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Staatsblad der Verëenigde Nederlanden
opgerigt bij besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid, den Heere Prinse Van Oranje-Nassau,
souverein vorst der Verëenigde Nederlanden, enz., enz., enz.
van den 18 December 1813, no. 5.
voor den jare 1813.
Staatsblad der Verëenigde Nederlanden
(No. 1.) Proclamatie van den 21sten November 1813, houdende kennisgeving der daarstelling
van een Algemeen Bestuur der Verëenigde Nederlanden: geprofluëerd uit het besluit van dien
dag, no. 1.
In naam van Zijne Hoogheid den Heere Prince Van Oranje.
Het Algemeen bestuur der Verëenigde Nederlanden.
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NEDERLANDERS!
Het oogenblik is geboren, waarop wij ons nationaal bestaan hernemen; de zegepraal der
Bondgenooten heeft den hoogmoed van onzen onderdrukker vernederd, heeft zijne
reuzenmagt vergruisd.
Moede van het juk te torschen, waaronder men ons zoo schandelijk deed bukken, gevoelt elk
Nederlander zijnen moed ontvlammen in dit plegtig oogenblik. Nationale Vrijheid en
Onafhankelijkheid is ieders leus, ORANJE, het punt der algemeene vereeniging van al wat
trotsch is op den naam van NEDERLANDER. Wij voldeden aan den wensch van alle onze
Bondgenooten, wanneer wij, in afwachting van de komst van ZIJNE HOOGHEID den Heere
PRINSE VAN ORANJE, en in zijnen naam, dezen dag, ons stelden aan het hoofd der
regering, wij namen die taak op ons, met vertrouwen op de hulp der Goddelijke
Voorzienigheid, wier hand de aanstaande verlossing van ons verguisde vaderland zoo zigtbaar
bestuurt; maar wij deden het ook met vertrouwen op den bijstand, op de hulp van elk
Nederlander, die, zonder herinnering aan het verledene, zonder onderscheid van rang of staat
of van Godsdienstige gezindheid, met ons de behoefte gevoelt van nog eenmaal te herwinnen
dat Vaderland, dat, op de elementen, op Philips en Alba veroverd, van den moed onzer
voorvaderen zoo heerlijk getuigde, doch met smaad en schande te lange bezoedeld werd.
Van dit oogenblik af, zijn onze ketenen afgeworpen; geene vreemdelingen zullen u meer
beheerschen; alle verbindtenis van dwang en slaafsche onderwerping aan den gemeenen
vijand van Europa, aan den verstoorder der rust, der welvaart en der onafhankelijkheid der
volken, zeggen wij onherroepelijk en voor altoos op.
In naam van Z.H. den heere Prince van Oranje, alzoo de hooge regering der Nederlanden
aanvaardende, ontslaan wij alle onze Landgenooten, in welke betrekking ook, in het geheele
voormalige gebied der Verëenigde Provintiën, van den eed van trouw en gehoorzaamheid aan
den Keizer der Franschen gedaan; en van de afkondiging dezes af aan, verklaren wij, als
verraders van hun Vaderland en rebellen tegen de wettige Nationale regering te zullen
beschouwen en doen straffen dezulken, die, uit kracht van hunne verbindtenis met de
Fransche regering of hunne ondergeschiktheid aan deszelfs administratiën, aan eenige orders
of bevelen van deze mogten defereren, of aan die regering of derzelver ambtenaren of
gedelegueerden, eenige gehoorzaamheid betoonen of correspondentiën met dezelve voeren.
Alle betrekkingen met onze onderdrukkers, wier verachting en smaad elks aangezigt en hart
in vuurgloed ontsteekt, zijn dus van heden af vernietigd; doch dit is niet genoeg!
Nederlanders! wij roepen u op, om u eendragtig om den standaard te scharen, dien wij geplant
hebben; wij roepen u op, om de wapens als mannen op te vatten, en den vijand, die nog op
onzen bodem ons schijnt te trotseren, doch reeds siddert voor onze vereeniging, van onze
grenzen te verdrijven.
Elk onzer zij gedachtig aan hetgeen onze brave Voorvaderen deden, toen de onsterfelijke
Eerste Willem Hollands moed in laaije vlam ontstak, en laat het edele voorbeeld van Spanjes
volkeren, die, na den hagchelijksten strijd, met opzetting van goed en bloed, het gehaate juk
verbrijzeld hebben, en thans den heerlijksten dageraad van verlossing en zegen zien
aanbreken, laat dit voorbeeld ons leeren, dat de uitkomst niet falen kan.
Wij hebben overal mannen van beproefd krijgsbeleid met de zorg eener wapening belast; zij
zullen u voorgaan in het gevaar, dat slechts kortstondig kan zijn, bij het aanrukken der
Bondgenooten tot onze bevrijding.
Orde en Krijgstucht zullen onze Legerbenden kenmerken; zij zijn onafscheidelijk van den
waren moed.
Wij zullen zorgen, dat het onzen Strijderen aan niets ontbreeke; dat hun vertrouwen niet
wankele: de God van Nederland strijdt voor Ons!
Maar zullen Wij onze toerustingen tot wapening en verwering van onzen vrijen grond rustig
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kunnen voortzetten; zullen de dagelijksche uitgaven van het Binnenlandsch Bestuur worden
gaande gehouden, dan moet ook de opbrengst der lasten geregeld haren gang gaan; Wij
behoeven den Nederlanders niet te herinneren hunne dure verpligting; hun te zeggen dat Wij
‘s Lands schattingen tot ‘s Lands welzijn vorderen, is genoeg, om Ons van aller
welwillendheid, in dit beslissend tijdsgewricht, te verzekeren.
Een ieder beijvere zich dan, van heden af, om zijne verschuldigde aan te betalen en de
Schatkist te stijven.
Alle de Belastingen moeten, bij provisie, en tot daarin, door de Hooge Regering, wettiglijk zal
zijn voorzien, op den eigen voet als tot dusverre, worden geheven. Een ieder, die aan den
ophef der Belastingen stoornis zoude willen toebrengen of die zoude willen verkorten, zoude
den blaam op zich laden van het Vaderland vijandig te zijn; en zeker zullen wij dit niet
straffeloos gedoogen.
Wij bevelen, dat alle Hollandsche Ambtenaren op hunne posten zullen blijven en wij stellen
hun, in de uitoefening hunner ambts-verrigtingen, onder de bescherming van alle regtschapen
Nederlanders.
Wij ontbieden en qualificeren zoodanige Ambtenaren, welke, door het vertrek hunner
Superieuren, de zaken hunner administratie, op dit oogenblik, zonder beheering zien, om den
eersten in rang van het Departement, Arrondissement, of de plaats hunner Residentie, als hun
hoofd te gehoorzamen, en stellen wij tevens den laatsten verantwoordelijk voor alle nadeelen,
welke, door zijn dralen of verzuim, bij ontstentenis van voorziening, uit langeren stilstand der
Administratie en opschorting der perceptie, zonden kunnen voortvloeijen.
Wij vertrouwen voorts op den geest van orde, welke den Nederlander kenschetst; wij maken
staat, dat in alle vakken van Bestuur, speciaal ook in dat der Justitie, een ieder zal voortgaan
in de getrouwe en onafgebrokene vervulling zijner pligten, overeenkomstig de wetten, thans
in vigeur.
Wij ontbieden en gelasten alle Departements-, Stedelijke- en Plaatselijke Autoriteiten, om
deze af te kondigen en te affigeren, alömme, waar zulks te geschieden gebruikelijk is.
Gedaan in den Haag, den 21sten November 1813.
(was geteekend)

Van der Duijn van Maasdam.
Gijsbert Karel van Hogendorp.

Staatsblad der Verëenigde Nederlanden
(No. 15.) Besluit, van den 23sten December 1813, No. 8, houdende een Reglement op het
heffen van Stedelijke en Plaatselijke Belastingen.
Wij Willem, bij de gratie Gods, Prince van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Verëenigde
Nederlanden, enz., enz., enz.;
Aan alle degenen, die deze zullen zien, of hooren lezen, salut!
In aanmerking nemende, dat het belang der Ingezetenen gebiedend vordert, dat de thans
geheven wordende Stedelijke en Plaatselijke belastingen, bekend onder den naam van
Municipale Octroijen, ten spoedigsten worden afgeschaft;
En tevens in overweging hebbende genomen, dat het niet minder noodzakelijk is, om op eene
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andere wijze, in de behoeften der Steden en Plaatsen, welke, door de afschaffing van de
gemelde Octroijen, van hare voornaamste inkomsten zouden worden verstoken, te voorzien;
Op voordragt, daartoe aan Ons gedaan door Onze Commissarissen-Generaal tot de Financiën
en Binnenlandsche Zaken,
Hebben besloten en besluiten te arresteren het navolgende
REGLEMENT op het heffen van Stedelijke en Plaatselijke belastingen.
...
6. Wanneer ook, op deze wijze, in de voorzeide behoeften niet mogt kunnen worden voorzien,
zullen de Stedelijke en Plaatselijke Besturen verpligt zijn over te gaan tot het heffen van
Belastingen, bij wijze van verhooging van additionele stuivers te ponde boven ‘s Lands
Impositiën, onder de navolgende benamingen vastgesteld:
Wijn,
Gemaal,
Regt van de Waag,
Ronde Maat,
Deuren- en Venster-geld,
Dienstboden,
Paarden.
...
Gedaan in ‘s Gravenhage, den 23sten December des jaars 1813, en van Onze Regering het
Eerste.
(geteekend) Willem.
Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,
(geteekend) A. R. Falck.

Staatsblad der Verëenigde Nederlanden
(No. 16.) Besluit, van den 23sten December 1813, No. 22, houdende bepalingen tot
introductie der Beschrevene en Onbeschrevene Middelen.
Wij Willem, bij de gratie Gods, Prince van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Verëenigde
Nederlanden, enz., enz., enz.;
Gehoord de Voordragt van Onzen Commissaris-Generaal van de Financiën, en gelet op Ons
Besluit van heden, volgens hetwelk de Belastingen, bekend onder den naam van Middelen te
lande, worden verdeeld in twee vakken, namelijk dat der Beschreven en dat der
Onbeschrevene middelen, terwijl
a. De Beschreven middelen bestaan, uit de belastingen op de Gronden, de Gebouwde
Eigendommen, het Personeel en Mobilair, de Deuren en Vensters, de Patenten, de Paarden, en
eindelijk de Dienstboden; en
b. De Onbeschrevene middelen, uit de belastingen op het Zout, de Zeep, de Waag, de
Rondemaat, het Gemaal, den Wijn, den Jenever, den Buitenlandschen Brandewijn, het
Lastgeld, de Turf en het Collectief Zegel.
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Overwogen hebbende den drang . . .
Gedaan in ‘s Gravenhage, den 23sten December des jaars 1813, en van Onze Regering het
Eerste.
(geteekend) Willem.
Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,
(geteekend) A. R. Falck.

