100 ponden tevens plaats hebben , terwijl de 
vrijdom ook niet kan worden genoten , door zoodanige 
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fabrijken als welkc minder dan 500 ponden raw zout, 
jaarlijks , benoodigd hebben. 

Voeder van vee. 

Zie Mcsting van landen. 

Vrlesch groenfabrijken. 
Genietcn yrijdom voor den turf voor 19 twintigste Ge

deelten cn voor dc steenkolen yoor 4 vijfde gedeelten van 
den accijns. (Zie aanw. A cn B). 

W\ischdoekfabrijken. 

Genieten yrijdom voor den turf yoor 19 twintigste ge
deelten en yoor dc steenkolen voor 4 vijfde gedeelten ran 
don accijns. (Zie aanw. C). 

FFolbleekerljen en wilte sehapenwol. 

Genieten vrijdom voor 9 tiende gedeelten van den accij us 
op de zeep, uit krachte van art. 42 der wet van deu 
4den Mei 1832 [Staatsbladno. 13, Ferz. no. 76) , mits 
de inslagen in de fabriek nimmer minder dan bij 100" 
ponden tevens geschieden. (Art. 3 van bet Rcglcment , 
gearresteerd bij Kon. Besl. van den 4den Mei 1832, 
(Staatsblad no. 16, Verz. no. 79), terwijl ten gevolge 
ran een Kon. Kescript van den 19den Mei 1836, no. 
71 , bij Ministeriele Res. van den 2den Junij 1836, no. 
48 (Ferz. no. 99) is bepaald, dat in het genot van 
den gczegden vrijdom niet kunnen dcelcn, zoodanige 
fVolwassckers, als tevens slijtcrs of wiukcliers ir» 
zeep zijn. 

Wolkammerijen. 

Genieten vrijdom yoor den turf voor 19 twintigste ge-
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dceltencn yoor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten van 
den accijns. (Zie aanw'yzing A en B). TF'olkammers, 
die de scliapcnwol tot garens door spinncu , en die ga-
rens vervolgens zelve tot vvollen sloffcn verwerken, ge
nielen ook , ingcvolge eene Ministerielc Res. vau deu 
30 Sept. 1834, no. 72 (Ferz. no 203) , vrijdoin voor 
de hclft van den accijns op de zeep , krachtens art. 42 
der wet van den 4den Mei 1832 (Staatsblad no. 13, 
Verz. no. 76), mits de inslagen in dc fabrijk trimmer 
minder dan bij 100 ponden tevens geschieden. (Art. 3 
van het Rcgleineut , gearresteerd bij Kon. Besl. van 
4den Mei 1832 (Staatsblad no. 16, Verz. no. 79). 
Ingcval van vereenigdc uitocfening van een der twee be-
drijven van Wolkaramcr of van Bleeker van nit fFol 
vervaardigde stoffen, tevens met de JFusseherij der 
wol zelve , bchooren er bijzondcrc aclcn van vrijdom , 
voor de TFolwasseherij en voor de bewerking of blee-
king der wollcn stoffen , tcgen $ 3 en | 5 vrijdom van ac
cijns op de zeep , respectivelyk te worden aangcvraagd 
eu verkregen. 

Wollen- en dekenfabrijken. 

Genietcn vrijdom voor de zeep , ten bodragc van de 
hclft van deu accijns , krachtens art. 42 der wet van 
den 4den Mei 1832 (Staatsblad no. 13 , Verz. no. 70) , 
mits de inslagen in de fabrijk , nimmer minder dau 
bij honderd ponden zeep tevens geschieden. ( Art. 3 van 
het Beglement, gearresteerd bij Kon. Besl. van den 4den 
Mei 1832 , Staatsblad no. 16 , Verz. no. 79). 

TFolwasscherijen. 

Zie IFollenbleekerijen. 
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VP ollenstoffenfabrijken. 

Genieten vrijdom voor de zeep , ten bcdrage van de 
hclft van den accijns , krachtens art. 42 der wet van 
den 4den Mei 1832 (Staatsblad no. 13 , Verz. no. 76), 
mits de inslagen in de fabrijk, Dimmer minder dan 
bij honderd ponden zeep tevens geschieden. (Art. 3 van 
het Reglemcnt, gearresteerd bij Kon. Besl. van den 4deu 
Mei 1832, Staatsblad no. 16, Verz. no. 79). 

Zeepziederijen of Zeepmakerijen. 

Genieten vrijdom voor den lurf voor 19 twintigste ge
deelten cn voor dc steenkolen voor 9 tiende gedeelten 
van den accijus. (Zie aanwijzing A en B). Uit krachte 
van art. 31 derwelvanden 21stenAug. 1822 (Staatsblad 
no. 3'6) en art. 1 van het Reglcment , gearresteerd bij 
Kon. Bed. van den lOden Junij 1825 (Staatsblad no. 
52, Ferz. no. 72) genielen de Z i e d c r i j e n v a n 
z a c h t c z e e p , i n p l a a t s e n a l w a a r a l l e e n 
zoet w a t e r is geheelen vrijdom van den aecijio 
op het ruwe zout, mits de inslagcn niet minder dan 
bij 100 ponden tevens plaats hebben, terwijl de vrij
dom ook niel kan worden genoten , wanneer er in de 
fabrijk jaarlijks niet ten miuste 500 ponden zout, zou
de benoodigd zijn , zijnde overigens bij Bes. van de Hoofd-
Adm. in dalo 31sten Mei 1830, no. 49 (Verz. no. 88) 
is bepaald , dat, ten einde dit zout voor de consumptie on-
bruikbaar te maken, hetzelve met een derde gedccltc 
potasch kan worden vcrmengd. 

Bij Kon. Besluit van den 15den Novemb. 1S25 , no. 
64 (Verz. no. 156) zijn bovcnslaande verordeningeu 
ook toepasselijk verklaard op Z i e d e r i j e n van Itarde 
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z e e p , i n p l a a t s e n a l w a a r a l l e e n zoet wa

t er is. 
Zec-zovt-geesifabrijken. 

Zie Yitrioolfabrijken. 

Zeildoekfabrijken. 

Genieten rrijdom voor den torf voor 10 twintigste ge
deelten cn voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten 
van den accijns. (Zie aanwijzing A cn B). 

Zoidkeeten. 

Genielen vrijdoin voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de steenkolen voor 9 tiende gedeelten 
van den accijns. (Zie aanwijzing A cn B). 

Zwavelraffinaderijen. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 10 twintigste ge
deelten en voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten 
van den accijns. (Zie aanw. A en B). 

Zijden sloffenfabrijkcn 

Genielen vrijdom voor de zeep, ten bedrage van dc 
helft van den accijns , krachtens art. 42 der wot van 
den 4den Mei 1832 (Staatsblad no. 13 , Verz. no. 76) , 
mits de inslagen in de fabrijk, niinmer minder dan 
bij honderd ponden zeep tevens geschieden. (Art. 3 vau 
het Beglement, gearresteerd bij Kon. Besl. van den 4den 
Mei 1832 (Staatsblad no. 16, Verz. no. 70). 

Zijdeverwerijen. 

Genieten vrijdom voor den turf voor 19 twintigste ge
deelten en voor de steenkolen voor 4 vijfde gedeelten 
van den accijns. (Zie aanw. A en B). 





M E T H O D I Q U E 

V E R Z A M B L I N G 

Van al de overtredingen, waaraan men zich 
tegen de wellen op het regt van patent kan sclml-
dig maken , met opgave, bij elke overtreding , van 
de artikelen der wet, waartegcn gezondigd is, 
hel bedrag der boele en van den aard der straf-
bepalingen ; toegelicht door speciale aanmerkingen , 
welke bij het conslaleren van overtredingen moeten 
worden in acht genomen , en opgehelderd door 
modellen van processen verbaal , voor de meest 
voorkomende bekeuringen in xaken van het paient
regt. 
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A A N W IJ Z I N G . 

der onderscheidene soorten van 
over t redingi 'n . 

van de a r l i k e l c n der we t op da 
ove r l r ed ingen loepassel i jk en 
van het bedrag der b o e l e . 

1. Verzuim van aangifle 
Aerjirma , van de namen der 
mede teekenendo deelgenoo-
len en van die der gencn , 
welke met dezelven bij de wet 
worden gelijk gesteld , zoo 
inede van de verandcringen , 
in alle deze voorvallende. 

2. Verzuim door orfgena-
men van gepateuteerdcn , om, 
bij voorlzetling der zaken van 
den overledene , deswege, 
binnen drie maauden eene 
verklaring in te dienen, ten 
cinde het patent des overle-
dcnenop hunuen naam worde 
overgeschrevcn. 

3. Het toeslaan dat cenig 
koopinan of kramer , eenige 
koopwaar uitstalt of verkoopt, 
in eene herberg of partiku-
lier huis. 

4. Het toelaten van lood-
sen, kramen of stallen tot 
uitoefening van eenigen han-
delof bedryfop de markten. 

5. Verzuim van melding 
to maken in alle gcregtelyke 
en buiten geregtelijke open-
bare akten , kontracten , pro-

Art. 9 § 3 , boete: tien 
ridden. 

(Zie model A). 

Art. 14 , boete : 3 

Art. 29, boete: 25 gl. te 
verbeuren , telken reiz-e. 

(Zie model B). 

Art. 30, boele: 25 gl. 
bij elk verzuim te verbeuren. 

(Zie model C). 

Art. 31 , § 1 , boete: 25 
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AANMERKlNGETi ES I N L I C H T I J V G E N . 

Personen , welke bij doorloopcndc volmagt , nit naam 
ran de paientpligtigeil in tabel 14 genocmd , in handcl-
zaken teekenen , worden, bij de wet, met mede leekenenda 
deelgenootcn , gelijk gesteld. 

Deze yoorwaarde van aamnclding behooi't veiYuld te 
worden , zoo wel dan wanneer bet beroep niet vatbaar is 
yoor doorzetling door de erfgeuamon , als wanneer znlks 
wel bet geval is. 

Deze boele is yorscbuldigd , door den bewoner van hel 
huis of pand , alwaar de koopwaren zijn uitgestald. 

Deze boele is ycrschnldigd, door den marktpacbler j 
marktmeester of andere , met het opzigt oyer de mark' 
ten , belasten persoon. 

Deze boete wordt yerbeurd door den nolaiis , proenreur , 
deurwaardcr of ander amblcnaar , door of ten ovcrstaan 
yan wien het stuk wordt opgemaakt, beteekend , uitgegeven 
of ycrleden, yoor ieder stuk , waarin de hier bedoelde be-
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tcsten, insinuation , dagyaar-
dingen , beleekeningen en 
alle andere dergelijke stuk-
kon, voor zoo T e r dezelve 
het aan patentregt onderhc vig 
beroep , bedrijf , nering of 
handcl van eonigen persoon 
betreffen , van het patent van 
den genen, ten vviens ver
zoeke de stnkken zijn verle-
den , opgemaakt, beteekend 
of uitgegeven , met aandui-
ding van het nummer en van 
de plaats der uitgifte van het
zelve , van den tijd vvaarovcr , 
als mede van het beroep of 
bedrijf, vvaarvoor hetzelve, 
is uitgegeven. 

6. Verzuim , om bij de 
stukken , welkc in een pro-
ces , ter zake van eenigen , 
aan het paientregt ouderhe-
vigcn, handel of beroep, 
worden overgelcgd , het oor-
spronkelijk patenlblad of een 
wetlig afschrift vau hetzelve 
to voegen, ten blijke dat, 
ten tijde der handeling, 
waarover het geschil is ont-
staan , de aaulegger of gc-
daagde , tot de uitoefening 
van zoodanigen handel of 
beroep is bevoegd geweest. 

7. Verzuim of weigering 
van den patentschuldige , in 
§ 5 en 6hierboven bedoeld, 
om het vereischte patent aan 
den openbaren ambteuaar of 

Art. 31 , § 2 , boele : 2o gl. 

Art. 31 , § 4 , boete: 10gl. 
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paliugen niet zullen zijn in acht genomcn. 
Dc bo\en Yermelde ainbtenaren zullen zich het patent 

moeten doen vertoonen en Yan die Ycrtooiiing in het te 
passeren stuk melding maken. 

Deze boete Ytordt yerbeurd door den aanlcggcr of ge~ 
daagde , of >vel door den openbarcn ambtcnaar of anderen 
persoon , deszelfs zaak Yvaarnemcnde. 

Tot den afloop van de algemeene bcschrijYing , kunnen 
de patentpligtigen Yolstaan, met , ter Yoldoening aan bet 
Ycreischte bij 4 deze § , te vertoonen het patent des laatst-
verloopen jaars. 
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ander in die §§ bedoelde per
sonen te vertoonen of ter 
band te slellcn. 

8. Weigcring om hel j i a -
tent of een wcttig afschrift 
T a n hetzelve , telkens , op de 
aanvrage daartoe , door de 
des bevoegde ambtenaren en 
bedienden te vertoonen. 

9. Het niet met zich voe-
ren van hun patent , door 
kramers en andere bij de 
tabellen 7 cn 8 bedoelde pa-
tentpligtigcn , benevens door 
de debitantcn van loterij-
briefjes. 

10. Verzuim van hel bou-
den van een register van 
vrerklieden , door patcutplig-
ligen, vvier aanslag iu het 
patentregt naar het gctal der 
door hen gebezigde werklie-
den wordt bcrekend. 

11. Het niet behoorlijk 
inschrijven van de nainen 
der werklieden , in het sub 
§ 1 0 hicrboven bedoeld re
gister. 

12. Zij , die zich door val-
sche , onnaauwkeurige of on-
Tolledige opgaven niet be
hoorlijk van hunne verplig-

Art. 32, § ! , boele : 15gl. 
door den palenlpligtige tel-
ken reize te verbeuren. 

(Zie model D ) 

Art. 32 , § 2 , boete: 3gl. 

Art. 33 , § 1 , boele : 5; 
(Zie model K.) 

Art. 33, | 2, boele: 3gl. 
voor elk niet ingeschreven 
werkmun. 

(Zie model F.) 

Art. 37 , boete: niet min
der dan 25, en niet meer-
der dan 400 gulden. 
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Deze boete is loepasselijk onmiddellijk na den alloop 
ran den tijd, tot het rondbrcugen der palenlen bepaald. 

Die gencn , welke met minder dau 3 werklieden ar-
beidcu , zijn niet rerpligt zulk een register aanteleggen of 
bijtehouden. 

Boven en behalve de boete , welke de palcntpligtigc 
zoude mogen Terschuldigd zijn , iugeval hij bevonden wordt, 
zich aan vcrkorling vau 'sllijks icgt te hebbeu schnldig 
gemaakt, door meerdere werklieden indienst tc hebben, 
dan het gelal door hem aangegeven. 

Tc verbeuren lelken reize , wanneer bun verzuim of 
overtreding zal worden ontdekt. 

Ingcvolge § 40 van tabel no. 16 , gevoegd bij de wet 
van 6dcn April 1823 (Slcia/sblud no. 14), zijn de bepa
lingen van deze § 11 , oak loepasselijk op de cigenaars , 
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iingeii leu aanzicn der aan 
gifte , voor hot pateutrcgl , 
hebben gekweten. 

13. Het op ccnc bcdricge-
Hjke wijze gebruik maken 
van eens anders patent. 

Art. 39. (levang-enis niel 
korler dan 3 maanden en 
niel lunger dan een jaar. 
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schippcrs of dircclie voercndeu ran schepen , schuilen of 
vaartuigon aan hel patent onderhcvig. 

Onverminderd de supplelie tan het paientregt, zal 
door den cigenaar , schipper of dircclie voerenden patent-
pligligc , de boete bij deze § 12 vaslgesleld , verbeuren. 
zoodra bet verzuim of de overtreding geen gcvolg is van 
de vcrkeerde meting en branding van den sebcepsmetcr. 

In alien gevalle , waarin verkorling van 's Rijks regt 
zal plaats hebben , zal dat regt voor een vol jaar worden 
gevorderd , boven cn behalvc de boete. 



JNLlCffTINGEiV , belt ekkelijk de bekeuringen 
in taken van paientregt, en van de opma-
king en beteekening der processen-verbaal 
deswege , gelrokken nil de beslaande wet ten 
en instrnclien op dit onderwerp-

1. 

Ofschoon do zorg , dat nicmand , welke cenig aan het 
pfitentregt onderhcvig beroep uitocfent, zich aan de ver-
pligtittgen , hem bij de vvetten opgclegd , onltrckke , bij -
zonder aan de hoofden der gemeente besluren en aan de 
Directeurs (daar alwaar die nog beslaan) Inspocteurs, 
Controleurs , Ontvangers en Deurwaarders der directe be
lastingen , is opgedragen , zijn echtcr alle bee'edigdo Lands-
en plaatselijke amblenaren en bedionden bevoegd tot de 
a a n g i f t e der overtredingen op het paientregt, en 
mede geregligd om optemaken schrif'tclijk rerslag of proces-
verbaal banner bevinding. (1) 

(1) B i j de u i tvaard ig ing der wet van den 21sten M " i 1819 was ha t 
beheer der directe belastingen aan eene a f zonde r l i j ke A d m i n i s 
t r a t e opgedragen , b i j w e l k e geene ander". ambtenaren bestonden 
dan die i n hovenstaande § I v e r m e l d , zoo dat deze ook a l i e n 
kunnen geae l i l w o r d e n bevoegd en geregt igd te z i j n tot het 
doen van bekeur ingen voor over t red ingen van de patentwetten , 
en dus , onder anderen , n ie t de commisen der middelen , o fschoon 
dan ook deel makende v a n de n u voroenigde Admin i s t r a t i en der 
directe be l a s t i ngen , i n - en ui lgaande regten en acc i jnsen . — 
M e n is algemeen van gevoelen , dat deze laa ls len we l bevoegd z i j n o m 
bekeur ingen te cons la le ren , die voor tv loei j i -n uit b e d r i j v e n , w e l 
ke , als i n he t o p e n b a a r , worden u i t g e o e f e n d , b i j voorbeeld , die 
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2. 

Hoewel dc opneming en hot onderzoek , waarvan kierna 
§ 5 gesprokcn wordt , iu het algcmecn , zoo wel aan de 
bij I 1 hierboven bcpaaldelijk opgenocmde amblenaren 
der directe belastingen, als de Deurwaarders derzclvcr be
lastingen vrijstaat, kan dit onderzoek ecbter niet geschie
den , dau voor zoo ver de voorschrcven bcaiubten , verge-
zeld zijn van een der lcden des gcincentcu bestuurs of 
auderen , daartoe gemagtigden persoon , en voor zoo veel 
do Deurwaarders betreft, zij tot het voorschrcven onder
zoek , bij schri/lelljkeu last van den Gouvcrncur , Inspee-
tenr of Controleur zijn gecoinmiltcerd terwijl hetzelve 
almede niet vcrmag plaats te hebben , dan bij dag, en op 
do gewoonlijk tot den arbeid bestemde men. 

Van dc voorschreven bevoegdheid lot opneiuing en on
derzoek , zijn del halve beparaldelijk uilgeslolen aUe andere 
Lands- cn piaalselykc beamblen , — welko laatsten al
leen den Deurwaardcr of den Rijks amblcnaar , uit krach
te vau eene speciale inagligiug vau hetplaatsclijk bestuur , 
kunnen vorgc^ellen. 

3. 

De scJiriflcUjke last , waarvan bier bovou § 2 meldiug 
gemaakt wordt , behoeft niet naminalmn de palonlpligti-
gen aautcduiden, by welke het onderzoek door den Deur-

ongenoemd hij de tai.cllen 7 en IB; ook dat «ij , ingeyolge het 
la'atste lid van art. 34 der bovengemeldo wet, bevo-gd zijn tot de 
aangi l te van alle overtredingen en lelfs g'-r«'.;l.gt njn om 
proces-verbaal hunner bevinding opto maken, dooh dat nj met, 
altbars niet, londer medeWerking van een der by ^ I genoemde 
amblenaren , eenige liekeuring ter take van het paientregt, an
ders dan de eveubedoelde, conslnteren kunnen. 
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waarder eu den persoon , welke hem vergezeld gescliiedeu 
moet: eene algemeene last is voldoende. 

4. 

Het opmaken ran een schriftelijk verslag of proces-
verbaal van de werkzaauiheden, in boveustaande § 2 op-
gegeven , is niet voorgescbrevcn , dan alleen in het geval, 
da* er bij bet onderzoek ecnige onregelinalighcid wordt 
ontdekt , als wanneer bet proces-verbaal, ter medeteeke-
ning moet worden aangeboden , aan het den Beurwaarder 
of ambtenaar verzellcnde lid des plaatselijkcn besluurs , 
of anderen , tot zijn geleide gemagtigden persoon. Bit 
verslag zal vervolgens worden ter hand gesteld aan den 
Controleur , tot bet eiude bij % 8 , bier na , opgegeveu. 

5. 
Het voorscluwen onderzoek (helgeen wel moet worden 

onderscheiden van dat § 6 bedoeld , hoewel hot in som-
niige Provincien te gelijker tijd geschiedt en ook gevoe-
gelijk kan plaats hebben) heeft ten oogmerk , om het 
gctal en de names der werklieden en der deelgenooten , 
tegen het register der werklieden, bij art. 33 der wel 
(zie hiervoren mcthodieko vcrzameliug § § 10 en 11) 
bedoeld , le vergelij ken , en zich te verzekeren , dat de 
fabriekant , wcrkba as enz., behoorlijk is ingcschreven in 
bet register der patenlpligligeu , zoo wat het getal zijner 
werklieden betreft , als wat anngaat , het beroep waarin 
deze werkzaam zijn, om hel getal mo lens , de soort der-
zelve , en wat daarop gemalcn wordt, te leeren kennen , 
en om voorts bekend te worden met het gctal : 

a. Ovens, inde ijzcrsmellerijen , gieterijcn van geschut 
of ammunilie, ijzcrgieterijen , mctalen geschut- enklok-
koper- en gcelgieterijen, spiauter- en loodsmclterij-
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cii , loodasch-Lrandcrijcn , eu zoodanige ovens , waarin 
het ijzer door smelting in besloten kroesen en verdere 
scheikundige bewerking > iu den toestand van staal 
wordt gcbragt. 

b. Cylinders in katocndrukkerijcn , ijzerstaftrekkerijen, 
ijzer- en koper pletterijen. 

c . Pannen in de zoutkeeten en suikerraflinaderijen. 
d. Blaauwkuipen in de lakcn,- stofFeu en andere ver-

werijen , ook die van oiule kleederen , zoo mede de 
blaauwkuipen bij de katoendrukkers ; wordende ou-
der blaauwkuipen ook gerekend de verwketels , al 
waren derzelver stookplaatsen onbruikbaar gemaakt, 
en onverscbillig , ten aanzien der bedoelde kuipen en 
ketels, of dezelve alleen voor het blaauwverwen of 
ook voor andere kleuren tevens dieuen ; terwijl niet 
te min door blaauwkuipen enkel moet worden vei-
slaau de zoodanige, waarin met indigo of pastel, 
beide ceue vaste kleur opleverendo , gcvcrwd wordt, 
zijnde wegens andere verwkuipen of ketels geene 
belasting vcrscbuldigd. 

e. Looikuipen. bij leeiiooijers, lcertouwers, Ieder- en 
vellcnbereiders , laarsenscbaflenmakers, vellenploo-
lers , zeemlederbercidcrs en perkamenlmakers. Boor 
Inoiknipen verstaat men dc kuipen , waarin de hid
den aan de working der looislof worden onderworpen : 
deze , uit derzelver aard , niet anders dan in den 
grond gevonden wordende , zoo volgt daaruit, dat 
de beweegbare kuipen ook in het algemeen niet be-
lastbaar zijn, ovcnmin als die, welke gcbruikt wor
den tot bet wekcn der buiden in de kalk , konfijtcn 
en laafkuipen , alware dezelve ook in den grond go-
plaatst , terwijl evenwel de e i g en 1 ij k e looikuipen , 
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in geval dezelve niet in den grond zijn geplaatst, 
desniettcmin bclastbaar zijn. 

f . Fersen bij taken.- en stoffen porsers en bij lakcnbe-
rcidcrs. 

g. Kamers bij de lierbergiers of logementhouders , 
slaapsteehoudcrs , houders of verhuurders vau gcstof-
feerde woniugen , bonders vau bijzondere bestedc-
ling , — proveniers , — verbeter , — krankzinnig — 
en dergelijke hnizen. — Onder kamers te begrijpen 
al de afdeelingen of apparteuienten , die het huis be-
vat, hoe klein dezelve ook zijn, bet zij die door 
den logementhoudcr enz. of zijuc bedienden , of wel 
door rcizigcrs of andere personen worden of kunnen 
worden gebrnikl , bclzij tot uachtverblijf of tot ander 
einde , met iiilzondeiiug alleen ran deeigenlijke kcu-
kens , keldors , zolders en stallen. 

h. Plaalsen in lokalcn tot publieke vcrmakclijkheden 
bestemd of ingerigt. 

Alles ten einde zich tc verzekeren , dat de patcnt-
pliglige behoorlijk is gepateutecrd ; waarom dau ook, 
voor zoo veel de fabrikaul ecnigen molen , cylinder , 
pers of ander voorwerp jnogl beziltcn , helwelk niet , 
volgens de wet. moet dicneu lot rcgeliug van het 
regt van patent , bet onderzoek dezer voorwerpen niel 
te pas komt, terwijl zoodanige tot regeling der he-
lasting dieuende voor werpen , als welke niet gebruikt 
worden, even wel aan bet regt zijn onderworpen, 
len zij de belanghebbcuden dezelve hebben doen ver-
zegclcn. 

Bij dc jaarlijksche opneming aan de huizen der inge-
zetenen , tot onderzoek welke patentpligligen aldaar woon-
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achtig zijn cn of dezelve yan behoorlijk patent zijn voor
zien , welkc opncniing cenmaal 's jaars , te welen in do 
maand February , moet plaats hebben , kunnen door hot 
Hoofd des gcmeentenbestuurs cn den Controleur der directe 
belastingen , iu het algemeeu , alle bcccdigde personen • 
worden gemagligd. 

7. 

Van de verrigtingcn in de vorige § vermcld moet een 
schriftclijk verslag worden opgemaakt (1) , in hetwclk de 
beviudingen , wegens de niel van behoorlijk patent voor-
ziene personen , zullen vermeld worden. 

Het bedoelde verslag , is niet aan zegel, noch registratie 
onderwoipen , vcrmits vau de ouldekle overtredingen , bij 
gelcgenkcid van do gezcgde opncniing en onderzoek , even 
als bij alio andcro gclcgenbeden , speciale. processen-verbaal 
moeten worden opgemaakt. 

Van de schriftelijke lastgeving aan de met de opneming 
en het onderzoek bclast gewcest zijnde ambtenarcn cn 
bedienden , uitgereikt, moet ook in bet voorschreven schrif-
telijk verslag, uitdrukkelijk worden melding gemaakt. 

8. 

Het schriftelijk verslag of proces-verbaal , in dc voren-
staande § vermcld , kan iuhoudcudc verrigtingcn van eenen 
geheelen dag , mits men bij hetzelve nan wijze den tijd 
van den aanvang en van dc sluiting derzelve. 

Dit verslag wordt aan den Controleur der afdceling ter 
hand gcsteld , om daarvan , na hetzelve aan het Hoofd des 
gemeeiitenbestuurs te hebben medegedecld , hel vereischlo 
cn bij de instruction bepaalde gebruik le maken , waarna 

(1) Zie model le r ! Q en R. 
3 
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ran de geheelo handeling, door den Arrondissements-
Inspecteur, aan wien de verslagen door deu Controleur 
worden opgezonden , rapport wordt gemaakt aan den Gou-
verneur der Provincie. 

9. 

De tot de gozegde opneming gcmagtigde personen , aul-
leu bovendien aauteekening houden vau bet geen hun bier 
en daar is voorgekomen , aangaande de patcntpligiigen -
welke bun toeschijnen niet in de regie klassc te zijn ge-
plaatst geworden. Wanneer ecbter de Controleur tegen
woordig is bij de opneming, moet bij zelf zoodanige aau
teekening houden. 

10. 

Van de bij de jaarlijksche opneming te magtigen per
sonen behoort geeu speciale eed te worden gevorderd, 
wanneer zij , in eenige betrekking , bereids onder eed 
staan. 

Het is wenschelijk dat dc gcineentcbesturen daartoe 
twee personen benoemcn , ten einde do opneming geza-
menlijk te doen, eu dat een derzelvc uit de Deurwaarders 
der directe belastingen gekozen worde, vermits bier uit 
het voordeel ontstaan zal, dat het, van de opneming op-
temaken proccs vcrbaal, door twee personen kan worden 
geteekend , behondens het geval , waarin de Controleurs 
zelve bij de opneming tegenwoordig zijn , als wanueer zij 
zich nogtans door twee personen , als boven bedoeld , des 
vcrkiezende, kunnen doen adsisleren. 

11. 

Het gezegde onderzoek moet alleen bestaan in het af-
vragen aan ,dc bevvoners der huizen, wclk beroep zij 
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uitoefenen , en in eon oppcrvlakkig overzigt , 200 veel 
als mogelijk is en de aard der zaak toelaat, oyer het 
geen dat beroep betreft; gelijk bij voorbccld , tenaanzien 
ran een winkelier , welke der in de label No. 6 bedoelde 
waren er in zijnen winkel voorhandcn zijn; bij een smit of 
bij ook kagchels of yuurhaardcn maakt; bij con klad-
schilder , of hij ook rijtuigcn schildcrt; bij een glazeu-
makcr of hij ook loodgieter is; bij een tiinniermau of hij 
ook het bout- en bij ecu kleermaker hot laken levert; 
bij een jeneverstoker , of hij ook in het kleiu yerkoopt, 
enz. enz., waarbij men dau ook het bezien der uithang-
bordon , als een bijkomcnd middel, om tot nader onder-
zoek te komen , yocgen kau. Tot dat einde behooren de 
met do opneming belastc personen , steeds bet patent-ko-
hier of het patent-register met zich te voeren. 

12. 

Ten aanzicn yan de hefling yan hot patcntrcgt, inver-
yangiug yan het tonnegeld op de binuculandsche vaartui-
gen , strckt het toezigt der amblenaren zich uit tot de na-
volgcnde punten : 

a. Het onderzoek of het patent , dat ten name yan hem , 
die met het schip , de schuit of hot vaartuig het schip-
persbedrijf uiloefeut, louden moet, met en bencyens 
den meelbrief, wel aan boord is der overdelite vaar-
tuigen. Zijnde het ten aanzien der otloverdekte yol-
doende dat de gepaleuteerde hetzelve steeds bij de 
hand heeft, ten einde dadelijk vertoond , en tegen 
het schip , de schuit of het vaartuig eu deszelfs ge-
bruik , yergeleken , te kunnen worden. De visitatie der 
dokumentcn en dc verificatic der ruimle, waarvan 
hier na gesproken wordt, zullen, ten alien tijde , 
na het opgaan der zou en voor derzelver ondcrgang 
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jnogcrs plaats hebben , cloch de reis zal daardoor niet 
niogen worden gestremd of den schippcr yerpligt tot 
de lossing of het stakcn of vertragcn ran eene aan-
gcvangene lading. 

b. De vei'ilicatic cn vcrgelijking van de ruimle en het 
gcbruik yan alle ongcmcrkte en ongebrande schepen , 
niitsgadcrs van de zoodanige van vvclker merking cn 
branding de eigenaars , schippers of dircclie voeren-
den , geen gcbruik hebben verkiczen te maken. Zoo 
op de reize als bij cn ter gelegenheid van of na de 
aangifle , kan deze verificatie en vergelijking geschie
den , dock dc beamblen zullen zich voor dc verifica
tie der ruimle , moeten bedienen van den Sclieepsme-
tcr van het ressort. — Schepen , schuiten en vaar-
tuigen , welke van het Rijksmerk zijn voorzien enniet 
op cigen aangifle varen , zijn niet ondcrhevig aan de 
veiilicalic cn beimcting of nameling van derzelver 
ruimle, door 's Rijks of andere amblenaren , den 
Controleur der Scheepsmelers alleen uilgczoudcrd. 

c. Het onderzoek of de cigenaar eens vaai tnigs , welke , 
krachtens de bepaling van art. 12 der wet van den 
lGden Junij 1832, aan ecu verminderd paientregt is 
onderworpen, gedureudc bet jaar, waarovcr zich die 
vermiudcring uitstrekt of eenig gcdeclte van hetzelve , 
wel mctdeszelfs huisgczin op zijn vaartuig isgehuisvest 
geweest', daar in contraric geval, ecu proces-verbaal 
moet worden opgemaakt (1). 

Om op dc bedoelde vermiudcring aanspraak te kun
nen maken , moeten zoodanige eigenaars, gedurende 
bet yorigc jaar, woonachtig zijn geweest aan boord 
ceus vaartuigs , onverschillig welk , zonder eenige 

( I ) Zie mode l Z . 
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huisvcsting aan wal te hebben gonad , en oYerigetw 
de vorcischtcn in zich Tereenigcu , die de wet vor-
dert ; cchtcr is het geen dadelijk Tereischte , dat de 
luiisvcsliug op ecu en hetzclfde vaartuig hebbe plaats 
gebad. Deze gnnst kan niet worden uitgcstrekt tot 
xatachippers. 

(I. Een naauwkcurig toezigt op de schepen en vaartui-
gen op eigen aangifte varende . on vergelijking , zoo 
veel mogcl'rjk , van de meetbrieven met hot vaartuig , 
terwijl bij gegronde twijfel nopens de idenliteit, ver-
anderiug of vergrooting van hetzelve , of andere fraude . 
zidke aangiftcn niet moeten worden aangenomeu , 
maar tegen den schipper geverbaliseerd (1). 

13. 
Yoor bekeuringen in zaken van paientregt kan slechts 

in twee gevallen aanhouding van goedereu of schepen ge
schieden , le wctcn : 

1°. Ingcval de kramers , hetzij vrcemdo of inlandscbe , 
zoo mede de vreemde schaarslijpers , ketelboeters , kiok-
ken- en tinnenlepelgicters , mitsgaders de debitanten vau 
loterij briefjes , van geen behoorlijk patent zijn voorzien of 
hetzelve niet bij zich hebben. Derzelver koopwaren , sta-
len , monsters en gercedschappen , welkc zij met zich voe-
ren , mitsgaders de rij- en voertuigen , tot vcrvoer van 
hunne personen of goederen dienende , kunnen alzoo aan-
gehoudon worden ,ten zij hetblijke , dat deze rij- en voer
tuigen aan een ander toebebooren ; welkc aanhouding zich 
ook kan uitstrekken tot de schuilen , waarmede kramers 
bevonden worden derzelver koopwaren tc vervoeren. De 
aangehoudeue voorwerpen , moeten len kosto en gevaarder 
bekcurden in bewaring genomeu worden , tot dat zij zich 

( I ) Z ie mode l X . 
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van alle limine verpligtingen zullen hebben gekweten en 
de boete en gcvallene kosten voldaan of daarvoor behoor-
lijken borgtogt gesteld hebben, ten gcnoege ran den Ont
vanger. 

Wanneer do amblenaren, bij het doen eener bekeuring 
oordeelen , dat do vvaarde van gezegde koopwaren cn voor
werpen niet voldocnde is , ter vcrzckering der regten, boe-
leii en kosten , zullen zij , voor zoo ver bet hun niet 
bhjkt, dat dc boetschuldige een inlander is , bet vermo-
gen hebben, om ook de lijfsgoedcren, welke in zijne 
koffcrs , valiezen enz. gevondeu worden aan tc houden 
uiterlijk tot do helft der waarde , te zijner kcuze. 

2°. Ingeval een schippcr , buitcn de plaats van zijn vast 
vcrblijf, of van dc vaste legplaaU des vaarluigs, ofwel 
buiten de plaals, alwaar bet bedrijf gcwoonlijk wordt 
uitgeoefend , wegens verkorting van 's llijks regt , of ook 
wegens overtredingen tegen de wet, zoo als , bij voorbeeld , 
wegens het niet vertoonen van zijn patent , wordt be-
keurd, on geen behoorlijken borgtogt voor de voldoe-
niug zijner verpligling eu gciucurreerde boete stelt , kan 
worden overgegaan tot de in beslagneiuing vau deszelfs 
vaartuig , waarin echtcr met de noodige omzigligheid zal 
bchooren te worden te werk gegaan , op dat daardoor geene 
aanmerkelijke bclemmering in den haudel worde ver-
oorzaakt. 

Be aanhouding of de in beslagnoming kan gevoeglijk 
worden geconslatcerd bij hot proces-verbaal van bekeuring 
zelve,met specifieke vermclding, daarin tevens,dcr aangehou-
dene voorwerpen cn van derzelver geraamde geldswaardo. 
Be goederen kunnen worden gedeponeeid het zij iu hot 
entrepot, het zij bij den Ontvanger, die alsdan op het 
proces-verbaal , bij onderteekeuing , van de overucming 
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zal doen blij ken ; van wellc proces-verbaal wijders afschrifjj 
aan den bekeurde , behoort te wordon ter hand gesteld. 

F~an*de processen verbaal. 
4 

14. 

De processen-verbaal wegens overtreding der wetteu 
op bet regt van patent, behoeven niet te worden bceodigd , 
maar moeten worden opgemaakt o p d e n eed aan d e n 
L a n d e g e d a a n . 

Zij zijn aan bet regt van zegel en registratie ondcr-
worpen, dock kunnen voor zegel geviseerd en in debet 
geregistreerd worden. 

De registratie moet geschieden binnen de vier dagen na 
de opmaking, onder welke echter niet wordt gorekend 
die , waarop het proces-verbaal is geredigeerd , evenmiu 
als de zon- en wettige feestdagen, indien dezelve op den 
vierden dag invallcu. 

15. 

Ten aauzien van de opmaking der processen-verbaal, 
volge men de algemeene voorscbriften , te vinden in het 
Jaarboekje voor 1834, bladz. 81—85, welke in de brier 
achterstaande modellen ook in toepassing zijn gebragt. 

16. 

Ten aanzien van de beteekening der processen-verbaal 
aan de bekeurden , zijn de navolgeude voorschriftcn door 
de Hoofd-Adm. gegeven , te weten : 

a. Do afgifte van een formeel en gezegeld afschrift moet 
plaats hebben , wanneer de bekeurde tegenwoordig 
is geweest, e n bij de bekeuring e n bij de opmaking 
van bet proces-verbaal, onvcrschillig of hij het ori-
gineel heeft geteekend of niet. 
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b. Wanneer liij het hern aldus aaugebodcu afschrift niet 
nil aanuemcn , kau men volstaaa met Itelzohe ter 
z.jnor beschikking, nederleleggou ten raaduuizo der 
gomecute, alwaar dc bekeuring W plaats gcbad , 
biuncn de 24 urea na de registratie van liet^proces-
verbaal. Deze nedcrlcgging belioeft door geen Beur
waarder le geschieden , noch ook te bestaan in , of 
Tcrgezeld te gaan van eene beleekcning van dat stuk 
aan den Burgeuiecstcr; men scbrijft eenvoudig onder 
dc aanteokeuing der registratie op het origiuelo pro. 
ces-verbaal , het volgende : 

« Ncdcrgelcgd ten raadbuizo (of bij den Heer Bnrge-
meester van ) ter beschikking van den be
keurde , den . . . . 

c Wanneer de bekeurde , wel tegenwoordig is bij do 
bekeuring , dock niet bij do redactie van het proces-
verbaal , kan men volslaan, met eene ongezegeld 
eenvoudig , dat is , niet geauleutiseerde of niet voor 
ecnsluidottd afsclirift geteckende kopij , zoodra moge-
lijk , na de registratie , aan deu bekeurde toetezendeii, 
of indien bij elders vroonachtig is , aan het hoofd van 
bet bestuur der gemeente alwaar de bekemiag [, 
gescliied . te zijner beschikking , tor hand te sleUeu. 

d. Wanneer or in het geval hier boven lett. a voorge-
steld beteekening aan den bekeurde moet geschieden , 
moet het afsclirift volstrokt gezegeld zijn en dio be
teekening kan dan door geen commiseu , onverschiliig 
of zij al dau niet mede verbalisanlen zijn, maar 
behoort door eenen Beurwaarder der directe belastingen 
le worden verrigt, die daarvoor 50 centen mag de-
claroron , behalve de reiskosteu. 
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Model A . 

FERZTFIJGING van een' medeteektnende 
deelgenoot in eene firma van handel. 

P R O C E S - Y E R B A A L . (1) 

In het jaar 1800 en den des -
middags ten nre , ter reqnisitie van Zijne Exc 
den Minister van financien, waarvan de bureaux zijn 
gevestigd in den Haag ; vervolging en voortzetling van 
den Heer Gouverneur der Provincie welke 
ten effecle dezes , woonplaats kiest ten kantore van den 
Heer Inspecteur der directe belastingen, in- en uit-
gaande regten en accijtisen van het Arrondissement 

i aldaar wonende , wijk . . . . no , ver-
klaren wij ondergeteekenden C O R U K L I S V A I T S A U T E S - , Con-
troleur der directe belastingen en P I E T E R B E B O E R , Beur
waarder derzelver belastingen , beiden gestationeerd te 
A . . . . , vooi zien van onze aanstellingen en op den eed 
aan den lande gedaan , dat het aan ons , bij inzage van 
de aangiften en van het kohier wegens het paientregt, 
over het loopende diensljaar , ten kantore van den Heer 
Ontvanger der directe belastingen alhier , bernstende , is 
gebleken , dat de fleeren F . S J I I T E J C O M F . , koopliedcn 
m luanufaklurcn , te dezer stede , bij hunnc aangifle tot 
bekoming van patent, slechts aUeen als medeteekenende 
deelgenoolen in hunne firma , hebben aangegeven F R B I I E R I K 

S M I T en C O R S E L I S S M I T , terwijl het van algemeeno be-
kendhcid is , dat ook de Heer P I K T E B M U I L E R , wonende 
alhier, voor de firma teckent: en overmits van dien me
deteekenende deelgenoot, ingevolge art. 9 der wet op het 

(I) Het h o o f d zoo mede het slot van di t p r o c e s - v e r b a a l , 
zoo ver het met c u r s p e t t e r s is g e d r u k t , kan des n o o d i g , met 
i cnige v e r a n d e r i n g , naar o m s l a n d i g h e d e n , voor de volgende 
mode l l en d ienen , * 
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regt van patent T a n den 21sten Mei 1819 (Staatsblad no. 
34) , aangiftehad behooren te gescuieden , eu hij T o o r zich 
zelren , iugevolge art. 7 derzelver wet, tot het nemen ran 
patent en iiet doen van aauvrage tot bekoming daarran , 
Terpligt was, welk een en ander niet heeft plaats gchad , 
hebben wij ons bij gezegden Heer PIETEB M U L I E B ver-
voegd en sprekende tot denzelven , in persoon , na hem 
met onze kwaliteiten te hebben bekend gemaakt , ver
klaard , dat hij was in overtreding van gezegde wetsar-
tikelen en had beloopen de boete bij § 3 van gemeld art. 
9 bepaald , bedragende t i e n g u l d e n , onverminderd 
de boele , vastgosteld bij art.' 37 der opgenoemde wet , 
wegens het uitoefenen van een patentpligtig bedrijf, zon-
der daarvan aangifle te hebben gedaan of daarvoor het 
regt te hebben betaald, en bedragende die boete niet 
minder dan 25 en niet meerder dan 400 gulden , boven 
en behalve de bij betaling van het voor dien compaguon 
verschuldigde regt ran patent. 

Verklaren wij voor Is dengemelden Heer M U L L E B , spre
kende als voren, te hebben nitgenoodigd, om ons te 
volgen ten kantore van den Heer Rijks-Ontvanger voor
noemd , ten einde tegenwoordig te zijn bij de opmaking 
van ons proces-verbaal, hetzelve vervolgens te hooreri 
voorlazen , met ons te teekenen en er dadelijk een af~ 

aannam 
schrift van te ontvangen , hetwelk hij w p i d e > 1 0 0 dat 

wij het tegenwoordig proces-verbaal, ten kantore voor-
, , tegenwoordigheid 

noemd, hebben opgemaakt en gesloten in • a / K e t i g h e . d 

van den bekeurde, ten j are , maand en dage als in het 
hoofd dezes gemeld, om vre middag , 
waarvan acte. 

Model B. 
UlTSTALLEN in eene herbcrg door een' kramer 

onvoorzien van patent. 

P R O C E S - V E R B A A L . 

Verklaren wij oudcrgeteokenden enz. , dat wij ons 
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heden bcvindendc in de herbcrg h e t i w a r t c p a a r d , 
bewoond bij PIETEB DI M m , in de gemeente S , 
in een der kamers Tan die herberg hebben uitgepakt en 
uitgcstalt gezicn, eene partij mannfakturen; da" wij ons 
tot den genoemden kastelein d e Maat wcndende met de 
Traag: » door wien deze goederen tc koop wierdcn aange-
bodeu en of Toor dien rerkoop , het vcreischte patent 
Terkregeu cn het Tcrschuldigde regt Toldaan was , •> ten 
antwoord bekwamen ,» dat de koopman zich noemde 
« JACOBUS TAK DEB JAGT , wonende te R . . . . , en hij DB 
« MAAT niet wist of dc gezegdc formaliteitcn waren vor-
« Tuld , doch dat wij ons tot bckoming van het noodige 
« ondcrrigt deswege , tot den koopman zelf konden ver-
« vocgen , » het geen wij deden , en van denzelven , na 
hem onze kwaliteiten te hebben kenbaar gemaakt, ver-
tooning vorderden van zijn patent als kramer ; waarop door 
den gemeldcn JACOBUS VAS DEB J A C T aan ons wierd ver-

loondecn patcnlblad , onder no. 112, den 18 
door het gcmccnlebesluur te S afgegeven, tot 
uitocfening van bet beroep van winkclier in waren van 
de ecrste en tweede soortcn , bij tabol 6 , gcvoegd bij do 
wet van den 21sten Mei 1819 (Staatsblad no. 34) belast; en 
aangezien tot het uitstallen Tan goederen in herbergen 
of in huizen en in gebouwen van dcrden , ingevolge on-
derdeel B van § 1 van tabel 7, gcvoegd bij de wet van 
den lGden Junij 1832 ( Staatsblad no. 30), een afzor.der-
lijk patentregt verschuldigd is , hebben wij : 1°. aan mecr-
gcmcldcn J A C O B U S V A S D E B J A M , sprekende tot'denzel-
vca in persoon , Torklaard, dat hij in overtreding was 
van art. 17 en 37 der ecrstberoepen wet van den21stenMei 
1819, wegens het, zonder patent, uitoefenen van het 
bedrijf ran kramer , waarvoor hij , krachtcus laatstgemelde 
wctsbcpaling, bad beloopcu eene boete van niet minder 
dan 25 en niet mcerder dan 400 gulden , onverminderd 
de betaling vau het ter zake voorschreyen verschuldigd 
patentregt; 

2". Ian gezcgde PIETEB DE MAAT , sprekende tot zijne 
huisvrouw COBHEIIA MUIDIB (als hebbendo hij zich i n -
tusschen verwijdcid) , dat hij in overtreding was van art. 
29 van evengemelde wet van den 21sten Mei 1819, en vol-
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gens hetzelve art. had Terbeurd eene boele ran 25 gulden , 
ter zake van te hebben gcdoogd dat genoemde Y A M D E B 
J A G T , te zijnent zijne koopwaren bad uitgestald en ver-
kocbl , zonder van patent tc zijn voorzien. 

Verklaren wij voorts enz. 

Model C. 
UITSTALLEN van een Kramer op eene Kermis 

zonder van patent te zijn -yoorzien. 

PROCES-VERBAAL. 
Verklaren wij ondergeteekenden enz. , dat wij met het 

onderzoek, betrekkelijk de patcntcn, waarvan do kra
mers , staando op de kermis te E , ingcvolgo de 
wet moeten zijn voorzien, bezig zijnde, zijn gekomen 
aan een stal, waarop krainerijeu eu neureuburger waren 
stonden uitgeslald , toebeboorendo aan zokere J A C O B M O 

S E S V A H Oss , winkclier , wonendc to A , staandc 
op de korenmarkt alliier, en van denzelvcn, na voor-
afgaande bekcndinaking onzor kwaliteiten , vcrtooniug 
vragendo vau zijn patent , hij ons ovcrlegde een patent-
blad , den 18 . . . ouder no. . . . door bet 
gemecntebestuur van M afgegeven, voor het 
bezoekeu van en met zijne waren uitstallen op de kermis 
van die stad , hetwelk derhalvo hier niet geldig was , 
overmits , ingevolge ondcrdcel a van § 3 vau label 7 , 
gcvoegd bij de wet van den 16dcn Junij 1822 [Staats
blad no. 30) , er een patentregt verscbuldigd is ter zakc 
van het bczoeken der kcrmisscn oi'markten, wegens iedore , 
door de kramers op kermis of markttijden bezocht worden
de stad , vlck of kerkdorp , in het bijzonder te voldocn ; 
zoodat wij aan meergcmeldcn J A C O B O S M O S E S V A S Oss , 
sprekende tot denzelven , iu persoon , hebben verklaard , 
dat hij in overtreding was, van art. 17 eu 37 der wot van 
den 21sten Mei 1819 (Staatsblad no. 34) , wegens het 
uitocfenen van het bedrijf van kramer op de ker
mis te E zonder deswege te zijn gepaten-
teerd , waarvoor hij , ingcvolgo evongoineld art. 37 , had 
beloopon eene boele van niet minder dan 25 cn niet 
meerder dan 400 gulden , boven cn behalve de betaling 
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van het ter zake voorschreven versckuldigde patentregt. 
Verklaren wij vc-orts ons te hebben begeven ten huize 

van den Heer P I E T E B B O O M , marktmeesler albier , belast 
met het toezigt over de krainen en stallen , staande op de 
kermis tc dezer stede , en aan denzelven , hem in ei«en 
persoon aansprekendo , van de vorenstaande door ons ge-
dane bekeuring kcnnis gegeven , met aanzegging dat ook 
hij in overtreding was van art. 30 der evengenoemde wet 
van den 21stcn Mei 1819, om dat hij had gedoogd , dat 
voorschrcven kramer J . M. V A U O S S , op meergemelde 
kermis zijne waren had uitgestald en verkocht, zonder 
van behoorlijk patent tezijn voorzien , weswege hij P I E T E R 

B O O M , had verbeurd eene boete van 25 «ulden. 
Verklaren wij eindelijk enz. 

Model B . 

WEIGERING om het patent le vertoonen. 

PROCES-VERBAAL. 
Verklaren wij ondcrgeleekenden enz. dat wij ons heden 

voormiddag om tien ure hebben begeven ten huize vaa 
J A C O B D E J O B G E , wonende alhier , alwaar zij ude en spre 
kende tot hem in eigen persoon , wij van denzelven , na 
hem met onze kwaliteiten te hebben bekend gemaakt, 
vertooning viagende van zijn patent als timmerman , welk 
beroep hij uitoefende , een weigerend autwoord ontvingen , 
zeggende dat dit ons niet aanging; waarop wij aan den
zelven J A C O B B E J O S C E hebben verklaard, dat hij in 
overtreding was van § 1 van art. 32 der wet van den 
21stcn Mei 1819 (Staatsblad no. 34) , en ter zake vau 
zijne wcigering had beloopen eene boete van 15 gulden , 
onyerminderd zoodanige andere boeten, als welke hij zal 
blijken te hebben verbeurd, ten gevolge van het onder
zoek , hetwelk wij gingen inslellen , om ons te verze-
keren of het patent, waarvan gemelde bekeurde moet 
zijn voorzien , wel aan de vcreischlen der bestaande wet-
ten op het regt van patent beantwoort, en waaromtrent 
wij ons voorbehouden nader proces-verbaal optemaken , 
zoo daartoe terracn aanwezig bevonden worden. 

Verklaren wij eindelijk enz. 
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Model E. 

BEKEURING voor het niel houden van een re
gister van werklieden, 

PROCES-VERBAAL. 
Verklare ik ondergeteckendc J A H DE MEIJ , Beurwaar

der der directe belastingen , wonende te H 
roorzien van mijne acte van aanslclling , op den eed aan 
den landegedaan , mij op dato voorschreven , ten tien ure 
voormiddag, ten gevolge van den schriflclijken , door den 
Heer Controleur dor directe belastingen te H 
iu dato heden , op mij verstrcktcn last, en vergezeld van 
PIF.TF.H COBHELIS SMIT , Veldwachler, daaitoe door het 
gemeentebestuur van H met cn beneveus mij 
Beurwaarder geinagtigd , mij te hebben begeven ten huize 
van deu timmerman en kaslenmaker W I L L E M BLIEK , 
wonende te H voornoemd; alwaar ik , inge-
volge den voorsz. op mij verstrekten last en naar aanlei-
ding van art. 35 der wet van den 21slen Mei 1819, 
(Staatsblad no. 34) aan gczegden W . BLIEK , in zijnen 
winkel tegenwoordig , na hem vooraf met mijne kwali-
tcit en den last volgens welke ik ageerde to hebben be-
kcud gemaakt, vei toouing heb gevraagd van hel register 
zijner werklieden , door hem , ter voldoening aan art. 
33 vau evengcmeldc wet tc houden ; van hem ten antwoord 
heb bekomen , dat bij van geen register wist en zich 
daarmede niet bemoeidc ; en daar ik echter in zijnen win
kel of workplaats^ee knechts bezig vond met planken 
te schaven cn cen met eene kast in elkander te zetten , 
aan gedachten B L I E K deed opmcrken , dat nademaal hij 
met drie werklieden arbeidde , zoodanig register , door hem , 
ingevolge boven aangchaald ait.. 33 , had behooren to zijn 
gehouden ; hem wijders aanzeggende dat hij tor zake voor
schreven , had verbeurd eene boete van vijf gulden , beb-
bende ik het wijders noodig geacht gezegdc BLIEK ook 
inzage van zijn patent over het loopende diensljaar afte-
vragen , uit hetwelk mij is gebleken , dat hij wezenlijk 
was gepatenteerd als timinei man cn kastenmaker , arbei-
dende met drie werklieden , zoo dat daaiin verder geen 
fraude is ontdekt. 

Eu verklaren wij voorts enz. 
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Model F. 

BEKEUMNG voor hel niet inschrijven van knechts 
in het register der werklieden z o u d e r verkorting 
van het patentregt. 

PROCES-VERBAAL. 
Verklarc ik ondergctcekende J A V B E M E T , Beurwaarder 

der directe belastingen , wonende te H , T 0 0 r -
z i e n ran mijne acte Tan aanstelling, op den eed aan den 
laudegcdaan , mij op dato voorschre en, ten tien uro roor-
middag, len gevolge T a n den sckriftelijkcn, door den Heer 
Controleur der directe belastingen , te H in dato 
heden , op mij Terstrekten last , en Tergezeld van P I E T B R 

C O B I E H S S M I T , Veldwachter , daartoe door het gemeente 
bestuur van H m e t e n bencvens mij Beur
waarder gemagligd , mij to hebben begeven in de potte-
bakkery van P I E T E B V O H K alhier , alwaar ik , ingcvolgo 
den op mij verstrckten hist en naar aaulcidiug van art 
3jder wet van den 21sten Mei 1819 {Staatsblad no. 34) , aan 
gezegden P I E T E B Y O I I , in zijne fabrijk tegenwoordig , na 
hem mijne kwaliteit en mijnen last te hebben kenbaar 
gemaakt , vertooniiig heb gevraagd van het register zijner 
wcrkliedeu , door hem , ter voldoening aan art. 33 van 
evengemclde wet, te houden , hctwclk mij ter hand ge-
steld zijnde, ik daarop negen worklicdeii aangeteekend 
heb gevonden , niettegenstaande er elf werklieden in zijne 
potlebakkerij arbeidende waren ; dat , na de uamcii dezer 
aanwezendc werklieden opgenomen en met het geuoemde 
register Tcrgelcken te hebben , het mij is gebleken , dat 
de mecrgcmcldePiETEBVoijKTerzuimdhad, twee knechts , 
thans in zijne fabrijk tegenwoordig , met liaraen J A S O I 
B I . O K cn C O B S E I I S M E I J E B , daarop tc plaatscn. 

Uit hetwelk boven verhaalde volgt , dat de pottebakker 
P I E T E B V O S K mcergemeld, zich heeft schuldig gemaakt aan 
overtreding van art. 33 der boven aangehaaldc wet, niette
genstaande hij , blijkcns zijn aan mij . op mijne aanrrage , 
Tertoond patent, en voor zoo veel ik , wegens hot aantal 
zijner werklieden, heb kunnen ontdekkeu , belioorlij k voor 
dit dieustjaar is aaugcslagen als pottenbakker , arbeidende 



65 

met tiegen tot bcnodcn de veertien werklieden , zoodat er , 
ofschoon twee werklieden waren verzwegen , geen verkor
ting vau het patentregt heeft plaats gehad , terwijl ik niet 
te min den gezegden V O S K , sprekende tot hem iu per
soon , vervallen vcrklaarde in cone gcldboeto van zes gul
den , te wctcu drie gulden voor elken niet op bet regis
ter iugcschrovcn knecht , cn zulks uit krachte van even-
genield artikel 33 der nicer beroepen wet van den 21sten 
Mei 1819. 

Verklaren wij voorts enz. 

Model G. 
BEKEURING voor het niet inschrijven van knechts 

in hel register der werklieden , met verkorting 
van het patentregt. 

PROCES-VERBAAL. 
Vcrklarc ik ondcrgctcckcudo J A S D E M E I J , Bciirvvaar-

der der directe bclasliugeu , wonende le H 
voorzien vau mij tic acte van aanstelling , op den eed aan 
den lande gcdaan , mij op dato voorschreven , ten lien uro 
voormiddag, ten gevolge van den schriflelijken , door den 
Heer Conlrolciir' der directe belastingen te H , . 
in dato heden, op mij verstrcklcn last, cn vergczeld van 
P I E T E R C O R . V E L I S S M I T , Veldwachter , daartoe door het. 
gemccntcbcstuur van H met cn benevctis mij 
Heurwaardcr gemagtigd , mij te hebben begeven ton huize 
van den klecrmaker R E . V D U I K V A S D E R Brae , wonende 
te / / voornoemd, alwaar ik , ingevolge deu 
op mij verstrcktcn last eu naar aauloiding van art. 35 
der wet van dou21steii Mei 1819 (Staatsblad no. 34), aan 
gezegdc H E S J R I K V A J D E R B U R S , iu zijnen winkel tegen
woordig, na hem met mijne kwaliteit le hebben bikend 
gemaakt, vertooning heb gevraagd , van het register zij
ner werklieden , door hem , ter roldoening aan dat art. 
33 vau evengemelde wet le houden, helwelk mij tor hand 
gesteld zijnde, ik daarop t f t f f werklieden aangeteekond 
heb gevouden , niettegcustaando er zeven in zijne work-
plaats arbeidende waren; dat het intj , na de namen dezer 
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aanwezige werklieden opgenomen on met genoeind roister 
vergeleken te hebben , is geblckeu , dat de raeergerneldc 
H E S D B I K V A S I I E R Bt i s , verzuimd had twee zijner knechts 
thans in zijnen winkel tegenwoordig, met natnen J O O S T 

B E B A R K E R cn F K E D E K I K M A A S , daar op te plaatscrf. 
Venolgens door evengcuoemden Y A H D E R B I R O , op mijne 

aanvrage , mij zijn patent vertoond zijnde, bemerkto ik , 
dat hij ook siechts als kleermaker, arbeidende met 3 tot 
0 werklieden was gepatenteerd, doch mij door dien pa-
teutschnidigc aangemerkt zijnde, dat do twee bier boven-
geuocmde personen B E B A K E E B eu M A A S , geen knechts 
jnaar leerlingen waren , waarvan er een zelfs geen loon 
trok , bepaaldc ik denzelven V A U D E R B U R S , bij de voor-
schriflen van § 1 van tabel 1 , in verband met § 1 van 
tabel 12, gcvoegd bij de bovenaangehaalde wet, volgens 
welko ook leerlingen , zoo wel als werklieden , die geen 
loon genieten , onder het aautal knechts moeten worden be
grepen , hetwclk tot groudslag van de berekeuing van het 
patentregt in aaninerking komt. 

AVcskalve ik aan dikwijls genoemde H R B D R I K V A S D E R 

B C B G , sprekende tot hem iu eigen persoon, heb ver
klaard dat hij zich in overtreding beyond : 

1°. Yan art. 33 der meeraangehaalde wet van den 21sten 
Mei 1819, volgens welkc hij eonc geldboete had verbeurd 
van zes gulden , te wetcn drie gulden voor elken niet op 
het register ingeschreven werkman. 

Van art. 37 derzelver wet, voor het verzwijgen van 
t wee werklicdon , waardoor de aanslag van het door hem 
verschuldigd patentregt in eene hoogere klasse valt , en 
volgens welke wetsbepaliug hij had bcloopen eene boete 
van niet minder dan 25 en niet mocr dau 400 gulden , 
onvermimlcrd dc voldoening van bet patentregt in eeno 
hoogere klasse , ten gevolge van het meerder getal werk
lieden , welke hij in zijne "dienst had , dan door hem 
waren aangegeven. 

Yerklaren wij voorts enz. 
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Model H. 
FERZWUGEN van looikuipen (of andere 

voorwerpen) waarvan een patentregt gevor-
derd wordt. 

P R O C E S - V E R B A A L . 
Verklaro ik ondergctcekcndc J A S D B M E I J , Beurwaar

der der directe belastingen , wonende to H. , 
voorzien van mijne acte van aauslelling , op deu ced aan 
den landc gedaan , mij op dato voorschrcven , ten tien ure 
voormiddag , ten gevolge van den schriftclijken , door den 
Heer Controleur der directe belastingen, to H 
in dato heden, op mij verstrekten last , en vcrgezcld van 
P I E T E B C O B S E L I S S M I T , Veldwachter , daartoe door bet 
gemeentcbestuur van H. met en bouevens 
mij Beurwaarder gemagligd , inij tc hebben begeven , 
in de loci looijerij van J O H A S . V E S V A S H E N B B O E K , 

staaude in de kerkstraat alhier, alwaar ik , ingevolge 
den op mij verstrekten last en naar aanlciding van 
ait. 35 der wet van den 21stcn Mei 1819 (Staats
blad no. 34) aan gezegdc Jons, V A S D E H B B O E K , in zijne 
fabriek tegenwoordig , na hem met mijnen last en kwa-
liteit tc hebben bekend gemaakt, aanwijzing heb ge-
vi aagd van de in dezelve beslaaudo looikuipen; — aan 
dit verzoek voldaan zijnde, ben ik , vergezeld van den
zelven fabrickant, in dc looijerij cn aauhoorighcdeu roud 
gegaan en heb bij natclling bovonden , dat in dezelve bc-
stonden , in het gehcel 34 looikuipen. 

Vervolgens vcrlooning gevraagd eu bekomen hebbende 
van zijn patent, bemerkle ik , dat genoemde V A K D E S 
B B O E K gepalenlcerd was als lcerlooijer , arbeidende met 
18 werklieden en hebbende 28 looikuipen; zoo dat crbij 
de aangifle tot vcrkrijgiiig van patent (i looikuipen waren 
verzwegen. Deze fraude aan den fabiiekant voornoemd 
doende opmerken , bewecrde hij , dat onder dc door mij 
getelde looikuipen er zich f> losse bevonden, die niel in den 
grond waren gcplaatst en waarvan hij oordecldc geen 
belasting verschuldigd tc zijn, waarop ik repliceerde , dat 
deze losse kuipen, uicltcniin ook cigcnlijke looikuipen 
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waren on dus even als de in deu grond geplaatste aan het 
patentregt waren onderworpen; zoodal ik aan meer°e-
melde JOUAJSES VAS DEU BROEK , sprekende tot hem "hi 
ergon persoon , heb verklaard , dat bij iu ovcrtrediu» was 
van art. 37 dor wet vau den 2!sten Mei 1819 (.Staatsblad 
no. 34) voor het verzvvijgen van zes zijner looikuipen en 
deswege had verbeurd eeae boete van niet minder dan 25 
en met ineerder dan 400 gulden , boven eu behalve de 
voldoemng van het hoogero patentregt, ten gevolge onzer 
bevinding van een grooter aautal looikuipen dau door hem 
waren aangegeven. 

Verklaren wij voorts enz. 

Nota. Bit model kan ook met de noodige verandoriu-
n , worden gebezigd voor vcrzwegeno blaauwkuipen . 

persen^ cylinders enz, eu alle zoodanige voorwerpou als 
bij § 5 van de Inlichtingen, hier voren, zijn opoe»even 
en tot regeling vau het patentregt moetcu diouen. ° 

Model I 

BEKEURING van eenen winkelier doende in 
goederen van vreemden oorsprong , slechts ge-
patenteerd tot den verkoop van waren van de 
tweede soort. (1) 

PBOCES-VERBAAL. 
"Verklaren w i j oudergeleokenden (zie het hoofd van 

model A) , dat w i j , voor de ramen in den winkcl van 
JOHAVSES YAI GVZEN , op de groote markt alhier, uitge-
staid ziende , eenige stukkon gewerkto zijdoiislo.Teu , cn 
zoo uit de aaugifto als nit hot koiiier vau het patentregt , 

(1) Ofschoon date en e e n i g i votgende processen-verbaal w o r d e n 
vcronders te ld door eenen Con t ro l eu r en eenen beurwaarder te l i j n 
opgemaak t , kan van die m o d e l l e n , met da noodige veraudoring 
in het h o o f d , zoo als bij model E tot H is aangewazen , ook ge-
b rmk wo tden g';maakt bij het o n d e r z o e k , waarvan art . 35 d e l we t 
van den a i s t e n H e i 1819 . me ld ing maak t , wanneer daarbi j z u l k 
eano o f j oo r tg ' i l i j ko f raudu word t gacons t a l ee rd . 
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ten kanlore tier directe belastingen , to dezer sledc berus ; 

tende , gezien hebbende , dat geuoenidc VAU G T Z E S , zich 
aangegeven had als winkclier in waren van de tweede 
soort alleen , hebben wij bet noodig gcoordeeld ons door 
een naauwkcurig bezien, nader vau do al of niet 
behoorlijke aangifle van dezen patentpligtige tc 
overtuigen , en hebben wij alstoeu iu den winkel van 
gcuoemden VAS GIJZES binncngetrcden zijnde , bchalve de 
voorzeidc zijdon stoffon , nog eonige andere goederen van 
vreemden ooisprong , voorhanden govoudeu; de gezegdc 
winkclier daarop niet onze kwaliteiten bekend niakendo , 
vrocgen wij hem vertooniug van zijn patent, waarnit wij 
hem overtuigden, dat hij alleen gepatcuteerd was, 0111 
waren van de tweede soort te verkoopeu , zoodat wij aan 
denzelven J O U A S S K S VAS GIJZES , sprekende tot hem in 
cigcii persoon , verklaard hebben , dat hij in overtreding 
was vau art. 37 der wet van deu21slen Mei 1819 (Staats
blad no 34) en le dier zake had beloopen eene boete 
van niet minder dau 25 en nietmeerder dan 400 gulden , 
boven cn behalvc de betaling van bet door licm verschul-
digdc hoogor patentregt. 

Model K. 
UITOEFEN EN van het bedrijf van ondernemcr van 

wagen- en karrevi achlen zonder patent. 

P U O C E S - V E R B A A L . 

Verklaren wij ondcrgclcckenden enz. dat wij ons in 
diensl bevindoude op den poldcrdijk, cn onder de ge
meente S . . . . hebben oulmoet ecu wagen geladen met 
timrnerhoiit, gcvoerd door den bij ons bekenden PIETER 
» E IN'EEF , knecht van deu landbouwor MAARTES BE VRIESD, 
wonende te A , aan welke wij , met bckendma-
kiug onzer kwaliteiten vrocgen , waar ter plaatse en voor 
wieus rekening hij zijne vracht limmerhout had opgela-
den , waarhecn bij dezelve moe3t vcrvoercn ; leu autwoord 
bckwamen , dat bij dit bout liad gehaald in de houtkoo-
perij van G n u s VAS DER WAX. , te P. . . . en hetzelve 
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moest brengen bij C O B R E I I S Y I S C H , Mr. limmerman te 
f T 0 0 r 1 v i e , l s rekening den vervoer ook geschied-
de ; waarop wij aan gezegden DE NEEP vroegen of zijn 
uieester was gepateuleerd als ondernemer van wa^en- en 
karrenvrachlen tot vervoer van koopwaren, ten ant-
woord bekomen hebbende dat hem deswc«e niets be-
kend was, hebben wij ons dadelijk begeven naar A 
bij den gezegden landbonwer MAARTES DE VBIESD . al
waar zijnde en spiekende ,in zijneafwezighcid , totzijnen 
zoon P I E T E B D E Y R I E K D , van dezen vertooning van het 
patent, waarvan zijn vader moest zijn voorzien, afvroe-
gen , waarop by ons tocvoegde van geen patent te weten 

Na ons vervolgens ten kantore van den Heer Ontvan
ger der direct* belastingen te A . . . door inzage van de 
aangilten cn van het patent-kohicr verzekerd to hebben 
dat gezegdc M A A R T E S D E Y B I E S D , volstrekt niet was ge-
patentcerd , hebben wij ons op nieuw naar zijne bofstede 
begeven eu hem in persoon aansprekende, geyraa°d de 
reden waarom hij zich voor bet uitoefenen vau «eze«d be
drijf niet had aangegeven, ten anlwoord bekomen°, dat 
hij bet bedoelde timmerhoiit had vcrvocrd zonder daarvoor 
ecnigc geldelijke belooniiig te hebben genoten , maaraUeen 
uit vriendschap voor den gemcldcn timmerman. Deze 
vcronlschuldiging ons niet aannemelijk zijnde vooroekomcn 
hebben wij gezegden lis Y B I E S D verklaard, dat hij in over
treding was van art. 17 en 37 der wet van don 21slcn 
Mei 1819 (Staatsblad no. 34) , voor het vervoeren van 
goedereu in yoege voorschreven , zonder daarvoor aangifte 
gedaan en het regt van patent betaald te hebben , weswe-
ge hij , volgens ai t. 37 had verbeurd eene boete van niet 
minder dan 23 en niet mecrder dan 400 gulden , onver-
miuderd het door hem ter zake voorschreven verschuldigd 
patentregt. 

Verklaren wij voorts enz. 
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Model L. 

HET HOUDEN van een biljart in eene herberg , 
zonder voor hetzelve een afzonderlijk regt te heb
ben voldaan. 

PROCES-VERBAAL. 
Verklaren wij ondergctcekenden enz. dat wij onderrigt 

zijnde dat N I C O L A A S Z W A A S , wonendc iu dc herberg de 
dread, in de poortstraat alliier , bclialvc bet beroep vau 
tapper , waarovcr denzelven aangiftc bad gedaan en op 
bet palent-kobier bekcnd was , ook tevens uiloei'cudc dat 
van biljart hottder, noodig geoordceld in zijn buis binnen 
te treden , en hebben alsloen nldaar , in eene binneuka-
uier , gcvonden een biljarftaf'el, gehcel gcreed en voor
zien vau dc noodige ballen; ook zagen wij aan den muur 
hangen eenigc biljart queuen , nevens dezelve eene met 
wittc lcllers geschildcrdc zwai te plank , ter aanleckening 
der gespecld wordende partijen , en ecu gedrukt onderrigt 
wegens bet biljarlspcl. Aan den voorschrcven N I C O I A A S 

Z W A A S , met bekeiidniaking onzer kwalileiten , zijn patent 
over bet loopende diensljaar algevraagd hebbende , is ons 
daaruit geblckcu, dat hij, even gelijk het kohier vermeld, wel 
als tapper , doch niet als biljarlhouder was gepateuleerd : 
vervolgens van hem gevraagd hebbende de rcden , waarom 
hij zich in laalslgcmelde hoedanigheid niet bad aange
geven . hebben wij tot antwoord bekomen , dal hij ver-
meende geen patent voor zijn biljart tc behoeven. Deze 
reden van verontschuldiging ons niet geldig zijnde voor-
gekomeu , hebben wij gezegden N I C O I . A A S Z W A A S , spre
kende lol hem iu cigeu persoon , aangezegd dat hij in over
treding was van art. 17 en 37 der wet van den 21sten 
Mei IS 19 (Staatsblad no. 34) en volgens art. 37 ter 
zake voorschrcven had verbeurd eene boele van ten minste 
25 en ten hoogsle 400 gulden, boven cn bchalve he 
pateniregt voor het boven bedoelde biljart vcrsckuldigi 

Verklaren w ij voorls enz. 
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Model M. 

Iiet houden eener leesbibliolheek door eenen boekver-
kooper, Inidens zijn vithangbord , zonder daar
voor te zijn gepatcnteerd. 

PROCES - VERBAAL. 
Yerklaren wij ondergetcekcndcn enz. , dat wij yoorbij 

het huis gaaude -van den boekvci kooper F E R B J H A H D 

S L O T , staaudc op de oude baven , biuucn deze slad , bo
ven dc deur van lielzelve huis zagen hangen een uithang-
bord , aanduidende , dat die bockvcrkoopcr ook had 
een leesbibliolheek , hoczecr bij , volgens de aangifle cn 
bet palenl kohicr, waarvan wij ten kantore van den 
Heer Ontvanger der directe belastingen alhier, inzage 
hadden genomen, slcchts alleen als boekverkooper was 
aangeslagcn , hebben wij ons bij genoemden F F R M K A J D 

S L O T vervoegd cn hem ouzo kvvalileilcn bekend makende , 
gevraagd vertooning van dcszeli's patent, hetvvelk wij over-
eenstemincudc met hel kohicr hebben bevonden; liem 
daarop afgevraagd hebbende of bij ook boo ken verhnurdc , 
heeft hij ons zulks toeslcmmend beanlwoord, met bij-
vocging echter , dat hij vermeend had daarvan geene af-
zoiidcHijkc aangifle tc moeten doen: dezenalatigheid nog-
tans strijdig zijnde met art. 17 der wet van den 21sten 
Mei 1819 (Staatsblad no. 341, en strafbaar volgens art. 
37 derzelver wet, hebben wi) zulks aan gemeldcn F K R -
j t U A S U S L O T , sprekende lot hem zelve , verklaard en 
gelijklijdig , dat hij ter zake van dit verzuim , krachtens 
evengciueld art. 37 , had bcloopen cene boele van ten 
minstc 25 en ten hoogste 400 gulden , onvermindord het 
door hem verschuldigd regt van patent, voor voorschreven 
leesbibliolheek. 

Yerklaren wij voorts enz. 

Model N . 
BEKEURING geconslateerd ten gevolge van een 

berigt in een nienwspapier. 

PROCES-YERBAAL. 
Yerklaren wij ondergeteekenden enz. , dat aan ons uit 
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dezer slads courant Taa liedea no. 97 , gebleken zijn
de , dat J O S E P H D E B B A A L , winkeher in krnideniers 
waren to dezer stede , zich in de gunst zijner stadge-
nooten aanbeval voor den verkoop van punsch en likeu-
ren, wij ons door inzage van de aangil'te en van Let 
patent-kohier , ten kantore der directe belastingen alhier 
berustende , hebben overtnigd , dat gemelde D E B B A A L , 

alleen als winkclier in waren vau de ecrste en tweede 
soort was gepatenteerd , en dat hij voor den verkoop van 
punsch en likeureu geene aangifle gedaau of daarvoor 
patent gcnoincn had ; wcshalvcn wij ons naar de woning 
van meergenielden D E B B A A L hebben begeven, alwaar zijnde 
cn sprekende, bij zijne afwezigheid, tot zijne vrouw 
E L I Z A B E T H J A S S E S , aan welke wij onzo kwaliteiten ken-
baar niaakten, van haar de vei-tooning van het patent 
van haren man gcvraagd hebbende , hebben wij het
zelve met bet kohicr overeeuslemincndo bevondcu ; cn 
aangczien cvengeinclde vrouw ous verklaarde dat harcn 
man vau geen patent als Grassier of Slijler in slerke 
drunken was voorzien, hebben wij aan genoemden J O 
S E P H D E B R A A L , sprekende tot zijne eveugemelde huis-
vrouw , verklaard , dat hij in overtreding was van art. 
17 en 37 der wet van den 21sten Mei 1819 (Staatsblad 
no. 34), volgens welk laalstberoepen artikel hij had ver
beurd eene boete van niet minder dan 25 cn niet meer-
der dan 400 gulden , boven en behalve bet als zoodanig 
rerschuldigde paientregt. 

Verklaren wij voorts enz. 

Model 0 . 
BEKEURING van iemand die een bedrijf nit-

oefent in eene gemeente van hoogeren rang , dan 
waarvoor hij is gepatenteerd. 

P B O C E S - V E B B A A L . 
Verklai en wij ondergetcekenden enz. , dat wij ons bo-

gcven hebben naar de woning van P I E T E B D B S M I T al
hier , alwaar zijnde, wij aan denzelven ouze kwalilcilcn 
hebben kenbaar gcuiaakl en afgevraagd welk beroep hij 
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uitoefendc, tot antwoord bekomen , dat kij Commissiouair 
was iu granon. Hem op bet patent-kokier, waarvan 
wij ten kantore van den Heer Ontvanger der directe be
lastingen alhier , inzage geuomen hebben , niel vindende , 
en ons overluigd hebbende , dat hij ook alhier geene aan
gifle daar voor had gcdaan , hebben wij vertooning van 
zijn patent gcvraagd , waarop bij ons heeft voorgelegd 
een patent , geldig voor dit loopende dienstjaar, als Com
missiouair voor het uilvoeren van binnenlandsche com
mission , afgegeven in de gemeente J) , En ver-
inits die gemeente tot eenen lagercn rang behoort dan 
die zijner woning , zonder dat het ons gebleken zij , dat 
dc patcntpligtige heeft voldaau aan de bepaling , bij § 3 
van art. 13 der wet van den 2lstcn Mei 1819 (Staatsblad 
HO.34) gemaakt , en hij ons mitsdien toeschecn tc zijn ver
vallen in de boete bij art. 37 der gczegde wet vaslgesleld, 
bedragende niet minder dan 25 en niet mcer dan 400 
gulden, bchalve bet door hem verschuldigde supple
toirc patentregt, zoo hebben wij aan genoemden P I E T E R 

D E S M I T , sprekende tot hem in eigen persoon , daarvan 
aanzeggiug en verklaring gcdaan. 

Yerklaren wij voor Is enz. 

Model P. 
UITOEFEN1NG van hel bedrijf van zaakwaar-

nemer zonder patent. 

PROCES-VERBAAL. 
Yerklaren wij ondcrgeteckenden enz. , ons le heb

ben aangemeld aan bet huis, wijk L No. 28 , be-
woond door den Heer W I L L E M VAU D E W A T E R , al
hier , welkc in de gemeente bekend staat als tc zijn 
zaakwaarneincr voor vcrscliillende land-eigcnaren, heb
bende wij denzelven niet op het patent-kohier vindende , 
waarvan wij inzage ten kanlore van den Heer Onhanger 
der directe belastingen alhier hadden genomcn, hem, na 
hem met ouzo kwaliteiten te hebben bekend gemaakt, 
in persoonttfgevraagd of by voorschreven bedrijf niet was 
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uitoefencndo ? deze vraag door horn loestemmend bcanl-
woord zijnde, hebben wij hem verzocht de yerlooning 
van zijn patent, over het loopende dienstjaar, ketwelk 
gevolgt zijndo van de erkenteuis , dat Jiij geen patent 
bezat, noch daartoe eenige aanvrage gedaan had; wes-
halvcn wij aan gcmeldcn itecr W I I L E M VAS DE W A T E R , 
sprekende tot hem in eigen persoon , hebben yerklaard , 
dat wij hern schuldig hidden aan overtreding yan art. 
17 der wet yan den 21sten Mei 1819 (Staatsblad no. 34) 
en dat hij , krachtens art. 37 derzelvc wot, had verbeurd 
eene boele van niet minder dan 25 eu niet meer dan 
400 gulden , onvermiuderd de betaling van het door hem 
ter zake voorschreven verschuldigd patentregt. 

Verklaren wij voorts. enz. 

Model Q. 
ONDERZOEK, ingevolge art. 36 der ivet 

van den listen Mel 1819 (1) (Zie § 6 
der Inlichtinijen hler voren). 

PBOC ES-VERB A A L . 
In het jaar 183 , den hebben wij ondergetee-

kenden Controleur (2) (of Beurwaarder) der di
recte belastingen en A. B. Commissaris (of Agent yan 
Policic (of wel Sekretaris der gemeente ) als 
door het gemeontebestuur van E. , . . , bij schriftelijke 
last van den speciaal geconunitteerd tot de bij 
art. 36 der wet van deu 21slen Mei 1819 (Staatsbladno. 
34), gevorderde opneming aan dc buizen , binnen do ge
meente van (3) des voormiddags ten negen ure , 
onze wcrkzaamhodcu daartoe betrekkelijk aangovangen 

(1) Voor de o p n e m i n g en he t onderzoek , bij art. 35 der w e t 
voorguscbreven , k u n n e n de mode l l en L e t t . E — le d i e n e n . W a n 
neer er geene f raude word t gecons ta toc rd , behoef t van di t onde r -
toek geen proces-verbaal o f andere s ch r i f t u r en opgemaakt te w o r 
den (lie 5 4 der In l i eh t i ngen h i e rvo ren . ) 

(2 ) A l hetast z i c h de Con t ro l eu r ze l fs met do opneming . kan 
h i j zich e v e n w e l ook nog door eenen Deurwaardcr doen ve rgeze l l en . 

(3) O f w e l om den C o n t r o l e u r « o o r n o e m d te vergeze l len en ten 
dienste te staan bij de opneming enz . 



76 

met wijk A , beginnende op den bock van de JJoord-
slraat en alzoo die straat iugaande , hebben wij de pa-
tentregisters , die wij bij ons hadden , tegen de ons voor-
komende omstaudigheden vergelijkende , geene gronden 
vau twijfeling gevonden , ten aanzien van de deugdelijk-
beid der aangiflcn van do onderscbeidene door ons op-
volgend bezochte palentpligtigen. 

En verklaren wij voorts deze onze werkzaamheden met 
het huis wijk C. no. 180 , zijnde hot laatsle huis dat wij 
te bezoeken hadden , te hebben besloten , op dato als iu 
bet hoofd dezes gemeld , om vier ure namiddag, zonder 
ergens eeuige onnaauwkeurighcid of fraude te hebben 
kunnen bespeuren. 

Van welke operatie wij hebben opgemaakt het tegen
woordig proces-verbaal , en zulks op tleu eed , door ons , 
bij den aanvang der iu het hoofd dezes gcmelde bedie-
ningen , afgclegd , cn hetzelve le hebben geslotcn tenjare , 
maaud cn dagc als in het hoofd vermcld , om vijf ure 
namiddag. 

Model R. 
AN HER MODEL, ingevolge art. 36 der 

Wet van den 'listen Mei 1819. 

PROCES-VERBAAL. 
In het jaar 183 den hebben wij oudei getcc-

kendcu K, fi . , Controleur (lj (of Beurwaarder) der di
recte belastingen cn A. B. Commissaris (of Agent van 
Policie (of wel Sekrclaiis der gemeente ) als 
door hel gemeente Bestuur van E. . . . , bij schriftelijke 
last van deu , speciaal gecommittecrd tot de bij 
art. 36 der wet van den 21sten Mei 1819 (Staatsblad no. 
34) , gevorderde opneming aan de huizeu , binnen de ge
meente van (2) des voormiddags ten ncgen ure , 
onze werkzaamheden daartoe betrekkelyk aaugevangen 

(I) A l belast z i c h de Cont ro leur z e l f met de o p n e m i n g . k a n 
h y z i c h evenwe l ook n o g door eenen Deurwaarder doen vergeze l len . 

\1) Of w e l om den Con t ro l eu r voornoemd te vergezel len en ten 
dienste te staan b i j de opneming enz . 
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met wijk A , begiuueudo op den hoek van dc Noord-
straat cn alzoo tlio straat ingaande , hebben wij de pa-
tcnlrcgislcrs , die wij bij ons hodden , tegen de ons voor-
koincnde oinstandigheden vergelijkende, geene gronden 
van twijfeling gevonden , ten aanzien van dc deugdelijk-
hcid der aangiftcu van de ondcrsclicidcue door ons op-
volgcnd bezocbte patentpligtigen , tot dat wij zijn gcko
men aan bet huis, gelcekend A , no. 54, benoond door 
J O H A S S I S V . V K G I J Z E H , tcgen wicn wij een spceiaal proces-
verbaal van bekeuring , in dato heden , hebben opge
maakt, (1) als verkoopende goederen van vrcemden oor-
sprong , zonder daarvoor te zijn gepaloutcerd , aan welk 
proces-verbaal wij ons mils deze gedragen. 

Onze opneming vervolgcnde , is ons alles dcugdelijk en 
met de patenlrcg'sters overeenstemmende voorgekomen , 
tot aan hel huis , wijk B , no. 10, bewoond bij N I C O L A A S 

Z W A A I T , tegen wien wij hebben opgemaakt een speoiaal 
proces vcrbaal van bekeuring , in dato heden 12); als zijnde 
door ons bevonden tc zijn tapper eu biljartliouder , terwijl 
bij alleen als tapper was gepatenteerd , eu aan wclk pro
ces-verbaal wij ons mils deze gedragen. 

Onze werkzaamheden, zonder a.mmerkiugen, verder 
Voortgezet hebbende , tot des middags ten twaalf ure , 
als wanneer wij gevorderd waren tot aan bet huis , wijk 
C , no, 19, hebben wij dezelve gestaakt tot heden na
middag , cn dit proces-verbaal alhier geteekend. 

' (Volgcn dc beidc onderteekeningen). 
Ten jare , maand en dage als in het hoofd dezes ge

meld , hebben wij , ten twee ure namiddag, ouzo werkzaam-
hedeu hervat , b'j hot huis ,wijk C , no. 20, bewoond door 
F E B D I S A S D S L O T , eu naauwkeurig onderzoek doendo , bevon
den , dat hij boekverkooper en tevens boekverlmurder was 
cn slechls van een patent als boekverkooper was voorzien , 
tegen wien wij alzoo, in dato heden , hebben opgemaakt 
een spceiaal proces-verbaal vau bekeuring (3; , aan hetwelk 
wij ons mils deze gedragen. 

( I ) Z ie mode l I h i e r v o r e n . 

<2'! Zie mode l I h i e rvo ren . 

(3) Zio mode l M h ie rvoren . 
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Verder voortgaando en gcvorderd tot hel huis, wijk 
C , no. 50 , bewoond bij HEBJTABTS DE REGT , tar. kleer-
maker, bij welke wij in zijne werkplaats yondcu staan, 
ccnige stukken laken , vocrkatoen en dimiet , welko hij 
ons verklaarde aan zijne kalanten tc leveren, die zulks 
verkozen , cn alzoo deze persoon alleen was gepalentccrd 
als klecrmaker en niet als winkclier , hebben wij tegen 
hem opgemaakt cen spceiaal proces-verbaal vau bekeuring 
in dato heden , waar aan wij ons mils deze gedragen. 

Geene andere aaninerkingen te maken hebbende , 
hebben wij onze werkzaamheden voor dezen dag ten (> 
urc geeindigd eu wel aan het huis D , no. 1 cn toen 
het tegenwoordig verslag of proces-verbaal opgemaakt 
op den eed , door ons afgclegd , bij den aauvang onzer 
hicrboven gcmelde bedieuingen cn heteelve gcslolon cn 
geteekend , ten jare, maand cn dage als in bet hoofd 
dezes gemeld , om 7 ure namiddag. 

Model S. 

BEKEURING ter zake van overtreding van tabel 
15 der wet van den 2lslen Jlei 1819 (pnblicke 
vermakelij kheden). 

E e n m u z i c k p a r t i j z o n d e r p a l e n I. 

PROCES-VERBAAL. 
Verklaren wij ondcigclcekcnden (zie het hoofd van 

model A) dat w ij waren onderrigt, dat er in de groote 
Socicleit , op de markt , te dezer stede , heden avond wierd 
gegeven eene danspartij , bij inteckening , onder dc leden , 
hebben wij ons vooraf ten kanlore van den Heer Ontvan
ger der directe belastingen alhier, wezen verzekeren , dat 
deswege geene aangiftc gcdaan , noch regt van patent be
taald was , cn ons vervolgens vcrvoegd aan hel lokaal van 
gezegde Socieleit , en vcrzocht de Commissaris van deze 
muziekpartij , of bijaldien dezelve onder dircclie van de 
Commissar issen of Bireclcuren der Socieleit gegcveu wierd , 
laalstgemeldcn , te spreken. Beze , zijnde dc Hecren Jo-
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- en PtgTBii A U C U S T M O L D S * , ingczetenen 
dezer stad , zicli bij oils vervoegd en wij aan lien onze 
kwaliteiten kenbaar gemaakt hebbende , vcrzoohteu wij 
hen ous le willeu vc; toouen bet patent, waarvan zij tot 
he! houden der gezegde muziekpartu, behoorden te zijn voor
zien , waarop zij ons verklaardcu geen patent te hebben , 
dock zich hadden voorgcsteld om het deswego vorschul-
di«dc regt, na ailoop der parlij , te zullen belalen en 
daartoe alsdan de Tcreischte aangifle te zullen doen. Met 
dit anlwoord geen genoegen kuunendo neineu , hebben >v IJ 
gezc«de Heercu J A S S E S en M I L D E R , sprekende tot hen in 
chum persoon , verklaard dat zij in overtreding waren van 
art. 17 en 37 der wet van den 21sten Mei 1819 (Staats
blad no. 34) cn volgens laatstgcmcld artikel, ter zake 
dezer overtreding, waren vervallen in een bocto van met 
minder dan 25 en niet nicer dan 400 gulden , boven cn 
behalvc de voldoening , van bet ter zake van voorschreven 
muzick partij vcrschuldigde patentregt. 

Verklaren wij voorts enz. 

Model T . 
FERZWliGING van zilplaatsen in een 

•paardenspel. 

P R O C E S - V E R B A A L . 
Verklaren wij ondergeteekenden (zie het hoofd van model 

Al dat wij , door de publick aangeplakto biijetten, waren 
onderrigt dat in eene lent, staande op de inarkt alhier, 
heden avond eene vcrlooning van het paardenrijdcrs ge-
zclschapvan B A P T I S T F . L O B E T T E , wonende teParijs, doch 
zich thaus alhier bcviiidende, zonde worden gegeven, 
hebben wij ons vooraf, ten kantore van den Heer Ont
vanger d«r directe belastingen alhier , vervoegd , cn inzago 
genomen van de aaugifle , welke voor het regt van pa
tent , voor deze vertooning gedaan was , on waarnit ous is 
^ebleken , dat door gcmelden Heer L O R E T T B , was aangege
ven » tc verlooucn eene reprcsentatio van zijn paardenrij-
-> dersgezclschap , heden den in eene tent , slaando 
» op d°e inarkt dezer stad , en waarin zich bevinden 



evcrwre-» zitplaatsen ;>> dat wij ons vervolgens naar UU 
S h e ^ e n , alwaar zijnde , verzocl.ien 
W J J aan deu Heer E U I L E Huaois (zich opdoeude yoor len 
Heer L O R F T T E die volgens zijn zegyen afweaig was) na len. 
met onze kwaliteiten le hebhen bekend gemaakt , ons de 
toegaug tot zijuc thans nog ledige tent lc wBlen verlee-
nen ten emde bet getal zitpkatsen yoor de annschoowers 
bestemd en welke bet lokaal beyalte , optcncmcu , me. 
rerzoek ons by deze opneming te willcn yergczellcn , waar-
aanhy yoldeed Alzoo oyergaaude tot <le bedoeldeopuemina , 
bcvoiidcn wy dat den eersten rang beyatle 190 zitpkatsen 
den tweeden rang beyalte . . . . . 80 v 
den derdeu » of gallery . . . . 50 » 
don vierden rang , als alien plaalsen om to 
staan , beyalteude nihil 

., . t c z a m e « • • • 320zitpkatsen. 
elke zitplaats van zes palmcu breed te , zoo als dezelve 
door ons in tegenwooi digheid van gezegden Heer D U B O I S , 

met eene INederlandsche el, zijn uitgcmeleu. 
Waarna wij van deu Heer B A P T I S T E L O R E T T E , (die in-

tusschcu aangekomea was) vertooning hebben revorderd 
en verkregen vau zijn patent , en hetzelve conform aan 
de door hem gedane eu hiervoren vcrmelde aangifle be-
viudende , deden wij aan denzelven Heer L O R E T T E opmer-
ken, dat liij zijue tent slechts op 250 zitplaatsen had aan
gegeven , terwijl er recel 320 door ous zijn opgenomeu en 
bevouden ; waarop hij ons anlwoordde , dat er deergaans 
met meer, maar dikwijls nog veel minder dan 250° zit
pkatsen bezcten wierdeu , en hy dus mcende zich aan Peen 
iraude te hebben schuldig gemaakt. Dit auhvoord ons 
met aannemelyk zijnde vooigekomen, vermils bet patent
regt met geheven wordt naar het getal zitplaatsen welke wor
den bezet , maar wel naar dat hetwelk bet lokaal , waarin 
de vertoouing gegeveu wordt, bevat , hebben wij aan den 
meergemelden Heer B A P T I S T E L O I I F . T T E , sprekende tot hem 
in eigen persoon , vei kkard , dat hij art. 37 der wet van 
den 21sten Mei 1819 (Staatsblad no. 34), had overtreden 
en volgens hetzelve iu eene boete was vervallen vau niet 
minder dan 25 eu met meer dan 400 gulden, onveriniu-
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dcrd dc oplegging van het te min betaaldo patentregt. 
Verklaren wij voorts enz. 

Model U. 
VE RZTFI.TG 1NG van een gedeelte van het 

bedrag der entreegelden in een spel. 

PROCES-VERBAAL. 
Verklaren wij ondergelcekenden enz. (Zie het model 

A) dat wij hadden bemerkt dat door den Stads omroeper 
afgekondigd was , dat iu eene kamer van dc herberg de 
•wilte Leettw , bewoond bij J A C O B U S V A N Y E L S E . I alhier , 
een kabinet van scbilderijeu , van heden af voor een ieder 
zoude te zien zijn , des voormiddags vau 9 tot 12 ure en 
des namiddags van 2 tot G ure , wij ons vooraf ten 
kantore van den Beer Ontvanger der directe belastingen 
alhier hebben vervocgd eu inzage hebben genomen vau 
de aangii'tc , welke voor deze vertooning gcdaan was , en 
waaruit ous is gebleken dat door R E I K I E B V A N B E R Kooc, 
wonende te Z. . . . , doch tijdtlijk alhier vcrblijvende, 
was aangegeven , ecu kabinet vau schilderijen , geduren-
de de dagen van den 15den , lGden en 17dcn dezer, te 
zullen ten toon slcllen in gezegde herberg , cn zulks in 
eene zaal, zonder zitplaatsen en tegen ecu eatreegeld 
van bcuedeu de 30 cents per persoon: dat wij ons vcr-
volgeus naar dit lokaal hebben begeven en tegenwoordig 
zijn geweest bij het binnenkomen van den Heer C O R K E L I S 

J » B V R I E S met bijhebbeud gczelschap , cn van P I E T E R B E 

G B A A F met zijne vrouw , voor alle welke j crsonen , door de 
vrouw van gezegden V A N B E R Kooc. , die aan de deur met den 
ontvangst der entreegelden scheen bclast tc ziju , voor 
toelatings-prijs wierd gevordcrd 50 centen per persoon : 
deze bevinding ons de vcrpligtiiig opleggeiulc een nader on
derzoek te doen, vorderden en vcrkregen wij van den even-
genoemden V A U B E R Kooc, die wij in een afzonderlijk vcr-
trok riepen en met onze kwaliteiten bekend maakten , visio 
van zijn patent , hetwelk wij overeenkoinonde met de 
gezegde door hem gedane aangifte bevindende , aan den
zelven deden opmerken , dat wij hadden gchoord en gczien 
dat door bovcngemcldon Ileeren, zoo voor hen als voor huubij-
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hcbbcnd gczclschap 50 centen entree per persoon, door 
zijne vrouw waren gevordcril cn ontvangen, terwijl hij , 
blijkens zijn patent bad gedeclareerd , dat het entreege'ld 
per persoon beneden dc 30 centen bedrageu zoude ; daar 
hij ons te dien aanzien geeue voldoende redeu konde bij-
brengen , hebben wij aan meergemelden V A I T D E B K O O O , 

sprekende tot hern iu eigen persoon : verklaard, dat hij art. 
37 der wet van den 2lsten Mei 1819 {Staatsblad no. 34) 
had overtrcden eu volgens hetzelve in eene boete was 
vervallen van niet minder dan 25 en niet meer dan 400 
gulden , boven cn bchalve de betaling der verhooging van 
het patentregt voor de hoogere prijs der plaatsen in gc-
zcgd lokaal. 

Verklaren wij voorts enz. 

Model F. 
FRAUBULEUSE AANGIFTE van eene 

vertooning in een lokaal met zitplaatsen, 
aangegeven voor geen zitplaatsen te be-
vallen. 

P R O C ^ V E R B A A L 
Verklaren wij ondcrgetcekenden (zie het hoofd bij mo

del A) dat wij door dc uitgegeven biijetten aan dchuizen 
der ingezetcuen dezer gemeente , waren onderrigt, dat in 
eene kamcr, ten huize van JOSEPHi s D E B L O B alhier, 
eene vertooning van marionnettcn zoude plaats hebben , op 
heden en volgeude dagen , onder directie van H D B E B T U S 

V A S D E B Bor.s , wonendc te AT , doch tijdelijk 
in deze gemeente verblijvendc, wij ons vooraftcn kantore 
van den Beer Ontvanger der directe belastingen alhier 
hebben vervoegd , en inzage hebben genomen van de aan
gifle tot dat einde gedaan , waaruit ons is gebleken , dat 
door evengemelden Y A M D E R B O E S was gedeclareerd , dat hij 
op twee achtereenvolgende dagen, den 10 en 11 dezer , 
zoude geven eene vertooning van marionnettcn in eene ka
mcr , ten huize van J . D E B L O B alhier , waarin zich geene 
zitplaatsen bevonden en tegen een entreeprijs van 35 centen 
per persoon; dat wij ons vervolgens heden des avonds om 
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zes ure naar dat lokaal hebben begeven en van den ge
zegden V A S D E R D O E S , na hem onze kwaliteiten to hebben 
kenbaar gemaakt, toegang tot het lokaal, waarin hij de 
bedoelde vertooning gaf, verzocbt te willen verlecncn , 
waarin hij , niet zonder veel tegenspraak , bcwilligde. In 
hetzolvc gckomen zijnde en bevindende dat dertigpersonen 
gezcten waren op plaukcn , welke op tonncn waren gelegd , 
om alzoo tot zitplaatsen te dieneu , vroegen en verkregen 
wij van den mecrgcmeldcn V A S D E R D O E S vertooning van zijn 
patent; waarop wij hem deden opmerken , dat hij had gede
clareerd zijne vertooningen te zullen geven in een lokaal , 
zonder zitplaatsen, en echter een aantal aanschouwers 
werkelijk gezcten waren , ten gevolge waarvan het door 
hem, voor deze vertooning, vcrschuldigde patentregt naar 
een booger tarief zoude zijn berekend en betaald , in-
geval zijne aaugifte naar behoorcn ware geschied; waar
op wij ton autwoord ontvingen , dat hij vermeende niot 
tegen de wet te hebben gezondigd , uitboofde de planken . 
waarop eeuige aanschouwers zich Iiadden geplaatst, niet 
als eigenlijko zitplaatsen, zoo als de wet die bedoelde, 
kondeu worden aangcmerkt; met deze veroutschuldigiMg 
ons niet kuuuende vereenigen , aangczieu de wet omtreut 
de aard en dc construclic der zitplaatsen geen de minste 
onderscheid daarstelde, hebben wij aan mecrgcmeldcn 
HcRERTr/s V A S D E R D O E S , sprekende tot hem zelve , ver
klaard , dat hij art. 37 der wet van deu 21sten Mei 
1819 (Staatsblad no. 34) had overtrcden en volgens 
hetzelve in eene boete was vervallen vau niet minder 
dan 25 cn niet mcerder dan 400 gulden , boven cn be-
halve de voldoeniug van het meerdere patentregt, naar 
het hooger tarief § 3, a van tabel 15 , gcvoegd bij even-
beroepen wet. 

Verklaren wij voorts enz. 

Model W. 
BEKEURING van een sehipper, varende zon

der meetbrief of patent. 

PROClis^VERBAAL. 
Verklaren wij ondergeteekcuden enz. , dat wij in dienst 
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zijnde aan dckaai dezer stad , aldaarzagen liggen een aan 
ous onbekende overdeklc poonscliuit, van achtcr ten op-
schrift voerende de Jonge Alida van Rotterdam ; dat 
wij ons aan boord van dit vaartuig begaven cn aan een 
zich op het dck bovindende persoon vroegen , van waar 
dit vaartuig kwam en door wien hetzelve gevocrd wierd , 
ten antwoord bekomen hebbende , dat hij self sehipper 
op hetzelve en Anr KOLTS genaamd was , te Rotterdam tc 
huis behoorde cn met zijn vaartuig ledig scheeps was gc
komen van D . . . . , met oogmerk om alhier eene la
ding intenemcn , maaktcn wij hem met onze kwaliteiten 
bekend , te gelijker tijd vertooning van zijn patent , mits
gaders van zijnen meetbrief vragende , waarop wij ten 
antwoord ontvingen : dat hij dcnlGdenMei 1. 1. uit. D . . . , 
weggevaren was , alwaar toen de patentcn nog niet 
waren uitgegeven, en in geen maand te huis was 
geweest, zoodat hij zich nog van geen patent had kun
nen voorzien ; met dit antwoord geen genocgen kunnende 
ncmen , gaven wij aan mcergemelden sehipper Anr H O 
LTS- , in persoon , le kenneu , dat ingeTolge § 4 en 5 van 
tabel 16, gcvoegd bij do wet van den 6den April 1823 
(Staatsblad no. 14) de aangifle der scbippers tot vcr-
nieuwing van patent moet plaats hebben bij den aan-
Tang des diensljaars , dat is , naar luid van art. 2 der wet 
van den 16den Junij 1832 (Staatsblad no. 30) op 1°. Mei van 
ieder jaar cn kan geschieden ter plaatse , alwaar het vaar
tuig op dat tijdstip gclegen is , en , ten zij ceue te omlcr-
nemene reis hiertoe vrocger verpligt , niet later dan den 
15den Mei van elk jaar , zoodat wij zijne verontschuldiging 
niet konden aannemcn , maar hem integendeel vcrklaar-
den , dat hij in overtreding was van bovengemelde §§ 4 
en 5 der Toorsz. tabel en uit krachte Tan § 40 dcrzelvc , 
tabel, had beloopen de boete Tastgcstcld bij art. 37 der 
wet van den 21sten Mei 1819 (Staatsblad no. 34) , bedra
gende teu minstc 2b" cn niet meer dan 400 gulden , bo-
Ten en bchalve de voldocning van het door hem verschul-
digde patentregt. 

Yerklaren wij voorts enz. 
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Model X. 

BEKEURING ten gevolge van de verificatie van 
de capaeileil eens vaartnigs. 

PROCES-VERBAAL. 
Verklaren wij onilorgetcekenden enz. dat wij , vergczeld 

vau NICOIAAS GAST , Sclieepsmcter en Ykmeester der 
schepen TOOT het regt Tan patent, ons hebben begeTen 
aan boord ran de gaffelschuit DE JOSGE PIETER , ge-
Toerd door sehipper JAU YAK ZOK , te huis behoorende 

t e M en thans liggende in do Zuidcr-haven te 
§ ( alwaar zijnde en sprekende tot "WILIEK 
DE WIJS , die ons zeide te zij u de kuccht Tan gezegde J K T S T A B 
Zoa cn bij afwezigheid yan zijnen meester met het beheer 
over diens yaartuig belast, en na hem met onze respective 
kwaliteiten te hebben bekend gemaakt , van hem hebben 
gevordcrd cn rerkregen vertooning van zijn patent , waar-
uit wij zagen , dat de aard cn constructie van het gezegde 
Taartiiig, en de uiterlijke kenteckenen , daarvan met het 
patent "overcenkwamen , zoo als ook den naam vau den 
sehipper en de plants , alwaar hetzelve to huis bohoorde , 
zijnde dit vaartuig, volgens hot patent, afgegevenden . . , 
onder no te M , groot 57 tounen , en 
nademaal wij vermoedden , dat de aangii'te van de ca-
paciteit des vaartnigs niet naar behooren was geschied , 
verzochten wij gezegden I E WYS ons to vergezellen eu 
behulpzaam tc zijn m de verificatie en nameting van zijn 
gemeld vaartuig , weBke wij , uit krachte van § 15 vau 
tabel 16, gcvoegd bij de wet van den 6den April 1823 
(Staatsblad no. 14), vvenschten tc Terrigtcn. Bier in be-
willigd hebbende zijn wij tot dc gezegde nameting, op 
den voct der deswege beslaande iuslructien, ovorgegaan 
en hebben na naauwkeui igc- berekeniny bovouden, dat 
het gezegdc gaffelschip de Jonge Pieter inhield 65 
tonnen en alzoo 8 tounengrooter was dan door den sehip
per was aangegeven , cn op zijn patent vermcld stond. 

Weshalve wij aan sehipper JAH VAS Zos , steeds spre
kende tot zijnen knecht "VVIELSM DE W Y S , hebben aange-
zegd , dat hij in overtreding was van § 4 der voorsz. ta
bel. , cn uit krachte van % 40 derzclve had beloopen de 
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fen ? ? U , b i j 3 7 d c r w e t T a n d e n 21sten Mel 
1819 (Staatsblad no. 34), bedragende ten minste 25 en 
met meer dan 400 gulden , boven en bebalve de beta
ling van het mccrdcre patentregt, vvaaraan bij door de 
grootcre capaciteit van zijn vaartuig is ondervvorpen. 

Jin nademaal do bekeurde ons verklaarde , buiten staat 
tc zijntot bet slcllcnvan eenen beboorlijken borgto«t voor 
de voldoenmg van de door hem te min betaalde patent
regt mitsgaders voor deverbeurde boete , hebben vvij hem 
gedeclareerd , dat wij zijn vaartuig bier boven omschre-
ven, daarvoor in beslag namcn, en onder de bewaring 
gingen stel cn van den Heer Ontvanger der belastingen al
hier, die deze met ons als zoodanig zal ondertcekenen (1) 

Verklaren wij voorts enz. ' 

Model T. 
MISBRUIK van eene acte van vrijstellinq , door 

een onbelasl vaartuig- tot een belastbaar einde te 
gebruiken. 

P R O C E S - V E R B A A L . 

Yerklaren wij ondergcteekenden enz. dat wij ons in 
™ f a

1

n C e ^Tindende op deu hoogeuweg, langs het 

kanaal loopendevan P " \WLXC T J

U 

in. hetzelve varende vonden een open 
vaartuig , toebchoorende aan den HeerMARms ne BRCTH , 
cerlooijcr, te M dat wij den persoon die 

hetze ye besluurde en wij voor een knecht van deneven-
gemclden Heer DE B R C T J erkenden , zonder echter zijn 
naam te weten , met opgavc onzer kwaliteiten, toeriepen 
aan wal te leggen , vvaaraan hij ondanks onze hcrhaalde 
aanmamngen niet voldeed , bewerende dat hij niets Pela-
d e n h a d e n M terugkecrde; daar 

(I) De in beslagneming yan het vaartuig kan alleen dan plaats 
hebben, wanneer een sch.ppcr bniten de plaats van zijn vast 
verbyf of van de ya.te legplaats des vaartuig,, „f w e l bnilen de 
plaats, alwaar hi, zijn bedrijf gewoonlijk uuoefent, wegen, ver-
kortmg van 's R,,k. regt, of ook wegens contravenfien tegen de 

? ™°' e U l ' vertoonen van zijn patent, wordt bekeurd en geen borg kan stellen. 

file:///Wlxc
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wij duidclijlc zagen dat ecnige hceren cn dames zich it! 
dat vaartuig hevonden , die daarmcde vcrmocdelijk een 
plaisiertochljc te water deden , begaven wij ons dadclijk 
naar M bij den gemcldcn Heer MARIN cs 
DE BBUTS , cn gavon aan dien Heer in persoon , na hem 
met onze kwaliteiten te hebben bekend gemaakt, van ons 
wedervaren verslag , met verzoek ons bet patent te willen 
vertoonen, van welke hij voor het voorzeide vaartuig 
moest zijn voorzien , waarop hij ons ter hand stelde eene 
acte van vrijstelling van bet patent , algegcven door den 

in dato no 
voor eene opene schouw , dienonde tot aauvoer van grond-
stoffen voor gezegde fabrij k , met welk stuk wij verklaar-
don geen genoegen to kunnen nemon , uithoofde den ver
voer van personen , met zijn opgemeld vaartuig , hetzelve 
aan het regt van patent ondervvierp , zoo dat do evenge-
melde acte van vrijstelling niet meer geldig was. Wes-
halvc wij aan den Heer MARINUS DE BUOYS voornoemd , 
in eigen persoon , hebben aangezegd , dat bij in overtre
ding was van § 29 van tabel 10 , gcvoegd bij dc wet van 
den 6dcn April 1823 (Staatsblad no. 14), cn nit krachte 
van' § 40 van gezegde tabel, had beloopen de boele , vast-
gesteld bij art. 37 der wet van den 21sten Mei 1819 (Staats
blad no. 34) , bedragende ten mi Bate 25 en ten hoogste 
400 gulden , onvcruiiuderd de betaling van het door hem 
vcrschuldigde patentregt. 

Verklaren wij voorts enz. 

Model Z. 
Als voren. — Bekeuring van een sehipper die niet 

aan boord zijns vaartnigs woont. 

PROCES-VEBBAAL. 
Verklaren wij ondcrgctcekcnden enz. dat wij ons op 

heden den 17den January , om 8 ure voormiddag , heb
ben begeven aan boord van de iu de kaai alhier ter 
overwintering Bggende poonschuit de drie gebroeders , 
gevoerd door BAREHD VEBMORKEN , cn alhier te huis be-
hoorende , welke schuit wij geheel onbewoond en de luiken , 
mitsgaders bet voor- en achtcronder zorgvuldig gesloten 
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Von Jen: zoodat wij ons al dadelijk verpligt zagen , terug 
te keeren on nadere information , ten aanzien yan het ver-
blijf des gedachten schippers intewinnen , met dat gevolg 
dat wij van den Heer LODEWUK MEIJER , wijkmcester van 
wijk B dozer stad , vcrnamcu , dat voornoemde sehipper 
met zijne vrouw eu twee kindcren , eene kamer ten huize 
van deu liininerman JOUAITSES DE KOK , alhier , gedurende 
de wintermaanden , bewoonde; dat wij ons dadclijk , na 
dit onlvangen onderrigt , begaven naar het huis van even-
gemeldcn DE KOK , alwaar wij mcergenoemdeu sehipper 
YERMORHES aantroflen , aan welken wij , na hem onze 
kwaliteiten kenbaar gemaakt eu verzocht te hebben ons 
hetpateut tc vei-toonen , waarvan hij voor zijn bovenom-
schreven vaartuig moest zijn voorzien, hij ons ter hand 
slelde eon patent , afgegeven te den 
onder no ten zijnen naam cn voor zijn voorschreven 
vaartuig , hot welk hij heeft verklaard met zijn huisgezin 
voortdurend te bewoncn , en op onze aanmerking dat bij 
titans eveuwel zijn schuit niet bewoonde, ontviugeu wij 
len antwoord , dat hij voor de strenge koude en uithoofde 
vandeonpasselijkhcidzijnervrouw , zich verpligt hadgezien 
eene kamer bij dc week te hnren , met stellig voornemen 
om , zoodia hij zoude kunnen varen , dadelijk wederom 
zijn huisgezin aan boord van zijn vaartuig ovcrtebrengen. 
Beze rcdenen van vcrontschuldiging door ons niet kun-
nende aangenomen worden , hebben wij gcmelde BARESD 
YERHORREV , sprekende tot hem zelve, aangezegd , dat hij 
in overtreding was vau § 29 van tabel 16 , gcvoegd bij 
de wet vau den 6dcn April 1823 (Staatsblad no. 14) in 
verhand met art. 12 der wet van den 16den Junij 1832 
(Staatsblad no. 30) , volgens welkc laatstberoepene wets-
bepaling hij aan een verminderd regt is ondcrworpen ge-
worden , uithoofde hij had gedeclareerd zij n vaartuig met 
zijn huisgezin voortdurend te bewonen , zoodat hij uit 
krachte van § 40 van gezegde tabel 16 , had beloopen de 
boete, vastgcsleld bij art. 37 der wel van den 21sten Mei 
1819 (Staatsblad no. 34) , bedragende ten minste 25 en 
ten hoogslo 400 gulden, onverminderd de betaling van 
hel door hem verschuldigde patentregt. 

Yerklaren wij voorts enz. 



CIJLINDER T A F E L 
T E R 

BEREKENING VAN BEN INHOUB IN KANNEN E> 
BUIZENBSTE B E E L E N EENER KAN 

V A S 

LAING W E R P I G ROINDE V A T E N 

(CIJLIJYDEKS) 

VAS 

EEN XEDERLJNDSCH DUIM HOOGTE OP DEN rOE'f 

rAN EEN DUIM TOT 5 ELLEN MJDDELL1J tYS. 



DO 

GEBRTjlK VAN DE CIJLINBEB T A F E L . 

Roe.ijing eener toer-nf iverkkitip in eene bronwerij. 

1. Ncemt de groolstc brcedlevan de oppervlakte of hot bo-
vensle gedeelte der kuip, - Tcrondcrstcld. 212 duim. 

2. Vervolgens de tcgenovergesteldc middcllijn , 
veronderslold 210 » 

3. Verrigt dezclfdo bewerking opdenbodcm 
der kuip 1°. . . 215 » 

2°. . . 215 » 

te zamcn. . . . 852 duim. 
Necmt daarvan het viorde , zijndo 213. Ziet nu in do 

cijlindcr tafcl op 2 cl 13 duim , dau zult gij vinden 35G33. 
Necint nu de hoogte of diepte van de kuip , 

(naar den losseu bodcin uitgeuomen te hebben) , vcron-
dersteld 84 duim 
waarvan voor den losseu bodcm wordt afgctrokkon. 5 » 

blijft . . . 79 duim 

BEREKENING. 

Vcrmenigvuldigt het in de cylinder tafel gevoudcne gc-
lal van 35633 
met dc diepte . 79 

320697 
249431 

28,15,007 
Zoo zult gij vinden dat de kuip groot is 28 vaten, 15 

ka iinen. 
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Dezelfdc operatic liecft plaats voor allcrlei soort vait 
kuipen, ouverschillig tot welk oogmerk ook gebczigd : 
dc altrekking van 5 duim voor den losscn bodem heeft 
echler alleen plaats voor de rocr- of werkkuipen in de 
brouwerijen. 

De meting van alle vierkante of langwerpig vierkante 
bakken, kan zonder bebulp van eene tafel , op do navol-
gondo wijzo geschieden. 

Verondcrstelt dat de bak laug is. . . . 4,66 duim 
breed. . . . 2,77 » 

,1262 
3262 
932 

uilkomst dor vcrmcnigvuldiging 129082 
hoogte of diepte. . . .21 

129082 
258164 

27,10,722 
Zoodat de bak iuhoud 27 vaten 11 kanncn (de brcuk 

van jglste voor ecu gchecl gcrckend). 



middelijn 
der 

cijiinders 
inhoud. 

middelijn 
der 

cijiinders 
inhoud. 

middelijn 
der 

cijiinders 
inhoud. 

el duim 
0 01 
0 02 
0 03 
0 04 
0 05 
0 Ofi 
0 07 
0 08 
0 09 
0 10 
0 11 
0 12 
0 13 
0 14 
0 15 
0 16 
0 17 
0 18 
0 19 
0 20 
0 21 
0 22 
0 23 
0 24 
0 25 
0 20 
0 27 
0 28 
0 29 
0 30 
0 31 
0 32 
0 33 
0 34 

kan. lOOOsfe 

0 001 
0 003 
0 007 
0 013 
0 020 
0 028 
0 038 
0 050 
0 064 
0 079 
0 095 
0 113 
0 133 
0 154 
0 177 
0 201 
0 227 
0 254 
0 284 
0 314 
0 346 
0 3S0 
0 415 
0 452 
0 4a 1 
0 531 
0 573 
0 616 
0 661 
0 707 
0 755 
0 804 
0 855 
0 908 

el duim 
0 35 
0 36 
0 37 
0 38 
0 39 
0 40 
0 41 
0 42 
0 43 
0 44 
0 45-
0 46 
0 47 
0 48 
0 49 
0 50 
0 51 
0 52 
0 53 
0 54 
0 55 
0 56 
0 57 
0 58 
0 59 
0 60 
0 61 
0 62 
0 63 
0 64 
0 65 
0 66 
0 67 
0 68 

/ t rm.lOOOjfe 

0 962 
1 018 
1 075 
1 134 
1 195 
1 257 
1 320 
I 385 
1 452 
1 521 
1 590 
1 662 
I 735 
1 810 
1 886 
1 964 
2 043 
2 124 
2 206 
2 290 
2 376. 
2 463 
2 552 
2 642 
2 *734 
2 827 
2 922 
3 019 
3 117 
3 217 
3 318 
3 421 
3 526 
3 632 

el duim. 
0 69 
0 70 
0 71 
0 72 
0 73 
0 74 
0 75 
0 76 
0 77 
0 78 
0 79 
0 80 
0 81 
0 82 
0 83 
0 84 
0 85 
0 86 
0 87 
0 88 
0 89 
0 90 
0 91 
0 92 
0 93 
0 94 
0 95 
0 96 
0 97 
0 98 
0 99 
1 00 
1 01 
1 02 

kan. IOOOJ/P 

3 739 
3 848 
3 959 
4 072 
4 185 
4 301 
4 418 
4 536 
4 657 
4 778 
4 902 
5 027 
5 153 
5 281 
5 411 
5 542 
5 675 
5 809 
5 945 
6 082 
6 221 
6 362 
6 504 
6 648 
6 793 
6 940 
7 088 
7 238 
7 390 
7 543 
7 698 
7 854 
8 012 
8 171 
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middelijn 
der 

cijiinders 
inhoud. 

middelijn 
der 

cijiinders 
inhoud. 

middelijn 
der 

cijiinders 
inhoud. 

el duim 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 0 
1 11 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
1 3 6 

fian ! 0 0 0 st, 
8 3 3 2 
8 4 9 5 
8 6 5 9 
8 8 2 5 
8 9 9 2 
9 1 6 1 
9 3 3 1 
9 5 0 3 
9 6 7 7 
9 8 5 2 

1 0 0 2 9 
1 0 2 0 7 
1 0 3 8 7 
1 0 5 6 8 
1 0 7 5 1 

1 0 9 3 6 
11 1 2 2 
11 3 1 0 
11 4 9 9 
11 6 9 0 
11 8 8 2 
1 2 0 7 6 
1 2 2 7 2 
1 2 4 6 9 
1 2 6 6 8 

1 2 8 6 8 
1 3 0 7 0 
1 3 2 7 3 
1 3 4 7 8 
1 3 6 8 5 
1 3 8 9 3 
1 4 1 0 3 
1 4 3 1 4 
1 4 5 2 7 

el duim 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 9 
1 4 0 
1 4 1 
1 4 2 
1 4 3 
1 4 4 
1 4 5 
1 4 6 
1 4 7 
1 4 8 
1 4 9 
1 5 0 
I 5 1 
1 5 2 
1 5 3 
1 5 4 
1 5 5 
1 5 6 
1 5 7 
1 5 8 
1 5 9 
1 6 0 
1 6 1 
1 6 2 
1 6 3 
1 6 4 
1 6 5 
1 6 6 
1 6 7 
1 6 8 
1 6 9 
1 7 0 

kan iOOt\»tt 

1 4 7 4 1 
1 4 9 5 7 
1 5 1 7 5 
1 5 3 9 4 
1 5 6 1 5 
1 5 8 3 7 
1 6 0 6 1 
1 6 2 8 6 
1 6 5 1 3 
1 6 7 4 2 
1'6 9 7 2 
1 7 2 0 3 
1 7 4 3 7 
1 7 6 7 1 
1 7 9 0 8 
1 8 1 4 6 
1 8 3 8 5 
1 8 6 2 7 
1 8 8 6 9 
1 9 1 1 3 
1 9 3 5 9 
1 9 6 u 7 
1 9 8 5 6 
2 0 1 0 6 
2 0 3 5 8 
2 0 6 1 2 
2 0 8 6 7 
2 1 1 2 4 
2 1 3 8 2 
2 1 6 4 2 
2 1 9 0 4 
2 2 1 6 7 
2 2 4 3 2 
2 2 6 9 8 

el duin 
1 7 1 
1 7 2 
1 7 3 
1 7 4 
1 7 5 
1 7 6 
1 7 7 
1 7 8 
1 7 9 
1 8 0 
1 8 1 
1 8 2 
1 8 3 
1 8 4 
1 8 5 
1 8 6 
1 8 7 
1 8 8 
1 8 9 
1 9 0 
1 9 1 
1 9 2 
1 9 3 
1 9 4 
1 9 5 
1 9 6 
1 9 7 
1 9 8 

1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 3 
2 0 4 

kan 1000 st. 
2 2 9 6 6 
2 3 2 3 5 
2 3 5 0 6 
2 3 7 7 9 
2 4 0 5 3 
2 4 3 2 8 
2 4 6 0 6 
2 4 8 8 5 
2 5 1 6 5 
2 5 4 4 7 
2 5 7 3 0 
2 6 0 1 6 
2 6 3 0 2 
2 6 5 9 0 
2 6 8 8 0 
2 7 1 7 2 
2 7 4 6 5 
2 7 7 5 9 
2 8 0 5 5 
2 8 3 5 3 
2 8 6 5 2 
2 8 9 5 3 
2 9 2 5 5 
2 9 5 5 9 
2 9 8 6 5 
3 0 1 7 2 
3 0 4 8 1 
3 0 7 9 1 
3 1 1 0 3 
3 1 4 1 6 
3 1 7 3 1 
3 2 0 4 7 
3 2 3 6 5 
3 2 6 8 5 
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middelijn 
der 

cijiinders 
inhoud. 

middelijn 
der 

cijiinders 
inhoud. 

middelijn 
der 

cijiinders 
inhoud. 

el duim\ 
2 05 
2 06 
2 07 
2 08 
2 09 
2 10 
2 11 
2 12 
2 13 
2 14 
2 15 
2 16 
2 17 
2 18 
2 19 
2 20 
2 21 
2 22 
2 23 
2 24 
2 25 
2 26 
2 27 
2 28 
2 29 
2 30 
2 31 
2 32 
2 33 
2 34 
2 35 
2 36 
2 37 
2 38 

kan.\m0ste 

33 006 
33 329 
33 654 
33 979 
34 307 
34 636 
34 967 
35 299 
35 633 
35 968 
36 305 
36 644 
36 984 
37 325 
37 668 
38 013 
38 360 
38 70S 
39 057 
39 408 
39 761 
40 115 
40 471 
40 828 
41 187 
41 548 
41 910 
42 273 
42 638 
43 005 
43 374 
43 744 
44 115 
'i 'i 488 

el duim. 
2 39 
3 40 
2 41 
2 42 
2 43 
2 44 
2 45 
2 46 
2 47 
2 48 
2 49 
2 50 
2 51 
2 52 
2 53 
2 54 
2 55 
2 56 
2 57 
2 58 
2 59 
2 60 
2 61 
2 62 
2 63 
2 64 
2 65 
2 66 
2 67 
2 68 
2 69 
2 70 
2 71 
2 72 

kan. 10UO»/«s 
44 863 
45 239 
45 617 
45 996 
46 377 
46 759 
47 144 
47 529 
47 916 
48 305 
48 695 
49 087 
49 481 
49 876 
50 273 
50 671 
51 071 
51 472 
51 875 
52 279 
52 685 
53 093 
53 502 
53 913 
54 325 
54 739 
55 155 
55 572 
55 990 
56 410 
56 832 
57 256 
57 680 
58 107 

el duim. 
2 73 
2 74 
2 75 
2 76 
2 77 
2 78 
2 79 
2 80 
2 81 
2 82 
2 83 
2 84 
2 85 
2 86 
2 87 
2 88 
2 89 
2 90 
2 91 
2 92 
2 93 
2 94 
2 95 
2 96 
2 97 
2 98 
2 99 
3 00 
3 01 
3 02 
3 03 
3 04 
3 05 
3 06 

*a».I000»<e 
58 535 
58 965 
59 396 
59 828 
60 263 
60 699 
61 136 
61 575 
62 016 
62 458 
62 902 
63 347 
63 794 
64 242 
64 692 
65 144 
65 597 
66 052 
66 508 
66 966 
67 426 
67 887 
68 349 
68 813 
69 279 
69 746 
70 215 
70 686 
71 158 
71 631 
72 107 
72 583 
73 0 62 
73 542 
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middelijn 
der 

cijiinders 
in/wild. 

middelijn 
der 

cijiinders 
inhoud. 

middelijn 
der 

cijiinders 
inhoud. 

el duim. 
3 07 
3 08 
3 09 
3 10 
3 11 
3 12 
3 13 
3 14 
3 15 
3 16 
3 17 
3 18 
3 19 
3 20 
3 21 
3 22 
3 23 
3 24 
3 25 
3 26 
3 27 
3 28 
3 29 
3 30 
3 31 
3 32 
3 33 
3 34 
3 35 
3 36 
3 37 
3 38 
3 39 
3 40 

kan. lOOOife 

74 023 
74 506 
74 991 
75 477 
75 965 
76 454 
76 945 
77 437 
77 931 
78 427 
78 924 
79 423 
79 923 
80 425 
80 928 
81 433 
81 940 
82 448 
82 958 
83 469 
83 982 
84 496 
85 012 
85 530 
86 049 
86 570 
87 092 
87 616 
88 141 
88 668 
89 197 
89 727 
90 259 
90 792 | 

el duim. 
3 41 
3 42 
3 43 
3 44 
3 45 
3 46 
3 47 
3 48 
3 49 
3 50 
3 51 
3 52 
3 53 
3 54 
3 55 
3 56 
3 57 
3 58 
3 59 
3 60 
3 61 
3 62 
3 63 
3 64 
3 65 
3 66 
3 67 
3 68 
3 69 
3 70 
3 71 
3 72 
3 73 
3 74 

kan. lOOOs/o 

91 327 
91 863 
92 401 
92 941 
93 482 
94 025 
94 569 
95 115 
95 662 
96 211 
96 762 
97 314 
97 868 
98 423 
98 980 
99 538 

100 098 
100 660 
101 223 
101 788 
102 354 
102 922 
103 491 
104 062 
104 635 
105 209 
105 78-4 
106 362 
106 941 
107 521 
108 103 
108 687 
109 272 
109 858 1 

el duim 
3 75 
3 76 
3 77 
3 78 
3 79 
3 80 
3 81 
3 82 
3 83 
3 84 
3 85 
3 86 
3 87 
3 88 
3 89 
3 90 
3 91 
3 92 
3 93 
3 94 
3 95 
3 96 
3 97 
3 98 
3 99 
4 00 
4 01 
4 02 
4 03 
4 04 
4 05 
4 06 
4 07 
4 08 

kan.\000slc 

110 447 
I U 036 
111 628 
112 221 
112 815 
113 411 
114 009 
114 608 
115 290 
115 812 
116 416 
117 021 
117 628 
118 237 
118 847 
119 459 
120 072 
120 687 
121 304 
121 922 
122 542 
123 163 
123 786 
124 410 
125 036 
125 664 
126 293 
126 923 
127 556 
128 190 
128 825 
129 462 
130 100 
130 741 
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middelijn 
der 

cijiinders 
inhoud-

middelijn 
der 

cijiinders 
inhoud. 

middelijn 
der 

cijiinders 
inhoud. 

el duim 

4 09 
4 10 
4 11 
4 12 
4 13 
4 14 
4 15 
4 16 
4 17 
4 18 
4 19 
4 20 
4 21 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
4 31 
4 32 
4 33 
4 34 
4 35 
4 36 
4 37 
4 38 
4 39 

kan.JOOOste 

131 382 
132 025 
132 670 
133 317 
133 965 
134 614 
135 265 
135 918 
136 572 
137 228 
137 885 
138 544 
139 205 
139 867 
H O 531 
141 196 
141 863 
142 531 
143 201 
143 872 
144 545 
145 220 
145 896 
146 574 
147 254 
147 934 
148 617 
149 301 
149 987 
150 674 
151 363 

el duim 

4 40 
4 41 
4 42 
4 43 
4 44 
4 45 
4 46 
4 47 
4 48 
4 49 
4 50 
4 51 
4 52 
4 53 
4 54 
4 55 
4 56 
4 57 
4 58 
4 59 
4 60 
4 61 
4 62 
4 63 
4 64 
4 65 
4 66 
4 67 
4 68 
4 69 
4 70 

kan.JOOOsle 

152 053 
152 745 
153 439 
154 134 
154 830 
155 528 
156 228 
156 930 
157 603 
158 337 
159 043 
159 751 
160 460 
161 171 
161 883 
162 597 
163 3(3 
164 030 
164 748 
165 468 
166 190 
166 914 
167 639 
168 365 
If9 093 
169 823 
170 554 
171 287 
172 021 
172 757 
173 494 

el duim 

4 71 
4 72 
4 73 
4 74 
4 75 
4 76 
4 77 
4 78 
4 79 
4 80 
4 81 
4 82 
4 83 
4 84 
4 85 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
4 90 
4 91 
4 -92 
4 93 
4 94 
4 95 
4 96 
4 97 
4 98 
4 99 
5 00 

kan.JOOOsle 

174 234 
174 974 
175 716 
176 460 
177 205 
177 952 
178 701 
179 451 
180 2u3 
180 956 
181 711 
182 467 
183 225 
183 984 
184 745 
185 508 
186 272 
187 038 
187 805 
188 574 
189 345 
190 117 
190 890 
191 665 
192 442 
193 221 
194 000 
194 782 
195 565 
196 350 



V E R I N I D E I U N G E N 

welke ten gevolge van de invoering van het 
Ne der lan d s c he f f et b oe k van Bur
ger I ij ke regtsvordering, noodzakelijk zijn 
geworden in de AANTEEKESINGES , ten dienste van 
zoodanige amltenaren, bij het vak der in- en 
uilgaande region en accijnsen, aan welke, naar aan-
hiding van art. 320 der algemeene wet van den 
26slen Aug. 1822 , hel doen van dagtaardingen 
en andere justicie/e verrigtingcn, wordt opgedra
gen , le vinden in hel JAAHBOEKJE van 1837 , 

bladzijde 25 , en in de HANDLEIDING , ten dienste 
der Controleurs , Onlvangers en Deurwaarders , 
voor de vervolgingen in zaken van directe belas
tingen , le vinden in hel JAARBOEKJE van 1838 , 

bladz, 1. 



08 

I N D E A A J V T E E K E N I J T G E N B E T R E K K E L I J K 

D E D A G Y A A R D I N G E I T . 

In § 1. 

De exploitcn , signification en andere gcrcgtclijke ak-
leii, zullen in de uiaanden October, November , Decem
ber , Janvarij , Febntarij en Maart , niet mogen ge
schieden voor acht ure des inorgens en na vijf ure des 
namiddags , cn in de overigo maanden van het jaar , voor 
zes ure des morgcus cn na acht ure des avonds. 

In § 9 en 10. 
Indies de exploilcur , noch don gcdaagdc , noch iomaud 

van diens huisgenoolcn aan zijne woonplaats viudt, zal 
hij het afschriit tcrstond ter hand slcllcn aan het Hoofd 
des plnalselijkcn bestuurs of aan den genen , die hem 
vcrvangt , (1) die het oorspronkelijke kosleloos met g e z i e n 
zal moeten ondei lcekencn. Yan deze ter handstelling moet 
door den exploiters melding worden gemaakt, zoo wel 
op de oorspronkelijke dagvaarding als op het afschrift. 

In § 13. 
Daar hot nieuwc tarief van gerogtskoslen nog niet be

staat , kan men zich aan dc tegenwoordigc wijze van be-
rekenen houden (Zie de noot onder cvengcmcldo § 13). 

In § 15. 
Dc strafbcpaling iu deze § vermcld, is bij art. 17 van 

het nieuwc Wctboek bchouden. Overigens kunnen do 
ambtenarcn zich bier tcgen , immcrs gcdecllclijk , waar-
borgen door het exploit dadclijk te doen , zoodia zij het
zelve ontvangen hebben cn niet tot den laatstcn dag van 
den gcslcldcn termiju tc wachtcn : wanneer men dan iu 
het origincel ecnige onregclmalighcid ouldekt, kan cr soms 
nog tijd ovcrig zijn, om bet exploit le heriiieuwen , zon
der in den gcsleldeu termijn tot veischijiuug in regten , 
tc kort te doen. 

(1) Het a f g e v e n d c r k o n i j nan dc lurcn is derbalve a f j c s c l i a f t . 
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ITS DE HANBLE1DING VOOR DE VERVOL
GINGEN ENZ. 

I" § 8-
Het Arrest of beslag. 

2e. Lid. Bij art. 443 vau het nieuwo Wctbock van 
burgerlijke rcglsvordering , is eene soorlgclijko bepaling 
gemaakt , als bij art. 588 van het oucle vvetbosk , in vo-
renataan.de § aangehaald. Volgens eerslboroepen arti
kel is de Deurwaardcr verpligt om dadelijk , of uiterlijk 
op den volgouden <lag van de beslaguemiiig , tot dc mecr 
bijzondero aauduiding der goederen , welke hij in beslag 
iieemt, overtegaau , dezelve , op de daartoe door hem to 
vervaardigen akte of proces-verbaal, naauwkeurig to be-
schrijven , met opgavc vau derzelver getal , govtigt en 
maat, ovcreenkomslig derzelver aard. 

Bij art 442 van bet gemelde nieuwe "VVctbock is ook 
de bevocgdbcid aan den Beurwaarder toegekend oin , het 
zij in bet huis , het zij aan de dcur van den bcslagene , 
bewaarder* te stcllcn , ten einde bet vcrduisteren der goe
deren tc beletteu , terwijl bij art. 450 is bepaald: dat 
tot bewaarders over bet good niet zullen mogen worden aan-
gcstcld de arrcstant zijnde de Ontvanger of zijne eohtgeuoote , 
zijne bloed-cn aanverwanten , lot den zesden grand mge-
sloten , noch zijne bedienden , maar daarentcgen zullen • 
met toestcmining vau den arrestant , de persoon tegen 
wien bet beslag gcdaan is , zijne echlgcnoole , blocd- oi 
aanverwanten en huisgenooten , wanneer zij er iu bewilli-
geu , tot bewaarders kunnen worden aangesteld. 

3de Lid. Volgens de voorsclu if ten van het 3de lid 
van J 8dcrvoormelde handleiding , onllceud uit art. 587 van 
het oude Welboek , wordt de tusschenkomst des Vredereglers 
vercischt om de deuren van de woning des beslagenen te doen 
openen , wanneer dc Beurwaarder dezelve gesloten vindt. Bij 
art. 444 van het nieuwe Wclboek,wordt in dat geval, zoo mede 
wanneer de opening geweigerd wordt vau cenige kaincr Ol 
stuk huisraad, mitsgaders wanneer bij niet tcgenwoordigheid 
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van denbeslageiie,erniemaud gcvonden wordl om hem le ver-
tegeuwoordigeii , alleen de tusscheukomsl gevordord van het 
Hoofd des plaalselij ken besluurs , of ecu lid yan dat hestuur , 
hetwelk hen vervaugt , of van eenen Couimissaris van po-
licie , daartoe door den Burgemecsler aaiigewezeu , welko 
tusschenkorast door den Deurwaarder moot worden in<xe-
roepen. De opening der deurcn en van het huisraad ge-
schiedt in legeuwoordigheid van gemclden plaalselij ken 
amblcnaar , van welke tegenwoordigheid en van hetgcen in 
zijn bijzijn, zal zijn verrigt melding moot worden gemaakt 
in bet proces-verbaal vau beslag , hetwelk , nadat hetzelve 
zal zijn geslolcn , door hem zal oudorteckeiid worden. 

kde Lid. 15ij art. 447 en 448 van meergemeld nietiw 
Wetboek zijn soorlgelijke bepalingen gemaakt , ten aanzien 
van de voorwerpen dio niet in beslag mogcu genomen 
worden , als bij art. 592 en 593 vau het afgeschafte Wet
boek , met dit onderscheid echter. 

1°. dat de boekon , tot bet beroep van de besla»ene 
behoorende , hem moeten worden gelaten tot, de som°van 
twee honderd gulden , te zijner keuze , welk geldbedrag 
ook van tocpassing is op de werktuigen cn gereedschappen 
onder d vau het onderhavigc 4de lid van § 8 Opgenoeind ; 

2°. dat geen beslag kan worden gelegd op den i:i het 
huis van den beslagcnc, voorhanden zijnde voorraad van spijs 
en drank , dienende tot behocfto van het huisgezin , ge-
durende eene maand , zoo min 

3°. als op eene koe , of twee zwijnen , of twee geitcn 
of vier schapen , ter keuze vau den beslagene , met bet 
benoodigde stroo en voeder voor dat vec , gedurendo eene 
maand. 

Me Lid. Bij art. 451 , 452 en 453 van het nieuwc 
Wetboek is ten aanzien van het beslarj op vruchten te 
velde, welke reeds van den grond zijn afgescheiden , bepaald: 

1°. dat de Kantonregter , op vcrzoek van deu execu
tant eu na verhoor of belioorlijko oproeping van den 
geexecutecrde , eenen geschiktcn persoon kan aansteUen , 
ten einde voor de bebouwing of inzameling dier vruchten 
zorg le dragen; 

2°. dat bet proccs-vcrhaal van in beslaguemiiig oogen-
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blikkelijk op de plaats zelve, moet worden opgemaakt , cn 
dat hetzelve , zoo op het origineel als op de kopy , door den 
bewaarder moet geteekend worden. Ingcval hij niet tee-
kenen kan , zal daarvan melding worden gemaakt; 

3°. dat een afschrift van het proces-verbaal aan den 
bewaarder zal worden gelatcn , en ccn ander afsclirift wor
den bcteckend aan den beslagenc of to zijner woonplaats , 
terwijl, bij aldien de beslagene niet tegenwoordig is, de 
beteekening zal gedaan worden aan het Hoofd des gemeen-
tenbestuurs. 

In % 9. 

Van den Ferkoop. 

Isie Lid. Bij art. 462 en 463 van hel nieuwe Wetboek 
van burgerlijkeregtsvordering , is bepaald : dat de verkoop 
der in beslag genoincne goedereu in het openbaar moet 
geschieden op de plaats der in beslaguemiiig zelve , ten 
zij de partijen onderling anders mogten overeeukomeu , of 
de Beglbank , ten verzoeke van de eeno of andere derzelve , 
cn wanneer de onistandigbeden zulks vorderen , eeno an
der© nicer geschikte plaats mogt bepaleu. Be verkoop mag 
geen plaats hebben voor acht dagen cn moet geschioden 
binnen veertien dagen , te rekenen van den dag der in 
beslagneming; in beide gevallen op straffe van vorgoeding 
van kosten, schaden en interessen. Editor kan dezen 
terrniju verkort of verlengd worden bij onderlingc loestcm-
miug van partijen , of ook door cen bevel van den regter. 

Be autoiisatie van den Gouvorneur dor Provincie wordt 
niet te min bij voortduring vereischt , alvorens tot don 
verkoop overtegaan , daar het Besluit van deu 16den Ther
midor , 8ste jaar nog in voortdiuendc werking is. 

3de Lid. In vervanging van de voorschriflon van het 
onderhavig 3de lid vau § 9 is bij art. 464 en volgeude 
des genoemden Wetbocks bepaald : 

1°. dat iu de gemeente , binnen welke de verkoop zal 
geschieden, ter plaatse daartoe bestemd , biijetten zullen 
worden aangeslagen , houdendc aanduidiug vau dc plaats . 
den dag en het uur vau den verkoop , mitsgaders van den 
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aard der voorwerpen, doch zonder bepaalde stuksgewijzc 
beschxijving derzelve ; 

2°. dat die biijetten boTcndien aan bet huis Tan den 
beslagenc , zullen worden aangeplakt; 

3°. dat het aanslaan der biijetten moet geschieden ten 
minste vier dagen roorden rerkoop , ten ware dietermijn 
door de Regfbank inogl zijn vcrkort; 

•4°. dat de Terkoop zal worden bekend gemaakt in eeu 
dagblad Tan de plaats alwaar de rcrkooping zal geschio-
den , en bij gebrek ran zoodanig dagblad , in dat eener 
naburige plaats. Deze bekendinaking wordt ecbter niet 
vereischt, indien het bedrag der in beslag genomene goe
deren blijkbaar minder dan 400 gulden bedraagt; 

5°. dat de verkoop in de gemeente, waar dezelre plaats 
vindt , moet worden afgekondigd , volgens plaatselijk gc
bruik bij Trijwilligo verkoop , en 

6°. dat do Deurwaarder aan den voet ran zijn proces-
Tcrbaal Tan beslag aanteekening zal moeten doen fan den 
gedanen aanslag of aanplakking der biijetten en Tan de 
afkondiging van den verkoop , indien zoodanige afkondi-
ging heeft plaats gehad , waardoor alzoo het opmaken van 
een afzonderlijk procesverbaal van aanplakking (model K 
der Handleiding) komt te verrallen. 
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OPMAKING en sluiling van een Proees-

Verbaal van bekeuring. —. Inschrijving van 

valschhcid. 

Twee Commisen der accijnscn dcclarcrcn proces-ver
baal van overtreding aan eenen bierbrouwer; noodigen 
hem uit om zich tcu kanlore van den Ontvanger op een 
bepaald uur te doen vinden , ton einde bij dc opmaking 
van daar tegenwoordig le zij n; hetzelve , des verkic-
zonde, mede te oudci leckcueu en dadelijk daarvan ecu 
afschrift te ontvangen. 

De bekeurde antwoord: »'dat hij do gevvooute niet had 
om bij de redactie vau eon proces-verbaal te adsisteren en 
dat men hem de kopie aan huis konde bezor^en. » 

De amblenaren begrepen dat het alzoo onnoodig was , om 
zich naar bet kantoor van deu Ontvanger le begeven , cn 
vergenoegen zich met het proces-verbaal ten hunnen 
huize op le maken, doch hebben daarbij de ouvoorzichlig-
heid van iu het proces-verbaal als naar govvoonle te rela
te! en : dat hetzelve ten kantore van den Ontvanger , cn 
in afwezighcid van don bekeurde is opgemaakt eu geslo-
ten. Deze laatslc daar van kennis bekomen hebbende , 
begeeft zich , gcadsisteerd door Notaris en getuigen , leu 
gemelden kantore , constatcert bij legale aclc dat dc 
ambtenaren aldaar , op het uur in het proces-verbaal be
paald , niet geweest waren, cn botwist op dien grond do 
waarheid der daadzakeu bij het proces-verbaal opgegeven. 

De Regtbank tc B waarvoor deze zaak gebragt 
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was , liecl't bij deszelfs vonnis van den 
do volgende gronden aaugevoerd. 

Overwegeude dat bet proees verbaal der ambtctiaren in 
dato , . vaststeit, eene overtreding van art. 
13 der wet van deu 2den Augustus 1822 , daar in bestaande : 
dat de vverkzaamiieden in de brouwerij , welke den 25sten 
om 7 ure des avonds , moeslen ophouden , denzelven dag 
om 8 ure 5 minuten nog niet geeiudigd waren. 

Overwegende dat de middelen van valscbbeid tegen dat 
proces-verbaal door den bekeurde ingebragt, daar in beslaau: 
1° . dat bet valscb is , dat ten 1 ijtie de beamblen de brou
werij bezochten , een der bedienden van dezelve brouwerij 
zich in den ondcrbak zoude begeven hebben en aldaar 
een' tap , welke zicli daar in beyond , zou bebbeu uitge-
trokken , en 2°. dat hot valscb is , zoo als in hot proces-
verbaal staat verm eld , dat zij amblenaren bekeurders zich 
op deu . . . . des nam. om (5 ure zoude begeven hebben , 
ten kantore van den Heer Ontvanger te E cn 
aldaar het gezegde verbaal zoudeu bebbeu gesloten en 
opgemaakt. 

Ovcrwcgendo dat de bijgebragte middelen van valsch-
heid hier boven uiteengezet, geenzins relevant voorkomen , 
daar het ten eenenmale onverschillig is , of in meergemelde 
tap uitgetrokken is geweest, ja dan neen , cn ten anderen 
het insgclijks geheel indifferent is , of dc ambtenaren , 
zich ten kanlore van den Out ranger begeven hebben , op 
het bij proces-verbaal gedesigueerde uur, of op een ander , 
alzoo deze beide daadzaken geenszins dc aan de verwecr-
der ten laste gelegdo overtreding uitmaken , of waar van 
de bestaanbaarheid zoude vcreischt worden , om de over
treding uit tc maken; welke overtreding bier alleen maar 
bestaat in de continuatie der werkzaamheden in dc brou
werij , nadat hot bepaalde uur in dc amplialio van het 
aangifte-biljct uitgcdrukt, om dezelve tc cindigen , alreeds 
vcrloopen was. 

Dat vau loen af de Rcglbank in aanmerking nemende , 
dat iu alle inschrijving van valschheid (inscription en 
jaux\ dc middelen van valschheid van dusdanigen aard 
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moeten zijn , dat voor zoo veel zij bewczen wierden , er 
noodzakelijk uit zoude moeten resulleren de wcdcrlegging 
of gelieele vcrnietiging der daadzaken , welke dc cigenlijko 
overtreding uitmaken. (I) 

Ovcrvvegendc dat ware het anders , namelijk: indien de 
middelen van valschheid iu het oudeihavig geval vrcrden 
geadmitlecrd , men con gansch nultcloos doel zoude be-
reiken door het bewijzen van middelen van defensie, v.an 
welkc het beslnan der zaak zelve in gecnen dcele afhangt: 
on dat men dien ten govolgo ojpeulijk zou verkrachtcn het 
principc van regten : fmslra prohalur , quod probatnm 
non releval : (2) on verder dat men zouder oorzaak of 
nut voor do zaak tot meuigvuldige cn groolc proces-kosten 
zoude aanloiding gcvon. 

De Regt ban k , overcenkomstig do conclusieu van het Pu-
bliek Ministerie , regt doende , vcrklaarl op deze gronden , 
dc middelen van valschheid door den vorweerder inge-
bragt irrelevant cn niet pertinent , dien ten gevolge ver-
klaart, dat zij zijn verworpen en bcveclt dat met de be-
handcliug der hoofdzaak iu do volgende zitting zal wor
den voorlgcgaan. 

Do Regt bank van eci stcn aanleg zilliug houdende te. . . . 
heeft bij vonnis , in hoogor beroep, van den 12den Junij 1828 

t l ) D i t is ook overcenkomstig de wctsbepaling van het Decreet 
van deu Jsten Germinal X I I I jaar, alwaar men in het slot van a r t . 
42 leest: Lea nwyens de faux— ne seroit admit qu'aulant qu'ils 
tendront a juslifierles precenus dela fraudeou des contraventions 
qui leur xont impuliis. Wanneer dcrhalve een bekeurde de valsch
heid van eenigc daadzsak , in het proces-verbaal voorkomende, 
bewijzen wil, b-dioort dut bewijs van dien aard te zijn , dat daa r -
cloor des bekeurdena onschuld aan de hen ten lastc gelegde over
treding, ten vollcn beweznn wordt of altbans daarvan het nood-
wendig gcvolg zijn moet. 

(2) del is zonder nut bewijs tc leveren van datgene 'twelkeene 
andere, reeds bewcaene, onutandigheid niet icegncemt. 
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cn aannemeudo do beweegredenen van den ceivstcu rc^w 
hot vonuis van do Regtbank vau B hierboveV 
vcrmeld , geconfiiuieerd. (1) 

( I ) O l s c h o o n n u deze bc ide vonnissen i n v o o r d c c l der A d m i n i s -
tratie gestagen z i j n en alzoo het bedoeld proces-verbaal is g e h a n d -
haard geworden , zoo zal he t ech le r naauwe l i j k s behoeven gezegd 
te w o r d e n , dat de voren opgcnoemde hande l ing der verbal isantcn 
niet a l leen geene navolg iog v e r d i e n t , maar zelfs ten hoogs ten is 
n f tekeuren j w a n t , v o o r c e r s t , k u n n e n er nadevhand omstandighe-
den o n t s t a a u , die den bekeurde van z i j n voornemen , om n i e t 
b i j de opmak ing tegenwoord ig te z i j n , doen t e r u g k o m e n : (b . v . 
dat h i j ten dage der bekeu r ing ongesteld w a r e , d o c h op d i e n , 
voor de opmaking bepaa ld , z i c h beter bevond) : maar ten tweeden 
e n vooral , bedenke m e n , dat de beeediging van het proces-verbaal 
over al de daadzaken g a a t , i n het relaas v e r v a t , en dat men z i c h 
a l z o o , i n e e n ' zede l i jken z in , aan meineed schu ld ig m a a k t . door 
eene o ics tandigheid met cede te beves t igon , w e l k e men voor z i c h 
zelven bewust is niet alzoo te hebben plaats gehad. 
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UITBETALING EN VER ANTWOORDING VAN T R A K -

TEMENTEN E N RELOONINGEN. 

§. L 
Wijze van belooning. 

De door do Administratie aan liaro amblenaren toege-
kende Taste belooningen , zijn , behalve de toelagen , i n -
demniteiten , biljcl-gclilon, leges en andere toevallige 
inkomsten , tweedcrlei, te weten : 

a. traktemontcn , 

*. percents-gcwijzo belooningen op de ontTangstcn. 

§ 2. 
Wijze van tdtbetaling van vaste traktementen. 

De raslo traktementen worden uitbetaald op traktemcnts-
statcn (model no. 35 complabiliteit) , daargesteld bij de 
Instructio Tan den 30sten December 1826, No. 68 (Verz. 
no. 163) en welke aan de Provincialo GoiiTcrnementen 
worden opgemaakt en maandelijks ter uitbetaliug aan de 
Ontrangers Terzonden. 

In de laatste kolom Tan de traktements-staten , wordt 
in den regel door den amblenaar , die het traktcment 
ontvangt, eigenhandig Toor voldaan geteekend. Deze 
handteekening Toor kwitanlie zal echter kunnen worden 
Terrangen door eeno afzonderlijke kwitantie, ingerigt 
oTereenkomstig model no. 36 (complabiliteit), doch alleen 
Toor ambtenarcn , wier standplaats te Ter rerwijderd is 
ran don met do uitbclaling belasten Ontranger. 

In het algemeen , en bij roorkeur, zullen de staten 
zelve Toor kwitantie moeten worden geteekend. (Art. 8 
der Instructio als boven.) 

De roldaanteekening kan echter ook bij procuratic ge_ 
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schieden, mits daarbij worde overgelegd eene op zegel 
geschrevene , behoorlijk gercgistreerde en door het plaat-
selijk Bestuur gewettigde , algemeene of bijzondere volmagt. 

Zoo wel de algemeene (dat is , -vvanneer dezelve voor 
meer dan eene betaling moet gelden) als de bijzondere 
(dat is , slcchls voor eene betaling diencnde) procuratio , 
moeten bij deu traktemenls-staat worden gevoegd: van 
de eerstgemelde houdt de Ontvanger aanteekening.°(Art. 13 
der Instruclie als boven.) 

§ 3. 
Bepalingen met opzigt tot het zegelregt der trak-

tement-state?i enz. 

Voor de amblenaren wier traktementen meer dan drie 
honderd gulden jaarlijks bedragen , worden afzonderlijko 
staten op zegel opgemaakt, (Res. van den 23sten Julij 
1832, no. 24 b , Ferz.no. 120.) Het zegelregt dezer 
staten , wordt onder bet getal der op iederen staat voor-
komende personen hoofdsgewijze verdeeld en van de uit 
te betalen som afgctrokken. 

De afzonderlijke kwilantien (no. 36, comptabiliteit) 
waarvan in § 2 hier boven gesproken wordt, moelen al 
mede op een zegel van 15 cenlen gescbreven of het daar
van beslaande gedrukto model met een zegel van 15 centen 
heslempcld worileu , ingeval namelyk het traklement van 
den amblenaar nicer dan 300 gulden bedraagt. (Art. 39 
der wet van den I6den Junij 1832 Staatsblad no. 29 , 
Ferz. no. \\3en Res. als boven.) 

Ingeval er bij den traktemcnts-staat ccn afzonderlijko 
kwitantie wordt ovcrgelcgd , zal den amblenaar wien de
zelve heeft afgegeven , bcbalve het zegelregt van 15 cents 
met de opcenten , voor zoodanige afzonderlijke kwitantie 
verschuldigd , nog zij u aandecl behooren te dragen in het 
zegelregt van de traktcment-staat zelve , waartoe do kwi
tantie betrekking heeft. (Res. als boven). 

§ 
Berekening van de bezoldiging van ontslagene of 

voortvlvgtige amblenaren. 

Het traklement van een ontslageu amblenaar, het zij 
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ecrvol, het zij uithoofde ran wangedrag, wordt uithetaald 
tot deu dag , waarop hij zijuc functien hccft waargenomen 
(Res. van itcu 17deu September 18c3, no. 86, Verz. no. 
191). Desgelijks de beloouiug vau eenen voorlvlugligen 
Onhanger , zoo wel over de door hem gedauc eu tc boek 
gestelde ontvangsten tot op het oogeublik zijner verdwij-
ning , als over die , waarvan door hem gecne verantwoording 
gedaan is , docli welke bij dc verificatie van den Contro
leur voor rekening van den Ontvanger gebockt worden. 
(Res. van den 8sten Mei 1828 , no. 74 , Verz. no. 87). 
Intusschcn wordt het bedrag dezer beloouiug overgestoit 
in mindering van het uitgetrokken deficit des voorlvlugligen 
Ontvangeis (Res. van den 8slcn Mei 1828 , no. 74 , Ferz. 
no. 87). 