Staatsblad der Verëenigde Nederlanden
(No. 17.) Besluit, van den 23sten December 1813, No. 90, bevattende de Belastingen, welke,
gedurende den jare 1814, zullen worden geheven.
Wij Willem, bij de gratie Gods, Prince van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Verëenigde
Nederlanden, enz., enz., enz.;
Aan alle degenen, die deze zullen zien, of hooren lezen, salut!
In aanmerking nemende de noodzakelijkheid, om ten spoedigste aan ‘s Lands Schatkist te
verzekeren de geldmiddelen, welke dezelve in staat kunnen stellen, om, gedurende het
volgende jaar 1814, te voorzien in de vaste en gewone uitgaven, die, ter voldoening der
verschuldigde renten van de nationale schuld, tot bestrijding der onkosten van het inwendig
bestuur, voor den Waterstaat, voor de Zeemagt, mitsgaders voor de defensie en de armee van
den Staat, en derhalve ook, om een krachtdadig deel te nemen in den Oorlog, welke voor de
onafhankelijkheid der Staten van Europa gevoerd wordt, benoodigd zijn;
Gehoord de voordragt van onzen Commissaris-Generaal tot de financiën,
Hebben besloten en besluiten:
Art.1. Provisioneel, gedurende het volgende jaar 1814, zullen alomme binnen de Vereenigde
Nederlanden, behalve de reeds, bij Onze publicatie van den 7den December dezes jaars,
weder ingevoerde inkomende en uitgaande regten, bekend onder de benaming van Convooijen
en Licenten, met al den aankleve van dien, mitsgaders de belasting op diverse buitenlandsche
producten, vastgesteld bij publicatie van den 28den December 1805, worden geheven de
navolgende belastingen:
DIRECTE BELASTINGEN.
...
Impost op het Gemaal.
22. De inpost op het gemaal zal worden geheven, volgens de bepalingen en voorschriften van
de ordonnantie op dat middel, in dato den 17den December 1805, en de nadere ampliatie en
alteratie van deze wet, vervat:
a.) In de notificatie van den 18den April 1806, houdende eenige modificatien op de voorz.
ordonnantie.
b.) In de notificatie van den 7den Augustus daaraanvolgende, kennis gevende van den
verleenden vrijdom van dezen impost aan brouwers en branders.
c.) In de notificatie van den 2den Januarij 1807, betreffende eene modificatie in de bepaling
van den tijd der ter molen brenging van verimposte en aangegevene granen.
d.) In de wet van den 8sten Maart 1808, ontheffende de meelverkoopers, tot nadere
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voorziening, van de bepaling van art. 40 van de ordonnantie op het Gemaal.
e.) In het decreet van den 30sten Maart 1808, betreffende het afschaffen van het molsteren of
scheppen van granen.
f.) In de wet van den 16den April 1809, betreffende de afscheiding der broodbakkers- en
koekbakkers-neringen in de groote steden, en de verëeniging dier beide bedrijven in de kleine
steden en ten platten lande, en
g.) In het besluit van 28 September 1809, houdende ampliatie van het besluit van den 30sten
Maart 1808, betrekkelijk het molsteren of scheppen der Granen.
Zullende, ten aanzien van het tarif van dezen impost, worden geobserveerd, dat de belasting
op de Rogge zal blijven jouisseren van de vermindering op ƒ 21:12:0 per last, geïntroduceerd
bij publicatie van den 8sten Januarij 1807.
...
Aanpeiling.
32. Van Onzentwege zal, op zoodanigen tijd en wijze, als door onzen Commissaris-Generaal
voor de Finantiën nader zal worden bepaald, eene algemeene aanpeiling en opneming van alle
impost-subjecte waren plaats hebben.
Dienvolgende zullen alle zeehandelaren, kooplieden, trafikanten, fabrijkanten, winkeliers,
molenaars, bakkers, grutters. meelverkoopers, branders en andere neringdoende lieden, en in
het algemeen alle personen, welke in zout, zeep, meel, turf, kolen, sterke dranken, wijnen, en
verdere impost-subjecte waren handel drijven of nering doen, gehouden en verpligt zijn, om,
vóór den 1sten Januarij 1814, eene schriftelijke opgave te doen van de kwaliteit der impost
subjecte-speciën, welke, op het tijdstip, door onzen commissaris-generaal voornoemd, te
bepalen, in hunne huizen, pakhuizen, kelders, zolders, hokken, schuren, keeten, fabrijken,
trafijken, erven, lootsen, schepen en andere bergplaatsen, of ook ten aanzien der turf in de
veenderijen, of op het veld, aanwezig zijn.
33. Aan dezoodanigen, die deze opgave niet of behoorlijk doen, zal, van stonden aan, alle
nering worden ontzegde, en de bij hen gevonden wordende impost-subjecte speciën dadelijk
worden gesequestreerd.
34. Nadat de voorz. opgaven zullen zijn gedaan, zal de aanpeiling of opneming der
voorhanden zijnde speciën nog daarenboven vermogen te geschieden, en bijaldien, bij
zoodanige aanpeiling, mogt bevonden worden, dat eenige opgaven niet naar waarheid mogten
zijn gedaan, of dat impost-subjecte speciën mogten zijn verzwegen, zal dezoodanige, welke
zich aan zulk eene bedriegerij mogt hebben schuldig gemaakt, verbeuren alle de bij hem
gevonden worden speciën, en daarenboven vervallen in eene boete van f 1000:0:0.
Een verschil, echter, van een 50ste gedeelte zal niet in aanmerking komen voor zoodanige
speciën, welke gemeten of gewogen moeten worden.
35. Ten aanzien van de impost-subjecte speciën, welke, in peil opgenomen zijnde, bevonden
zullen worden bij de fransche administratie reeds te zijn verimpost, zal, bij de opvolgende
betaling, invordering of credietgeving, het noodige regard geslagen worden op de bewijzen,
welke nopens de vorige verimposting zullen worden geproduceerd.
...
Aldus gedaan in ‘s Gravenhage, den 23sten December des jaars 1813, en van Onze Regering
het eerste.
(geteekend) Willem.
Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,
(geteekend) A. R. Falck.
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1814
Staatsblad
der Verëenigde Nederlanden.
(No. 65.)
Besluit, van den 15 Junij 1814, no. 3,
betreffende het regt van malen en ter
molen brengen.

Wij Willem, bij de gratie Gods, Prinse
van Oranje-Nassau, Souverein Vorst
der Verëenigde Nederlanden, enz.,
enz., enz.

Met leedwezen ontwaard hebbende dat, ten eenemaal strijdende met de heilzame bedoeling
door Ons ten dezen gemanifesteerd, de eigenaars van sommige korenmolens, ofschoon
opgerigt geweest vóór de wederinvoering der wet op het Gemaal, van den 17 december 1805,
daargesteld bij Onze publicatie van den 23 december 1813, worden belet en verhinderd in de
uitoefening van dit hun bedrijf en het genot der voortdurende admissie, welke Wij dezelven,
naar aanleiding van art. 54 der voorschrevene wet, hebben toegekend;
En alle dubiëteiten, aangaande deze Onze bedoeling, willende wegnemen, zonder evenwel
iemand in deszelfs goed regt te benadeelen;
Wijders in aanmerking nemende de verdere restrictien, welke aan het breken van graan hier
en elders erroneuselijk gegeven worden, te dien effecte, dat aan de ingezetenen de vrijheid
zoude worden benomen om dáár, waar het hun goeddunkt, hunne granen te doen breken;
Gehoord de voordragt van Onze Secretarissen van Staat voor de Binnenlandsche zaken en
Financien, en derzelver rapport op de successivelijk in hunne handen gestelde, daartoe
betrekkelijke, rekwesten.
Hebben besloten en besluiten:
Art. 1. Alle zoodanige korenmolens als, vóór de weder invoering der financiële wetten
daargesteld in Onze publicatie van den 23 december 1813, op eene wettige wijze in der tijd,
schoon ook onder de jongst gecesseerde administratiën zijn verkregen of opgerigt, en mitsdien
op den 1 januarij ll., het tijdstip der gezegde wederinvoering, aanwezig waren, zullen, in
overeenstemming met den geest van art. 54 der wet op het Gemaal, van den 17 december
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1805, en, voor zo verre dezelve niet onder de bij art. 55 verboden quarn- of handmolens
behooren, worden gemaintineerd, en mitsdien de eigenaren daarvan in deze hunne wettige
possessie en de rustige uitoefening van dit hun bedrijf, ter plaatse waar derzelver molens zich
bevinden, even ala alle andere aldaar aanwezige korenmolenaars worden gehandhaafd.
2. De ingezetenen zullen mitsdien de bevoegdheid hebben, om hunne granen even zeer op de
gezegde als op de reeds vroeger bestaan hebbende koren-molens hunner woonplaats te doen
breken.
3. Deze bevoegdheid der ingezetenen, om zich, naar de welgevallen, van den eenen molen
boven den anderen te bedienen, zal zich niet bepalen tot die van hunne woonplaats, maar zelfs
zich uitstrekken tot de molens van alle verdere gemeenten, binnen deze landen gelegen, welke
hun zouden mogen conveniëren, mits slechts zijlieden in allen gevalle, ingevolge art. 3 der
wet op het Gemaal, de biljetten nemen ten kantore van den Ontvanger dezer Belasting binnen
hunne woonplaats.
Onverminderd deze bepalingen, wordt aan de zoodanigen, welke mogten vermeenen door de
oprigting of voortdurende admissie van eenige koren-molens, of de voorschrevene faculteit
der ingezetenen, om elders te doen malen uit hoofde van particuliere omstandigheden, en in
hun bijzonder goed regt te zijn benadeeld, de gewone weg van regten open gelaten, om dit
hun gepretendeerd regt hersteld te krijgen; doch zal in allen gevalle, hangende de procedures
aan den korenmolenaar, tegen wien de actie mogt zijn gerigt, het malen der granen voor de
ingezetenen niet mogen worden belet.
4. Onze Secretarissen van Staat voor de Binnenlandsche Zaken en Financien, zijn ieder, voor
zoo veel hem aangaat, met de executie van dit besluit belast, hetwelk in het Staatsblad zal
worden geïnsereerd.
Gegeven in ‘s Gravenhage, den 15den Junij des jaars 1814, en van Onze Regering het Eerste.
(geteekend) Willem.
Ter Ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,
De Algemeene Secretaris van Staat,
(geteekend) A. R. Falck.

Het Consent-zegel voor het gemaal
ADVERTENTIE, houdende inlichtingen wegens het Consent-zegel voor het gemaal.
Van den 3den Januarij 1815.
De Secretaris van Staat voor de finantien, in aanmerking genomen hebbende, de bedenkingen,
welke hem van onderscheidene zijden zijn voorgekomen, aangaande het regt verstand van art.
65 der wet op het gemaal, van den 17den December 1805, voor zooverre betreft de
opklimming van het aldus bepaalde consent zegel, voor zoodanige hoeveelheden van
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beestenvoeder, en andere onbelaste graanspeciën of koekebakkers zemelen, als van en
tusschen de bij bet voorschreven artikel getarificeerde maten van een, twee, drie zakken, enz.,
vermeent, tot wegneming van alle twijfelingen en verschillende handelwijze, welke daaruit
zouden kunnen voortspruiten, door dezen, ter kennis van elk en een iegelijk, wien zulks mogt
aangaan, te moeten brengen, dat, volgens de analogie, die er tusschen het gemelde consent
zegel, en dat, in de verdere wetten op de indirecte belastingen, voorkomt, zoo wel als naar
aanleiding van § 9 der notificatien, van den 18den April 1806, waarbij eene nadere afdeeling
en moderatien van zegel, voor den uitslag of verzending in kleinere quantiteiten wordt
vastgesteld, en het voorbeeld gegeven, dat voor de tusschen-hoeveelheden of gebroken
partijen het lagere zegel moet worden gebruikt, en het hoogere zegel niet in aanmerking komt
of een aanvang neemt, dan wanneer de sprong van het eene getal tot het andere voltooid, en
alzoo de volgende in het tarief uitgedrukte quantiteit bereikt is, het consent zegel bij den
uitslag of verzending van beestenvoeder, de graan specien of zemelen voornoemd, op den
voet van artikel 65 der wet op het gemaal, en § 9 der notificatien van den 18den April 1806,
moet worden gevorderd, als volgt:
Voor minder dan een ½ zak
ad
Van een ½ zak tot beneden een zak.
----- een zak
--- --------- twee zakken
----- twee zakken --- --------- drie ------------- drie -------- --- --------- vier ------------- vier -------- --- --------- vijf ------------- vijf -------- --- --------- zes ------------- zes -------- --- --------- zeven ------------- zeven ------- en daar boven
---------

ƒ 0 : 0 : 8.
0 : 1 : 0.
0 : 2 : 0.
0 : 4 : 0.
0 : 6 : 0.
0 : 12 : 0.
0 : 15 : 0.
1 : 0 : 0.
1 : 5 : 0.

‘s Gravenhage, den 3den Januarij 1815.
De Secretaris van Staat voornoemd,
(geteekend) Six van Oterleek
Bijvoegsel tot het Staatsblad van 1815, pag. 2369 en 2370.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden.
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(No. 35.) Wet van den 15den September 1816, waarbij het stelsel der indirecte belastingen
wordt geregeld.
Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten.
Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat volgens artikel 26 der wet van den 11den
Februari dezes jaars over de geheele uitgestrektheid van het Rijk, een algemeen systema van
indirecte belastingen moet worden ingevoerd;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal,
hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1. Alle de indirecte belastingen, welke in de noordelijke en zuidelijke provincien
worden geheven, (de belastingen op de buitenlandsche producten daaronder begrepen) en,
voor zoo verre dezelve, wat de noordelijke provincien betreft, zijn omschreven in Onze
publicatie van den 23sten December 1813 art. 18-31, en, ten aanzien der zuidelijke
provincien, zoo als dezelve zijn vastgesteld, bij Onze besluiten van den 27sten October 1914,
van den 10den Januari en den 18den Augustus 1815 en van den 22sten Februari 1816, zullen
worden vervangen door de navolgende belastingen op
Het Zout;
De Zeep;
De Wijnen;
Het buitenlandsch Gedistilleerd;
Het binnenlandsch Gedistilleerd;
De Bieren;
De Azijnen;
De Turf;
De Steenkolen;
Het binnenlandsch Lastgeld;
De Waag, en
De Rondemaat;
welke zullen worden geheven bij de fabrikagie, bij den invoer, bij de aflevering, bij het
gebruik of op zoodanige andere wijze en tot zulk eene hoogte als nader, bij de bijzondere
wetten wordt bepaald.
2. De oude middelen, welke door het nieuwe stelsel van algemeene belastingen worden
vervangen, zullen niet te min gepercipieerd blijven tot aan de dadelijke invoering van
hetzelve, ten einde daardoor geenerlei stilstand in de heffing dier belastingen worde
veroorzaakt.
3. De afsluiting der oude middelen van belasting zal geschieden, overeenkomstig de
grondbeginselen van de thans nog op dezelve impositien bestaande wetten en verordeningen.
4. De introductie der nieuwe middelen zal worden gedaan overeenkomstig de
grondbeginselen, vervat in de wetten tot het nieuwe belasting-stelsel behoorende.
5. De aanpeilingen tot afsluiting der oude impositien, zullen tevens strekken tot opening der
nieuwe, en is in alle gevallen gelijktijdig voor beide worden bewerkstelligd.
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6. De termijnen van betalingen der credieten, welke, ten gevolge der afschaffing der oude
middelen, cesseren, zullen, behoudens de vereischte zekerheid voor de schatkist, niet korter
worden gesteld dan die welk voor de credieten der nieuwe middelen bepaald zijn.
De faciliteiten bij de nieuwe wetten gegeven, zullen toepasselijk worden gemaakt op de
onderwerpen van belasting der oude middelen, in zoo verre dezelve hiervoor vatbaar zijn, en
de credieten, naar billijkheid, worden verlengd voor de impost subjecte specien, bij aanpeil
gevonden.
7. Tot dat de algemeene wet, omtrent de judicature van verschillen en overtredingen op het
stuk van alle belastingen, zal zijn daargesteld, zal de voorz. judicature provisioneel blijven op
den voet, zoo als dezelve thans, zoo in de noordelijke als in de zuidelijke provincien des
Rijks, bestaat.
8. Aan den Koning is voorbehouden, om in geval, ten gevolge van het onderscheid der even
gedachte judicature in de noordelijke en zuidelijke provincien, eenige botsingen mogten
ontstaan, omtrent dezelve, tot aan de invoering der algemeene wet bij het vorig artikel
vermeld, zoodanige beschikking, het zij tot afdoening van onzekerheid of verschil over de
jurisdictie of anderzins, te maken, als tot den rigtigen gang der justitie noodig zal zijn, als
welke altoos aan de beoordeling van den regter wordt overgelaten, immer prejudicie
toebrengt.
9. De straffen, wegens overtredingen begaan tegen verordeningen op den aanpeil en den
overgang der middelen van belasting, zullen geregeld worden volgens den maatstaf en de
bepalingen van het nieuwe stelsel.
Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geïnsereerd, en dat alle ministeriële
departementen, autoriteiten, kollegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de
naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven in ‘s Gravenhage, den 15den September des jaars 1816, het derde Onzer Regering.
(geteekend) Willem.
Van wege den Koning,
(geteekend) A. R. Falck.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden.
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(No. 52.) Wet van den 1sten October 1816, nopens het aanleggen van depôts, van gemalen
tarwe en rogge, in de Noordelijke Provincien.
Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Gezien de wet van den 15den September ll., strekkende tot introductie van een algemeen
systema van indirecte belastingen, over de geheele uitgestrektheid van het Rijk;
Gelet op het 10de artikel derzelver wet, waarbij aan Ons is voorbehouden het daarstellen van
zoodanige maatregelen, als, in den geest der wet, tot eenige rigtige executie van dezelve
noodig zullen werden bevonden;

Willende voorkomen de ongelegenheden welke ter zake van de afschaffing van het middel
op het Gemaal, in de Noordelijke Provincien zouden kunnen ontstaan, door de verwijlde
verimposting van het gemelde onderwerp van belasting;
Op de voordragt van Onzen Staatsraad, Directeur-Generaal der Indirecte Belastingen, en het
daarop ingewonnen rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en van den
Directeur-Generaal der Konvoijen en Licenten;
Den Raad van State gehoord,
Hebben besloten en besluiten:
Artikel 1. Met overleg van den Directeur-Generaal der Indirecte Belastingen, zullen de
Gouverneurs in de Noordelijke Provincien, of, onder hun toezigt, de plaatselijke besturen, de
bevoegdheid hebben, depôts aanteleggen van gemalen tarwe en rogge, in alle zoodanige
gemeenten hunner respective provincien, waar zij zulks, ter voorkoming van ongerijf, noodig
oordeelen.
2. In zoodanige gemeenten zal door derzelver bestuur, ten genoege der administratie van de
indirecte belastingen, een behoorlijk gesloten magazijn of bergplaats worden aangewezen, en
een voldoend opzigt daarover aangesteld; - alles ten redelijken koste van de belanghebbenden.
3. Met den 15den October aanstaande en vervolgens, tot aan de dadelijke aanvankelijke
invoeringen van het nieuw stelsel van indirecte belastingen, en de daarmede gepaard gaande
suppressie der belastingen op het Gemaal, zullen de ontvangers van dezen impost in de
gemeenten, alwaar een depôt zal worden toegelaten, in plaats van de gewone impostkwitantien voor de granen, ter nederlage in het depôt bestemd, vrij - consentbiljetten afgeven
met de duplikaten van dien, luidende: naar den molen te . . . . . en van den molen . . . . . naar
het plaatselijk depôt te . . . . .
4. Geene dusdanige vrij - consentbiljetten en duplikaten zullen vermogen te worden
afgegeven, voor mindere hoeveelheden, dan van één zak tarwe of twee zakken rogge.
5. Het graan, onder geleide dezer biljetten, aan den molen gekomen zijnde, zal het vrijconsentbiljet op de gebruikelijke wijze in de molenbus gestoken worden, en het duplikaat
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strekken tot dekking van den vervoer van het gebroken graag van den molen naar het depôt,
alwaar hetzelve duplikaat, tegen afgifte van reçu aan den belanghebbenden, zal worden
geliasseerd en bewaard.
Voor zoo veel zulks brood-, beschuit- en koekbakkers, mitsgaders meelverkoopers van tarween rogge meel, betreft, welke, krachtens art. 39 der wet op het Gemaal, hunne duplikaten ten
kantore der ontvangers moeten terug brengen, zullen deze neringdoende lieden kunnen
volstaan, met de vertooning van het bekomen reçu.
6. Zoodanige eigenaars of aangevers, ten wier naam de gebroken granen in het depôt
nedergelegd zijn, welke zouden mogen verlangen dezelve of een gedeelte van dien nog vóór
de suppressie der belasting op het Gemaal uit het depôt te ligten, zullen de begeerde partij,
mits in geene kleinere hoeveelheid, dan als hier boven, van één zak tarwe of twee zakken
rogge, kunnen bekomen, tegen betaling van den bestaanden impost, waarvan aan hun door
den ontvanger zal worden afgegeven, eene impost-kwitantie en duplikaat, luidende van het
depot . . . . . . . . naar N. N. te . . . . .
7. De persoon aan wien het opzigt over het depôt is toevertrouwd, zal de voorz. impostkwitantie in dubbel, overnemen en, zoo als hierboven nopens het duplikaat-consent-biljet van
inslag is gezegd, de kwitantie liasseren, de verimposte granen, onder geleide van het
duplikaat, en intrekking van of afschrijving op het reçu laten volgen.
Bakkers en meelverkoopers die in dit geval verkeeren, zullen, onverminderd de verpligting
hun bij art. 5, hierboven voorgeschreven, al nu mede observeren het ten hunnen aanzien
gestatueerde bij art. 59 der wet op deze belasting.
8. Telken avond zal de ontvanger van het Gemaal aan den opzigter van het depôt, doen
toekomen eene lijst van de te dier dage afgegevene en op deszelfs depôt luidende consentbiljetten, waarvan te dien einde, op des ontvangers kantoor een afzonderlijk register zal
moeten worden gehouden.
9. De opziener van het depôt zal deze lijsten successivelijk confronteren tegen de onder hem
gedeponeerd wordende gebroken granen, en, in cas van verschil, gehouden wezen,
onverwijld, doch ingeval van het achterblijven der granen, binnen de tweemaal vier-en-twintig
uren, na de afgifte van de biljetten, daarvan kennis te geven aan den ontvanger, ten einde in
deze het noodig onderzoek zoude kunnen worden gedaan en de impost van het niet in het
depôt aangekomene, noch op den molen gevonden wordende graan, dadelijk ingevorderd;
onverminderd de actie tegen die genen, welke de op vrij-consentbiljet ter molen gebragte
granen, onder zich gehouden of geslagen mogten hebben, als zullende de overtreding van de
in deze gemaakte voorzieningen als fraude worden geconsidereerd en gestraft.
10. Het depôt zal onderhevig zijn aan de peil- en visitatie der ambtenaren der indirecte
belastingen, even als de korenmolens en de bakkerijen en meelverkooperijen.
11. De opzigter van het depôt zal verantwoordelijk zijn, voor de vermissen welke er op de
onder zijne bewaring gestelde gebroken granen zouden mogen worden bevonden.
12. Op den avond van den dag vóór de invoering van het nieuw stelsel van indirecte belasting,
en overzulks met het eindigen der belasting op het Gemaal, zullen de ambtenaren der indirecte
belastingen likwideren met den opzigter des depôts, zich de onverimposte partijen gebroken
graan, welke aldaar moeten gevonden worden, doen exhiberen, tegen het deswege gehouden
register en de aanwezige lijsten en biljetten vergelijken, en deze laatsten intrekkende de
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granen, welke onder den opziener van het depôt berusten, ter beschikking laten van hen die
dezelve ter maling hebben aangegeven of aan wien dezelve toebehooren.
13. Het zal aan de gemeente-besturen, onder de approbatie van het Gouvernement,
incumberen, om zoodanige inwendige schikkingen in het lokaal van het depôt te maken, als
kunnen strekken, om de gedeposeerde granen te beveiligen, voor schade te hoeden en
derzelver opzigters buiten verschil te houden met de eigenaars.
14. Het zal voor het overige aan de gemeente-besturen, alsmede op den voet als voren,
verbleven zijn, om zoodanige instructiën te maken voor den opzigter of de opzigters van het
depôt, mitsgaders zoodanige zekerheid te vorderen of maatregelen van zekerheid
daartestellen, als de gemeente kunnen hoeden voor de schaden, welke anderzins bij het
deficiëren hunner geëmploijeerden van ‘s Rijks wege op dezen verhaald zouden moeten
worden.
Onze Minister van Binnenlandsche zaken, en de Directeur Generaal der Indirecte Belastingen
zijn, ieder voor zoo veel hem aangaat, belast met de uitvoering van dit besluit, het welk in het
staatsblad zal worden geïnsereerd.
Gegeven in ‘s Gravenhage, den 1sten October des jaars 1816, het derde van Onze Regering.
(geteekend) Willem.
Van wege den Koning,
(geteekend) A. R. Falck.

BESLUIT, op het molsteren en scheppen van granen, die ter maling komen.
Van den 3den Maart 1818.
Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Op de voordragten van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 12 den April
1817, no. 19, en van den 19den Januarij ll., P. 28, no. 2, omtrent het molsteren of scheppen
der granen, en waarover de gedachte Minister de Gedeputeerde Staten der Noordelijke
Provincien heeft geraadpleegd;
Den Raad van State gehoord;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1e. Te verklaren, Zoo als Wij verklaren bij deze, dat de bepalingen, bij decreet van den 30sten
Maart 1808, tegen het molsteren of scheppen der granen vastgesteld, en bij art. 22 van Ons
besluit, van den 23sten December 1813 in de toenmalige Verëenigde Nederlanden, bij
gelegenheid der wederinvoering van den impost op het Gemaal, weder in werking gebragt,
door de afschaffing van dat middel als Lands belasting in de Noordelijke Provincien niet zijn
vervallen, maar in tegendeel, voor zoo verre bij dezelve de genen, die granen ter molen
brengen, ontheven zijn van de vermeende verpligting, om in plaats of nevens het maalloon in
geld aan den molenaar het scheppen of molsteren van een gedeelte der granen toe te staan, om
redenen van algemeene orde en billijkheid, behooren te worden gehandhaafd.

De belasting op het gemaal in wetten en besluiten van 1813 tot 1856 - scans en samenstelling B. D. Poppen

15

2e. Aan de Staten der Noordelijke provincien bij deze de faculteit te laten, om, na verhoor der
Gemeente Besturen, op plaatsen, alwaar zulks zonder ongerief kan geschieden, het betalen
van het maalloon, in plaats van in geld, in granen te mogen toestaan, mits die betaling altoos
blijve facultatief, en van de vrije keuze der eigenaars van de te malen granen afhange, en mits
het quantum der granen, welke alzoo in betaling zullen mogen gegeven worden, van tijd tot
tijd in overeenstemming met het in geld bepaalde maalloon worde geregeld.
3e. Den Minister van Binnenlandsche Zaken te magtigen, om de Gedeputeerde Staten van
Noord-Braband te kennen te geven, dat derzelver propositie, om, tot voorkoming van kwade
praktijken, aan de molenaars, onder zekere te verbeuren boete, te verbieden, minder dan het
door de wet vastgestelde quantum te mogen malen, door Ons niet heeft kunnen worden
geadopteerd; zoo om dat zulks de concurrentie zoude verhinderen, als om dat de gevreesde
misbruiken daar door niet schijnen te kunnen belet worden.
En zullen afschriften dezer worden gezonden aan den Minister van Binnenlandsche Zaken ter
executie en aan den Raad van State tot informatie.
‘s Gravenhage, den 3den maart 1818.
(geteekend)
WILLEM.
Van wege den Koning,
(geteekend)
A. R. Falck.
Accordeert met deszelfs origineel,
De Griffier ter Staats-Secretarij,
(geteekend)
L. H. Elias Schovel, l. G.
Voor eensluidend afschrift,
De Secretaris Generaal bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken,
(geteekend)
Wenckebach.