§ 5. 
Als boven , van overledene ambtenaren. 

Ingeval Tan overlijden eens amblenaars , geen Ontvan
ger zijndo , hebben de ei fge::amen vau deu overledene 
regt op diens traktement over de gcheele maand , waarin 
het overlijden heeft plaats gehad ; terwijl daarentegen do 
opvolger, ofschoon nog in den loop der maand benoemd 
en geiustalleerd , geen aansprraak kan maken op do be» 
zoldiging aan deu post veibondcn , dan tc rekeuen van 
den ecrslcn der daarop volgende maand. 

De erfgenamen der Ontvangeis die percentsgewijze 
belooning genietcn , of ook op vast traktement zijn aan-
gesteld hebben aanspr.aak op die belooning of bet trakte
ment, tot cu met den dag van het overlijden. (Res. van 
den 15deu Maart 1834, no. 202 , Ferz. no. 107). 

§ 6. 
Percentsgewijze belooning. Indemniteilen. 

Bij Koninklijk Besluit van den 18den November 1822 , 
no. 157 (Verz. 1824—no. 84) is dc percentsgewijze belooning 
der Ontvangcrs gercgeld op den volgcudeu voet: 

Van de werkelijke , doch onzuivere , ontvangsten , be-
rekend voor ieder kautoor afzonderlijk (Res. van den 
Isten Maart 1823, no. 2 , Ferz. no. 45): 
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T a n f 1 tot en mot f 3.000 . . 5 p. c. 
boven do 3.000 » » » 10.000 . . 4 . » 

» 10.000 » » » 20.000 . . 3 . » 
» 20.000 » » » 100.000 . . 2 . » 
» 100.000 » » » 200.000 . . 1§ . » 
» 200.000 » » » 300.000 . . 1 . » 
» 300.000 » » » 500.000 . . § . » 
» 500.000 | . » 

Boven en be halve dezo percentsgewijze belooning, is 
bij gemeld Besluit nog aan de Ontv angers toegekend : 

a. Voor ieder uilgegeven en terug gehaald ingevuld 
bescbrijvings-biljet van de personele belasting (1) 

in de steden 2 centen 
ten plat ten lande . . . . 5 » 

b. Voor iedcrcn belaslingschuldige (2) in het perso
ncel en patentregt, ten kohicre gebragt 

in de slcden 18 Cents. 
ten platten lande 15 » 

c. Voor iedcro accijnskvvitantie en 
couscntbiljet 1 » 

Ten aanzien dezer biljetgelden , is nader bepaald , dat 
dezelve alleen kunnen worden genoten , van de dokumen-
ten uit de navolgende registers afgegeven: 

1. Serie Accijnsen (3), no. 5 , 6c, 7 , Ibis, 9 , 10 , 
20, 22 , 23 , 24 , 25 , 27 en 29. 

2. Serie Turf, no. 24. 
3. Serie Complabiliteit, no. 47. 

(1) Voor de bescbrijvingkosten van de patenten wordt 1\ 
cents per artikel van de patentpligtigcn on,lvangen. 

(2) Iiet vvoord belastingsckuldige moet aldus worden ver-
staan , dat voor ieder artikel van het kohier, al ware het dan 
ook, dat een belastingschuldige op mecr dan een artikel ten 
kohicre was gebragt geworden , dc indenmiteit kan berckend 
worden. (Res. van den 22stcn Aug. 1825, no. 10, Verz. 
no. 152). 

(5) De soort van dokumcnten bij de bier aangewezen num-
mers bedoeld, kunnen worden jgezien in den staat van het 
inaterieel, voorkomendc in bet Jaarboekje van 1857. 
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4. Serie Zout, no. 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 7a, 8 ,10 en 11. 
5. Serie Fabrikaadje, no. 6. 

(Res. van den 3den Jan. 1838 , no. 86, Ferz. no. 2.) 

§ 
Bepaling ten aanzien van Ontvangers die vast trakte-

ment genieten , met opzigt tot de toepassing van 
de vorige § 6. 

Zoodanige Ontvangers, die op vast traktement zij a 
aangesteld, kunnen geen percentsgewijze belooning ge
nieten , dock wel do iudemniteit, zoo als die bij litt. a, 
b en o , in de bovcnstaando § 6 zijn omscbreven. (Res. 
van den 22sten Augustus 1823 , no. 10 , Verz. no. 132.) (1) 

§ 8. 
Bepalingen ten aanzien van interimaire amblenaren. 

De ambtenaren dor Administratie , die een vast trakte
ment genieten cn die belast zijn geweest met de iuteri • 
inairo waarneming van eenen outvaugst, hebben aanspraak 
op een der beide bezoldigingen, hetzij de porcentsgewijzo 
belooning, of het vaste traktement, dat van beide het 
hoogste is. In het laatste geval wordt het montant der 
percentsgewijze belooning, gcdurende den tijd der waarne
ming , als buitengewone ontvangst gestort en verantwoord. 
(Res. van den 12dcn Mei 1823, no. 271 , Verz. no. 74). 

Boveudien genietcn zij ook de indemniteiten bij § 6 , 
litt. a , b en c hierboven opgegeven. (Bes. van den 2 5s ten 
Julij 1823, no. 143, Verz. no. 121). 

"Wanneer con Controleur, bij hot ontdekken van kwa-
do trouw ecus Ontvangers , diens functien , naar aanleiding 
van art. 9 der Besolutio van den 17den Mei 1826, no. 76 
(Ferz. no. 71) waarneemt, heeft hij geen aanspraak op 
de percentsgewijze belooning wegens de door hem ge-
dane ontvangsten, al ware het ook dat die beloo
ning zijn vast traklement overtrof. (2) Ingeval dc amb-

(1) Zie § 14 bier acbter. 
(2) Zie ook § 11 hierachter. 
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lenaar , welke door den Gouverncur of voorloopig door den 
Arrondisscments-Inspecteur mogt z'rjn gedesigneerd, om 
uit handen van den Controleur overtenemen het kantoor 
des gesuspendeerden Ontvangers, een vast traklement ge-
nict, zal de vergclijking tusschen dat vast traktement en 
de percculsgewijze beloouing, worden daargestcld, volgens 
het bedrag der beloouiug wegens de ontvangsten , die ge-
durende het interim hebben plaats gehad , berekend vol
gens bet tarief, \ 6 , hier boveu vermeld , invoege als het
zelve zou ziju toegepast, wauueer de onlyangsteu door den 
gesuspendeerden Ontvanger waren bewerkslelligd. (Res. van 
den Hdeu April 1828, no. 67 , Yerz. no. 74). 

Wanneer echler het vast traktement het bedrag der per
centsgewijze belooning zoude overtreffeu of dat de inle-
riniair met de waarneming van een aanzienlijk kantoor 
mogt bclast zijn , zoodanig , dat de function van Outvan-
vauger door hem niet zonder aanwending van burcau-
kostcn hebben kunnen worden waargenomen , kan aan de 
Administrate het verleenen eener giatificatie , ten behoo
ve van den interimair worden voorgedrageu. (Res. als bo
veu). 

§ 9-

Bepaling ten aanzien van Ontvangers , die slechts eetie 
geringe belooning genieten. 

Zoodra na de inlevcring der laatsto maandstaat over 
een diensljaar uit de declaratie eeus Ontvangers zal ziju 
gebleken, dat door bein geen 150 gulden van een door 
hem geadministreerd kantoor is genoten , kan deswego 
eene voordragt tot bet vcrwerven eener loelage aan de 
Administrate worden gedaan , met overlegging van eene 
declaratie zijner belooning , voorzien in dorso vau eene 
aanteekening , wat door dien Ontvanger van andere door 
hem geadministreerd wordende kanloien is genoten. 

De bedoelde toelage zal echter nimmer de honderd 
gxdden inogen le boven gaan, hoe gcring het bedrag der 
genolcne belooning ookzi|n mogt. (Res. vau den 16dcnAug. 
1824 , no. 231 , f erz. no. 139, in verband met het Kon. 
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§ 12. 
Bepaling ingeval een Ontvanger van de korting 

van 3 op die van 2 percent, voor het pen-
sioenfonds overgaat. 

Dcsgclijks wordt er ook gehandcld , met o])zigt tot eenen 
Ontvanger, waarvan de contributie van 3 percent, ten 
behoove van bet peusioenfonds, in den loop van een jaar 
een einde neemt, zoodanig , dat over de verdere maanden 
van dat jaar niet mecr, lor zake voorschreye , dan 2 per
cent verschuldigd is ; met dien verslande , dat dc laatsto 
declaratie . waarop de inhouding van 3 percent plaats heeft 
gehad, tot bet einde van de dienst in kas moet blijven en 
het bedrag daarvan alsdan wordt afgetrokken van de de
claratie over de maanden, welke die , waarop voor do 
laatste maal de korting van 3 percent heeft plaats geliad, 
hebben opgcvolgd (Res. van den lOden Maart 1826, no. 
214, Verz. no. 38). 

§ 13-
V eranlwoordclijkheid van een' Ontvanger die na 

1°. Sanitary in fnnctie komt. 

Een Ontvanger, welke na 1° January in funclio treodt , 
behoort zich to verzekeren vau de juistheid der declaratie 
van zijnen voorgangcr , vormits hij , na die te hebben aanv-
genomen, als waarde in kas, zelfs verautwoordclijk is 
voor bet daariu uitgcdrukte bedrag. 

§ 14. 
Declaratie van Ontvangers die vast traktement genielen. 

Een Ontvanger die vast traktement geniet zal, alleen 
voor de indemuiteiten , hem , naar luid van § 7 bier vo
ren , toegclegd, eene declaratie, op hot gewone gcdrukte 
formulicr opmaken. (Res. van den 31 Jan. 1826 , no. 144, 
Verz. no. 17). 

§ 15. 
Declaratie optemaken door den Controleur met het 

interim eener ontvangst belast. 

Wanneer een Controleur zich, in het geral, bedoeld b{j 
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Besl. T ^ Q c n 18den Novb. 1822, no. 157, Verz. 1824 • 
7io. 84). 

§ io. 
JVijze van nitbetaling van pei-centsgewijze be

looning en indemniteiten. 

De percentsgewijze belooning en de indemniteiten be-
talen de Ontvangers maandelijks aan zich. zelve. 

Zij vullen voor die belooning, bij bet einde van iedere 
maaud, in , eene gedrukte declaratie (model no. 15 comp
labiliteit). Deze declaratie , voor voldaan geteekend zijnde , 
wordt echter niet in de overstorting der maand begrepen , 
maar bl'yft bij deu Ontvanger als waarde in kas be-
rusten. 

Daar icdcre declaratie de belooning en kwitantie van 
de loopeude en vorige maanden in zich bevat, zoo wordt 
die van do laatst voorgaaude maand vernietigd , dadelijk 
na de opmaking van die over de loopeude maand, be-
houdens het geval voorzien bij de volgende § 11. 

Dc laatsle declaratie van het dieustjaar, waardoor ver-
staau wordt die , welke te gelijker tijd met de saldo-staat 
word opgemaakt , wordt door den Ontvanger bij gemcldeu 
sta<it ovorgestort. (Res. van den 31sten Jan. 1826 , no. 144 , 
f'arz. no. 17). 

§ t l 
Bepalingen itigeval, gedurende een jaar, meer dun 

een Oidvanger op hetzelfde kantoor heeft 
gefungeerd. 

Wanneer in den loop van een jaar verschillendc Ont
vangers over een en hetzelfde kantoor gefungeerd hebben , 
moet de laatste declaratie van den voorganger of van ieder 
der voorgangers van den laatsten Outvangcr , worden af-
getrokkeu van het totaal generaal der som , uitmakeudc 
de belooning van het kantoor , in voegc als zulks bij het 
model is aangewezen. Doze declaration veiblijven in kas 
tot aan het eiude des dienstjaars en worden alsdan ins-
gel ijks nevens deu saldo-staat overgestort. (Res, als boven )• 
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§ 8 hier T o r e n , m o t do tussclienvvaarncming van ecu kan
toor belast, behoort bij wegens de iloor hem gedanc out -
vangsten, eene dcclaiatio van belooning optemaken, en 
het bedrag daarvan , zonder inbouding ten behoeve van 
iiet pensioeufonds, als builengevvoue ontvangst ovcrte-
storten. 

Op tie door den Controleur opteraaken dcclarahe zal 
hij eene kwitantie slellcn , ingerigt naar het model luer 
achter letter A , opgegeven. (Res. van den 8slen Mei 1828, 
no. 74 , Verz. no. 87). 

§ 16. 
Bepalingen len aanzien van het formaat-zegelregt 

op de declaratien. 

De declaratien welke, naar laid der 2de zinsnede van 
§ 10 hier boven bedoeld, maandelijks worden opgemaakt, 
zijn aan geen zegel onderworpen. 

Wanneer echter dc jaarlijksche belooning, met de toe-
gekende schadeloosstelling te zamen genomcn drie honderd 
gulden te boven gaat, moet do declaratie, welke bij deu 
saldo staat wordt ovcrgclcgd, gezcgcld zijn. 

Nielteruin beboefl het gedruktc formulier niet voor zegel 
geviseerd, noch builcngevvoon gezegeld tc worden, maar 
do Ontvanger kan volstaan met aan dc declaratie eene 
afzonderlijke kwitantie , geschreven op een zegel van v i j f -
tien centen, tc hechten, ingerigt naar het model hier 
achtcr, Litt B , opgegeven. In dat geval, zal hot ge-
deelte van do gedrukte declaratie , helvvelk voor de kwi
tantie vau den Ontvanger en voor het visa des Controleurs 
bestemd is , door twee kruisstrcpen worden doorgchaald. 
(Res. van den 19den Jan. 1833, no. 162, Ferz. no. 12). 

§ 17-
Visering en verificatie der declaratien. 

Bij hot doen der verification van de kantoren , bckoo-
ren de Controleurs zich to verzekercn van dc naauwkeu-
ligheid dor declaratie , die als waarde in kas door doit 
Ontvanger wordt vcrtoond. Na deze verificatie te hebben 
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bewcrkstclligd , slcllen zij daarop een visa. De bij deu 
saldo-slaat overgelegde declaratie zullen zij certificeren 
ten einde in de overstorting des Ontvangers te kunnen 
worden aangenomen. 

Buiten eu bebalve deze verificatie verzekeren zich de 
Arrondissements-Inspectenrs , dat de som , die voor per
centsgewijze belooning, ter justificalie van het saldo in 
kas op den maandstaat wordt opgegeven , in verhouding 
staat met het bedrag der gedane ontvangsten. (Res van 
den 31sten Jan. 1836, no. 144, Verz. no. 17.) 

BurALIKGES TER AAKZIEH DEK OVEBTELEGGES STFXKEIf TOOK 
BE CITBETALIJG TAB TBAKTEMESrEIT BIT BEtOOSISGEUT 

AAW OVEBLEDEHEN COJirETEBEHDE. 

§ 18. 
Stukken door de regthebbenden op het traktement enz. 

van overledene amblenaren overteleggen.. 

Ter bekoming van betaling van traktementen en beloo
ningen , toekomeude aan amblenaren, welke overleden 
zijn, moet worden over gelegd: 

1°. Be akte van overly den, afgegeven door den ambte-
naar van den burgerlijken stand. 

2°. Eene verklaring, ad hoe, op zegel geschreven en 
gepasseerd door eenen Kanton-Regler of JVotaris, vol
gens het model hier achler letter C (1). (Art. 34 

(1) Daar het menigmaal voor de regthebbenden op het 
traktement of de belooning van overledene ambtenaren boojfst 
bczwaarlijk en dikwijls onmogelijk is , om, vooral wanneer den 
overledene ter plaatse alwaar hij is gestorven, gehcel onbekend 
is of zijne familiebctrekkingen , noch bij den Kanton-Regtcr , 
noch bij een Notaris bekend zijn , de hier bedoelde verklaring 
te bekomen , bestaan er voorbeelden, dat Zijne Majesteit op 
het daartoe ingediend gemotiveerd verzoek, den belangheb-
bende vau het overleggcn dezer verklaring heeft vrijgesteld. 
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Tan het Kon. Besl. in dato 22sten Becb. 1819 , no. 
59 , Verz. 1826 , no. 159.) 

Het overleggen dezer stukken wordt slechts bij do eerste 
betaling Tereisclit; bij volgende betalingen zijn de voor-
schriften bij § 35 hier na vermeld , Tan toepassing. (Art. 
35 als boTen. 

§ 19-
Formaliteiten te vervullen bij de betaling van trakte

menten van overledene Predikanten. 

Be Ontvangers , die belast worden met de betaUng vau 
traktementen, toelagen, kinder- school- en akademie-
gelden , aan OTerledene (I) Predikanten van de Hervorrnde 
godsdienst toekomonde , zullen moeten doen overleggen: 

1°. Een extract uit het register vau den burgerlijken 
stand , constaterende het overlijden. 

2° . Eene verklaring, afgegevcn door den President 
(Proetor) of den Sekretaris (Scriba) Tan den ring , 
aantooneude wie of de tot dozen ontvang bevoegde 
persoon is. 

Tegen voldaantcekening ran dien persoon op de ordon-
nantie of het mandaat kan de uilbetaling zonder andere 
formaliteit geschieden. (Art. 38 en 39 van bovengenoemd 
Besluit.) 

§ 20. 
Als boven voor de jaar wedden van Roomsche Geestelijhw 

Ten aanzien Tan de betaling der jaarwedden aan overle
dene Boomsche Geestelijkcn toekomendo , zullen de voor-
schriften worden gevolgd bij § 18 hier boven opgegeven. 

Zoodanige Geestelijken welke , bij den aanvaug van het 
eerste kwartaal, volgende op de ontstane vacature van de 

(1) De voorschriften in § 19 vermeld, zijn ook van tospas-
sinff bij de betaling van traktementen enz. aan verplaatste 
Predikanten toekomendc ; in dat geval zal, in plaats van het 
sub 2 vermelde sink, eene verklaring van het Bestuur der 
gemeente , alwaar de Predikant heeft gestaan , wordsn over-
gelegd, ten blijkc van deszelfs vertrek naar elders. 
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tlienst in eeno kerk of hulpkerk, zich met de waarneming 
Tan zoodanige dienst belast yinden, zullen geregtigd zijn 
tot het genot der bezoldiging yan 's Rijks wege daaraan 
yerknocht , oyer het gehcel alsdan iugetreden kyvarlaal ; 
zullcude de bezoldiging , bij overlijden , door bunuc erf-
geuamen of regtyerkrijgenden , en ingeval van verplaat-
siug door heuzelvc, ten voile yvorden genoten , op den-
zellden voct, als of zij eene directe aanstelling tot die 
dienst hadden verkregeu. (Kon. Besluit van deu 23sten 
Nov. 1820, no. 93, Verz. 1834—no. 3). 

§ 21. 
AU voren , voor alle andere jimbtenaren 

en bedienden. 

Toor de traktementen en belooningen van alle andere 
overledene Ambtenarcn en bedienden , geen deel inaken-
de van do Admiuistralio van 's Bijks belastingen, met 
we ker uitbetaling tie Ontvangers worden belast, zullen 
worden gevolgd do voorschriiteu bij § 18 hierboven opge-
geveu. 

§ 22. 
Bepalingen ingeval een reglhebbende niel schrijeen kan. 

Ingeval ecnig regthebbende op het traktement eons over-
ledenen amblenaars volstickt niet schrijven kan, zoo zal 
het bij betalingen , beneden de vijf en zeventig gulden, 
volstaan, dat hij zijn gewoou handmerk , ten be wijze 
van kwitantie op den trakloincnlslaat of op de ordonnau-
tie stelle , mits zulks geschiede in hot bijzijn van twee 
aan den Ontvanger bokcudu getuigen, die met uildruk-
kclijke Termelding , vau den naam van den belangheb-
hende , moeten yerklaren dat » dit het gewone handmerk 
»is van N. N , door hem eigenhaudig gesteld, die ver-
«klaard heeft niet te kunnen schrijven." 

Zoodanige verklaring vau twee getuigen is echter niet 
genoegzaam voor kwitantion van vijf en zeventig gtdden 
en daarboven, maar zuUen alsdan de cerlificaten , des-
wege , gepasseerd moeten worden door een publiek per
soon , bij yoorbeeld , het Hoofd des plaatselijken bestuurs, 
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(Art. 17 cn 18 ran hot Kon. Besl. ran don 22sten Becb. 
1819, no. 59, Verz. 1826—no. 159). 

§ 23. 
Bepalingen ingeval een regt hebbende uithoofde 

van ligchaamsgebreken niet teekenen kan. 
Personen , uithoofde Tan blindhcid of om andere rcde-

non buitcn staat een handmerk to stcUen, zullen voor 
eenen Kanton-Begter , lNdtaris of Hoofd Tan bet plaatse-
lyk bestuur de verklaring afleggen , dat zij erkennen de 
betaling te hebben ontrangen Tan de soinmeu , helzij bo
ven , hctzij beneden do vijf en zevenlig gulden , hun , 
volgens eon traktements-staat, ordonuautie of anderzins 
aankomeudo. 

Be hier bedoelde Autoriteitcn zullen die verklaring op 
het belatingsstuk rclateron en met limine naainteokeniug 
bckracbtigeu. (Art. 19 als boven). 

§ 24. 
Virvolg der beide vorige § §. 

Be belangbebbendcn iu de termeu ran beide vorige § § val-
lende , kunnen. des verkiezende , bij notarielo procuratie, 
zelfs eens voor altijd , ieinauddie schrijven kan , magtigen , 
om voor of iu limine plaats to kwitercn. (Art. 20 als boven). 

§ 25. 
Bepalingen ten aanzien van minderjarigen 

en geinterdiceerden. 
Voldaanteckeningen van minderjarigen , of van perso

nen in staat van interdictie, ziju niet geldig, zullende 
door de voogden of curators dor zoodanigen , voor- of in 
lit]mine plaats moeten worden gekwitecrd , met uitdruk-
kelijke vermclding hnnner kwaliteit en overlegging ran 
het daartoe betrckkelijk bewijssluk om vau deze hunno 
hoedanigheid tc doen blijkeu. (Art. 11 als boven). 

§ 26. 
Bepalingen ten aanzien van vrouwen door hnnne 

mans verlaten, enz. 
Wanneer de vrouw ecus ovorledcnen ambtenaar 
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yan karen man yerlaten was , of do cigen administrate 
harcr goedereu had, zal hare enkele voldaauleekening 
yoldoende wezen, wauneer het namclijk uit de verklaring 
biy het 2dc lid yan § 18 hiervoren bedoeld , blijkt, dat 
z)j tot den ontvangst van het traklement, belooning enz. 
den overledene tockomeude geregtigd is. (Art. 13 als 
boven). 

§ 27. 

Als voren ten aanzien van rjefailleerdcn. 

Geene betaling mag geschieden in handen of op vol-
daanteekening van personen , waarvan legaal bekend is , 
dat dezelve door eene binnenlaudsche of biiiteulaudsche 
regtbank in staat van faillissemcnt ziju verklaard. De 
betaling geschiedt in dat geval aan deu Sijudic of Agenl 
in het faillissemcnt, die van deze zijne kwalitcit door een 
autentiek stuk zal moeten doen blijkeu. (Art. 15 als 
boven). 

§ 28. 

Als boven, ten aansien van absenlen. 

Wanueer er zich onder de erfgenameu cens overledeuen 
ambtcuaars personen mogten beviriden die absent zijn , 
zonder eenen gevolmagtigde le hebben benoemd , zal de 
Arroiidissements-Regtbauk eeneu JNotaris benoemen, die voor 
den afwezende zal agercn of voor voldaan teekenen. — 
Een autcnlick afschrift van zoodanige regterlijkc beschik
king zal nevens de ordonnautie moeten worden overgelegd. 
(Art. 16 als boven). 

§ 29. 

Voorschri/ten ten aanzien van defecte stukken. 

De betaling van eenig traktement of belooning moet 
worden geweigerd , wanneer in de overgelegde slnkken , 
niet geapprobecrde uitschrappingen , verauderingen of 
overschrijvingcu in de namen der belanghebbendeu of in 
de sommen, mogten zijn gemaakt. (Art, 5 als boven). 
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§ 30. 
Bepalingen ten aanzien der voldaanteekening 

in het algemeen. 

Overigens zullen alle voldaanteekcningen door de belang, 
kebbeudcn cigenhandig moeten worden gcsteld , zoodauig 
dat alle de in do verklaring bij het 2dc lid van § 18 ver-
inelde regthebbenden op het traktement, de beloouiug enz. 
voor zooverzij inccrderjarig zijn, op het betalingstuk zulleu 
teekeuen , terwijl voor de minderjarigen de wetlige voogd 
optrecdt cn teckcnd, die iu alle gevalle van deze zijne 
hoedanighcid door eene legale akte of een autentiek af
schrift daarvan, welke bij het betalingstuk wordt over-
gelogd , zal moeten doen blijkeu. Iu geen geval mag 
iemand auders voor de regthebbenden teekenen , ten ware 
dezelve daartoe behoorlijk getnagtigd zij en daar van le-
gaal bewijs overlegge , iietzij dat dit bewijs besta in eeno 
notariclo akto van afstand of in eeno procuralie , of wel 
in eene kopij van zoodauig sink. 

Voldaanteekcningen door executeurcn-tcstarncntair , kun
nen niet worden aangenomeu , dau voor zoo ver dezelvo 
binnen jaar en dag-, na het overlijden van den testa-
tour zulleu zijn gopasscerd. (Art. 11, 21 en 36 als boven.) 

B f i r A l I N G E X T E H A A B Z I E 5 D E R P R O C U n A T I E S . 

§ 31. 
Inrigling der procuratien. 

De procuration kuunen ziju notarieel of onderhands 
gepassecrd, bchoudens de uilzondeiing bij § 24 opgege
ven; in beide gcvallcn zulleu dezelvo duidelijk eu slellig 
moeten vermclden , dat de regthebbenden of gevolinagtig-
den do bevocgdheid hebben , om de gercclaiueerde geldcn 
te ontvangen en daar voor kwitantie te passcren. (Art. 21 
cn 25 als boven.) 
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§ 32. 
F~erbod van substitutie bij kwitering. 

De persoon, welke bij de procuratie in voege voor-
sckreYen tot ontvangen cn kwiteron bcrocgd is, moet 
zelvo tcckenen cn kan zich niet doen substitneren , wan
neer kem zoodanige magt bij de procuratie niet uitdruk-
kelijk is verleend geworden. (Art 27 als boven). 

§ 33. 
Formaliteiten bij de procuratien in acht te nemen, 

De procuratien moeten op zegel gesckreven, en gere
gistreerd worden. De registratie cn visering voor zegel 
inoet, binnen het Bijk plaats hebben , alware het dat die 
formaliteiten reeds buiten 's lands waren vervuld. 

De handteckening onder de procuratie gesleld moet 
worden gelegaliseerd door den President van de Arron-
dissenionts-Regtbauk , wanneer dezelve door eenen Notaris 
is gepasscerd en voor onderkandscko volmagten , door bet 
Hoofd des plaalselij ken Bestuurs. (Art. 21 en 24 als 
boven). 

§ 34. 

Gevallen in welke de procuratien hare 
kracht verliezen. 

De procuratien worden vernietigd en houden op van 
kracht te zijn: 

1°. door eene akte van revocatie; 
2°. door iedcre latere en op een ander' verstrokte 

volmagt; 
8° . door het overlijden , de inlerdictie of het faiUlsse-

ment, het zij van den magtgover, het zij van den 
gemagtigde. 

§ 35. 
Inschrijving der procuratien. — Dezelve moelen maar 

eens worden overgelegd. 
De in orde bevondeno en aan dc vereischten beantwoor-

dende cn derhalve geadmitleerde procuration, worden ten 
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deu Admioistrateiir ran de schatkist iu een 
de geopeud register ingeschre von, zoodat, wan-

procuratie bij do eerste betaling is overgelegd , 
r oodzakelijkheid vervalt oru bij opvolgendc betalingen 
e nieuwe procuratie of afscbriflon van do overgelegde 
produceren. De Ontvauger kan volstaau mot op be-
ugsstukkcn, waarbij tot eeno reeds overgelegde procu-
ie gerefcreerd wordt, eeue notitie vast te hocliten , be-

holzende aanduiditig vau het vroegere betaliugsstuk , 
novons betwelk on vau den tijd wanneer, de volraagt 
door hem is opgezondcu. (.Art. 28 , 29 en 30 als boven). 
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MODELLEN. 
Model Litt. A. 

Ik ondergcteekende Controleur der directe belastingen 
in-en uitgaande regten en accijnsen te. . . . , tei 
executie van de bepalingen ran art. 9 der Resolutie van 
den 17den Mei 1826, No. 76, belast met het interim 
ran bovengemeld kantoor, cerlincere , naanwkenrig en 
naar waarheid te zijn opgemaakt de bovenstaande opgaaf 
en afrekening , en verklaren te hebben ontvangen , door 
aftrek op de bij mij voorhanden gelden de som van . . 
• • • • . , welkc , ingevolgc Kesolulie van den 8sten 
Mei 1828, No. 74, en blijkens dc hier aan gehechle kwi
tantie , door mij is gestort iu handen van den Ontvanger 
te om in zijne schrifturen als bui-
tengewone ontvangst te worden geboekt. 

Te den 18 

(Han dleeken ing.) 

Model Lilt. B. 

Ik ondergeteekende Ontvanger (of iutcriniaire Ontvan
ger) der directe belastingen . in- en uitgaande regten en 
accijnsen te . . . . verklare, dat de hior aangehechte 
declaratie, wegens aan mij van den tot 
den . - . . . . toekomende percentsgewijze bclooiung 
en schadeloosstellingen, naauwkeurig eu naar waarheid 
is opgemaakt, cn dat ik door aftrek op de bij mij voor
handen gelden, heb ontvangen de in gcmelde declaratie 
omschrcvene som van . . . . waarvan 
percent bedragende 
zullen worden afgetrokken , en gestort met de ovcrige in-
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houdingeu voor het pensioen-fonds , volgens dc afrekenin<» , 
voorkomcnde op deu rug dor declaratie, 

Te den 18 . 

(llandteekening). 

Gezien en gcverincerd door den ondergcteekende Con
troleur. 

Te den 18 . 

Model Litt. C. 

Verklare ik ondergeteekende Kanton-Regter (of Notaris) 
residerende te mij ten voile , uit krachte van 
boTenstaande akto (of uit krachte van bovenstaand lesta-
meut, gepasseord door den to . . . 
. . . ) le hebben vcrzekord , dat de persoon (of personen) 
te weteu N. S. te S. T. te en A. 
R. te met uitsluiting van alio andercn , eonig 
en alleen bevoegd en geregtigd zijn tot do ontvangst der 
gelden, aankomende wijlen CORHELIS BE BOER , in leven 
Commies der 2dc klasse bij do Administratie der directe 
belastingen , i n - en nitgaande regtcn cn accijnsen te . . . 
. . . en om daarvoor kwitantie te geven. 

Te den 18 . 

(Handteekening van den Kanton-Regler of Notaris). 

Nor A. Deze handteekening moet door den Voorzilter 
van de Arrondissements-Regtbank , tvaaronder ?iet 
kanto/i of de ivoonplaats van den Nolaris behoort, 
worden gelegaliseerd, en daama moet het stuk 
zelve worden geregistreerd. 
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jH oath-Utah nub. 

K1HTOI11J. GEBEFSTF.5 , WAAIU IT IKDBR 
fiASTOOR BESTAAT. 

ARRONDISSEMENT 's BOSCH. 
Controle Bosch (stad). 

'sHertogenbosch , d.bl. 's Bosch. 
In- en tiitg. regt. 
Gemaal. 

Controle 's 
Berlicum. 
Boxlel. 

Binther. 

Dnngen. 
Engelen. 

St. Michiels Gestel. 
Rosinalen. 

Uden. 
Yught. 

Bongen. 
Hare n. 
Loon op Zand. 

s Bosch, 
s Bosch. 

Bosch (buiten gemeenten). 
Berlicum. 
Boxtel. 
Esch. 
Lierapde. 
Binther. 
Hecswijk. 
Bungen. 
Engelen. 
Bokhoven. 
St. Michiels Gestel. 
Enipcl en Meerwijk. 
Nuland. 
Bosinalen. 
Geffcn. 
Uden. 
Vught. 
Cromvoirt. 
HelYoirl. 

Controle Tilburg, 
Bongen. 
Haren. 
Loon op Zand. 
Udenhout. 
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Oisterwijk. 

Baamsdonk. 
Sprang. 

Tilburg, dir. bel., in~ 
en uitg.regt. en acc. 

Waal wijk. 

Waspik. 

Oisterwijk. 
Bej kel , Enschot en 

kcloin. 
Baamsdonk, 
Sprang. 
Cappello. 
Vrijhoere Cappelle. 
Tilburg. 
Goirle. 
Waal wijk. 
Baardwijk. 
Besoyeu. 
Waspik. 
's Gravenmoer. 

Heu-

Controle Heusden. 

Almkerk. 

Andcl. 
Brunei). 

Dusscn. 
Eetheu. 

Giessen 

Hedikhuizen. 

Heusden. 
Meeuwon. 

Veen. 

Werkendaui. 

Herpt. 

Almkerk en Uitwijk. 
EuiuiicliOTen. 
A ml el. 
Brunen. 
Sieuwkuijk. 
B ussen. 
Eethen. 
Drongelen. 
Giessen. 
Rijswijk. 
V< oudrichem. 
Hedikhuizen. 
Viijmcn. 
Heusden. 
Meeuwen. 
Veen. 
Wijk cn Aalburg. 
AVerkendam. 
Be Workcn en Sleeuwijk. 
Herpt cn Bern. 
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Herpt. 

Die Jen. 

Oudheusden , 
Uulten. 

Elshont en I 

Controle Crave. 

Grave , dir. bel. in-
ttitg. regt. en acc. 

Hcesch, 

Lith. 

Megen. 

Os. 

Ravenstcin, 

Reek. 

Deursen en Beunenburg. 
Dicdon , Heincu eu Lan-

gcl. 
Grave. 
VeJp. 

Heesch. 
Nistelrode. 
Be rc be in. 

-Kcrpon. 
Scbaik. 
Lith 
Lithoijen. 
Maren. 
Megen, Haren Macharen. 
Oijen. 
Oss. 
Ravenstcin. 
Huisseling. 
Reek. 
Mil. 
Ze eland. 

854. 

Bougeu. 

Box meer, dir. bel.dn-
en vitg.regt. en acc. 

Kahvijk op Maze , in-
en iritg. regten. 

Controle Boxmccr. 

Beugen. 
Ocffclt. 
Maps. 
Wanrooij. 
Box nicer. 
S a in bee k. 
Kahvijk op Maze. 
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Kuijk , dir. bel., in-
en uitg. regten en 
accijnsen. 

Vierlingsbeek. 

Oploo , dir. bel., in-
en uitg. regt. en acc. 

Kuijk. 
Linden. 
Gassei. 
Escharen. 
Beers. 
MaasJiees (I). 
Vierlingsbeek. 
Oploo. 

1838. 
491. 
605. 
821. 
616. 

1124. 
1412. 
1614. 

ARRONDISSEMEM BREDA. 
Controle Breda. 

bel., in- en uitg.regt. 
en acc. 

Breda , dir. bel. 
Breda , in- en uitg. 

regt. en acc. 
Gilze. 

Ginneken. 

Ooslerhout. 
Princenbago. 
Bijsbergcn. 
Terheijden. 
Zundert. 
"Wernhout , in- en 

uitg. regten. 

Baarle Nassau. 
Alpben en Riel. 

Breda. 
Breda. 

Gilze en R'y'en. 
Cbaam. 
Ginneken en Barel. 
Teteringen. 
Oosterbout. 
Princenhage. 
Rijsbci gen. 
Terheijden. 
Zundcrl en Wcmhout, 
Wernhout. 

Bergen op Zoom d.b. 
Id. in- en u. r. cn acc 
Id. Gemaal. 
Diutcloord. 

Controle Bergen op Zoom. 
Bergen op Zoom, 
Bergen op Zoom. 
Bergen op Zoom. 
Diutelootd eu Prinsland. 

1940. 

12385. 

2438. 
1252. 
3016. 
935. 

7829. 
4893. 
1445. 
2591. 
3500. 

7263-

1874. 

(1) Maashees is ook kantoor » a n e i p e d i t i e voor de B a a s en 
TOor deu invoer le lande. 



Halstereu. 
Nietnr Vosmoer. 
Ossoudrocht. 

Putteu in- en M. regt. 
Roosondaal d. b. in- en 

uitg. regt. en acc. 
Nispen, in- en tt. regt. 
Steenborgen. 
WOUTT. 

Halstereu. 
Nieuw Yosineer. 
Ossendrecht 
Woensdreoiil. 
Fatten. 
Huibergen. 
Puttcn. 
Rooseadaal eu Nispen. 

Nispen. 
Steenborgen, 
Wouw v 

Elton. 
Geertruidenborg. 
Klnndort. 

Made. 

Oudenbosch. 

Rucphon. 

Willemstad. 
Zorenbergon. 
Zwaluwe. 

Controle Zevcnbergen. 
Etten cn Leur. 
Geerlruidenberg. 
Klundert. 
Slanddaarbuiten. 
Made on Drianniclon. 
Oudenbosch. 
Oud en Nicnw Gastel. 
Rucphcn en Sprundel. 
Hoeven. 
Willemstad. 
Fijnaart. 
Zevenbergcn. 
H0030 cn Lage Zwaluwe. 

ARRONDISSEMENT EINDHOVEN. 

Controle Eindhoven. 

Eersel. 

Eindhoven , dir. bel., 
in-en uit'jngt.en a. 

Eersel. 
Doizel. 
Rielhoven. 
Eiudlioven. 
Slralum. 
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Gestel. 

Luijksgeslel. 

Yelduoyen. 

Yalkenswaard, dir.b., 
in-enuilg. r. en a. 

Bergeiksclie Barrierc , 
in- en uitg. regten, 

Woeusel. 

Strijp. 
Gestel. 
Aalst. 
Waal re. 
Luijksgestel. 
Bergelk. 
Borkel. 
Weslerlioren. 
Vcldhoyen. 
Zeclst. 
Oeile. 
Valkenswaard. 
Bomiueleu. 

Woeusel. 
M unen. 
Zon cn Breuf'el. 

Aarle Rixtel. 

Asten. 

Budel, dir. bel., in. 
en uitg. regt. en acc. 

Deurne , idem. 
Geldorp. 
Gernej t. 

Hcezo, 

Helmond , dir. bel. in-
en uitg. regt. en acc. 

Controle Helmond. 
Aarle Rixtel. 
Bcek eu Bonk. 
Licshout. 
Stiphout. 
Asten. 
Vlierden. 
Budel. 

Bourne en Liessel. 
Geldorp. 
Geiuci t. 
Bakel en Milhcexe. 
Heeze. 
Leende. 
Zes gekuchten. 
Helmond. 



31 

Maarlicxc. 

Somorcn ,dir.bel., in 
ta uitg. regt. en acc 

Tonjrelre. 

Bladel , dir. bel. , in 
en uitg . regt. en acc 

Erp. 

Hilfarenbeck , 
bel. , in- en 
regt. en acc. 

Hoogeloou. 

Moei geatel. 
Oiischot 

Oostelbeeis. 

St. Oedeuiode. 

Ye ; ! he I. 

Maarheze. 658 
Soeicndonk. 859. 
Somereii. 2713. 
Jjierop. 915. 
Tongelrc. 833. 
Mieilo. 1957. 

Controle Oirsr/tol. 
Bladel. 1194-
Hansel. 895. 
Krp. 2199. 
Boekel. 2180. 

dir. Hilvaienbeek. 2405. 
uitg. Biessen. 

Hoogeloou. 1289. 
Vessem. 1164. 
Hooge- en Lajj« Wienie. 1345 
Moejgeslel. 1127. 
Oirschot. 399 1. 
Best. 1890. 
Oostel , Wealel en Mid-

delbeers. 947-
St. Oedenrode. 2732-
Schijndel. 4105. 
Vesshel. 3688-
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p r o t i i r t c i c ( S c I b e r U u b. 

U S T O B E S . GEMEESTES.tVAABtlT IEDER 
KASTOOR BESTAAT. 

ABRONDISSEMEKT ARNHEM. 
Controle Arnhem (le Divisie) 

/X Arnhem. dir. bel. | A m hem. 

Controle Arnhem. (2e divisie). 
• - Arnhem , in- en uitg. Arnhem. 

regt. en acc. 
Aruhem, gemaal cn Arnhem. 

geslaqt, 
Icb.sj Yelp , c. a. 

l/c.^A Brummen. 
>.yx Halle. 

'oto.y^ Benkum. 
d i.jt I pOosteibeek. 
'X 5 -ys Boorwerth. 
ty.tc Wageningen, dir. bel. 

in- en uitg. regt. en 
. acc. 

<<>?•/. i nenue&om. 
W ' / j GeldersckVeonendaal 

Riieilen. 
Bozendaal. 
Brummen. 

Renkum. 

Boorwerth. 
Wageningen. 

W Otlerloo. 
/ / Apeldoorn. f 

iiJ^'Loeuen (1). 
f f . // Voorst. 
VfS.Si Nijbroek. 
•)(>y.£% Barneveld. 
itrtf. /jrtlarderen. 

Bennekom. 
Geldersch Veenendaal, 

Controle Apeldoorn, 
Ede. 

Apeldoorn. 

Voorst. 

Barneveld. 

(I) Alleen yoor de accijnsen. 
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f/r,.*i ^Voorthuizen, 
/^V.<?»"Scb.erpeiizecl. 

ttX-'jo Harderwijk. 
3tl. rV^Hoevelaken, 
fyi>?a Ermelo. 
jcf ry Nunspcet. (1) 
'iZo. C*Heerde. 
•Sit. Epo. 
•cos^i'f Hattem. 
r,<SSjr Oldebroek. 
tafi.-fA Elburg. 

Boornspijk. 
^ . / ^ i j k e r k . 
/^/.'•'V^Putlen. 

e « ttt'fjr. re^;. e;< acc. 
/t-iro: — Zevenaar, dir.bel.in 

yta— Babberik 
&>ti.i& Pannerden. 
•foJ-O'j Hcrwen en Aerdt. 

Lobith en Spijk. 
•^e • Lobith. 

Z.i&./6 *Wes ter voort. 

1 Barneveld. 
Scberpenzeel. 

Controle Harder wijk. 
Harder wijk. 
Hoevelaken. 
Ernielo. 

Hecrdo. 
Epe. 
Hattem. 
Oldebroek. 
Elburg. 
Boornspijk. 
Nijkerk. 
P utten. 

Controle Lobith. 
Zevenaar. 

(grenskantoor). 
Panuerden. 
Her wen en Aerdt. 

(grenskantoor). 
Buivcn. 
Westervoort. 

1070. 

4998. 
661. 

3715. 

3684. 
5781. 
2215. 
3681. 
2318. 
2378. 
6513. 
3119. 

3174. 

657. 
2174, 

2347. 
A 884. 

ARRONDISSEMENT ZUTPHEN. 

Controle Zutphen, 

Zutphen , dir. bel. in-
$$$£.0/ ennilg.regt. en acc. 

f&t»f& Warnsveld. 
/ / z^^Gorsse l . 

Zutphen. 

Warnsveld. 
Gorssel. 

9896. 

2061. 
306S. 

( t ) A l l e e n voor de acc i j n sen . 
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f d f t / S Sleendercn 
r'Heiigelo. 

^ / ^ B u u r l o . 
i j j . j . f 1 Vorden. 
rfd. 5y Lochera , dir. bel. in-

en uitg. regt. en acc. 

Sleendercn. 
Hengelo. 
Ruurlo. 
Vorden. 
Eochem. 
Laren. 

jYerwolde. 

J^/'Doesborgh , dir. bel. 
in- en u. regt.en acc. 

?3.^^vAngerlo. 
$aji Boetichem , dir. bel. 

in-en u. rngt. en acc. 
SW/'Zelhem, 

— ..Wehl, dir. bel. in en 
35^ uitg. regt. en acc. 
') Didam. 

Bergh. 
's Heerenberg dir. bel. 
, in- en 71. regt.en acc. 
Zcddam. 
Geiidi'ingcn. dir. bel. 

r* • y t7i- en u. regt.en acc. 
\6/..oi Etten. 
r?S 7$ r ^ c r D o r u ' 1 - dir. bel. in-

y,enrritg. regt. en acc. 
m. 6i 'Varsscvcld. 

Dinxperlo dir. bel. in-
en uitg. regt. en acc. 

Ccnt/cle Doesborgh. 

3. /X 

Boesborgh. 
Humntel en Keppel. 
Angcrlo. 
Boetichem. (stad) 
Boelichcm. (ambt) 
Zelhem. 
Wehl. 

I> i dam. 
{grenskantoor). 

Gendringea. (grenskant.) 

Wisch. 

Binxperlo. (grenskantoor) 

Eijbergen dir. bel. in-
' ennilg. regt. en acc 
p • / < Beltrum. 
•; Rekken. 

_ Oldenkottcn. 
Boltcrhock. 

Conli ole J-Vinterswijk. 
Eij berg gen. 

3125. 
2726. 
2508. 
2718. 
1874. 
2837. 

558. 

3114. 
2898. 
1564. 
1809. 
2466. 
2988. 
1856. 

3292. 
4790. 

4659. 

5371. 

2141. 

4761. 
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''' 4 i - - Grocnlo , dir. bel. in-
6 , e ) - e n uitg. regt. en acc. 

/^./^'"Borculo. 

//&oi.3<) Lichtcnvoorde. 
~-t*ti. - Aalten. dir. bel. in-

y^»-*A en uitg. regt. en acc. 
Jc££H Bredcvoorl. 

Kicfliutte. 
4-Sr*:- Winlcrswijk, dir. bel. 

in- en uitg. regt. 
en acc. 

f f r v : - Kotten. 
' 'Rckken. 

Olteukotten. 
Holterhoek. 
Rollen. 

Grocnlo. 

Neede. 
Borcnlo. 
Lichtcnvoorde. 
Aalten. 

(grenskantoor) 
YVinlersnijk. 

(groiiskantoor). 
(grenskantoor). 
(grenskantoor). 
(Hreuskaatoor). 

A R R O N D I S S E StEN T .NIJ M EG E X . 
Controle Nijmegen. 

£*Ae.4iW§ megen. rftV. 6e/. 
Niimeaen in- en wiVs <iJi*e 

tH /•(•(//. en a c c . 
Î ij megen , gernualen 

geslagl. 

/ / / i i ' .^Drulen. 
( f y ^ 5 / l » e u n i n g e n . 
A f t ^ E w i j k . 
.^/.••^Burgharen. 
Jy/.ft-'Viumvl. 

• *t> Lceuwen. 
'.. 9 ^''Dremnel. 
^. /r-Appeltern. 

j~-fi.ct> Alphen. 
/ ^ / / H o r s s c n . 

^^/ '"VVijchen. 

Nij megen. 
Nij megen. 

Nij megen. 

Nij megen. 
Controle fVamcl. 

Dmlen. 
Beuningen. 
Kwij k. 
Burgiiaro 
Wamel. 

Dreumel. 
Appeltcrn. 

Horssen. 
Wijcken. 
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'<? <)o"Balgoy. 
M£e>^Baleuburg, dir. bel. 

uitg, regt. in- en 
e?i acc. 

Ralgoy 
Balenbnrg. 

«>^Jbbergen. 
^oi-SA Krlecoin. 

Beek. 
Beek. 

r/^f.^Hcumen , dir. bel. in-
en uitg-. regt. en acc. 

Controle Eibcrgen. 
Ubbcrgen. 

. o:~ Groesbeck. 
C 9 ; -Millingen 

(grenskantoor). 
Jleumen (grenskantoor). 

Ticl. rffr. 
rit/o. »eg-< 

1o/1& Lienden. 
ikl.Sil Ingen. 

JMaurik. 
roe.trt'- Ophemert. 
?ik^2oelen. 
KotAi Wadenoijen. 
6yc. <&)Geldermalsiuu. 

^....^Culenborg. 
%.^/Beest. 
/; .1 y'Bensickem. 

«^o 7Buurmalsen. 

^.^^alt-Bommcl. 

W£/s ^Hurwcne. 

Heererraardon 

Overasselt. 
Id. Groesbeek. 
Id. Milliugen. (grenskantoor). 

Controle Ticl. 
Tiel. bel. in- en 

en acc. 
Lienden. 

Maurik. 
Ophemcrt. 
Zoelen. 
Wadenoijen. 
Geldermalsum. 
Boil 
Culenborg. 
Boest. 
Bcusichcin. 
Buren. 
Bunrmalscn. 

Controle Zalt-Bommel. 

Zalt-Bommel. 
Kerkwij k. 
Hnrvrene. 
Ross am. 
UoercTfaarden. 
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.5.3 Brie 1 
f/Ammcrzoden. 
ra Hedel. 

Ncderkemert. 
WvPouderoijcn. 
;i> Brakel. 

c/j Est en Opljnen. 
/X'^Waardcnburij. 
£6Haaften . 
AZ Herrr'ijnen. 

.//Tank. 

/ /^dT^Elst 
ffit. i/lAOX. 

yVBemmel. 
J'J'Gent. 

Huissen. 
^vDodewaard. 
yj-^ltesteien 
- IfeiTeld. 

.^/'Valbnrg. 
?.<sf neeteren. 

Yzcndooiu. 

Briel. 
Aminorzoden. 
Hedel. 
Nederhemert. 
Pouderoijen 
Brakel. 
Zuilichem. 
Gameren. 
Est en Opijnen. 
Waardcnburg. 
Baaften. 
Herw ijnen. 
Vuren. 
Vaiik. 

Controle Elst. 
Elst. 

Bcmmel. 
Gent. 
Huissen. 
Bodewaard. 
Kesleren. 
Hem men. 
J.oeneu en Wolferen. 
Valbur;;. 
Heeteren. 
Yzcndoorn. 
Echteld. 
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|J Kovx tic te tfoll&ttb. 
(Zuidelijk gedeelle.) 

SABT0RE5. G E M E E S T E H , V V A A R I I T I E D E R 

K A I T O O R B E S T A A T , 

tit B 
E 3 • 
• 4oo 
03 a. 

AMOMHSSEMK.NT 's GBAYENflAGE. 
Controle 's Gravenhage (le afd.). 

's Gravenhage , dir. 
bel., le afd. 

'« Gravenhage , dir. 
bel., 2c afd. 

Controle '* Gravenhage (2e afd.) 

's Gravenhage. 

's Gravenhage. 

'* Gravenhage , acc. 
's Gravenhage , gem. 

en cjcslaqt. 
Loosduiuen. 
Voorburg. 
Rijsvvijk. 
Stompwijk. 

Zogvraard. 

Wateringen. 
Wasscnaar. 

Leyden , dit 
Koudekerk. 

s Gravenhage. 
's Gravenhage. 

l i O o s d u i n e n . 

Voorburg. 
Rijswijk. 
Siompwijk. 
Veur. 
Zegvvaard. 
Zoetermeer. 
Waleiingeu. 
Wassenaar. 
Voorscholen. 

Controle Ley den (le afd.). 
bel. 

Oudshoorn. 
Woubrngge. 
Rijnzaterwoude. 
Alkcniade. 

Lcyden. 
Koudekerk. 
Hoogmade. 
Oudshoorn. 
Woubrugge. 
Rijnzaterwoude. 
A! kemade. 

59199. 

1857. 
2099. 
2066. 
207,9. 
931. 

1435. 
875. 

1522. 
2)94. 
41 42. 

36110. 
1259. 
267. 

1582. 
1309. 
494. 

3131. 
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Controle Leyden (2eafd. 

Leyden , accijnsen. 
Leyden , gem. en gesl. 
Katwijk. 

Bijusburg. 

Noordwijk. 

Lisso. 
Hilleyom. 
Sassenkcim. 

Warmond. 
Soeterwoudo. 
Leydcrdorp, 

Alphen. 
Aarlauderrcen. 

HazcrsYvoude. 

Woerden. 

Bodegrarcn. 
Zwammerdam. 
Jiieunkoop. 

Leyden. 

Kalwijk. 
Valkenbnrg. 
Rijnsbnrg. 
Oegstgeest. 
Noordwijk. 
Noord vr y ker bout. 
Liue. 
Hillegom en Tennep. 
Sasseuheim. 
Voorbout. 
Vrije cn Lage-Boekborst. 
Warmond. 
Soelerwonde. 
Lcyderdorp. 

Conlrole Alphen. 
Alphen. 
Aaflanderreen. 
Ter Aar. 
Vrijbocven. 
Hazerswoude. 
Bentbnizcn. 
Bcnlhoru. 
Ifoogcveen. 
Woerden. 
Waarder. 
Banvoudswaarder. 
Riclveld. 
Beilcgrarcn. 
Zwam inerdam. 
Nieuwkoop. 
Achticnhoven. 
Nicuwveen. 
ZeyenboTcn. 
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ARRON'DISSEMENT ROTTERDAM. 

Controle Rotterdam (le afd.). 

Rotterdam , dir. bel., I Rotterdam, 
le afd. I 

Controle Rotterdam (2e afd.). 

73396. 

Rotterdam , dir. bel., 
2c afd 

Rotterdam. 

Controle Rotterdam (in- en uitg. regten). 
Rotterdam, in-en uitg 

regten. 
Rotterdam , gemaal. 

Rotterdam 

Rotterdam. 

Controle Rotterdam (accijnsen). 
Rotterdam ,accijtisen. 

~RotteTrmTn-rye»t«^^ 
KralinKen. 

Rotterdam. 
Rotterdam. 
Kralingen. 
Cappelle aan den ljssel. 

Controle Schiedam. 
Schiedam , dir. bel. 
Schiedam, in-en uitg. Schiedam. 

regten en accijnsen 
Schiedam , gemaal. 
Kcthel. 

Schiedam. 
Kethel. 
Piieuwland. 
Oud- en JYieuw-Mathenes. 

Delfsharen , dir. bel., 
in- en uitg. r. cn acc. 

Orerschie. 

Zerenliuizen. 

Controle D elf shaven. 
Dclfshavcn. 
Blcijswijk. 
Berkel. 
Bergschenhoek. 
llillegersberg. 
Overschie. 
Schiebroek. 
Zeveahuizen. 
Moorcappelle. 



MaassluiV 
in-en.f, dir. bel. in- c/i.s 

mid tg. r.en acc. 

Controle Maasslui 
Maassluis. 

Ma.ssluis, gem. enges. 
Ylasland. 

aardiugen, dir. bel. 

V 
taardingen , in- en 

"SV.tg. regt. en acc. 
elardiugeu , gemaal 

'« \ geslagt 
•avexaude. 

Na ldwijk. 

Rosenborg. 
Maassluis. 
Maasland. 
Vlaardingcn. 
Ylaaidinycrambacht. 
Zouleveen. 
Vlaardingcn, 

Vlaardingcn. 

Be,. 
Be £ 

lacker 

dir. bel. 
accijnsen. 
gem. en geil 

ichipluiden. 

9 i 
^'ouda. 
jjcbiida , gemaal. 

>skoop. 

's Gravczande. 
Monster. 
Naaldwijk. 

Controle Delft. 
I)elft en Yrijenban. 
Bclft. 
Delft. 
Pijuacker. 
Ruyvcn. 
Al.kersdijk. 
ibtsregt. 
Teinpel. 
Hof u u Delft. 
Nootdorp. 
Scbipluideu. 
St. Maartenirogt. 
Hodeupyl. 
Groeneveld. 
Be Lier. 

Controle Goxida. 
Gouda en Brock. 
Gouda. 
Boskoop. 

4270. 

866. 

1848. 
7423. 

465. 
222. 

1902. 
3101. 
8422. 

16879. 

1223. 
53. 

140. 
175. 
227. 
902. 
578. 
464. 
129. 
149. 
56. 

709. 

14495. 

1831. 



Boskoop. 

Beeuwijk. 

Moordrccht. 
JTioiiwci kerk. 
Waddinxreen. 

Gouderak. 

Schoonlioven. 

SchoonhoTaa-̂ ŷ iia. 9 H 

geslugt. 
Bergam bacht. 

Middelburg. 
Zuidwy k. 
Reentry k. 
Sluipwijk. 
t Land van Stein. 

Moordrccht. 
Nienvverkerk. 
IVoord-Waddinxreen. 
Zuid-Waddiiigxieen. 
Gouderak. 

_ JIaastrecht. 
Controle Schoonhoven. 

SchooniioTen. 
Vliet. 
Ylist. 
SotmonhoTcn. 

Ouderkeik. 

Oudewater. 

Bergambacht. 
Berkenwoude. 
Ammerstol. 
Zuidbroek. 
Stoiwijk. 
Ouderkerk. 
Slormpolder. 
Kiiiupe aan den IJsscl. 
Lekkerkerk. 
Krimpe aan de Lek. 
Oudevvater. 
Lange ruige Weide. 
Oukoop. 
Papccop. 
Hekendorp. 

Dordrecht , dir 
Papcndrecht. 

A R R O J V D I S S E M E J N T D O R D R E C H T . 

Controle Dordrecht (le afd.). 
bel. Dordrecht. 

Papendrecht. 
Alblasserdam. 

\ 
230. 

26. 
9%. 
890. 
452. 

88. 
1.59. 
14*2. 
18*2. 
53). 

144!. 
133 

i 
24?5. 

3: 

' i f 
*oo. 
•07. 

203?, 
238. 
874 

1839' 
986f 

2018 
460? 
93> 

294. 
374. 

^ 4 : 

1 0 ' 
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Pajicndrecht. Oud-Alblas. 
Bieskcns<;raaf. Blcskcnsgraaf. 

Molenaarsgraaf. 
Brand wijk. 
Hoi wegen. 

Controle Dordrecht (2e afd.). 

Bordrecbt, in- en uitg. 
regten en accijnsen. 

Dordrecht, gem.enges 
Zwijndrecht. 

Dubbeldam. 

Goriuchem. 

Dordrecht. 

Gorinchem , gemaal. 
Sliedrecht 

Giessen-Jfie u w kerk. 

Dordrecht. 
Zwijiidrccht. 
McerdcrYOort. 
Groote Limit. 
Heer Oudclands Ambacht. 
tlcndrik Ido Ambacht. 
R ij soort. 
Sandclingcn Ambacht, 
Slevelshoek. 
Dubbeldam. 
Wield recht. 
Be Mijl. 

Controle Goriuchem. 
Goriuchem. 
Arkel. 
Hoog-Blokland. 
Schelluinen. 
Spijk. 
Hardinxvcld. 

Leerdam. 

Sliedreeht. 
Giessendam. 
Wijngaarden. 
Gicssen-Nieuwkork. 
Peursum. 
Ncder-Sliugeland. 
Hoornaar. 
Pioordeloos. 
Leerdam. 

789. 
575. 
403. 
501. 
75. 

19614. 

1735. 
340. 
586. 

85. 
1061. 

82. 
327. 

37. 
1396. 
445. 
438. 

7441. 
516. 
510. 
247. 
340. 

3114. 

4535. 
1828. 
249. 
567. 
291. 
116. 
456. 
814. 

2576. 
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Leerdam. 

Yianen. 

Aineide. 

Tfieuwpoort. 

Streefkerk. 

Ridderkerk. 
IJsselmonde. 
Barendrecht. 

Bhoon. 

Pemis. 

Oharlohi. 

SchoonreTroerd. 
Hcukelum. 
Kedichem. 
Asperen. 

Controle Fianen. 
Yianen, 
Lexmond. 
Hagestein. 
Hei- en Boeicop. 
Everdingen. 
Aineide. 
Mecrkerk. 
JViemvland. 
Lecrbroek. 
Tien In> ven. 
Nieuvvpoort, 
Ottoland. 
Langerak. 
Goudriaan. 
Laag-Blokla&d, 
Streefkerk. 
Groot-Ainmers. 
Piiemv-Lekkcrland. 

Controle Ridderkerk. 
Ridderkerk. 
IJsselmonde. 

Oost-en West-Barendrecbt 
Hcerjausdam. 
Klcine-Lindt. 
Kijfhoek. 
JUinon. 
Poorlugaal. 
Albrandsvvaard. 
Pernis. 
Hoogvliet cn '% Graven-

Ambacht. 
Charlois. 
Katendreeht. 

662. 
567. 
493. 

1195. 
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Controle Oud-Beijcrland. 
Oud-Beijerland. 

Zuid-Beijerland, 

Heinonoord. 

Numansdorp. 

's Gra vended. 
Maasdam. 
Strijen. 

Mij uslieerenland. 

Oud-Beijcrland. 
Nieuw-Beij eriand. 
Fiershil. 
Zuid-Bcij eriand. 
Goudswaard. 
Heineuoort. 
Goidschalksoord. 
Pulterslioek. 
Numansdorp. 
Klaaswaal. 
's Gravendeel. 
Maasdam. 
Strijen. 
Strijcnsas. 
Mij nsheeicnland. 
Westmaas. 

ARRONDISSEMENT BRIELLE. 
Controle Brielle. 

Brielle , dir. bel. 
Brielle, in- en uitg. 

regten en accijnsen. 
Brielle , gem. en gesl. 
HelleToetsluis, dir.bel. 

HeBevoclsliiis , in- en 
uitg. regt. en acc. 

Oadcnhoorn. 
Nieuwcnhoorn. 

Oostvoorne. 

Gecrvliet. 

Brielle. 

Brielle. 
Brielle. 
Hellcvoetsluis. 
Oude- en Nieuwe-Struiten, 

Hcllevoctsluis. 
Oude- cn Nieuwe-Struiten. 
Oudcnhoorn. 
Nieuwenhoorn. 
Nieuw-Hellevoet. 
Oostvoorne. 
Rockanje. 
Nalers. 
Geervliet. 
Abbcnbroek. 
Scbuddebeurs. 
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Spijkenisse. Spijkenisse. 962. 
Ilekeliiigen. 383. 
Zuidland. 1265. 
Biert. 62. 

Zwartevraal. Zwartcwaal. 893. 
Be Yier Polders, 377. 

Heenvliet. Heenvliet. 797. 
Controle Middelkarnis. 

Middelharnis. Middelharnis. 2832. 
Boinmcl. Boiuuiel. 1215. 

Stad aan't Haringvliet. 798. 
Birksland. Birksland. 1894. 

Ouwaard. 170. 
Roxenisse. 66. 
Melissant. 593. 

Gbedereede. Gocdereede. 999. 
Oudorp. 2448. 
Stelleudam. 676. 

Ooltgensplaat. Ooltgensplaat. 1772. 
Oudetonge. Oudetonge. 2267. 

Nieuwclonge. 1079. 
Herkingc. 633. 

Sommelsdijk. Sommelsdijk. 2262. 
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P r o v i n c i e 17)0 H a n i ) . 

{Noordclijk gedeelle). 

HA5T0RES. GEMEHSTRH,WAARriT IEDER 
KASXOOR BESTAAT. 

B S . 

ARRONDISSEMENT AMSTERDAM. 
Controle Amsterdam. 

directe 
1. Arr. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Amsterdam 
belast inn en 

Idem , 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 

Amsterdam 
Isto Kantoor 

Jd. 2de Idem. 
Amsterdam , in- en 

nilg.regten en acc.op 
de sniker. 

Amsterdam , gemaal. 
Idem. geslagt. 

accijns. 

Amslerd., dir. 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

bel. I. Arr 
id. 2. id. 

3. 
A. 
5. 
6, 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

Idem, Acc. lste Kantoor. 
Idem, id. 2dc id. 

Amsterd., in-en uitg. regt. 
cn acc. op de suiker. 

Id. , gemaal. 
Id. , geslagt. 

Controle Helder. 
Heldcr , dir. bel., in-

en uitg. regt. en acc. 
Vlieland, Idem. 
Tcrschclling, Idem. 

If elder. 
Vlieland. 
Torsclielling. 
Texel. 
VVieringcn. 

Texel , Idem. 
Wieringeu, Idem. 

Controle Muiden. 
Muidcn , dir. bel , in-

en ititg. regt. en acc. Muiden. 
Pfaardon. Kaarden. 

198590. 

5928. 
646. 

2597. 
4951. 
1581. 

1702. 
2443. 



4 8 

Naarden. 
Blaricum. 

Nederhorst deu Berg, 

's Graveland. 

Hilversuin. 
\ieesy>,dir.bel., in- en 

tiitg. regt. en acc. 
Idem, gemaal en gesl. 

Busscm. 
Blariciun. 
Huize.:. 
Larea. 
Kcderiiorst den Beig. 
Ankeveen. 
's Graveland. 
Koi lenhoef. 
Ililversuin. 
Weesp. 

Slolen. 
Nieirwcr Amstel 

Aalsmeer. 
Lcimuidcn. 

Ouder-Amstel. 
Uitlioorn. 
Bicmen. 

Idem. 
W eespercarspel. 
Bijlmermeer. 

Con/rate Ouderkerk. 
Slolen. 
INiemvcr-Amstel. 
Bietwijkcroord. 
Aalsmeer. 
Lcimuiden. 
Kalslagcn. 
Ouder-Amstel. 
Uitkoorn. 
Oiemen. 
Waters raafsmeor. 

ARRONDISSEMEJNT HAARLEM. 
Controle Haarlem. 

Haarlem, dir. bel. 
Idem, in- en u.r.ena. 
Idem , gem. en gesl. 

Heemsledc. 

Zandvoort. 
Blocmcndaal. 
Bevervrijk. 

Haarlem. 
Haarlem. 
Haarlem. 
Heemstede. 
Bennebroek. 
Berkcnrode. 
Zantlvoort. 
Blocmcndaal. 
Bcverwijk. 
Wijk aan Buin en aan Zee. 
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Bcverwijk. Yclzen. 
Spaarndam. Spaarndam. 

Spaarawoude. 
Schoten. Sehoten. 

Zuid en Noord-Schalkwijk. 
Haa rle in mo rl eed e. 
Houtrijk cn Polanen. 

Controle Zaandam. 
Zaandam ,(/tV. bel.,in-

en uitg. regt. en acc. 
Zaaindain, gem.e gesl. 
Zaandijk. 
Westzaan, 

Worinerveer. 

Oostzaau. 
Assendelft. 
Croinmenie. 

Zaandam. 

Zaandam, 
Zaandijk. 
Koog aan de Zaan. 
Westzaan. 
Wormerveer. 
Wbrmer. 
Jisp. 
Wijdewormer. 
Oostzaan. 
Assendelft. 
Crommenie. 

ARRONDISSEMENT ALKMAAR. 
Controle Alhmaar. 

Alk.mn.ar, dir. bel., in-
en uitg. regt. en acc. 

Alkinaar, gem en gesl. 
Liinmcu. 

Hcilo. 
Uilgeest. 

Akersloot. 
Bergen. 

Alkinaar. 

Alkmnar. 
Castriuum. 
Limmcu. 
Heilo. 
Uitgccst. 
Heemskcrk. 
A kersloot. 
Bergen. 
Eginond binnen. 
Egmoud aan Zee. 

http://Alk.mn.ar
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Bergen. 

Koedijk. 

De Rijp 

Schcrmerhnrn. 
Zuid-en Noord Scher-

mer. 
Oterleek. 

Groet. 
Sclioorl. 
Wimmenuni. 
Koedijk. 
Sint Pancras. 
Oudorp. 

Controle de Rijp. 
Dc Rijp. 
Graft. 
Sclicrmerhorn. 
Zuid-en Noord Schermcr. 

Bccmstcr. 

Scliagcn. 
Winkel. 
Barsingerhorn. 
Nieuwe JUedorp. 

Warmcnhuizcn. 

Sint Maarton. 
Wicringerwaard. 
Zijpe. 
Petten. 

Noord-Scliarwoude. 

Oterleek. 
Heerhugowaard. 
Urcem. 
Beeuister. 

Controle Schagen. 
Scliagcn. 
Winkel. 
Barsingerhorn. 
>*icuwe?iiedorp. 
Ou<le Niedorp. 
Venhuizen. 
Warmenliuizen. 
Haringcarspel. 
Sint Maar ten. 
Wicringerwaard. 
Zijpe. 
Petlcn. 
Callandsoog. 
Xoord-Scliarwoude. 
Zuid-Scliarwoude. 
Broek op Langendijk. 
Oudcarspel. 
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ARRONDISSEMEVr IIOORN. 
Controls Hoorn. 

Hoorn , dir. belast. 
Hoora, in- en uitg. 

regten. en acc. 
Hoorn , gem. en gesl. 
Beets. 

Grosthuizon, 

Bcrkhout. 
Wognutn. 
Zwaag. 
Spanbroek. 

Honsbroek. 

Blokker. 
Sijbecarspel. 
Midwoud. 

Hoogwoud. 
Abbckerk. 

Hoorn. 
Hoorn. 

Hoorn. 
Beets. 
Scbardam. 
Grosthuizcn. 
Arenhorn. 
Scharwoude. 
Oudendij k. 
Berkhout. 
Wognum. 
Zwaag. 
Spanbroek. 
Opuieer. 
Hensbrock. 
Opdam. 
Oost- en "West-Blokker. 
Sijbecarspel. 
Mid troud 
Nibbixwoud. 
Hoogwoud. 
Abbekcrk. 

Controle Enkhuizen. 
Enkhuizen , dir. bel.. 

in-en u. regt. en acc. 
Enkhuizen , gemaal 

en geslagt. 
Medeinblik, dir. bel., 

in-en n. regt. en acc. 
Medeinblik , gemaal 

en geslagt. 
Groolebioek. 

Hoogcarspel. 

Enkhuizen. 

Idem. 

Medeinblik. 

Idem. 

Grootebroek. 
Boyencarspel. 
Hoogcarspel. 
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Hoogcarspel. 
Yenhuizen. 

Wervershoof. 

Twisk. 

Urk. 

Woshvond. 
Yenhuizen. 
SchcHlnkhout. 
Wij denes. 
W crvershoof. 
Andijk. 
Iwisk. 
Opperdocs. 
Urk. 

Controle Monnikendam. 
Monnikendam ,dir. b. Monnikendam. 

in- en uitg. r. en acc. 
Monnikendam , gem Monnikkendam. 

en scesl. 
Nieuwendain. 

Buiksloot. 
Broek in Waterland. 
Landsmeer. 
Ilpendam. 
Purmerend , dir. bel. 

in- en uitg. r.en acc. 
Purmerend , gem. en 
geslagt. 

Edam, dir. bel., in- en 
uitg. regt. en acc. 

Edam, gem. en gesl. 
Middelie. 

Oosthuizeu. 

Nienwendam. 
Schellingvfoudc. 
Durgerdain of Bansdorp. 
Buiksloot. 
liiock in Waterland. 
Landsmeer. 
Ilpendam. 
Puriuerend. 

Purmerend. 

Edam. 

Edam. 
Middelie. 
Kwadijk. 
Warder. 
Oostkuizcn. 
Etcrsheim. 

670. 
1551. 
547. 
545. 
552. 

1471. 
664. 
586. 

1013. 

2684. 

1259. 
159. 
935. 
835. 

1408. 
998. 

1263. 
3066. 

4139. 

485. 
327. 
285. 
748. 

96. 
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$3 l * 0 u i tt S X 6 3 6 C I A U b. 

K A N T 0 R F . l t . 
G E M B K n T E S , W A . A R L l T I E D E R 

K A N T O O R B E S T A A T . 

ARRONDISSEME-NT MIDDELBURG. 
Controle Middelburg. 

Middelburg. 'd. bel. 
Id. in- eu u. r.en acc. 
Id. gem. en geslagt. 

Nieavrland. 
Arneinuiden c. a. 

St. Laurens , c. a. 

Grijpskerke . c ^ a j . — 

Biggekcrkc, c. a. 

Veere , c. a. dir. bel. 
in- en uitg.r. en acc 

Veere , gem. en gesl. 
Oostkapelle. 

Middelburg. 
Middelburg. 
Middelburg. 
,\ ieuwland eu St.Joosland. 
\ rueinuidcu ,i\ieuwerkerk 
eh Mortiere. 

Klcverskcrkc. 
St. Laurens euBrigdamme. 
Serooskerke , Rijusburg , 
cn Houdcgems-Ajalimiicr 

uiiinskerkc, Poppeudam-
me, Buttingc , Zandvoort 
en Hoogelande. 

Biggckerke en Krommeu-
koeke. 

Metis- en Mariekcrke. 
Veere en Zand'rjk binnen 
Gapingo. 

Vrouwepolder , Zandijk 
buiteu en Scbollag. 

Vecro. 
Oostkapcllo. 

Vlissingen , d. bel. 
Id. in- en v. r. en acc. 
\d. gem. en geslagt. 

Oostsouburg , c. a. 

Controle Vlissincjcn. 
Vlissingen. 
Vlissingen. 
Vlissingen. 
Oost- en Westsonburg. 
Ritthem , Nieuwerve 

Welsingc. 

http://KANT0RF.lt
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Kondekerke. 
Weslkappelle , c, a. 

Goes. 
Wolphaartsdijk. 
Kaltendijke, c.a 
Kloetingc. 
Kappelle. 

Wcmeldinge. 
'a Heer Aiendskerke 

's Heerenhock 
Borsselen. 

Kondekerke. 
YVestkapelle (binnen cn 
builen) en Sir l'oppekerke. 
Domburg (binnen en bui-

ten ) 
Aagtekerke. 
Zouteiande , St Janskerke 

cn Boudcvrijiiskerke. 

ARRONDISSEMENT GOES. 
Controle Goes. 

Goes. 
Wolphaartsdijk. (land. 
Kaltendijke en Ooslbeve-
Kioetingc. 
Kappelle , Bieselinge en 

Evcrsdij k . 
Weineldiuge. 
's Heer Ai endskerke. 
's Heer Hendrikskiuderen 

en 
Hcinkcuszand. 
's Heereuboek. 
Borsselen. 

Controle Gravenpolder. 
's Gravenpolder , c. a. 

Baarland, c. a. 

Ellewoutsdijk. 
Urezande , c. a. 

Scboro en Vlake. 

's Gratenpolder, 's Heer 
Janspolder, Oost- cn 
Middelzwake. 

's Heer Ablskerkc, Sinouts-
kerkc en Baarsdorp. 

Nisse. 
Hoedekenskerke. 
Baarland en Bakendorp. 
Oudelande. 
Ellewonlsdijk on Everinge. 
Ovezande. 
Dricwege en Coudorpe. 
Schore en Vlake. 



Terseke. 
Kruiuiugen. 
Waarde eiiValkenissc. 
Krabbciidijke, c. a. 

Bath iu- eii.uitg. regt 

Yersekc. 
Kruitiingen. 
Waarde en Valkeuisse. 
Krabbciidijke ea Nieuw-

laudc. 
Rillaad eu Make. 
Fori Bath eu Bath, 
Bath. 

Colljosplaat. 
Koilgeeu. 
"Wisseukerke , 

Kats. 

Controle Colijnsplaat. 
Colijusplaat. 
Korlgeeu. 
Wisseukerke , Geersdijk , 

's Gravcuboek en Cam-
pens JSieuwlaud. 

Kats. 

c. a. 

A i\RONDISSE ME N T ZIE III KZ E E. 
Controle Zicrikzee. 

Zierikzec , dir. bel. 
Zieiikzee in-enu.r.a 
I^ieuwcrkerke , c. a, 

Hoordgouvre , e. a 

Zierikzcc. 
Zicrikzee. 
Nieuwerkerkc , Kapelle eu 

Botlaud. 
Ouwerkerk. 
Oosterlaud enSir Jatislaud. 
Bruiuissc. 
JNoordgonvre. 
Zonueuiaire. 
Bommenede eu Bloijs. 
Breisclior. 

Controle Brouwershaven. 
Brouwershareu d. b. 

in- en u.regt. enacc. 
Haamstede , o. a. 

Noordwclle , e. a. 

Brouwcrsharen. 

Haamstede. 
Burgeu Westeuschouwea. 
Noordwelle. 
Rencsse. 
Serooskerke. 
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Kerkwem , c. a. Kcrkwerve , Nicuwerker-
ko , Rengerskerke en 
Zuidland. 

Duivendijke, Klaaskinder-
kerke, Brijdorpe en Loo-
perskapelle. 

Elkerzeo. 
Ellcmeet. 

Controle Tholen. 
Tholen , c. a. [ Tholcn. 

Tholen ,gem. en gesl. 
St. Maartensdijk, c.a. 

St. Aiinaland e a. 

Ondrossemeer eu Vrijberge. 
Tholen. 
St. Maartensdijk. 
Scherpeuisse en Westkerke. 
Poortvliet en JVieuwstrijcn. 
St. Annaland. 
Stavenisse. 
St. Philipsland. 

ARRONDISSEMENT SAS TAN GENT. 
Controle Sas van Gent. 