1822
Staatsblad
Van het Koningrijk der Nederlanden.
(No. 36.)
Wet van den 21sten Augustus 1822,
houdende belasting op het gemaal.
Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning
der Nederlanden, Prins van OranjeNassau, Souverein Groot-Hertog van
Luxemburg, enz., enz., enz.;
Allen die deze zullen zien of hooren lezen,
salut!
doen te weten.
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Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat bij de wet van den 12den Juli 1821 (staatsblad
no. 9), art. 2, onderdeel III, litt. g en o, en art. 5 en 6 is bepaald, dat in het stelsel van ‘s Rijks
belastingen zal zijn begrepen een accijns op het gemaal, met de grondslagen, waarop
denzelven onder de noodige wijzigingen zal rusten;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal,
hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
EERSTE AFDEELING
Van het bedrag en de verschuldigdheid van den accijns.
Art. 1. Van de tarwe, spelt en rogge, welke wordt gebroken of tot meel gemalen, zal de
volgende accijns worden geheven.
Van ieder mud tarwe, één gulden en veertig cents, ongepelde spelt vijftig cents, en rogge
veertig cents; meerdere of mindere hoeveelheid naar evenredigheid.
De turksche tarwe en gepelde spelt, worden met tarwe en de egyptische rogge met rogge
gelijk gesteld.
Van tarwe met rogge, spelt of met andere granen vermengd, zal de accijns als van enkele
tarwe, en van ongepelde spelt met rogge of met andere granen dan tarwe vermengd, zal de
accijns als van enkele ongepelde spelt en eindelijk van rogge met andere granen dan met
tarwe of spelt vermengd, zal de accijns als van enkele rogge worden geheven.
2. Van dezen accijns is vrijgesteld de tarwe, spelt en rogge, welke gemalen zal worden:
a. Voor de branderijen, bierbrouwerijen en azijnmakerijen, mits het graan gemout, of met
mout vermengd is.
b. Voor de stijfselmakerijen.
c. Voor de mesting of voeding van het vee, mits op iedere zak, het graan met ten minste één
derde gedeelte haver, erwten, wikken of boonen vermengd zij.
d. De rogge-zemelen, die de koekebakkers andermaal ter molen zenden, om fijnder gemalen
te worden
3. De accijns zal moeten worden betaald, vóór dat het graan ter molen wordt gebragt.
TWEEDE AFDEELING
Van de aangifte van het graan, biljetten, vervoer op- en van den molen.
4. Een ieder welke graan wil doen malen, zal ten kantore van den ontvanger over de
gemeente, waarin de aangever woonachtig is, opgeven de hoeveelheid en de soort van het
graan, het getal en de merken der zakken, waarin hetzelve vervoerd, en den molen waarop het
graan gemalen zal worden.
Bij bevinding van overmaat zal de aangever, onverminderd zijne verpligting tot bijbetaling
van den accijns, gestraft worden met den tiendubbelen accijns der meerder bevonden belaste
granen, en voor de onbelaste granen met eene boete van twee guldens per mud.
Bevinding van ondermaat, zal gestraft worden met den vijfdubbelen accijns der minder
bevondene belaste granen, en voor de onbelaste granen met eene boete van een gulden per
mud.
Een verschil van niet meer dan een vijf en twintigste deel zal geene boete, maar voor zoo veel
de overmaat van de belaste granen betreft, alleen de aanvulling van den accijns ten gevolge
hebben.
Het aangegeven graan waaromtrent bij de visitatie verschil in soort of in de merken der
zakken wordt bevonden, zal worden verbeurd verklaard, ten ware, voor zoo veel het verschil
der merken betreft, bij het onderzoek bleek dat er een onwillekeurig abuis, en dus geen toeleg
tot verkorting van ‘s Rijks regt plaats vindt, in welk geval ontslag zal worden verleend, tegen
betaling der op de aanhouding gevallen kosten.
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De branders, brouwerd, azijnmakers en stijfselmakers, welker granen niet overeenkomstig
hunne opgaaf, of voor zoo veel de drie eerstgemelde betreft, niet vermengd, als in art. 2 is
bepaald, worden bevonden, zullen verbeuren eene boete van vijf guldens per mud.
De zakken zullen in olieverf moeten gemerkt zijn, wanneer zij, of niet, of niet in olieverf zijn
gemerkt, zal gelijke straf plaats hebben als hier boven op verschil van merken is gesteld.
5. Na de gedane aangifte van het belaste graan, en betaling van den accijns, zal door den
ontvanger worden verleend eene kwitantie van betaalde accijns, mitsgaders een dubbel der
kwitantie, inhoudende beide den dag, datum en uur der afgifte, de hoeveelheid en soort van
het graan, het hedrag van den accijns, de merken en het getal der zakken, den naam van den
persoon voor wien, en den molen, op welke het graan zal gemalen worden; voorts zal de
ontvanger op de biljetten stellen, voor hoe veel tijd dezelve, na de afteekening van den
molenaar, van kracht zullen zijn.
6. Voor het aangegevene onbelaste graan, zal door den ontvanger worden verleend een
consent-biljet zonder duplikaat.
Dit biljet zal moeten inhouden hetgeen hij art. 5 is opgenoemd, het bedrag van den accijns
uitgezonderd.
De aangifte door de brouwers, azijnmakers, branders en stijfselmakers te doen, zal schriftelijk
moeten geschieden.
7. Het onbelaste graan, hetwelk door de partikulieren, met eene hoeveelheid van vijf schepels
en daar beneden, ter molen wordt gedaan, zal niet behoeven te worden aangegeven, noch van
consentbiljetten voorzien te zijn, maar vrijelijk op de molens gemalen, en het meel naar huis
gebragt mogen worden, mits zoo op den molen als gedurende den vervoer afzonderlijk
gehouden wordende, op een boete van eenen gulden per schepel, te verbeuren door den
molenaar die hetzelve op den molen heeft ontvangen of door hem die het meel vervoert.
Van deze vrijstelling, is het graan en meel van de branders, brouwers, azijnmakers en
stijfselmakers uitgesloten.
8. Aan niemand zal een tweede biljet op denzelfden dag, tot gelijke hoeveelheid en soort van
de granen, mogen worden afgegeven, zoo lang, nog van denzelfden persoon, eene vorige
partij van dezelfde soort van granen op denzelfden molen, het zij gemalen of ongemalen,
aanwezig is.
9. Het veraccijnsde of aangegeven graan zal in de steden uiterlijk in den loop van den tweeden
dag en ten platten lande uiterlijk in den loop van den achtsten dag na den dag der afgifte van
het accijns- of consent-biljet, ter molen moeten zijn gebragt; na verloop van dien tijd, zal het
accijns- of consent-biljet, daartoe ophouden van kracht of waarde te zijn, en mitsdien den
betaalden accijns verbeurd zijn.
Indien er echter geene gelegenheid is geweest, om het graan binnen den voormelden tweeden
of achtsten dag na de afgifte van het biljet ter molen te brengen, zal het den aangever
vrijstaan, om het biljet binnen den voorschreven tijd aan het kantoor terug te brengen, en
hetzelve aldaar te doen berusten om hetzelve vervolgens weder af te halen, als wanneer de
ontvanger daarop de nadere dagteekening zal stellen.
10. De granen welke in één accijns- of consent-biljet zijn vermeld, zullen bij elkander moeten
blijven, en bij het brengen in den molen van de daarbij vereischte biljetten, volgens de opgaaf,
ten kantore van den ontvanger gedaan, moeten verzeld zijn, op de boete bij art. 4 vastgesteld.
Het gemalen graan of meel zal niet van den molen terug mogen worden vervoerd; dan met het
daarbij gevorderd dubbel van het accijns-biljet, of het gevorderd consent-biljet, op eene boete
van vijfentwintig guldens per mud, en ten laste van den vervoerder.
De biljetten zullen tot vervoering van het gemalen graan, niet langer van kracht zijn, dan
gedurende den door den ontvanger daartoe bepaalden tijd, ingaande onmiddellijk na de
afteekening door den molenaar gedaan.
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DERDE AFDEELING
Van de verpligtingen der korenmolenaar, met betrekking tot dezen accijns.
11. Niemand zal het beroep van korenmolenaar mogen uitoefenen, dan nadat hij zijn patent
bij den ontvanger over de gemeente, waarin zijn molen gelegen is, heeft doen zien en
teekenen, op eene boete van vijfentwintig guldens.
Deze vertooning zal door ieder molenaar voor ieder molen slechts éénmaal behoeven te
geschieden.
De molenaars welke hun bedrijf verlaten, zullen daarvan aangifte moeten doen aan den
voorschreven ontvanger.
12. De molenaars zullen geen aan accijns- of consent-biljetten onderworpen graan mogen
malen, doen, malen, of op, of in hunne molens, molenhuizen, schuren, of stallen mogen
ontvangen, dan voorzien van de vereischte accijns- of consent-biljetten, op eene boete van
vijfentwintig guldens per mud, onverminderd de verpligting tot het opleggen van den
verschuldigden accijns voor het daaraat onderworpen graan.
Voor zoo verre aan de molenaars het scheppen van graan of meel voor maalloon is
toegestaan, zal dit schepgraan of meel dadelijk moeten worden gestort in een gesloten kist met
één of meer trechters of openingen. Deze kist zal van twee verschillende sloten moeten
voorzien zijn, waarvan de eene sleutel zal berusten onder den molenaar en de andere onder
den ontvanger; het schepgraan of meel zal daaruit kunnen worden vervoerd, of het graan
gemalen met een consent-biljet.
13. Zij zullen dadelijk hij het ontvangen van het voorschreven graan op den molen, en zoo
veel mogelijk, in tegenwoordigheid van den geen die het graan op den molen gebragt heeft,
het principaal accijns-biljet ten halve moeten scheuren, en steken in de molen-bus, welke door
de administratie aldaar zal zijn geplaatst, op eene boete van twintig guldens voor ieder
accijns-biljet, dat niet gescheurd, of niet behoorlijk in de bus zal zijn gestoken.
14. Zij zullen het dubbel van het accijns-biljet of het consent-biljet bij het graan moeten doen
verblijven.
Bij het ter maling uitstorten van iedere zak graan, zullen zij op de binnenzijde, over de
geheele lengte van het daarbij hehoorende dubbel van het accijnsbiljet of het consent-biljet,
met rood krijt stellen eene duidelijke en zigtbare streep, en bij het instorten van den laatsten
zak, van de partij op het biljet vermeld, dwars door de daarop reeds gestelde strepen
halen eene soortgelijke kruisstreep, ten blijke dat de geheele paertij graan is uitgestort.
Wanneer de partij slechts in één zak bestaat, zal het ter maling uitstorten van het graan
worden aangewezen, door het als voren stellen van twee gekruiste strepen.
Ongemalen graan, gedekt met een biljet als voren gemerkt, en omgekeerd, gemalen graan,
gedekt door een niet gemerkt biljeti, wordt beschouwd als van de vereischte accijns- of
consent-biljetten geheel niet voorzien te zijn.
Bij den vervoer van het gemalen graan van den molen, zullen de molenaars of derzelver
daartoe gemagtigde knechts, op den rug van het biljet met zwarte inkt stellen, en met hunne
naamteekening bekrachtigen de datum, maand en het uur, wanneer hetzelve van den molen
wordt vervoerd, op eene boete van vijfentwintig guldens per mud.
Aan de molenaars welke niet schrijven kunnen, zal worden toegestaan om de datum, maand
en het uur, door aan hen van wege de administratie op te geven merken uit te drukken, en
hunne naamteekening te stellen met een stempel.
15. De molenaars zullen geen graan op hunne molens mogen ontvangen, noch het meel van
hunne molens mogen doen vervoeren, dan inzakken die duidelijk in olie-verf zijn voorzien
van de merken in de biljetten uitgedrukt, op verbeurte van tien guldens voor ieder zak, niet op
de voorschreven wijze met merken voorzien.
16. Wanneer de molenaars vermoeden dat er in de zakken meerder of ander graan is, dan in de
biljetten is uitgedrukt, zullen zij dezelve kunnen afwijzen, en zulks niet doende, geheel
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verantwoordelijk worden voor de overeenstemming tusschen de biljetten en het graan.
17. De molenaars zullen voor de brood-, beschuit- en koekebakkers geene andere granen
mogen malen, dan onbedorven tarwe, gepelde spelt en rogge, op verbeurte van tien guldens
per mud.
Voor de koekebakkers zullen zij echter zemelen mogen malen, op behoorlijk consent-biljet.
Het wordt aan de gemeentebesturen overgelaten, om aan de molenaars toetestaan, het malen
van ook ander graan, dan tarwe, gepelde spelt of rogge, voor de bakkers, mits aan den
ontvanger daarvan kennis gevende.
18. Zij zullen aan den ontvanger over de gemeente waarin hunne molens gelegen zijn,
schriftelijk en door hen geteekend, moeten opgeven de namen hunner knechts, voluit
geschreven, mitsgaders, voor zoo veel noodig, de namen hunner knechts, welke door hun tot
de afteekening der biljetten zijn gemagtigd, en zulks vóór dat door dezelve eenige dienst op
den molen mag worden verrigt, op verbeurte van twintig guldens voor iederen knecht.
Zij zijn in betrekking tot den accijns op het gemaal, regtstreeks aansprakelijk voor de daden,
verzuimen of nalatigheden hunnen knechts, en alle andere in hunne, dienst zijnde, of hij hen
inwonende personen.
19. Voor zoo verre de molenaars het graan of meel, naar of van den molen, vervoeren, zullen
zij dit moeten doen met opene voer- of vaartuigen, waarop in olie-verf duidelijk zigtbaar
zullen moeten gesteld zijn de namen van den molen en den molenaar, waaraan zij behooren.
De zakken graan bij het brengen aan den molen, of de zakken meel bij het vervoer van den
molen, zullen zijn voorzien van hehoorlijke biljetten, en zoo danig gesteld worden, dat
dezelve gevoegelijk kunnen worden geteld.
Het graan en meel zal echter ook door hun kunnen vervoerd worden op lastdieren, mits
voorzien zijnde van eene klinkende bel; zij zullen het meel niet vermogen elders te brengen,
dan aan de huizen of gebouwen der ingezetenen in de biljetten vermeld, een en ander op eene
boete van vijf-en-twintig guldens.
20. De molenaars zullen op hunne molens de noodige schalen en het gewigt moeten houden,
ten einde op de vordering der belanghebbende of beambten, de zakken met graan vóór het
malen, en de zakken met meel, vóór den vervoer, zullen kunnen worden gewogen, op eene
boete van vijf-entwintig guldens.
Zij zullen het gewigt van het graan, na aftrek van het volgens art. 12, geschepte graan, aan de
ingezetenen in meel terug geven, zonder dat aan hun meer dan één percent voor het verstuiven
op iedere partij zal valideren, op eene boete van vijf guldens, voor ieder meerder te kort
komend half percent.
21. De molens, molenwerven, huizen, schuren, loodsen, stallen en andere bergplaatsen der
molenaars, zijn aan de peiling en visitatie der beambten onderworpen.
De molenaars zullen verpligt zijn aan den ontvanger van hun ressort opgave te doen van de
ligging dezer bergplaatsen, op verbeurte eener boete van twintig guldens, voor elke niet
aangegeven bergplaats.
Insgelijks zullen aan peiling en visitatie onderhevig zijn de voer- en vaartuigen der molenaars.
22. Het graan en meel dat door de beambten op- of in de voors. lokalen wordt gevonden, zal
moeten gedekt zijn door behoorlijke accijns- of consent-biljetten, op eene boete van vijf-entwintig guldens per mud, te verbeuren door den molenaar. Alle granen en al het meel, boven
de twintig ponden, gevonden wordende, op of on de molens, molenwerven, huizen, schuren,
loodsen, stallen, bergplaatsen of vaar- en voertuigen der molenaars, welke niet zijn voorzien
van de vereischte accijns- of consent-biljetten, zullen verbeurd zijn, behoudens des eigenaars
verhaal op den molenaar; van deze bepalingen zijn uitgezonderd de partijen onbelast graan en
meel, waarvan volgens art. 7 geene consent-biljetten noodig zijn.
23. De molenaars zullen de kwantiteit en kwaliteit van het graan en meel op of in hunne
lokalen voorhanden, aan de beambten bij de peiling of visitatie naauwkeurig opgeven, het
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harde graan van het meel afgescheiden houden, de zakken in zoodanige orde stellen, dat zij
gemakkelijk opgenomen en geteld kunnen worden, de eigenaars van het graan of meel
duidelijk opgegeven, de biljetten aan de beambten overgeven, den molen, des gevorderd,
gedurende den tijd der visitatie of peiling van dezelve doen stilstaan, en voorts zorgen dat zij
of iemand hunnent wege, die bekwaam is het noodige te verrigten, te huis of aan de molen
zijn; alles op eene boete van vijf-en-twintig guldens, onverminderd de boete die de molenaars,
wegens verdere overtreding der wet, mogten bevonden worden te hebben verbeurd.
24. Het gevonden wordende graan, zal bij de peilingen door een’ Rijks meter, ten overstaan
van den molenaars, wanneer die daarbij verkiest te zijn of anders zonder zijn bijzijn, moeten
worden gemeten.
Overmaat op elke partij van niet meer dan een vijf-en-twintigste deel, zal alleen aanvulling
van den enkelen accijns, van het te veel bevondene ten gevolge hebben.
Overmaat op elke partij van meer dan een vijf-en-twintigste deel, zal worden bestraft met den
tien dubbelen accijns van het te veel gevonden graan.
Het onbelaste graan, wordt, wat de toepassing dezer boete betreft, gelijk gesteld met rogge.
Ondermaat op elke partij van meer dan een vijf-en-twintigste deel, zal gestraft worden met den
vijf dubbelen accijns der minder bevondene belaste granen en van die der onbelaste granen
met een gulden per mud.
De boeten, in dit artikel vermeld, zullen komen ten laste van den molenaar.
25. De zakken graan waarin de overmaat is gevonden, zullen, na alvorens behoorlijk gewogen
te zijn, door de beambten verzegeld en aan het kantoor van den ontvanger moeten worden
gebragt, ten einde, des gevorderd, hermeten te worden; deze verzegeling en overbrenging zal
kunnen worden nagelaten, wanneer de molenaar in de meting berust en van de hermeting
afziet.
Van de hoeveelheid en de soort van het graan, de merken der zakken en het gewigt,
mitsgaders van het door den molenaar berusten in de meting, zal in het proces-verbaal
specifieke aanteekening worden gemaakt.
26. De administratie zal aan de korenmolenaars, in die gemeenten op de grenzen des Rijks,
kunnen toestaan, om op hunne molens te malen het graan dat van buiten ‘s lands op hunne
molens zal worden gebragt, en zulks vrij van den accijns onder de noodige voorzieningen.
Het in- en uitgaande regt zal als dan van zoodanig graan en meel niet gevorderd worden.
VIERDE AFDEELING
Bepalingen omtrent de grutters, brouwers, branders, mout- en pel-molenaars.
27. Alle molens, hetzij dezelve door wind, water, stoom of paarden worden bewogen, gelijk
mede de grutterijen, branderijen, brouwerijen, azijnmakerijen en stijfselmakerijen en de
daarbij behorende gebouwen, zijn aan de visitatie en peiling der beambten onderworpen.
De gebruikers zullen verligt zijn aan den ontvanger over de gemeente waarin de gemelde
panden gelegen zijn, opgave te doen van de ligging dezer gebouwen, op eene boete van
twintig guldens voor elk niet aangegeven gebouw.
28. De grutters zullen geen ander graan tot meel mogen maken dan boekweit, haver, gerst en
boonen; zij zullen geen tarwe, spelt of rogge of het daarvan gemalen meel boven de twintig
ponden in hunne grutterijen of gebouwen mogen hebben; een en ander op eene boete van twee
honderd guldens.
29. De branders, brouwers, azijnmakers en stijfselmakers zullen het bij hen gevonden
wordende meel moeten kunnen justificeren door behoorlijke biljetten, op eene boete van vijfen-twintig guldens per mud.
Zij zullen van het niet aan den accijns onderworpen tarwe-, spelt- of rogge-meel, geen ander
gebruik mogen maken dan voor hunne fabrijken, op verbeurte van twee honderd guldens.
30. De moutmolenaars zijn aan dezelfde verpligtingen en penaliteiten als de korenmolenaars
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onderworpen, met uitzondering echter van de bepalingen voorkomende in art. 13 en 17.
31. De pelmolenaars zullen in hunne molens en gebouwen geene tarwe of rogge, noch tarwe
of roggemeel boven de twintig ponden mogen hebben, op eene boete van twee honderd
guldens.
32. De administratie zal bevoegd zijn, om in zoodanige gemeenten alwaar geene afzonderlijke
mout- of pelmolens bestaan, en het gerijf der ingezetenen zulks zal noodzakelijk maken, aan
de korenmolenaars toetestaan op hunne korenmolens tevens mout te mogen malen of granen
te pellen, onder de noodige voorzieningen.
De korenmolenaars welke de bovengenoemde bedrijven, op behoorlijk patent, vereenigd op
denzelfden molen uitoefenen, en reeds uitgeoefend hebben vóór den 12den Juli 1821, zullen
daarmede kunnen voortgaan, onder de noodige voorziening door de administratie aan hun
voorteschrijven.
VIJFDE AFDEELING
Van verschillende bedrijven en panden.
33. Het bedrijf van korenmolenaar, zal nimmer te zamen mogen worden uitgeoefend met dat
van bakker, meelverkooper, grutter of stijfselmaker.
Grutters zullen niet tevens mogen zijn verkoopers van meel van belast graan, noch
stijfselmakers.
De bedrijven van brander, brouwer en azijnmaker, zullen wel te zamen maar geenszins
vereenigd met eenige der hierbovengemelde bedrijven mogen worden uitgeoefend.
Zij welke de bovengemelde bedrijven op behoorlijk patent vereenigd uitoefenen en reeds
hebben uitgeoefend vóór den 12den Juli 1821, zullen daarmede kunnen voortgaan. Geene
korenmolens mogen bestaan in of grenzende zijn aan bakkerijen, meelverkooperijen,
branderijen, brouwerijen, azijnmakerijen en stijfselmakerijen, ten zij aldus bestaan hebbende
vóór den 12den Juli 1821.
Wij behouden Ons voor om in enkele gevallen, wanneer zulks wordt verzocht, en zonder
nadeel geschieden kan, van de bepalingen in dit artikel vervat, uitzonderingen toetestaan,
behoudens de voorzieningen die alsdan noodig zullen worden bevonden.
34. Korenmolenaars, welke tevens landbouwers, bakkers, meelverkoopers, brouwers,
azijnmakers, branders of stijfselmakers zijn, zullen het graan en meel, tot hunne bedrijven van
landbouwers, bakkers, meelverkoopers, brouwers, azijnmakers, branders of stijfselmakers
benoodigd, nimmer in hiet ligchaam van den molen mogen hebben, dan voorzien van de
vereischte accijns- of consent-biljetten, op de boete bij art. 12 en 22 vastgesteld.
Deze accijns- of consent-biljetten zullen voor ieder bedrijf afzonderlijk moeten worden
gevraagd en afgegeven, en zullen niet langer van kracht zijn tot dekking van het graan en
meel in den molen, dan den tijd die daartoe door den ontvanger zal zijn gesteld.
De korenmolenaars zullen het tot hunne overige bedrijven noodig meel, voor ieder bedrijf op
zich zelve, en het graan, des verkiezende, voor al de bedrijven te zamen, moeten houden in
afzonderlijke bergplaatsen, afgescheiden van den molen, welke bergplaatsen daartoe vooraf
door de administratie zullen zijn goedgekeurd, op eene boete van twee honderd guldens.
Brouwers, azijnmakers, branders of stijfselmakers, welke tevens bakkers of meelverkoopers
zijn, zullen het tot hunne brouwerijen, azijnmakerijen, branderijen of stijfselmakerijen
benoodigd meel, voor ieder bedrijf op zich zelve moeten houden in afzonderlijke
bergplaatsen, afgescheiden van het gebouw waarin de bakkerij of meelverkooperij wordt
uitgeoefend, welke bergplaatsen daartoe vooraf door de administratie zullen zijn
goedgekeurd, op eene boete van twee honderd guldens.
ZESDE AFDEELING
Van de restitutien.
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35. Voor het tarwe- en roggemeel, mitsgaders voor het harde, van rogge of tarwe gebakken
scheepsbrood en scheepsbeschuit, dat met kwantiteiten van vijf honderd ponden en
daarboven, naar buiten ‘s lands voor negotie en niet voor consumtie aan boord wordt
uitgevoerd, zal restitutie gegeven worden van den betaalden accijns.
Nog zal restitutie gegeven worden van accijns, voor het voorschreven meel en brood, hetzij
hard of week, dat in eene hoeveelheid van niet minder dan vijftig ponden ter consumtie, op de
reis naar buiten, aan boord wordt medegenomen door de schepen, varende ter Groenlandsche,
Straatdavische, IJslandsche en groote visscherijen, waaronder mede zullen begrepen zijn, de
groote schuiten van zeeplaatsen en zeestranden varende, die een gaffelzeil, bramzeil en
topzeil gebruiken, en ten minste met vijf koppen bemand, eenmaal in het jaar in diep water ter
haring varen, alsmede alle zoodanige schepen en vaartuigen, welke met vijf koppen en meer
bemand, alleen ter visscherij en geenszins tot andere einden tevens worden uitgerust.
36. Voor het brood en meel waarvan de accijns volgens het voorschreven atikel moet worden
gerestitueerd, zal deze restitutie berekend worden, en geschieden voor iedere vijftig ponden
tot het volgende bedrag.
Ongebuild tarwe meel vijf en tachtig cents .
Gebuild tarwe meel een gulden vijf cents.
Meel van ongepelde spelt een en dertig cents.
Roggemeel vijf en twintig cents.
Week tarwe brood vijf en zestig cents.
Week brood van ongepelde spelt vier en twintig cents.
Week roggebrood twintig cents.
Hard scheeps tarwebroof vijf en negentig cents.
Hard scheepsbrood van ongepelde spelt zes en dertig cents.
Hard scheeps roggebrood dertig cents.
En voor het hard scheepsbrood, dat van gemengd tarwe- en roggemeel, of van tarwe- of
roggemeel gemengd, met meel van ongepelde spelt is gebakken even zooveel als van het
harde roggebrood.
Het brood en meel van turksche tarwe en gepelde spelt, wordt met tarwe, en van de
egyptische rogge met rogge gelijk gesteld, in alles wat de restitutie van den accijns betreft.
ZEVENDE AFDEELINGA
Algemeene en bijzondere bepalingen.
37. Niemand zal mogen vervaardigen, hebben, gebruiken of vervoeren eenige heimelijke
molens, quarens of handmolens, of dergelijke instrumenten, die bekwaam zijn, of in het kort
bekwaam gemaakt kunnen worden tot het malen of breken van graan, op eene boete van vier
honderd guldens.
De vervaardiging en vervoer daarvan voor en naar buiten ‘t lands zal mogen geschieden met
voorkennis en toestemming der administratie.
38. Geen meel van tarwe, rogge of spelt, ongemengd of gemengd met ander meel zal, boven
de kwantiteit van vijftien ponden, mogen worden vervoerd, zonder een behoorlijk accijns- of
consent-biljet, op verbeurte van een gulden per pond en het vervoerd wordende meel.
39. Wij zullen, na geraadpleegd te hebben de Provinciale Staten, en na gehoord te hebben den
Raad van State, de accijns op het gemaal ten platten lande en in die steden, welke met het
platte land kunnen worden geacht gelijk te staan, bij wege van uitkoop of admodiatie, door de
plaatselijke besturen doen heffen, in geheele distrikten, arrondissementen of provincien, waar
zulks ten algemeene nutte of ten gerijve der ingezetenen strekken kan, en zulks tot eene
bepaalde principale som per hoofd berekend, welke in verband met de doorgaande consumtie
van tarwe, spelt of rogge, en overeenkomstig de quotiteit van den accijns zal moeten worden
geregeld, zoodanig, dat dezelve nimmer het maximum van een gulden veertig cents in
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principaal, zijnde de accijns van een mud tarwe per hoofd, zal mogen te boven gaan.
Daar waar de provinciale Staten de admodiatie ten platten lande, en in de voorschreven steden
verlangen ingevoerd te zien, zal dezelve door Ons worden toegestaan.
40. De voorschreven admodiatie zal worden daargesteld zoodanig dat in plaats der heffing, bij
collecte, de voldoening van de geadmodieerde som zal kunnen worden verzekerd, op zulk
eene wijze als het meest met de localiteit en ligging van de admodiërende distrikten of
gemeenten, mitsgaders met het gerijf van derzelver inwoners overeenkomt, ‘t zij door het
aangaan van abonnementen met de molenaars, zoodanig dat de accijns onder het maalloon, of
wel afzonderlijk door de molenaars worde ingevorderd, ‘t zij door de voldoening der
admodiatie uit gewone of buitengewone inkomsten der gemeenten, hetzij uit den omslag, over
de huisgezinnen of consumateurs, welke omslag zal moeten worden gedaan in evenredigheid
van de waarschijnlijke doorgaande consumtie der huisgezinnen van de belaste graansoorten,
en in verhouding met het bedrag van den accijns, met dien verstande dat de oorspronkelijke
aanslag, des noods, tot dekking der oninbare posten zal kunnen worden verhoogd, uiterlijk
met twintig percent, zoodanig echter, dat in geen geval het principaal met de verhooging voor
de oninbare posten, te zamen genomen, hooger zal kunnen klimmen dan tot een gulden
veertig cents per hoofd. Zullende de oninbare posten, voor zoo veel dezelve, op dien voet niet
mogten kunnen worden gedekt, niet komen ten laste van de admodiërende distrikten of
gemeenten, maar ten laste van het Rijk.
Wij zullen bij de invoering van de voorschreven admodiatie, deswege de noodige
reglementaire voorschriften uitvaardigen.
41. Wij zullen in zoodanige oorden ten platten lande, alwaar het zogenaamde mengzaad of
masteluin wordt geteeld (dat is, tarwe, rogge of spelt onder elkander of wel vermengd met
andere onbelaste granen, en onder elkander gezaaid), het bedrag van den accijns voor het
mengzaad, na geraadpleegd te hebben de Provinciale Staten, zoodanig regelen, dat dezelve in
verband staan tot de hoeveelheid belaste granen, welke zich onder het mengzaad bevinden.
42. Wij behouden Ons voor, om in alle zoodanige steden, alwaar deze belasting op het gemaal
geheven wordt, de invordering van ‘s Rijks accijns, op het verlangen der stedelijke besturen
aan de stedelijke beambten te kunnen opdragen, onder het toezigt en bestuur van de Generale
Directie der Ontvangsten en op den voet van ‘s Rijks wet op dit middel, behoudens de
modificatie bij art. 39 gemaakt.
43. Alle koren-, mout- en pelmolens, welke bij het arresteren dezer wet aanwezig zijn, zullen
onverhinderd in werking blijven.
Na het arresteren dezer wet, zal geen koren-, mout- of pelmolen mogen worden gebouwd of
opgerigt, zonder dat daartoe vooraf Onze toestemming gevraagd en bekomen zij; op pene dat
dezelve ten koste van den oprigter zal worden afgebroken; geen molen, onder welke
benaming ook, zal in een koren-, mout- of pelmolen veranderd of daartoe ingerigt mogen
worden, zonder dat daartoe vooraf Onze toestemming gevraagd en verkregen zij, op pene dat
de alzoo zonder permissie veranderde molen, ten koste van den eigenaar, buiten werking zal
worden gebragt.
Wanneer een koren-, mout- of pelmolen geheel wordt afgeschaft, of voor eenigen tijd buiten
werking en vervolgens weder in werking wordt gebragt, zal daarvan vooraf door de molenaars
telkens aan de administratie worden kennis gegeven, en zulks op eene boete van twintig
guldens.
44. In die gemeenten, ten platten lande, alwaar de kantoren der ontvangers, op meerder
afstand dan eene nederlandsche mijl van de morenmolens verwijderd zijn, zullen de
ontvangers, of derzelver gemagtigden verpligt zijn, om, onverminderd de gewone kantooruren te vaceren, tot het afgeven van biljetten, op zoodanige dagen in de week en uren, bij of in
den omtrek der molens, mitsgaders op de zon- en feestdagen, vóór en na den kerktijd, op
hunne kantoren, als aan hun, op de voordragt der Gemeentebesturen, of de Gedeputeerde
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Staten, door de administratie, zullen worden voorgeschreven, ten einde hierdoor aan de
ingezetenen het meest mogelijk gerijf worde gegeven.
45. De administratie zal, op voordragt der Gedeputeerde Staten, bepalen de hoeveelheid
granen welke tot mesting of voeding van het vee, door de molenaar, bakkers, meelverkoopers,
grutters, stijfselmakers, branders, brouwers en azijnmakers gehouden wordende , zal mogen
worden gemalen en ingeslagen, en zulks berekend tot een maximum voor ieder gehouden
wordend stuk vee, en onder de noodige voorzieningen tegen misbruiken.
46. Overal in deze wet waar de boete is geregeld, volgens de hoeveelheid graan of meel, zal
een gedeelte van één mud, gerekend worden als een geheel mud, ten zij dat gedeelte minder
dan een half mud mogt bedragen, als wanneer hetzelve zal gerekend worden als een half mud.
ACHTSTE AFDELING.
Van het collectief zegel.
47. De kwitantien van betaalden accijns zullen geschreven worden op een collectief zegel,
waarvan de waarde boven den accijns zal moeten worden voldaan.
Het collectief zegel zal in verband staan tot het bedrag van den accijns naar het volgende
tarief:
Wanneer de accijns bedraagt beneden, tot en met 50 cents, een zegel van . . . . . . . ƒ 0.02½
boven de ƒ 0.50 tot en met ƒ 1.00 - 0.05
boven de - 1.00 tot en met - 1.50 - 0.07½
boven de - 1.50 tot en met - 2.00 - 0.10
boven de - 2.00 tot en met - 3.00 - 0.15
boven de - 3.00 tot en met - 4.00 - 0.20
boven de - 4.00 tot en met - 6.00 - 0.30
boven de - 6.00 tot en met - 8.00 - 0.40
boven de - 8.00 tot en met - 11.00 - 0.55
boven de - 11.00 tot en met - 14.00 - 0.70
boven de - 14.00 tot en met - 17.00 - 0.85
boven de - 17.00 tot en met - 20.00 - 1.00
boven de - 20.00 tot en met - 25.00 - 1.25
boven de - 25.00 tot en met - 30.00 - 1.50
boven de - 30.00 tot en met - 40.00 - 2.00
boven de - 40.00 tot en met - 50.00 - 2.50
boven de - 50.00 tot en met - 60.00 - 3.00
boven de - 60.00 tot en met - 80.00 - 4.00
boven de - 80.00 tot en met - 100.00 - 5.00
boven de - 100.00 tot en met - 120.00 - 6.50
boven de - 120.00 tot en met - 140.00 - 7.00
boven de - 140.00 tot en met - 170.00 - 8.50
boven de - 170.00 tot en met - 200.00 - 10.00
boven de - 200.00 tot en met - 250.00 - 12.50
boven de - 250.00 tot en met - 300.00 - 15.00
En wanneer de accijns boven de drie honderd guldens bedraagt, zullen er een of meerder
aanvullings-zegels naar evenredigheid van den meerderen accijns bij het zegel van vijftien
guldens moeten gevoegd worden.
De consent- of gelei-biljetten tot het doen malen van niet aan den accijns onderworpen graan,
of tot het vervoeren van meel of brood benoodigd, zullen, in verband met de kwantiteit,
moeten geschreven zijn op een zegel, te betalen door de belanghebbenden, naar het volgende
tarief:
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Beneden de vijf schepels graan, mitsgaders beneden de vijftig ponden meel of brood, vrij van
het zegel.
Van vijf schepels tot beneden een mud graan, mitsgaders van vijftig ponden tot beneden de
honderd ponden meel of brood, op een zegel van vijf cents.
Van een mud tot beneden de twee mudden graan, mitsgaders van honderd ponden tot beneden
de twee honderd ponden meel of brood, tien cents.
Van twee mudden tot beneden de vier mudden graan, mitsgaders van twee honderd ponden tot
beneden de vier honderd ponden meel of brood, twintig cents.
Van vier mudden tot beneden de zes mudden graan, mitsgaders van vier honderd ponden tot
beneden zes honderd ponden meel of brood, dertig cents.
Van zes mudden tot beneden de negen mudden graan, mitsgaders van zes honderd ponden tot
beneden de negen honderd ponden meel of brood, vijf en veertig cents.
Van negen mudden tot beneden de twaalf mudden graan, mitsgaders van negen honderd
ponden tot beneden de twaalf honderd ponden meel of brood, zestig cents.
Van twaalf mudden tot beneden de zestien mudden graan, mitsgaders van twaalf honderd
ponden tot beneden de zestien honderd ponden meel of brood, tachtig cents.
Van zestien mudden graan en daar en boven, mitsgaders van zestien honderd ponden meel of
brood en daar en boven, een gulden.
De consent-biljetten, welke volgens deze wet noodig zijn tot het malen of vervoeren der
zemelen voor de koekebakkers, zullen, naar evenredigheid der kwantiteit van de zemelen, op
gelijke zegels moeten geschreven zijn.
Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële
departementen, autoriteiten, kollegien en ambtenaren, aan de naauwkeurige uitvoering de
hand zullen houden.
Gegeven te ‘s Gravenhage, den 21sten Augustus des jaars 1822, en van Onze regering het
negende.
Uitgegeven den tweeden September 1822.
De Staatsraad, belast met de directie der Staats-Secretarie,
J. G. DE MEIJ VAN STREEFKERK.