Sas yan Gent ,dir. bel, 
in- en u. r. en ucc. 

"Westdorpe. 
Philippine , c. a. 

Neuzen , dir. bel. in-
en uitg. regt. en acc. 

Hoek. 
Axel, dir. bel. in- en 

uitg. regt. en acc. 
Koewacht, dir. bel. 

•in- cn u. r. en acc. 
Zaanislag. 
Zuiddorpe. 
0 verslag, in- enu.r. 

Sas van Gent en hel Zeeu wsch 
gcdeelte van Assenede en 
Rouchanto. 

Wesldorpe. 
Philippine en hel Zeeuivsch 
godeclte van Waterdijke. 

Ncuzen. 

Hock. 
Axel. 

Koewacht. 

Zaarnslag 
Zniddorpe. 
Oveislag. 
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Hulst , c. a. dir. bel., 
in- en u r. en acc. 

Heugsldijk , c. a. 

Stoppeldijk , c. ». 

Controle Hulst. 
Hulst. 
St. Jan Steeii. 
Clinge. 
Hcngstdijk. 
Ossenisse. 

Hontenissc , dir. bel. 
in- en u. r. en acc. 

Giaauw , dir. bel., in-
en uitg. r. en acc. 

Controle 

Stoppeldijk. 
Boschkappelle. 
Hon lenistc. 

Giaauw en Laugendaui. 

Sluts. 
Siuis , c. a. , d. b. in-

en u regt. en acc. 
Aardenburg , c a. d. 

b in- en it. r. en acc. 

Eede. 
Cadzaud , e. a. 

Oosfbar;; , c. a. 

Sluis. 
St. Anna ter Muiden. 
Aardenburg. 

Yzendijke , 
in- en n. r 

Biervliet , dir. bel. in-
en u. r. en acc. 

Iloofdplaat, dir. bel. 
iu • en it. r. en acc. 

Groedc. 

Brcskcns. 

Heille. 
St.Kruis enbct Zeenwschje 

d e c i l e van St Marguerite. 
Eede. 
Cadzand. 
Retrancbcment. 
Zuidzande. 
Oostburg. 
Schoondijke. 
Walerlandkerkje. 

Controle Yzendijke. 
c. a d.b. Yzendijke en bel Zcenwscli 
en acc, gedeelte en Walerland en 

Walervliet. 
Biervliet. 

Iloofdplaat. 

Groede. 
Nieuwvlict. 
Breskens. 

2352. 
1664. 

1258. 

2427. 
787. 

1467. 



I j v o u t n c i c {JUtirccht. 

s .A5T0RER 
GEMEESTEN, 

KABTOOH 
VTA ARFIT IEDER 

BESTAAT. 

P
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Utrechl 

ARROADISSEMEM 
Controle Utrecht 

, dir. bel. j Utrecht. 

UTRECHT, 
(le afd.) 

, 44807. 

Utrecht, in-en uitg. I Utrecht. 
regten en accijnsen. I 

Controle Breukelen, 
Abcoude. 

Baambrugge. 
Breukeleu. 

Loosdrecht. 
Maarsseu. 

Mijdrecht. 
Yinkevcen. 

Vrceland. 

Wiln is. 

Abcoude Froostdij en Aas-
dom. 

Abcoude-Baambrugge. 
Breukelen-Jfijenrode. 
Brehkelen-st 1'ieters. 
Portengen noordeiude en 

Lestesgeregt. 
Ruwiel. 
Loosdrecht. 
Maarssen. 
Maarssenreen. 
Maarssenbroek. 
Tienhoven. 
Mijdrecht, 
Vinkeveen. 
Waverveen. 
Locnen. , 
Loenersloot. 
Nichtevecht. 
Y reel and. 
Wilnis. 
Oudhuizen. 

1083. 
1073. 
1584. 
744. 

62. 
465. 

2822. 
1591. 
1159. 

129. 
294. 

2326. 
1237. 
500. 

1199. 
269. 
385. 
639. 

1167. 
379. 
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Zuilen. 

Amerongen. 
Leersum. 

Cot hen. 
Wijk bij Buur 
Briebergen. 

Doom. 

Hotilen. 

Maartensdijk. 

Werkhoren. 

Zeist. 

Arncrsfdbrt. 
Baarn. 
Do Vuursche. 
Zoest. 
Eemnes. 
Hoo'dand. 

Leusden. 

Achtlienhovou. 
W CM I brook. 
Zuileu. 

Controle Amerongen. 
Amerongen. 
Darlhuizcu. 
Leersum, 
Cothen. 

stede. Wijk bij Buurslcdc. 
Briebcrgen. 
Rijzenburg. 
Boorn. 
Maarn. 
Laugbroek. 
Slorkeuburg. 
Houten. 
Oudwulren. 
Schalkwijk. 
Schouauwen. 
Tullen 'tWaal. 
De Bildt. 
Maartensdijk. 
Bunnik. 
Odijk. 
Bhijuanwen. 
Wcrkhoven. 
Zeist. 

Controle Amersfoort. 
Amersfoort. 
Baarn. 
De Vuursche. 
Zoest. 
Eeuiues. 
Hoogland. 
Buuschoten. 
Buijts. 
Leusden. 
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Stoutenburg. 
Kheucn. 
Benswoude. 
Yeenendaal. 
Wo uden berg. 

Benschop. 

Haimelen. 
Yeldhuizen. 

Lopik 

Jutphaas. 
Kaiuerijk. 

Kooiengcn. 

Linscholen, 

Yreeswijk. 
Monllbort. 

Yleuten. 

Ussclstcyu. 

Stoutenburg. 
Rheneu. 
Benswoude. 
Yeencndaal. 
Woudenberg. 

Controle IJsselsleyn. 
Benschop. 
Hoenkoop. 
Noord-Polsbroek. 
Zuid-Polsbroek. 
liarmelcn. 
Ouden-Rbijn. 
Yeldbuizen. 
Cabaauw. 
Zeyender. 
Jaarsveld. 
Lopik. 
Willige Langerak. 
Jutphaas. 
Kamcrijk Houldijkun. 
Kaiuerijk Mij zij de. 
's Gravesloot. 
Zegveld. 
Kockengcn. 
Laag-Nieuwkoop. 
Gerverskop. 
Teccop. 
Linscbolen. 
Suclrewaard. 
Wulvcrhorsl. 
Yreeswijk. 
Acblhovcn. 
Monllbort, 
Willeskop. 
Ylculen. 
Haar Zuilens. 
IJsselsleyn. 
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$) t*0 v i ti e t c © v i c s i a n b . 

K A S T O B E N , 
G E V I E E N T E K ) \ V A A E ( f l T I E D E B 

K A J T O O R BEoTA A T . = 4 S 

ARRONDISSEMEiN T L E E U WARDEN. 
Con/role Leeuwarden. 

Lceu-warden , dir.bel, 
^, Leeuwardeu , » M - en 

M«Vgi. regten en acc, 
liniznni. 
Wil d urn. 
Jelsuin. 
Hgam. 

Leeuwardeu. 
Leeu warden. 

Dronrijp. 
Berlikuni. 
Bectgum. 
Deinum. 
Jorwerd. 
Baard. 
St. Anna Parochio. 
St. Jacobi Parocliie. 
Lieve Vrouw. Parocli. 
Blija. 
Ferwerd. 
Marruin. 
Hallum. 

Huizum. 
Wirdurn. 
Jclsum. 
Hij t u n . 

Controle Donryp. 
' Dronrijp. 

Bcili kum. 
Beetgum. 
Dei num. 
Jorwerd en Oosterwiernm 
Baard. 
St. Anna Parochio. 
St. Zacobi Parocliie. 
Lieve Vrouwe Parochio. 
Blija. 
Ferwerd. 
.Mai rum. 
Hallum. 

Controle Harlingen. 
Harlingen , dir. bel. Harlingen. 
Harlingen , in- en Harlingen. 

uitg. regt. en acc. 
Tzum. Tzum. 
Bicd. Ried. 
Franeker. Franeker. 
Minertsga Mincrtsga. 
Sixbierum. I Sixbierum. 
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Akkerwoude. 
Birdaard. 
Hardegarijp. 

Gickcrk. 
Ooslcrmecr. 
Brogcham. 
Surhuizum. 
Koolcn. 
Burn in. 
Kulluui. 
Wcslcrgeest. 

Bokkum. dir. bel, 
en u. r. en acc 

Anjum 

Controle Berg urn. 
Akkerwoude. 
Birdaard. 
Hardegarijp , Bergum en 

Yeeuwoudou. 
Giekerk. 
Oostcriueer. 
Brogeliam. 
Surh uizum, 
Kooteu eu Builenpost. 
Bur urn, 
Kolluin. 
Westergcest. 

Controle Bokkum. 
Bokkum. 

bel. in en u. 
acc. 

Ee, dir. 
r en 

Nykerk 
Hoi werd 
Nes, dir 

regt. en 
Teruaard. 
Amcland. 
Scliiermonnikoog 

bel. in en u. 
acc. 

Anjuiu. 
Ec. 

Nykerk. 
Hoi werd. 
Nes. 

Teruaard. 
Mai In in en Nes. 
Scliiermonnikoog. 

ARRONDISSEMENT SNEEK. 

Controle Sneek. 

Sneek. 
Grouw. 
Boordaliuizum. 
Warga. 
Hecg. 
Nij land. 
Woudsend. 

Sneek. 
Grouw. 
Hi iord all uizum. 
Warga. 
Heeg. 
Nijlanden Sekarnegoutum. 
Woudsend. 
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Oppeiiliuizcn. 
Ran word. 
rist. 

Oppenhuizen, 
Rauwerd. 

; TJst. 
Controle Lemmct, 

Lcmtner , dir. bel in 
en u. r. en acc. 

Ooslerzce. 
Langwce* 
Ralke 
Koudura. 
Workum , dir. bel. in 

eti u. r. en acc. 
Stavoren. Idem. 
Hindclopen. 
Slooten. 

Lemmer. 

Oosterzce. 
Langweer. 
Balk. 
Koudum. 
Work u in. 

Bolsward. 
Makkuui, dir. bel, in 

en uitg, regt. en acc. 
Gaast 
Tjorkwerd. 
Burgwerd. 
WilmariMUtt, 
Wornmels. 
Oosterend. 

Staroren. 
HLndelopen. 
Slooten. 

Controle Bolsward. 
Bolsward, 

Makkunt. 
Gaast. 
Tjerkwerd. 
Burgwerd. 
YVitmarsum en Arum. 

Wornmels. 
Oosterend 

ARRONDISSEME N T IIEERENVEEN. 
Controle Heerenvcen. 

Heerenvcen, 
St Johanncsga. 
Akkrum. 
Oldeboorn. 
Haske. 
Knijpe. 
Noordwolde. 
Oldetrijne. 
Wolvcga. 

Heerenvcen. 
St. Jobannesga. 
.Akkrum en Terhorne. 
Oldeboorn. 
Haske en Joure. (bcrd. 
Knijpe , Mildam en Tjallc-
Noordwolde en Blcsdijke. 
Oldetrijne. 
Wolvega, 

1218. 
2104. 
1311. 

2382. 

1740. 
2545. 
3131. 
2778. 
3242. 

550. 
1373 
855. 

4296. 

2964. 
479. 

1471. 
686. 

3311. 
1781. 
1340. 

2136. 
1464. 
1977. 
1688, 
4616. 
7074. 
4205-
2023. 
2330. 
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Gorredijk. 
Langezwaag, 

Beegterzwaag. 

Bragtcn. 
Ouilcga. 
Oosterwolde. 

Makkiu;:a, 

Controle Gorredijk. 
Gorredijk, 
Langezwaag. 
Lippcuhuizen. 
Beestcrzwaag , Ureterp , 

Boornbergum eu Dnurs-
wolde. 

Bragten. m 
Oudega en Rollevalle. 
Oosterwolie en Bonkcr-

broek. 
Makkinga eu Oldebcrkoop 
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IDrootucie (Ducrijesel. 

KABT0REK. 
GE5IEESTF.S , WAABCIT IEDER 

KANTOOR BESTAAT. 

ARRONDISSEMENT Z W O L L E . 
Con/role Zivolle. 

Zwolle , dir. bel. 
Zwolle , in- en uitg. 

regt. en acc. 
Zwollerkcrspel. 
Dalfsen. 

Zwolle. 
Zwolle. 

Zwollerkcrspel. 
Dalfsen. 

Kampen , dir. bel. 
in-enuitij.regt.enacc. 

Zalk. 

Controle Kampen. 

IJssclmuiden , c. a. 

Hasselt. 
Genemuiden. 
Zwartsluis. 

Vollcnhoven. 

Stcenwijk. 

S teen wij ker wold. 
Oldemarkl, 
Blokrijl. 

Staphorst, 
Aroreesl. 

Kampen. 

Zalk. 
Kamperveen. 
I Jsselmuiden. 
Wilsum, 
Graf norst. 
Sclioklaud. 
Hasselt. 
Gene muiden. 
Zwartsluis. 
Wan nepervecu. 
Vollenlioven (stad) 
Volleuhoven (ambt). 

Coidrole Sleenwijk. 
' Steenwijk. 

Gicthoorn. 
S teen w ij kcrwold. 
Oldemarkl. 
Blokxijl. 
Kni n re. 
Blankenham. 
Stapliorst. 
Ayereest. 
Nieuwlcuxen. 

3 5 2 
1 ^ 2 
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ARRONDISSEMENT DEVENTER. 
Controle Deventer. 

Devcnler, dir. bel. 
Deventer, in- en uitg 

regt. en acc. 
Ddepenveen. 

Olst. 
Rijsscn, dir. bel. in-en 

uitg 
Goor. 

Markelo, dir. bel. in-
en uitg. regt. en acc. 

Controle Ommen. 

Deventer. 
Deventer. 

Diepcnveon. 
rialhmcn. 
Holteu. 
Olst. 
llijssen. 

Goor. 
Diepcnheim. 
Markelo. 

Onxnien , dir. bel. in 
en uitg. r. en acc. 

Harden berg. 

Gramsbergen. dir. bel. 
in en u. r. en acc. 

Hellendooru. Idem. 
den Hani. 
Raalte. 

Wijhe. 
Veenebrii;;»e. 

Ommen, (stad.) 
Ommen. iambi.) 
Hardenbcrg. (stad.) 
Hardenbcrg. (ambt.) 
Gramsbergen. 

Hellendooru. 
den Ham. 
Raalte. 
Heino. 
Wijhe. 
Grenskantoor. 

ARRONDISSEMENT ALMELO. 
Controle Almelo. 

Almelo , dir. bel., in 
en uitg. r. cnacc. 

Vriescnveen, 
Tubbergen. 

Almelo , (stad) 
Almelo , (ambt) 
Yricse nvecn. 
Tubbergen. 
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Ootmnrsnm , dir bel. , 
in - en nitg. r. en acc. 

Wecrselo, 
Borne. 
Wierdcn. 
Dcnokamp. 
Latdorp, 

Oolmarsurn. 
Denekainp. 
Wecrselo. 
Borne. 
Wierden. 
Grenskantoor. 

Idem. 

Enschede. 

Haaksbergen. 
Oldenzaal, dir. bel. , 

in- en v 
B olden. 

Hengclo. 
Losscr. 
De Poppc. 
Glanebrugge. 
Den Braain. 

Controle Knschede. 
Enschede. 
Lonncker. 
Haaksbergen. 
Oldenzaal. 

Dclden. (sfad). 
Delden , (ambt). 
He n gel o. 
Losser. 

Grenskantoor. 
Idem. 
Idim. 
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$3voiitnctc (B rotting cu* 

K A S T 0 R E 5 . GEHEEXTEX, VTA ARUIT IEDER 
R AH TOOR BESTAAT. 

A R R O N D I S S E M E J N T GRONINGEN 

Controle Groningen (le afd.). 
Groningen , dir. bel, 
Haren. 
Noorddijk. 

Groningen. 
Haren. 
Noord dijk. 

Controle Groningen (2e afd.). 
Groningen, in-en uilg. 

Hoogezand. 
Sappenieer. 

Zuidhorn. 
Hoogkerk. 
Aduard. 
Ezinge. 
Oldehove. 
Grijpskerk. 
Old'ekerk. 
Gioolegast. 
51 arum. 
De Leek. 

Groninp.en. 

Hoogezand. 
Sappemeer. 

Controle Zuidhorn. 
Zuidhorn. 
Hoogkerk. 
Aduard. 
Ezinge. 
Oldehove. 
Grijpskerk. 
Oldekerk. 
Groolegast. 
Mar urn 
De Leek. 

ARRONDISSEMENT APPINGEDAM. 
Controle Bedum. 

Bedum. 

Winsum en A dorp. 

Leens. 

Bed um. 
Adoip. 
Winsum. 

i Leens. 
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Ulrum. 
Zoltkamp , in-en uitg. 

reijt. eu acc. 
Kloosterburen, 
Eeuruui. 
Batlo. 
Audel , accijnsen. 
Warffum, 
Usquert. 
Uithuizcn. 
Uithuizcrmecden. 
Kan tens. 
Middelsum. 

Conlr 
Dclfzijl , dir. bel., in-

en uitg. regt. en acc. 
Tcu Boer. 
S ledum. 
Loppersum. 
Wirdum , acc. 
' I Zandt. 
Holuerda. 
Appingedam. 
Siocliteren. 
Siddcbureu , acc. 

Ulrum. 
(behoort onder Ulrum). 

Kloosterburen. 
Kenrum. 
Ballo. 
(behoort onder Ballo). 
Warflum. 
Usquert. 
U ithuizen. 
Uit hail ernieedert. 
Kantcus. 
Middelstum. 

ole Appingedam 
Deli'zyl. 

Ten Boer. 
S ledum. 
Loppersum. 
(Behoort onder Loppersum). 
t Zandt. 

Bierum. 
Appingedam. 
Slochteren. 
(Behoort onder Slochteren). 

ARRONDISSEMEXT WINSCIIOTEN 
Controle Zuidbroeh. 

Zuidbroek. 
Noordbroek. 
Wiidervank. 
Veendam. 
Meeden. 
Muntendain. 
Termunten. 

Zuidbroek. 
Noordbroek. 
Wiidervank. 
Veendam. 
Meeden en 

dam. 
Termunterzijl , dir.b 

in- eu nitij.rerjl.e7i a 
Wageuborgen , acc. 

Munten-

(Behoort onder Termunten) 

http://nitij.rerjl.e7i
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Nieuwoldc. 
Finstei wolde. 
Mid wolde. 
Scheemda. 

f Centre 
Oude Pekel-A , dir. b 

in- en v itg. r en acc 
Nieuwe Pekel-A. 
Winschoten, dir. bel. 

in- en 
Bcerta. 
Nieuwc sclians, d. b. , 

in- en u. r. en a. 
Bclliugwolde 
Vriescheloo , acc. 
Vlagtwedde. 
Wcdde. 
Onslweddo. 
Bourtange, in-en uifg. 

regt. 

Nieu wolde. 
Finsterwolde. 
Mid wolde. 
Sclieemda. 

le Oude Pe/e' J . 
Oude Pekel-A. 

Nieuwe Pekcl-A. 
Winsclioten. 

Beerla. 

Jiieuwe schans. 

Bellingwolde. 
(behoort onder Bellingw), 
Vlagtwedde. 
Weddc. 
Oustwedde. 
[grenskantoor). 
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}j tout net c iD rent he 

l iAJiTOKEH. 
GEMEEHTE!»,VVAABCIT IEDEB 

KANTOOIl BESTAAT. 

ARRONDISSEMEJNT ASSEN. 

Controle Assen. 

Asscn. 

Anloo. 

Eelde. 
Norg. 
Peize. 
Gielen. 
Gassclle. 
Burger. 
Roden. 
Smikle. 

Asscn. 
Rolde. 
Anloo. 
Vrics. 
Zuidlaren. 
Eelde. 
ISoig. 
Peize. 
Gielen. 
Gasselle 
Borger. 
Roden en Nietap. 
Smilde. 

Controle Koevorden. 

Koevorden, dir.bel. Mi
en uitg. regt. en acc. 

Beilen. 
Wcslerbork. 
Dalen. 
Em men. 

Oostei-licsseleu , dir. b. 
in- en uitg. r. eu acc. 

Koevorden. 

Beilen. 
Westerbork. 
Dalen. 
Em men. 
Odoorn. 
SI ecu. 
Zwe> lo. 
Cvs^rliesselcn. 
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Meppcl. 
Ihvingelo 
Dicvcr. 
Ruinen. 
Ruiuerwold. 
Bayelte. 
Nijcycen. 
Tled(!er. 
Hoogevecn. 
De Wijk. 
Zuidwolde. 

Con!role Meppel. 
Meppel. 
Rwingelo. 
Dicrer. 
Ruinen. 
Ruinenvold. 
Bafelte. 
Nijeveen, 
Vledder. 
Hoogevcen. 
De Wij k en Kocknngc. 
Zuidwolde. 



BIJZOXDERIIEDEN, AAXTEEI.ENINGEN 
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M E X G E L I J V G E N . 





AANTEEKENINGEy, omlrent de opmaking cn 
inrigting von processen-verbaal of 
relazen van bekeuring, in zake ran 
in- en uitgaande regten en accijnsen, 

Het is eeno be ken do zaak , dat vele der mindere amb-
tonareu zicb dikwijls beklagen , dat zoo menig proces-
verbaal van bekeuring , of in het geheel niet vervolgd , 
of bij transactie , voor eeno zeer geringe en soms niet 
uoemenswaardige som, afgedaau wordt, waarvan bet na-
tuurlijk gevolg is , dat zij , in zoodanig geval, weinig of 
nicts voor bun aaudeel genieten in de boete , welke zij 
echter vermeenden door den bekeurde wel en wettig ver
schuldigd te zijn. 

Indien zij , die deze klagten wel cens geuit hebben , 
niet onedel genocg denkeu , om te durven verondersteUou , 
dat bij de afdoening der bekeuringen , bijzondere belan-
gen of aanzien des persoons te pas komen , (eeu deuk-
beeld dat alleen kan opkonien bij hem , die zelve , in 
zijne iniudcrc betrekking, wel eens gewoon is aan der-
gelijko consideration toetegevenj, dan zeker zal hij de 
reden voor die schijnbaar oubillijkc afdoening , alleen te 
zoeken hebben en zeker nergens anders vinden dan in 
het stuk, hetwelk den grondslag der bekeuring en ver
volgens ook van bet administratief onderzoek uitmaakt, 
zoo wel als hetzelve het voornaamste , ja men mag zeggen, 
bijna het eenigste voorwerp is der regterlijke beschou-
wing cn daaruit voortvloeijende beslissing. Men bedoelt 
gelij k men reeds begrijpon zal, het relaas of proces-
verbaal van bekeuring-. 

Indien de onde opmerking doorgaat , dat lieden , die 
overigens , gelijk men het nocmt , ongelelterd zijn, ech
ter vrij wel met de pen en vooral met de cijfers weten 
omtegaan , wanneer hun belang daarin gemoeid is , of 
zoo als men zegt, wanneer het op de bcurs aankomt 
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dan zeker mag men zich met regt verwonderen , dat ver-
re de meeste vcrbalisaulcn eene uilzondering op die al
gemeene opmerking schijueu le maken; en deze vei >von-
dering stijgt, nog liooger , wanneer men nagaat , hoe de 
Hoofd-Adjiiinistralic yan de invoering van del tegenwoor
dig stelsel af aan en voorlduiend , men mag zeggeu , 
tot op deu huidigen dag, zich beijvert heeft, om , door 
Let daarstellcn van algemeene en bijzondere voorschiitcn , 
ja zclfs in sommige Provincieu , door het voorschrij ven 
Tan modcllen, den minkundigo in dit belangrijk punt 
zijner amblsvcrriglingen , eene bckwauic en gcschikle 
handleiding eu het noodig onderrigt te verschaffen. 

Immers, behalve de Hoofd-Instructie yan Z. Exe den 
Minister yan Staat , belast met de generate IMreclie der 
ontvangsten yan deu 27steu Augustus 1823, No. 1 
(Verz. Wo. 134), bestaan er een aautal andere over af
zonderlijke puuleu , in een proees-yerbaal yoorkomende , 
waarvan men de opgave in de tienjaiige tafcls en na 
1832 in de jaarlijksche lafels, op evcngemelde Yerzame-
ling vinden kan. 

Bovendien worden dan nog in de meeste Provincien 
zoodanige Ministeriele toelichtingen , meestal aan de 
ambtcnaren zells , bij nitreiking van een gedrukt e.vem-
plaar , medegedeeld , door de lusschenkomst hunner Chefs. 
Zoobeslaat, onder anderen in eene Provincie , een vollcdi" 
stel modeUeu voor al de soort van gevallen , waarin een 
amblenaar zich bij het doen eener bekeuring bevinden 
kan , en welke dus met do gowone vcranderingen en bij 
slechts ecnige oplettenheid, voor alle gevallen brnikbaar 
te achten zijn. (Eene opgave dezer modellen en van 
cenige toelichtingen dien aangaande , zal men als bijlagen 
achter deze aanteekeningen vinden). 

Wanneer men nu nagaat , dat er ook in dit Jaarboek-
j o (Jaargang 1834) een model van een proces-verbaal 
van bekeuring , met de noodige toelichtingen voorzien , 
voorkomt, en eindelijk, dat in souunige Provincien de 
Controleurs zclfs nitgeuootbgd ziju, om schikkingen te 
nemen , ten einde de miu gcoefeude ambtcnaren in staat 
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te stcllcn , bij u-erkelijkc bekeuringen, het opstel ran het 
proees verbaal vooraf aan ben ter examinable overteleggen , 
dan zekerlijk mag bet daarvoor gehouden worden , dat 
er voor dit onderwerp meer dan gonoeg is gedaau enzou 
het alzoo overbodig kunnen schijnen., daarop, in dit 
Jaaiboekjo , nog nader terug te komen. 

Doch, bebalve dat eeno goedo zaak nimmer to veel 
voorstanders vinden kan , zoo verlangt dc Rcdaelie ook 
de legeuwoordige bemerkingen niet alleenlij k beschouwd tc 
zien iu hel belaug vau's Rij ks dienst , maar brjzouder nil het 
oogpunt van het persoonlij k belang der amblenaren , deelgo-
rogligd iu den opbrcngst der boete en verbeurd verklariu-
gon , devvijl er zekerlijk niets bedioevender zijn kan, dan 
de vrucht van inoe'rjelijke nasporingou en soms van veel 
moeile on opofferingen, 'allcenlijk door eone verkeerde 
stelling of het vcrzuimen van deze of gene fornialiteit , 
gehcel en al te zien vcrloren gaaii. 

Do Redactie beginl dau deze vvenken met eeno eerste 
en 

Algemeene opmerking. Hel is een verkeerd denkbeeld , 
dat do kracht van een proces-verbaal zou gelcgen zijn , 
in dc vilgebreidheid van het relaas der voorgevallene 
daadzakeu on in de vermolding vau al wat gcvraagd , 
gcantwoo.d en weder geantwooid is. Er wordt bij som-
mige vorbalen veel te veol gei edeuecrd , gcvolgti ekkiugen 
gemaakt en dergelijko. Het is geene zoo gemakkelijke 
zaak , de handelondo personen , in een relaas sprekende 
intevoeren eu do wederzijdsche gezegden gcirouw cn naauw-
keurig ovci lebrengen. Ook vorderl do algemeene wet vau 
don 26>tea Aug. 1822 (art. 234) en dien ten gevolge ook 
de voormelde Ministeriele Rcsolutie van den 27stcn Aug. 
1823 (art. 3rf) slechts ecu beknopt , hoezcer duidelijk en 
naamvkeurig veihmd. 

Men bepale zich dan bij eene korte aanduidiug der vier 
volgeudo hoofd-omslandighcden : 

a. De aanleidondc oorzaak der visitalio ; 
b. wat men daarbij bevouden heeft .;• 
c. welke opnierkingcn men deu bekeurde desweje 
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gemaakt en wat hij daarop ter zijner verdedisin" bn>e-
bragt heeft; en ° " J o 

d. dat men daarrnede geen genoegen kuuncnde nemen , 
denzelven bekeurd heeft. Met dit een en ander zal men , 
naar het oordeel der iiedaclie , gerecdelijk kunueii volslaan , 
want het bevat al dat geen , wat benoodigd is , om de al 
of niet gegroudbeid van een • proces-verbaal te kunnen 
beoordeelcn. 

Doch is het van bclang een beknopl , naavwkcurig en 
waarachtig verhual oplcslellcn van bet geen deu amble
naren bij eene bekeuring wedervaren is, het is vau nog 
veel mecr — van hel uitersl belang , dat relaas te omklee-
denmet die formaliteiten, welke de wet vordert eu aan 
welker vervulling alleen dc processen-verbaal dien graad 
van geloofwaardigheid in regten te danken hebben , die 
de wet aan de7.elve heeft toegekeud. 

Het niet naarkomen dier formaliteiten heeft een twee-
ledig gcvolg; met andere woorden , de nulliteilen , die in 
een relaas van bekeuring kunnen begaau worden. zijn 
van twecderlei aard , namelijk: zij maken het verbaal 
dadelijk cn onhei slelbaar nietig , of zij nemen de geloof-
waardighcid en bet voile bewijs weg , 't geen de Wetga-
ver aau ecu behoorlijk ingerigt proces-verbaal in regten 
heeft tocgekend ; terwijl alleen eene verkeer.de toepassing 
van de wet , bij de regtcrlijke dagvaard kan heisteld 
worden. 

l is nullitciten, die het proces-verbaal ran zelve nietb* 
maken, zijn te beschouvven: de weglating of verkeerde 
inmlling der dagleekcning, waarop dc zaak heeft plaats 
gehad of het proces-verbaal is opgemaakt en gesloten; 
het niet vermeldeu dat men voorzien was van zijne acle 
van aanstelling ; de niet vermeldiug van dc autoiisatie eu 
adsistentie , in dc gevallen voorzien bij art. 181 der alge
meene wet veieischt; eene te late beeedigin» ol regis
tratie; gebrek aan ondei teekeniug en dcrgelijke formali
teiten, die in iedere gewone acte als bestanddeel gevorderd 
worden. De andere misslagcn of nulliteilen , waardoor 
het relaas wel niet geheel uielig is , doch echter geyaar 

http://verkeer.de
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looptdeszelfs voile geloofwaardigheid tc verliezcn, kunnen 
bestaan in Iiet niet uitnoodigeu van den bekeurde om bij 
de inventarisalic der oplcbrengon goederen tegenwoordig 
te zijn (art. 2'i0 der algemeene wet) , of om bij de op
making van het verbaal present te wczen en te blijven 
en daarvan afschrift te ontvangen; de onlijdigo bezorging 
dor kopij bij het gemeente bestuureudergelijken (art. 238). 

Doch bet is er verre af, dat een bekeurde, in regtcn 
vervolgd wordende, dit stelsel van twecledige soort van 
nulliteilen zoo gaaf zoude aannemen , integendeel , alles 
wat hem , ter zijner verdediging , dienslig voorkomt, met 
kracht aangrijpcndo, sustineert hij steeds de nietigheid 
van elk proees verbaal , waarin slechts do uiiuste misslag 
in deu vorm to ontdekken is : en de ondervinding heeft 
geleerd , dat er reglbanken bestaan , die con proces-verbaal 
als volstrckt nietig beschouwen , al bestaan daarin slechts 
zoodanige gebrcken , die hoogslens de voile geloofwaar
digheid aan bet relaas konden ontnemcn , zonder het stuk 
daarom op zich zelve nietig tc maken. 

Dit een cn ander behoort dan de ambtcnaren aan te 
sporen, om in dc opstelling der processen-verbaal met do 
niterste voorziohtigheid te werk te gaan , da:ir niet alleen 
'sRijks-maar ook bun persoonlijk bclang aan eene naauw-
keurigo redactic zoo naauw verbonden is. 

Ten einde nu daar in zoo veel mogelijk , naar eenen 
vasten regel te werk te gaan , is het raadzaam , om , bij 
bet bestaan eener bekeuring , cerst nil de hiervoren ge-
mcldo en hier achter opgegevenc modellen , dat tc kiezeu , 
'tgeen men oordeelt op het bestaande geval meest van toe-
passing to zijn , daar van als dan een voliedig opslel op-
tcmaken cn vervolgens bij de hand te nemen dc mede 
hiervoren vermelde Ministeriele Resolntie van den 27sten 
Aug. 1823 (ferz. no. 134) , en dan , bij vcrgelijking 
(alware het door aanschrapping met een potlood) te on-
derzoeken of de dertion vereischlen, aldaar opgegeven 
(voor zoo ver die van toepassing zijn) behoorlijk in het 
concept zijn opgenoinen; zoo ja , dan mag men zich van 
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eene naauwkeurige redactie verzekerd honden ; terwijl 
daar , waar de afstand niel te ver is, nog boyeudien des 
Controleurs gevocleu oyer bel concept, kan worden in-
geroepcu. 

Ten slolte nog een paar algemeene aanmerkingen : 
a. Daar bet niet genoeg is , dat men yerklaart , dat 

een afschrift zal worden afgegeren, zoo moet yan die 
afgiftc, yolgens gemelde Itesolntie van den 27sten Au«s. 
1823, art 3 , litt. K , in 't slot ook bewijs bestaan. 
Dit geschiedl nu wel , wanneer de kopij aan het ge
meente bestuur wordt afgegeven ; doch wanneer bet af-
schrill, gelijk menigmaal gebeurt, na de registratie , aan 
den bekeurde zelve ovei handigd wordt , vindt men het 
relaas daarvan ('tgeen iiitiisschen niel een paar regels 
geschieden kon) maar zeldeu aan het slot vermeld. Dil 
is verkeerd. 

b. Even verkeerd is hel , wanneer ecu bekeurde , ofschoon 
bij dc bekeuiing tegenwoordig, echter weioert bij de 
opmaking present le zijn , en als dan van het verbaal 
dadelijk een afschiift te ontvangen, hem dan de woovdeii 
IB deu mond to leggeu , dat hij een afschrift na de re
gistratie verlangt: dc meeste bckcurdeii welcn niol eens , 
dat het proees-verbaal aan eenen bepaalden lermijn ter 
registratie onlerworpen is: zeker is het allhans , dat bijna 
uiemand zoo iets , nil zich zelven vorderen zal. Intusschen 
worden do amblenaren door het opnemeu van dezeexten-
sic aan de vcrpligting , om de bezorging van do kopij . 
binnen de vier en twintig men na de registratie te 
doen, gebondoii. lets het geen door de verwijdering der 
verschillende woonplaalsoii menigmaal zeer moeijelijk is. 
Men behoort zich derhalve bij het constateren van des 
bekeurdeus weigering om bij de opmaking tegenwoordig 
te zijn en als dan dadelijk afschrift to oiitvangeB , to 
bepalen ; waaidoor men altijd in de gelegeuheid ??s , om 
het laatsle gedeclle van art. 238 der algemeene wet loe-
tepassen en hel afschrift , binnen 24 m en na den dag der 
registratie , leu raadhuize of bij den Voorzilter van hel 
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bestuur der gemeente , in welke do bekeuring geschied 
is , te bezorgen. (1) 

C. Van bet uilerslo belang (en ook dit wordt maar 
al te dikwijls verzuimd) is do uitnoodiging , oin , vol-
gens art. 240 b'g de weging, meting enz. der aaugo-
haalde goedereu, ten kautoro vau deu Ontvanger, te
genwoordig to zijn. Hier door toch en hier door 
alleen kan de idenllte.it (de wezenlijke aard vau de aan-
gebaalde voorwerpen! buiten alio tegcuspraak worden 
gesteld : want zoo lang daar omlient verscbil bestaat, is 
er , gelijk men het noemt , geen corpus delicti en dus 
ook geene overtrading bewczen. Wanneer men dus bij v. 
een vat wijn of een baal wollen sloffeu aauliaalt en op-
brengt , zonder de bedoelde uitnoodiging to doen, danzou 
een bekeurde misscbicu, niet zonder grond, kunnen 
sustineren , dat bet geen wijn, maar bijv.; vruchten uat 
of de wollen stotTeu manufakluren van katoen geweest 
ziju , en dat bij dit bij lict onderzoek of do proeviug zoude 
hebben aangetooud , indien men hem daartoe bad uitgeuoo-
digd , docii aangezion do Cominisen ziju good, buiten zijne 
tegenwoordigbeid vervocrd bebbeu , ook daar mede naar 
willekeur hebben kuunon le werk gaan. 

( I ) E r t i j n a m b l e n a r e n , die sust ineren dat h i t woord afioezend, 
voorko inende i n ar t . 2U8 der a l g e i n c i i i e w o t , o l l e en l i j k i i e t op 
de a f w e i i g h e i d b i j de bekeuring en nie t b i j tie o/unaking de» 
uroces-vcrbaala . Z o o date opva t t i ng j u i s t ia , k u n n e n er a lechla 
twee geva l l en bcataan , i n w e l k o de ncd rlegg'uig b i j h t l ge
meente bestuur te pas k o m t i 1 ° . a f w e i i g h i i d bi j de b e k e u r i n g 
en 2 ° . t cgenwoord ighe id b i j th: b e k e u r i n g , doeh ovprease v o r d c -
r i n g , dat de registrat ie m l v n o r a f g a a n . I n al le andere g e v a l l e n , 
b i j voorbee ld , dat l ie bekeurde • • g e n w o o r d i g i i j i . d e , u i t g e n o o d i g d 
w o r d t o m bij de o p m a k i n g van he t proeea yerbaa l , t e g e n w o o i d i g 
te i n n , zu lks weiger t o f h i t aangenouien hebbende n i e l ve r -
a c h i j n t , — ia dan ook do neder legging b i j bet gemeente bealuur 
n ie t voorgeschreven eu aldua geen vereisehte der w e t , en men ia 
alzoo ook aan den te rmi jn van 24 uren niet gebonden , t e r w i j l 
men de bevoegdheid verkr i jg t om de a fg i f t e ook na do 24 u ren 
en I O O w e l aan deu bekeurde ala b i j h,;t g i i r .aente beatunr te 
d o e n , wannee r m e n van die a f g i f t e m a a r aan teeku i i ing maakt op 
bet o r ig inee l v a u het urocea-verbaal . 

http://idenllte.it
http://%e2%80%a2
http://%e2%80%a2genwoordigiiji.de
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a. Het is al mede eene verkecrdheid , om , bij het ont-
slag der aaitgehaalde goederen onder borgtogl , die borg
togt aanteneraea Tan minvermogende liedtn of van dan 
be/.eutde zelve. In hel ecrste geval vvikkell men de Ad-
ministiatic in een civile procedure tegen een borg , op wien 
men soms niet eens de kosten , veel inin nog het bedrag 
der borgtogt verhalen kan In het tweede geval, is bet 
nemen van borgtogt geheel overbodig , want welke mccr-
dere zekerheid erlangt men voor de waarde der achterge-
latene goederen , door den bekeurde tot borg van zich 
zelven te siellen ? — Indien dcihalvc hel geval vooikomt, 
dat de aangehaaldc goederen moeijelijk te vcrvoeren zijn, 
gelijk: bjaiidhout-, haardasch en dergelijke , of wan
neer men , om den bekeurde in zijn beroep niet te be-
nadcelen , het aangebaalde aan hem lalen wil , bijv. : 
vcrsch geslagt vleesch , visch , enz. , dan oordeelt do 
Redactie deze of dergelijke eitensievoor voldoendc : « En 
« hebben wij (opgavc der redenenWegemelde aangebaalde 
«gncdeten , na de waarde daar van , in overecnstern-
« ming met den bekevrde , geschat te hebben op . . . , 
a onder den bel. ein de la ten vetblijven , ten einde dezelve 
unadeihand te vertoonen en villeleveren , daar en ivun~ 
« neer znlks zal worden gevorderd. » 

Ncemt men echter een derdeu persoon als borg aan , 
dan behoort men zich niet te vergenoegen met zooda
nige acte (gelijk soms geschiedt) op een klein sluk papier 
le schrijven en door den borg (soms nog maar met een 
kroisje) le lateu teekenen , maar dau behoort die borg
togt door den Ontvanger te worden opgemaakt en door 
dien amblenaar mede ondcrteekend ; terwijl men voor-
zigtig doet, om bij het bedrag der waarde van de aan
gebaalde goederen , tevens te voegen , dat der regten , ao-
cijnsen en reeds gevallene kosten. 

Wanneer men deze vvenken met oplettendhcid overwecgt 
en naauwkeurigopvolgl, zal mcnig ambtenaar zich bet ver-
driet besparcn zijn uitzigt op eenig wel verdiend voordeel 
in rook vervlogen le zien, en de smokkelaar zal een wapen 
te minder bebbeu om xijno kwade praktijkeu in regten 
te veidedigcn. 



8 3 

La. A. 

MODEL van een proces-verbaal van be
keuring zonder in bcslagncming van 
goederen of transport middelen , indien 

. de bekeurde of die hem vertegenwoor-
digt, bij de bekeuring of bij de opmaking 
van het proces-verbaal tegenwoordig is. 

PROVINCIE G e s i e n ^voor l e g e l te . . don . 
deel . . ' n i imero • • he t regt van 
. . . u i tmi tkende m e t d e . . o p c e n t e n 
. . . i n debet g e i t e l d . 

AHRONDISSBMBST D e Ontvanger, 

N o . d e r T n . p e c t i e . PROCE S-F E RB A A L. 
H o . van het G o a -

ve rnemen t . 

— I n d e n j a r e 1 8 0 0 e n d e n . . 
K a a m . v o o t n a m e n , i s i U e y a n 7 / - E x c c l l e n t i e d e n 

beroep en w o n n - . . . . 1 _ . ? • , 
p l a a U v a n den b e - M i n i s t e r v a n F t n a n o i e u . w a a r v a n d e bu-
k e u r d e . r e a u x g e v e s l i g d z i j n t e 's Gravenhage , 

— t e r v e r v o l g i n g o n v o o r t z c t t i n g v a n d e n 
— H e e r G o u v e r n e u r t i e r P r o v i n c i e . . . . 

A n r d d e r o v c r t r c d i n g y j . g ^ g ( e n e f f e c t e d e z e s w o o n p l a a t s k i e s t 

t e n k a n t o r e v a n d e n H e e r I u s p c c t e u r d e r 
> i _ . . d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n - e u u i t g a a n d e r e g -

A r t i k e l e n de r we t .. u , . , • • . 
w a a r t e m o g e » o n - l e n e l 1 a c c i j n s e n v a n h e t A r r o n d t s s c m e n t 
d ig . l ; 9 e n w o n e n d e te . . . 

— V e r k l a r e n w i j o n d e r g e l e e k e n d e n (om-
— schrijving van de namen, klasse en sland-

O m s r h r i j v i n g "n plants der amblenaren), d a t w i j v o o r -
w a a r d e d e r a a n g e - z i e u ) J B o n z e a c t c n T a n a a u s t e l l i n g {hier 
haa lde goederen. ^ ^ n a a u w k e u r i g v c r h a a l der be

vinding en van de oorzaak der bekeu
ring , of m e t a n d e r e w o o r d e n : de dnide-
lijke , beknopte en waarachtige omschrif-
ving van de daad of omstandigheid , 
waarin de overtreding der wet bestaat 
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en, iu geval ran overtrading aan de vret-
ten op de fabrikaadjc , opgave van den 
bevonden toeslund der werkzaamheden 
in de fabrijk of trajijk , ran de ruimle 
der kuipen , ketels , bakken of a?idere 
gereedschappen , waarmede de fraude 
of overtreding is bedreven : -voorls aan-
duiding van dag , uur en plaats van 
de ontdekking der overtreding en van 
de personen die bij de ontdekking te
genwoordig gevonden zijn , met Vermel-
ding van derzelver naam, toenaarn, woon
plaats en beroep; wijders aanduidiug 
van deartikelen der wet waartegen gezon-
digd is, en van de toepassing der boete). 

En verklaren wij ondergeteekenden wijders 
n j den bekeurde \ 

JV./V. als den bekeurde verlegenwoordigende 
te hebben oitgenoodigd orn 

f tegenwoordig le blijven bij ; , l r f oj —; . _ _ _ j 
op . . . . des . . . . middags len vre\ 
rich te vervoegen ter . . [omschrijving der plaats)] 
ten einde tegenwoordig te ziju bij J 

opmaking van bet proces-verbaal, hctzclte met ous te 
onderleekenen cn daarvan dadelijk een afschrift te ont
vangen. 

Van al betwclk door ons is opgemaakt , bet tegenwoordig 
proces-verbaal van bekeuring , betwclk naar gedaue voor-
lezing is onderteckend. 

zoo door ons verbalisanten als door den 
(') . I bekeurde ) 

Jngevald- ekciirdo I . — I ,. , 
of »ijc renegen- W-M,JLed»^,M^^Y^daArtan 
w o o r d i ;,M l n ' t | i r o - / vertegenwooi digende) 
ces-wrliaal tcekeut jdadclij k een afsclnil't op papier voor zcel 
en daarvan kopij J g e T i s c c r a heeft ontvangen tc (plaats 
wd ontvangen. I u . , . , . . ° . 

(der opmaking) boden den..,, ten... ure. 
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(2) 
Ingeval do bekeurde 

o l z i j n ve r t egen -
woord ige r w e i g e r t 
het p roces -verbaa l 
to t eekenen , d o c h 
daarvan k o p i j w i l 
on tvangen . 

13) 
Ingeval do bekeurde 

o l z i j n ve r t egen-
w o o r d i g e r teekent 
d o c h daarvan geen 
k o | i i j w i l o n t v a n -
g-'U. 

hebbende 

Urt) 

• door ons verbalisanlen 
de bekeurde 
N. a. die hem vertcgen ivoor-

diL 

gerd dit proces-verbaal le ondcrlcekenen, 
terwijl hij dadelijk; ecu afschrift vau het
zelve heeft ontvangen le (plaats der 
opmaking) heden deu ten ure. 

zoo door ous als verbalisanlen als door 
den bekeurde | 

die hem vertegen-1 ***** 
woordigt' 

hij geweigerd daarvan afschrift le ont
vangen. 

zoo door ons verbalisanlen als door 
den bekeurde 

y. m. 

(4) 
Ingeva l de bekeurde 

o f z i j n v e r t e g e n -

en H-iarvan eerst na 
de regis t ra t ie k o p i j 
ver langt . 

I f . J f . die hem tegen- / 
rUiixlJ 

d i e verteije 
icoort 

klaard heeft daarvan afschrift te verlan-
w u o r d i g e r h e t p r o - !gen , na dat het o i igineel zal zijn geregis-
ces-verhaal teekent treerd ; dientengevolge zal door ons een 

afschrift dezes na de beeediging en bin
nen vier en twintig uren na den dag 
der regislralic leu raadhuize of bij den 
Voorziller vau hel bestuur der gcnieenle 
te . . . . worden bezorgd , ter beschikking 
van den bekeurde cn hebben gesloten. 

'Ml 
I n g e v a l de bekeurde 

o f die l in in ve r t e 
gen w o o r d i g t w e i -
gert he t p roces -
ve ibaa l te t eeke
nen • d o c h daarvan 
eerst na de r eg i s 
trat ie k o p i j v e r -
l a r g t . 

door ons verbalisanlen hebbende 
de bekeurde i 

gewei-iV. N. die hem vertegen- j 
woordigt' 

gerddit proces-verbaal le ondertcckcncn , 
cn verklaart daarvan afschrift te willen 
ontvangen nadal het origineel zal zijn 
geregistreerd; dientengevolgo zal door 



so 
/ons een afsclirift dezes na de beeediging 
len binnen Tier en twintig men na den 
lda« der registratie len raadhuize of bij 
[den Voorzitter ran bel bestuur der ge-
jineente te . . . . worden bezorgd , ler be-
fschikking yan den bekeurde eu hebben 
I geslolen. 

(6) 
1 i ignval He b e k m r d e 

o f die hem ver te-
genwoordig t w e i -
gi-rt he t proees-
verbaal te te- 'ke-
nen en daarvan 
k o p i j te on tvan
g e n . 

door ons vei balisantcu , hebbende 
de bekeurde ) 

°^ N.N. die hem vettegenwo"r-}se,y,e'1-
digtJ 

gerd dit proces-verbaal te onderteekenen, 
|cu daarvan afschrift tc ontvangen; zal-
lendc dientengevolge door ons een af
schrift dezes , na de beeediging , en bin
nen vier en twintig men na den dag 
der registratie , ten raadhuize of bij deu 
Voorzitter van hel bestuur der gemeente 
te. . . . worden bezorgd , ler beschikking 
van den bekeurde. 

Heden deu 
compareerde voor ons (Kanioni cgier of 

iBitrgemeester) N. N en N. N. amble-
lnaren in het vorenstaand proces-verb:ial 

A « t e van heCed i - /vermcld , die <le waarheid der daad-
ging. Izaken in hetzelve vervat, na gedane 

/voorlezing onder eede hebben bevestigd, 
[door het uitsprcken der woorden: Zoo 
\ uiaarlijk helpe mij God almaglig. 

Geregistreerd te den 
11800 . . . . deel . . . folio . . . . vak 
jhoudeude. . . blad cn . . . renvoyen het 
(regt van cents , uitmakeude met 
jde opcenten gulden cents , 
fin debet gesteld. 

Le Ontvanger, 

Aaa tee l i enh ig der 
registrat ie . 
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Op heden den is 
ten raadhuize \ 

of = ; — — ; — > der 
I bij den Voorzitter v. h. bestuur) 

fngeval van No. Istad of gemeente door de amb-
4, 5 en 6 hiervo- /tenaren verbalisanlen ovcrgebragt af-
ren omschrevea. J s c | u i f t van bet vorenstaaiide proces-ver-

'baal , iugevolge do wet, ter beschik
king van den bekeurde. 

lie Burgemeester van 

La. B. 

MODEL van een proces-verbaal van bekeuring 
met in besiagnemeng van goederen , 
va ar- of voertuigen en gespannen, 
werkluigen , gereedsehappen of andere 
voorwerpen waarmede is misdreven , 
wanneer de bekeurde of die hem ver
tegen woordigt bij de bekeuring of bij 
de opmaking van het proces-verbaal, 
tegenwoordig is. 

Gesien voor tegel le . . . . den 
^ deel . . . numero . . . - het regt van 
— u i t m a k e n d e met do . . . o j ieenten . . . in debet go t t e ld . 
~o Dc Ontranqer, 
a-

PROCES-VERBAAL. 
o 

.If 
ju In den jare 1800 cn . " den 
g ter requisitio van Zijne Excellence den Minister ran 
a Financicu , waarvan de bureaux gevestigd zijn te 

•x 's Gravenhage , ter vervolging eu voortzetling van den 
.§ Heer Gouverneur der Provincie . . . . welke ten effecte 
a dozes woonplaats kiest ten kantore van den Heer In-

spectenr der directe belastingen, in- en uitgaande 
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regten en accijnsen van hot Arrondissement 
en wonende te 

Verklaren wij onilcrgeteekenden , (omschrijving van 
de namen , klasse en staudplaals der amblenaren) , 
dat wij voorzien vau onze acten vau aanstelling , hier 
volgt een naauwkeitrig verhaal der bevinding en van 
de porzaak der bekeuring, of met andere woorden : 
de duidelijke , beknopte en waaruehtige omsehrijving 
van de d<i.ud en de omslandigheden waat in de over
treding der wet bestaat , en ingcval van overtreding 
aan dc wctten op de fabrikaadje , opgave van de be-
vondene toestand der werkzaamheden in de fabrijk 
"/ trafijk ; van de ruimteen inhoud der kuipen , ke
tels , bakken of andere gereedschappen , waarmede 
de fraude of overtreding is bedreven ; voorls aandui-
ding van dag , uur en plaats van de onldekking der 
overtreding en va?i de personen die bekeurd worden, 
derzelver woonplaats . beroep en ingcval van liu is visi
laiie , op autoiisatie en met adsistcntie van dc daar
toe volgens de wet bevocgdo amblenaren , autoritcit of 
publiekc personen , omsehrijving van die auloriteit 
en adsis/entie en van de reden welke lot die visila-
tie aanleiding heeft gegeven: zoo mede ingeval van 
visilaiie in huizon en in afgesloteue plaatsen bij ver
volging van aan bet ouderzock der amblenaren ont-
trokkeno goederen , staaude dat deze dezelve vervol-
geu , zonder even bedoelde autoi isatie eu adsistcntie 
waar de wet dit toelaaf, duidelijke beschrijving daar
van mei aanduiding van dag , uur en plaats, wan
neer en waar de verbalisanlen de goederen of de tot 
transport gebezigde voer- of vaartuigen, het eerst 
hebben in het oog gekregen , de wegen of wateren 
welke zij gebruikt hebben om dezelve nalegaan , en 
het tijdstip der binnenbrenging in de voorzeide hni-
*°n if ponden, wijders ymnduiding van de artike-
len der wet wavrlegen gezondlgd is , en van de toe-
passing dsr boelen en straff en; mitsgaders opgave 
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van den aard , [de soort en zoo veel mogelijk globale 
hoeveelheid der in beslag genomene goederen, bene-
vens derzelver met den bekcurdcn overeengekomene 
waarde) 
en verklaren wij ondergeteekenden , wijders den bekeur
de of den persoon van IV. IV. als den bekeurde verte-
genwooidigende to hebben uilgcuoodigd o:n ous te ver-
gczcUeu naar bet kauloor van deu Ontvanger der 
te ten einde aldaar tegenwoordig te zijn en te 
blijveubij de Uiier in te vullen naar gelang der omslandig
heden: opening , weging, meting , roeijing of telling en 
invenlarisatie) der voorzcidc iu besla;; geuouiene goederen, 
vaar-of voertuigen , gcspanucu , werktuigeu , gereedschap
pen , om des verkiezcndo deze goedereu tegen borgtogt 
ontslageu te bekomen cn om bij de opmaking van bet 
proces-verbaal van bekeuring tegenwoordig te zijn , 
des verkiezende hetzelve te onderleekcucu en daarvan 
dadelijk een afschrift le ontvangen. 

Ten kantore voornoemd gckomen en aldaar ten over-
staan van den bekeurde cn den Ontvanger tot dc ope
ning , weging, meting, roeijing, telling of inventarisatie 
der aangebaalde goederen overgegaau zijnde , hebben wij 
hevonden dat dezelve bestondeu iu {omsehrijving van den 
aard, soort en hoeveelheid derzelve); 
I n d i e n dc goedpren fwaarvau onlslag is vcrlecnd tcgen boig-
onder borgtogt wor- J log! , volgens de daarvan opgemaakle en 
den ontsliigen. , onder den Ontvanger voornoemd berus-

i Grade arte voor cenc som vau 

Indien de goederen f welke, vermits daarvoor geen ontslag 
nie t tegen borg tog t ) tegen borgtogt is vcrlecnd , onder bewa-
w o r d e n o n L l a g e n . > ,,•„,,, m n d < j B Ontvanger voornoemd zij n 

' genomcn. 
Van al betwclk door ons is opgemaakt bet tegenwoor

dig proees verbaal van bekeuring, hctwelk door ons en 
den Ontvanger voornoemd na gedane voorlcziug is ondcr-
teekend. 

(Men zie de afsluiting , dc acte van beeediging , de aan-
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tcckening der registratie en do acto tan overname der 
kopij door het hoofd des geincenten besluurs , op bladzijde 
87 hier voren.) 

La. C. 

MODEL van een proces-verbaal van bekeu
ring , zonder in beslagneming van goe
deren of transportmiddelen, wanneer 
de bekeurde of die hem. vertegeniooor-
digt, bij de bekeuring- of bij de opmaking 
ran het proces-verbaal NIET tegenwoor
dig is. 

G e z i e n voor zegel te . . . . den ; . deel . . 
nnniero . . . het regt van . . . u i t raakende met de 
. . . . . opcen ten . . i n debet ges te ld . 

De Ontvanger, 

PROCES-VERBAAL. 

— In den jare 1800 . . . . den ter requisitie 
van Zijne Excellence den Minister van Financieu , waar-

| van de bureaux gevestigd zijn te 's Gravenhage, ter 
^ vervolging en voortzeltiug van den Heer Gouverneur 
° der Provincie welke ten effecte dezes woon-
*P plaats kiest ten kanlore van den Heer Inspecleur der 

"3 directe belastingen, in- eu uitgaande regtcn en accijn-
M sen van het arrondissement en wonende te . . 
3 Verklaren wij ondergeteckenden (omsehrijving- van 
3 de namen , klasse en standplaats der amblenaren) 

dat wij voorzien van onze acte van aanstelling (hier 
" volgt een naauwkeurig verhaal der bevinding en 
jH van de oorzaak der bekeuring , of met andere woor-

den: de duidelijke , beknopte en waarachtige om
sehrijving van de daad of omstandigheid waarin de 
overtreding der ivet bestaat, en ingeval van overtre-



91 

ding aan <lc wetlen op de fabrikaadje, opgave van 
den bevonden ioestand der werkzaamheden in de fa
brijk of trafijk , van dc ntimte der kuipen , ketels , 
bakken of andere gereedsehappen, waarmede de 

fraude of overtreding is bedreven ; voorts aandui-
ding van dag, uur en plaats van de onldekking 
der overtreding en van de personen die, hoezeer 
afwezig. echter moeten worden bekeurd, met ver-
melding van derzelver naam , ioenaam , woonplaats 
en beroep , mitsgaders van den naam , ioenaam , woon

plaats eu beroep aan de personen die bij de onldek
king der overtreding tegenwoordig gevonden zijn : 
wijders aandniding van de artikelen der wet, waar-
tegen gezondigdis, en van de toepassing der boete). 

Van al lieUvelk door ons is opgemaakt en gesloten 
het tegenwoordig proees-verbaal van bekeuring, ketwelk 
door ons is onderteckend; zullende uitbooide van de 
afwezigbeid van den bekeurde 

Ay de bekeuring ~\ 
of bij de opmaking van het pro-> afschrift van dit Pro

ces-verbaal. j 
ces-verbaal binnen vier cn twintig uren, na den dag der 
registratie ten raadbuize of bij den Voorzitter van het 
bestuur der gemeente te worden bezorgd , ter 
beschikking vau den bekeurde. 

(Zie verder hel slot achler model J ) , 
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La. D. 

MODEL van een proces-verbaal van be
keuring , met in beslag nemitig van 
goederen, vaar- of voertuigcn cn ge-
spanncn , werkluigen , gereedsehappen 
of andere voorwerpen, waarmede is 
misdrtven , wanneer de bekeurde of 
die hem vertegenwoordigl bij de bekeu
ring of bij de opmaking ran het proces-
verbaal M E T tegenwoordig is. 

G e i i c n voor l e g e l te den . . . dee l . . . nummer 
. . . . h e l regt van . . . . u i tn iakende met de o p c e n t e n - . 
i n de l i e tges t e ld , 

De OnHangor. 

PltOCES-VEIWAAL.. 

"o In den jare 1800 en den . . . . ter re-
S quisitie van Zijne E\cellenlie den Minister van Finan-
§< cicu , waarvan de bureaux gevesligd zijn to's Graven-
go fiage, ter vervolging en voorlzelling van den Heer 
•g Gouverneur der Provincie , welke ten 
£ effecte dezes woonplaats kiest ten kantore van den Heer 
S Inspecleur der directe belastingen , in- en uilciando 
| regten en accijnsen van het Arrondisseinent 
•3 wonende te . . . 
£ Yerklaren wij ondergcteekenden (omsehrijving van 

g denamen, klasse en siandplaais der amhtenaren,) 
N dat wij voorzien van onze acten van aanstelling (hier 

volgt een naanwkeurig verhaal der bevinding en van 
de oorzaak der bekeuring , oj met andere woorden : 
de duidelijke , beknople en waarachlige omsehrijving 
van de daud en de omslundigheden waarin de over
treding der wet bestaat , en in geval vau overtre
ding aan de wetlen op do fabrikaadje , opgave van de 
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bevondene tocsland der werkzaamheden in de fabrijk 
of trafijk , van de mimte en inhovd der kuipen , 
ketels , bakken of andere gereedschujipen , waarmede 
de fraude of overtreding is bedreven; voorls aan
duiding van day , uur en plaats van de oiitdckkincj 

• der overtreding en van personen die bekeurd worden , 
derzelver woonplaats , beroep en ingeval yan huisvisi-
talie op autoiisatie cn incl adsistcntie van dc daartoe 
volgens de wel bovoogdc aiiibleuaren, autorileit ol'pu-
blieke personen , omsehrijving van die autorileit en 
adsistentie cn van de reden welke tot die visitatie 

' aanleiding heeft gegeven , 5 0 0 mede ingcval van 
visitalicn in huizen en in afgeslotene plaatson, bij 
vervolging van aan bet onderzoek der amblenaren ont-
trokkeuc goederen , slaandc dat deze dezelve vervolgen , 
zonder evcubedocldc auloiisalie cn adsistentie waar dc 
wet dit loclaat, duidelijke beschrijving daat van , met 
aanduiding van dag , uur en plaats, wanneer en waar 
de verbalisauten , de goederen of de tot transport ge-
bczigde voer- of vuartnigen , hel eeist hebben in hel 
oog qekregen , de wegen of wateren welkc zij gebruikt 
hebben , om dezelve nategaan en hel tijdsfip der biu-
nenbrenging in de voorzeide hnizen of panden ; wij
ders aanduiding van de arlikel.cn der wet waar-
tegen gezondigd is , en van de loepassing der boeten 
en slraffen , mitsgaders opgave van den aard, de 
soort en zoo veel mogelijk globule hoeveelheid der in 
beslag genomene goederen , benevens derzelver waarde ; 
de verklaring dal dezelve ten nuusten kantore van 
den Ontvanger , wiens nuam , kwalilelt en woonplaats 
moet worden opgegeven, zijn opgehragl en van het 
resullaal der aldaar plaats gchad hebbende opening, 
weging , meting , telling of roeijing en inventarisa-
tie, mitsgaders va?t hel in bewaring nemen dier goe
deren en transporlmiddelen door den Ontvanger). 

Yan al betwelk door ons is opgemaakt en grsloten Iiet 
tegenwoordig proces-verbaal van bekeuring , hel wclk door 
ous en door deu Ontvanger voornoemd, na gedaue voor-

http://arlikel.cn


lezing is ondcrtcekcnd , zuUende wegens de afwezigheid 
van den bekeurde , bij 

de bekeuritig j 

° by de opmaking van het proees- \ afschrift Tan dit pro-
verbaal 1 

ces-verbaal binnen Tier cn twintig uren na den dag 
der registratie ten raadhuize of bij deu Voorzitter van het 
bestuur der gcinccnle te worden bezorgd ter 
beschikking van den bekeurde. 

(Zie het slot achter model A.) 

PATENTREGT. 

Is aan het patentregt onderworpen eene 
muzijkpartij in eene besloiene So
cieleit, welke alleen uit liefhebberij 
gegeven wordt, en waarvan het entrce-
geld alleen dient tot beslrijding der 
noodzakelijke kosten ? 

Dc Regtbank van eerstcnaanleg te heeft, bij 
Tonnis van den 25sten September 1838, dc bovenstaandc 
rraag toeslcinmcnd beantwoord van welk Vonnis cchler 
door Commissarissen der bedoelde Socieleit is geappcl-
leeid , doch met geen ander gevolg dan dat bet Vonnis 
T a n den eerstcn regter is gehandhaafd op de volgende 
gronden : 

Het Provinciaal Gcregtshof van . . . . , zilling houdende 
te , regt sprekende in correctioncle appe'Ien ; 

In zake van den Heer , in boeda)tt%heid 
ran Presidor-Diiecleur van het aldaar gevcsL'gde muzij'c 
collcgie , — appellant, 



95 

Tegen 
de Administrate tier directe belastingen , in- en uitgaande 
regten en accijnsen, geiutiinccrde. 

Gchoord den Rijks-Advocaat in deze Provincie in des-
zelfs van dc zaak gegeven verslag ; 

Gehoord de voorlczing doer den Griflicr van hetproces-
verbaal den loden Maart 1838 te dezer zake door dc 
personen te , als toen belast met do 
opneming der palenlen, opgemaakt, boudeude: dat door 
of onder bel bestuur der llceren , als Com-
missarissen of Directenren van bctmuzijk Collegie , gedu-
rende dat winter saisoen , geliouden zijn ondcrsebcidene 
conccrtcn , in bet daartoe ingerigte lokaal of Schouwburg 
te , zonder daartoe patent aangerraagd of 
bekomen te hebben ; 

Gehoord den appellant in dcszelfs gronden van bezvvaar , 
tegen het ten dezen door de Regtbank van eersleu aanlcg 
te , op den 25slen September dezes jaars, 
tusschen partijen gewezen Yonnis, strekkende deszclfs 
conclusien daartoe , dat het Hof hetzelve Vonnis mogt 
vernicligcn en op nieuvv regt doendc , aan de Adminislra-
tie haren cisch mogt ontzeggen , met ver wij zing van dezelve 
in de kosten ; 

Gchoord den Rijks- Adrokaat voornoemd in dcszelfs 
Verdediging van het Vonnis, waarvan is geappellcerd; 
concludereude dat hetzelve Vonnis volkomen effect zal 
sorleren , cn de appellant bovendicn zal worden gecondem-
neerd in de kosten van bet appcl; 

Gehoord het wederz'rjdsch verder bij re- en dupliek 
aangcyocrde ; 

Gehoord den Advokaat-Generaal in dcszelfs in de publieke 
tercglzilling genomene conclusic , strekkende tot adjudicatie 
van wegc dc Adininistralic genomcne conclusie, zijnde 
hetzelve requisitoir door denzelven geteekend cn ter tafel 
overgelegd ; 

Gezien enz, 
Overwegende dat het tnsschen partijen buiten geschil 

is , dat bet gcdacht muzyk Collegie , volgens deszelfs in-
5 



96 

rigting , is ecu boslotcn gczclschap waarvan doordeleden, 
bchalve het entree gold , eene jaarlijksche contribute wordt 
belaald , ten einde de kosten daarvan goed te maken ; als 
mede dat bet gezelschap op de dagen in bet proces-verbaal 
vermeld , in bet daartoe ingerigt lokaal van den Socieleits 
houder tc , is bijeengekomen , 
zonder daartoe patent aangcvraagd of bekomen tc hebben; 

Overwegende, dat bij ai l. 1 der wet op de palentcn van 
den 21slcn Mei 1819 (Slaalsblad no. 34) uitdrukkelijk 
en zonder de minsle restrictie wordt voorgescbreven , dat 
niemand cenigen handel;, beroep, bedrijf, hand werk of 
nering , bij art. 3 del-wet niet vrijgestehl , mag uitoefenen , 
ten zij daartoe voorzien te zijn van patent, en dat het 
geven of houden van de spclcn en vermakelijkhcden , 
vermeld in dc Tabel No. 15, bij dezelve wet gcvoegd, 
zonder cenige nilzoiideriiig met de uitoefening vau een 
beroep wordt gelijk gcsteld ; terwijl daarenboven do bij 
dc vioogere welgcviiig , belrckkelijk dit onderwerp aan de 
belaslc vermakelijkhcden gegevene kwalilicatie van open-
b a r e , als nu is vvcggelalen ; 

Overwegende dat de Tabel no. 15 even uitdrukkelijk en 
in a|gemeene bcwooidingcn vooischrijft, dat bet patent
regt moet worden voldaan door ondernemers , bchecrdcrs 
of connnissarissen van muzijk-, dans-, maskerade-partijen , 
lieflicbbei ij-commedien enz. , onverschillig of de voorschre-
venc partijen en veilooningen voor rekening vau andercn 
plaats hebben en of van dezelve eonig voordeel wordt ge-
nolcn of niet , zoo maar die partijen gchouden worden 
in gewone muzijkzalcn , logemenlcn , collrgic-luiuen , 
sociclcilcn of andere lokalen , aldaar breeder omschrcven; 

Overwegende, dat het bewercn van den appellant, dat 
alleen van vermakelijkhcden , die het bekomen van winst 
ten doel hebben , bet patentregt zoude zijn verschuldigd , 
doch niet van zoodanige als bet concert te , 
het welk alleen voor liefhebberij is ingerigt, cn waarvan 
de entree- en conlribulie-gelden alleen ter bestrijding der 
noodzakclijke kosten worden aangevund , noch met 
de algemeene bewoordingen , noch met de bcdocling der 
wet is overeentebrcngen; 
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Overwegende loch , dat, ofschoon net wel niet tebetwij-
lelen valt , dat de wetgever in de wet op de palenlen , da 
winst als groudslag dier belasling heefl aangenomeh , ech
ter daarnit niet noodzakelijk rolgt , dat de wet eenig en 
alleen op dat beginsel zoude zijn gebaseerd , en dat da 
wetgever geene andere haudcliug, hoe ook genaamd , 
zoude hebben willeu belaslen , dan de zoodanige waarmede 
winst bcoogd word I; 

Overwegende dat het tegendccl daarvan onder andercn 
ook hieruit blijkt, dal de welgcvcr in § 3 van Tabel No. 
15, bepaaldelijk eene uitzondering gemaakt heeft en al
leen de vcrtoouingen van natiuir-cn scheikuudige- en 
meerdere daar opgeiiocmde vermakclijkheden aan het pa
tentregt heeft onderworpen , die gewinshalve gegeven 
worden, welke verklaring ovcrlollig zijn zou , indien da 
wetgever geene haudelingcn of vermakelijkhcden dau 
winst gevende aan het patentregt had willen onderwerpen ; 

Overwegende , dat ook de wetgever niet uitdrukkelijk 
iu gezegde § 3 door sommige vcrinakclijkheden alleen te 
belaslcu , wanneer dezelve gewinshalve worden gegeven , 
in legenstelling met de mecr algemeene bewoordiugen in 
de andere paragrafen van dezelve Tabel , uitdrukkelijk 
heeft le kenuou gegeven, zulks voor de andere vermake-
lijkheden niet le vereiscben, inaar daarentegen dezelve 
aldaar , zonder uitzondering , te hebben willeu bclastcn , 
onverschillig of daarinedo eenig voordoel wordt bcoogd of 
niet; 

Overwegende , dat deze bedoeling des Wetgcvers ook 
ton alien overvloede uog daardoor wordt bevesligd, dat bij 
de beraadslagingen in dc tweede Kamcr der Staten Gene-
raal over de palentvvct van het jaar 1819 , op de door 
een der seclicu gcmaakle bemerkiug : »dat het ongepast 
» voorkwam dc vermakelijkheilcu te belasteu , welke niet 
» met het oogmerk van wiust worden aaugelegd" — door 
het Gouveruemcnt is geautwoord : » dat de bepalingen van 
» d e 15de Tabel uitdrukkelyk medebrengen, dat deze 
» verrnakelij k heden , dan eerst worden belast, wanneer ze 
» i n schouvvburgeu , dauszalcu , logcuicnten , enz. gegeven 
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» worden, geschiede dit niet, dan zoude men wclhaast 
• ten aanzien van vele openbarc vermakelijkhcden, (we-
» gens welke zeer wel de behsling kan gedragen worden) 
»zien voorgeven , dat er geen Entrepreneur is, dat er 
» geen winst gcdaan wordt , enz. en dit is dc redeu waar-
» om de belasting in dier voego , eveumin als bij vorige 
» wettcn op bet patentregt , is kunnen verineden worden ; 
• doch men houde wel in het oog , dal dezelve niolmer 
»gcvraagd wordt als de vermakelijkhcden in bijzondere 
» huizen plaats hebben;" 

Overwegende , dat dus uit dit een en ander volgt , dat 
het vonnis in quo wel cn le regt is gewezen : het appel 
behoort te worden vernietigt, en met conlirmalie vau het 
vonnis dc api ellant gecomdemncerd mede in de kosten 
in appel gevallen. 

Gezien g 2 der Tabel No. 15, gcvoegd bij de wet van 
den 12dcn Mei 1819 (Stuatsblud JS'o. 34) en art. 37 der
zelver wet. 

In naam en van wege den Kouiug regt doende in het 
boogstc ressort : 

Vernietigt het appel tegen het vonnis in dezen tusschen 
partijen den 25s(en September 1838 , door de Regtbaak 
te gewczen , coniirmccrt hetzelve vonnis cu j>c-
lasl dat hetzelve volkomcn effect zal sorleren. 
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ACCIJNSEN-GESLAGT. 

Moelen de amblenaren van de accijnsen , 
bij het doen eener visitatic , op grond 
van art. 3 der wet van den Uden Ja
nuary J832 (Staatsblad No. 5) in de 
woning van eenen particulier, waar
in zij mei grond vermoeden , dat ceni-
ge slagling ter sluik geschied/ , of eenig 
ter sluik geslagt of nog onafgehakl 
vee zich bevindt, nog bovendien geau-
toriscerd engeadsisteerd zijn, zoo als 
bij art. 200 der algemeene wet van den 
26cn Augustus J822 (Staatsblad TSo.38) , 
voor de visitatien in de huizen , erven 
en panden van partikulieren wordt 
vereischt. 

De voormaligc Roglbank Tan cersten aanlog , lilting 
houdeude le Goes , heeft bij Yonnis van den 2'lsten Sep
tember 1838 , bovenstaandc vraag bevestigend beanhvonn! 
en aan do Administrate , mitsgaders aan het Opeu-
baar Ministerio huttnen eisch en oonolnsio ontzegd, 
op grond dat aan de voorschriflen , vcrvaliu art. 2 ) 0 der 
algemeene wot, niet zoude ziju gederogcerd door art. 3 
Tan do wet vau deu 2dcn .faniiarij 1832. 

Do Administrate van dit vonnis gcappellecrd hebben-
de , is hetzelve , bij arrest van bet Proviuciaal Gereglshof 
van in dato 13den Mei 1839 , vernicligd en 
den bekeurde gecoudemueerd in eene geidboete , op de 
navolgendo gronden: 

Het Proviuciaal Gereglshof van Zeeland in de zaak vau 
zijne Evcellentio den Heer Minister van Fiuaiicien B 0. 
voor de Administrate van ,'s Rijks belastingen , appellant 
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op en tegen 
Jf. N. , ond 28 jaren, geboren en wonende te 
arbeider van bedrijf , gedaagde in hooger beroep, van 
een Vonnis door de voormalige Regtbank van eersten aan-
lcg te Goes zitting geliouden licbbendo in correctionele 
zaken op deu 24en September 1838 , ter eerste inslautie 
in de zaak van voornoemde N. N. geslagen. 

Gezien en voorlezing gedaan van het proces-verbaal 
van bekeuring , opgemaakt en gcslotcn den 31sten Decem
ber 1837 door , . . beide Commisen der 4de 
klasse bij de Administrate der directe belastingeu , in-
en uitgaande regten en accijnsen, gestalioncerd te 
ten lasle vau den beklaagde , nu gedaagde in hooger be
roep , ter zake van conlravenlie aan art. 324 der alge
meene wet van den 26sten Augustus 1822 (Staatsblad 
no. 38). 

Gehoord den Procureur in zijne conclusion 
voor den Heer appellant R. 0., houdende: dat bij arrest 
van dezen Hove zal worden te nicte gedaan bet appel, als 
mede het vonnis der voormclde Regtbank van den 24sten 
September 1838, waarvan ten dezen is geappelleeid , cn 
dat dezen Hove op nieiiw regt doende als nog aan den 
Heer eischcr R. 0. zal tocwijzeu deszelis conclusieu in 
eersten aauleg , ten laste van den geintimeerde genomen : 
strekkende , dat dezelve zoude worden verwezen in eene 
boete van ten minslc f 50 en ten hoogsleu f 300, als 
mede in dc kosten der bekeuring , en die van de beide 
instantien , onvcrininderd de couclusien van het opeubaar 
Ministerie iu dezen te nemen. 

Gehoord de adstructie van evengemclde couclusien , bij 
monde van den Advokaat der Adininistratie 

Gehoord den gedaagde nu geinlimcerdo in zijne ant-
woorden op de hem voorgehoudene vraagpunlen als mede 
in zijne iniddelcn van vci dediging. 