STAATSBLAD VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
1822 (No. 47.) Besluit van den 11den November 1822, houdende goedkeuring van een
Reglement op de admodiatie van het gemaal.
Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Gezien het rapport van onzen Minister van Staat, belast met de generale directie der
ontvangsten, van den 25 September laatstleden, no. 10s;
Den Raad van State gehoord;
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister van Staat voornoemd, van den 6den dezer no.
165s, zoo mede op het daarbij overgelegd berigt van den Raad van Administratie bij deszelfs
Departement, van den 18den October laatstleden, no. 1;
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Hebben goedgevonden en verstaan het hiernevens gevoegd Reglement op de admodiatie van
het Gemaal, goedtekeuren en te bekrachtigen, zoo als geschiedt bij deze.
En is Onze voornoemde Minister van Staat belast met de uitvoering dezes, waarvan aan
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat, en aan den Raad van State zal
worden kennis gegeven; zullende wijders dit besluit en het voornoemd Reglement, in het
staatsblad worden geplaatst.
Brussel den 11den November 1822.
WILLEM.
Van wege den Koning,
J. G. DE MEIJ VAN STREEFKERK.
Uitgegeven den zes-en-twintigsten November 1822.
De Staatsraad, belast met de directie der Staats-Secretarij,
J. G. DE MEIJ VAN STREEFKERK.

REGLEMENT OP DE ADMODIATIE VAN HET GEMAAL.
Art. 1.
Ten platten lande en in zoodanige steden, welke geacht kunnen worden met het platte land
gelijk te staan, zal in geheele distrikten, arrondissementen of provincien, overeenkomstig art.
39 en 40 der wet op het gemaal, van den 2den September 1822 (staatsblad no. 36), de accijns
op het gemaal, bij wege van uitkoop of admodiatie, door de plaatselijke besturen kunnen
worden geheven, wanneer zulks ten algemeene nutte of ten gerijve der ingezetenen strekken
kan, en door Ons wordt noodig bevonden, of, op het verlangen der Provinciale Staten,
toegestaan.
De admodiatie is aan eene jaarlijksche herziening onderworpen; de veranderingen, welke de
Provinciale Staten daarin zouden mogen verlangen, zullen Ons bij derzelver jaarlijksche
vergadering worden voorgedragen.
Wij zullen in den loop der maand October van ieder jaar, aan de daarbij betrokken
Gedeputeerde Staten kennis geven van Onze bepaling omtrent de admodiatie.
De perceptie der admodiatie zal worden opgedragen aan eenen Rijks Ontvanger.
Art. 2.
De Provinciale Staten welke de admodiatie voor het gemaal in een gedeelte hunner provincie
verlangen, en zich daartoe aan Ons verklaren, zullen in het vervolg telkens bij hare voordragt
tot admodiatie, moeten opgeven:
1°. De gemeenten of arrondissementen voor welke zij de admodiatie verlangen;
2e. De bevolking van iedere gemeente, gelijk zij bij elke laatste telling van Gouvernementswege bevonden is, of in het vervolg zal bevonden worden;
3e. De geheele consumtie, in iedere gemeente, van tarwe, spelt of rogge, ieder afzonderlijk;
onder deze opgaaf zal niet begrepen moeten worden het graan of meel hetgeen voor de
brouwerijen, branderijen, azijnmakerijen of stijfselmakerijen wordt gebruikt, noch hetgeen
van den accijns volgens de wet is vrijgesteld;
4e. Het middel dat men tot bestrijding van het bedrag der admodiatie, waarschijnlijk zal
gebruiken.
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Art. 3.
Na op dit verlangen en deze gedane opgaaf te hebben gehoord, den Raad van State, zullen Wij
de admodiatie toestaan, met in het ooghouding der beginselen, bij het 39ste en 40ste artikel
der wet op het gemaal vastgesteld.
Art. 4.
De accijns op het gemaal zal door Ons in admodiatie gegeven worden in die gemeenten,
waarop Wij vermeenen dat de beginselen van art. 39 en 40 der voorschrevene wet behooren te
worden toegepast, ook zelfs zonder dat de Provinciale Staten deswege hun verlangen hebben
doen kennen.
Art. 5.
Bij het toestaan der voormelde admodiatie, of het besluiten tot dezelve, zullen Wij de totale
hoofdsom vaststellen, welke, door elke admodiërende gemeente, in den accijns op het gemaal
zal moeten worden opgebragt.
Art. 6.
Ons besluit, bepalende de hoofdsom der admodiatie, zat aan de Gedeputeerde Staten worden
bekend gemaakt, welke dadelijk zullen overgaan tot het opmaken van de berekening wegens
de opcenten, die daarop voor het Rijk, zullen moeten geheven worden, mitsgaders der 5 per
cent voor het collectief zegel.
Art. 7.
Nadat de Gedeputeerde Staten de werkzaamheden in artikel 6 vermeld, zullen afgedaan
hebben, zullen zij aan het bestuur van elke gemeente opgeven de sommen waarmede de
accijns op het gemaal, bij admodiatie, aldaar zal worden betaald.
Art. 8.
De gemeentebesturen zullen dadelijk na de mededeeling van den aanslag hunner gemeente,
overgaan tot het onderzoek, door welke middelen en op welke wijze de voormelde somme,
aldaar zal behooren te worden ingevorderd en voldaan.
Art. 9.
De geadmodieerde accijns met de daarbij behoorende opcenten en de vijf opcenten voor het
collectief zegel, zal kunnen worden gevonden geheel of gedeeltelijk:
a. Uit abonnementen met den molenaar, mits zulks voor de volle te admodierene som plaats
hebbe.
b. Uit de gewone gemeente inkomsten.
c. Uit buitengewone gemeente inkomsten.
d. Uit een omslag over de huisgezinnen of consumateurs, een en ander onder de goedkeuring
der Gedeputeerde Staten.
Art. 10.
Wanneer de geadmodieerde som uit abonnementen met den molenaar of de molenaars wordt
gevonden, zullen deze abonnementen kunnen geschieden, zoodanig, dat de molenaars, zich
onder behoorlijke borgstelling verbinden, om de geheele geadmodieerde som in twaalf
maandelijksche termijnen te voldoen, en daartegen de bevoegdheid verkrijgen, om den accijns
van de bij hun ter molen gebragt wordende belaste granen, volgens de quotiteit der wet te
heffen, onder de navolgende bepalingen:
a. Dat de accijns tot geen hooger noch minder bedrag, dan bij de wet is bepaald, door hun zal
mogen worden ontvangen.
b. Dat zij een door de administratie der accijnsen voorteschrijven register met stroken zullen
houden, geparafeerd door een daartoe geautoriseerd ambtenaar der accijnsen, waarop telkens
bij de ontvangst der granen, de namen der eigenaren en de hoeveelheid en soort der belaste
graansoorten, welke gemalen worden, zullen worden ingeschreven, met aanwijzing of daarvan
door hun, al dan niet, de accijns is geheven.