Gehoord den Piocureur Geueraal in zijne couclusien , 
daartoe strekkende , dat het den Hove behageu moge le 
vernieligen en bet appel in dezen cn bet vonnis waarvan 
is geappclleerd, cn op nieuw regt doende als nog de gc-
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intimccrde to coiulemtiercii in eeno boele ran f 50 en in 
de koslcn , zoo van do bekeuring , als van den processe , 
en dal de geiutimeerdo , indien hij bitten staat inogt bc-
vonden worden , om de opleleggen geld boete te voldoen , 
door don Hove zal vvordeu gecondemncerd , krachtens art. 
225, 2de aliuea der algemeene wet van den 26sten Au
gustus 1822 , tot eene gevangenisstraf van ten miusle zes 
dagen eu ten hoogsten twee jaren 

Het Hof ua te hebben geraadplecgd overeenkomstig de 
wet: 

Overwegende dat deflegter a quo, ofschoon bij het ge-
mcldo Vonnis als bewezeu aannemeudc, dat de amblena
ren der Administrate gestationneerd to . . . . 
op don 30sten December 1837 , zich bebbeu gepresenteerd 
aan de woning van den gedaagde nu geiutimeerde, tot het 
doen van visilaiie, welke door denzelven geweigerd zoude 
ziju te oiulej gaau , des niel to ruin aan de Administrate , 
mitsgaders aan het openbaar Ministerie derzelver eisch cn 
conclusie heeft oulzcgil , op groud dat het niet gebleken 
was , dat voorschrevene beamblen waren geautorisecrd en 
geadsislecrd , in vocge als bij art. 200 der algemeene wet 
vau deu 2Gstcn Augustus 1822 (Staatsblad no. 38) wordt 
voorgeschi even , om eene wettige visitalie te kunnen ver-
gen en doen in huizen van pai tikulicren ; 

Overwegende, dat zuiks geeueu grond kon oplevorcn 
in hier mede de weigering van den gedaagde nu geinli-

meerdc , om die visitatie te ondergaau te weigercu, alzoo 
or ten deze qucslie was van ecuc visitatie voor het mid-
del van bet geslagt, aau welke visilaiie, volgens art. 3 
der wet van den 2dcu Januarij 1832 , ter verbeteriug van 
den accijns op dat middel (Staatsblad no. 5) sleeds eu 
in het bij sender gedureudc de maanden ISoveniber en 
December, mede onderworpen ziju al de plaalsen, waarin 
dc beamblen met grond vermoeden , dat eenige singling ter 
sluik geschied , of eenig ler sluik geslagt of nog onafge-
hakt vee zich bcviudl; 

Overwegende , dat uit deze woordcu vooral in verbaud 
besehouvvd , met de woordon door wien ook, iu hetvoor-
gaand art. 2 voorkomende , duidclijk blijkt, dat ook de 
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huizen van partikulicrcn aan die visilaiie , onder do daar-
bij opgeuoemde omstandigheden , onderworpen zijn ; 

Overwegende , dal. gemelde wel van deu 2den January 
1832, lot die visitatie bij parliknliereti dc aulorisalic eu 
adsislcnlie , bij art. 200 der voornielde algemeene wet ver-
eiscbt, riiet vordert . en dat er geen twijfel omlrent den 
geest des wetgevers in degen bestaan kan . vermits bij de 
memoric van loelichling tot de coucept wet, waaruit vervol
gens de gemelde wet van deu 2deu January 1832 is geborcu , 
ten aanzien van art. 8 , betwclk onverandcrd is aangeuo-
men , en als nu art. 3 is der gcmeldo wet, uitdrukkelijk 
verklaard is, dat dc maatregel iu dit. art. voorgedrageu , 
onvermijdelijk was , ten einde deu sluikcr op beclcr daad 
te kunnen belrappen , alzoo anders bet lijdiiveiioop ter 
verkrijgiug der bij art. 200 der meergemclde algemeene 
wet veieisehle adsistcntie benoodigd , aan den sluikcr ruime 
gelegenheid geeft om de vervolging der wet te otttdniken. 

Op deze gronden. 
Regt doende in hooger beroep , vernietigt het in dozen 

gcinteijcclecrd appel, mitsgaders bet Vonnis waarvan is 
geappellcerd. 

En als nu op nieuw regt doende ; 
Aangezicn uil een belioorlijk proees verbaal door Rijks 
amblenaren op den 30sten December 1837 opgemaakt , 
behoorlijk beeedigd , geregistreerd en ten processe over-
gelegd , en alzoo door een weltig bewijsmiddel , hetwelk 
voile gcloof iu regten verdient, lot dat dc valschhcid is 
bewczen , aan dezen Dove is gebleken , dat Coin-
misen der ide klasse bij dc Administrate der direcle 
belastingen, in- eu uigaaude regtcn en accijnsen, geslati-
onnccrd le , zijnde op hunnc touruco tol het 
surveilleren op het middel vau hot geslagt, zich op gemel-
den SOstcn December 1837, voorzien van hnnne acten van 
aanstclling , hebben begeven ten huize van den gedaagde 
nu geiutimeerdo, ton einde onderzoek te doen, of er 
aldaar eene slagling tor sluik had plaats gehad ; dat de 
gedaagde nu geiutimeerde hen daarop met ecu bars ant
woord heeft afgewezen , cn volstrckt heeft geweigerd om 
hen in zijne woning te laten visileren; dat gemelde amb-
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tenaren daarop dc woning van buiten , aclitcr cn voren 
beschouwende , door een yensterraam worst en spekzagen. 
liggcn , hehvclk de gedaagde nu geiiilimeerde in allerijl 
wegslople; dat zij bier doo; in biiuno verinoedens van 
clandestine slagling bevesligd , doze geiutiiuccrde verzocbt 
hebben om in zijne woning tot visitatie tc mogett over-
gaan , docli dat bij geiutiiuccrde zulks herhaaldelijk cn 
stellig is blij veil wcigercn: 

Aan gezien deze daadzaken wel niet gehcel door den 
geinlinieerde ziju crkend , doch dat hij iu gebreke is 
gcbleveu eenig logenbewijs daarvan aan le bieden, veel 
min le lcvci cn, en milsdieu Iiet proees -verbaal ten dien 
aanzien voile geloof in regten blijl't behoudeu; 

Overwcgendi!, dat gemelde amblenaren den grond waarop 
hnnne verinoedens rusle , duidclijk iu bet gemelde proces-
verbaal hebben omsehreven: 

Overwegende dat bet milsdieu naar regtcn is bewezen , 
dat cr op deu 30sten December 1837 , is geplcegd het 
wanbedrijf van weigeriug vau visitatie, en dat het de ge-
inlimecrdc is, welkc zichdaaiaau heeftschuldig gemaakt. 

Yerklaart deu gedaagde nu goinliinccrdo schuldig aan 
het wanbedrijf van weigering van visitatie. 

En mitsdien gezien art. 324 cn 323 , tweede aliuca der 
algemeene wet vau deu 26sten Augustus 1822 (Slaats-
blad No. 381 , art 11 der wet van den 2dcn Augustus 
1822 {Staatsblad No. 31), houdciide belasting op bet 
geslagt; art. 3 der wet van den 2den January 1822, 
(Staatsblad No. 5), tot vcrbctcring van den accijns op 
het geslagt; art. 52 vau het wetboek van strafregt, en 
art. 207 in line van bet wetboek vau strafvordering; 

Doende regl in het hoogsle ressort, condemnccrt den 
gedaagde nu geinlimeerde N. N. , ter zake voorschreve, 
in eene boele vau / 50 , len behoevc vau degeueu , die 
daartoe volgens 's Rijks wetlen gcregtigd zulleu bevonden 
worden , cn in de kosten , zoo van de bekeuring-, als die 
van den processe , in beide instantien le verhalen is het 
nood op hem bij lijfsdwang. 

En ingeval de geintimeerde buiten staat mogt zijn, om 
de opgelcgde boclo le voldoen , 
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Condemneert denzelven nu voor als dan lol eene gevan-
geuisslraf vau zes dag-en. 

Ofschoon bovenstaand Vonnis in het voordeel der Ad-
ministralie gevvezen zij , zoo kan het echter niet overbodi" 
zijn hier optemerken , dat met deze yisilatien , vvelke bij 
art. 324 der algemeene wot van den 26sten Aug. 1822 , als 
verhindering- van werkzaamheden , gestrafl worden , geens-
zins mogen gelijk geslebl noch veiward worden, het 
onderzoek , 'tgeen veelal door de ambtcnaren gedurende 
den slagttijd bij de laudlicdcn wordt in bet werk gcsteld 
om zich to vcrzekeren of de varkens , welke door of van 
wege hel plaalselij k bestuur in het najaarzijn opgenomcn , 
nog werkelijk in de vai kenshokken aanwezig zijn. 

Dit laatstgcmeld onderzoek loch kan niet anders dan als 
een' administrative* maatregel beschouwd worden , wel
ke, even als die opneming zelve, alleenlijk is daargesteld 
om bet loezigt geinakkclijker te maken cn de heimelijko 
slagtingen tegen le gaan: doch het zijn geene raaatrcgelen 
door de wet zelve voorgeschrcven , en in zoo ver kan de 
accijnspliglige niet gerekend worden slrafbaar te zijn al 
is hel dal hij die administrative pogingen uietondersteunt 
of zelfs ia eene zekcre mate tcgenwerkt. Eerst dan wan
neer bij de ambtenarcn , door omstandigheden of daadzaken , 
een gegrond vermoeden is gerezen dat er eene heimelijke 
slagling heeft plaals gehad , of eenig ter sluik geslagt of 
nog onafgehakt stuk vee aanwezig is , zijn zij tot de be
doelde visitatie bij partikuliercn, ook binnen 's huis, volgens 
art. 3 der wet van den 2den January 1832 , gcregtigd 
cn de verhindering van dat onderzoek stelt dan ook daar 
weigering van visilaiie , strafbaar volgeus art, 324 der al
gemeene wet. 

Het mag evenmin uit het oog worden verloren , dat de om
standigheden, welke tot het vermoeden geleid hebben naauw-
keurigin bet proces-verbaal bchooreu te worden vermcld, 
(cn niet , zoo als sommige amblenaren degewoonte hebben , 
eenvoudig in algemeene lermcu te relatercn« dat zij gcgrondo 
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« vermoedens hadden dat er ter sluiks vfas geslagt " zonder 
bepaaldo opgave, waarin die yermoedens hebben bestaan). 
Do regter moet , ingeval van gescbil , in staat gesteld wor
den om de gegrondhetd van dat vermoeden en alzoo de 
wctlighcid der visitatie le kunnen beoordeelen , opdat 
niemand zou worden blootgesteld aan buiszoekingen , die 
liglelijk door cen te yer gedreven ijrer der ambtenarcn, 
nutteloos zoude kunnen worden yermenigvuldigd, 

Mr. J . B. S. 

Het bovenstaande bcginsel is in denzclfdcn gcest beslist, 
bij cen Vonnis van de Arrondissemenls Regtbank te Rot
terdam , in dato Cden Junij 1839 gewczeu , en betgeen bij 
arrest yan het Hof van Holland , van den J 5den Novem
ber 1839 is bekrachtigd gewordeo. 

Bit bcginsel mag derhalvo gerekend worden , thans vol-
ledig te ziju uitgemaakt. 

Be gronden van het Vonnis zijn do volgende: 
Overwegende , dat iiet uit het beecdigde proces-verbaal 

voldocude is gebleken, dal de sledelij ke beamblen J , y. S. , 
C. S. S, cn J . G. , alien gecngegeeid bij hel Rijk, onder
rigt geworden zijnde, dat ten liLiize van den gedaagde 
versch vlecsch werd verkocht , en dien ten gevolge eeno 
frauduleuse slagling aldaar vermocdendc , zich , op dcii 
avond van den 14den Bee. 1838, naar dc woning van 
den gedaagde hebben begeven , wanneer zij den winkel 
of hel voorhuis dier woniug verlicht , doch dedeur geslo-
ten hebben gevonden, terwijl er eenige personen bin
nen waren; 

Dal op het door de beamblen gemaakt gerucht, de 
persoon van J . K. , bet voor de glasruiten hangend gor-
dijn heeft opgeligt, bij welke gelegcnheid zij duidelijk 
hebben outwaard , dat er aldaar eene aanzienelijkc hoe
veelheid versch vleesch aanwezig was ; 

Bat zij met de bekendmaking bunuer kwaliteiten* bij 
herhaling hebben verzoeht de deur le openen , ten einde 
hun den locgang te vcrlccnen , doch welkc aanzocken on-
beautwoord zijn gcbleven , niettegenstaaiide er yan tijd tot 
tijd zich eenige personen, en waaronder de huisyrouw 
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Tan den gedaagde, met liclit in den winkel Tcrloondcn 
cn iicl aldaar zijnde vleesch in nranden van daar vervoei den ; 

Overwegende, dat dc gedaagde door deze iiandelwijze, 
zich aan weigering van visilaiie cn het daardoor vcrhin-
deren der beamblen in dc waarneming liunner bediening 
heei't scliuldig gemaakt ; 

Overwegende, dat dc beweiing van den gedaagde , dat 
dc beambten geene bevoegflheid zouden gehad irebben , 
om de visilaiie der woning van den gedaagde le mogen 
vorderen , en er dien ten gevolge geene aclie tcgen den ge
daagde zoude beslaan , die beweiing enkcl cn alleen ge-
grond i s , op eene erroneuse interprelatie der wet van 
den 2den januarij 1832, tot verbetering van den accijns 
op hel geslagt, daar het duidelijk is, dat de strekking 
en geest van art. 3 dier wet, geene andere zijn k a n , dan 
om de visilaiie bij ai l. 11 der wet op het geslagt van den 
2(>slcn Aug. 1822, iu dc woniugen , slallen enz. der 
vlecschhouwers, slagters , mede uit le slrekkcn lot in de 
woningcu , slallen , enz. van parlikuliercn , onder voor-
waarde echter, dal die visitatie, bet zij die al dan 
niet van eene bekeuring worde aehlertolgd , er in 
alien goalie door de beamblen een proces-verbaal zal 
moelen worden opgemaakt , omslandig de rcden bevattcn-
dc van hel vermoeden , op grond van he I welk <le visitatie 
is geschied ; 

Overwegende dat , dit aangenomen zijnde, het ook van 
zelve spreekt, dal de algemeene bepalingen , vcrvat in 
art. 200 der algemeene wet van den 2(>stcn Augs. 1822, 
op bet ondcrhavige geval van geene locpassing kunnen ge
maakt worden, daar (lit artikel daar alleen van locpassing 
kan geachl worden le zijn , waar bij dc speciale weltcn 
op het sink der visilalieu niet mogl zijn voorzien; 

Overwegende , dat bij aldien art 200 der algemeene 
wet alhier hare lot passing kondc vinden , zoo als vau de 
aijde van den gedaagde wordt gcsuslineerd , in dat geval 
bel 3deart. der wet van deu 2den Januarij 1832, als eene 
even ovcrbodige als nutlelooze wetsbcpaliug zoude zijn 
aan le mei ken , het geen loch nimmer het doel van den 
wetgever kan geweest zijn. 
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NIEUWE WIJZE OM DE ZWAARTE 

VAB HET 

R U N D V E E . 

DOOR MIDDEL VAN METRIQUE METING TE 

BEREKENEN. 

Het zal geen betoog behoeven , dat, ofschoon dc accijns 
op het geslagt, ingevolge art. 1 der wet van den 2den 
Augustus 1822 (Staatsblad no. 31) , naar dc waarde 
van het geslagt wordende vee , wordt geheven , de kermis 
van bet gewigt van dat vee, voor de veeschatters cn de 
ambtcnaren, met het toezigt op dezen accijns belast, vau 
zeer veel nut is. 

Dit nut is des te grooter wanneer de bedoelde accijns , 
ingevolge § 4 van art. 19 van opgemelde wet , bij het 
stuk , soort en gewigt van het slagtvee , in verband met 
de waarde van hetzelve, volgens tarief, wordt gehe-
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vcn ; hetgeen, zoo als bekend is , in vele steden plaats 
vitidt. 

Het allerwegc plaalsen van sclialen en gevvigten, ten 
einde de zwaarle van het vee te kunnen wcgen, is eene 
koslbare en schicr onuitvocrlijke inaatregel , zoodat men i 
ook in bet bclang van den vcehandel, in naburige landen 
reeds lang naar cen middel heeft omoezicn., om het ge
wigt van het vee , op eene andere wijze ,dan door middel 
van gewone weging te kennen. 

In Engeland heeft men dan ook , met goed gevolg het 
wegen doen vcrvangen door inetn'que meting van het vee ; 
doch de uitkomsten der berekeningen , in zoo ver dezelve 
door middel van tafels openbaar zijn gemaakt, wijzen 
alleen bet nello gewigt, of, zoo als wij zouden zeggen , 
bet gewigt van het beest, sckoon aan den haak aan, 

De bedoelde wijze van meting beslond eeniglijk daarin , 
dat men het ligchaam van het dier vergeleek met eenen 
cylinder , waarvan do omtiek achtcr het schouderblad 
AB genomen werd , en waarvan de boogte is do lengte 
Tan do horizontale lijn CD , gelrokken van het voorste 
gedcclle van het schouderblad tot aan de loodlijn (per-
•pendieulaire) , welke het achtersle gedeelte van bet beest 
raakt. Men verondcrstelt dat iedere kubiek voet van dezen 
cylinder 42 Engelschc of nagenoeg 19 Nederlandsche 
ponden weegt. De stclling is als dan : 

OmtrekAB 2 X CD of A B 2 X CD X0.08, hetgeen 
deu inhoud van den cylinder in cubickvoeten aanwijst ; 
en, met 42 vermenigvuldigende , verkrijgt men het getal 
netto pouden , welke het beest levendig weegt; op dezen 
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grondslag zijn dc tafels berckeud van welkc dc Engel-
schen zicb in bunnen bandel bedienen. 

MATHIED DE BOMBASLE beeft in Frankrijk ecu gelijk-
soortige regel voorgcslcld , om bet netto gewigt te vinden 
van bet vleescb of de vier kwartieren van een os of koe , 
in den levenden staat. Bij deze metbode necmt men 
slechts eene cukelde maat, namelijk die vau den omtrek 
van het beest; maar daarbij moet het lint, hetwelk tot 
de meting dient, zoodanig geplaatst worden , dat hetzelve 
achler een der voorpootcn van het dier en voor dc tegen-
overgcsteldo pool omgaat. Men vindt dan op de eeno 
zijdo van het lint , dc lengte van den omtrek van bet 
beest en op do andere zijde hel nello gewigt geschrevcu , 
hetwelk men zockt. Beze regel, in de praklijk zeer snel 
werkendo , kau echter, onzes inziens , tot belaugrijke mis-
rekeningen aanleiding geven , want zij veroudcrsielt , dat 
beeslen van dcnzelfdeu omvaug ook dezelfde lengte heb
ben, hetgeen zeker door de ondervinding wordt weder-
sproken. 

In Belgie heeft het Gouverncment aan den Birecteur 
van het Brusselsch Observatorium de taak opgedragen om 
deze verschillendc wijzeu van meting cn berckeniug naauw-
keurig nategaan en te onderzocken : of en iu hoe verre 
dezelve met vrucht in dat Bijk , alwaar, wel is waar, 
geen lands belasting op het geslagt bestaat , maar de in-
komende regten op het slagtvce, ingevolge de wet van 
deu 31slcn Beccmber 1835 , naar derzelver gewigt geheven 
worden , zoude kunnen worden toegepast. 

Ten gevolge van dit onderzoek zijn twee reekscn vau 
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proefnemingen, iu tegcnwoordigheid van eenigo Hootd-
Ambtenaren der belastingen bij het Ministeric van F i -
nancien in Eelgie , te Brussel genomeu. Uitgaande van 
de resultaten dezer proefneniingen , en na vergelijking 
derzelve met de berekeningcn in Engeland gemaakt, is 
de tafel ontwc-rpen, welke hier achler is gedrukt, en in 
zoo ver vau alle tot nu toe bekende tafels vcrschilt, dat 
men hier het brulo gewigt van het beest of de zwaarte 
in den Icvendcn staat aangewezen ziet. 

Bij de zamenstelling yan die tabel is het volgende als 
grondbeginsel aangenomen. Men veronderstelt dat het 
beest zoo veel weegt als een cylinder water, welke een 
omtrek zoude hebben gelijk in lengte aan den omvang 
AB van de lijnregte doorsnijding (section verticale) , ge-
trokken achler do voorpooten (zie de plaat) , en waarvan 
do hoogto zoude zijn de f J van CB horizontale lengte 
van het dier , van het voorste gcdeelle van den schoudcr 
tot aan eene loodlijn (perpendiculaire) , rakende het 
achtersle gedeclto vau de dij , tusschen de henp en de 
knie, zoodanig , dat , wanneer men do JVcderlandschc duim 
voor ceuheid der lengle-maat en het Ncderlandsche pond 
voor eenhcid van bet gewigt aanncemt, men dadelijk de 
becijfering , in hot tarief aangewezen , narekenen kan 
door de volgende stelling : 

"Wigt van de os of koe = A B 2 X CD. 
Hier onder is aangewezen op welke wijze men van het 

meergemelde tarief gebruik kan maken, waartoe nicts 
anders wordt vcreischt dan een gewoon meetlint, zoo als 
men voor het mcten der schepen gcbruikt, in Nedcr-
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landsche duimen afgedeeld. Het koint er echter voorna-
melijk op aan , dat dit lint niet rekbaar zij en door het 
gebruik geene vcrandering kan ondergaan. 

Door middel yan datzelfde tarief kan men ook bet 
netto gewigt van het beest berekenen. Dit nelto gewigt 
staat , volgens LATTOR COOKE , tot het bruto gewigt om
lrent , als 0,65 tot 1 , wel te verstaan: dat eene magere 
koe , netto iets meer dan 6 tiende van hare bruto zwaarte 
zal wegcn. Voor een gemest beest kan men dit veilig 
op T g stellen. Het larief kan dus gelijktijdig voor de 
bcrekeniug van het netto en het bruto gewigt van het 
beest dienon. 

Bij de te Brussel gedaue proefnemingen heeft men 
dertig stuks slagtbaar vee genomcn. De af wij king op 
dit gchcele getal was niet meer dan 63 Nederlandsche 
ponden of iets nicer dan 2 jwnden per beest. Onder het 
vee aan de proefueming onderworpeu , bevonden zich 
osscn , koeijen en vaarsen van vreemd- en iiilandsch ras. 
Een aauzicnclijk vcrschil echter is er waargcuomen bij 
eene koe van cen bij zonder maakscl, en dit rerschil was 
van 36 Ncderlandsche ponden op 585; dit is een der 
grootste afwijkingen , welke men gevonden heeft. 



Bij Koninklijk Besluit van den 6den Junij 1836 , is voor 
<le bepaling van bet gewigt van bet rundvce in Belgie , 
de tafel ingevoerd, welke hier acbter voorkomt. Tot 
gemoetkoining van de afwijkiugen , welke men hier boven 
heeft aaugeduid , is eene reductie of korting van 5 per 
cent op het bij meting gevondene gewigt toegelaten, ter
wijl bij eene Besolutie van den Belgischen Minister van 
Financien , van denzelven dag, no. 2733 , voor het ge-
bruik der bedoelde tafel, de navolgende ophelderingen 
zijn gegeven •• 

Be omtrek, welke tot berekening van het gewigt moet 
genomen worden , is de verkregenc omvang AB (zie de 
plaat fig. 1) van het beest, genomen op de schoft A , 
waarop men een der eiuden van het meetlint legt; ver
volgens haalt men het lint acbter dc voorpootcn om aan 
het punt B , en vereenigt hetzelve met het einde op het 
punt A , zorg dragende hetzelve zoodanig gespannen te 
houden, dat het alle de deelen van het ligchaam des 
diers liglelijk raakt. Op deze wijs zal men den omtrek 
van dat ligchaam in Nederlandscke duimen, vinden. 

Van deze bevinding uota genomen hebbende, neemt 
men de lengte van het beest en plaatst daartoe het eene 
eind van het lint op het voorste gedeelto van den schou-
der, op het midden van het beenpunt C (fig. 1 en 2) , 
rekt voorts het lint zoo veel mogelijk waterpas in eene 
regte linie uit, tot aan de loodliju (perpendiculaire) 
BB (fig. 2) , welke denkbeeldige l ijn, wanneer men 
dezelve van dat punt Iiet vallen , onder de staart des 
diers doorloopen en het achterste gedeelte van de dij ra-
ken zoude; eene lijn derhalve , welke men zich als een 
regte stok of staak kan verbeelden, die zoodanig ge-
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plaalst is, dat dezelve in aanrakiug komt met dc punlea , 
welkc zoo even zijn opgegeven. 

Deze metingen alzoo geschied zijnde , zocke men op de 
tafel, het gctal duimen , welke men bij meting gcvondeu 
heeft voor den omtrek , in vcrband gebragt met het gctal 
gevondene duimen lengte, en men verkrijgt alzoo de 
bruto wigt van het beest of de zwaarte van hetzelve in 
den levenden staat. 

Maar aangezicn de tafel voor den omtrek alleen van 
offene gelallcn in duimen melding maakt , zal men , 
wanneer dc omtrek cen oneffen getal aanwijsl , op de 
tabel de kolom nemen , welkc aan het hoofd den duim 
minder dan het erkende getal aanwijst. Bij voorbeeld : 
een beest, waarvan de omtrek op 205 duim is genietcn 
bij eeno lengte van 160 duim, zal men (vcrmils het getal 
van 205 niet op de tafel vermeld staat) de 204 nemen 
cn nederdalende tot op de l i jn , waarop het eijfer van 
160 in de eerste kolom (lengte in duimen) staat , zal 
men voor rcsultaal 583 vinden; dit getal wijst de bruto 
wigt vau het beest in Nederlandsche ponden aan , waar
van moet worden afgetrokken voor korting 5 per cent (I) , 
zoo als op bladzijde 8 is gezegd, om het reeele bruto ge
wigt van het beest te vcrkrijgen. 

Indien men bij het vinden , in voege voorschreven vau 
een oneffen gctal, voor den omtrek het juiste getal pon-

( I ) B i j de b e r c k e n i n g dezer 5 per cen t w o r d e n de b r e u k e n van 

een h a l f Neder l andsch p o n d c n daar L e n e d e n verwaar loosd , en 

d ie boven he t h a l f Neder landsch p o n d voor een geheel p o n d 

genomen. 
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tien vcrlangt te kennen , zoo zoude zulks op de volgende 
wijze moeten berekeud worden : 

Genielen omtrek 205 duim. 
Bevondene lengte 160 duim. 
| § I B XCD is iu cijfers uilgerekcnd : 

0,8758 X205 X205 X160 = 588 ponden. 
H = 0,8758 

vermcnigyuldigd met AB 205 

Geeft 1,795,390. 
vermenigvuldigd met AB 2,05 

Gccft 3,68054950. 
vermenigvuldigd met 

de lengle CD . . , . 1,60 

Geeft 5,8888792000 
zijnde dus bet resultant 5 el, 8 palmen , 8 duimen, als 
inboud ran den beiekenden cylinder en gevolgel'ijk 588 
ponden. 

Het vee van mindere afmctingen dan in de tafel staat 
uilgedrukt , moet op de Belgiscbe Douano kantoren , 
bctzij door middel der zoogenaamde bascules of met gc-
wone scbalen en gewigt gewogen worden. 

De Redactie vlcil zicli dc boven omschrevene wijze , om 
do zwaarlc van bet rnndvee , door middel van meting te 
berekenen , zoo duidclijk te hebben uiteengezet, dat de
zelve , ook voor den minkundige beamble , bevatlelijk zal 
bevonden worden ; zij heeft echter noch bevoegdheid , 
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noch het oogmerk om dezelve als een slelregel aanleprijzen 
en de onveranderlijke toepassing daarvan aantebevelen ; 
zoo veel is zeker dat do vecschattcrs cn de ambtenarcn , 
middellijk of onmiddellijk met het toezigt over den accijns 
op het geslagt belast, daariu nuttigc vvenken zullen vin
den , cn dc toepassing van de bedoelde metl.ode tot veel 
betcrc rcsultaten zal lciden , dan eene oppervlakkige bc-
giooling van de zwaarte van eenig stuk vee op hel bloote 
gezigt, zoo als maar al te dikvvijls plaats becft. 
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GEWIGT VAN IIET HOOBNVEE IN NEDERLANDSCHE PONDEM. 

L E N G T E 
ia Nederlaiidschc 

duiincri , 
van bet vourste 

gedeelte vau den 
scliouder 

tut acbter de dij. 

O . M T R E K G E N O M E K A C H T E R D E V O O U P O O T E N -L E N G T E 
ia Nederlaiidschc 

duiincri , 
van bet vourste 

gedeelte vau den 
scliouder 

tut acbter de dij. 
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GEWIGT VAN HET H 0 0 R N V E F . IN NEDERLANDSCHE PONDEN. 

L E N l i T E 
in Nedcrlandsche 

duimen, 
ran bet vo rate 

gcdeelte van deu 
scliouder 

tot achter de d i j . 

O M T R E K G E N O M E N ACIITEIt D E T O O R POO T E N • 
L E N l i T E 

in Nedcrlandsche 
duimen, 

ran bet vo rate 
gcdeelte van deu 

scliouder 
tot achter de d i j . 
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GEWIGT VAN HET HOORN VEE IN NEDERLANDSCHE PONDEN. 

LK>GTK 
ID Nederlandsche 

dUimeo, 
Tan het Toorste 

gedeelte van dco 
schouder 

tot achter de dij. 

O M T R E K G F.N O M E N A C H T E R D E V O O R P O O T E N . 
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G E W I G T V A N H E T H 0 0 R N V E E IN N E D E R L A N D S C H E P O N D E N . 

L E N G T E 
ia Nederlaudsche 

duimen, 
ran het voorste 

gedeelto van den 
schouder 

tot achter de dij. 

O M T R E K G E N O M E N A C H T E R D E T O O R P O O T E N . L E N G T E 
ia Nederlaudsche 

duimen, 
ran het voorste 

gedeelto van den 
schouder 

tot achter de dij. 
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G E W I G T V A N H E T H O O R N V E E IN N E D E R L A N D S C H E P O N D E N . 

L E N G T K 
in Nederlandschc 

duimen , 
van het * oorste 

gedeelte van den 
schouder 

tot achter de dij. 

O M T R E K G C N O M E N A C H T E R D E V O i i R l ' O O T E i V . 
L E N G T K 

in Nederlandschc 
duimen , 

van het * oorste 
gedeelte van den 

schouder 
tot achter de dij. 

220 222 2 24 226 228 230 232 234 236 238 

120 

121 
122 
123 
124 
125 

126 
127 
128 
129 
130 

131 
132 
133 
134 
135 

136 
137 
138 
139 
140 

141 
142 
143 
144 
145 

146 

508 

513 
517 
521 
525 
530 

534 
538 
542 
547 
551 

555 
559 
564 
568 
572 

576 
580 
585 
5S9 
593 

597 
602 
606 
610 
614 

618 

518 

522 
526 
531 
535 
539 

543 
548 
552 
557 
561 

565 
569 
574 
578 
582 

586 
591 
595 
600 
604 

608 
612 
617 
621 
625 

630 

527 

531 
53B 
540 
545 
549 

553 
558 
562 
567 
571 

575 
580 
584 
589 
593 

597 
602 
606 
610 
615 

619 
624 
628 
632 
636 

641 

536 

541 
545 
550 
554 
559 

563 
568 
572 
577 
581 

585 
590 
594 
599 
603 

608 
612 
617 
621 
626 

630 
635 
639 
644 
648 

653 

546 

551 
555 
560 
564 
569 

573 
578 
582 
587 
591 

596 
601 
605 
610 
614 

619 
623 
628 
632 
637 

641 
646 
651 
655 
6C0 

664 

556 

560 
565 
570 
574 
579 

583 
588 
593 
597 
602 

607 
611 
616 
621 
625 

630 
634 
639 
644 
648 

653 
657 
662 
667 
672 

676 

565 

570 
575 
580 
584 
589 

594 
598 
603 
608 
612 

617 
622 
627 
631 
636 

641 
645 
650 
655 
660 

664 
669 
674 
678 
683 

688 

575 

580 
585 
590 
594 
599 

604 
609 
614 
618 
623 

628 
633 
637 
642 
647 

352 
657 
661 
666 
671 

676 
681 
685 
690 
695 

700. 

585 

590 
595 
600 
604 
609 

614 
619 
624 
629 
634 

639 
643 
648 
653 
658 

663 
668 
673 
678 
682 

637 
692 
697 
702 
707 

712 

595 

600 
605 
610 
615 
620 

625 
630 
635 
639 
644 

649 
654 
659 
864 
669 

674 
679 
684 
689 
694 

699 
704 
709 
714 
719 

724 



tg 
GEWIGT VAN HET HOORNVEE IN NEDELANDSCHE PONDEN. 

LMNCTK i.n 

duimeQ, 
r. h. voorste 
gedeeltc v. d. 
schouder tot 
achler dc dij. 

O M T R E K . G E N O M E N A C H T E R D E V O O R F U O T E H . LMNCTK i.n 

duimeQ, 
r. h. voorste 
gedeeltc v. d. 
schouder tot 
achler dc dij. 

240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 

120 

121 
122 
123 
124 
125 

126 
127 
128 
129 
130 

131 
132 
133 
134 
135 

136 
137 
138 
139 
140 

141 
142 
143 
144 
145 

146 

605 

610 
615 
620 
625 
630 

635 
640 
645 
650 
655 

660 
665 
670 
676 
681 

686 
691 
696 
701 
706 

711 
716 
721 
726 
731 

636 

615 

620 
625 
630 
636 
641 

646 
651 
656 
661 
666 

871 
677 
682 
687 
692 

617 
702 
707 
713 
718 

723 
728 
733 
738 
743 

74S 

625 

631 
636 
641 
646 
651 

657 
662 
667 
672 
677 

683 
688 
693 
698 
704 

709 
714 
719 
724 
730 

735 
740 
745 
750 
756 

761 

636 

641 
646 
652 
657 
662 

667 
673 
678 
684 
689 

694 
699 
705 
710 
715 

720 
726 
731 
736 
742 

747 
752 
757 
763 
768 

773 

646 

651 
657 
662 
667 
673 

678 
684 
689 
694 
700 

705 
710 
716 
721 
726 

732 
737 
743 
748 
754 

759 
764 
770 
775 
780 

786 

656 

602 
667 
673 
678 
684 

689 
G95 
700 
7C6 
711 

717 
722 
728 
733 
738 

744 
749 
755 
760 
766 

771 
777 
782 
788 
793 

799 

667 

672 
678 
684 
689 
695 

700 
706 
711 
717 
722 

728 
734 
739 
745 
750 

756 
761 
767 
773 
778 

784 
789 
795 
800 
806 

811 

678 

683 
689 
695 
700 
706 

712 
717 
723 
728 
734 

740 
745 
751 
757 
762 

768 
774 
779 
785 
791 

796 
802 
807 
813 
819 

824 

688 

694 
700 
706 
711 
717 

723 
729 
734 
740 
746 

752 
757 
763 
769 
774 

780 
786 
792 
797 
803 

809 
815 
820 
826 
832 

838 

699 

705 
711 
717 
722 
728 

734 
740 
746 
752 
757 

763 
769 
775 
781 
786 

792 
799 
804 
810 
816 

821 
827 
833 
839 
845 

851 

710 

716 
722 
728 
734 
740 

745 
751 
757 
763 
769 

775 
781 
787 
793 
799 

805 
811 
817 
822 
828 

834 
840 
846 
852 
858 

864 



G E W I G T V A N H E T H O O R N V E E I N N E D E R L A N D S C H E P O N D E N . 

L E N G T E 
in Ncderlandsche 

duimen, 
ran het voorste 

gedeelte van den 
schouder 

tot achter de dij. 

O M T R E K G E N O M E N A C H T E R D E V O O R P O O T E N . 
L E N G T E 

in Ncderlandsche 
duimen, 

ran het voorste 
gedeelte van den 

schouder 
tot achter de dij. 

140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 

147 
148 
149 
150 

151 
152 
153 
154 
155 

156 
157 
158 
159 
160 

161 
162 
163 
164 
165 

166 
167 
168 
169 
170 

171 
172 
173 

252 
254 
256 
257 

259 
261 
262 
264 
266 

268 
269 
271 
273 
275 

276 
278 
280 
282 
2 8 3 

235 
287 
289 
290 
292 

294 
296 
297 

259 
261 
263 
265 

267 
268 
270 
272 
274 

276 
277 
279 
281 
283 

285 
286 
288 
290 
292 

294 
295 
297 
299 
301 

303 
304 
306 

267 
269 
270 
272 

274 
276 
278 
280 
281 

283 
285 
287 
289 
291 

293 
294 
296 
298 
300 

302 
304 
306 
307 
309 

311 
313 
315 

274 
276 
278 
280 

282 
284 
286 
287 
289 

291 
293 
295 
297 
299 

301 
303 
305 
306 
308 

310 
312 
314 
316 
318 

320 
322 
324 

282 
284 
286 
288 

289 
291 
293 
295 
297 

299 
301 
303 
305 
307 

309 
311 
313 
315 
317 

319 
321 
323 
325 
327 

328 
330 
332 

289 
291 
293 
295 

297 
299 
301 
303 
305 

307 
309 
311 
313 
315 

317 
319 
321 
323 
325 

327 
329 
331 
333 
335 

337 
339 
341 

297 
2 9 9 
301 
303 

305 
307 
309 
311 
313 

316 
318 
320 
322 
324 

326 
328 
330 
332 
334 

336 
338 
340 
342 
344 

346 
348 
350 

305 
307 
309 
311 

313 
316 
318 
320 
322 

324 
326 
328 
330 
332 

334 
337 
339 
341 
343 

345 
347 
349 
351 
353 

355 
358 
360 

313 
315 
317 
319 

322 
324 
326 
328 
330 

332 
334 
337 
339 
341 

343 
345 
347 
350 
352 

354 
356 
358 
360 
362 

365 
367 
369 

321 
323 
326 
328 

3 3 0 
332 
335 
337 
339 

341 
343 
345 
348 
350 

352 
354 
356 
359 
361 

363 
365 
367 
370 
372 

374 
376 
,379 



GEWIGT VAN HET nOORNVEE IN NEDERLANDSCHE PONDEN. 

L E N G T H 
ia Nederlandsehe 

duimen , 
ran het voorste 

gededte ran den 
schouder 

tot achler de dij. 

OMTlt IK G E N O M E N ACIIT1 R D B V O t i R P O O T E N , L E N G T H 
ia Nederlandsehe 

duimen , 
ran het voorste 

gededte ran den 
schouder 

tot achler de dij. 

160 162 164 166'168 170 172 174 176 178 

147 
r.8 
149 
150 

151 
152 
153 
154 
155 

158 
157 
158 
159 
160 

161 
162 
163 
164 
165 

166 
167 
163 
169 
170 

171 
172 
173 

329 
332 
334 
336 

339 
341 
343 
345 
347 

350 
352 
354 
357 
359 

361 
363 
365 
368 
370 

372 
374 
377 
379 
381 

383 
386 
388 

338 
340 
342 
345 

347 
349 
351 
354 
356 

358 
361 
363 
365 
368 

370 
372 
375 
377 
379 

381 
384 
386 
389 
391 

393 
395 
397 

346 
318 
351 
353 

355 
358 
360 
362 
365 

367 
370 
372 
374 
377 

379 
381 
384 
386 
388 

391 
393 
395 
398 
400 

402 
405 
407 

354 
357 
359 
362 

364 
366 
369 
371 
374 

376 
379 
381 
383 
386 

388 
391 
393 
396 
398 

400 
403 
405 
408 
410 

412 
415 
417 

363 
366 
368 
370 

373 
375 
378 
380 
383 

385 
388 
390 
393 
395 

398 
400 
403 
405 
407 

410 
412 
415 
417 
420 

422 
425 
427 

372 
374 
377 
379 

382 
385 
387 
310 
392 

395 
397 
400 
402 
405 

407 
410 
412 
415 
417 

420 
422 
425 
428 
430 

433 
435 
437 

380 
383 
386 
388 

391 
393 
396 
399 
401 

404 
406 
409 
412 
414 

417 
419 
422 
425 
427 

430 
432 
»35 
438 
440 

443 
445 
448 

389 
392 
395 
397 

400 
403 
405 
408 
411 

413 
416 
419 
421 
424 

427 
429 
432 
435 
437 

440 
442 
445 
448 
450 

453 
456 
458 

399 
401 
404 
407 

410 
412 
415 
418 
420 

423 
426 
428 
431 
434 

436 
439 
442 
445 
447 

450 
453 
455 
458 
461 

464 
466 
469 

408 
411 
413 
416 

419 
422 
424 
427 
430 

432 
435 
438 
441 
444 

447 
449 
452 
455 
457 

460 
463 
466 
469 
471 

474 
477 
480 



GEWIGT V A N H E T H 0 0 R N V E E IN N E D E R L A N D S C H E P O N D E N . 

L E N G T E 
In Nederlandfche 

duimen, 
van het voorste 

gedeelte van den 
schouder 

lot acbter de dij. 

O M T R E K G E N O M E N A C H T E R D E V O o R I ' 0 U T l N . 
L E N G T E 

In Nederlandfche 
duimen, 

van het voorste 
gedeelte van den 

schouder 
lot acbter de dij. 

180 18' j 184 186 188 190 192 194 196 198 

147 
148 
149 
150 

151 
152 
153 
154 
155 

156 
157 
158 
159 
160 

161 
162 
163 
164 
165 

166 
167 
168 
169 
170 

171 
172 
173 

417 
420 
423 
425 

428 
431 
434 
437 
440 

442 
445 
448 
451 
454 

457 
459 
462 
465 
468 

471 
474 
476 
479 
482 

485 
488 
491 

426 
429 
432 
435 

438 
441 
444 
446 
449 

452 
455 
458 
461 
464 

467 
470 
473 
475 
478 

481 
484 
487 
490 
493 

496 
499 
502 

435 
438 
441 
444 

447 
450 
453 
456 
459 

462 
465 
468 
471 
474 

477 
480 
483 
486 
489 

492 
495 
498 
501 
504 

507 
510 
513 

445 
448 
451 
454 

457 
460 
463 
466 
469 

472 
475 
478 
481 
484 

487 
490 
493 
496 
499 

503 
506 
509 
512 
515 

518 
521 
524 

455 
458 
461 
464 

467 
470 
473 
476 
480 

483 
486 
489 
492 
495 

498 
501 
504 
507 
510 

514 
517 
520 
523 
526 

529 
532 
535 

464 
468 
471 
474 

477 
480 
483 
487 
490 

493 
496 
499 
502 
506 

509 
512 
515 
518 
521 

525 
528 
531 
534 
537 

540 
543 
547 

474 
477 
481 
484 

487 
490 
494 
497 
500 

503 
507 
510 
513 
516 

519 
523 
526 
529 
532 

536 
539 
542 
545 
549 

552 
555 
558 

484 
487 
491 
494 

497 
501 
504 
507 
510 

514 
517 
520 
524 
527 

530 
534 
537 
540 
544 

547 
550 
553 
557 
560 

563 
567 
570 

494 
498 
501 
504 

508 
511 
514 
518 
521 

524 
528 
531 
534 
538 

541 
545 
548 
551 
555 

558 
562 
565 
568 
572 

577 
578 
582 

504 
508 
511 
515 

518 
521 
525 
528 
531 

535 
539 
542 
545 
549 

552 
556 
559 
563 
566 

570 
573 
576 
580 
583 

587 
590 
594 



23 
GEWIGT VAN HET nOOHNVEE IN NEDERLANDSCHE PONDEN. 

L E N G T H 
in Ncderlandsche 

duimen, 
Tan het voorstc 

gedeelto van den 
•chouder 

tot achter de dij. 

O M T R E K G E N O M E N A C H T E R D E T O O R P O O T K N . 
L E N G T H 

in Ncderlandsche 
duimen, 

Tan het voorstc 
gedeelto van den 

•chouder 
tot achter de dij. 

200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 

147 
148 
149 
150 

151 
152 
153 
154 
155 

156 
157 
158 
159 
160 

161 
162 
163 
164 
165 

166 
167 
168 
169 
170 

171 
172 
173 

515 
518 
522 
525 

529 
532 
536 
539 
543 

546 
550 
553 
557 
560 

564 
567 
571 
574 
578 

581 
585 
588 
592 
595 

599 
602 
606 

525 
529 
532 
536 

539 
543 
546 
550 
554 

557 
561 
564 
568 
571 

575 
579 
582 
586 
589 

593 
596 
600 
603 
607 

611 
614 
618 

535 
539 
543 
546 

550 
554 
557 
561 
565 

568 
572 
575 
579 
583 

586 
590 
594 
597 
601 

605 
608 
612 
615 
619 

623 
626 
630 

546 
550 
553 
557 

561 
565 
568 
572 
576 

579 
583 
587 
591 
594 

598 
602 
605 
609 
613 

616 
620 
624 
628 
631 

635 
639 
642 

557 
560 
504 
568 

572 
576 
579 
583 
587 

591 
594 
598 
602 
606 

610 
613 
617 
621 
625 

628 
632 
636 
640 
644 

647 
651 
655 

567 
571 
575 
579 

583 
587 
591 
594 
598 

602 
606 
610 
614 
618 

621 
625 
629 
633 
637 

641 
645 
648 
652 
656 

660 
664 
068 

578 
582 
586 
590 

594 
598 
602 
606 
610 

614 
618 
622 
625 
629 

633 
637 
641 
645 
649 

653 
657 
661 
665 
669 

673 
677 
681 

589 
593 
597 
601 

605 
609 
613 
617 
621 

625 
629 
633 
637 
641 

645 
649 
653 
657 
661 

665 
669 
673 
677 
681 

685 
689 
693 

600 
604 
608 
613 

617 
621 
625 
629 
633 

637 
641 
645 
649 
653 

657 
662 
666 
670 
674 

678 
682 
686 
690 
694 

698 
702 
707 

611 
616 
620 
624 

628 
632 
636 
641 
645 

649 
653 
657 
661 
666 

670 
674 
678 
682 
686 

691 
695 
699 
703 
707 

711 
715 
702 



GEWIGT TAN IIET HOOTiXVEE IN NEDELAXDSCHE PONDEN. 
L E N G T E in 

IWerlandsch. 
duimen, van 
bet voorste 

gedeelte v. d. 
schouder tot 
achter de dij. 

O M T R E K . G E N O M E N A C U T E R D E V O O R p O O T E W . 
L E N G T E in 

IWerlandsch. 
duimen, van 
bet voorste 

gedeelte v. d. 
schouder tot 
achter de dij. 

220 222 224 226 228j 230 232 234 236 238 240 

U 7 
148 
149 
150 

151 
152 
153 
154 
155 

156 
157 
158 
159 
160 

161 
162 
163 
164 
165 

166 
167 
168 
169 
170 

171 
172 
173 

623 
627 
631 
635 

640 
644 
648 
652 
657 

661 
665 
669 
674 
678 

682 
686 
690 
695 
699 

703 
707 
712 
716 
720 

724 
729 
733 

634 
638 
643 
647 

651 
656 
660 
664 
669 

673 
677 
682 
686 
690 

695 
699 
703 
707 
712 

716 
720 
725 
729 
733 

738 
742 
746 

646 
650 
654 
659 

663 
668 
672 
676 
681 

685 
690 
694 
698 
703 

707 
712 
716 
720 
725 

729 
733 
738 
742 
747 

751 
755 
760 

657 
662 
666 
671 

675 
680 
684 
688 
693 

697 
702 
706 
711 
715 

720 
724 
729 
733 
738 

742 
747 
751 
756 
760 

764 
769 
773 

669 
673 
678 
682 

687 
692 
696 
701 
705 

710 
714 
719 
723 
728 

732 
737 
742 
746 
751 

755 
760 
764 
769 
773 

778 
783 
787 

681 
685 
690 
694 

699 
704 
708 
713 
718 

722 
727 
732 
736 
741 

745 
750 
755 
759 
764 

768 
773 
778 
782 
787 

792 
79C 
80J 

692 
697 \ 
702 
707 

711 
716 
721 
725 
730 

735 
739 
744 
749 
754 

758 
763 
768 
773 
777 

782 
787 
791 
796 
801 

806 
811 
816 

705 
im 
714 
719 

724 
728 
733 
738 
743 

748 
752 
757 
762 
767 

772 
776 
781 
786 
791 

796 
800 
805 
810 
815 

819 
824 
829 

717 
721 
726 
731 

736 
741 
746 
751 
756 

760 
765 
770 
775 
780 

785 
790 
795 
800 
805 

809 
814 
819 
824 
829 

834 
839 
844 

729 
734 
739 
744 

749 
754 
758 
763 
768 

773 
778 
783 
788 
793 

798 
803 
808 
813 
818 
1 
823 
828 
833 
838 
843 
1 
848 
853 
858 

741 
746 
751 
756 

761 
766 
771 
776 
781 

786 
791 
797 
802 
807 

812 
817 
822 
827 
832 

837 
842 
847 
852 
857 

862 
867 
872 



GEWIGT VAN HET H 0 0 R N V E E IN NEDERLANDSCHE PONDEN. 

L E N G T E in 
Nederlandsche 

duimen, 
van het roonte 
gedeette v. d. 

schouder 
toUchter de dij. 

O M T R E K G E N O M E N A C H T E R D E V O O R P O O T E N . 
L E N G T E in 

Nederlandsche 
duimen, 

van het roonte 
gedeette v. d. 

schouder 
toUchter de dij. 

242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 

147 
148 
149 
150 

151 
152 
153 
154 
155 

156 
157 
158 
159 
160 

161 
162 
163 
164 
165 

166 
167 
168 
169 
170 

171 
172 
173 

754 
759 
764 
769 

774 
779 
784 
789 
794 

800 
805 
8!0 
815 
820 

825 
830 
835 
841 
846 

851 
856 
861 
866 
871 

876 
882 
887 

766 
771 
776 
782 

787 
792 
797 
803 
808 

813 
818 
823 
829 
834 

839 
844 
849 
855 
860 

865 
870 
875 
881 
886 

891 
896 
902 

779 
784 
789 
795 

800 
805 
810 
816 
821 

826 
832 
837 
842 
848 

853 
858 
863 
869 
874 

879 
885 
890 
896 
901 

906 
911 
916 

791 
797 
802 
807 

813 
818 
824 
829 
834 

840 
845 
850 
856 
861 

867 
872 
877 
883 
888 

893 
899 
904 
910 
915 

920 
926 
931 

804 
810 
815 
821 

826 
831 
837 
842 
848 

853 
859 
864 
870 
875 

881 
886 
892 
897 
903 

908 
914 
919 
924 
930 

935 
941 
946 

817 
823 
828 
834 

839 
845 
850 
856 
861 

867 
873 
878 
884 
889 

895 
900 
906 
912 
917 

923 
928 
934 
939 
945 

950 
956 
961 

830 
836 
841 
847 

853 
858 
864 
870 
875 

881 
887 
892 
898 
903 

909 
915 
920 
926 
932 

937 
943 
948 
954 
960 

965 
971 
977 

843 
849 
855 
861 

866 
872 
878 
883 
889 

895 
901 
906 
912 
918 

923 
929 
935 
941 
946 

952 
958 
964 
969 
975 

981 
987 
993 

856 
862 
868 
874 

880 
886 
891 
897 
903 

909 
915 
920 
926 
932 

938 
944 
950 
955 
961 

967 
973 
979 
985 
990 

996 
1002 
1008 

870 
876 
882 
888 

893 
899 
905 
911 
917 

923 
929 
935 
941 
947 

953 
959 
964 
970 
976 

982 
988 
994 

1000 
1006 

1012 
1018 
1024 

2 



20 
GEWIGT VAN IIET nOORRVEE IN NEDERLANDSCHE PONDEN. 

L E N G T E in 
Nederlandsch 

duiuien, 
r. b. voorste 
gedcclte v. d. 
schouder tot 
achter de dij. 

O M T H K K , O E N O M E N Acurrii D E V O O I W O O T E M . 
L E N G T E in 

Nederlandsch 
duiuien, 

r. b. voorste 
gedcclte v. d. 
schouder tot 
achter de dij. 

140 142 144 146 148 150 152 loij 156 158 160 

174 
175 

176 
177 
178 
179 
180 

181 
182 
183 
184 
185 

186 
187 
183 
189 
190 

191 
192 
193 
194 
195 

196 
197 
198 
199 
200 

299 
301 

303 
304 
306 
308 
310 

311 
31S 
815 
317 
319 

320 
322 
324 
325 
327 

329 
331 
332 
334 
336 

338 
339 
341 
343 
345 

308 
310 

312 
313 
315 
317 
319 

321 
322 
324 
326 
328 

330 
331 
333 
335 
337 

339 
340 
342 
344 
346 

348 
349 
351 
353 
355 

317 
318 

320 
322 
324 
326 
328 

330 
331 
333 
335 
337 

339 
341 
343 
344 
346 

348 
350 
352 
354 
355 

357 
359 
361 
363 
365 

325 
327 

329 
331 
333 
335 
337 

339 
341 
343 
344 
346 

348 
350 
352 
354 
356 

35S 
360 
362 
363 
365 

367 
369 
371 
373 
375 

334 
336 

338 
340 
342 
344 
346 

348 
350 
352 
354 
356 

358 
360 
362 
364 
365 

367 
lie 9 
371 
373 
375 

377 
379 
381 
383 
3S5 

343 
345 

347 
349 
351 
353 
355 

357 
359 
361 
363 
365 

367 
369 
371 
373 
375 

377 
379 
381 
383 
385 

387 
389 
391 
393 
395 

352 
354 

357 
359 
361 
363 
365 

367 
369 
371 
373 
375 

377 
379 
381 
383 
365 

387 

391 
393 
395 

398 
400 
402 
404 
406 

362 
364 

366 
368 
370 
372 
374 

376 
379 
381 
383 
385 

387 
389 
391 
393 
395 

397 
400 
402 
404 
406 

408 
410 
4)2 
414 
416 

371 
373 

375 
377 
386 
382 
384 

386 
388 
3U0 
393 
395 

397 
3&9 
401 
403 
405 

408 
410 
412 
414 
416 

418 
420 
423 
425 
427 

381 
383 

385 
387 
390 
392 
394 

396 
398 
400 
403 
405 

407 
409 
411 
414 
416 

418 
420 
422 
425 
427 

429 
431 
433 
436 
438 

390 
392 

395 
397 
399 
401 
404 

406 
4C8 
410 
413 
415 

417 
4 19 
422 
424 
426 

428 
431 
433 
435 
437 

446 
442 
444 
446 
449 



27 
G E W I G T V A N B E T H O O R N V E E IN N E D E R L A N D S C H E P O N D E N . 

LSrlOTI ill j 
Nt'derlandsili. 

duimen, 1 
v. h. voonste 

gedeellc v. d. 
schouder tot 
achter de dij . | 

O M IT, K G E N O M E N A ( H I E R DB V O O R P O O T B M , 
LSrlOTI ill j 

Nt'derlandsili. 
duimen, 1 

v. h. voonste 
gedeellc v. d. 
schouder tot 
achter de dij . | 

162 164 166 168 17C 172 174 176 178 180 182 

174 
175 

176 
177 
178 
179 
180 

181 
182 
183 
184 
185 

186 
187 
188 
189 
190 

191 
192 
193 
194 
195 

196 
197 
198 
199 
200 

400 
402 

404 
407 
409 
411 
414 

416 
418 
420 
423 
425 

427 
430 
432 
434 
437 

439 
441 
443 
446 
448 

450 
453 
455 
457 
460 

410 
412 

414 
417 
419 
421 
424 

426 
428 
431 
433 
435 

438 
440 
442 
445 
447 

449 
452 
454 
457 
459 

461 
464 
466 
488 
471 

420 
423 

425 
427 
429 
432 
434 

437 
439 
441 
444 
446 

449 
451 
453 
456 
458 

461 
463 
465 
468 
470 

473 
475 
478 
480 
482 

430 
433 

435 
438 
440 
442 
445 

447 
450 
452 
455 
457 

459 
462 
464 
467 
469 

472 
474 
477 
479 
482 

484 
487 
4S9 
492 
494 

440 
443 

445 
448 
450 
453 
455 

458 
460 
463 
466 
468 

471 
473 
476 
478 
481 

483 
486 
488 
491 
493 

496 
498 
501 
503 
506 

451 
453 

456 
458 
461 
463 
466 

469 
47 1 
474 
476 
479 

482 
484 
487 
489 
492 

495 
497 
500 
502 
505 

508 
510 
513 
515 
518 

461 
464 

466 
469 
472 
474 
477 

480 
482 
485 
488 
490 

493 
495 
498 
501 
503 

506 
509 
511 
514 
517 

519 
522 
525 
527 
530 

472 
474 

477 
480 
483 
485 
488 

591 
493 
496 
499 
501 

501 
507 
510 
512 
515 

5 1 8 
520 
523 
526 
529 

531 
534 
537 
539 
542 

482 
485 

488 
491 
494 
496 
499 

502 
505 
507 
510 
513 

516 
519 
521 
524 
527 

530 
532 
535 
538 
541 

543 
5415 
549 
552 
553 

493 
496 

499 
502 
505 
508 
510 

513 
516 
519 
522 
525 

527 
530 
533 
536 
539 

542 
5 45 
547 
550 
553 

556 
559 
562 
56 4 
567 

504 
507 

510 
513 
516 
519 
522 

525 
528 
531 
533 
536 

539 
542 
545 
548 
551 

554 
557 
500 
502 
565 

568 
571 
574 
577 
580 



28 
G E W I G T V A N H E T H O O R N V E E IN N E D E R I A N D S C H E P O N D E N . 

L K N G T E in 
Ncderlandsch. 
duimen, van 
Lei voorsle 

gedeelte v. d. 
schouder tot 

achter de dij. 

O M T R E K G E N O M E N A C H T E R D E V O O R P O O T E N . 
L K N G T E in 

Ncderlandsch. 
duimen, van 
Lei voorsle 

gedeelte v. d. 
schouder tot 

achter de dij. 

184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 

174 
175 

176 
177 
178 
179 
180 

181 
182 
183 
184 
185 

186 
187 
188 
189 
190 

191 
192 
193 
194 
195 

196 
197 
198 
199 
200 

516 
518 

521 
524 
527 
530 
533 

536 
539 
542 
545 
548 

551 
554 
557 
560 
563 

566 
569 
572 
575 
578 

581 
584 
581 
59C 
59? 

527 
530 

533 
536 
539 
542 
545 

548 
551 
554 
557 
560 

563 
566 
569 
572 
575 

578 
581 
584 
587 
590 

594 
597 
60C 
602 

eoe 

538 
541 

545 
548 
551 
554 
557 

560 
563 
566 
569 
572 

575 
578 
581 
585 
588 

591 
594 
597 
600 
603 

606 
60< 

1 61? 
6ie 
6H 

550 
553 

556 
559 
562 
566 
569 

572 
575 
578 
581 
585 

588 
591 
594 
597 
600 

603 
607 
610 
613 
616 

6 H 
62: 
62( 
62£ 

1 63: 

561 
565 

368 
571 
574 
578 
581 

584 
587 
590 
594 
597 

600 
603 
607 
610 
613 

616 
620 
623 
626 
629 

632 
63C 

, 63i 
64: 

. 641 

573 
576 

580 
583 
586 
590 
593 

596 
599 
603 
606 
609 

613 
616 
619 
623 
626 

629 
632 
636 
639 
642 

646 
64S 
652 

! 65E 
» 65£ 

585 
588 

592 
595 
598 
602 
605 

608 
612 
615 
619 
622 

625 
629 
632 
635 
639 

642 
645 
6 49 
652 
655 

65£ 
662 
666 

67= 

597 
601 

604 
608 
611 
614 
618 

621 
624 
o>m 
631 
635 

638 
641 
645 
648 
652 

655 
659 
662 
666 
669 

672 
67 f 
679 
683 
686 

609 
613 

616 
620 
623 
627 
630 

634 
637 
641 
644 
648 

651 
655 
658 
662 
665 

669 
672 
676 
679 
683 

686 
69C 
693 
697 
700 

621 
625 

629 
633 
636 
640 
643 

646 
650 
654 
657 
661 

664 
668 
671 
675 
679 

682 
686 
689 
693 
696 

700 
704 
707 
711 
714 

634 
637 

641 
645 
648 
652 
656 

659 
663 
667 
670 
674 

678 
681 
685 
688 
692 

696 
699 
703 
707 
710 

714 
718 
721 
725 
729 



29 
GEWIGT VAN HET HOORNVEE IN NEDERLANDSCHE PONDEN. 

LBNQTB iu 
N'aderlandsch. 

duimen, 
v. h. vojrete 

yedeelte v. d. 
schouder tot 

achter de dij. 

OMTREK. G E N O M E N A C H T E R D E V O O R P O O T E N . LBNQTB iu 
N'aderlandsch. 

duimen, 
v. h. vojrete 

yedeelte v. d. 
schouder tot 

achter de dij. 

206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 

174 
175 

176 
177 
178 
179 
180 

181 
182 
183 
184 
185 

186 
187 
188 
189 
190 

191 
192 
193 
194 
195 

196 
197 
198 
199 
200 

646 
650 

654 
657 
661 
665 
669 

R72 
676 
680 
683 
687 

691 
695 
698 
702 
706 

709 
713 
717 
721 
724 

728 
732 
735 
739 
743 

659 
663 

666 
670 
674 
678 
682 

685 
689 
693 
697 
701 

704 
708 
712 
716 
720 

723 
727 
731 
735 
739 

742 
746 
750 
754 
757 

672 
676 

679 
683 
687 
691 
695 

699 
702 
706 
710 
714 

718 
722 
726 
730 
734 

737 
741 
745 
749 
753 

757 
760 
764 
768 
772 

685 
689 

692 
696 
700 
704 
708 

712 
716 
720 
724 
728 

732 
736 
740 
744 
747 

751 
755 
759 
763 
767 

771 
775 
779 
783 
787 

698 
702 

705 
709 
713 
717 
721 

725 
729 
733 
737 
741 

745 
749 
754 
758 
761 

765 
769 
773 
778 
782 

786 
790 
794 
798 
802 

711 
715 

719 
723 
727 
731 
735 

739 
743 
747 
751 
756 

760 
764 
768 
772 
776 

780 
784 
788 
792 
796 

801 
805 
809 
813 
817 

724 
728 

732 
736 
740 
745 
749 

753 
757 
761 
765 
770 

774 
778 
782 
786 
790 

794 
799 
803 
807 
811 

815 
819 
824 
828 
832 

737 
74^ 

746 
750 
754 
759 
763 

767 
771 
775 
780 
784 

788 
792 
797 
801 
805 

809 
813 
818 
822 
826 

830 
835 
839 
843 
847 

751 
755 

759 
763 
768 
772 
776 

781 
785 
789 
794 
798 

802 
807 
811 
815 
820 

824 
828 
833 
837 
841 

846 
850 
854 
858 
863 

764 
768 

773 
778 
782 
786 
790 

795 
799 
804 
808 
812 

817 
821 
826 
830 
834 

839 
843 
848 
852 
856 

861 
S65 
870 
874 
>878 

778 
783 

787 
792 
796 
801 
805 

809 
813 
818 
822 
827 

831 
836 
840 
845 
849 

854 
858 
863 
367 
872 

876 
881 
885 
890 
8941 



GEWIGT VAN HET HOORNVEE IN NEDERLANDSCHE PONDEN. 
LENGTE 

in NcderUindsche 
duimen, 

ran het voorste 
gedeeltc van den 

schcudcr 
tol achter de dij. 

O M T R E K CKNOSI: :N ACHTER OF. voon I 'OOTEV . 
LENGTE 

in NcderUindsche 
duimen, 

ran het voorste 
gedeeltc van den 

schcudcr 
tol achter de dij. 

228 230 232 23', 236 23S 240 242 244 

174 
175 

176 
177 
178 
179 
180 

181 
182 
183 
184 
185 

186 
187 
188 
189 
190 

191 
192 
193 
194 
195 

196 
197 
198 
199 

| 200 

792 
797 

801 
806 
810 
814 
819 

824 
828 
833 
837 
842 

846 
851 
855 
860 
864 

869 
874 
878 
883 
887 

892 
896 
901 
905 
910 

806 
811 

815 
819 
824 
829 
833 

838 
843 
847 
852 
856 

861 
866 
870 
875 
880 

884 
889 
894 
893 
903 

908 
912 
917 
921 
926 

821 
825 

830 
834 
839 
844 
849 

853 
858 
863 
868 
872 

877 
882 
887 
891 
895 

900 
905 
909 
914 
919 

923 
928 
933 
937 
942 

834 
839 

843 
848 
853 
858 
863 

867 
S72 
877 
882 
887 

891 
896 
901 
906 
911 

915 
920 
925 
930 
935 

939 
944 
949 
954 
959 

848 
853 

858 
863 
868 
873 
878 

882 
887 
892 
897 
902 

907 
912 
916 
921 
926 

931 
936 
^ 41 
946 
951 

956 
961 
965 
970 
875 

863 
868 

873 
878 
883 
388 
893 

897 
9C2 
907 
912 
917 

922 
927 
932 
937 
942 

947 
952 
957 
962 
967 

972 
977 
982 
987 
992 

877 
882 

887 
892 
897 
902 
907 

912 
918 
92.3 
928 
933 

938 
943 
948 
953 
958 

963 
968 
973 
978 
983 

988 
993 
998 

1003 
100S 

892 
897 

902 
907 
912 
917 
923 

928 
933 
938 
943 
948 

953 
958 
964 
969 
974 

979 
984 
989 
994 

1000 

1005 
1010 
1015 
1020 
1025 

907 
912 

917 
922 
928 
933 
938 

943 
948 
954 
959 
964 

969 
974 
980 
9S5 
990 

995 
10(10 
1006 
(Oil 
1016 

1021 
1027 
1032 
1037 
1042 



GEWIGT VAN HET HOORNVEE IN NEDERLANDSCHE PONDEN. 

LENGTH 
in NeiJcrlundsche 

duimen, 
van het voorstc 

gedeelte van den 
schouder 

tot achter de dij. 

O M T R E K G E N O ^ E K ACIITKR D K V O O R P O O T E N « LENGTH 
in NeiJcrlundsche 

duimen, 
van het voorstc 

gedeelte van den 
schouder 

tot achter de dij. 

246 248 250 252 254 256 258 200 

174 
175 

176 
177 
178 
179 
180 

181 
182 
183 
184 
185 

186 
187 
188 
189 
190 

191 
192 
193 
194 
195 

196 
197 
198 
199 
200 

922 
927 

932 
938 
943 
948 
953 

959 
984 
969 
975 
930 

985 
991 
996 

1001 
1006 

1012 
1017 
1022 
1028 
1033 

1038 
1044 
1049 
105 4 
1059 

937 
942 

947 
953 
958 
964 
969 

974 
980 
985 
990 
996 

1001 
1007 
1012 
1017 
1023 

1028 
1033 
1039 
1044 
1050 

1055 
1061 
1066 
1071 

! 1077 

952 
957 

963 
969 
974 
979 
985 

991 
996 

1001 
1007 
1012 

1017 
1023 
1028 
1034 
1039 

1045 
1050 
1056 
1061 
1067 

1072 
1078 
1083 
1089 
1094 

967 
973 

978 
984 
989 
995 

1001 

1007 
1012 
1017 
1023 
1029 

1034 
1039 
1045 
1051 
1056 

1062 
1067 
1073 
1078 
103 4 

1039 
1095 
1101 
1106 
1112 

982 
988 

994 
999 

1005 
1011 
1016 

1022 
1028 
1033 
1039 
1045 

1050 
1056 
1062 
1067 
10~3 

1078 
1084 
ioao 
1095 
1101 

1107 
1112 
1118 
1124 
1129 

998 
1004 

1010 
1015 
1021 
1027 
1032 

1038 
1044 
1050 
1055 
1061 

1007 
1073 
1078 
1084 
1090 

1096 
1101 
I 107 
1113 
1119 

1121 
1130 
1136 
II 42 
1147 

1014 
1020 

1025 
1031 
1037 
1043 
1049 

1054 
1060 
1066 
1072 
1078 

1034 
1089 
1095 
1101 
1107 

1113 
1119 
1124 
1130 
1136 

1142 
1148 
1154 
1159 
1165 

1030 
1035 

1041 
1047 
1053 
1059 
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E E R S T E A F D E E L I N G . 

PAKDEN , AAN DE PElLISG K1C VISITATIE DER BEA3IBTEX 

OSDEIUVOnPEN. 

§ 1. 

Opgave (lexer panden. 

Volgens art. 25 , 36, 39 , 44 e:i 58 der wet op het 
gemaal yan deu 29sten Maart 1833 (Staatsblad nr>. 3) , 
aiju aan de peiliug cn visitatie der ambtcnaren onder-
worpen: 

<t. de molens, molcnhuizon , molenwerveu , molcnber-
gen , de vocr- en Yaartuigen , de schurcn , loodsen , 
slallen en andere bergplaatseu , door de moleuaars 
en limine knechts , kelzij voor dit ban bedrijf , helzij 
lot eenig ander cindo wordende gtbrnikt, inilsgaders 
limine woonkuizen en die hunuci knechts, in de ge
meente , alwaar hun inoleu is gelegeu , of in dedaar-
aan grenzende gemeente ; zoodat het onderzoek zicli 
ook kan uitstrekken lot het woonhuis eens molenaars 
of tot de woonhuizen zijuer knechls , al is het ook , 
dat dezo huizen uiet slaan in do nabijlicid van den 
molen , ja zelfs al slaan die op het grondgebied 
eener aangreiizcnde gemeente , zelfs de gedeelten vau 
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die huizen, welke door andercn mogten zijn be
woond ; terwijl daarentegen , niet aan de visitatie en 
peiling zijn onderworpen , dc bergplaatscn der koren-
moleuaars , dienende tot de oplage der granen van 
kunnen landbouw. (Resolutie van den 5den February 
1834 , no. 72 , Ferz. no. 71). 

b. alle molens , hetzij dezelve door wind , water , stoom 
of paarden worden bewogen , gelijk mede de grultc-
rijcn , branderijen , brouwcrijen. azijnmakcrijcu en 
stijfs;lmakerijeu , en de daarbij behoorendc gebouwcu 

c. de moutmolens , waardoor tevens vcrslaan worden die 
eigen moutmolens van brouwers , branders of azijn-
makers , die binnen of buiten het lokaal hunner fa-
briek zijn gclegen. 

d. de pelmolens. 
e. do brood- , beschuit- en kockebakkerijen , meelver-

Terkoopcrijen en andere gebouwen , bij de brood-, 
beschuit- eu koekebakkers en meelverkoopers in ge • 
bruik. 

f . de huizen en gcbouwen , hoezeer niet bij den mole-
naar of deszelfs knecht bewoond , gelegen binnen den 
afstand van 50 el leu in beslolene steden, en 150 
elleu in opene plaatsen , nabij eenigen molen , wan
neer de bewoners van zoodanige pauden , aauleiding 
zullen hebben gegeven tot het vermoedeu , van dezelve 
te doen dienen tot berging van specie, aan de belas
ting onttrokken. Het onderzoek zal iu de bedoelde 
panden niet mogen plaats hebben , dan op last van 
eenen Hoofd ainbtenaar , geen minderen rang hebbende 
dan dien van Controleur. 
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T W E E D E A F D E E L I N G . 

B E P A L I J S G E N E H VOOBSCURlJSTBir , B E T R E K K E L I J K D E 

P E I L 1 S G E - V I H DE P A S D E H D E B K O B E H 5 I O L E H A A O S 

E H H U M E X I I E C U T S . 

§ 2. 

Juslijicatie van den voorraad van het graan of meet. 

Het graan of meel zal, op eene boete van twee gnld. 
per pond van het belasle , of vijf en twintig guld. per mud 
van bet onbelastc graan , door de vereiscbte accijns- of 
consent-biljetten moeten zijn gedekt; zijnde echter het 
eoogeuaamde ringmeel hierondcr niet begrepen, mits het
zelve niet meer bedrage dan hoogstens lien ponden voor 
een gewoon paar steeuen cn keunolijk voor de consumptie 
onbruikbaar ; zoo mede ook niet eene hoeveelheid tot eu 
met vijf ponden meel van belast graan , welke voor huis-
houdelijk gcbruik in de woning des molenaars of in die 
T a n zijne knechts, gevondeu worden , mits die wouingen 
niet uitmaken het molenhuis , noch grenzen aan den mo-
leu. (Art. 26 der wet en Res. van den 23sten Mei 1833, 
no, 34 , Fen. no. 82.) 

De partij graan , welke niet door het vereischte biljet 
gedekt , gevonden wordt, zal , benevens do daartoe behoo-
rendo zakken , zijn verbeurd , wanneer zij meer dan 
twintig ponden , wat het belaste en meer dan zes scho-
pels wat het onbelaste graan aangaat, bedraagt, behou-
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dens het regt des eigenaars, om zijne schade op deu 
inoleuaar to Tcrhalen. (Art. 2G der wet.) 

§ 3. 

Biijetten , onder dan zes dagen , niet geldirj. 

Accijns- of consent-biljellcn zijn niet gcldig , wanneer 
zij ouder ziju dau zes dagen , na dien der afgifte vau het 
biljet of wel toegeslane verlenging, volgens art. 8 der 
wet, zoodat cen biljet, den 15deu afgegeven tot deu 21slen 
iugesloten vau kracht , doch den 22steu niet meer geldig 
is. (Art, 26 der wet en Res. van den 25sten Nov. 1833 , 
no. 64 , Ferz. no. 110.) 

§ 

Verlenging der biijetten. 

De Ontvanger , onder wieus kauloor de molcu gelcgen 
is , en geen ander Ontvanger , heeft de bevoegdheid oin den 
bij § 3 hierboven bedoelden tijd van zes dagen le verlen-
gen. (Res. van deu 23slen Mei eu 8sten Junij 1833 , no. 
34 en 58 , Verz. no. 82 eu 94). 

De verlenging kan geschieden : 
a. onmiddellijk bij do uitgifte van het accijns- of con

sent-biljet , mits de molenaar zorg drage , dat door 
deu aangever van het graan , de verlangd wordende 
verlenging van tijd , bij zijne aangifte worde opgege
ven. (Res. van den 23steu Mei 1833, no. 34, 
Verz. no. 82). 

It. Yoor biijetten tot dekking vau het gemulcn giaau 
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op Jen molcn eu in de localcii , bij § 2 hicrboveu 
aangeduid , zclfs al is de party graan slechts gedeel-
telijk afgeinalen , doch niet meer, wanneer de mo le-
naar do verlenging vraagt voor eene reeds geheel 
afgeinalen party graan , tenzij de Ontvanger overluigd 
is van het vverkclijk beslaan , van deze of gene bij
zondere omslandiglieid , vvaardoor nog een zekere 
kortc tijd tot deu afvoer vau het gemalcnc vau den 
molcn, na dien, welke daartoe anders op het biljet 
is gcsteld , mogt worden vercischt. (Res. van den 
27steu December 1833, no. 146, Ferz. ?io. 34 — 1834 
en Res. van deu 22sten Maart 1834 , no. 79 , Ferz. 
710. 111). 

§ 5-
Ferpligling der molenaars gedure7ide de peiling. 

De hoeveelheid en soort van het harde graan , mitsga
ders het geinaleu graan of meel , op of iu de localen der 
molenaars vooihauden , zullen door deze, aan dc beamb
len bij de peiling , en het onderzoek , naauwkenrig moeten 
worden opgegeven , hel harde van het gemalen , eu , voor 
zoo verre zij tevens inoutmolenaars zijn , het geinonten of 
met mout vermcngde graan of daarvau herkomslige meel 
van het overigc graan of meel afgescheidcu houden ; (le 
biijetten aan de beamblen overgeven ; den molen , des ge-
vorderd, gedurende den tijd van hel onderzoek en de 
peiling , doen stilstaan, en voorts zorgen , dat zij of ie-
mand hunnentivege , die bekwaam is het noodige te ver-
riglen , te huis of aan uen molen zij. 

Elke overtreding dezer bepalingen wordt met eene 
boete van drie ho7iderd gulden gestraft. 
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Bij gezegde peiling of onderzoek zal de molenaar mede 
verpligt zijn, de zakken in zoodanige orde te stellen , 
dat zij zonder yerplaatsing , dadelijk opgcnomen en geteld 
kunnen worden, zoo med^ de eigenaars van net graan of 
meel duidclijk aan de beambten op te geven; als ook om 
de amblenaren iedere partij behoorlijk aan te wijzen en 
hun de telling en weging der zakken, zoo gemakkelijk 
mogelijk te maken , op verbeurte eener boete van vijftig 
gulden , voor elke overtreding dezer bepaling. 

Een en ander onvermindord de boete, die de molenaar , 
wegens bevondene verdere overtreding der wet mogt heb
ben verbeurd. (Art. 27 der wet en het 4de lid der Re-
solulie van den lsten Junij 1833 , no. 165). 

§ &• 

Weeing en meting van het graan of meel door Rvjks 
wegers of meters. 

Het gevonden wordende graan of meel , moet , bij de 
peilingen, door een Rijks weger of meter, ten overstaan 
van den molenaar , wanneer hij , ten gevolge van de daar
toe aan hem gedaue uitnoodiging, bij die verrigting wil 
tegenwoordig zijn , of anders zonder zijn bijz'yn , worden 
gewogen of gemeten. 

Tot het verrigten der bedoelde wegingen en metingen 
zijn doorgaans al de Rijks commisen bevoegd, wanneer zij 
tevens met hunnen post van commts ook zijn aangcsteld 
als wegers en meters yoor den accijns op het gemaal , 
hetgeen gemeenlijk bij een en dezelfde commissie ge-



41 

schiedt. —• Zelfs zijn de yan 's Rijks wege geagree'erdo 
stedclijke commisen , tot voormelde wegingen en metingen 
bevoegd , met dien verstande evemvel, dat daar , waar in 
sommige steden , aan welker beamblen de invordering van 
den Rijks accijns is opgedragen , bepaalde wegers en me
ters voor het gemaal mogten zijn , deze aldaar uitsluitend 
die functien zullen uitoefenen (I). (Ait. 28 der wet en 
Res. van den lOden Mei 1833, no, 42 , Fern, no. 71). 

§ % 
Ftrvoer van het aangehaalde meel of graan naar het 

kantoor. 

De zakken graan of meel, waarin het te veel of te 
kort is gevonden , moeten door de beambten verzegeld 
en aan het kantoor van den Ontvanger worden gebragt , 
ten einde het graan of meel, des gevorderd , herwogen of 
hermeten worde. Men zal dit een en ander ook kunnen 
nalaten , indien de molenaar of deszelfs gemagtigde knecht, 
bij de weging en meting tegenwoordig zijnde, de herwe-
ging of hermeting niet yordert , waaromtrent zij zich 
onmiddellijk na de weging of meting zullen moeten ver
klaren. Yan de hoeveelheid en gewigt of maat en soort 
van het graan of meel, zoowel als van de merken der 
zakken en van het, indien zulks geschiedt, door den 
molenaar berusten in de weging of meting , zal in het 

(1) Bij opdragt aan de bedoelde commisen is het vol-
doende , dat daarvan aanteekening op hnnne commissicn, 
door den Arrondissements-lnspecleur worde gesteld, 
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proees verbaal naauwkeiuige melding moeten worden ge
maakt- (Art. 29 der wet). 

§ 8. 

Bepalingen , betrekkelijk de schepkist. 

De hoeveelheid van elk soort van belast graan , of meel 
van belast graan, welke in do schepkist, op zoodanige 
molens, waar het scheppen van graan of meel voor maal-
loon is tocgestaan , bij het onderzoek der beambten ge-
vonden wordt, zal , berekend bij zoodanige kwanliteit als 
uit de kist , volgens daartoe uitgereikto consen t-biljet ten, 
mogt zijn geuomen , steeds in verband moeten staan, met 
de hoeveelheid belaslbare granen , van dezelfdc soort , 
welke tegen genot van den schep , ter maliug op den 
molcn , zijn aangegeven. (Art. 34 der wet). 

§ 9. 

Boeten bij over of ondermaat (1). 

Wanneer de hoeveelheid van eenige , hoezeer anderzins 
door een behoorlijk biljet gedekle partij , helzij op den 
molen, of eenig ander, bij § 1 hiervoren vermcld lokaal , 
hetzij op des molcnaars voer- of vaartuig, hetzij op dcs
zelfs lastdicr , mogt worden bevonden in gewigt of maat 
niet overeen te stemmen met den inhoud van het biljet, 
zal bij ontdekking : 

(1) Acbter deze verzameling zijn als bijiagen A en B, 
niodellen van processen-verbaal gcvoegd, wegens bekeuringen , 
gcgrond op de bepalingen in dezen § en in § 2 en 9 vervat. 
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a. Vau 3IEERDRU , ingcval het vcrschil boven eSn vijf 
en twintigste gedcelte bedraagt , dc molenaar ver
beuren cone boele van iivee gulden , voor elk pond 
belast graan of meel , en vijf en twintig gul
den , voor elke mud oubclast graan of meel , hetwelk 
tc veel is bevondcn; terwijl hij in alien gcvalle is 
verpligt, tot betaling van den enkclden accijns, we
gens de to veel betoudene hocveelheid belast graan 
of meel. 

b. Van MiitDER , ingeval het verschil , onvermindcrd dc 
hocveelheid , die van de party door den molenaar , 
voor maalloon , volgens art. 30 der wet mogt zijn 
geschept, meer dan een , doch niet boven de vier 
ten honderd bedraagt, zal de molenaar verbeuren 
eene boete , gelijk slaando aan het bedrag van den 
tien dubbelden accijns, en, bij aldicn het verschil 
meer dan vier len honderd beloopt , eeno boete , ge-
lijkstaande met het bedrag vau den twinligdubbelcn 
accijns , wegens het bevonden te kort. 

Voor elke zak zal , bij do weging een pond wor
den afgetrokken (Art. 28 der wet;. 

§ io. 
Boelcn bij onldekl verschil in de scliepliist. 

Wegens alle niet door een consent biljet gcdekle onder-
maat , mitsgaders wegens alio overmaat van het gezegde 
graan of meel in de schepkist , zal de molenaar , wan
neer iu een der beide gevallen , het verschil meer dan 
cen vijf en twintigste gcdeelte bedraagt, verbeuren eene 
boete van twee gulden voor elk pond , cn wel , wat do. 
overmaat aangaat, aldus berckend naar de hoeveelheid 
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ponden , welke in verliouding tot de overmaat gebragt, 
de partij graan zal blijken uit te maken , waarvan der
zelver bedrag heeft kunnen zijn geschept, en welke alzoo 
zal worden beschouwd als onvoorzien -van biljet, door 
den molenaar te zijn ontvangen cn gemalen, en zulks 
ouvcrminderd de verbeurte van het in overmaat bevonden 
graan of meel zelve. (Art. 34 der wet). 

D E R D E A F D E E L I J V G . 

P n t l S G B I J B B G a P T T E B S . 

§ u « 

Welk graan of meel bij de gmlters al dan niet mag 
voorhanden zijn (1). 

lie grutters mogen geen ander graan tot meel maken 
dan boekweit, haver, gerst en boonen. Zij zullen geene 
tarwe , spelt of rogge, of meel daarvan, boven de vijf 
ponden , in hunne grutterijen of gebouwen mogen heb
ben ; een en ander op eene boete van twee honderd gul
den. (Art. 37 der wet). 

§ 12. 

}frat door gebouwen der grutters moet versiaan worden. 

De gebouwen in de vorige § bedoeld, zijn enkel de-

(1) Achter deze vcrzameling is , als bijlage C, een model 
gevoegd van een proces-verbaal eener bekeuring , gegrond op 
de bepalingen in deze § vervat. 
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zulken, als welke tot de grutterij behooren, zoodat, 
hoezeecr aan eenen grutter , tevens landbouvver zijnde , dc 
opslag der granen , herkomstig van zijnen landbouw , is 
vrijgelaten , hij dezelve echter in een afzonderlijk , van 
de grutterij en daartoe bchoorende gebouwen afgeschei-
den , lokaal of lokalen moet brengen , wil hij dezelve van 
de peiling en de toepassing der boete , volgens § 10 hier-
boven vermeld , bevrijden. (Res. van den 14den Sept. 
1833 , no. 88 , Ferz. no. 177). 

Y I E R D E A F D E E L I J Y G . 

PEIIISC" BIJ DE BRASDERS BROUWERS EB AZUJMAKKRS. 

§ 13. 

Jvslificatie van den inslag. 

Be branders , brouwers cn azijnmakers moeten den in
slag van al het bij hen gevonden wordende meel • hetzij 
al dan niet tot hunne fabrikaadje dienende, kunnen 
wettigen door behoorlijkc biijetten, niet ouder zijnde dan 
veertien dagcu , na den dag waarop dezelve door den mo
lenaar zijn afgeteekend. (Art. 38 der wet). 

§ u . 

Boete. 

Voor elk pond meel, hetwelk , in voege als bij § 13 is 
vermeld, niet door een behoorlijk biljet gedekt wordt be-
vonden , zal worden verbeurd eene boete van twee gul
den. (Art. 38 der wet). 
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§ 15. 

Vervolg van § 14. 

Bij onldekking , dat eenige party meel , volgens Iiet 
daarbij belioorende consent'biljet , diencude ten gebruike 
n eene branderij , brouwerij of nzijninakerij . ergeus el

ders dan in dezelve wordt ingeslageu , of dat er eenige 
uitslag van meel uit eene branderij , brouwerij of azijn-
makerij plaats grijpt , zal de blander , brouwer of azijn-
makcr telkens verbeuren , eene boele yan twee honderd 
gulden. (Art. 38 der wet). 

V I J F D E A F D E E 1,1 JV G . 

PEILISG BIJ M o n - ES PELMOLESAABS. 

§ 16. 

fVie ook als moidxnolenaars te beschonwen ~ijn. 

Als moutniolenaars moeten ook worden beschomvd en 
behandeld , dc branders , brouwers of azijnmakeis, die 
eeneu eigen moutmolen hebben, hetzij binnen of buiten het 
lokaal hunncr fabrick gelegen. (Art. 39 der wet). 

§ 17. 

De bepalingen , belreffende de korenmolenaai s op de 
monlrnolenaars ioepasselijk. 

Be bepalingen in dc tweede afdecling hiervoren opge
geven , zijn mede in alios bctrvkkclijk op de moutmolc-
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naam In de toepassing hiervan zal het van den accijns 
vrijgesteldc gemouten , worden gelijk gcsleld aan het van 
den accijns vrijgesleldeongcmouten graan. (Art. 39der wet). 

§ 18. 

Verpligtiug der pelmolenaars. 

De pelmolenaars mogen in hnnne moleus en gebouwen 
geene tarwe of roggc , noch tar we-, roggc- of spclteuicel 
boven de vijf ponden hebben, op eene boete van twee 
honderd gulden. (Art. 40 der wet). 

Z E S 1) E A F D E E L I N G . 

P E I L I J G B U D E D B O O D - , B tSCHClT EM K o E K E A K V E K S , E S 

V E R K O O P E R S V A J F M E E L V A K B E L A S I G B A A 5 . 

§ 19-
Uitslag door bakkers en meelverkoopers aan elkander. 

Dc bakkers of meelverkoopers , aan elkander brood , 
gebak of meel willcnde overdoen , zoodanig dat de over-
dragt bij de peilrekening in aanmerking worde genomeu , 
moeten zicb voorzien van een geleibiljet uit het register 
(model 10, accijnsen). (Art. 42 der wet en Resolulie van 
den 2den April 1833, no. 50, Ferz. no. 31). 

§ 20. 

Bepalingen betreffende het gckneed brood. 

De brood bakkers mogen geen gekneed brood , vau welk 
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meel ook te zamengesteld, boven eene hoeveelheid yan 
vijf tien ponden , gelijk mede geen meel, ran welk graan 
ook gemalen, boven eene hoeveelheid van vijf ponden , 
van eenig ingezeten ter bakking inslaan , tenzij voorzien 
van een consent-biljet (no. 27, accijnsen), op verbcurte 
telkens eener boete van vijftig gulden. 

Fijftien ponden gekneed brood of vijf ponden meel 
of daar beneden, mogen zij als voren inslaan , slechts 
voorzien van een , door den eigenaar geteekend , biljet , 
Welke biijetten de belanghcbbenden op de Ontyangers-
kantoren , velsgewijzc en kosteloos kunnen bekomen. (Art. 
43 der wet en Res. van den 2den April 1833, no. 50, Verz. 
no. 31). 

§ 21. 

Geen peilrollen met de bakkers te houden. 

Er behoeven geene rekeningen noch peilrollen met de 
bakkers te worden gehouden, tenzij deze moglen zijn ge-
vestigd op het terrcin van toezigt, vermeld bij art. 177 
der algemeene wet yan den 26sten Augustus 1822. De 
beamblen met de opneming en peiling bij den bakker be
last , moeten echter aanteekening houden yan de hoeveel
heid brood en meel, op het oogenblik der peiling voor-
handen,ten einde, bij eene volgende gelegenheid, te vcr-
gelijken met het vroeger aan hem uitgereikte peilbewijs 
en overigens toezien, dat de voorraad door geldende do-
kumenten zij gedekt. (Res. van den lOden Mei 1833, 
no. 42 , Verz. no. 71). 
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§ 22. 

Jnstificatie van den voorraad bij de bakkers. 
Het bij de bakkers of meelverkoopers gevondcn brood , 

gebak of meel benevens het geknced brood of dceg moet 
door belioorlijkc biijetten gedekt zijn , op eene boete van 
twee honderd gulden , voor elke honderd ponden meel. 
(Art 45 der wet) (1). 

§ 23. 
Tijd gedurcnde welke de biijetten geldig zijn. 

De biijetten ziju daartoe , behondens het bepaalde bij 
§ 20 hierboven en § 26 hierna , niet lunger van kracht, 
dan gednrende eene maand na de dayteekening van deu 
molenaar; welkc tijd echter, mits voor dcszelfs a Hoop, 
door den Ontvanger zal kunnen worden vcrlcugd. (Art. 
45 der wet.) 

§ 24. 
Boete bij bevinding van overmaat of wigt. 

Indien bij de peiling eene meenlere hoeveelheid brood , 
gebak of meel bcvonden wordt, dan er volgens de bii
jetten wezen moet , en het verschil meer dau een tiende 
beloopt, zal debakker of mcclverkooper deswege verbeu
ren eene boete van twee honderd gulden voor elke hon
derd ponden meel , toegepast op de geheelc te veel be-
vondene hoeveelheid. (Art. 46 der wet.) 

§ 25. 
Betaling van den accij?ts voor de overwigt en geen 

verbeurtverklat ing, 

Voor zoodanige overwigt van brood, gebak of meel is 

(1) Achter deze Vcrzameling is, als bijlage D, cen mo-
del-proces-verbaal gcvoegd , wegens eene overtreding, gegrond 
op de bepalingen in deze § vervat. 
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de betaling yan den enkeldcn accijns verschuldigd , zonder 
dat er echter verbeurte van het brood , gebak of meel 
plaats heeft. (Res. van den 30sten Maart 1838 , no. 136 , 
Ferz. no. 34.) 

§ 26. 
Wijze van opneming van den voorhanden zijnden 

voorraad. 
Ieder soort van meel of brood moet afzonderlijk opge-

nomen , en met de daarvoor afgegevene biljelteu vergcle-
ken worden : dat is tarwe met de biijetten voor tarwe , 
en rogge met die, welke voor rogge zijn afgegeven , zoo 
dat bij de peiling ecu biljet , tot het malen van rogge 
Terleend , volslrekt niet kan worden aangcnomen , omeene 
hoeveelheid tarwemeel of brood te dekkeu (Res. van 
den 4deu Maart 1839, no. 89, Ferz. no. 45.) 

§ 27. 
./vstijieatie van het gekneed brood. 

Bij gezegde peiling zal geen gekneed brood of meel , 
hetwelk door den bakker mogt worden vooigegeven aan 
hem door een ingezeten ter bakking le zijn bezorgd , cn 
dus aan dezen IP behooren, als zoodanig worden be-
schouwd , len zij voorzien, of van een con.«enl biljet , of 
van cen , ingevolge § 19 hierboven afgegeven eigenhaudig 
biljet van den ingezeten. Longer dan twee dagen , na 
deszelfs dagleekeuiug, is geen biljet meer geldig. (Art 
47 der wet.) 

§ 28. 
Ferhoitding tusschen het meel van belast graan, en 

alle andere meelsoorten en gebak. 
Bij de peiling en het ondeiioek als v.ireu , zullen aan 

honderd ponden meel van belast graan , geacht worden 
gelijk tc staan: 
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100 ponden ongebuild meel van tarwe of van gepelde 
spelt ; 

pond gebuild meel van tarwe of van gepelde spelt; 
90J pond meel van rogge of ongepeble spelt ; 
124 ponden week brood van tarwe of gepelde spelt; 

118? pond koekof week brood van rogge of ongepelde spelt; 
88 ponden hard brood vau tarwe of gepelde spelt, of 

harde scheepsbeschuit; 
80 ponden hard brood van rogge of ongcpelde spelt; 
77| pond lijue beschuit; 
Achler dit stuk zijn uilgewerkte tarieven gevoegd , 

waaruit men , met een oogopslag , kan zien de vcrhouding 
van de-; boveu opgegevene verschiltende meel- , biood- en 
gebaksoorlen , tot honderd ponden meel van belast graan. 
(Art. 48 der wet.) 

§ 29. 
Bepaling nopens het schepgraan. 

In de gemeeuten , alwaar het maalloon der molcnaars 
bij den schep wordt genoten, moelen door de ambtcnaren , 
bij het doen der peiling , de hoeveelhedeu tarwe , spelt 
en rogge , vermeld op de tot den uitslag gediend hebbende 
kwitautien, van deswcge bctaalde accijns , bij elkander wor
den opgeteld en daarvan afgetrokken het gezameulijk be
drag van den schep , hetwelk op elk biljet staat uitge-
drukt, zoodat de overblijvende hoeveelheid den werke-
lijken inslag aanwijzeen daardoor de bij art. 48 bepaal-
de Terhoudiug in haar geheel blijve. (Res. van den 8 Junij 
1833 , no. 61 , Ferz. no. 96.) 

§ 30. 
Intrekking der biijetten bij peiling en vervanging 

door een bewijs-biljet. 

Al de biljetlen, met uitzondering van die b;j § 19 hier-
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boyen Termeld , moeten bij de peiling worden ingetrofc-
ken en yervangen door een bewijs-biljet om de gcvondene 
hoeyeelheid brood, gebak of meel te dekken, hoedanig 
biljet daartoe slechts gedurende eene maand van kracht 
zal zijn, ten zij verlengd door den Ontyanger. (Art 49 
der wet). 

§ 31. 
Peilbewijzen. 

Voor het bij de yorige § bedoelde bewijs-biljet , moet 
worden gebruik gemaakt yan het peilbewijs (no. 15 ac
cijnsen). Een afschrift yan dat peilbewijs, yergczeld 
yan de ingetrokken en als geldig aangenomene doku-
menten van inslag , zal door de beambteu , die de peiling heb
ben gedaan, aan hnnneu Controleur moeten worden 
•vergelegd. 

De bcvondene hocyeelheden brood , beschuit , koek of 
gebuild meel zullen , naar den maatstaf bij § 27 omschre • 
yen , worden herleid tot ongebuild meel, en de slotsom 
dier herleiding , gevocgd bij het aanwezig bevonden on
gebuild meel , zal in tolaal bedrag op het peilbewijs 
worden ingevuld , waarin dan ook niet meer dan drie 
rcgels zullen zijn in te yullen , nainelijk , ongebuild meel 
ran tarwe, ongebuild meel yan spelt en ongebuild meel 
Tan rogge. (Resolution yan den 2den April 1833, no. 50, 
V erzameling no. 31 , yan den lOden Mei daaraanyol-
gende , no.4 3 , Verz. no. 72, en yan den 12den Mei 
1838, no. 109 , Verz. no. 45). 



T A F E L S 

de verhouding van de verschillende soorten van 
meel cn gebak van belast graan, tot honderd 

ponden meel van belast graan , ingevolge 
artikel 48 der wel van den l9s en Maart 

1833 (Staatsblad No. 3.) 



J V O T A . 

Het gebruik dezer tafels is zeer eenvoudig. Men vindt 
bij aanpeil, bij vooi becld , 62 pond meel vau rogge. Zoekt 
in de eerste kolom het cijfer 62 , brengt dit in verband 
met de koeveelhcid vermeld in de 2c kolom der eerste 
tafel (iog-ge meel) en men zal bevinden dat 62 pond van 
dat meel geeft aan meel van belast graan 68 ponden en 
5 oncen. 



55 

I. 
T A F E L 

V O O I t I ) E 

verhouding van fijne beschuit, gebuild tarwe- en 
roggomeel tot meel van bela ;ll>aar graan. 

M 
P 
i 
o 
K 

Gebuild tar vemeel of van 
gepelde spelt en fijne be
schuit tot meel van belast 
graau. 

100: 77,5. 

Roggcmeel or van ongc-
pelde spelt tot meel van 
Mast graan. 

100: 90,5. 

Week tarwe brood of 
van gepelde spelt tot meel 
van belast graau. 

100: 124. 
M 
P 
i 
o 
K Ponden. Once.i. L >oden. Ponden. Oncen. Loodeo. Ponden. Oncen. Looden. 

0 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
9 
0 
0 
1 
1 
3 
3 

1 
2 
3 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
9 

10 
11 
12 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
27 

2 
5 
8 
1 
4 
7 
0 
3 
6 
9 
1 
4 
7 
0 
3 
0 
9 
2 

5 
8 
0 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 

0 
0 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
a 
8 
9 
0 
0 

0 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
12 
13 
14 
15 
16 
16 

8 
6 
4 
2 
0 
8 
6 
4 
2 
0 
8 
6 
4 
2 
0 
9 
7 
5 
3 
1 
9 

Looden. 

0 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
9 
0 
0 
1 
1 
3 
3 
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W 
A 
• 

Gebuild tarwemcel oT vau 
gepelde spell eu fijne beschuit 
kOt belast graan. 

100: 77,5. 

It ggemeel of van ongcpelde 
spelt tot belast graan. 

100: 90,5 

Week tarwebrood of 
van gepelde spelt tot be
last graan. 

100: 124. 
W 
A 
• 

Ponden. Oncen. Looden. Ponden. 'ncen. Looden. Ponden. Oncen. Looden 

22 
23 
24 
25 
26 

28 
29 
30 
32 
33 

3 
6 
9 
2 
5 

8 
7 
6 
5 
4 

24 
25 
'-6 
27 
28 

3 
4 
5 
6 
7 

0 
1 
1 
2 
2 

17 
18 
19 
20 
20 

7 
5 
3 
I 
9 

4 
4 
5 
5 
6 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

34 
36 
37 
38 
40 
41 
42 
43 
45 
46 
47 
49 
50 
51 
52 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
63 
64 
65 
67 
68 

8 
1 
4 
7 
0 
2 
5 
8 
1 
4 
7 
0 
3 
6 
0 
1 
4 
7 
0 
3 
6 
9 
2 
5 
8 
0 
3 

3 
2 
1 
1 
0 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
2 
0 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
I 
0 
9 
8 

29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
A 9 
50 
5! 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

3 
3 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 

21 
22 
23 
24 
25 
25 
26 
27 
28 
29 
29 
30 
31 
32 
33 
33 
34 
35 
36 
37 
37 
38 
39 
40 
41 
41 
42 

7 
5 
3 
1 
0 
8 
6 
4 
2 
0 
8 
6 
4 
2 
0 
8 
6 
4 
2 
0 
9 
7 
5 
3 
1 
9 
7 

7 
8 
8 
9 
0 
0 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
9 
0 
0 
1 
2 
2 
3 
3 
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• 
M n 
O 
H 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
6» 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

Gebuild tarwemcel of vau 
jepelde spelt en lijne be-
schuit tot belast graan. 

100: 77,5. 

Roggemccl of tan ongepelde 
spelt tot bclaat graai. 

100: 90,5. 

Week tarwebrood of 
van gepelde spelt tot be
last graan. 

100: 124. 
• 
M n 
O 
H 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
6» 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

Ponden. Oncen. Looden. Ponden. Oncen. 

6 
7 
8 
9 
0 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

Looden. I'onden. Oncen. Looden. 

4 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
O 
0 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
9 
0 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 

• 
M n 
O 
H 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
6» 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

60 
70 
72 
73 
74 
76 
77 
78 
80 
81 
82 
83 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
98 
99 

100 
101 
103 
104 
105 
107 
108 
109 

6 
9 
2 
5 
8 
1 
4 
7 
0 
2 
5 
8 
I 
4 
7 
0 
3 
6 
9 
1 
4 
7 
0 
3 
6 
9 
2 
5 
8 
0 
3 
6 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
2 
I 
0 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
9 
8 
7 

59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

70 
71 
72 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

Oncen. 

6 
7 
8 
9 
0 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

6 
7 
7 
8 
8 
9 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
0 
0 
1 
1 
2 

43 
44 
45 
4f> 
46 
47 
48 
4i> 
50 
50 
51 
52 
53 
54 
54 
55 
56 
57 
58 
58 
59 
60 
61 
62 
62 
63 
64 
65 
66 
66 
67 
68 

5 
3 
1 
9 
7 
5 
3 
1 
0 
8 
6 
4 
2 
0 
8 
6 
4 
2 
0 
8 
6 
4 
2 
0 
9 
7 
5 
3 
1 
9 
7 
Si 

Looden. 

4 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
O 
0 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
9 
0 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
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Gehuild tarweroeel of van 
gepelde spelt eu fijne be-
schuit tot belast graan. 

100: 77,5. 

Ponies. 

n o 
112 
113 
I U 
116 
117 
118 
120 
121 
122 
123 
125 
126 
127 
129 
141 
154 
167 
180 
193 
206 
219 
232 
245 
258 
322 
387 
451 
516 
580 
645 

0 
2 
5 
8 
1 
4 
7 
0 
2 
5 
8 
1 
4 
7 
0 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
5 
0 
6 
1 
6 
1 

R< ggcinct'I of van ongepel-
de spelt tot belast graan. 

100; 90,5 

95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
106 
107 
108 
109 
110 
121 
132 
143 
154 
165 
176 
187 
198 
209 
220 
276 
331 
386 
441 
497 
552 

0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
2 
4 
7 
9 
2 

Week tarwebrood o f 
van gepelde spelt tot be
last graan. 

100: 124. 

Ponden. Oncen. Looden 

69 
7 0 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
75 
76 
77 
78 
79 
79 
86 
88 
96 

104 
11.' 
120 
129 
137 
145 
i5:j. 
161 
201 
241 
282 
322 
362 
403 
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is 
M Q 
O 
On 

Gebuild! tarwemeel of Tan 
gepelde spelt! en lijne be-
schuit tot n-.last graan. 

100: 77,5. 

Itoggemecl of van ongepel-
de spelt lotbelast graan. 

100: 90,5. 

Week tarwebrond of 
van gepelde spelt tot be
last graan. 

100: 124. 
is 
M Q 
O 
On Ponden. Oncen. Louden. Ponden. Oncen. Looden. Ponden. Oncen. Looden. 

550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 

1000 

709 
774 
838 
903 
967 

1032 
1096 
1161 
1225 
1290 

6 
1 
7 
2 
7 
2 
7 
2 
7 
3 

8 
9 
0 
1 
3 
5 
5 
8 
8 
1 

607 
662 
718 
773 
828 
883 
939 
994 

1049 
1104 

7 
9 
2 
4 
7 
9 
2 
4 
7 
9 

3 
8 
3 
8 
3 
7 
3 
7 
2 
7 

443 
483 
524 
564 
604 
645 
685 
725 
766 
806 

5 
8 
1 
5 
8 
1 
4 
8 
1 
4 

5 
7 
9 
1 
4 
6 
8 
0 
3 
5 
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Iff. 

T A F E L 
VOOR D E 

Terhouding van koek , week roggebrood , hard tarwe-
brood en hard beschuit en hard roggebrood tot 
meel van belast graan. 

K 
(4 a m c h 

1 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
!8 
19 
20 

Koek en week rogge brooii 
of van ongcpelde spelt t-1 
meel van belast graan. 

100: 1:8,5 

Hard tarwebr od of van ge
pelde spelt en harde beschuit 
t t meel van belast graan. 

IU0: 88. 

Hard r gi;ebrood of van 
ongepelde spelt tot meet 
van belast graan. 

100: 80, 

K 
(4 a m c h 

1 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
!8 
19 
20 

Ponden. Oncen. L< oden. Ponden. Oncen. 1. odeu. Poodeu. Oncen. Looden. 

K 
(4 a m c h 

1 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
!8 
19 
20 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
10 
1 [ 
12 
13 
14 
15 
16 

I 16 

8 
6 
5 
3 
2 
0 
9 
7 
5 
4 
2 
1 
9 
8 
6 
5 
3 
1 
0 
8 

4 
8 
3 
7 
1 
6 
0 
5 
9 
4 
8 
2 
7 
1 
5 
0 
4 
8 
3 
7 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

l 
2 
4 
5 
6 
8 
9 
0 
2 
3 
5 
6 
7 
9 
0 
1 
3 
4 
5 
7 

3 
7 
1 
4 
8 
1 
5 
9 
2 
6 
0 
3 
7 
I 
4 
8 
1 
5 
9 
3 

l 
2 
3 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
25 

2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 

5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
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m m a m 
o 
f t 

Koek cn week rojfgobroo'i 
of van ongepelde spelt tot 
meel van belast graan. 

100: 118 5 

Hard larwebro d of van ge
pelde spelt en harde beschuit 
tot meel van belast graan. 

100: 8 8 

Hard roggibrood of ,van 
ongeielde spelt tot meel 
van belast graan. 

10 : 80. 
m m a m 
o 
f t 

Ponden. Oncen. Looden. Ponden. Oncen. Looden. Ponden. Oncen. Looden. 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

17 
18 
19 
20 
21 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
43 

7 
5 
4 
2 
0 
e 
7 
6 
4 
3 
1 
0 
8 
6 
5 
3 
2 
0 
9 
7 
5 
4 
2 
1 
9 
8 
6 
5 
3 
1 
0 
8 

2 
6 
0 
5 
9 
4 
8 
2 
7 
1 
5 
0 
4 
9 
3 
7 
2 
6 
1 
5 
9 
4 
8 
2 

7 
1 
6 
0 
4 
9 
3 
8 

23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 

8 
0 
1 
2 
4 
5 
6 
8 
9 
0 
2 
3 
5 
6 
7 
9 
0 
1 
3 
4 
5 
7 
8 
0 
1 
2 
4 
5 
6 
8 
9 
0 

6 
0 
3 
7 
1 
4 
8 
1 
5 
9 
2 
6 
0 
3 
7 
1 
4 
8 
1 
5 
9 
2 
6 
0 
3 
7 
1 
4 
8 
1 
5 
9 

26 
27 
28 
30 
31 
32 
33 
35 
36 
37 
38 
40 
41 
42 
43 
45 
46 
47 
48 
50 
51 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
60 
61 
62 
63 
65 

2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 

5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
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ft 
V a R o 
K 

Koek en week roggebrood 
of van ongepelde spelt tot 
meel van belasl graan, 

100: 118,5. 

Hard tarwe brood of van ge
pelde spelt cn harde beschuit 
tot meel van belast graan. 

100: 88 

Hard roggebrood of van 
ongepelde spelt tot meel 
van belast graan. 

100; 80. 

ft 
V a R o 
K kmta. Oncen. Looden. Ponden. Oncen. Looden. Ponden. Oncen. Looden. 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
03 
84 

44 
45 
46 
47 
48 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
70 

7 
5 
4 
2 
0 
9 
7 
6 
4 
3 
1 
0 
8 
6 
5 
3 
2 
0 
9 
7 
6 
4 
2 
1 
9 
8 
6 
5 
3 
1 
0 
8 

2 
6 
1 
5 
9 
4 
8 
3 
7 
2 
6 
0 
5 
D 
3 
8 
2 
6 
1 
6 
0 
4 
B 
3 
8 
2 
6 
1 
5 
0 
4 
8 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
68 
70 
71 
72 
73 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
95 

2 
3 
5 
6 
7 
9 
0 
1 
3 
4 
5 
7 
8 
0 
1 
2 
4 
5 
6 
8 
9 
0 
2 
3 
5 
6 
7 
9 
0 
1 
3 
4 

2 
6 
0 
3 
7 
1 
4 
8 
1 
5 
9 
2 
6 
0 
3 
7 
1 
4 
8 
1 
5 
9 
2 
6 
0 
3 
7 
1 
4 
8 
1 
5 

66 
67 
68 
70 
71 
72 
73 
75 
76 
77 
78 
80 
81 
82 
83 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
95 
96 
97 
98 

100 
101 
102 
103 
105 

2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 

5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 



r,:) 
P

O
S

D
E

S
. Koek eu week r. ggebrood 

of van ongepelde spelt tA 
meel van Mast graau. 

100: 118,5. 

Hard tarwebrood of van ge
pelde spelt en tiarde besehuil 
tot meel van belasl graan. 

100: 88. 

Hard roggebrood of van 
ongepelde spelt tot meel 
van belast graan. 

100: 80. 

P
O

S
D

E
S

. 

I'onden. Once.i. Looden. Ponden. Oncen. Louden. Ponden. Jncen. Looden. 

5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
110 
120 
130 
UO 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 

71 
72 
73 
74 
75 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
81 
82 
83 
84 
92 

101 
109 
118 
126 
135 
143 
151 
160 
168 
210 
253 
295 
337 
379 
421 

7 
5 
4 
2 
1 
9 
7 
8 
4 
3 
1 
0 
8 
6 
5 
3 
8 
2 

7 
1 
5 
0 
4 
8 
3 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 

6 
1 
5 
0 
5 
!) 
3 
8 
2 
6 
0 
5 
9 
3 
8 
2 
6 
0 
4 
8 
2 
6 
9 
4 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
4 

96 
97 
98 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
109 
110 
111 
112 
113 
125 
136 
147 
159 
170 
181 
193 
204 
215 
227 
284 
340 
397 
454 
511 
368 

5 
7 
8 
0 
1 
2 
4 
5 
6 

I 
0 
2 
3 
5 
6 
0 
3 
7 
0 
4 
8 
1 
5 
9 
2 
0 
9 
7 
5 
3 
1 

9 
2 
6 
0 
3 
7 
9 
4 
8 
2 

5 
9 
3 
6 
0 
3 
0 
6 
3 
8 
5 
1 
8 
4 
1 
7 
9 
1 
3 
5 
6 
8 

106 
107 
108 
110 
111 
112 
113 
115 
116 
117 
118 
121) 
121 
122 
123 
125 
137 
150 
162 
175 
187 
200 
212 
225 
237 
250 
312 
375 
437 
500 
562 
625 

2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 
2 
5 
7 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 

Looden. 

5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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• 
H 
E 
O S 

Koek en week roggebrund 
of van ongepelde spelt tot 
meel van belast graan. 

100: 118,5 

Hard tarw ebrood of van ge
pelde spelt en harde beschuit 
tot meel van belast graan. 

100:88 

Hard roggebrood of van 
ongepelde spelt tot meel 
van belast graan. 

100 ; 80 

• 
H 
E 
O S 

Ponden. 

464 
506 
548 
590 
632 
675 
717 
759 
801 
843 

Oncen. Looden. Ponden. Oncen. Looden. Ponden. Oncen. Looden. 

550 
COO 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 

1000 

Ponden. 

464 
506 
548 
590 
632 
675 
717 
759 
801 
843 

1 
3 
5 
7 
9 
1 
2 
4 
6 
8 

3 
3 
2 
I 
1 
0 
9 
9 
8 
7 

625 
681 
738 

7 95 
852 
909 
965 

1022 
1079 
1136 

0 
8 
6 
4 
2 
0 
9 
7 
5 
3 

0 
2 
4 
5 
7 
9 
1 
2 
4 
7 

687 
750 
812 
875 
937 

1000 
1062 
1125 
1187 
1250 

5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Model J . 
PROCES-VERBAAL van peiling op 

eenen molen, waarbij eene overwigt 
op eene partij graan wordt gecon-
stateerd. 

In het jaar een daixend acht honderd cen en veertig , 
den achtsten der maand Januarij , ten tien ure des voor-
middags , ler requisitie van Z. E\c den Minister van 
Fiuaucien , waarvan de bureaux ziju gevesligd tc "s Hago ; 
vervolging eu vooiizelling van deu lieer Gouverncur der 
Provincie , tot dat einde doiniciliuin kiezeude , 
ten buifle van den Heer Arroudisseuients Inspecleur der 
directe belastingen , in- en nilgaande regten cn accijnsen , 
te , aldaar gevestigd iu de nieuwstraat, wijk 
A , no. 110 

Verklaren wij ondei geleckenilcu O O R S E I I S DE W O L F F cn 
NicottAS J A S S E S , Commisen der eerste eu vierde klasse, 
te . . . . , gecoiinnitleei d bij Iiet vak der iu- en uit
gaande regten en accijnsen en geijiialificeerd tot het wcgen 
en inetcu vau accijiis-goedeieu , dat wij , voorzien van 
onze acte van aanslclling , ons , op gistereu deu zeveuden 
dezer, des namiddags leu ecu ure, op deu wind koreunao • 
len te A bevonden , ten einde aldaar het onder
zoek en de peiling van hel aanwezige graau eu meel te 
bewerkstelligen , hetwelk wij . met vei melding onzer kwa
liteiten , den molenaar .Its Vtaum I.ES bekend maakteu , 
hem nitnoodigende . om ons ateriu belmlpzaain te wezcn , 
bij de te doene opneming tegenwoordig te blijveu , en ons 
al de biijetten lot defcking van het aauwezige graan en 
meel te willeu overhaudigen. 

iu 
Dat wij hiertoe , . — tegeuwoordigheid van den mo« 
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lenaar (of in legenwoordigheid ran den molenaars knecht , 
genaaind J A N Koops) overgegaan zijnde, bevondeu , onder 
anderen eene partij hard graau van larwe, iu drie zak
ken , gemerkt E S , welke, volgens de ons daarvoor over-
handigde eu hier aan geheciue duplikaat-accijnskwitantie 
op deu zevenden d-2er, onder no. 118, ten kantore 
& afgegeven , moesten inhouden e'en honderd 
v i j f l i g ponden , terwijl het ous bij weging bleek , dat , 
na aftrek van een pond , voor ieder der drie zakken, de 
gedachte partij iuhield een honderd negentig ponden , en 
alzoo eene Overwigt bevalle van veertig ponden tarwe , 
in welke weging incergemelde molenaar verklaarde te be-
rusten. 

En vermits door de vermelde bevinding is overtreden 
art. 28 der wet op het gemaal van den 29slcn Maart 1833 
(Staatsblad, no. 3) hebben wij den molenaar aangezegd , 
dat hij was vervallen in de daaibij bepaalde boete van 
twee gulden, voor elk pond tarwe , hetw elk ineerder is 
bevondeu dan op het biljet is vermeld , en wij hier van 
zouden opmaken proees verbaal , met uitnoodigiug (1) om 
op dag en uur in bet hoofd dezes vermeld tegenwoordig te 
zijn bij de opmaking van hetzelve, ten kantore van den 
Heer Ontvanger der accijnsen te A . . . . ten einde, des 
verkiezende , hetzelve met ons te onderleekcnen en er da
delijk een afschrift van te ontvangen , waarop hij een loe-
steinmend antwoord gaf. 

Yan al het geen door ons is opgemaakt hel tegenwoordig 
proces-verbaal, in bijziju vau den bekeurde, die, na ge-

(1) Men kan , met opzigt tot het slot van dit of de volgende 
proeessen-verbaal raadplegcn dc modellen op bladz. 83 en ver
volgens van bet Jaarbockjc ran 1840 cn 1854, bedaclit zijn
de , om onder de afschriflcn te stellen de woorden : overeen-
komslig het oorspronkelijke, of voor kopij conform en daarop 
de onderteekening van een der bekeurdcrs (de hoogste in rang) 
te laten volgen. 
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dane voorlezing , heeft gewcigerd hetzelve mede te onder-
teekeueu , doch daarvan afsclirift op zegel heeft oiitvaugeu , 
en hebben wij dit proces-verba*.- gesloteu te A 
heden den achlsteu Januarij 1841 , om elf ure voor-
middag. 

(Handteekening der verbalisan en.) 

Volgen 
de acten van beeediging en registratie, zoo als die op 
bladz. 86 en 87 van hel Jaarboekje van 1840 zijn op
gegeven. 

Model B. 
PROCES-VERBAAL van bgvinding op 

eenen molen van eene onder wigt op 
eene pari ij meel, en van een onge^ 
dekte zak belastbaar graan. 

In hel jaar cen duizend achlhondcrd een en veertig , 
den acatsten der maaud Januarij , ten lieu u r e des voor-
middags , ter vordering van Zijne Exc den Heere Minister 
van Fi aan tien , waarvan de bureaux gevesligd zijn te 
's Gravculiage; v e i volgiug en voorlzelliug van den Jleere 
Gouvemeur der Provincie tot dat einde domici-
lium kiezende ton bureie vau den Heer Arroudissements-
Inspecteur der direclc belastingen , in en uilgaaude reg
ten en accijnsen te aldaar gevesligd in de nieuvf-
straat , wyk A , No 110 

Verklaren wij ondei geleekenden C O B S K L I S DK W O L F F cn 
N I C O L A A S J A K S E N , Commiesen der eerste en vierde klasse 
te E . . . . , , gecoiniuitteerd bij het vak der in-en uit-
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gaande regten en aecijnsen en gequalificeerd tot het wegen 
en inelen vau accijns goederen , dat wij, voorzien van 
onze acte van aanslelliug, ons op gisteren den zevenden 
dezer , des namiddags ten een ure , op den wiudkoren-
molen te A bevondeu, ten einde aldaar het onder
zoek en de peiling van het aanwezige graan eu meel te 
bewcrkslelligcn; hetwelk wij , met vermelding onzer kwali
teiten , den molenaar J A S V E R M E U L E K bekend maakten, 
hem nitnoodigende om ons hier iu behulpzaam le zijn , 
bij dc le doene opneming tegenwoordig te blijven eu ons 
al de biijetten tot dekking van het aanwezige graan en 
meel te willeu overhaudigeu. 

Dat wij hiertoe tegenwoordigheid van den mole-
naar (oi iu tegenwoordigheid van den molcnaais knecht, 
genaamd J A B K O O P S ) overgegaan zijnde , bevondeu, on
der andeieu, eene parlij tarwe meel, in drie zakken , 
gemerkt 1). f* , welke , volgens de ons daarloe overhan-
digde hieraan gehechte, behoorlijk met rood krijt ge-
kruisle duplikaat accijns-kwitaulie , op den zevenden de
zer , om negen ure des voormiddags , onder no. 119 , ten 
kantore E afgegeven , moesleu ibhouden een hon
derd iachlig ponden tarwe meel , terwijl het ons bij we
ging bleek , dat , na aftrek van een pond voor ieder der drie 
2akkeu , de gedachte partij slechts inhicld honderd en twin • 
tig- ponden , waardoor alzoo op deze partij cen ondcrwigt 
bestoud van zettig'ponden , met welke weging mecrgemelde 
molenaar verklaarde geen genoegcu te nemen, voorgevend* 
dat zijne schalen niet accuraat waren , zoo hebben wij 
relatanlcn de drie zakken tnrwe meel, behoorlijk met 
'sRijks cachet Z. H. no. 105, in des uiolenaars tegen
woordigheid , verzegeld , om die na het ciudigen onzer 
werkzaamheden ten kanlore van deu Heer Ontvanger alhier 
over te brengen, 

Dat wij ons onderzoek verder voortzcllende in een lo
kaal onder deu molen ouldekten cen zak , ongemerkt , 
iuhoudciide rogge, waarvoor onder de biijetten , welke 
ons door den molenaar waren ler hand gesleld , zich geen 
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biljet bevond , bewerende dc molenaar niet te weten hoe 
die zak daar gekomen was , noch aan wien dezelven toe-
behoordo ; tot de opening cn weging , steeds in tegen
woordig beid van den molenaar, overgegaauzijnde, bevon-
den wij iu den zak twee en dcrtig ponden rogge. Op onze 
vraag of hij met deze weging geuoegcu nam , kiegen wij 
ten antwoord, » dat hij zich die zak iu het getieel niet 
»aantrok , als zijnde buiten ziju weten in deu molen ge-
» komeu " 

Dat wij vervolgens dc bierboven bedoelde drie zakken 
tarwe meet, bcuevens de zak rogge, na ook deze laatste 
met Iiet bovengemelde Kjks cacliet, in des molenaars bij-
zijn , te hebben verzegeld , op een voertuig hebben gela-
deu en deu molenaar hebben uitgenoodigd ous le willeu 
vergezellen bij de overbrenging derzelve naar het kantoor 
van deu Heer Ontvaiiger der accijnsen te E . . . . , ten 
einde aldaar in zijn bijwezen hcrwogen te woiden , 'tgeen 
hij weigerde, welke herweging door ons iu tegcuwoordig-
hcid van deu evcugcinelden Ontvanger is bewerkslelligd, 
en waaruit gebleken is , dat de eerste weging allezins con
form aan deze tweede was , waarna wij het meergemelde 
graau en meel hebben gelaten onder berusting van den 
gemeldeu Heer Ontvanger , die deze met ons als zoodanig 
zal onderleekeneu 

Oat wij voorts naar den molen teruggekeerd zijnde aan 
den molenaar JAU VERMRULRN voornoemd, sprekende tot 
hem in eigeu persoon, hebben gedeclareerd, dat bij iu 
overtreding was van de aitikclen 26 en 28 der wet op het 
gemaal vau don 29steu Maart 1833 , (Staatsblad no. 3) 
en hij uit krachte derzelve was vervalleu : 

1°. Iu een boete vau den twintig dubbelen accijns we
gens de bevoiideuc onderwigl op de partij van drie zakken 
tarwe meel , bedragende deze onderwigt meer dan vier ten 
honderd. 

2C. In eene boete vau twee gulden voor elk pond rogge, 
berckend op twee en dertig ponden , zijnde de wigt van 
den door ons gevonden door geen biljet gedekten zak rogge ; 
alles onverminderd , ingevolge art. 26 der boven beroopene 
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wet, de verbeui te van evengemclde twee en de-tic ponden 
rogge , mitsgaders van deu zak , waarin zij zich beyond. 

Yerklaren wij eindelijk den bekeurde te hebben uitae-
noodigd, om op dag eu uur, als in het hoofd dezes ver
meld, tegenwoordig le zijn bij de opmaking van d I pro
cess-verbaal, ten huize vau deu eerst ondergeleekende Com-
mis te E . . . . , ten einde hetzelve des veikiezende met 
ons te onderteekencn en er dadelijk een afschrift van te 
ontvangen , hetwelk een en ander hij weigerde. 

Van al hetgeen door ous , in afwezigheid van den be
keurde , is opgemaakt het tegenwoordig proces-verbaal, 
hetwelk is onderteckend door ons verbalisanlen . met voor-
behoud om na de beeediging eu binnen de viercn twintig 
uren , na den dag vau registratie van het origineel , een 
alschnft daarvan bij den Voorzitter van het bestuur der 
gemeente te A . . . . , te bezorgeu , ter beschikking van 
deu bekeurde , en hebbeii geslotcn , 
(Handteekening van den (Sandteekening van 
Ontvanger depositaris.) de verbalisanten | 

Model C. 
P R O C E S - V E R B A A L van peiling in 

eene grullerij, waarbij de grutter 
boelschuldig is bevonden. 

In het jaar een duizend acht honderd een en veertig, 
den acbtsten der maand Januarij , ten lien ure des voor-
middags , ter vordering van zijne Excellence den Heere 
Minister van Financieu , waarvan de bureaux gevesligd 
zijn te 's Gravenhage ; vervolging en voortzelling van den 
Heere Gouvernear der Provincie , tot dat einde 
domicilium kiezende len burele van den Heer Arrondisse-
jnents-Inspccleur der dirccle bs'asliugen , in-eu uitgaande 
regten en accijr te , aldaar gevestigd in de 
Nieuwstraat, wijk A , No. 110. 



Verklaren wij ondergoleekenden Conn F X is D E W O L F F en 
N I C O L A A S J A S S E S , Commisen der eerste en vierde klasse , 
te E . . . . , gecoinmitteerd bij bet vak der in— cn uit
gaande regten en accijnsen eu geqitalificcerd tot Iiet wegen 
en lucleii van accijns goederen , dal wij , voorzien van 
onze acte van aanstelling , op gisteren den zevenden de
zer maaud, des voormiddags ten lieu ure, zijn gekomen 
ten huize van A B S O L D U S P I E T E B S E N , grutter, alliier wo
nende, ten einde in de giutlcrij en aanhoorigc. onder 
peil staaudc , gebeawen, het onderzoek en de peiling te 
doen van hel aanwezige belast baar graan en meel , het
welk wij , met vennobling onzer kwaliteiten aan JonAHSA 
D E PA »rw , huisvrouw van den gezegden grutter , (als zijudo 
hij zelve afvvczig I bekend inaakteii , haar verzoek-nde om 
ons hier in behulpzaam le willeu vvezen eu bij de le doene 
opneming tegenwoordig te blijven , vvaaraan zij voldeed. 

Dat wij bier toe , in bijwezen van gezegde J O H A N N A D B 

P A A I VV , oveigegaan zijnde, bij ons onderzoek in den ros-
molcn der grutterij hebben gevonden vier zakken , gemerkt 
S. P , inhondende tarwe , eu onder deu toon bank iu den 
winkel eene ton , waarin, na onze oppei vlakkige begroo-
ting , zich ongeveer veerlig jmndeii roggcincel bevond; 
na welkc ouldekking wij , aan gemelde J O U A ^ N A D E PAACW 

le kennen gaven , dat , aangezien bij art. 37 der wet op 
het gemaal vau den 29 Maart 1833 (Staatsblad no. 3 ) , 
het hebben van tarwe, spelt of rogge, of meel daarvan, 
boven de v/j/ ponden , in giutlcrijeu of gebouwen der 
grutters , verboden is , zij zich iu overtreding dier wets-
bepaling bevond, haar tevens wel bcpaaldelijk afvragende 
of het gevondeue rogge meel in haar mans grutterij gemalen 
was, waarop zij antvvoordde: » dat zij niet had geweten , 
» dat zij door hot veikoopci: van roggemeel de wet had 
» overtreden , dat iiet meel niet iu de grullerij was gema-
» l e n , cn dat de gevGiulene larvvo vau haar mans eigen 
nlandbnuvv al'komslig v/as." Waarop wij baar, ten aan
zien van dit laatste argument, dedeu opmerken , dat als
dan die tarwe niet in de lokalen der grullerij , maar in 
eene afzonderlijko bergplaals , van de gi ulterij en de daartoe 
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behoorende gebouwen afgcscheiden , had bchooren te zijn 
gcborgcn. Waaiop wij liaar voorls verzochtcn ons tc wil-
len behulpzaam zijn bij de weging van het bierboven 
vcrmelde roggemecl , waartoe zicli dc juist le huis komende 
giutter A R N O D C S P I E T E R S E H bcreid verklaaide , hebbende 
wij^bij nawegiug, in zijne tegoiiwoordighcid . bevonden , 
dat dc bovenbcdoclde ton inhield , acht en derlig ponden 
rogge "meel. Weshalvc wij aan evengemelde A R N O L D I S 

P I E T E K S E S verklaarden , dat hij , ter zake vau voorschrevene 
overtreding , krachtens boven aangehaald art 37 der wet 
van den 29sten Maart 1833, had verbeurd eene geldboete 
van twee honderd gulden ; hebbende wij vervol»ens het 
gemelde logge meel ler beschikking van deu bekeurde 
gelaten. 

Yerklaren wij vervolgens den bekeurde te hebben uit-
genoodigd om , op dag en uur als in hel hoofd dezes 
vermeld, bij de opmaking van dit ons proces-verbaal , ten 
kanloie vau den Heer Ontvanger der accijnsen te A . . . 
tegenwoordig te zijn, ten einde des vcrkiezende hetzelve 
met ons tc onderteekenen en er afschrift van le ontvan
gen , aan welke uitnoodiging hij iu zoo vcr voldeed , dat 
hij ons beloofde bet proces-verbaal te zullen leckencn , 
doch weigerde van hetzelve kopij te ontvangen. 

Yan al het geen door ons is opgemaakt het tegenwoor
dig proces-verbaal, in bijvvezen van den bekeurde , het 
welk , na gedanc voorlczing door ons cn hem is ondertec-
kend , en hebben geslolen te A . . . . heden den achtstcn 
Januarij 1841, om elf ure voormiddag. 

[Ha?>dleekeni)ig der 
Verbalisanlen ) 

Model D. 
PROCES-VERBAAL van aanpeil by 

eenen broodbakker. 

In hel jaar een duizend acht honderd een en veertig , 
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den achtsten der maand Januarij , ten tien ure des voor-
middags; ter vordcriiig van Zijne Excellence den Heere 
Minister van Finaucien , waarvan de Bureaux gevesligd 
zijn le s Gravenhage ; vervolgiug en voortzetling vau deu 
Heer Gouverneur der Provincie tot dat einde 
domicilium kiezcnde len burele van den Heer Arrondisse-
ments-Inspccteur der directe belastingen, in-cn uitgaande 
regtcn eu accijnsen te , aldaar gevesligd , 
in de nieuwslraal, wijk A , no. 110. 

Verklaren wij ondergeteckenden C O R I E L I S B E "WOLFF 
en N ICOLAAS J A N S S E J , commiesen vau de eerste en vierde 
klasse , te E . . . gccominitteerd bij het vak der in- en 
uitgaande regten en accijnsen, cn gcqualiiiceerd tot bet 
wegen en meten vau accijns goederen, dat wij , voorzien 
van onze acte van aanstelling , op gisleren , den zeveudea 
dezer inaand , des voormiddags ten tien ure, zijn gckomen 
ten huize van J O H A H S I S B O N I E , broodbakker alhier , ten 
einde bij denzelven bet onderzoek eu de peiling van het 
aanwezige belastbaar graan en meel , cn van Iiet daarvan 
vervaardigd brood en gebak te verrigtcn, hclwclk wij , 
met vermelding onzer kwaliteiten, aan den cvengenoemdeu 
broodbakker bekend maakten, hem uilnoodigende ons 
hierin behulpzaain te wezen , eu bij de to doene opneming 
tegenwoordig te blijven , waarin hij bewilligde, daar bij 
tevens ons op de aan hem tot dat einde gcdane uitnoodi
ging , ter hand stclleudo de navolgcnde duplicaat accijns-
kwitanlien, alien afgegeven ton kantore D te 
welcn : 

1°. Eene van deu 10 December 1840 onder no. 109 voor 
200 pond tarwe , 

2°. Eene Tan van deu 18 dilo, onder no. 127 voor 
80 pond rogge, 

3°. Eene van den 13 Oct. 1840, onder no. 72 voor 
75 pond tarwe , 

welk laatste biljet, als zijnde vau oudere dagteekeuing 
dan eeno maand na do afteekening van den molenaar , 
zonder dat hetzelve is verlengd , ingevolge art 45 der wet op 
het gemaal van den 29stcn Maart 1833 (Staatsblad no.Z), 

4 
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niet meer geldig en door ons ter zijde gelegd is , terwijl 
de twee eerstgemelde biljelteu aau ons tegenwoordig pro-
ces-verbaal zijn gehecbt 

Dat wij , als nu overgaande tot het bij weging'conslaleren 
ran het voorhandcn zijnde brood , gebak , deeg eu meel 
steeds in tegenwoordigheid van gemeldcn bakker, hebben 
beTondeii : 

1°. Achttien tarwe brooden , wegende zeTentig ponden , 
krachtens art. 48 van evengemelde wet, gelijk slaande in 
tarwe meel met 56 4 5 

2°. Achtenzestig ponden fijne beschuit, als 
Toren , gelijk slaande iu tarwe meel met . . 87. 7. 4. 

3°. Tweehonderd dertig ponden ongebuild 
meel van tarwe , gelij k slaande als voren met de-
zelfdc hoeveelheid van 230. » » 

4° . Achtlien ponden gekneed tarwe brood , 
gelijk slaande als voren met 14. 5.1. 

dus te zamen in tarwe meel 388. 7. 0. 
Bedragende alzoo driehonderd acht en tachtig ponden 

zeven oncen meel vau tarwe. 
5°. Zeven en twintig roggen brooden , wegende een 

honderd een en veertig ponden, als voren, gelijk staande 
met honderd achltien ponden negen oncen en acht looden 
roggemeel. 

En aangezieu ons slechts voor eene hoeveelheid van 
200 ponden tarwe en 80 ponden rogge, door deu geuoem-
dcu bakker, biijetten hebben kunnen worden vertoond , 
en het verschil met de gevondene kwantiteit meer dan 
een tiende beloopt, hebben wij aan den gemelden Jo-
H A S H I S B O S T E verklaard , dat hij in o ertreding was van 
art. 45 der bovenberocpen wet en , uit krachte van het 
volgende 46e ai likel, had beloopen cenc boete van twee 
honderd gulden , voor elke honderd ponden meel en 
toepast op de gcheele te veel bevondene hoeveelheid van 
honderd acht en tachtig ponden, negen oncen eu acht 
looden meel van tarwe en acht en dertig ponden , negen 
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oncen cn acht looden meel van rogge , onvermindcrd de 
bgbetaling vau deneukeldeu accijns op die hoeveclheden ; 
hem voorts afvragende of hij met de door ons in zijn bij-
vvezen gedane weging genoegen nam , hetgeen hij toestem-
mend beaulwooxdde. 

Verklaren wij vervolgens den bekeurde tc hebben uit-
genoodigd, oinopmorgon voortniddag , len negen ure, te 
versch ijucu ten kantore vau den Heer Ontvanger der ac
cijnsen te E , ten einde tegenwoordig te zijn 
bij dc opmaking van dit ons rroccs-vcrbaal , hetzelve des 
verkiczende met ons le ondertcekenen , en er een afschrift 
van te ontvangen, waarop hij geen bepaald antwoord gaf. 

Op het bepaalde uur len kantore voornoemd gekomen 
zijnde , en aldaar de bekeurde niet gevondeu hebbende , 
hebben wij in zijne afwezigheid het tegenwoordig proees-
rerbaal vau bekeuring opgemaakt en geslolen , op heden den 
achtsten Januarij 1841 , om elf ure voormiddag eu hebben 
geteekend, onder voorbehoud om na ue beeediging en bin
nen de vier en twintig uren na deu dag der registratie 
van het origineel, een afschrift daarvan bij den Voorzitter 
van bet bestuur der gemeente to E te bezorgen , 
ter beschikking van den bekeurdo , waarvan acte. 

(Handteekening van 
de verbalisanten?) 
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De naamlijst der amblenaren vermeldtde kantoren zoo als 

die thans werkelijk beslaan , terwijl deze staat de om

sehrijving aan wij st, zoo als dezelve wordt ingevoerd , 

naar gelang de Ontvangers definiticf benoemd worden. 
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K A N T O R E S . 
GE.1IKKSTKH , W A A R D I T I E D E R 

H A I T O O R B K S I A A T . 
BETOL-
HING. 

ARRONDISSEMENT MAASTRICHT. 

Controle Maastricht (stad). 

Maastricht , dir. bel. 

Maastricht , in- en 
uitg-. regt. en acc. 

Oudrroenhoven, dir. 
bel. , in- en uitg. 
regt en acc. 

Caberg , in- enuilg. 

Maastricht. 
St. Pieter. 
Maastricht. 
St. Pieter. 
Ouiivroeiihoven. 

Controle Maastricht [extra muros). 

Eijsdcn (aan de Maas) 
dir. bel. , in- en 
uitg. regt en acc. 

M'heer. 

Grondsvcld. 

Ambij. 

Mccrsse u. 

Eijsden. 
Mesch. 

Noorbeek. 
Margialen. 
Slenaken. 
M'heer. 
Kijkboit. 
Groudsveld. 
St Geerlrui. 
Keinclcu. 
Heer. 
Keer eu Kadier. 
Ambij. 
Meerssen. 
Minnie. 
Borghareu. 
Itteren. 
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Houlhem. 

Val ken burg. 

Eijsden ("YVithnis) 
en uitg. rent. 

Hoog-Cruts , in
vito, regt. 

Sillard , dir. bel., 
en t 
acc. 

Born. 

Obbicht. 

Elsloo. 

Geleen. 

Scbinnen. 

Beek. 
Brnnssum. 

,m-

TJlestraeten. 
Houlhem. 
Schimmcrt. 
Berg en Tcrblijt. 
Yalkenburg. 
Hulsberg, 
Schin op Geulle 
Strucht. 
Oud-Yalkenburg. 

Controle Sittard. 
in- Sillard. 
en Broeksittard. 

Limbricht. 
Nicuwslad. 
Born. 
Obbicht. 
Grevenbicht. 
Urmond. 
EIsloo. 
Geulle. 
Steijn. 
Munstergeleen. 
Geleen. 
Spanbeek, 
Schinueu, 
Oirsbeek. 
Nuth. 
'YVijnandsrade. 
Beek. 
Brunssum. 
Merkelbeek. 
Amstenrade. 
Jabeek. 
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firuussum. 

Schinveld, dir. bel., 
in- en uilg. regt. 
en acc. 

Berg, i f f en uitg-. 
regt. 

Bingelrade. 
Hoensbrock. 
Schinveld. 

Con/role Heerlen. 

Heerlen. 
Yocrendaal. 

Nieuwenhagcn. 

Kerkrado , dir. bel., 
in- en uilg. regt. 
en acc. 

Gulpen. 

Wan back, in- en uitg, 

Locbt, in- en uilg. 
regt. 

Bocholtz , dir. bel. , 
in- en uilg. regt. 
en acc. 

Yaals , dir. bel., in 
en uitg. regt, en 
acc. 

Nieswillcr,^- en uilg, 
regt. 

Heerlen. 
Voerendaal. 
C lira men. 
Niemvenhagen. 
Scbaesberg. / 

Ubach over Worms^we/ nilz. 
Rimburg. der acc. 
Eijgelshoven. 
Kerkrado. 

Gulpea. 
Wij Ire. 
Wittcm. 

Ubach over Worms 
Rim bur<» 

Bochollz. 
Simpclveld. 

Vaals. 

\v.z 
\dec 
)beli 

zoov 
acc. 
•eft. 
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ARRONDISSEMENT ROERMOND. 

Controle Roeimond. 
Roermond , dir. bel. 

Roermoud , in- en 
uilg. > egt. en acc. 

Reuver , dir. bel., in 
en uitg. regt. en 
acc. 

Swalmen , dir. bel., 
in- en uitg. regt. 
en acc. 

Odilienberg. 

Edit. 

Rooslcren , dir. bel., 
in- en uitg. regt. 
en acc. 

Slevensweert , dir. 
bel. , in- en uitg. 
regt. en acc. 

Eclitcrboscli , in- en 
vitg. regt. 

K n i t , in- en niig. 

Roermond. 
M&Asniel, 
Roermond. 
Maasniel. 
Beesel. 
Beheld. 

Swalmen. 

Odilienberg. 
Herlen. 
Alelick-Herkenboscb. 
Maasbracht. 
Linne 
Vlodorp. 
Posterbolt. 
Montfort. 
Edit. 
Susteren. 
Roosleren. 

Stevensweert. 
Oiic eu J.aak 

Controle F'enloo, 
Venloo , dir. lei. 
Venl oo , in- in tuts 

regt. en acc. 

Yenloo. 
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Venloo (Keulsclio bar-
riere), in- en uilg: 
regt. 

Venloo (treldcrsclie 
barriere ), in- en 
uitg. regt. 

Tegelen (kantoor 
Steijl) , dir. bel., 
in- en uitg. regt 
en acc. 

Arcen , dir. bel., in 
en uitg. regt. en 
acc. 

Well , dir. bel., in-
en uitg.t egt.en acc. 

Mook , dir. bel., in-
en uilg. regt. en 
acc. 

Roepaan , dir. bel. , 
in- en uitg. regt. 
en acc. 

Venraij. 
Broekhuisen. 

Horst. 

Weert, dir. bel., in 
en « 
acc. 

Jfederwecrt. 
Heljthuisen. 

Tegelen. 

Arcen. 

Bergen. 

Mook. 

Gennep. 
Ottersum. 

Venraij. 
Broekhuisen. 
Grubbenvorst. 
Meerlo. 
Wanssuin. 
Horst. 
Sevenuni. 

Controle f f e e r l . 

Weert. 

Tfcderweert 
Horn. 
Heijthuizeu. 
Roggel. 
Baexem. 
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Neer. 

Kessel. 

Heldeu. 
Meijel. 
Ittervoort, in- en uilg 

regt. 
Thorn. 

Jfeeritter. 

Weert (aan de Sluis), 
in- en uitg. regt. 

Buggenum. 
Halen. 
Neer. 
Nunheim. 
Kessel. 
Maasbree. 
Helden. 
Meijel. 

Thorn. 
Ilterroort. 
Grathem. 
VWssem. 
Heel. 
Beegden. 
Neeritter. 
Hunsel. 
Stamproij. 



BIJZOi\DERIIEDEi\, A ANTEEKENINGEN 

EN 

MEXGELINGEN. 





PERSONELE BELASTING. 

5de qrondslag.— Dienstboden, 

Zijn militaire personen , ter zake van overtre
ding van belastingwel/en, onderworpen aan den 
burgerlijken of wel aan den militairen regter? 

Een Hoofd-Oflicier van ous leger was ter zake van hel 
niet aangevcn van eenen militairen oppasser, die hij in 
dienst had , bekeurd , uit krachte van ai t. 58 der wet 
van den 29slen Maart 1833 (Staatsblad No. 4). Deze zaak 
voor de Arroiidissemenls Regtbank te Zutphen gebragt 
zijnde , heeft de bekeurde beweerd : dat de Reglbauk on-
bevoegd was om daarin uitspraak tc doen , op grond dat 
hij als inililair, yolgens art. 188 (nu art. 186) der 
groudwet , alleen voor den militairen regter kon tc regt 
slaan , beweerendc dat dit artikel steunt op het sijslcma, 
dat ieder deliuquant het beste door zijus gelijken kan 
worden vcroordccld, cn dat ook, bij eene tegenovergc-
stclde jurisprudence , militairen op eene bloote aauklagte 
vau oudergeschikle amblenaren voor den correctiouelen 
regter kunnen worden gebragt 

De gemelde Regtbank heeft zich echter bevoegd ver
klaard om kennis van de bedoelde conlenlieuse zaak te 
nemen en bij incidcuteel vonnis van den 26sten February 
1840 besl^t , dat , nademaal bij art. 50 der aangebaalde 
wet op het personeel , de vervolging der overtredingen , 
bij die wet voorzien , zonder beperkiug , aan de bui ger-
lijke Reglbanken is opgedragen , zij ook competent is 
om daarin regt te spreken ; dal, wel is waar , naar aan-
leiding van art. 188 (nn art. 186) der groudwet, het 
krijgsvolk te water en te lande wegens alle delicten door 
hetzelve gepleegd , wordt te regt gcsteld voor krijgsraden en 
een Hoog militair Geregtshof, volgens de bepalingen bij 
de wet vast le slellen , doch , dat, iu het onderwerpelijke 
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geval, geen delict , maar alleen eeno overtreding der be-
lastingwelten is begaan , cn dat daarenboven bij art. 12 
van bet Crimineel wetboek voor bet krijgsvolk te lande , 
alle dergelijke overtredingen, uilgeslotcn zijn, en dus per 
se tot de competentie van den burgerlijken regter behoorcn. 

"Vau dit vonnis heeft de bekeurde zich in cassatie voor
zien en aangevoerd: 

1°. dat onder anderen, op grond Tan de artikclen 
446 , 447 cn 450 vau het wetboek van Strafvordering 
het geinculpeerde feit wel degelijk als delict moet worden 
beschouwd; 

2°. dat de grondwet later isingevoerd dan het aange
baalde 12e art van het Crimineel wetboek en dus aan die 
wetsbepaling heeft gederogeerd; 

3°. dat hij volhicld dat art. 188 (nu art. 186) der groud
wet op hem van applicatie was. 

Do Hooge Rp.ad heeft, bij arrest van den 19den Mei 1840 , 
den bekeurde zijne gedane eisch ontzegd eu hem verwe-
zen in de kosten in cassatie gevallen en zulks op het rs-
quisiloir van den Procureur Generaal, bij hetwelk werd 
betoogd: 

1°. dat de requirant uit het oog Terloor , het naattw 
Terband, hetwelk er bestond tusschen de art. 188 en 
187 (nu 186 en 185) der grondwet, welk laatst artikel 
inboudt, dat de wet de judicature regelt wegens verschil-
len en overtredingen op het stuk vau alle belastingen , 
zonder onderscheid ; 

2°. dat de overtredingen wegens bclastingweltcn in 
het algemeen , en ten aanzien van dc wet op bet persoueel 
in het bijzonder aan de judicature der burgerlijkc Regt-
banken zij n opgedragen , zonder eenige uitzondering voor 
de militairen toetelaten ; 

3°. dat dit ook wijders bleek uit art. 13 § 2 van het 
Crimineel wetboek voormeld , welks verbindendo kracht 
door niemand werd wedersproken, en ook nog dagelijks 
wordt toegepast; 

4°. dat art. 188 (nu art. 186) der grondwet zinspeelt 
op de daarstclling eener nieuwe wet; dat echter, volgens 
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art. 2 der addilionele artikelen op do grondwet , alio do 
bij dc invocring dier groudwet iu working zijnde wclten , 
kracht bchouden , tot dat daarin op eene andere wijze zal 
ziju voorzien, en dat de wet van deu 15deu Maart 1815 
nog door geene andere wet vervangen of afgescbaft zijnde , 
dus nog als van verbindeudo kracht moet worden ge-
censcerd ; 

5". dat den reqnirant wel wordt toegegeven dat er, in 
de onderwcrpclijke zaak qucstie was van een delict doch 
van ecu delict ter zake van 's Rijks middelen, waarvan 
dc kenuisnetning is opgedragen aan den burgerlijken 
regter , ook indien het militairen gold. Dc uitzondering 
center van het geslatueerde bij art. 188 (nu art. 186) 
der grondwet was niet do eenige , vermits ook in geval 
van een gemeeuschappclijk delict, (door militairen en 
parliculferen gepleegd) , de militairen naar aanleiding van 
art. 14 der bovenverineldo wet vau den 15° Maait 1815, 
door deu burgerlijken regter moeten worden veroordccld , 
en 

6°. dat uit dit alles volgdo dat het constitutioncel bc
ginsel , bij art. 188 voormcld voorgeschreven , geeue uil-
xonderiug gedoogde. 

PERSONELE BELASTING. 

6de grondslag. — Paarden. 
Een landboutver heeft vier paarden. Geeft er 

twee aan om te spannen voor een rijtuig op rie-
men hangende. Hij spant er wezenlijk niet meer 
dan twee voor zijn rijtuig, doch niet allijd de-
ze/fde twee paarden , maar ook de tivee andeie 
bij vervanging. — Deze landboutver is daarvoor 
wel en te regt beboet. 

De belastiagschuldige beweerdc dat er in deze geen 
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questic was, dat hij humor gelijktijdig met meer dau twee 
paarden voor zijn rijtuig op den weg zoude zijn 
geweest , maar alleen , dat hij niet allijd de twee zelfde 
paarden , inaar , bij afwisseling , ook met een derde zoude 
gereden hebben , iets waartoe hij meende allezins geregtigd 
te zijn , op de navolgende grouden : 

1°. omdat niet het houden , maar alleen het gebrui-
ken van paarden belast wordt , uithoofde het personeel , 
in het algemeen , eene belasting op het qehrtdk en niet 
op het bezil der goederen is , welk beginsel, vermeende 
hij , overal wordt gevonden , wauneer men de onder-
scheidcne grondslagen nagaat, waarnaar de personele 
belasting wordt gcheven , en dat zulks in het bijzonder 
ook ten aanzien der paarden het geval is , zoude moeten 
blijkeu uit art. 20 § 2 en § 3 a b c en uit § 4 der wet; 
en daar hij nu niet meer dan twee paarden te gelijk 
had gebruikt, zoo kou hij , hoezeer hij meer paarden op 
stal had , evenwcl, naar deze wijze vau uitlegging , voor 
niet meer dan twee in gebm.uk worden belast, terwijl, 
wanneer er nooit meer dan twee, gelijktijdig , door hem, 
voor zijn rijtuig worden aangewend , zoo als hier het ge
val geweest was , al zijne overige paarden , cn dus allijd 
hetzelfde getal beschouwd moest worden bij uitsluiting 
voor den landbouw gebezigd te blijven; 

2°. omdat, bijaldieu de wetgever had gewild , dat al • 
tijd met dezelfde paarden moest worden gereden , dit dan 
ook bij de wet uildrukkelijk zou zijn geboden cn de ver-
wisseling verbodeu , en er in het bescbrijvings-biljet eene 
bepaaldo opgave en omsehrijving zou bebbeu inoelen ge-
vraagdziju van de individuele paarden , die lot belastbaar 
gebruik worden aangegeven , terwijl thans alleen bij het 
beschrij vings-biljet wordt gevraagd naar het getal dier 
paarden , zonder omsehrijving van derzelver soort; 

3°. omdat de wet zelve de verwisseling vergund en 
zulks niet alleen bij afwisseling gelijk do Adminislratie , 
zoo als hij zeide , schecn le willen tocgeven , op grond 
van art. 27 § 4 , maar ook bij verwisseling, zoo als art. 
27 § 7 hem scbeen aantctoonen , zoo dat iemand , die twee 
paarden heeft aangegeven en er ook slechts twee heeft , dan 

http://gebm.uk
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eens nevens cen van zijne paarden hel paard van zijnen 
buuruiau en dan wcdtrzijn eigen paard kan voorspautieu ; 

4". omdat het ook met het doel der wet , volgens , 
hem , st rij den zou , die iu eenen anderen zin oplevallen ; 
daar dit doel is am de weelde eu niet den landbou w te be-
z waren , eu hetzelve geheel veiioien zou worden , wanneer 
men vau ieder paard, dat vau tijd lot tijd voor een rijluig loopt, 
de belasting vorderde , daar de meeste landbouwers althans 
in Friesland , gevvoon zijn paarden aan te fokken en deze 
ook voor het rijtuig moeten gedresseeid eu gereden wor
den eu 

5°. omdat het hier de toepassing geld! van eene slraf-
wet cn er dus ecu duidelijk verbod in de wet zou moelen 
staan , om hel zelve te kunnen imoepen. 

Tegcu deze argumculeu is, zoo van de zijde van het 
publiek Minislerie, als van die der Administrate aan-
gevoerd : 

1°. dat wel verre , dat uergens bij de wet ceue afwis
seling van paarden zoude zijn verbodea, bij art. 20 § 4 , 
wel uitdrukkelijk is vermeld , dal in de 3de klasse niet 
meer zulleu worden loegelalen , dan tivee paarden van el
ken land boa wer, ten minste 10 bunders bouwland in ei-
gen gcbruik hebbende, en dal de meet de re paarden in 
voege voortue/d qebezifjd iu de eerste klasse (voor geiuak 
of weelde 1 zulle vallen ; — dat dus iu het ouderhavig ge
val , «'oor op eene andere wijze gcbruik tc maken van een 
paard , hetwelk itilslnilcnd voor deu landbonw was , de 
vcrschuldigde belasting is gefraudeerd , welk beginsel on-
twijfelbaar verstei kt wordt bij art. 22 lilt d der wet , 
waarbij de vrijstelling van paarden voor den landbonw 
slellig wordt bepei kl tot zoodanige paarden , welke , nil-
slnilend voor deu landbonw zijn besleind , en die nimmer 
worden gebruikt onder deu zadel of voor rijtuigen , welke , 
of waarvan de zitbauken op veren of ook op riemen of 
andere vecrkrachlige of rekkende ligchamen rusten of 
haugen : 

2° . dat de bedoeling van den wetgever wel degclijk 
daarin gelegen was om de meerdere weelde of geiuak te 
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ireJFcn , daar het in der daad tot mecrder gcmak zoude 
verstrekkcu , indien men , in plaats vau bepaaldelijk e'en 
of twee paarden tc mogen bezigen , zoude mogen gebrui-
ken die men vcrkoos ; en 

3 ° . dat men art. 27 § 4 der wet slechts behoefde in 
tc zien , oin zich te overtuigcu dat dezelve geene afwis
seling van paarden gedoogde. 

Op deze gronden heeft dc Arrondissements-Rcglbank , 
zitling houdeude le Leen warden , in I wee gelijksoortige 
zaken bij vonnisseu vau den 17dcn Januarij eu 28sten 
Februarij 1839 , de hiervoren bedoelde belastingschuldi
gen, op grond van art. 39 der wet op het persoueel van 
deu 29sten Maart 1833 (Slaatstdad no. 4), vcrwezen tot 
de oplegging eener geldboctc , gelijkstaande met vijfmaal 
de geslokene belasting in hoofdsomen opceulen, en voorls 
in do geslokene belasting over het voile diensljaar ; welke 
vonnisseu in cassatie zijn bckrachligd bij arrestcn van 
den Hoogcn Raad van den 28slcn Mei en 18den Junij 1839. 

De Arrondisscments-Reglbank to Appingcdam , heeft in 
eene bij na gelijksoortige zaak den 28slen December 1839 
ecu tcgciiovcrgcstcld vonnis gewezen ; zij heeft namelijk een 
geneesbeer niet boelschuldig bevondeu , die , volgens de 
bevoegdhoid item bij § 3 a van art. 20 der wet toegekend , 
twee paarden in de 2de klasse had aangegcvcu , doch 
niet altyd dezelfde paarden daartoe deed dienen , maar 
bij afwisseling drie paarden voor ziju rijluig op rieinen 
gebruikte ; doch de Administralie , zich vau dit vonnis in 
cassatie voorzien hebbende , is hetzelve bij arrest van 
den Hoogen Raad van den 24sten Maart 1840 vernietigd 
en de geneesbeer verwezen , in dezelfde penalitcilen als 
bij bovengemelde arrestcn aan de daarb'u bedoelde land
bou wers zyn opgelegd. 
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ACCIJNSEN. — GEMAAL. 

Volgt uit de bepaling van art 22 § 2 der 
wet op het gemaal van den 2dsten Maart 1833 
(Staatsblad No. 3) dat het plaatsen van strepen 
met rood krijt op een accijns- of consent-biljet, 
door eene dadelijke en onmiddellijke mating van 
het uitgestort graan moet worden gevolgd, en is 
het houden van een uit twee afdcelingen zamen-
gestelde loestel, waarin het ter mating bestemde 
graan wordt uitgestort, bij de wet verboden? 

Zoo als dit ook'nog op andere plaatsen gevonden wordt, 
bestaat er in zekcro gemeente derj Provincie Gcldcrland, 
cen korenwindmolcn , met twee boven elkander geplaatste 
door eeno schuif met elkander in verbaud gcbragto mo-
lenkaren. (1) 

Op dien molcn was , bij do visilalio der amblenaren , 
voorbauden , onder andercn eene partij van 205 ponden 
ro«ge in vier zakken gemerkt A. II., gedekt door een 
accijns-kwitanlie , welk biljet met tweo roode strepen was 
gemerkt geworden , ten blijke dat reeds twee zakken yan 
die partij op de molenkaar waren uitgestort; dat op de 
ondersle kaar zich eene andere parlij rogge in staat van 
nialing bevond cn de rogge uit dc twee zakken gemerkt 
A. H. gestort was op een daarboven geplaatsten bak of 
molenkaar. 

Be Arrondissements - Reglbank le Arnhem heeft des-
wege , bij vonnis T a n den 21sten September 1839 , deu be-

(1) Men Tcrstaat onder den naam van molenkaar bet voor-
wcrp, waarop het uitgestorte graan, door dc stcenen gebroken 
en tot meel gemalen wordt. 
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doelde molenaar, op grond van ait 22 § § 2 en 4 en 
art 20 § 4 der bovenaangehaalde wel veroordeeld in eene 
boele van y'410: en bij ouvermogen lot eene gevan<»enis 
van Iwee maanden , doch het I'rovinciaal Gereglshof vau 
Gelderland lieeft, op het daarvau ingesteid hooger beroep, 
dit vonnis, bij an est van den l'lden December daaraanvol-
gende vernieligd en den bekeurdeu molenaar oniheven 
van alle reglsvervolgingen , op de navolgeude gronden : 

1° Dat er geene wettelijke voorschrilten bekend ziju, 
nopens de iurigtingen der korcnmolciis en het dus ook 
niet verboden is oin ecu tweede molenkaar, iu voce als 
zulks op den bewusteu molen is geschied , iulerigten ; 

2° dat hel uit de woorden van art. 22 § 1 in verband 
met §4 van dalzelfde arlikel der wel op bet gemaal blijkt, 
dat bij het ter mating uitstorteu van elken zak graan in de 
molenkaar eene streep met rood krijt op het dubbel van 
het accijiis-biJjet moet worden geplaalst, terwijl bij de 
4 § bovengemeld is bepaald, dat ongemalen graan, met 
een gestieepl biljet zal worden beschouvvd als gebeel met 
geen biljet gedekt te ziju ; zoodat de molenaar de forma-
lileit van het strepen van het biljet heeft vervuld , juist 
op het tijdslip, waarop hij , volgens de wet, daartoe ge-
houden was ; 

3". dat alzoo bij het bestaan cener niet verboden inrig-
ling van meer dan eene boven elkander , iu vocge voor
schrcven , geplaatste molenkaren , dc voorzegde wettelijke 
bepaling , die geen onderscheid maakt, tusschen verschil-
lende in den molen geplaatsle karen , alleen kan worden 
verstaan in dien zin , dafde molenaar bij het uitstorteu 
van het graau in eene dezer molenkaren , onverschillig 
welke, verpligt is, het accijns-biljet met de roode streep 
te voorzien ; 

4 . dat bijaldien dc boven kaar, of bak niet konde 
beschouwd worden als met de cigenlijk gezegde kaar cen 
geheel uiltemaken , maar als eene op zich zelve staandc 
inrigting moest worden beschouwd , alsdan ook het ge-
bruik daarvan, onwetlig en ongeoorloofd zoude moelen 
zijn verklaard, vennits geene uilstorting van graau op den 
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molen , uit dc zakken , bij de wet is veroorloofd buiten 
die , welke plaats heeft in de molenkaar ter moling; cn 

5°. dat de wet niet bepaaldelijk of uitdrukkelijk voor-
schrijft , dat het plaatsen vau strepen met rood krijt op 
het accijns- of consenlbiljet door eene dadelijke enonmid-
dellijke inaling vau het uitgeslorte graan inoet worden 
gevolgd-

De Adininislralic zich tegen dit vonnis in cassatie voor
zien hebbende , heeft de Hooge Raad , bij arrest van den 
13en Mei 1840 . deu gedancn eisch in cassatie onlzegd en 
het vonnis van hel Provinciaal Gercgtshof in Gelderland 
gemainliucerd. 



9 G 

PROCESSED - VERBAAL. 

Kan eene cordentieuse zaak in regten worden 
vervolgd , wanneer het proces-verbaal nietig is , 
en mag de Administratie in zoodanig geval hare 
aclie door getuigen bewijzen ? 

In de Pnmncie Ovcrijssel is, op den Uden Maart 183? 
door eenige amblenaren van 's Rijks belastingen, een pio-
ces-verbaal opgemaakt , wegens aauhaling yan een pak 
fraudulcus ingevoerde goederen , op het terrain yan toe-
zigt , bij art. 177 der algemeene wet van den 26slen Augus
tus 1822 , oinschreven , in wclk stuk de yerbalisanten 
hadden vcrzuimd de plaats tc yermelden , ahvaar dc aau
haling is geschied; eene formaliteit uitdrukkelijk gevor-
derd bij art. 234 der evengemelde wet. 

Dc Arrondissemeuts-Regtbank te Almelo, heeft bij 
yonnis yan den 24steu December 1839 , aan de Adminis
tratie haren eiscb onlzegd, met condemnatie tot tcrug-
gaye yan het aangehoudeno , yergocding yan kosten, 
schade en intercsseu , mitsgaders iu de kosten der proce
dure , op grond : 

1°. dat de plaats der aanhaling bij het proccs-vcr-
baal niet was opgegeven , terwijl de yermelding daarvan 
tot die cssentiele zaken zoude behoorc t , welker oaimissio 
de nietig vcrklaiing van dcrgclijk stuk moest ten gevolge 
hebben , en 

2°4 dat hel proces-verbaal van onwaarde zijnde , door 
geen ander of nader bewijs kan worden aangcvuld , het
geen daarenboven, volgens dc Regtbank, slrijdig zoude 
zijn met deu inhoud van art. 239 , tweede § van mcer-
gemelde algemeene wet. 

De Administrate is van dit vonnis gckomen in hooger 
beroep|bij het Provinciaal Gereglshof van Ovcrijssel en 
yerzocht , nadat het proces-verbaal van bekeuring was. 
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voorgclczcu , om tot het doen faooren van getuigen le v, or-
den tocRelalcn. . . . 

De bcklaagdo heeft zich echter hier tcgen dadclnk ver-
set, bovcrende dat ecu belioorlijk proces-verbaal in zake 
der in- en uitgaande regtcn en accijnsen , de grondslag 
van alle aclie behoorde tc ziju; dal het in deze voorge-
bra-tc proces-verbaal was nietig ; dat er alzoo geene ver
volging konde plaats hebben eu by gcvolg ook geene g c 
tuigcnUkonden worden gehoord. . • 1 / 2 „„,„ 

it stelscl is door hot cvcngcmelde Provmciaal Geregls
hof. bij arrest vau deu 2den Mei 1840 aangenomen , dock 
te»en welk arrest dc Administratie zich in cassatie beclt 
voorzien en tot verdediging barer zaak voor den Hoogcu 
Raad dc navolgendo gronden aangeyoeid : 

1-. dat uit den inhoud van art. 233 der d.kwijl. aan-
gehaalde algemeene wet, blijkt.dat er geene noodzakelyk-
heid bestaat om alleen bet proces-verbaal als grondslag der 
vervolging tc beschouwen , daar die bepaling geheel fa-
cuhalief is , zoo als ook hel Hof van Brussel , by arrest 
van den 15den December 182G , heeft udgevvezen ; 

2° dat de woorden bij art 239 gebezigd: »het pro-
»ces verbaal levert or Z I C H Z E L F geen bewys op, ten 
stclli<;stc aanduiden, dat het proces-verbaal wel is cei, 
middel van bewijs, maar niet hot eeu.ge, hetwelk ten 
grondslag moet s'trekken , en dal hetzelve voor aanvulling 

3" dat art 428 vau het wetboek lan strafvordenag 
het getuigenbewijs onder de wellige bewijsmiddelenplaatst 
eu art 429 bepaalt , dat deze bewijsmiddelcn, zoo wel 
op zich zelve afzouderlijk , als ondeiling vcrcemgd , tot 
daarstelling vau regterlijko overturning diencn ; waaru.t 
dus klaarblijkclyk volgt, dat het Provincial Gere; tshof 
vau Overijss'el , de bovenstaandc wetsartikclcn heelt gc-
schonden en der Administratie heeft yerstoken vau een 
wettig middel van bewijs. • . . 

Bij welke molivcn nog door het Pubhek BiULstene by 
den Hoogen Raad is gevoegd : 1'. dat Let systhema , 
dat Keen proces-verbaal, wanneer daaraan lets outbreekt , 

" r i> 
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door getuigen vcrhoor of andere bewijsmiddelen zoude mo
gen worden aaugevuld , zou lciden tot de gevolgtrekking , 
dat een louter verzuim in eene acte vau ondnraeschiite 
amblena. cn , de sliaffeloosheid der misdrijven zoude ver-
zekeien, al mogten die misdrijven ook beboorlijk kunnen 
worden bewezen : welke sidling , bij een vroeger arrest 
van den Hoogen Raad van den 17 Junij 1839 , in eene 
zaak , de sledelijkc belastingen bctrelfende , aangenomen 
zijude , dezelvo niel minder waar is in zaken van Rijks-
belaslingen; 

2°. dat de algemeene wet van den 2(>sten Au». 1822 
geen aaulciding geeft, om le veronderstclleu , °dat de 
fraudes allijd bij proces-verbaal zullen moelen woiden 
geconslalecrd eu alleen daardoor zullen kunnen worden 
bewczen. Art. 233 lock spieekt veron.lcrslellenderwijzo 
» W A I H E E K de misdrijven worden geconstaleerd bij pro-
cessen verbaal ' en dan wordt in dit en de volgende arli-
kelen gelccrd , hoe in dat geval de processen-verbaal be-
hooren le worden ingerigt; 

3°. dat art, 239 , 3dc allinea , in eenen gezonden zin 
geene andere beleekenis kan bebbeu , ilan dal, zclfs in 
bet geval dat , bij bet opmaken van een proees verbaal , 
zoodanige lormaliteilcn zijn verzuimd , als slrekken moe
ten om de geloofwaardighcid daar van te vcrzekercn , als 
bet slechts door eenen amblenaar is opgemaakt, of 
het niet beeedigd , of de registratie verzuimd is en het 
daardoor eene date certainc mist, dat ook dan nog het out-
brekende bewijs kan worden gcsuppleerd , waaruit men 
a fortiori kan afleiden , dat de kleindere omstandigheden , 
als daar zijn vermelding van kwaliteiten , en de juisle 
tijd eD plaats der bekeuring, even zeer door getui«en 
kunnen worden bewezen. — In de bij het artikel bedoel
de gevallen, levert bet proces-verbaal dan gecu bewijs 
meer op, lot dal het legended is bewezen, maarde repter 
moet, buiten, doch in vcrband met hetzelve, oordcelen 
of het gerelaleerde feit behoorlijk bewezen is; en zoo ook 
moet ,n een geval als het onderwerpelijke , ten aanzien 
van de met, of niet duidelijk vcrmelde omstandi^heid , 

http://amblena
http://cn
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de regter zijne overluigiug , volgens de algemeene regelert 
omtrent hel bewijs , uit de verklaringen der getuigen ont-
leenen ; eu 

4°. dal niet slechts de algemeene wet het getuigenbewijs 
toelaat, maar bovendien art. 247 uitdrukkelijk naar het 
Code d'lnstruction Criminelle (1) verwijst, en art. 190 
van dat Code het geluigeu verhoor tot bewijs van wan-
bedrijven ud mi 11 cert en voorsckrijft. 

De Hooge Raad der Nederlanden heeft bij arrest van 
den 31slen Augustus 1840, het arrest vau het Provinci
aal Gereglshof van Overijssel van den 2den Mei te voren , 
vernieligd , en de zaak ten principale (namelyk de beoor-
deeliug over de welliglieid of onwettigheid der aauhaling 
zelve) gerenvoijecrd naar het Provinciaal Geregtsbof van 
Gelderland ; waardoor alzoo is nitgevvezeu , dal bij onvol-
ledigheid of nieligbeid vau een proces-verbaal van be
keuring , bet aauvullen vau deze ouvolledigheid of nietig-
hcid door het verhoor vau getuigen kan geschieden. 

Ofschoon deze nilspraak gunstig voor de Administratie 
is uitgevalleu , is dezelve echter , door het verzuim eener 
bij de wet voorgeschrevene formaliteit, iu langdurige en 
kostbarc procedures gewikkeld geweest. Men kan der-
halve bij het opmaken van processen-verbaal van bekeu-
tin° , met niet te veel attentie te werk gaan , cn zorg 
dragen , dat de formaliteiten , bij bet 2Isle hoofdsluk der 
algemeene wet voorgesclueven , naauvvkeurig worden ver-
vuld , waartoe de Redactie de vrijheid neemt den Ambtc
naren de naleziug en opvolging aautebevelen van de 
aantcekeuingeu, omtrent de opmaking en iniigling van 
processen-verbaal of relazen van bekeuring , in zaken van 

(1) Deslijds nojj in werkinjj. 
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ill en uitgaande regten cn accijnsen, te vinden op bladz, 
75 ran bel Jaarbockjo van 1840. 

Ia bij overtreding van belaslingwelten 
vereeniging van straff cn geooiloofd. 

Vele ambtcnaren zijn Tan oordeel , dal wanneer meer 
dau ecu artikel Tan eenige bclastingwct overtrcden is cn 
daar op Terscliilleudo slraffcn ziju yastgestcld , iu zooda 
nig geval , bij bet proees-Tcrbaal van bekeuring alleen de 
lioogste straf kan worden in aaunicrking genomen , en 
voor zoodanige overtreding alleen , de bekeuring kan 
worden aangezegd. 

Ook do reglsgeleerdcn , die als verdedigers voor de 
bekcurden optrcden , zijn gewoon deze stelliug aan te voe-
ren cn in bet bicede le verdedigen , zicli berocpendo op 
den regtsrcgcl, welke leert , dat de misdrijven vau inin-
dcren aard , door de groolcren worden te niet gedaan 
(delictum, majorum absorbil delictum minorvm); terwijl 
ook art. 365 van het voormalig Fransch wetboek van 
strafvordering (Code d'lnstr. Ctiminelle) dat gcvoelen 
schijnt te bevestigen , als bepalende hetzelve , dat wanneer 
iemand overluigd is geworden , van meer dau van cewe 
misdaad of wanbedrijf, allcenlyk de zwaarsle straf zal 
mogen worden opgelcgd. 

Doch zij , die deze stelliug vaslhoudcn, verliezcn uit 
het oog , dat de bclasiiugwetten , to beschoiiwcu zijn , als 
speciale iiscale wellcn , welke, in hare bijzondcrheden , 
soms kunnen afwijken , van de algemeene regelen van 
bet strafregt, en in zulk cen geval dan ook derogeren 
aan gelijksoorlige bepalingen , zoowel van het wetboek 
van strafregt, als van dat van strafvordering, 

Dit gevoelen is dan ook aangenomen bij een arrest van 
•Jen Hoogen Raad van den 7den Januarij 1840 , bevesti-
gende een arrest van het Provinciaal Gercgtshof van Gel
derland , en daar door tevens ceil vonnis der Arrondisse-
ments-Regtbank van Arnhem, waarbij ceu koreninolcnaar 
was vcrvtezeu in dc naTolgciidc boelen , te weten : 
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1°. in eeno boete T a n / 25,00 , bij toepassing van § 2 
van art. H der wet op het gemaal van den 29stcn Maart 
1833 [Staatsblad no. 3), als hebbende geene aangifte 
gedaan van het bij zijnen molenknecht bewoonde huis; 
° 2°. in eene boete van /340,00 , bij toepassing van de 
artikels 26 eu 24 der evengeuocmde wet, voor het in dat 
huis voorhanden hebben van ougedekt bclastbaar graan ; 

3 ° . in eene boele van /50.00, ouveruiinderd de con
fiscate van bet vervoerde meel, bij toepassing van art. 59 
§ 1 en art. 60 dier wel, voor.bet zelfs vervoercn vau graan 
van zijnen molcn , eu eindelijk ; 

4°. in eene boele van / 40,00, bij toepassing van art. 
59 § 2 en 60 derzelver wet , voor evengeineld vervoer te 
hebben gcdaan zonder het vereischle consent-biljet. 

Boveu eu behalve deze straffen was de bekeurde mole
naar , ingeval van onvcrmogen om de boele le belalen, 
veroordeeld : 

1°. tot eene gcvangenis van 14 dagen , bij onvermogen 
tot betaliug der boete van / 25,00 ; 

2°. tot eene gevangeuis van 9 maanden, bij onver
mogen tot betaling der boete van / 340,00 ; 

3% tot eene gevangeuis van 6 wekeu , bij onvermogen 
tot betaling der boete van / 50,00; en 

4». tot eene gevangeuis van eeue maand , bij onver
mogen tot betaling der boete van / 40.00. 

lutusschen zou er welligt onderscheid behooreu te wor
den gemaakt , tusschen do cumulatio van gcldboelen en 
van gevaugeuisstraf, omdat de eerstgenoemde zouden kun
nen worden gerekend opgelegd te worden, len behoeve 
van cen afzonderlijk ligchaam ('s rijks schatki.st) , en als 
' t ware , ten voordecle eener civielc partij , terw ijl dc laatst-
gcmelde het gevolg is van de publieke aclie , namens de 
bclcedigdo maatscuappij ingesleld. Gelijk zulks het geval 
zou kunnen zijn, bij de toepassing der gevangenisstraf 
wegens verboden invoer, wanneer die overtreding ge-
paard was gegaan , met beleediging van ambtenaren , re-
sistentie of dergelijke. 

Dit onderscheid schijnt dan ook bij onze nienwe wet-
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geving in aclit le zijn genomen , alzoo bij art, 207 van 
iiet Ned. wetb. van strafvordering , in § 2 dezelfde bepaling 
als in het Fransche voorgemeld art. 365 , omtrent het 
niet cumuleren der straffen , voorkomt, doch waarbij 
tevens in de laatste zinsnedc wordt gezegd : » de bepaling 
» van bet tweede lid is niet toepasselijk op geldboete en 
» yerbcurdvcrklaiiiig van bijzondere voorwerpen." 

Door deze nadere welsbepaling mag men het dus voor 
uilgemaakt houden , dal de vraag aan het hoofd dezes 
geplaatst, voor geene andere dau toestemmende beant-
woording valbaar is: want hetverdienttevens opmerking , 
dat de overtredingen hier voren vermeld , hegaan waren 
onder het behecr van hel Code d'Instruction Cfiminelle. 

Doch al bestond deze welgeving nog , en al ware de
zelve bij bovengemeld artikel van bet wetboek van straf
vordering niel gewijzigd , dan nog zou het , naar hel 
oordeel der Iledaclie , eene verkcerdc haudeling zijn , 
wanneer ambtenarcn verbalisanlen zich reeds, bij het 
opmaken van het proces-verbaal mctdc mcerdere of min-
dere strafbaai heid der ondcrscheidene begaue overtredin
gen inlielen; want uiet alleen zonden, zij zich bij deze 
beoordeeling kunnen vergisscn , maar bet geval zou kun
nen voorkonien , dat juisl die contraventie , waarop de 
zwaarstc straf gcsteld was , uithoofde , bij voorbeeld , van 
onbewczenbeid , weg viel , waardoor alsdan de geheele 
aclie zou kunnen gevaar loopcu. 

Del is dus hoogstens aanleraden , dat men zich al-
leenlijk bepalc bij het naauvvkenrig constalereu der 
ondcrscheidene overtredingen en bij de aanzegging dat 
de bekeurde vervallen is in de verscbillende straffen 
en boeten op elk dier overtredingen bij de wet vaslge-
steld ; — latende de beoordeeling en de toepassing dier 
straffen aan den bevoegden regter over. 
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G E S L A G T . — V I S I T A T I E i V . 

Op bladzijde 99 en volgende vau den vorigcn jaargang 
van dit Jaarboekje vind men de vraag: «of de amblcna-
»ren van de accijnsen , bij bet doen eener visitatie , op grond 
»van art. 3 der wet vau den 2den Januarij 1832, in de 
»woning van eenen parlicnlier, waarin zij met grond ver-
»mocden , dat eenige slagiing ler sluik geschied , of eenig 
»ler sluik geslagt of nog oiiafgehakt vee zich bevind , 
»nog bovendien geautoriseerd cn gead-dstcerd behooren te 
»zijn , zoo als bij art 2i)0 der algemeene wet is voorge-
»schreven" o irKi l i f in beautwoord, en zulks op grond van 
een arrest van bet Piovinciaal Gereglshof van Zeeland , be-
nevens een vonnis van de Arrondisseinents-Regtbank te 
Rotterdam , bekrachligd door het Hof van Holland , beide 
aldaar vermeld: — wordende in het slot van dit artikel 
aaugemerkt, dat dit bcginsel (van non adsistentie) der-
halve mag gerekeud worden , (bans tc zijn uitgemaakt. 

Toen het arrest van den Hoogen liaad , vau den 2-4sten 
Maart 1840, was bekend geworden, waarbij beslist is , dat 
tot zoodanige visilalien wel degelijkde bedoelde autorisatie 
en adsistentie noodig is, kwamhetrelen en ook mij voor, 
dat de bovenbedoelde aanmerking niet alleen kwam te 
vervallen , maar dat zelfs bet tegeuovergesteld beginsel 
behoorde te worden aangeuomeu. 

Ialnssehen is hel inij underhand gebleken, dat de vrij 
algemeene opvalting als of bij dal arrest bedoeld was, dat 
tot alle zoodanige visilalien hoegenaamd , zoo wel bij dage 
als bij nachte, de gemelde autoiisatie cn adsistentie zoude 
benoodigd zijn , geheet verkeerd is en dat in legended de 
magtiging alleen vereischt wordt bij nachtelijke visitatien , 
dal is, na zoui ien ondergang en voor zonuen opgang. 

Dat deze opvalting juist is . blijkt uit het volgende : — 
Rij twee gelijksoorlige vonnisseu do >r de Arroudissements-
Reglbank le Zutphen gewezen , waren twee beklaagden , 
wegens zoodanige weigering van visitatie vrijgesproken , 
op grond , dalde verbalisanlen van de bedoelde magliging 
niel waren voorzien geweest , terwijl de regler zich bij 
die vonnisseu, tevens beroepeii had op het vorengemeld 
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arrest van tien 24sten Maart 1840. Op hel door de Ad
ministrate ingeslcld appel zijn echter deze vonnisseu ver-
nictigd gcworden , bij arrcsl van het Provinciaal Geregls
hof van Geldorland vau den 2deu Julij 1840 , op grond , 
dat het mecrgeinelde arrest van den Hoogen Raad allccu 
leu doel had dc nachlelijke visilalien ; waar uit volgdo , 
dat men voor eene visilatie bij dag (gelijk iu beida zakon 
het geval was geweest) niet beliocl'dc geautoriseerd uocli 
geadsisteerd te zijn. 

Toen deze zaken op dc door de bckcurden ingcstelde 
cassalic den 9dcn September 1840 voor den Hoogen Raad 
wcrdcu bchandeld, is door het publiek Miuisterio , onder 
andercn aangevoerd : 

1°. dat bij bet arrest van den 24stcn Maart 1.1. door 
deu Raad was beslist , dat art. 3 der wet vau deu 2deu 
Januarij 1832 dc aulorisalie cn adsilentio van deu Kan-
tou-Regter niel vercischt voor bet doen der visitatieu in 
questio ; 

2°. dat men dit gevoclen wel had bestreden , en zich 
beroepen op art. 200 der algemeene wet, en beweerd had, 
dat door gezegd art. 3 daarin geene verandering was ge
maakt , en mcende alzoo, dat dc algemeene wet zoude de-
rogcrcii aan de speciale wet, doch dat die stelling eene 
dwalin" is , en men eerder zoude kunnen aaunemen dat 
de speciale aan do algemeene wet dcrogeerde; — zoodat 
op grond van art. 11 der wet op het geslagt van den 2den 
Augustus 1822 (Staatsblad no. 31) , cn van art 3 der boven 
beroepen wet van den 2den Januarij 1832, bet publiek 
Ministerie concludccrdo tot verwerpiug ran de beido voor-
zieningen in cassalio. 

In deszelfs zitting vau den 20sten October 1840 heeft de 
Hoo»cn Raad , overeenkomstig dc evengemelde conclusion , 
de beide beroepen in cassalie verworpen. 

Men mag het diensvolgens thans voor stellig uitge-
maakt houden , dat de bedoelde autorisatie en adsistentie 
alleen voor nachtelijke Tisitalieu en geenzins ookTOordic, 
welke bij dage geschieden , vcreischt wordco. X. 
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E E R S T E A F D E E L I N G . 

PANDEN , AAN DE PEILING E N VISITATIE DER. 
BEAMBTEN ONDERWORPEN. 

§ h 
Opgave dezer panden. 

Volgens art. 9 , 19 en 24 der wet op het zout van den 
21steu Augustus 1822 (Staatsblad no. 35) , zijn aan de 
peiling eu visitatie der amblenaren onderworpen : 

a. de pakhuizCU cn bergplaalscu vau ruw zout cu pckel 
der handelaars in bet groot. 

b. de zoulzicderijcn , pakbuizcn cu bcrgplaatsen derzout-
zicders. 

c. de huizen, pakhuixen en bcrgplaatsen der grossiers 
in /out , voor den accijns doorloopend crediel genie-
tendc (1). 

Ten aanzien der onder a , b en c bovcngemclde ]oka-
lcn , wordt verstaan dat ook de woningon of andere 
gebouwen of lokalcn , welke door deui en , vensters , trap-
pen of dergelijke met eene zonlzicderij , zoulpakhuis of 
zoutbergplaals gemcenschap bebbeu , mede aan do visilaiie 
cn peiling der beamblen onderworpen zijn, met die uit-
werking, dat het daarin bevondeu zout of pckcl zal 
worden gerckend tc behooren lot , cn deel uit te maken 
van den iu die zoulziederij , pakhuis of bergplaals op te 

(1) Zoodat de panden o f w i n k e l s van w i n k e l i e r a in g e r u f J W e r d 

vetaccijnad z o u t , niet aan dc j i e i l i ng z i j n nnderwor] ien . 
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nemen voorraad. (Art. 2 der vet van den 2den January 
1832, Staatsblad no. 2.) 

d. de pakliuizen , zolders , kclders en andere bergplaat-
seu van het zoul van zoodanige vrinkeliers , als welke , 
uit krachte vau het Rcglement, gearresteerd bij Ko-
niuklijk Besluit van deu lOden Junij 1825, no. 53 
(Verz. no. 72) zijn geadmitteerd tot tien verkoop van 
ruw zout in bet klein , naar aanleiding van art. 31 
der bovenberocpene wet. 

e. de bcrgplaalsen van het zout aau boord van hating* 
buizeu en visschers van kabeljaauw eu labberdaan , 
•vrijdom vau den accijns genieleude voor bet zout , 
hetwelk tcu dienste dezer visscberijen , op den voct 
van het bepaalde bij het Reglemcnt, gearresteerd bij 
Koninklijk Besluit van deu 30slcn Mei 1817 , no. 1 
(Ferz. 1826, no. 167) gebruikt wordt; zoo mede dc 
pandeu , erven , wcrven en andere bergplaatsen , al
waar bel zoul ten dienste der even vennelde vissche-
rijen , door of vau wege de reedcrs geborgeu wordt. 

f . de geadmilteerde pakhuizeu of berg[>laatsen van dc 
wiukeliers in ongeiafliueerd zout, bestemd ten dien
ste der op de zeeplaatsen en zeestranden van het Rijk 
gevestigde visscherijen van verschen of zoogenaamden 
steurhating ; als zoodanig geadmitteerd , uit krachte 
Tan hel Reglemcnt, gearresteerd bij Koninklijk Besluit 
yan deu Sslen September 1841 (Staatsblad no. 32 , 
Verz. no. 151). 

§ 2 

Vervolg van § 1. 

Desgelijks zijn locgankelyk en aan hel onderzoek der 
ambtenarcn onderworpen de bergplaatsen van het onge-
rafftnceide zout, hetwelk nil krachte van het Reglemeut , 
gearresteerd bij Koninklijk Besluit van den lOden Junij 
1825, no. 52 (Ferz. no. 72) wordt ingeslageu in fabrij
ken cn trafijken , naar aanleiding van § 2 van art. 31 
der meer aangebaalde wet van den 21sten Augustus 
1822 , te welen , in ; 
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Ansjoviszouterijen. 
B leaker ijen. 
Chlorineverbindingen (voornamolij k <liensti<j Toor tie 

kuustbieekerijen en. het witinaken van gekleurde of 
gedruklc loiupcn). 

Glasblazeryen. 
Glauberzou I fabrijken. 
Huidenzoulei yen (Jiclzij al dan niet met eene looijerij 

gepaard gaande). 
Karoltenfabrij ken. 
Katoendrukk erijen. 
Koperplelterijen, 
Leerlooijei ijen. 
Loodsutkerfabrijken. 
Merknriaalslokerijen. 
P apierfabr ij ken. 
Plateelbakkerijen. 
Sal ammnniaefabrijken. 
Snuifmolens. 
Soudafabrijken. 
Steenbakkerijen. 
Tabaksfabrijken. 
Tegelbakkerijen. 
Tinzoutfabrij ken. 
F' ellenbloolerijen. 
Vitrioololle- en overzuurde zeezoutgeestfabrijken. 
Ziederijen van zachle %eep , in plaatsen alwaar alleen 

zoet water is , on eintlelijk 
de lokalen , waarin wordt geborgen het zout, ten gebruiko 
als behocdmiddel tegen de vervuring van bet hout, tus-
sclicn tie inbouten van aan le bonwen zeescliepen , inits-
eaders de lokalen , waarin het vermengde zout wordt op-
gclegil , bestcmd voor bemesting der landen of tot voeder 
van bet vee eu waarvoor krachtens de wet vau den 24sten 
Deceinb. 1829 (Staatsblad no. 76) accijns-vrijtlom wordt 
genoten. 

De toegang lot alle de vcrmcldo fabrijken, trafijken cn 
bergplaatsen is alleen iu zoo ver aan de amblenaren ver-
aund , als noodig is om zich te ovcrtuigen dat het zout 
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len dienste derzelve ingeslageu , behoorlijk worde ver-
mengd (1) , en. werkclijk lot het beslcuidc einde wordt 
gebezigd en zich tc vorzekeren dat van de veilcende gunst 
op gcenerlei wijze misbriiik wordt gemaakt. (Res. van 
den 31sten Mei 1830, no. 49, Ferz. 88, toeg epast op 
ail. 2 vau het in dcii aaiilief dezer § beroepen Re»ienicutj 

T W E E D E A ¥ D E E L I N G. 

BEPALINGEN E N VOORSCHRIFTEN, B E T R E K K E -
LIJK. DE PEILINGEN VAN ZOUT IN IIET 

A L G E M E E N . 

§ 3. 

Afzonderlijke peilrollen voor elke bergplaais. 

Do Administratie heeft de bevoegdheid , om voor ieder 
gebouw , pakhuis , kelder , zolder of ander lokaal , dic-
nende tol bergplaais van zout , eeno afzonderlijke peilrol 
ol' peilrekcning te doen houden. (Art. 2 der wet van den 
2den Januarij 1832, Staatsblad no. 2). 

§ 4. 

Peilrekening le houden. 

De uitslag der peilingen moet worden opgenomen in 
peilrollen [model no. 14 accijnsen). De plaats gehad 
hebbende iu- en uitslagcn worden in cens daarop ingc-
schreven en dezelve, hetzij voor, hetzij na de peiling, 
len kantore van den Ontvanger door de bcambtcn , uit het 
register (model no. 2, accijnsen) opgenomen. Na de 

(I) O m l r e n t dc wi j ze dezer vermenging raadplcge men de 

Hand le id ing b ladz . 6 7 van hot b i jwerk in het Jaarbonkje van 1838 

en het ve rvo lg b ladz . 1 van dat van 1829. 
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peiling worden de bewijzen van inslag ingctrokken. 
(Resolution van den 20slen Julij 1824, no. 120, Fern, 
no. 107 cn vau den 15den October daaraanvolgende , no. 
109, Ferz. no. 152). 

§ 5 -
Fervolg van § 4. 

Wanneer , om bijzondere omstandigheden , de Contro
leurs , de peilingen aan de opmaking cn afsluiting der 
rekening door den Ontvanger lalen voorafgaan , is het 
doelmalig , dat de rekening slaande do peiling worde op
gemaakt en afgesloten. In alien gevallo , moet, bij be
vinding van boctschuldige over- of ondermaat , do bekeu
ring dadelijk plaats hebben en daarmede geene dagen of 
weken worden gevfacht, (Res. vau den 7den Aug. 1840 , 
no. 92, Ferz. no. 102). 

§ 6. 
Fervolg van § 5. 

Na volbragte peiling wordt opgemaakt een bewijs van 
peiling, (model no. 15 accijnsen) , waarvan een cxem-
plaar aan den bclangbcbbenden haudelaar , zoutzieder of 
grossier wordt uitgercikt. 

Het is noodcloos , om , zoo als op sommige plaatsen 
pleeg to geschieden, uilgewerkte processen-verbaal van 
bevinding op te maken: het gemelde peilbewijs is vol-
doende. Alleen ingeval van ontdekking vau boetschuldigo 
over- of ondermaat komt bet opmaken van cen proces-
verbaal , en dau wel van bekeuring, te pas. (Res. als 
boven). 

§ 7-
Wijze van opneming van het zout bij peiling. 

Dc verificatie van bet voorhanden zijnde zout moet bij 
voorkeur geschieden door middel van cubieke meting , 
ten zij er redeuen vau kwade trouw mogten bestaan , die 
eeno naauwkeurige weging zouden vorderen. (Res. van 
den 22slen Januarij 1824, no. 82, Ferz. no. 15). 
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Hier achter onder de bijlagen lilt. A fa m e t uityevverkte 
voorbeelden aangewezen op welke wijze de bedoelde cu-
biekmelmg het ccuvoudigsle en zekerste geschieden kan. 

Wanneer by cnbiekmeling eene over- of ondermaat 
bevondeu wordt en do belangbebbende met dezen aiblag 
geen genocgen nccmt, moet er dadelijk tot eene juiste 
weging worden overgegaan. I„ dat geval komen de kos-
eu der cubiekmelmg nimmer ten laste vau den bclaua-

hebbende. (Res. van den lOdeu Febr. 1829, no. 58 (1). 

§ 8. 
Fan de kosten op de peiling vallende. 

He kosten op de peilingen in de bergplaatsen van zout 
gevallen, b yvcn voor rekening van de Administratie en 
worden uit het fonds van 17 per cent betaald, overeen-
koms .g tie bestaande voorschriflen , na liquidate bij do 
Hoofd-Administratie en ingevolge autoiisatie , in den re-
wonen vorm , op den staat no. 73 gebragt. In dat geval 
mogen de wegers slechts de gewone wceglooneu, zonder 
verdere kosten, ten laste van bet Rijk brenaen 

Ingeval bij de peiling en verificatie van genoemde ber«-
plaatsen de Denuding zoodanig is, datdesvvege, luidens 
& 11 boete verbeurd is , komen de kosten ten laste van 
den bekeurde. Wanneer echter die kosten niet krachtens 
een regterlyk vonnis of ingevolge aangegauo transactie 
kunnen worden ingovorderd , worden dezelve bij bet op
maken van den repartitie staat, als gewone en buite,Je-
wone kosten van deu opbrengst der verbeurde boele of 
h e t bedrag der som , waarvoor is getransigcerd, afretrok-
ken. (Res. van den 28sten Febr. 1826, no. 7, Ferz 
no. 33). 

In het geval dat de kosten der peiling, ten lasle van 
den bclangliebbende komen, moeten dezelve over de <re-
heele in peil bevondene hoeveellieid en dus niet enkel 
over de bevondene over- of oudermaat berekend en dade-
<r V o o , ' l e m i n S e v o r < , e l d wmtaa, (Res. van den 12deu 
Mei 1824, no. 64, Feiz. no. 63). 

(1) Niet i n do V c r z a m e l i n g geptaaut . 
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§ 9-

Onvereenigbaarheid van de bedrijven van haudelaar s 
in zoul enz. met neringen in geraffineerd zout. 

Aan de zoutzieders , liandelaars in het groot of gros-
siers is verboden , om in derzelver gebouwen , zoutziede-
rijen, pakhuizen of bergplaatsen eenig ander zout to heb
ben , dan waarvoor zij in rekening zijn gedebitecrd , zoo 
dat zij nimmcr veraccijnsd zout in die lokalen mogen 
ontvangen of hebben , dan alleen in derzelver woning , 
voor huisselijk gebruik , eene hoeveelheid van 25 ponden. 

Zelfs mag geen zoutzieder eenigen handel of nering in 
veraccijnsd geraffineerd zout doen, al ware het dat hij 
dien handel zou willcn drijven , in eenig locaal of ge-
bomv, niet bchoorende tot die aan zijne zoulziederij 
verbondeu. (Art. 27 der wet van den 2lsteu Aug. 1822 
en Resolutieu van den lOden Junij 1824, no. 54 , Verz, 
no. 77, — 4den Dec. 1827 , no. 50 , Verz. no. 168 en 21sten 
Januarij 1835, no. 130, Verz. no. 35). 

D E R D E A F D E E L I N G . 

PEILING BIJ HANDELAREN IN ZOUT. 

§ 10. 
Tfat door handelaren in het groot moet worden 

verstaan. 

De wet beschonwt als handclaars in het groot , de zee-
handelaars en kooplieden, welke in geene mindere hoe-
veelheden Tan buiten 's lands inslaan dau van 5000 pon
den , en vau of aan elkander of aan zoutzieders in- of 
uitslaan , dan van 2500 ponden , met uitzondering nogtans , 
in het laatsto geval, van restant partijen. 
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Vooits inoeleu zij als handclaars ia hel groot ziju gc-
patentcerd en zich als zoodanig , met opgave der door hen 
gcbruikto gebouwen, pakhuizen cu bergplaatsen, schriflc-
lijk aan den Ontvanger der accijnsen hebben bekend ge
maakt , terwijl dc verccniging van dat bedrijf met dat van 
grossier , winkelicr of neringdoende iu gcrafTineerd zout 
verboden is (Art. 3 der wet van den 21sten Aug. 1822, 
en Res. vau den 20slen Oct. 1838, no. 198, Ferz. no. 116). 

§ 11-

Slrufbepalingen bij bevinding van over- of ondermaat. 

Wanneer , bij de visilaiie en peiling vau dc pakhuizen 
en bergplaatsen der handclaars in het groot , eene mccr-
derc of miudero hocveelheid ruw zout of pekel wordt be
vondeu , dan waarvoor zij zijn gedebilecrd , zullen zij 
voor het te veel of tc ruin bevondene verbeuren eene boete , 
gelijkstaande met den lieu dubbeleu accijns , en bovendien 
verpligt zijn lot bijbetaling van den enkelen accijns voor 
het le min bevondene; zullende voor hel mecrdcr bevondene 
bun debet met den enkelen accijns worden vcrgroot. 

Een vcrschil van een vijf en twintigste gedeelte , lus-
schen de gcilcbilcerdo cn de minder bevondene kwanti-
tcit, zal wel de bijbetaling van den enkelen accijns van 
bet minder bevondene, doch geenszins eene straf ten ge
volge hebben. (Art. 10 der wet). 

§ 12. 

Vervolg van § 11. — Toegesiane speling. 

Do speling van een vijf en twintigste, waarvan aan 
bet slot der voorgaande § gesproken is, moet geenszins 
alleen over het werkelijke aanwezig bovondene , maar 
over den gcdanen geheelen inslag worden berekend ; ter
wijl bij eene opvolgende peiling de speling niet wederom 
over deu geheelen inslag , voor do ecrste peiling gedaan , 
maar over het cvcnluecl gebragt saldo vau deze peiling 
cn dc nadero inslagen moet worden genomen , zoodat het 
tot dit einde derhalve noodwendig is, om ook, wanneer 
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ile peiling tiisschcntijds geschiedt, de rekening ran den 
bclanghebbcnde 1c slniten en to vereffenen , zoo wel als 
zulks op het einde des jaars , na v o o r a f g a a n d e pe i 
l i n g , behoort plaats to hebben. (Res. van den 27sten 
November 1823, no, 104, Ferz. no. 207). 

§ 13. 

Fervolg van § 12. 

Tot opheldcring van hetgeen in de voorgaando § is 
gezegd , dient het navolgeude voorbceld , met opmerkirig 
niet te min , dat do speling , voor wal do bandclarcn iu 
het groot betreft , enkel bij bevinding van ondermaat , in 
aanmcrking kan komen. 

Op den dag der peiling wordt 
1°. volgens do rekening van deu handelaar bevonden , 

a. een saldo van de laatstvoorgaando peiling 
van 110,000 ft. 

b. cen inslag, gedaan, gednrende den tijd, 
tusschen do beide peilingen verloopen , ad 300,000 » 

en alzoo cen debet van. . . 500,000 ft. 
c. uitgeslageu , gednrende deu lijd, tusschen 

de beide peilingen verloopen. 450,000 j(J. 
2°. een voorraad bij peiling be

vondeu van 31,000 » 
481,000 » 

Zoo dat er een te kort bestaat van . . 1 8 , 5 0 0 ® . 

De speling over bet gehcel der rekening (500.000 ft) 
is dus voor j'jslo 20 000 ponden. Iiet voorschrcven lo 
kort beloopl alzoo minder dan die speling, zoo dat de 
handelaar volslaau kan met de betaling van den accijns 
wegens dat le kort. In een legenoyorgestcld geval , bij 
yoorbeeld , wanneer het te kort boven de 20,000 It? zou-
do bedragen, gcsteld 22,000 It", zou do handelaar do 
boele vau den liendubbelen accijns , bcrekend over die 
22,000 ft , verbeuren , onverminderd nog de bijbetaling 
van den enkelen accijns (Res. als boven). 
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§ »* 
Wanneer de peiling moet plaats hebben. 

Vaste tijdstippen , waarop de peilingen bij de hande-
laars in bel groot moeten plaats hebben, ziju niet bepaald. 
Jaarlijks cn wel in de maand Januarij moet limine reke
ning van in- en uitgeslagen zout, gedurende het afgeloo-
pen jaar gedaan , vereffend worden met den Ontvanger. 
Het saldo dier rekening , dat is de voorraad , welke vol
gens dezelve , in limine magazijnen en bergplaatsen aan
wezig moet ziju , moet worden aaugepeild eu do straf be
paling bij bevinding van over- of ondermaat worden 
toegepast, terwijl na voorafgaande belioorlij ke afsluiting 
der rekening, dc vereifening en aanpeiling van het saldo 
ook tusschentyds vermag plaats te hebben. (Art. 33 der 
gemelde wet eu Res. van den llden Novb. 1829, no. 
23 , Fen. no. 121). 

V I E R I) E A F D E E L I N G . 

PEILING BIJ DE ZOUTZIEDERS. 

§ 15-
Wal door zoutzieders moet worden verstaan. 

Door zoutzieders verstaat de wet de zulkcn , die zich , 
met opgave der gebouwen, pakhuizen en bergplaatsen, 
welke zij lot de uitoefening van derzelver bedrijf in gc
bruik hebben , aan don Ontvanger der accijnsen zullen 
hebben aangegeven , en als zoutzieders zijn gepatentecrd 
(Art. 12 der wet als boven). 

In geen geval mag een en dezelfde bergplaais tot op-
lago vau zout en als handelaar in het groot en als zout
zieder tevens diencn. (Res. van den 2den Novb. 1826 . 
no. 67, Ferz. no. 138). 
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§ 16. 
Van de pekelputten. 

Dc ruimle der pekelputten iu de zoulziederijeu wordt 
door Rijks meters en roeijers , door opmeling bepaald. 
Van deze meting en van do gesteldbeid der putten of 
derzelver leiders , wordt behoorlijk proces-verbaal opge
maakt , waarvan , onder anderen , afschiiften moeten voor-
handon zijn, zoo ten kantore van den Ontvanger, als bij 
den bclanghcbbcndcn zoutzieder. De inhoudsruimlo dezer 
putten dient tot grondslag der berckening van de hoeveel
heid pokel , welke dezelve bevat, volgens de voorbeelden 
in de bijlagen hier achter opgegeven (Art. 19 der wet 
van den 21sten Aug. 1822 eu art. 3 der wet van den 
2den Januarij 1832). 

§ 17. 
Strafbepalingen bij bevinding van over- of ondermaat. 

Wanneer bij de visitatie eu peiling der zoutziederijen , 
pakhuizen en bergplaatsen der zoutzieders . minder zout 
of pekel wordt gevondeu , dan waaryoor zij als zoutzieders 
zijn gedebiteerd , zullen zij yoor hot miuder bevondene 
verbeuren eene boete ran don tiendubbelen accijns eu 
bovendien yerpligt zijn tot bijbelaling van den enkelen 
accijns voor het te kort. 

Insgelijks zulleu zij den tiendubbelen accijns verbeuren , 
voor al het zout en de pekel, hetwelk meer wordt bevon
deu dan waarvoor zij zijn gedebiteerd, en zal tevens, in 
dat geval , hun debet worden vergroot met den enkelen 
accijns van bet meerder bevondene. 

Bij bevinding van meerder , zal zoo wel op het ruw-
als op het geraffineerd zout, een verschil van 5 percent 
en bij de bevinding van minder zout, een verschil van 
2 | percent , niet met eene boete worden gestraft, maar 
alleen de vcrmeerdering van het debet of de bij betaling 
van den enkelen accijns, als voren, ten gevolge hebben. 
(Art. 20 der wet van den 21sten Aug. 1822). (1). 

( I ) M e n doet o p m e r k e n d a l met b e t r e k k i n g tot de b o e t s c - u l d i g -

h e i d , ingeval van p e i l i n g , b i j e enen handelaar i n het groot en b i j 
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Ingcval van over- of ondermaat , grooter dan 5 en 2± 
p.c , moet de boele worden toegepast over de geheelo over-
of ondermaat, en zonder aftrek alzoo van bet bedrag der 
gezegde 5 of 2 | ten honderd. (Res. van den 1 Iden Maart 
1828, no. 47 , Ferz. no. 112). 

§ 18. 

Opneming van den pekel, het zeewaler en keetspek. 

Niet alleen do pekel , maar ook bet zeewaler en Iiet 
keetspek moet bij de peiling in de zoutziederijen worden 
opgenomen , op de wijze en in de verhouding bieracbler 
in de bijlagen met modellen van berekeningen aangewezen. 

Alio zee- of zoutwaier, hetwelk op den pekelweger bo
ven de drie grades teekent , moet als bclastbare pekel be
schouwd worden. (Arl. 1 en 4 der wet van den 2deu 
Januarij 1832). 

§ 19. 

Vrijivilligc vermeerdering van hel debet der zoutzieders. 

Het is den zoulzicders (niet aan de handelaars in het 
groot, noch aan de gross iers) vrijgelalen om door schrif-
telijko opgave aan deu Ontvanger, hnn debet te vermecr-
dereu. Wanneer die schriftelijkc opgave geschiedt vddr 
dat dc peiling begonnen is , zal de vcrmeerdcrdo kwanti-
leit als wettigen inslag beschouwd worden , zoo dat zoo
danige vermeerdering slaande do peiling of na den anoop 
derzelve , niet in aan meriting komt, (Art. 21 der wet 
vau den 21slcn Aug. 1822). 

eenen zoutz ieder een aanmerke l i jk onderscheid bestaat . B i j den 
eersten is een ve r sch i l van 4 p . c . tusschen de gedebiteerde en de 
m i n d e r bevondene hoeveelhe id niet s t ra lbaar ; b i j bev ind ing van 
meerder zout beslaat er geen s p e l i n g . B i j eenen zoutzieder daar-
eulegen w o r d t er eene spel ing van 5 per cent bi j bevinding v a n 
meerder zou t en van 2-j p . c . b i j bev ind ing van minder zout l o e g e -
s t a a n , alvorens i n boete te v e r v a l l e n . 

lie voor ls omtrent de toepassing deter spelingen J 13 b ier vo ren . 
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§ 20. 

Wanneer de peiling nioel plaals hebben. 
Ten aanzien Tan tie tijdstippeu , waarop do peiling iu 

do zontziedciijeu moet geschieden, is vau toepassing Iiet 
geen hiervoren § 14 is gczegd. Editor mag in geen ge
val eenige peiling bij dc zoutzieders gedaan-worden dan 
op speciale autoiisatie van den Arrondissemciits-Inspcctcur. 
(Art. 19 der wet als voren ) 

V IJ F D E A F D E E L I N G . 

PEILING BIJ DE GROSSIERS. 

§ 21. 
Wat door grossiers verslaan wordt. 

Als grossiers zijn tc beschouwen, de zoodauigen : 
1°. welko zich daartoe bij den Ontvanger der accijnsen , 

met opga-e van do ligging banner huizen, pakhuizen en 
bergplaatsen hebben aangegeven ; en geen zoutzieders of 
handclaars in het groot zijn ; 

2°. die geen gcraflineerd zout inslaan dan alleen on
middellijk uit eene zoutziedcr'y en met geene minderc kwan-
liteit dan vau '2000 ponden ; 

3°. die geen geraffineerd zout uitslaan in mindere hoe-
veelbeden , dau van 50 ponden en met bcboorlijko accijns-
kwitanlie ; 

4°. die als grossiers in zout ziju gepateuleerd. (Art. 22 
der wet van den 21stcn Augustus 1822 en Res. van den 
lOden Junij 1824, no. 54, Verz. no. 77). 

§ 22. 

Vervolg van § 21 . 

Met betrekking lot den accijns op bet zout , kent dc 
Administratie geen grossiers in ruw zout. 
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§ 23. 
Straf bepaling bij bevinding van over- of ondermaat. 
Wanneer bij do visitatie en peiling meerder of minder 

zout wordt gevonden , dan waarvoor de grossiers zijn ge
debiteerd , zullen zij voor het meerder of minder bevon
dene , worden gestraft met verbeurte van den tiendubbelen 
accijns , en bovendien verpligt zijn tot betaling yan den 
enkelen accijns voor het te kort; zullendo voor het meerder 
bevondene bun debet met den enkelen accijns worden 
vergroot. Ecu verschil van ien veertigste gedeelte tus
schen de gedebiteerde en minder bevondene kwantiteit, 
zal wel do bijbelaling van den enkelen accijns van het 
minder bevondene , doch geenszins eene straf ten gevolge 
hebben. (Art. 25 der wet van den 2lsten Aug. 1822). (1) 

§ 24. 
Winneer de peiling geschieden moet. 

Met betrekking tot de lijdslippen op welke de peiling 
bij dc grossiers moet geschieden , is in alles van toepassing 
het geen hier voren § 14 ten aanzien van dc handelaars 
in Iiet groot, gezegd is. (Art. 33 der wet als voren). 

Z E S D E A F D E E L I N G . 

PEILINGEN ONDERZOEK BIJ GEADMITTEERDE 
WINKELIERS VOOR DEN VERKOOP VAN 

RUW ZOUT IN HET KLEIN. 

§ 25. 

Admissie der winkeliers.— Verkoop van ruw 
zoid in het klein. 

Het is alleen in plaatsen , alwaar geene handelaars in 
het groot in ruw zout, noch zoutzieders , genot hebbende 
van doorloopend crediet voor den accijns, zijn gerestigd , 

(1) I n d e i e v o o r » c h r i f t e n is wetter een verschi l met die b i j 5 
I I en 17 h ie rvoren aangeha t ld . E v e n als bi j de handelaars i n het 
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dat door den Gouverneur der Provincie een of meer wiu-
keliers in ruw zout kunnen worden toegelaten , wanneer 
het belang van fabiijken, lialijken , vi-clizonlerijen of 
visscherijeu zulks mogt vorderen. (Ait 1 van het Regie-
men t , gearresteerd bij Kon Iiesl van den IOden Junij 1825, 
no. 53, Verz no, 72) Zij hebben echter de bevoegdhcid 
om, onder betaling van den accijns, ook het ruw zout 
aan particulieren te mogen uitslaan. (Res. vau den lslen 
April 1828 , no. 102 , Verz. no. 96). 

§ 26. 
Verpliglingen der winkeliers. 

De hier bedoelde wiukeliers ziju aan de navolgende ver-
pliglingen onderworpen : 

1°. dat zij hoegenaamd , geen handel doen in geraflinecrd 
zout; 

2°. dat zij niet woonachtig zijn aan de landzijdc binnen 
de ecrste linie , aangewezen bij art. 177 der al«eineene 
wet van den 26slcn Aug. 1822 ; 

3°. dat zij geen ruw zout mogen inslaan , dan van 
handelaars iu het groot of zoutzieders , doorloopeud crediet 
genietende ; 

4°. dat zij geen inslagen mogen doen in minderc hoe
veelheid dan van 2500 poudeu; 

5°. dat zij bij do aanvaarding van hnn bedrijf aan 
den Ontvaiiger der accijnsen banner woonplaats, scluif-
telijk aangifle zullen doen van de huizen , pakhuizen en 
bergplaatsen , welke zij voor hnnne nering gebruiken. 
(Art. 2 , 3 cn 5 van het Reglemcnt als voren). 

§ 27. 
Slrafbepaling bij bevinding van over-of ondermaat. 
Wanneer bij de visitatie of peiling meerder of minder 

zout wordt gevondcu , dan waarvoor zij zijn gedebiteerd, 

grcot, heslaat er voor de grossiers geen speling , bij bevinding 
Van meerder lout. B i j bevinding »an minder is de speling s lechts 
3 0 8 t e gedeelte tusschen de gedebileerdc en minder bevondene 
kwantiteit. 
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zijn zij boet-of strafschuldig, op denzelfden voet als 
hier voren § 23 ten aanzien der grossiers in geraffineerd 
zout is gezegd. (Art. 7 van bet Rcglement als boven): 

§ 28. 
Wanneer de peiling- moet gescliieden. 

Ten aanzien van de tijdslippen , waarop de peiling bij 
de winkeliers in ruw zout moot geschieden , is van toe
passing hetgeen hier voren § 14 , ten. aanzien van de 
handclaars in het groot , is gezegd. (Art. 6 als voren). 

Z E V E N D E A F D E E L I N G . 

—mtw*f\fSm* — 

PEILING VAN HET ZOUT, BESTEMD TEN DIEN
STE DER YISSCHERIJEN. 

§ 29. 
Inslag- in geadmitteerde bergplaatsen. 

Het ruwe zout , hetwelk door de reedcrs van haringbui-
zen en de kabeljaauw of labbeidaanvaart, van zeehande-
laars cn zoutzieders , onder eigen bchcer cn op doorloopend 
crcdict wordt ingeslageu , zal nergens elders mogen wor
den opgelegd , dan iu daarloc , vauwegede Administratie , 
behoorlijk geadmiltceide bergplaatsen , op verbeurto eener 
boete van driemaal den accijns op de frauduleus ingo-
slagcne kwantitcit , welkc boete echter nimmer lager zal 
kunnen afdalen dan tot een minimum van 250 gulden, 
(Art 4 van het Rcglement, gearresteerd bij Kon. Besl. 
van den 30 Mei 1817, no. 1 , Verz. no. 167 — 1826, 
in verband met art. S7 der wet van den 15dcn Sept. 1816, 
Staatshlvd no. 49). 

§ 30. 
Slrafbepaling op frauduleuse inslag: 

Oct ten dienste als voren aan boord ingeslageu zout 
moet ziju geborgen in tonneu , waarop met olicverw , zal 
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zijn gcsteld het woord zout. Dc bevinding vancenigzout 
in tounen , onvoorzicn van dat nierk , of wel, de onldekkiiig 
yan iels anders dan zoul in de genicrkte tounen , doet do 
reeder of eigenaar ran het vaartuig vervallen iu een boete 
Tan zes inaal den accijns op dat zout , welkc boele echter 
niinmer beneilcn dc 500 gulden zal kunnen afdalen. (Art. 
15 cn 17 vau gezegd Reglcmciit, in Ycrband met art. 78 
der wet als boven). 

§ 31. 
Verijlcatie van hel zout aan. boord.— Strafbepalinqen. 

De hoeveelheid zout, in vocgc als bij de vorige \ ingc-
slagcn , zal aan boord telkens , wanneer de Administratie 
zulks noodig mogt oordcelcn , zoo wel voor cn bij de hcen-
reis , als bij het terugkeeren des vaartnigs, kunnen wor
den gevcriliccrd. Wanneer bij dit onderzoek eenige over
maat of een vermis van nicer dan een percent mogt wor
den onldekt, zal de reeder of eigenaar van het vaartuig, 
boven cn behalvc zijne vcrpligting , tot de veraeeij using van 
de over- of ondermaat, de straffen beloopcn bij dc vorige 
§ omschrcven. (Art. 17 en 19 van gezegd Reglemcnt). 

§ 32. 
Hoegroolheld van den inslaq voor elk soort van 

visehschuit. 

De inslag van ruw zont door de reedcrs te doen , zal. 
ten zij eene bnilengcvvonc vangst eenen inslag van meer
der kwanliteit vorderde, nimmer mogen to boven gaan 
dc vcrmoedelijke bchocften van derzelver vaartuig of vaar-
tuigen , geduicndeeen jaar , zijnde bepaald uiterlijk: 

a. Voor elk buisschip op 150 ton. (1). 
b. Voor elk hoeker op 200 ton; 
c. Voor elk brik-, sloep- of gaffclschip op 175 Ion; 
d. Voor elk bczaan-of bomschip op 100 ton. 

( I ) De ton Lissabons z o u t , w a a r m e d e do g ro f en k l e i n z o u l e n 
hnr ing w o r d t gezou len , weegt ongeveer 152 p o n d e n . De ton St. 
Vba zou t . voor het ( oa t en van den U s l a n d s c h e n en Noordzce v i«ch 
w o r d t be r ekend op een gewig t van nagenoeg 138 ponden . 
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Terwijl de hocveelheid gerafiincerd zout , welke door i!e 
reeders ten dienste der vischvaart in entrepot zal mogen 
worden gelegd , n i m i n e r 20 ton voor elk vaartuig , gedu-
rende ecu jaar , zal mogeu te boven gaan. (Art. 7 en 8 
v a n bet Hegleinenl als boven). 

§ 33. 

Straf bepalingen bij bevinding van overmaat of on
dermaat van het zout tot de vangsl gebruikt. 

Wanneer bet teriiggcbraglc zout, op zicli zelve , of wel 
met deu gevaugenen gezoulen viscli to zauicn, niet in 
verhondiug staat tot de hoeveelheid daartoo , volgens de 
vorenslaaiido § inedo genomen , zal zoo wel de overmaat 
als de ondermaat, zoodra dezelve mecr dau 15 percent 
bedraagt, als fraude beschouwd cu gestraft worden , zoo 
als bij § 30 hier boven is gezegd ; zulleudc daarenboven 
bij ondermaat dc accijns daarvan moeten opgelegd, en 
bij overmaat 15 percent of minder beloopeude, zulks da
delijk moelen veraccijnsd worden, net geen ook, ingeval 
eener zoodanige ondermaat lot aan 4 percent zal plaats 
hebben , zulleude 4 percent vermis en daar beneden , niet 
in aaninerking worden genomen. (Art. 24 als voren). (I) 

(1 ) E e n bedrag van 4 ten h n m l e r d , mo !t i n a l i en geval le , bij 

b e v i n d i n g van meerder to k o r t , steeds aan den be langhebbende 

worden te g i e d gedaan. He t vo lg rnde voorbec ld , zal d i t d u i d e -

l i j k m a k e n : 

M e n veronderstel t , dat door eene v isehschui t is 

meilegei iomt n 36 ,400 p . zou t . 

dat door dezelve is terug gebragt 9 9516 » 

zoo dat er ve rb ru ik t is eene hoeveelhe id van 26 ,404 p. z o u t . 
Ges te ld dat er voor het zou ten v a n den viseb , 

naar de be^aalde v e r h o u d i n g , en volgens do r eke 
n i n g , t en kantore des Ontvangers gchouden w o r 
d e n d e , n ie t m : e r heef t k u n n e n w o r d e n verleend dan 24,200 p . 

en er alzoo oen v e r m i j is van 2 , ' i 0 4 p . 
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§ 34. 
Uitzondering op de bepalingen van § 33. 

Als uitzondering op den bij de voiigc § vcrmcldcn re
gel , is, ten aanzien vau de boetpligtigiieid , bij bevinding 
dat er minder dan GOT| Ned. ponden zoul per last grof-
zoulen baring zoude zijn vcrbruikl, bij Kon. Besluit van 
den 23 Mei 1821 , no. 21 , loegelicht bij Bes vau den 
8slen Julij 1822, no. 73, (Ferz. 1837 — no. 108) , be
paald : dat de boele op dit minder gcbruikle cn dus over-
geboudcu zout niet zal toegepast , nocb vau hetzelve den 
accijns gevorderd worden. 

§ 35. 
fVunneer de peiling- moet plaats hebben. 

Vaslc lijdslippen voor de peiling en visilaiie van het 
zout , beslemd voor de visscherijen , zijn er niel bepaald. 
Op het einde vau het jaar, en wel voor den laatslcn Ja
nuarij van het volgende , moet de rekening met do rce-
ders , wegens het zout yereffend , en het saldo of restant 
daarvan, in de geadmitlccrde pauden of bergplaatsen aan 
de amblenaren veitooud en aangewezen worden. 

Busdauige vereffening en vcriiicalie zal ook tusschcntijds 
kunnen plaats hebben , cn le dien einde , kunnen niet 
alleen dc bergplaatsen vau hel zoul , maar ook de verdere 
pandcu , erven, schepen en werven der reedcrs, binnen 
dezelfde gemecnle , worden gcvisitecrd. (Art. 27 en 28 als 
voren). 

§ 3G. 
Strafbepaling bij bevinding van zoul, elders dan in de 

geadmitteerde bergplaatsen. 

Al het zout , hetwelk elders dau in de geadmitteerde 

k a n m e n van de t e 2 ,204 p . 
a f t r e k k e n de 4 per cent op de geheele medegeno-

mene hoevee lhe id ad 36 ,400 ponden , bed iagende . 1.4B6 » 

Zoo dat de acc i jns door den reeder opte lcggen 
slechts mag w o r d e n gevorderd van 748 p . 



•12 

bergplaatsen (15 ponden geraffineerd zout, voor huisselijk 
gebriiik uitgczoudei dl mogt gevouden worden , zal , on-
vermiuderd dezelfde boete, als bij § 29 hier voren is gc-
zcgl , door den reeder lo verbeuren, worden gevoegd bij 
den aanslag van dat , het wclk ter gewouer plaats gebor-
gen is , cn bij het opnemen der saldo's in vcrrekening moet 
komen. (Art. 29 als boven.) 

§ 37. 
Strafbepaling bij bevbiding van over- of onder

maat bij peiling. 

Het zout, bij peiling en visitatie iu de bergplaatsen , 
bencden het saldo, hetwelk aanwezig moet zijn , gevonden 
wordende, zal tot 4perccutloe (1), berekcud over twaalf 
maanden , niet in aaumcrking worden genomen , dan om 
er, tcgen veraccijnsing , den nieuvveu aanslag mede tc 
vcrminderen ; doch een grootcre ondermaat outdekt wor
dende, boven cn bebalve de bijbetaling van den accijns , 
als fraude, volgens § 30 hier voren, geslraft worden. 

Daarentegen zal alio overmaat, tot 4 percent over de 
twaalf maanden , mede van geen ander gevolg wezen , dan 
om cr den aanslag mede te vcrmccrderen. C, i oolere over
maat, zal, onvcrmiuderd de veraccijnsing daarvan , almedo 
als fraude worden gestraft. (Art. 29 en 30 als voren). 

§ 38. 
Het openen en onderzoek van den inhoud der 

fuslen toegeslaan. 

Niet alleen bij deze peilingen cn visilalien , maar ook bij 
den aanvoer van het terug gebragle zout cn van den 
visch, verblijft aan de amblenaren het regt , om , ten 
kosle van ongelijk , de fuslen tc doen openen , en de op-
gegevene kwaliteiten der in of uilgcslagen wordende spe-
cien te ondcrzoeken ; zullende een verschil of afwijking , 
waarbij 's Rijks iukomslcn niet kouden wordeu bcnadeeld , 
met eene boete , ten bedrage van de helfl als bij § 29 is 

( I ) Z i e de noot onder § 33 h ie rvoren . 
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vermeld, doch alle andere afvvijkingen , als fraude , in
gevolge § 30 hier voren , vrordeu gestraft. (Art. 32 als 
boven). 

§ 39. 
Bepalingen ten aanzien van het ongeraffineerd 

zoul voor de slenrharingvisscherij gebruikt 
wordende. 

Ten aanzien van bet ruw zout , bcstemd len dicnslc der 
yisscherijen van vcrschen of zoogenaamden sleurharing, 
is bij het Reglcmeul, gearresteerd bij Koninklijk Besluit 
Tan den 8stcu September 1841 (Staatsblad no. 32) 
bepaald : 

1°. dat geen ruw zout naar boord der voor gemelde 
vissclierijcu bestemde vaai tuigen , zal mogen worden ver-
Toerd cn aldaar ingeslageu , dan op behoorlijk consent-bil
jet onmiddellijk uit de uitsluilend daarloe goedgekeurdo 
bergplaatsen van de in degemeenle loegelalen winkeliers , 
en iu tonuen gemerkt met het wootd z o u t ; zoodanig 
dat uit die bergplaatsen geen uitslag van zout zal mogen 
plaats hebben, dan cnkcl ter verzending aan boord der 
gedachle vaartuigen , ten zij er na den afloop der visscherij 
van dat jaar, nog een voorraad van zout in deze berg
plaatsen mogt voorbanden zijn , als wanneer dezen voor
raad op consent-biijetten iu eens , onder overscbrijving 
van doorloopeud crediet naar de andere geadmitteerde 
bergplaatsen van ruw zout der winkeliers zal mogen wor
den vervocrd ; 

2°. dat dc hoeveelheid van dezen inslag aan boord der 
vaartuigen , voor elke schuit , gednrende eeu gehcel jaar , 
niet nicer zal mogen bedragen dan 5500 ponden. Wan
neer evenvvel een vaartuig in hetzelfde saisoen yoor de 
tweede reis ter visscherij uilvaart, cn er voor den reeds 
aangebragleu baring meer dan de helft of 2750 ponden 
verbruikt mogt zijn, zal bij deze weder nitvaart, met 
vergunuing van den Arrondissements-Inspecteur in loco 
zijnde , of anders van den Controleur , boven het overge-
houden zout , nog eene hoeveelheid van hoogstens 2750 
ponden kunnen worden iugeslagen ; 
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3°. dal met de recders der bedoelde vaartuigen, len 
kanlore vau den Ontvanger, rekening zal woi den gehou-
den voor den accijns van bet aan boord ingeslageu zout , 
eu wel voor elk vaartuig aizonderlijk ; belialve voor die 
Taariuigen , welkc door bel collegie der kleine of kust-
visscherij aan deu Ontvanger ziju opgegeven, als bestemd 
om in eene plocg te visschcu , voor welkc gczameulijk 
slechts eene rekening zal worden gchouden ; 

4°. dat op deze rekening zal worden afgeschreven : 
a. bet van de visscherij aan boord der schepen lerug 

gcbragle zout. 
b. bet zout tot dc vischvangst gebezigd , berekend tegen 

30 ponden voor iedere 1000 sinks aangebragte baring. 
Nicitemiu zullen de recders , die vernieenen dat er 

tot conservalie van den hariug meerder zoul is vcr-
bruikt dan iu opgenoemdo verhouJing , voor de par
tijen baring , die bewezen zullen worden nicer dan tien 
nachlcn of clinalcn vddr de lerugkoinsl gevangen te 
zijn , eene hoogere afschrijving en wel van 5 ponden 
zout voor elke 1000 haringen kunnen genieten ; 

5°. dal de bedoelde rekening voor bet einde der maand 
Januarij van het volgende jaar , met de rceders moet wor-
deu vereffend ; 

6°. dat wanneer bij bet opmaken dezer rekening inogt 
blijkeu dat het lerug gebragle zout , of de viscb op zich 
zelfs, of wel bet zout met den visch le zaincn, (laatslge-
meldc naar den maatstaf hier boven no 4 opgegeven), niet 
iu verbouding staat tot dc hoeveelheid daar toe aan boord 
tot do vischvangst mcdcgeiiomcu . zal, zoo wel de over-als 
de onderniaal, over dal zoul, zoodra dezelve meer be
draagt dau 15 per cent, gestraft worden met eene boete 
van ten miusle / 10 en hoogstens f 100 , of eene gevan
geuis van ecu en len langste 14 dagen , of met boele 
en gevangeuis te zamen , mils binnen de evengeinelde be-
perkingen respectivelyk begrepen, onverminderd in alien 
gevalle , de gchoudenheid van den reeder oi de reeders 
lot de veraccijnsing der bevondene ondermaat tot aan de 
4 len honderd , terwijl 4 percent vermis en daar beneden 
niet in aanmerking zal worden genomen. 
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Bijlage A. 

OPNEMING VAN HET VOORHANDEN ZIJNDE ZOUT 
E N P E K E L IN E E N E ZOUTZIEDERIJ (1). 

j i . Bttw Engelsch klipzout. 

Men yeronderstelt eenen hoop ruw klipzout zoo als op 
fig. 1 hier achler is aangeduid. — Voor het geinak bij 
de opmeliiig is het van belang dat , alvorcns daartoe orer-
tegaan , men de hoop zoo veel mogelijk vierkant laat op-
stapelen. (2) 

Regel: Men vermenigvuldigt de lengte 
met de breedte en deze uitkomsl met de 
boogie. 

Slclt de hoop is lang . . . 671 palmen. 
breed . . . 29 » 

Geeft. . 1945,9 v palm. 
hoog . . 15 palm. 

29188,5 c . palm. 

(1) M e n doet o p m e r k e n , d a t m e n t o t g r o n d s l a g der b e r e k e n i n -
gen eene [pe i l ing i n eene gewone zou tkee t genomen heef t , IOO 
als de meeste h ier te lande l i j n i n g e r i g t . He t w o r d t aan de kunde 
en het b e l e i d der ambtenar sn o » e r g e l a t e n o m de h ier gevo lgda 
regels toclepassen op zoodanige zoutkee t o f l oka len , w a a r t a o de 
i n r i g t i n g , n i e t i n a l i en deele zoo is , als die h ier w o r d t ve ronde r -
s t e ld . 

(2) T e n aanz ien van de wi jze , waarop de b e r e k e n i n g van d e n 
inhoud , zoo der hoopen zout , als der b a k k a n . pannen en p t i t l en 
geschieden m o e t , raadplege men de G i d s , h ier achter b l a l z 4 9 , 
v o o r k u m e n d e . 

2 
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Transport. . . . '29188,5 c palmen. 
Men berckcnt eene mud ruw klip-

zout op 146 ponden De mudde heeft 
100 cubieke palmen. Om nu bet ge
wigt van eene cubieke palm le vinden, 
deele men deze 146 door 100 of liever 
ineiislipre 2 cijfers van de regler naar 
de linker zijde af, aldus 1,46 cn eene 
cubieke palm weegt alioo 1 pond 4 
oncen , 6 looden ; hicrmede vermcnig-
vruldige men bet gevouden ge'al van 
29188,5 dus 1,46. 

De bepaling van 146 ponden per mud , 
kan naluarlijk verscliillen uaar dc 
soort van bet zout, of naar mate van 
bel meerdere of miudcrc gruis , welke 
de boop beval, of ook naar de wijze 
op welke bel zout op elkauder is ge-
stapeld. 

Geefl brulo . 42615,21 fc. 
Tot aanvulling van de ledige ruimle 

der stukken , zoo als die ziju opgesla-
peld, trckke meu af 4°/„ of /jste (1) 
dus 1704,6 

Blijft alzoo zuiver . . 40910, 6 ft 
Zcgge : veertig duizend negen honderd tien ponden , vijf 

oncen. 

(I) Deze a f l r e k k i n g ad 4 ° / 0 k a n ve r sc l i i l l en naar m a l e , dat da 
houp z o u t , meer o i w i n uit groote s t u k k e n bestaat. l i e rhaa lde l i j k 
geuoniene proeven op onderscheidene hoopen r u w k l i p z o u t , hebben 
echter de ove r tu ig ing verschaf t , dot de bedoelde a f l r e k k i n g , zoo 
wet als de gebeele c u b i e k n i c t i u g en bec i j f e r i ng , we lke b ier boven 
is u i t een g e i e t , a l vr i j naauwkeur ig is. Ingeval van contestant! 
haudele men zoo als b i j § 7 van vorenstaande h a n d l e i d i n g is g « -
i e g d . 
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B. Buw Portugeesch zout " 

De cubiekmcling van dit soort van zout , in grove kor-
rels beslaaiidc , is gcinakkelijker en zekerder dau van bel 
klipzout, hetwelk in groole stukken met gruis gerneiK'd 
wordt aangevoerd. 

Men veronderslelt eenen hoop ruw Porlugeesc'i zoul. 
laug . . . 48 palm. 
breed . . . 15 » 

720 
hoog . . . 8,5 palm. 

Geeft . . . 6120,0 
hel mud berekend op . . . 100 

6120,00 cub palm. 
of pond. 

In deze berekening geeft de derde vcrmeuiguildiging , 
tevens en cub. palmen en ponden , alzoo de mudde , ge-
vuld met deze soort van zout , joist 100 ponden heefl opge-
leverd cn vermits eene mudde 100 cubieke palmen inhoud 
beval , zoo weegt hier elke cubieke palm zout juisl een 
pond. Deze hoop bevat derhalve zes duizend een honderd 
en twintig ponden. 

Op gelijke wijze haudele men bij dc cubiekmcling vau 
Fransch en Spaansch zout. 

C. Geraffineerd zout. 

Men vindt gewoonlijk in elke zoutkeet vcrschilleiidesoorleu 
vau gerailiuecrd zout, als grof cn fijn slagtzout, boter-
zout enz., waarvan de mud vcrschil in gewigt oplevert. — 
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Het is van belang tlal dc amblenaren , alvoreus lol de cubiek-
nieling van bel geraffineerde zout overtegaan , door mid-
del van weging van eenige , niel elke soort van zout , gevulde 
muddeu , zich vcrzekeieu van het geniiddelde gewigt eener 
mudde van icderc zoulsooi I , len einde hieruit bet gewigt 
van bet T g 5 der mudde, namelijk dat van eeue cubiek 
palm le kunnen vinden. De ondervinding leert , dat bet 
geraffineerd zoul in de eene of andere kcet, op dezelfde 
nilgebieidheid soms een aanzienlijk verschil in het gewigt 
kau opleveren. 

Men vei oudcrslelt , dal eene par
ty geiaffineerd slaglzout in cen pi-
ramidaal figuur is opgeslapeld , zoo 
als lig. 2 hier achter aanwijst , en 
necint de lengte op . . . . 49 palm, 

de bretdle op . . . 20 » 

980 v. palin. groudvl-
Regel: Van alle piramidale eu 

kegelvoimige ligchameu wordt de 
grondvlakte vermenigvuldigd met 
ecu derde van derzelver loodregle 
hoogtc. Hier wordt de boogie der 
piramide gesleld op 27 pal men ; dus 
vermenigvuldige men de hier ge-
vondene grondvlakte 980 vierkante 
palmen met i van dc loodregle 
hoogle, zij tide 9 palmen. 

de hoogle op een derde van de 
piramide genomen . . . 9, palm. 

Geeft . . . 8820 cub. palm, 
de mud berekeud tcgen . . . 72 ft 

Geeft . . . 6350,4 ponden 

De mudde of 100 cub. palmen weegt in dit voorbeeld 
72 pcuden , gcvolgelijk weegt een cub. palm 0.72 ponden , 
anders mcl woorden 0 ponden 7 oncen , 2 looden, en hier 
mede vermenigvuldige men de gevondene 8820 cub. palmen , 
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aoo dal doze pirauiidale hoop zout bevat: zes duizeud drie 
honderd eu vijftitj ponden , vijf oncen. 

Eene partij fiju boicrzout, li,;;;endo iu eenen langwcrpig 
vierkanteu bak , zoo als tig. 1 aanvvijst. 

de bak vau binnen geinctcn 
is lang 52 palm. 

breed 20 » 

1040 v.paliu.grondv. 
hooij 15 palm. 

Geeft . . . 15600 cub palm, 
de mud berekend tegen . . . 71 u? 

11076,00 
Zoo dat deze bak inboudt : elf duizend zes en zevenlig 

ponden 

Na op voormelde wijze bet ruwe en geraffincerdc zout , 
in nalura voorlianden , tc hchbeu opgcuoiiieu , gaat men 
over tot dc opneming van bet zout en de pekel , hetwelk 
in de verschillende pannen , bakken en pulleu , in de zout-
ziedcrij bestaaude , aanwezig is. 

J). De zoutpan. 

Do pan , zoo als die fig. 3 bier achler is afgebecld (1) , 
word! verondersteld le zijn opgeladen met volie of proef-

( t ) I n snmmige z o u l k c e t e n h e e l l de pan eeno ronde gedaantc 
met d o o r g e z a k i e n bodem. W a n n e e r d i t plaats heef t , hehooron de 
a m b l e n a r e n , he t zij bi j met r i ip ie me t ing o f bi j w a t e r i j k i n g den i n 
houd der pan a priori le k e n n e n , ten einde hier naar de be reke -
n i n g te maken , wanneer dezelvo geheel o f l e n deolo govu ld i s . 



30 

houdende pekel a 33 graden , hetgeen gevvoonlijk het 
geval is. — Men doel ecliler voorziglig om door middel 
Tan den pekelvveger cn met beluilp van de tafel , hier 
acbter bijlage C gevoegd , de zvvaarte van de pekel eerst 
te onderzoekcn , alvoiens men tot de berekening van den 
inhoud vau do pan overgaat, en houde dit ook onder het 
oog bij al de folgende opneiningen vau gesmollen zout , 
pekel en zeewaler. 
Menneraede&'nytevandepauop 62,6 palmen. 

de bretdte . . . . 62,5 » 

3912.50 
de hoogle, namelijk zoo 

ver de pan met pekel is ge-
W*M 2,7 duim. 

geelt . . . . 10563,750 kann. of cub p. 
a 33 pond, zout per Tat pekel.dus: 0,33 

3486.33750 
Zoodat deze pan bevat: drie dnizend vier honderd zes 

en lachlig ponden geraflineeid zout. 

E, De pekelputten of citernes, 

Zoo als bij § 16 van vorenslaande Handleiding reeds is 
opgemerkt , moet de ruiinte der pekelputten in elke zout-
ziederij door Rijksmeters zijn opgenomen en van deze me
ting proees verbaal vooi handen zijn, zoo wel bij den Ont
vanger der accijnsen , in de plaats alwaar de zoutzieder -
gele gen is , als bij den zoutzieder zelven. Uit dit proces-
verbaal blijkt dat de gemiddelde diameter van den pekel, 
put, bij hg. 4 afgeleekeud , is , 235 duim , welke geven 
volgens de cyliudertafel (Zie dezelve op bladz. 89 van 
het Jaarboekje van 1839) 433,74 vierkante palmen voor 
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Je gromlvlaklo van. den pckclput of 43 kanncn en 374 
duizcndstc gcdcelte van eene kan per duim ; 

alzoo . . . 433,74 palmen. 
vermenigvuldigd met de h"ogte 
Tan den pekel in de put slelt . 21,1 

geeft . . 9151,914 kann. of cub.p. 
Veronderstcll dat de pekel slcrk 
is op den pckelwcgcr 12,5 , welke 
geeft 22 ponden per Tat dus . 0,22 

2013,42108 ponden. 
Zoo dat de pekclput bevat: tweeduizend derlien ponden, 
vijf oncen geraffineerd zout. 

In de meeste zoutziedeiijen bestaan in de lokalen , al
waar bet geraffineerde zoul gcborgen wordt, kleinepultcu 
of bakken , waarin de pekel wordt opgevangen, die Tan 
het zout afloopt. Ook do inhoud dezer putten moet wor
den opgenomen. Bij fig. 5 is zoodanige put afgebeeld. 

Veronderstelt den gemiddelden diameter , volgens voor-
meld proces-verbaal van opineliug . op 46 duimen , welke 
geTen , volgens de cylindertafcl , 16,62 vierkante palmen 
voor de grondvlakte van den put. 

dus . . . 16,62 • palmen. 
vermenigvuldigd met de hoor/te 
van de pekel iu den put, stelt . . . 6.2 » 

geeft . . 103,044^ 
voile pekel a . . . . 33 /„ 

geeft . . ' 34,00452. 
Zoo dat deze pekclput bevat: vier e?i dertig ponden 

geraffineerd zout. 
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De boven-pekelbak is geviild met pekel a 1,6 graden . 
waarvan de inhoud is als volgt : 

lengte 24.5 pal men , 
breed te 12,3 » 

geeft . . 301,35 
vermenigvuldigd met de hoogte gesleld 4,3 

1295,805 kaunen, 
de pekel ad 4,6 graden , geeft volgens 
den pekehvegcr 7 ponden geraffineerd 
zout, op elke 100 kauueti pekel , dus 
vermenigvuldigd met 0,07 

maakt . . 90,70635 ponden. 
Zoo dat deze pekelput bevat: negenlig ponden, vijf 

oncen geraffineerd zout. 

•* ******** m>- -

J?. De afzoeikuip. 

Men veronderstelt deze kuip met pekel gevuld , tot op 
2,5 palmen , teekenende op deu pekelweger 15,6 graden , en 
hebbende eenen diameter van 126 duim; geeft, volgens de 
cylinder tafel 124,69 vierkante palmen voor de grondvlakte 
der kuip 

dus . . 124,69 • palmen , 
vermenigvuldigd met de hoogle 
welko de pekel heeft bereikt. . . 2,5 » 

geeft . . 311,725 kanuenof 
cub. palm. 

de pekel ad 15.6 graden geeft, 
volgens den pekelweger 29 pon
den geraflineerd zout op elke 100 
kanncn pekel, dus vermenigvul
digd met 0,29% 

maakt. . . 90,40025 ponden 
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Zoo dat dczo kuip bevat: negenlig pmden , vijf oncen 
geraffineerd zoul. 

G. De zoul- of zeewaterput. 

Dit is een bak of put , welke iu sommiyc zoutzicde-
rijcn, alwaar men van zeewaler gebiuik maakt, gevou-
deu wordt. Wanneer het zeewaler slechts drie graden of 
minder slerkle op den pckclweger teekent , komt de op
neming daarvan niel te pas (Zie § 18 vau de Handleiding 
hier voren). 

Men veroadcrstell, dal de put is lung- 44 palm. 
breed 19 » 

886 palm. 
met zoulwatcr gevuld tot . . . . <>>'•> " 

geeft . . . . 2926,0 kann. 
Het zou!water teekent op den pckcl

weger 4,6 graden , welke g»ven 7 ponden 
geraffineerd zout op elke 100 kanncn van 
dat water . dus vermenigvuldigd met . . 0,07  

geeft . . . . 204,820 pond. 
Zoo dat deze kuip bevat: twee honderd vjf ponden 

geraffineerd zout. 

H. De smeltkuip. 

Dit is de bak of kuip. waarin hot ruwe zout wordt 
gestort, om gesmollen en tot pekel gemaakt te worden. 
Men veronderstelt den gemiddeldc diameter op 236 dui
men , welke geven , volgens de cylindci tafel 1.57,44 vier
kante palmen voor de grondvlakte der kuip. 
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a l z o ° , 437,44 • palmen. 
de hoogle van tien bak, 

«oo ver die is gevuld . . . . 19 palmen. 

geeft . . . . 8311,36 cub. palm. 
De mud berekend, zoo als in den 

aanvang vau deze opneming (voor-
beeld^) is gezegd, op 1,46pon
den , dus vermenigvuldigd met . 1,46 

maakt. . . 12134,5856 ponden. 
Zoo dat deze bak bevat: twaalf duizend een honderd 

vier en dertig ponden , vijf oncen ruw zout. 

I . Be slijkbak. 

Dit is do bak bestemd om de slijkdeelen to ontvanpen 
van bet zout, na to zijn vcrpekeld. 

In dezen slijkbak staat eene zekere hoeveelheid pekel , 
op den pekelweger 13 graden teekenende. — Deze bak 

I S L A N S 32 palmen. 
breed 10,5 „ 

336,0 
De hoogte van de pekel is . . . 6 palmen. 

Geeft . . . 2016,0 kannen. 
De pekel van 13 graden op den pe-

kelweger geeft 23 ponden gerafnneerd 
zout per yat pekel, alzoo vermenigvul
digd met 2 3 o / 0 

463,680 ponden. j " H l U t ' M . 

Zoo dat in dezen slijkbak aanwezig is: vier honderd 
drie en zestig ponden , vijf oncen geraffineerd zout. 
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K. Keetspek. 

Dit is de harde kalkachlige zelfstandigheid , welke op den 
bodein en aan de boorden van de zoutpan blijft, na dat hot 
zout gesmollen en tot pekel gestookt is. Wanneer de voorhan-
den zij ude voorraad groot is , kan men, in Toege als hier boven 
bij de berckeniug van het ruwe zout is aangeloond , de hoe
veelheid door middel van cubiekmeting opnemcn. Door-
gaans echter is de kwanliteit gering , en dau kan er geen 
bezwaar tegen de integrate weging bestaan. 

Men begroot hier de hoeveelbeid keetspek 
op . . . 2427pond. 

Yolgens Resolulie vau den 29sten Junij 1839, 
no. 124 (Verz. no. 96) moeten 100 ponden 
keetspek voor 24 ponden zout worden geno
men , dus 

geeft. . . 582,48 pond. 
Zoo dat de voormelde hocveelheid keetspek moet wor

den genomen voor vijf honderd twee en tachtig ponden , 
vijf oncen geraffineerd zout. 

Recapitulaiie der gevondene kwanliteitcn zout. 

A. R U W Engelsch klipzout . . . . 40910,5 pond. 
B. Ruw Portugeesch zout . . . . 6120,0 » 
C. Geraffineerd zout: 

slagtzout. 6350,5 pond, 
boterzout. 11076 » 

17428,5 » 
D. In de zoutpan 3486,0 » 
E. In de pekelputten: 

groote put 2013 5 pond, 
kleine put 34,0 » 

boven pekelbak 90,5 » 
r 2138 0 » 

Transporter . . 70081,0 pond. 
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Transport . . . 7008,0pond. 
F, In de afzoelkuip , 90 5 » 
G. In den zoulwateiput 205,0 » 
U. Iu deu smellbak 1213V.5 » 
/ . In den slijkbak '. ~463,5 » 

-A. Aan keetspek 582,5 » 

Totaal generaal 83557. pond. 

Bijlage A'. 

Resultant der rekening toegepast op voor 
zeide opneming. 

Het tolale debet, bedraagt, sedert de laatste peilina 
rolgeiis de rekening ten kaulorc Tan deu Outvanoer P e ' 
houden wordende , te weteu : ° 

a. aan ruw Eugelsch klipzout. 300,650 ft 1 
b. aan ruw Poi tugeesch zout. 100 000 » > 445,650 ft. 
c. aan geraflinecrd zout. . . 45,000 •> ( 

Berekening der toegtstane korting. 

De inslag aan ruw klipzout is 300,650 ft 
Bij peiling bevondeu , tc welen : 

in het magazijn . . 40010.5 ft 
in deu smellbak. 12134,5 » 

. . 53045 » 
Er moet dus geraffineerd ziju . . . . 247605 ft 

waarvoor de korting voor de raffi-
nade , ingevolge art. 4 der wet van 
den 24 December 1829 (Staatiblad 
no. 76), wordt gevalidecrd tot y-/o 

Transporlere . . 12,380,25 445,650ft. 



37 

Tianspoi i. 12,380—445,650 
aan ruw Porlugeeschzout 100,000 t? 

Bij peiling bevonden 6,120 » 

Er is dus geraffineerd 93880 i£ 
waarvoorde korling wordt 
gcvalidcerd tot l ° / o 

938 
13,318 » 

Er is uitgeslagen , scdert do 
laatsle peiling : ruw Porlugecsch 
zout 10 500 H? 
geraffineerd zout . . 310,000 

rest . . . 432,332 IC 

dus af . . 320,500 

Er moet dus voorlianden zijn . . 111,832 'U'. 
Er is slechts bij peiling bevondeu . . 83,557 » 

dus beboelbare ondermaat . . 28,275 t''. 
Deze ondermaat is beboel baar, om dat de speling vau 

2i percent, waarvan bij § 17 der vorenstaande Handlei
ding gesprokeu is , geuonien op het totale debet of deu 
geheelen inslag van 445,650 pond , slechts beloopt 11,141 
ponden , en de ondermaat 28,275 pouden bedraagt. 
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Bij lane C. 

Tafel tot het opnemen van de zwaarle der pekelx, be-
hooreudebij den metriehen vochtmeler, schaal J?, gearres
teerd bij Bes. van den 8 Bee. 1832 , no. 33 B (Verz. no 180) 
ler executie van art ] en 3k der wet van den 2\ Aug. 1822. 
1 Grtdpn des vochtmeters met schaal B, 
de temp, op IS H.G. 

Ned. ponden (kill.) tout , voorhanden in 
een v»t (beet.) pekel. 

0,7 
1,4 
2.1 
2 ,7 
3,3 
4,0 
4,6 
5,2 
5,8 
6,3 
6,9 
7 ,5 
8 ,0 
8 ,5 
9,1 
9,6 

10,1 
10,6 
11,1 
11 ,6 
12,0 
12,5 
13,0 
13,4 
13,9 
14,3 
14,7 
15,2 
15,6 
16,0 
16,4 
16,8 

1 17,2 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
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Bijlage D. PROCES-VERBAAL van peiling in eene 
——•• zoutkeet , waarbij eene b'-etschuldige on

dermaat wordt geconslateerd. 

In het jaar een duizend aclit Itondcrd twee en veertig, 
den vijfden der maand Junij, ten negen ure voormiddags , 
ter rcquisilie van Z. Kxc. den Minister van Finaucieu , 
waarvan de bureaux zijn gevesligd le 's Hage; vervolging 
en voortzelliug van den Heer Gouverneur der Provincie . 

lot dat einde doiniciliuin kiczcude ten burclo 
van den Heer Arrondissemenls-Inspecteur der directe be
lastingen , in- en uitgaande regten en accijnsen te 
aldaar gevesligd iu de nieuwstraat, wijk A , no 110. 

Verklaren wij ondergetcckenden CORICKLIS ne WOLFF cn 
NICOLJAS .lasts , commiesen der eerste en tweede klasse 
bij de Administrate der iu-eu uitgaande regten en accijn
sen , gcslationnecrd te , dat wij , voorzien 
van onze acles van aanslelling , ons op gistercu den vier-
den Junij , des voormiddags om zes ure, bebbeu begeven 
in de Zoulziederij de Hoop, te dezer stede , ten einde al
daar bet onderzoek en de peiling te bewcrkstelligen van 
den in evengeinelde zoulkect aanwezigen voorraad zoul cn pe
kel, hetwelk wij, met vermeldiiig onzer kwaliteiten eu 
vertooning van de speciale autoiisatie van vvclgemeldcn 
Heer Arrondissements-Inspccteur , iu dato 30 Mei 1841 , 
no. 710, die ous tot vooizeide peiling rnagligde, aan 
J A S VBHMEDI.ES, meesterknecht iu die fabrijk, bij af-
wezigheid vau zijnen mcester de Heer Johannes de Mul
der, hem vei tegenvvoordigende , bekend maakten, hem 
uitnoodigeude om ons hierin bcliulpzaain le zijn , bij de 
te doene meting, weging eu opueining tegenwoordig te 
blijven en ous le overbaudigeu bet bewijs vau dc laatst in 
gemelde zoutkeet gedano peiling , benevens de biljeltcu tot 
juslificatie Y a n de sedert die peiling , gedaue inslagen ; 
aan welke uitnoodiging bij voldeed 

Tot onze werkzaamheden overgaande , hebben wij dc 
hoeveelheid zout en pekel in gezegde keet en aanhoorig-
hedeu opgenomen, als volgt: 

1°. Een hoop ruw Eugelsch klipzout, liggendo in een 
aan de zoutziederij greuzeud pakhuis , eerst bij cubiok-

http://Vbhmedi.es
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meting, doch waarmede de seder I bij ons gekomcn zout
zieder Johannes de Midler geen geuoegen genomen heb
bende , bij integrate en naauwkeurige weging bevondeu 
veertig duizend aehl honderd ponden , zegge. . 40800 ft. 

2° in hetzelfde mugazijii een hoop ruw Por-
tugeesch zont , bij cubiekineting bevondeu is 
duizend een honderd cn twintig ponden . GI20 » 

3°. iu eene bergplaais. ucveiis gemeld maga
zijii , eene party grof slagtzout , gewogeii en 
bevondeu le bed rage u zes duizend drie hon
derd vijf tig ponden , vijf oncen . . . 6350,5 s 

4°. aldaar in een hok nog eene partij fiju 
boterzout, bij cubiekineting opgeuouieii cn be
vondeu elf duizend zes en zevenlig ponden . 1107C » 

5°. voorls is bi| p e i l i n g van den pekel in de 
zoutpan vooihanden door middel van deu bij 
dc Administratie der accijnsen in gcbruik zijn-
den pekelwegcr , door ons geconslateerd eene tot 
geraflineerd zout herleide hoeveelheid van drie 
duizend vier honderd zes en tachtig ponden 3486 » 

6°. op gelijke wijze is verder door ons be-
Tonden : 

a. in den groolen pekelpnl of cilerne 2013,5 it?. 
b. in deu kleiueu pckelbak . . 34 » 
c. in den boven pekel bak , . . 90.5 * 
d. in de alzoetknip 90,5 » 
e. in den zoutwaterput . . . . 205 » 
f . in den slijkbak 4 6 3 , 5 » 

2 8 0 7 ft 

Uitmakendc tc zaincn eene hoeveelheid van 
twee duizend acht Ivmdeid zeven eu negen
lig ponden 2897 » 

7 ° . in den smellbak door cubiekineting 
twaalf duizend een honderd vier en dertig 
pt/uden , vijf oncen 12134,5 » 

8 ° . in den slijkbak door middel van deu 
pekel meter gcconstaleei d vier honderd drie en 
zeslig ponden , vijf oncen 463,5 » 

83,327,5 » 
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Transport . . . S3327,5 ft. 
9° . eindelijk is door ons in Iiet lokaal der 

zoalziedei ij berondcn cen hoop keetspek , welkc, 
bij inlegrale weging heeft opgclcvcrd twee dui
zend vier honderd zeven en twintig ponden , 
herleid in geraffineerd zont tegen tier en twin
tig per cent, geeft eene hoevcellieid van vijf 
honderd , twee en tachtig ponden , vijf oncen. 582,5 » 

To zamcn . . . . 83,910 W. 
Zoo dat er aan ruw cn geraffineerd zout , aan pekel en 
keetspek , tot geraffineerd zout herleid , een totale voor
raad aanwezig is van drie en tachtig duizend negen hon
derd tien ponden, hebbende gemelde zoutzieder verklaard 
te beriisten en volkoincn genoegen le nemen in deze onze 
opneming , zoo wat dc integrate weging , als do cubiek
ineting eu de herleidingcn van den pekel en het keetspek 
in geraffineerd zoul, betreft. 

Deze werkzaamheden alzoo afgeloopen zijnde, hebben 
wij aan mecrgemeldeii JoiiAsitrs D E M U L D E R voorgclcgd 
een extract uit de doorlooponde crcdiet-rokening , ten 
kanlore der accijnsen alhier met hem gchouden en waarvan 
wij den stand voor den aanvang der peiling hadden opge
nomen , welk extract aan ons tegenwoordig proces-verbaal 
is gcannexeerd (1) en waarnit blijkt, dat na aftrek der 
tocgcstnn'5 koi lingen voor bet geraffineerd ruw zont, bet 
totale debet van den zoutzieder , sedcit dc laatste peiling, 
bedraagt: vier honderd twee en dertig duizend , drie 
honderd twee en dertig ponden, zeggo . . 432,332ft. 

De nits] a gen scdert de laatste peiling drie 
honderd twintig duizend vijf honderd pon
den , zegge 320,500 » 

Zoo dat er aan zout moet voorhanden zijn 
honderd elf duizend acht honderd twee en 
dertig ponden , zegge 111,832 ft 

Zij title er , blijkens bovcnslaando opneming 
slechts bevontlcn drie en tachtig duizind negen 

(1) V o o r t l i t extract make men gehruik van de b i r c k e n i n g , 
h i . 36 hier voren ve rmeld . 
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Transport . . .111,832 ffi. 
honderd en tien ponden , zegge . . . . . 83,910 » 

Zoo dat er eene ondermaat is bevondcn Tan 
zeven en twintig duizend negen honderd twee 
en twintig ponden , zegge 27,922 H>. 
En alzoo deze ondermaat meer bedraagt dan tweo en 
een half ten honderd . tusschen de gedebiteerde en 
minder bcTondcne kwanlileit , hebben wij aan den Heer 
J O U A S K E S OF. M I L D K R voornoemd .sprekende tot hem in cigen 
persoon , verklaard dat bij in overtreding was van art. 20 
der wet van den 2lsten Aug 1822 (Staatsblad no. 35) en 
hij ait krachte van hetzelve artikel had beloopen eene boete 
Tan den tiendubbelen accijns , bedragende , a zes gulden do 
honderd ponden , op eene ondervvigt van 27922 ponden , 
eene som van zestien duizend zeven honderd drie en v i j f -
tig gulden, twintig centen, onverminderd de bijbetaling 
Tan den enkeldeu accijns, op evengeinelde hoeveelheid, 
beloopende zestien honderd vijf en zeventig gulden , 
twee en dertig centen , boven of bchalvc de kosten van 
weging en werkloonen op de peiling gevallen , ten bedrago 
Tan acht en veertig gulden , zeslig centen. 

Verklaren wij eindelijk den bekeurde te hebben uit-
genoodigd om zich op morgen den vijfdcn Junij , des 
voormiddags ten negen ure, te doen vinden ten kanlore 
van den Heer Ontvanger der accijnsen alhier, gehouden 
wordende op dc westzijde van de nieuwe haven , lilt. 
C , no. 18, ten einde tegenwoordig le ziju bij de opma
king van dit pieces-verbaal , hetzelve des verkiezendc met 
ons te leekenen cn er dadelijk een afschrift van le ont
vangen , bet welk ecu en ander hij onbeantvvoord Iiet. 

Van al het geen door ons, in afvvezigheid van den be
keurde, die niet is gecomparceid , is opgemaakt het te
genwoordig proces-verbaal, hetwelk is ondeiteekend door 
ons verbalisanlen , met vooibehoud om na dc beeediging 
en binnen de vierenlwinlig uren na de registratie van bet 
origineel , een afschiift daarvan bij den Voorzitter van 
hel Bestuur dezer stad te bezorgen, ter beschikking van 
den bekeurde, en hebben gesloten heden deu vijfdcn der 
maand Junij om twaalf ore 's middags , waarvan akte. 

(Handteekeninq van de verbalisanlen.) 
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Bijlage E. 

PROCES-FERRJAL van aanpeil bij eenen 
handelaai in hel grant, waarbij eene boelschul-
dige overmaat wordt geconstateerd. 

In hel jaar een duizend acuthonderd tw ee en veertig , den 
vijfden der maand Junij len negeu ure voormiddags , ler 
requisite van Z. Kxc. den Minister van Financien , waar
de bureaux zijn gevesligd le 's Hage ; vervolging cn voort-
zelliug vau deu Heer Gouverneur der Provincie 
tot dat einde domicilium kiezeude ten buiele van den Heer 
Arroudissemenls Inspecleur der directe belastingen, in - en 
uitgaande regten eu accijnsen, le . . . . aldaar °e -
vcsligd in de nieiiwstraat , wijk A. no 110. 

Yerklaren wij oudergeleekenden C O B J E L I S D R W O L F F en 
Jficoi.AAs J A S S E S , Ooinmicsen van de eerste en tweede 
klassso bij de Administrate der in- en uitgaande rcg-
en eu accijnsen , gestalioneerd le 
dal wij , voorzien van ouzo actes van aanstelling , ons op 
den derden dezer maand , des voormiddags leu negen ure , 
hebben begeven ten huize van den Heer PIRTEK DE VRIES, 
handelaar iu Iiet groot iu ruw zout , wonende alliier. lea 
einde het onderzoek eu de peiling le bewci kstelligen van 
het in zijne bergplaatsen aanwezige ruwe zout , welk voor-
neinen wij , met verinelding onzer kwaliteiten , aan hem 
bckeud maakfeu, met uitnoodiging om ous de toegang tot 
zijne evengeinelde bergplaatsen te versclialFen , en 0 ous°be-
hulpzaam te ziju bij de te doeue meting cn weging van 
het voorhauden zijnde zout, waarin hij bewilligde door 
ons mede lo geven zijnen meesterskneciit COIIMSLIS WIL-
IEJISF. , mei wien wij ons eerste 1 ij k begaven naar hetzout-
pakliais , slaande op de nieuwe haven, wijk A , no. 101 
alhier, welke bergplaais voor ous onlsloten zijnde, wij al 
dadelijk begonnen met dc twee hoopeu ruw Eugelscb klip
zout, zicii daarin beviu.lcnde , door middel van cubiekine
ting optenemen , welke operalie eene tolale kwauliteit op-
levcrde van acht en negentig duizend , drie honderd en 



4:, 

zeslig ponden , doch aangczieu dc scdcrt opgckomcn en 
zich bij ons vervoegd hebbende handelaar PIETER DE VRIES 
voornoemd , met deze opneming verklaarde geen genoe-
gen le nemen . zijn wij , ten overslaan van zijnen kan-
looi beilieude WIM.EM IMEVER , welko dc evengeinelde 
handelaar ous toevocgde oin liem te vei tegen woordigen , 
dadelijk overgegaan lot de integraie weging van de voor-
zeide partij eu zout en daarmeile voortgegaan tot des na
middags zeven lire, als wanneer was uitgevvogen eene hoe
veelheid vau zeven en ze\tig duizend vier honderd en 
vijjtig ponden (67450 ft); waarna wij onze werkzaain-
heden tot morgenhebben gestaakt, hel vooruielde pakhuis 
geslolen en de buiten deur , als hebbende dit locaal geene 
andere locgang van binnen , met 's Rijks cachet, gemerkt 
Z. H., no. 402, in tegen woordigheid van genoeinden mees-
terknecht CORHRLIS WILI.EMSE eu van den getnslden klork 
WurEM MF.VEB , behooilijl' verzegeld (\ ) . zijnde dil eerste 
deel van ons proccs-vci baal geslolen den derden Junij 
1841 om half acht ure 'savonds , met uitnoodiging aan 
evengeinelde peisoneu , om hetzelve met ons to teekenen , 
hetwelk zij weigerden cn hebben wij vcrbalisantcn ge
teekend , waarvan aklc (2). 

(Volgen de handteekeningen der ver
ba lisan I en ) 

( I ) H e n k a n ook een tweede s lo t op du deur hangen , ten zij 
de b e l a n g h e b b - n d e handelaar de s l e u l e l van de be rgp laa i s , g e d u -
rende den n a c h t , aan de amb tcna ren i n bewar ing gaf. 

In a l i en gevalle is het voorz ig t ig he t l o k a a l te hewaken t l o o 
l a n g de pe i l i ng niet is a fge loopen . 

(?) W a n n e e r de operat ie verscheidene dagen achtereen mogte 
d u r e n , zal t e lkens des avonds he t proees-verbaal op deze wi j s w o r d e n 
ges lo len en den anderen dag ve rvo lgd op het ze l fde papier en o n -
m i d d e l f i j k act i ter e l k a n d e r , tot aan het einde der werkzaamheden 
toe . Het hehoe l t naauwe l i j k s v e r m e l d i n g , dat de t e rmi jn voor 
de beeed ig ing en regis t ia t ie des proees-verbaals eerst begint ta 
loopen van het oogenb l ik , waarop he tze lve is ges lo t en . 
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Op heden den vierden Junij 1841 , om aclil lire voor-
middag , ler requisite . vervolging cn voortzelling eu mst 
verkiezing van domicilium als voicn , onze op gislereu 
gestaakle wcrkzaainhedcn liervat hebbende , ziju wij in 
tegenwoordigbeid vau meet genoemden persoon W I L L E M 
M E U E R , op nieiivv overgegaan lot dc integrate weging van 
de genoeindc partijen ruw Eugclsch klipzout cn "hebben 
wij nog bevondeu dertig duizend negen honderd en tach
tig ponden, uilmakeude alzoo , met dc op gislereu gecon-
stateerde kwanliteit van 67450 ponden , eene totale hoe
veelheid vau acht en negenlig duizend , vier honderd 
en dertig ponden (98,430 ponden) ruw Eugclsch klip
zout. r 

Onze opneming en peiling vervolgende hebben wij ons, 
vergczeld van genoemdeu WILIEM MEUEB , begeven naar 
cen ander pakhuis, slaande in de nicnivsliaal alhier, 
wijk B , no 18 , alwaar wij , in legeuwoordigheid van 
denzelven MEUER, met eene gcijkle halve Nederlandsche 
mudde , hebben genieten eenen hoop ruw Porlu«ecsch zout 
en bevondeu twee honderd twintig mudden waarvan wij 
er iu den loop dezer opmctiug twaalf hebben gewogen , 
welke te zamen ecu gewigt oplevcrdeu vau zes honderd 
zes en dertig ponden , alzoo vier en vijf tig ponden per 
halve mud, welk gewigt, vermenigvuldigd met de gevon-
deue twee honderd twintig halve mudden, oplcverl eene 
kwanliteit van elf duizend acht honderd en tachtig 
ponden. 

Desgelijks hebben wij in hetzelfde pakhuis nog gcvon-
deu een parlijtje ruw Spaansch zout, welke wij "bij inte
grate weging hebben geconstalcerd op elf honderd en der-
tig ponden. 

Na dat gemeldo "WILLEM Nnnm had verklaard , dat ziju 
meesler geen ander of meerder zout ouder zijn beheer be-
zat, heeft hij , op onze uitnoodiging , uit naam des mees-
ters al mede verklaard te bcruslen en volkomen genoe»en 
te nemen in deze onze opneming , zoo wat de integrate 
weging als de cubiekmcliug betreft, en alzoo overluigd 
te zijn dat er geen meerder of ander zout in gedachte berg
plaatsen aanwezig was , dan 
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1°. aan ruw f ngelsch klipzout . . . . 98,430 ft. 
2 ° . aan ruw Portugeesch zout . . . . 1 1,880 » 
3° . aan ruw Spaansch zoul 1,130 » 

te zainen . . . 111,440 ft. 
alzoo eene tolale lioevccllieiil van honderd elf duizend 
vier honderd veertig ponden. 

Deze werkzaamhedeu al/.oo afgeloopeu zijnde, hebben 
wij aau lneergemcblen Wiu.nl MEUER voorgelegd cen 
extract uit dc <loorloopende ciediet-rekening , ten kanlore 
der accijnsen alhier net zijnen uicesler gchouden, en waar-
uit blijkt , dat hij sedert de laatste peilittg had iugcslagen: 

1°. aau ruw Eugclsch klipzout. . . . 182,700 HT. 
2°. aan ruw Portugeesch zout. . . . 32,000 » 
3°. aan ruw Spaauseh zoul 10.000 » 

tc zainen . • 224,700 ft. 
Dus twee honderd vier en twintig dtti* 

zend zeven honderd ponden. 
Uilgeslagcn : 

lo. ruw Eugclsch klipzout 103,700 ft ) 
2°. ruw Portugeesch zout 20,000 » > 132,700 » 
3°. ruw Spaansch zout . . 9,000 » j 
Dus uitgcslageu honderd twee en dertig 

duizend zeven honderd ponden. 
Zoo dat er voorhauden moet zijn , twee —— 

en negenlig duizend ponden 92,000 U'. 
Er is bevondeu , eene hoeveelheid van 

honderd elf duizend vierhondeid veertig 
ponden 111,440 » 

Zoodat er cene overmaat is bevondeu vau 
negenlien duizend vier honderd en veertig 
ponden , zegge 19,440 ft. 

Wcshalvc wij aan den Heer P I E T E R DE V R I E S , sprekende 
tol zijnen kanloorbcdicnde W I L L E M M E I J E R voornoemd, heb
ben verklaard , dat hij zich in overtreding bevond van art. 10 
der wet van den 21slen Augustus 1822 , (Staatsblad no 35) , 
cn bij, uit krachte vau het hetzelfde artikel, had beloopen 

http://Wiu.nl
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ceuc boele van den tiendubbelen accijns, bedragende, 
a zes gulden dc honderd ponden , op eene overwigt van 
19,440 ponden eene som van elf 'duizend, zes honderd 
vier cn zestig ijuldn, oiiveriniudeid de bijbctalii.g van deu 
enkcldeu accijns, op evengeinelde hoeveelheid, beloopende 
elf honderd zes en zestig gulden , veertig centen , boven en 
behalve de kosten van weging cn werkloonen , op de pei
ling gevallen, ten bedrage vau twee cn zestig- gulden , 
twintig centen. 

Verklaren wij eindelijk den bekeurde te hebben uit»e-
noodigd, om op dag eu uur, als in het hoofd dezes go-
meld, bij de opmaking van dit ons proees verbaal , len 
kanlore van den Heer Ontvanger der accijnsen, gehouden 
wordende op de Groenmarkt, wijk 1), no. 19, alhier, 
tegenwoordig te zijn , len einde hetzelve met ons, na ge-
daue voorleziug , des verkiezende te ondei tcekeneu cn er 
cen afschrift van te ontvangen , vau welkc uiliioodi"itio 
gemelde WILLEM MEUER beloolde zijnen principaal te zul
len vcrwittigen. 

Op het bepaalde uur ten kanlore voornoemd gekomca 
zijnde, bebbeu wij aldaar gcvoudeu den handelaar PIETER 
DE VRIES, bekeurde in deze, aau welkcn wij het te«en-
woordig proees verbaal, na gedaue voorleziug, teronuer-
tcekening hebben aangeboden , hetgeen hij vveigerde , en 
daarop terstond is been gegaan zonder kopij te onvaugen , 
welkc wij ons deihalve voorbehouden, om na de beeedi
ging of binnen de 24 uren na den dag der registratie vau 
het origineel , aan deu Voorziller van het Bestuur dezer 
gemeente te bezorgen , ter beschikking van deu bekeurde , 
en hebben geslolen den vijfdcn Jutiij 1841 , om elf ure 
voormiddag , waarvan acte. 

(l/a?idleehening van de 
verbalisanlen.) 
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GIDS YOOR DE BEREKENINGEN IN YORENSTAAN-

DE HANDLEIDING Y E R Y A T (1). 

1. 

Grondslag van alle malen en gewigten. 
De grondslag van alle mateu en govviglen is de Ncder

landsche el. Zij is gelijk aan het tien millioenstc gedeelte 
van een vierde pari van den omtrek der aaide. Zij is 
bijgevolg ook de grondslag der lengloinaat eu bevat 10 
palmen, de palm 10 duimen en de duim 10 strepen. 

De vierkante el , of het vierkaut op de el beschreven , 
is dc grondslag voor de vlaklemaat. Dezelve wordt ver-
deeld in 10 maal 10 , dat is 100 vicrkaulo palmen , de 
vierkante palm iu 100 vierkante duimen en de vierkante 
duim iu 100 vierkante strepen. 

2. 

De Xubieke palm. 

De kubieke palm is cen ligchaam, waarvan de lengte , 
breedte en hoogle, elk eene palm bedraagt en is vcrdeeld 
in tien-maal-lien-maal-lien of 1000 kubieke duimen; do 
kubieke duim in tien maal-ticu-maal-tien of 1000 kubieke 
strepen. 

Zulk eene kubieke palm is gelijk aan eene kau , welke 
de hoofd- of grondmaat is van alle nalte waren , zoo als 
de kop die is van alle drooge waren en mede eene kubieko 
palm inhoudt. 

3 
De Kan en de Kop. 

De kan is, zoo wel als dc kop, vcrdeeld in 10 maaljes 
en het inaalje in 10 vingcrhoedeu. 

(11 Men kan ook due aanteekenlngen raadplegen bij de bereke-
niugen , welke in volgende Jaarboekje* zullen gegeven worden » 
met betrekking tot de peilingen van andere aoeijni-goederen. 
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Honderd (100) kannen maken een vat, zoo als ook 100 
koppen eene mud. 

Het vat en de mudde zijn derhalve gelijk. 
k. 

Gewigt. 
Het pond is mede herkomstig van de kubieke palm , als 

vertegen woordigendo bel gewigt van eene kubieke palm 
zuiver gedisteleerd water tot deszelfs gioolstcn graad van 
digtheid gebragt. Het pond is verdeeld in 10 oncen , de 
once in 10 looden , hel lood in 10 wigljes en het wigljoiu 
10 korrels. 

5. 
ffoe men de geheelen en onderdeelen schrijft. 

Wanneer men eeno zekere hoeveelheid inaten of een 
zeker gewigt wil ncdersclirijveu , zorge men om de gehee
len eerst, cn daar achler eene komina te slellen , vervol
gens de onderdeelen le plaatsen , allijd zorgende om in 
plaats van die deelcn , waarvan geen gewag gemaakt 
wordt, nullen te stcllen , en wel 1 , 2 of 3 milieu naar 
gelang dc eenheid of grondinaat in 10,100 of 1000 dcelen 
verdeeld is , aldus; 

Vol nil geschrcven. In cijfers, 

Zes cllen , twee palmen, drie 

Twintig • palmen, drie en 

Acht honderd , zes en dertig 
kub. palmen , derlien kub. dni-

Twaalf kannen . twee vinger-

62,03 palmen. 

20,0023 vierk. palm. 

836,013 kub. palmen. 

12,02 kannen. 

Twee ponden , zeven wigtjes. 
Drie looden , vijf korrels. , 

0,08 kannen. 
2,007 ponden. 
0,0305 ponden. 



53 

Men houde in het oog dat bij dc berckeuingea iu voren-
staaude Handleiding voorkoinends , de palm voor delengle- , 
de vierkaute palm voor de vlakte- , cn dc kubieke palur 
voor de ligchaamsmaat , als eenheid is gebezigd. 

6. 
Over de vermenigvuldiging der getallen. 

De termenigvoldigiag bet mecst in dc bij ij 5 bedoelde 
bcrekeningcu voorkomeude , bcboeft dus hier de meeste 
toelicbtin". Van bet behoorlijk plaatsen der komma's , 
welko, zoo als uit hel voorgaande blijkt , de geheelen en 
de deelen van elkander scheiden , hangt allcs af; wanneer 
deze niet juist gcplaatst zijn, daar, waar zij staan moe
ten, kan zulks tot de grofste misrekeuingeu aanleiding geven. 

Men plaalst , zoo als in de meergemeldc berekeningen 
ook is geschied , het vermenigvoldiglal boven deu vcrme-
nigvuldiger ; vermenigvuldigt (mullipticeert) de beide ge-
taficn met elkander , even als of deze beide alleen nit 
gebeele gelalleu bestonden. De mulliplicatic volbragt zijn
de , telle men hoeveel cijfers er zich achter de komma's 
van het vermenigvuldigtal cn van den vermcnigvuldiger 
bevinden , stelt 4 , vervolgens telle men van de verkregene 
uilkomst (product) vier cijfers van de regter- naar de 
linkerhand af , en alsdan zullen de cijfers aau de linker-
hand der komma, de geheelen of eenbedeu , cu die aan 
de regterhand de onderdeelen aauduiden. 

Voorbeeld. 
Men vermenigvuldige . . . 23,83 palmen 

met . . . 3,42 dito, 

4766 
9532 

7149 

uitkomst 81,4936 • palmen. 
cn verder met . . . 4,2 palmen , 

1629972 
3259944 

uilkomst 342,29412 kub. palmen. 
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De ecrste vermenigvnldiging , geeft, na afstipping ran 
4 cijfers, 81 • palmen 49 • duimen eu 86 • strepen, 
want lengle met breed te vermenigvuldigd , geeft bet vier-
kant. Dc tweedevermenigvuldigiug geeft, na het afstip-
pen van 5 cijfers, 342 kub. palmen , 294 kub duimen en 
120 kub. strepen, om dat lengte, breed te en hoogle of 
diepte met elkander vermenigvuldigd , den ligchamelijken 
inhoud doel vinden. 

Het kau gebeurcn dat er in het product minder cijfers 
vooi komen , dan , volgens den regel door het dccimaal-
punt moelen afgesneden worden, bij v. wanneer men 0,837 
met 0,0021 vermenigvnldigt is het product 17577; maar 
er slaan in het rerinenigvuldiglal drie en in den verme-
nigvuldiger vier cijfers acbter het decimaalpunt , er moe
len dus zeven cijfers van het prudnct (17577) afgesneden 
worden; dan dit product bestaat slechts uit 5 cijfe°rs ; meu 
plaatst dau , om aau den regel te voldoen , voor het pe-
heele gctal (17577) eenige nullen, aldus: 0000017577, 
hierdoor verandert de waarde van dit getal niel , maar nu 
kan men 7 cijfers afsnijdcu , en dau heeft men 000,0017577 
en dit is bet product, of, wanneer meu nu de twee voorste 
nullen als overlollig wegncemt, heeft men, 0,0017577 
voor het ware product, 

7. 

Xnbiekmetingen. 

Bij dc mccstc kubiekmclingen , welke bij aanpeil van den 
voorraad aan accijns subjeele specien moeten geschieden ,is 
het le doen om uit de door opneming gevoudeuc hoeveel-
heden kubieke palmen , het gelal ponden te vinden welke 
de gemclen hoop, bak of put bevat.— Tot dat einde is 
het eene eerste vcreischte ecu geijkt mud of vat met de op. 
tenemene specie tc fallen cn daarvan door naauwkcurige 
weging (na aftrek van de tarra voor de mudde of het vat 
zelve) den juislen inliond te kennen 

Deze inhoudswigt keuuende , slelt 146 ponden, neme 
meu daarvan hel hondeidste dcel of 1 pond , 4 oncen , 
6 looden , hetwelk dan het gewigt is van de kop of van 
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do kukieke palm. Wanneer men nu , in voegc als Vg 
do berekeningen in voreuslaande Handleiding opgenomen 
is aangewezen, wcet hoeveel kubieke palmcu de hoop , 
bak enz. meet , is niets gemakkelijker dan door verme-
ni"vuldiging , zoo als bij § 6 hier voren is aangetoond , 
den inhoud vau deu hoop, bak enz. in ponden le kennen. 

8. 
Opneming van den pekel. 

Ton aanzien van de opneming van den pekel of het ziltig 
vocht in de zoutziedei ijen , haudele men op volgende wijze : 
Eene zekere hoeveelheid pekel is , volgens den pckelmeter 
sterk 33 graden , dat is , dat er zich in elk Nedorl. vat 
pekel 33 ponden geraffineerd zout bevindt. Wanneer 
men nu weet dat 100 kannen pekel 33 ponden zout ge
ven , is het gemakkelijk om op dezelfde wijze als voor 
het zout is gezegd het totale gewigt aan zout , hetwelk ia 
de met pekel gevulde zoutpan , pekelbak enz. aanwezig 
is , te kennen , wanneer men namelijk eerst (zoo als trou-
wens van zelfs spreekt) den inhoud dier pan of bak door 
metrique meting zal hebben opgenomen. 



ACCIJNS-GEMAAL. 

Firantwoordelijkheid der molenaars voor hnnne 
knechts en voor de bij hen inwonende personen 
met opzigt tot de toepassing der wet op het 
gemaal van den 29slen Maart J833 (Staatsblad 
no. 3). 

Bij art. 12 Tan de wet op het gemaal van den 29en 
Maart 1833 (Staatsblad no. 3) is bepaald: » dat de mo-
»lenaars , in betrekking tot den accijns op het gemaal, 
» regtstreeks aansprakelijk zijn voor de dadeti , verziiimen 
» of nalalighedcu van hunne knechts , vvaardoor mede ver-
» slaan worden de personen die hunnen wagen, kar of 
» vaartuig voeren of van alle andere in hunne dienst zijnde 
» of bij heniuwonende personen ," waaronder mede , » vol-
»gens eene bcslissing der Hoofd-Adiniuistralie van den 
» 23en Mei 1833, no. 34 (Ferz. no. 82) behooren dezoo-
»genaamde daglooners, die van tijd tot tijd eenige uren 
» dienst voor het inaalwerk verrigteu ,—en zulks voor de 
» daden , veizuimen of nalaliglieid door de bedoelde per-
»sonen , gedureude hunue lijdelijke dienst , verrigt of ge-
» pleegd 

Art. 231 der algemeene wet van den 26sten Augustus 
1822 (Staatsblad no. 38) bepaalt daar eu boven: »dat 
»de bedoelde verautwoordelijkheid van zoodanige perso-
» nen , als welke , wegens hunnen handel of bedrijf in 
» eenige belrekkiugslaan met de Administratie der iu- eu 
» uitgaande regten cn accijnsen (zoo als hier de molenaars) 
»voor hunne kueclils, ofverdere door hen bezoldigde per-
» sonen , voor zoo verre die dadeu tot het door hen uitge • 
»oefeud bedrijf belrekkclijk zijn, zich zoo veiro uilslrekt, 
» dat in geval vau bekeuring , kraciilens de wet op het 
"gemaal of de algemeene wet, de verontscbuldiging uiet 
»geldt , dat de fraude welke door hunne bedienden , 
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»knechts of arbciders begaan is , bnilcu hunne kcnnis 
» zoude hebben plaats gchad , cu zij dcsniellcinin en on-
» danks hunne onbcwuslheid der daad, de boele verbeu-
» reu op de overtreding geslcld." 

Hoewel eene oppervlakkige beschouwing der ondervver-
pelijke qucstie , nameldk de verantwoordclijkheid der mo
lenaars over hunne knechts cn bij ben invvonende personen, 
aan geen deu miusten twijfcl onderhcvig schijnt, kunnen er 
zich gevallen voordoeu en hebben er zich werkelijk geval
len voorgedaan , waarbij de toepassing van bet bcginsel bij 
boven aangebaalde wetsbepalingen daargesteld , in twijfcl 
is getrokkcu , zoodanig zelfs , dat le dien aanzien , de be-
slissing der boven en reglbanken , ja zelfs die van den 
Hoogen Saad der Nedcrlanden is ingerocpen.. 

In zekere gemeente in eene onzer Provincien , was een 
molenaar, hebbende twee bij hem invvonende zonen, 
welke nu cens graan vcrvoerden voor hunnen vader , 
dan eens voor eenen andercn naburigen molenaar. Deze 
zonen hadden zich schuldig gemaakt aan eene overtreding 
der wet op het gemaal, waaivoor do molenaar als vader 
aansprakelijk was, door nainelijk twee zakken met rog-
gemcel te hebben vervocrd , zonder behoorlijk accijns-
biljel, tot dekking der party benoodigd ; zoodat de vader , 
zoo wel in eerste iuslantie als in hooger beroep, was 
veroordeeld in eene geldbocte van / 70 (bij onvermogen 
tot eene gevangeuis van 14 dagen) eu iu de kosten der 
bekcuiing , met vcrbeurdverklaring van het aangebaalde 
meel, op grond van de artikeleu 59, CI en 12 der 
ineergemelde wet op het gemaal , in verband met de ar
tikeleu 231 en 225 der algemeene wet. 

De bekeurde molenaar be weenie intusschen , dat hel, 
ja niet le ontkennen was, dat de vader aansprakelijk is 
voor de kinderen, indien het narnelijk blijkt , dat zij 
gehaudeld hebben voor of namens den vader , terwijl het 
in de onderwerpelijke zaak niet was uitgemaakt of de 
vervoer voor hunnen vader, dau wel voor deu naburigen 
moleuaar bad plaats gehad , zoo dat dc veroordeclde mo
lenaar zich, onder andcren , op dien grond tegen gcineld 
vonnis in cassatie heeft voorzien , bij welke gelcgeuhcid 
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door hel publiek Miuisterie is bcweerd , dat het voorgeven 
des molenaars, nainelijk dat zoude moeten worden bewe
zen , dat de kinderen op last des vadcrs of ten zijnen 
beboeve gehandeld hadden, iu letlcrlijkeu strijd is met 
de hier boven reeds aangevocrde wetsbepalingen , zoo dat 
dan ook de Hooge Raad bij arrest van den 26slen Mei 
1840, de vooiziening in cassatie heeft vervvorpen en den 
appellant vcrwczeu iu degevallene kosten , nil overweging 
dat in het ouderwerpelijk geval, door den regter wel en 
te regt dc zonen des molenaars met de knechts ziju gelijk 
gcsteld , terwijl volgens art. 12 der wet op het gemaal 
door knechts mede verslaan worden de personen , die 
hunnen wagen of kar voeren en alle andere in hunne 
dienst zijnde of i n wonende personen. 

Men zicl hier uit dus duidelijk , dat hoewel de kinde
ren cens molenaars soms ook momenlanecl iu dienst van 
andere molenaars mogten zijn , de vader aansprakelijk 
blijft voor de daden dier kinderen , wanneer zij uamelijk 
bij hem inwoneu , ofschoon bet dan ook blijkeu zoude, 
dat lie door hen bedrevene daad , buiten kennis of mede -
weteu van hunnen vader mogle ziju gepleegd. 

Eeu nog starker voorbeeld kan daarvoor worden bijge-
bragt , in bet geval met een korenmolenaar te A . . . . , 
die voor de Arrondisseinents-Regtbank te A 
was gebragt als beschuldigd van uit zijnen molen te 
hebben doen vervoeren 135 pouden roggemeel , gedekt 
door een dnbbcl accijns - biljet , waarvan de slrook, 
die de afteekeuing no. 2 behelsde , door hem of dcszelfs 
knecht, bij deu vervoer , niet in de molenbus was geslo-
ken cn zulks op grond van art. 22 §§ 5 en 6 der wet op 
het gemaal De Administratie had inlusschen alleen den 
molenaar (als aansprakelijk voor zijnen knecht) cn niet 
dien knecht, welkc eigcnlijk de orcrtreder was , voor den 
Regter gedagvaard , zoodat de Regtbank bij een vonnis de 
Administratie in haren eiscb jcgens den molenaar lot ver-
oordeeling in eene boele van /270 , » niet ontvankelijk 
verklaarde , zoo tang de knecht niet geroepen en in zijne 
veidediging gchoord was, cn zulks uit overweging, dat 
art. 12 der wel op het gemaal maar klaarblijkclijk was 
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vastgesteld met hel doel , dat do meesleis zoudeu toezleu , 
dat er geene fraude , ten uadeele van 's Rijks belastingen , 
door hunne knechts werd gcpleegd , eu dat wanneer deze 
de wctsbepalingen op de belastingen vverkelijk mogten heb
ben overtreden , eu daarvan regterlijk ovcrtuigd zoudeu 
ziju, bel Rijk , zoo voor de opgelegde boete, als kos
ten , zoude ziju gewaarborgd , en dadelijk na do condem-
natie op de mccstcis kondc verhalcn , het bedrag der boete 
en kosten, waartoe hunne onderhoorigen zoudeu ziju ver-
oordecld ; vooi ts dat door het niet oproepeu vau deu be-
doclden knecht, deze zijn wettige verdediging niet had 
kunnen inbrcngen cu dus ook vcrsloken was vau de ino-
gelijkhcid, om door het levcren van tegenbewijs als an-
dcrzius , het proces-verbaal van bekeuring le oiitzenuwen 
(Art. 239 der algemeene wet) , welk bewijs door den in 
de zaak belrokkenen molenaar niet kon worden gelevcrd , 
verraits hij zelf bij de bekeuring niet tegenwoordig ge
weest was, zoodat er alzoo geene veroordeeling kon plaats 
hebben , alvoreus de geen , voor wieus haudelingen hij 
verautwoordelijk was eu moest instaan , bij regterlijk von
nis aau het inisdrijf was schuldig verklaaid en in do boete 
en kosten veroordeeld 

Dat de hier bedoelde regtbank van een verkeerd be-
ginscl is uitgegaau valt dadelijk in het oog , cn wel 

1°. Om dat de duidelijke cn stellige bewoordingeu van 
art. 12 der wel op bet gemaal cn art. 231 der algemeene 
wet, omtrent de veranlwoordelijkheid der daarbij bedoelde 
personen , voor de overtreding huuner bedienden in het 
algemeen eu der molenaars iu het bijzonder , gccueii re -
delijken tvvijfeloverlaten , dat bier geene louter civile ver-
untwoordelijkheid is bedoeld of voorgesciircven , maar dat 
art. 12 voornoemd ten opzigte van den molenaar , als welke , 
ook ondaiiks zijno ouvveteudheid der daad zelve , de boele 
verbeurt, opde overtreding gcsteld, door zij ncn knecht begaan 
is penaal cn eene d i r e c t e actie t egen den m o l e n a a r 
oplcvert; 

2°. om dat diensvolgens dc veranlwoordelijkheid en aan
sprakelijk heir! der haudelcnde personen , niet anders kau 
wordeu bcoordccld dan naar den gecst cn deu letter der 
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speciale bclaslingswetlen , als door welke is gederogecrd 
aan de algemeene bepalingen van bet strafregt ; 

3°. om dat de wet op het gemaal inzonderbeid , wel 
aan de molenaars de vergunning gegeven heeft om zich 
in sommige opzigten , bij de vervulling hunner verplig-
tingen , volgens die wet door hunne aangewezen knechts 
te doen vei vangcn , maar niromer die knechts door de 
Administratie, als hare hoofdvei bondenen willen doen be-
schouweu , in tegendeel , voor ieder verzuim van den 
knecht wordt de molenaar zelf regtstreeks aanspra
kelijk gesteld , op den voet en wijze als bij de reeds 
aangebaalde welsbepaliiig is vermeld , ingevolge waarvan de 
Administratie, te regt wordt ontheven van de op zich zel-
ve onbestaaubare verpligling, om , bij iedere overtreding 
der wet op het gemaal , case quo , met iederen knecht 
van eenen molenaar zich in te laten. 

Op deze gronden heeft dan ook de Hooge Raad , bij 
arrest van den 22sten Sept 1840 , de voorziening in cas
satie van den beliokken molenaar verworpen en dus uit-
gewezen , dal de wetgever gevvild heeft, dat de molenaars 
niet alleen reglstreeks aansprakelijk zullen ziju voor de 
gcldboeten , welke moelen woiden uitgesproken wegens 
overtredingen door hunne knechts begaan , maar ook , 
dat zij zelven daarvoor boelschuldig zullen zijn en dus 
caso quo zelven in de bedreigde geldboete moeten ver-
oordccld worden, 
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S T A T I S T I E K E 

B 1 J Z O N D E R H E D E I V 

OVER 1841. 

H O O F D - A D M I N I S T R A T I E . 

Do post van Controleur der Scheepsmelers en IJk-
meeslers is gesupprimeerd en de werkzaamheden Tan dien 
post opgediage" aan den Heer G . SIMOSS , onder den titel 
van Inspecleur-Adviscur , zoo als op bladz. 6 van do 
naamlijst is opgegeven. 

R I J N Y A A R T . 

Een der postcn van Controleur van het vasle regt en 
een der poslcn van Uk-Commissaris te Amsterdam is 
gesupprimcerd. 

N O O R D - B R A B A N D . 

Dc gemeente A'unen. Gerwen en Nederwetten is afge-
scheidcn van de perceptie van TVoensel, Eckart , Son 
en Breuqel, cn gcvoegd bij de perceptie van Tongelre 
en Mierlo. 

Z U I D H O L L A N D . 

De onlvangst van dc gemeentcn Mijn 's Heerenland 
van JUoerl.erl.en cn van West maas en Groep , is vcree-
nigd met do perceptie van Heinenoord, Goidschalksoord 
en Puttershoek. 

http://JUoerl.erl.en
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Z E E L A J V D . 

De Controle Zlerikzee is gesupprimeerd en de daar 
aan verbondene werkzaainlieden opgedragen aau den Ar-
rondissements -luspecteur aldaar. 

Dc Controle Sas van Gent is gesupprimeerd en verce-
nigd met de Controle Hulst, onder den naam ran Controle 
Axel. 

De Controle lJzendijke is gesupprimeerd en gcvoegd 
bij de Controle Sluis. 

De post van Visiteur te Axel is vemallen verklaard. 

VRIESLAND. 

De perceptie van Heeg en Ylst , bevorens afzonderlijke 
ontvangsten , zijn nu gecombineerd. 

DRENTHE. 

De perceptie van Havelle, Nyeveen en Fledder i» 
thans in twee perceptien gesplitst, als in die van Havelte 
en Nyeveen en in die vau Fledder. 



PERSONELE BELASTING. 

JVat zijn militaire oppassers , in betrekking tot 
de wet op de personele belasting van den 'listen 
Maart 1833 (Staatsblad no. 4) ? 

Bij art. 19 § c der wet op de personele belasting vau 
den 29steu Maart 1833, (Staatsblad no. 4) zijn onder 
andereu : » de zoogeuaauide oppassers , mils geene liverei 
» drageude, niet inwonende bij lieu, in wier dienst zij 
» z i j u , en tevens mecr dau eeu aizonderlijk wonende 
» persoon of gezin bedieneudc , vau de belasting naar den 
» 5dcn grondslag (de dienslboden) vrijgesteld," terwijl 
bij eene Miuisleriele Bcsolntie van deu 3den Augustus 
1833, no. 129, deze wetsbepaliug alzoo is toegelicht: 
» dat onder den bedoeldcn vrydom kunnen worden be-
»trokkeu de m i l i t a i r e oppassers van in werkelijke 
»dienst zijnde ojfieieren , bet zij dat dezelve gebezigd 
» worden voor de personelijke diensteu of voor bet wapen 
» der cavalerie , ter verzorging cn beliaudeling van paar-
» den der officiereu ," welke gunslige iiitleggiug ook onder 
de vroegcre wet vau den 28 Junij 1822 , no. 15 , bij Ko
ninklijk Besluit van deu 26steu February 1824, uo, 132 
was gegeven. 

Dezelfde Hoofd-Oflicicr , aau wclken cen door hem opge-
worpene exceplie van onbevoegdbeid , bij arrest van den 
Hoogen Raad van den 19den Mei 1840 was verworpen 
(zie bladz. 87 van het Jaarboekje van 1841) was , zoo 
als daar gezegd is , bekeurd voor het houden vau eeuea 
militairen oppasser , die dc ambtenarcn vermeendeu , dat 
als eeu dienstbodo dor ecrste klasse had behooren le zijn 
aangegeven , en wel uit hoofde zij die oppasser aan het 
huis des bckeurdeu de deur hadden zien openen tot het 
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aannomen van cen nieawspapter, gekleed, niet in zijne 
militaire kleeding, maar met eenen korten grijzen rok 
met wit- blinkende knoopen , bout vest en grijzen broek , 
op de nadcu afgezct met eeu sural rood koord ; voorts dat 
zij zelve zich , den volgenden dag, aan de woning des 
bekeurdeu aanmeldendc, om eeu biljet van inslag van 
wijn le brengen , bun de deur werd geopend door gezeg
den oppasser , gekleed als den vorigeu dag ; welke op do 
door hen gedane vraag wio hij was , ten antwoord ont-
vingen : » ik ben de knecht van den Generaal," en ein
delijk, dat zij eenige dagon later, des namiddags, voor 
het huis van den bekeurde een rijtuig hebben zien aan-
komeu cn slil houden, waarin de Geueiaal met zijne 
vrouw of bun zoou gezeten waren, staando achter op 
het rijtuig mcergenoemde knecht, gekleed als voren , be-
halve dat hij nu een zwart vest aau eu eenen ronden hoed 
op had. 

Hoewel het alzoo buiten alio legenspraak schcen dat de 
bedoelde militaire oppasser cigeulijk niet anders dan een 
liverei-knecht was , vallende in de termen van de dienst-
boden der eerste klasse, bij § 2 van art. 16 der boven be-
rocpene wet vau den 29en Maart 1833 bedoeld , heeft de 
bekeurde echter zij tie zaak in regtou vervolgd en wel op 
grond : 

1°. dat volgens boven aangehaald Koninklijk Besluit vau 
den 26en February 1824, no. 132, de personele belasting 
naar den 5en grondslag, niet is verschuldigd door Ofli-
cieren , wegens de in hunne dienst zijnde militaire oppassers; 

2°. dat hij tijdeus de bekeuring was militair Hoofd Of-
ficier , in werkelijke dienst van het Rijk en dat zijn , zoo-
gevvilde knecht loen in<gelijks in werkelyko dienst stood; 

3°. dat hij dezen persoon als militaire oppasser in het 
beschrijvings-biljet aangegeven hebbende , in alle geval de 
qualificalie van den persoon , voor do personele belasting , 
aan Controleur en zcttcrs heeft overgclalcn eu zich naar 
hunnen aanslag gedragen. 

De Arrondissemeuts Regtbank te Zutphen heeft deze mid
delen van verdediging niet aangenomeu , maar don be
keurde bij vonnis van den Uden November 1840 veroor-
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deeld in eene geldbocle van / 129,80, benevens de k o s 
ten en zulks op de navolgendc gronden : 

1°. dat de vrijstelling van de genoemde belasting voor 
eenen militairen oppasser , niet in dien ruimen zin kan 
worden verstaan , dat oppassers in militaire dienst, onver-
scbillig lot welke dienst re rrigtlngen zij door officicren 
worden gebruikt, vrij zoudeu zijn van de belasting, de» 
wijl bierdoor het Koninklijk Besluit van deu 26cn Febru» 
arij 1824 , door den bekeurde ingeroepen , in slrijd zoude 
ziju met art. 19 lilt c der wet van den 29 Maart 1833 , 
no. 4 , die het gcbruik vau oppassers slechts voor be-
paalde gevallen vrij van belasting slelt; 

2°. dat deze vrijstelling, volgens evengemcld Koninklijk 
Besluit, vergelckcn met art. 136 van bet Rcglemcnlvoor de 
iuwendige dienst , gearresteerd bij Dispositic van den Coin-
missaris Generaal van Oorlog van den 2fislen Augustus 1817 , 
no. 72 , in eenen zeer beperkten zin behoort te worden 
toegepast, als zijnde daarbij slechts zulke dicnslen bcoogd , 
als welke de soldatcn of militaire oppassers aan hunne 
oflicieren iu persoon bewijzen. voornamclijk in bet schoon 
houden banner monteringslukken en wapenrusling be-
slaande , vermils dat art. den Oflicieren verbiedt , om de 
soldaten tot knechts te gebruiken , eu bun slechts toelaat, 
om dezelve lot het schoonmaken van bun goed te bczi-
gen , zonder dat zij echter van dienst of van cxerciticn 
vermogen vi ijgestcid tc worden , en ook geene andere klce-
ding vermogen tc dragen dan hunne montering. 

De bekeurde zich tegen dat vonnis in cassatie voorzien 
hebbende , is hetzelve bij arrest van den Hoogen Raad 
in dato lCden Januarij 1841 , bekrachtigd. 
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ACCUNSEN-GESLAGT. 

Kan de visitatie na zons-ondergang van een 
bewoond huis , waarin men vermoed dat ter 
sluik geslagt wordt, door de amblenaren wel 
g e v r a a g u worden, zonder overtreding der 
tvet?—(Vcrvolg van bladz. 103 van bet Jaar-
boekje van 1841). 

Sedcrt het bestaan van de bekende arresten van den 
Hoogen Raad der Pvedei landen van den 24stcn Maart 1840 , 
en van den 20sten Oct. daaraanvolgeude , wordt de au-
torisalie en adsistentie, bij art. 200 der algemeene wet 
van den 26 Aug bedoeld, alleen vereischt voor de visitatie 
bij nacht , in de woning van particulieren , waarin de 
ambteiiaren met grond vermoeden , dat eenige slagting ter 
sluik geschied of eenig ter sluik geslagt of nog onafgehakt 
vee zich bevindt, en niet voor zoodanige visilalien 6if Attg. 

Twee coinmiesen der Administratie hadden zich in deu 
avond van den 4den Novb 1839, circa 9 | ure , verborgen 
gebouden achter het woonhuis van zekeren landbouwer 
* e -A , vermits zij vermoeden hadden opgevat, 
dat aldaar ter sluik ecu rund werd geslagt ; dat vermoe
den blijkende niet ongegrond le zijn, verzochlen zij aan 
den bewoucr van het huis , om binnen gelaten te worden , 
hetwelk bun echter door dien landbouwer , die buiten zijne 
woning gekomou was niet alleen werd geweigerd , maar 
hen tevens cen slag met eene bijl werd tocgebragt , die 
echter iniste , doch waarop de Coinmiesen zich met de vlngt 
hadden gered. 

De Arroudissements Regtbank te Arnhem heeft bij een , 
in appel door het Proviuciaal Gercgtshof van Gclderland 
gehaudhaafd vonnis van den 21sten December 1839 , 



den gemelden landbouwer bevoegd verklaard , om de ge-
vraagde visitatie te kunnen weigereu , zonder colder do 
ambtcnaren de bevoegdbeid te hebben betwist, om die 
visilaiie te wagen. 

Jlij beslissing dezer zaak iu appel , heeft zich het Hoi 
deze twee vragen , ter bchandeling voorgesteld ; te weten : 

1°. stellcn dc daden , door den beklaagdc gepleegd , 
het misdrijf daar, waar tegen bij art. 209 vau het code 
•penal (1) is voorzien? 

2°. bestaat dit slrafbaar misdrijf ook, alhoewcl dc amb
tcnaren tot dc visitatie onbeyoegd waren ? 

Ten aanzien van de eerste vraag heeft het Hof beslist: 
dat dc ophefling van de bijl , en de poging om daarraede 
slageu too lo brengen , onmiskenbaar als aanval of aan-
tasting moet worden beschouwd , waartegen bij het beroe
pen artikel van het code penal is voorzien ; cn met betrek
king tol de tweede vraag , dat al mogten zelfs do ambtc
naren hunne bevoegdheid oveiscbrijden , zij dan daardoor 
zich aan de straffen bij de wet voorzien , bloolstellen , maar 
desnielleiniu nimincr opbouden ambtcnaren le ziju in de 
nitoefening bunncr functien; dat de beklaagde dus wel 
bevoegd was de visitatie le weigeren , maar niet om de 
ambtenaren , nadat zij hunne kwaliteiten hadden bekend 
gemaakt, buiten zijne woning aan te vallen , waardoor bij 
zich heeft schulJig gemaakt , aau wcerspanuigheid , bij de 

( I ) A l l e aantas t ing , a l le gewelddadige en f e i t e l i j k e weders tand 
j e g e n s tie bedienende beamblen (Off ic ie rs m i n i s t e r i e l s ) , de v e l d -
o f b o s c h w a c h t e r s . den gewapent len a r m , degenen die o v e r de 
i u v o r d e r i n g der s c h a t t i n g e n en opbrengsten gcs te ld l i j n , d e r i o l v e r 
deurwaarders , de genen die over do i n k o m e n d e en ui tgaando r e g 
ten (donanes o f to l len) gesteltl l i j n ; de genen d ie eene geregte-
Hjke bewar ing voeren seques ters) , de ambtenaren o f agenten d e r 
reger ingspo l i l i e , wannee r l i j ter n i t v o e r i n g der wet ten , der b e -
ve l en o l b e v c l s c h r i f t e n van het openhaar g e s a g , o f der r eg te rb jke 
beve len o f vonnissen h a n d e l c n , word t naar de o m s t a n d i g h e d e n , 
niisdaad o f w a n b e d r i j f van weder spann ighe id v e r k l a a r d . ( A r t . 209 
van het C o d e penal) 
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•wet strafbaar geslclel, terwijl bij een tegcnovergesleld sijs-
lema een ieder Zoude bevoegd zijn, de wettigbeid of de 
onwettigbeid ran amblenaren , in de uiloefening hunner 
funclicn le beoordeelen. 

Ovcreenkomslig deze bcginselen en op grond van art. 
209 en 212 van bet Code penal is de bedoelde land
bouwer dan ook bij vonnis van gemelde Regtbank , in 
appel geconfirmecrd , bij arrest van bet gemelde Gercgts-
hof van den 13den Febr. 1840, ter zake vau geweldda-
ilige en feitelijke aanranding en wederstand tegen de amb
tenaren in hunne funclicn , vcroordceld tot eene gevan-
genis van e'en jaar en in de kosten van het regtsgeding, 
des noods bij lijfsdvvang op hem te verhalen. 

Deze uitspraak is in cassatie , bij arrest yan dcn^Hoogen 
Raad van den 5 Mei 1840 , gehandhaafd. 



ACCIJNSEN. — PRIVILEGIE E N L E G A A L VERBAND. 

Regt verstand van art. 290 der algemeene wet 
va7i denlbsten Aug. 1822, (Staatsblad no. 
38* , belrekkelijk hel privilegie en legaal 
verbaud , aan de Ontvangers der accijnsen , 
namens de administratie toegekend. 

Bij bet in bet hoofd dezes aangehaald wels-artikel is 
aan de Administratie der accijnsen toegekend : 

» 1°. het regt van parale executie, priviiegic op de roe-
»rende goederen , rang neinende onmiddellijk na de pri-
wvilegieu bij art. 2101 en 2102 van het voormalig Burger-
» lijk Welboek cn bij art. 191 van bet loen in werking zijnde 
» Wetboek c a n koophandel vermeld , mitsgaders legaal ver-
» band op alle onrocrende goederen van die genen , welke 
» accijns schuldig zijn , eu zulks zoo voor denzelven, als 
»voor de kosten wegens den opslag en hel bewaren der 
» met accijns belaste goederen , het conslaleren van der-
» zelver hoeveelheid, cu het in vorderen van den accijns 
» gemaakt; " 

2 ° . bepaald dat , » voor zoo ver echter de debiteuren , 
»den veischuldigdon accijns bebbeu gedekt, door heten-
» treposcren van goedereu , door eene borgtogt of door in-
»schrijvingeu op het grootboek , bet regt van privilegie 
» e n legaal verband niel loepasselijk zijn, eu 3°. dat de 
"Administratie dien overmiuderd boven alle andere ere-
»dilenren geprefereerd is, op de goederen, welke ten 
» name van deu debilcur in entrepot zijn " 

Meu heeft op grand van boveuverinclde wctsbepaling 
gesustineerd : dat zoodra dc verschuldigdc accijns door het 
entreposercn van goederen gedekt is . de Administrate haar 
privilegie verliest , uithoofde het derde lid van art. 290, 
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hiet op hel ccrslc lid , maar alleen op de , bij het Ivveede 
lid gemaakle , uitzondering tan toepassing zonde zijn, eu 
hel speciale privilegie zoude wezeu bcpcrkt lot den accijns 
vau de zich iu entrepot bevindende goederen. 

Bij een arrest van bet Hof vau Holland van den 26slen 
February 1840 , is dit gevoelcu beslredeu en gebeel on-
gegrond verklaard , uithoofde : 

1°. dat wanneer de woorden , boven alle andere credi-
teuren , niet gebeel doelloos door den wetgever zijn ge-
bezigd , aan art. 290 voorincld , geen andere uillegging is 
te geven , dan dat, daarbij , voor den verschnldigden ac
cijns , aan dc Administrate is toegekend ; vooreersl, een 
gencraal privilegie , op alle goederen , aanvang ncinende na 
de privilegieit van gezegd art 2101 en 2102 van hetBurger-
lijk Wetboek en van art. 191 van hel Wetboek vanKoophan-
del , welk generaal privilegie niet toepasselij k is , cn milsdieu 
vervalt, indien de accijns op de wijze bij bet 2de lid van 
art. 290opgegeven is gedekt, en, len tweede, cen spcei
aal privilegie op de goedereu, welke in entrepot zijn , 
hetwelk alle andere privilegien voorafgaat cu blyft be
staan, ook voor hel geval dat de accijns gedekt is; 

2°. dat deze leer bij vroegcre wetlen , als daar zijn art. 
40 der wet op de iuvordei ing der accijnsen van den 15den 
September 1816 cu art. 323 van de wet op den ophef 
der inkomende en uitgaande teglen en vau de accijnsen, 
in dato 12den Mei 1819, ook is bevestigd, zoo dat de 
bedoeling van den wetgever geene andere kan geweest 
zijn, dan altoos , het zij de vcrschuldigde accijns op de 
voorgeschrevene wijze al of niet gedekt is , aan dc Admi
nistratie , op de goederen iu entrepot een privilegie boven 
alle andere credileuren , zonder eenige uitzondering toe-
tekennen ; 

3° . dat, wanneer bet, zoo als vermeend wordt, bij hel 
derde lid vau art. 290 , boven alle andere credileuren 
toegestane , privilegie , geacht zou moeten worden , niet 
op het eerste , maar alleen op de bij het 2de lid gemaaktc 
uitzondering van toepassing te zijn, zoodanige bepaling 
eene ongcrijmdheid zou behclzcn , vermits , in dat geval, 
de Administratie eene meerdcre preferenlie , boven ande-
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rea, zou verkrijgen wanneer er borgtogt is geslcld , dan 
bijaldien zulks geen plaats heeft gehad ; 

4°. dat , indien het speciale privilegie op do goederen 
in entrepot geldig is , zoo wel in het geval, bij het eer
ste lid van het artikel vermeld , dat de accijns narnelijk 
niet is gedekt, en dus het generaal verband werkt , als 
in het geval, dat er volgens het tweede l id , eene dekking 
bestaat, maar die niet voldoende is , om den verschuldig-
den accijns er op te verhalen , de plaatsing der bepaling 
daaromtrent juist is waar die behoorde , te weten achter 
beide die voorgestelde gevallen ; en 

5° . dat het mcergemeld speciaal privilegie niet kan 
geacht worden te zijn beperkt tot den accijns van de 
zich in entrepot bevindende goederen , vermits, volgens 
andere welsbepalingen , die goederen niet, dan tegen con-
tante betaling van den daarvoor verschuldigden accijns, 
kunnen worden genaast. 

Zoodat het daarvoor moet worden gehouden, dat de 
wetgever de, door den debiteur in entrepot gebragte, 
goederen heeft beschouwd als een pand , voor al den door 
hem verschuldigden accijns , en diensvolgens daarvoor 
aan de Administratie , een speciaal privilegie, op die goe
deren heeft toegekend. 

4 
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P R O C E S S E N - V E R B A A L . 

/s aan de wet genoegzaam voldaan , wanneer aan 
eenen bekeurde de gewone uitnoodiging is ge
daan , om bij de opmaking van een proces-ver-
verbaal, voor weigering van visie en toegang , 
tegenwoordig te zijn , hetzelve , des verkiezende 
te teekenen , en daarvan een afschrift te ont
vangen , en deze daaraan niet voldoende , een 
afschrift van het opgemaakle proces-verbaal bij 
het gemeenlebesluitr is gedeponeerd ? 

In ilcn regel moet aan iemand , tcgen wien proccs-ver-
baal wordt opgemaakt , wegens eene daad , waarop eene 
correctionele of criminelo straf, volgens de burgerlijko 
welteu kan worden nilgespioken , een afsclirift van dat 
proces-verbaal worden ter band gesteld zoo als, onder 
audercn , bet aanranden van dc ambtenarcn der Admi-
nistralie iu de uitGefeuing hnnner funclien , het jcgens 
hen plegen van gewcldadiglicdcn of feitelijkheden, het 
bieden van resistenlie , en het doen van bedreigingen of 
bcleedigingcn , zoo mede hel weigeren ran visie , toegang , 
visilaiie , exhibilie van documenteu , of hel anderzins ver-
hinderen van werkzaamheden, welke de ambtenaren 
krachtens de wet moelen verrigten , — een afschrift van 
het tegen hem opgemaakle proces-verbaal worden ler 
hand gesteld. 

In eene contentieuse zaak , welko voor het Provinciaal 
Gereglshof van Gclderland heeft gediend , en door dat 
Hof len nadeele vau den bekeurde is uitgewezen , heeft 
deze laatste , bij zijne voorziening in cassatie beweerd , 
dat er ton zijnen aanzien aan het voorschrift der wet niet 
was voldaan , omdat er van het legen hem opgemaakle 
proces-verbaal wel een afschrift aan bet bestuur der ge
meente, alwaar de bekeuring plaats had gehad , maar niet 
aan hem was bezorgd. 
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Deze exceptio is echter door don Hoogen Raad niet aan-
gonomcn , uithoofde dat de bekeurde was uitgenoodigd ge-
worden , om bij de opmaking van het proces-verbaal tegen
woordig te zijn, alsmede om hetzelve , des verkiezeude , te 
teekenen eu daarvan een afschrift te ontvangen, zoodat 
de vcrbalisanten, bij het niet voldoen door den gecallan-
geerdo aan huune uitnoodiging, wel en te regt , inge
volge art. 238 der algemeene wet van den 26sten Aug. 
1822 {Staatsblad no. 38), dit afschrift bij hel gemeento-
bestuur hebben bezorgd ter beschikking van den bekeurde; 
eene formaliteit, welkc dc Ilooge Raad, bij haar arrest 
van den 13den Oct. 1840 heeft verklaard niet eens op 
straffe van nieligheid te wordeu vereischt; zoodat het 
is nitgemaakt, dat in het hiervoren bedoelde geval, de 
ambtenaren kunnen volstaan, om, wanneer aan de hier 
bovengcmelde nitnoodigingen aan den bekeurde , door do
zen niet wordt voldaan , het nederlcggcn van een afschrift 
des proces-verbaals ten raadhuize of bij deu Voorzitter 
van het Bestuur der gemeente , in welke de calange is 
geschied , voldoendo is , zelfs in zoodanige zaken, welke 
als geeno eigenlyke overtredingen van speciale of algemeene 
bclastingswelten zijn te bescuouwen , maar voorzien zijn 
bij de art. 323 en 324 der meergemelde algemeene wet. 