De belasting op het gemaal in wetten en besluiten van 1813 tot 1856 - scans en samenstelling B. D. Poppen

28

c. Dat geen meel van belast graan door hun van den molen zal mogen worden afgeleverd of
vervoerd, zonder een biljet ten geleide uit het voorschreven register gesneden.
d. Dat het voorschreven register aan de visitatie, en hunne molens en het zich daarin
bevindende graan en meel, aan de visitatie en peiling der beambten, zullen zijn onderworpen.
e. Dat de molenaars voor ieder in den molen gevonden wordende mud graan of meel of
gedeelte van dien, welk niet op het register is ingeschreven, of zonder gelei-biljet van den
molen vervoerd wordt, verbeuren zullen den tien dubbelen accijns, en eene boete van zes
guldens voor ieder mud gemalen of ongemalen tarwe, en van drie guldens voor ieder mud
gemalen of ongemalen rogge of ander graan, gedeelte van een mud voor een geheel genomen.
Deze overtredingen zullen worden geconstateerd, vervolgd en de boete worden verdeeld,
overeenkomstig de wijze voor de accijnsen in het algemeen vastgesteld.
De Gedeputeerde Staten zullen ieder kwartaal een tarief arresteren van den prijs der granen,
waarnaar de molenaar of molenaars zich zullen moeten gedragen, in het geval dat aan hen het
bedrag van den accijns, in plaats van in geld, in graan of meel wordt betaald.
Art. 11.
Onder de gewone inkomsten der gemeente, waaruit volgens de wet, de geadmodieerde som
van den accijns, almede geheel of gedeeltelijk kan worden gevonden, worden gerangschikt:
a. De revenuen van derzelver eigendommen.
b. De opbrengst der gewone opcenten van de grond- en personele belastingen.
Zullende de opbrengst van andere belastingen of van opcenten op andere Rijks belastingen,
welke in de gemeente mogten worden geheven, niet kunnen strekken tot geheele of
gedeeltelijke betaling der admodiatie van het gemaal.
Art. 12.
Onder de buitengewone inkomsten der gemeente, waaaruit evenzeer als uit de gewone, de
geadmodiceerde accijns, geheel of gedeeltelijk zal kunnen worden gevonden, worden
gerangschikt alle toevallige baten en voordelen.
Art. 13.
Ingeval de wijze van abonneren met de molenaars niet wordt aangenomen, en ook het
abonnement uit de gewone of buitengewone inkomsten der gemeente, of niet, of niet voor het
geheel, wordt genomen, zal de geadmodieerde accijns geheel of gedeeltelijk worden
gevonden, uit een omslag over de huisgezinnen en consommateurs.
Art. 14.
Tot het doen van den omslag, zullen de gemeentebesturen in de eerste vijftien dagen der
maand November van het jaar dat de admodiatie voorafgaat, in bijzijn van den ontvanger
belast met de perceptie, en met overleg van een daartoe gemagtigden ambtenaar van de
administratie der accijnsen, voor zoo veel deze zal noodig oordeelen dezelve der vergadering
toetevoegen, opmaken een kohier, onder anderen inhoudende:
1e. De namen en beroepen der accijns-schuldigen, zijnde de hoofden der huisgezinnen, of de
op zich zelve wonende personen in de gemeente.
2e. Het getal der leden van ieder huisgezin.
3. De belastbare consumtie van hetzelve aan tarwe, rogge en ongepelde spelt of daaraan
gelijkstaande granen, ieder afzonderlijk uitgedrukt in mudden, schepels en koppen.
Bij dezen omslag zal men behooren te letten op zoodanige omstandigheden, welke eene
meerdere of mindere consumtie kunnen veroorzaken en inzonderheid ook op de consumtie
van zoodanige werklieden, door welke, hoezeer zij buiten ‘s huis wonen, de vrije kost geheel
of gedeeltelijk is bedongen.
4e. Den accijns naar de quotiteit bij de wet vastgesteld, en volgens de bovenstaande
consumtie berekend, als de belastbare som, van ieder dier graansoorten afzonderlijk en
vervolgens te zamen.
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5e. De geheele of gedeeltelijke toepassing van de geadmodieerde som met de opcenten,
omgeslagen over de belastbare som, bij het voorschreven 4e lid opgenoemd.
Dit kohier zal moeten ingerigt zijn, volgens het model, achter dit reglement gevoegd.
Art. 15.
Alle degenen welke op den vijftienden der maand November van het jaar, voorafgaande het
jaar waarover de admodiatie zal plaats hebben, zich in de gemeente met er woon hebben
gevestigd, zullen worden gebragt op het principaal kohier voor het geheele jaar.
Er zullen suppletoire kohieren worden aangelegd, ten einde daarop te brengen:
1e. Die genen welke een dubbel domicilium hebben, het een in de gemeente, en het ander
buiten de gemeente, en waar zij doorgaans een gedeelte van het jaar in de gemeente
doorbrengen.
Deze zelfde personen zullen nogtans, voor eenen bepaalden tijd, op het principaal kohier
worden aangeslagen, wanneer zij gewoonlijk meer dan drie maanden in de gemeente
woonachtig zijn; zij zullen ook op het principaal kohier kunnen worden aangeslagen, als zij
mogten goedvinden, voor ieder jaar het gedeelte van hun verblijf in de gemeente te bepalen,
en zulks met overleg van het gemeentebestuur en het genoegen van hetzelve.
2e. Die genen welke, na het opmaken van het principaal kohier, zich in de gemeente zullen
komen nederzetten.
Art. 16.
Bij het aanleggen van het suppletoir kohier, zal men het navolgende moeten in acht nemen:
a. De aanslag zal plaats hebben naar dezelfde grondbeginselen, op welke de aanslag op het
principaal kohier berust.
b. Voor die genen welke meer dan eene woonplaats hebben, het een in de gemeente en het
andere buiten de gemeente, en welke niet op het principaal kohier zijn gebragt, zal een verblijf
van minder dan dertig achtereenvolgende dagen, geen aanleiding tot den aanslag geven.
Vijf-en-twintig van de dertig achtereenvolgende dagen in de gemeente blijvende, zal de
aanslag en de betaling moeten geschieden, naar een twaalfde gedeelte van het bedrag, dat men
zouden hebben moeten betalen als men een geheel jaar in de gemeente was gebleven.
Als men langer als vijf-en-twintig van de dertig achtereenvolgende dagen in de gemeente,
blijft, zal men op nieuw een twaalfde gedeelte moeten betalen, naar elke zoodanige termijn
van verblijf vastgesteld, met dien verstande echter, dat het volle twaalfde gedeelte, altijd zal
moeten worden betaald, al ware het ook dat de accijns-schuldige in de laatste dertig dagen,
minder dan de vijf-en-twintig, in de gemeente had doorgebragt.
Die genen welke zich in de gemeente met er woon neêr zetten, zullen op het suppletoir kohier
worden gebragt voor het overige gedeelte van het jaar, te rekenen na de eerste van de maand,
volgende op die in welke zij zich hebben nedergezet.
Art. 17.
Het principaal kohier opgemaakt zijnde, zal het zelve worden gezonden aan den directeur der
accijnsen over de provincie, die, nadat hetzelve door hem zal zijn nagezien, zulks met zijne
aanmerkingen zal doen toekomen aan den Gouverneur der provincie, welke na examinatie
daarvan, en nadat, des noodig, daarin door het gemeentebestuur veranderingen of
verbeteringen zijn gemaakt, hetzelve definitivelijk zal arresteren en invorderbaar verklaren.
Voorts zal den aanslag ten kohiere, op de gewone wijze, ter kennisse van de ingezetenen in de
gemeente worden gebragt.
Art. 18.
Het principaal kohier zal moeten invorderbaar verklaard en aan den Rijks ontvanger der
gemeente ter hand gesteld zijn, vóór den eersten Januarij van ieder jaar waarover hetzelve
loopen zal.
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Art. 19.
De Rijks ontvanger over de gemeente, zal in het begin van Januarij, na de verkrijging van het
principaal kohier, uit hetzelve opmaken, voor ieder accijns-schuldige, een aanslag-biljet,
houdende onder andere, het bedrag van den accijns, waarop dezelve bij admodiatie is
aangeslagen, en eene herinnering aan denzelven, om den accijns, ten kantore van hem
ontvanger, te komen voldoen.
De biljetten zullen, door of van wege den ontvanger, worden bezorgd aan de woningen der
accijns-schuldigen, vóór den 21sten Januarij van ieder jaar.
Art. 20.
De accijns-schuldigen zijn verpligt den accijns, volgens het aanslag-biljet, ten kantore van den
ontvanger, ten hoogste in twaalf termijnen, te voldoen, telkens reize niet minder dan een
twaalfde gedeelte van hunnen aanslag betalende.
De eerste termijn zal verschenen zijn op den laatsten dag van Januarij, en zoo vervolgens van
maand tot maand.
Art. 21.
De accijns-schuldigen welke de gemeente, waarin zij op het principaal kohier zijn
aangeslagen, met er woon zouden willen verlaten, zullen verpligt zijn derzelver aanslag in zijn
geheel, vóór hun vertrek uit de gemeente, te voldoen, behoudens het regt om binnen de eerste
veertien dagen, na de maand van het vertrek, de teruggave te verzoeken over de maand of
maanden volgende op die van hun vertrek; deze reclamatie zal echter nimmer worden
aangenomen, ten zij de accijns-schuldige op de teruggave van een twaalfde gedeelte of
meerder aanspraak hebbe.
Ingeval de accijns-schuldige, op het kohier geplaatst als huisgezin, in den loop van het jaar
sterft, zal nogtans de volle aanslag moeten worden betaald.
Art. 22.
Voor het opmaken der suppletoire kohieren en het invorder en der sommen, die daarop zullen
gebragt zijn, zal men zich overeenkomstig de navolgende bepalingen gedragen:
1e. Het gemeentebestuur zal de noodige maatregelen nemen, om het tijdstip te kennen van de
komst van die personen in de gemeente, welke beschouwd kunnen worden als op de
suppletoire kohieren te moeten worden gebragt, en waaronder niet behooren te worden opgenomen de zoodanige, welke eenige tijd in de gemeente verblijven, doch bij anderen inwonen.
2e. Bij de jaarlijksche bijeenkomst der personen die met het opmaken der principale kohieren
belast zijn, zullen zij zich te gelijker tijd met het opmaken van het suppletoire kohier, over
den loopenden dienst, bezig houden.
3e. Men zal op dit suppletoire kohier brengen die genen, welke volgens het grondbeginsel bij
art. 16 vastgesteld, erkend zijn aan den accijns op het gemaal onderworpen te zijn.
4e. De suppletoire kohieren zullen op dezelfde wijze als de principale, en in de eigen
verhouding, worden opgemaakt.
5e. De suppletoire kohieren vervaardigd zijnde, zullen aan den Directeur der accijnsen in de
provincie worden gezonden, en zal men ten aanzien dezer kohieren, dezelfde bepalingen naarkomen, als bij art. 18 van dit reglement, voor de principale kohieren, zijn voorgeschreven.
6e. Onverwijld na de afkondiging, zullen de kohieren aan den ontvanger worden uitgereikt,
welke binnen de vijf dagen de aanslag-biljetten zal afgeven, en zich omtrent de invordering
gedragen, overeenkomstig de wijze bepaald voor de principale kohieren; met dien verstande
echter, dat de aanslag op het suppletoir kohier in eens zal moeten worden betaald, binnen de
maand van de afgifte van het aanslagbiljet.
7e. Voor de reclamatien, vermindering of ontheffing zal men de wijze volgen, die voor de
principale kohieren is vastgesteld.
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8e. De staat van oninbare posten, die niet uit verminderingen of ontheffingen voortspruiten,
zal door den ontvanger worden opgemaakt, en door het gemeentebestuur worden
gecertificeerd
9e. De oninbare posten der suppletoire kohieren zullen, even min, als der verminderingen en
ontheffingen, voor geene herbelasting vathaar zijn.
10e. De teruggave ter zake van vermindering of ontheffing zullen gedaan worden vertoon van
de ordonnantien aan den ontvanger der gemeente, en uit de eerste fondsen van den volgenden
dienst.
11e. De personen met het opmaken van het principale kohier belast, zullen bij hunne
jaarlijksche bijeenkomst, volgende op die waarin het suppletoir kohier is vervaardigd, na
behoorlijk onderzoek, den zuiveren opbrengst der ontvangsten, op het suppletoire kohier,
opmaken; het resultaat hunner verrigting zal door hen onverwijld ter kennis van den
Gouverneur en van den directeur der accijnsen in de provincie worden gebragt.
Het bedrag van deze zuiveren opbrengst zal gebruikt worden:
a. Tot dekking, hetzij geheel, hetzij voor een gedeelte, van de te herbelastene som,
voorspruitende uit verminderingen en ontheffingen, voor den loopenden dienst toegestaan.
b. Voor zoo verre de verminderingen en opheffingen, het totaal bedrag van den zuiveren
opbrengst van het suppletoire kohier niet mogten geabsorbeerd hebben, zal htt overschot
strekken tot dekking, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, van de te herbelastene som voor
oninbare posten van het loopende jaar, ten laste der gemeente verbleven.
c. Ingeval de verminderingen en ontheffingen, met de oninbare posten, het totaal bedrag van
den meergemelden zuiveren opbrengst niet zullen hebben geabsorbeerd, zal het disponibel
overschot in de gemeentekas worden gestort.
12e. Indien het gemeentebestuur redenen heeft om het daarvoor te houden, dat een accijnsschuldige, die op het suppletoire kohier moet gebragt worden, en gene in de provincie bekende eigendommen bezit, geene genoegzame zekerheid aanbiedt voor de invordering van
zijnen aanslag, na het opmaken van het suppletoire kohier, zal hetzelve, ingeval de accijnsschuldige de gemeente verlaat, van hem de noodige borgtogt of de betaling der twaalfde
gedeelten voor het goedkeuren des kohiers kunnen vorderen; in dat geval zal het bestuur, met
overeenkomst van den ontvanger, en volgens den gewonen maatstaf, den aanslag van dezen
accijns-schuldigen bepalen, behoudens het regt van reclamatie op de voorgeschrevene wijze;
deze aanslag zal niet te min in het suppletoire kohier over het jaar begrepen worden, met
bijvoeging eener aanmerking.
Art. 23.
De accijns-schuldigen, welke nalatig zijn in de betaling van den accijns met de opcenten,
zullen door den ontvanger tot de betaling daarvan worden gedwongen, bij parate executie, op
den voet en wijze als bij de algemeene wet op den ophef der regten van in- uit- en doorvoer,
der accijnsen en van het tonnegeld der zeeschepen, van den 26sten Augustus 1822, is bepaald.
Art. 24.
De ontvanger zal maandelijks in de aan hem, door de administratie, aantewijzene kas
overstorten de bij hem ontvangene gelden, wegens den geadmodieerden accijns en de daarop
geheven wordende opcenten, en zulks na afhouding van de drie percent, waarvan hierna in art.
26 zal worden melding gemaakt.
Art. 25.
In de geadmodieerde gemeenten, alwaar het bedrag van de admodiatie niet geheel wordt
gevonden uit den hoofdelijken omslag, maar geheel of gedeeltelijk bestreden uit het overschot
der inkomsten van de gemeente, zal het gemeentebestuur maandelijks bij den Rijks ontvanger
over de gemeente moeten overstorten, het bedrag van hetgeen de gemeente verschuldigd is.
Zullende deze overstorting, ten minste een twaalfde gedeelte van den vollen aanslag moeten
bedragen.
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Hetzelfde zal moeten plaatshebben, wanneer op het verzoek van het gemeentebestuur, de
accijns geheven wordt door middel van een abonnement met de molenaars; terwijl ingeval de
Koning tot het aangaan van een abonnement met de molenaars, mogt hebben besloten, de
gemeente voor het bedrag daarvan niet verantwoordelijk zal wezen, maar de molenaar alleen
daarvoor jegens de schatkist aansprakelijk blijven, en in de kas van den aan hem aangewezen
Rijks ontvanger, maandelijks, als voren, het bedrag van het abonnement moeten overstorten,
bij niet kleinere gedeelten dan een twaalfde.
Art. 26.
Aan de gemeenten wordt, voor het totaal ontvangen bedrag van den geadmodieerden accijns
en de opcenten, voor zoo verre zulks bij omslag gevonden wordt, toegestaan 3 percent tot
goedmaking der kosten van het kohier.
Al hetgeen van deze drie percent, na aftrek der voorschreven kosten, mogt overschieten, zal
onder goedkeuring der Provinciale Staten, tot nuttige einden voor de gemeenten, mogen
worden gebruikt.
Art. 27.
De accijns-schuldigen, welke vermeenen mogten, verkeerd of te hoog aangeslagen te zijn,
zullen de bevoegdheid hebben hunne klagten of bezwaren deswege schriftelijk, op ongezegeld
papier en gerigt aan de gedeputeerde Staten inteleveren aan het gemeentebestuur hunner
woonplaats, binnen de twee maanden na de afkondiging der invorderbaar-verklaring van het
kohier, in art. 21 vermeld.
Zij zullen gedurende den tijd van eene maand, na de voorschreven afkondiging, inzage
kunnen nemen van het kohier, ten kantore van den ontvanger, en van ieder post een uittreksel
kunnen vragen, tegen betaling van 5 cents per post.
Des verkiezende, zullen de schatpligtigen hunne bezwaren, mits mede binnen den
opgemelden termijn van twee maanden, onmiddellijk kunnen inleveren bij de Gedeputeerde
Staten voornoemd.
Art. 28.
Bij de inlevering van het schriftelijk bezwaar zal moeten gevoegd zijn een dubbel van het
aanslagbiljet en de kwitantie der verschenen termijnen.
Art. 29.
De Gedeputeerde Staten zullen daarop het berigt inwinnen van het gemeentebestuur en
vervolgens tot handhaving, vermindering of ontheffing van den aanslag, beslissen.
Het gemeentebestuur zal den klager, alsmede den ontvanger, van die beslissing kennis geven.
Art. 30.
Voor de toegestane verminderingen of ontheffingen, zullen door het gemeentebestuur, aan
den klager, ordonnantien worden afgegeven, betaal- of verrekenbaar in het eerstvolgend jaar.
het gemeentebestuur zal daarvan een register aanleggen.
Art. 31.
De oorspronkelijke aanslag over het loopende jaar zal, onverminderd de toegestane ontheffing
of vermindering, in zijn geheel moeten worden voldaan; de gemeentebesturen zullen, onder
toestemming van den directeur der accijnsen in de provincie, hierop uitzonderingen kunnen
maken en ten aanzien van vertrekkende en zich van de gemeente verwijderende personen,
zulks zelve kunnen doen, zonder de voorafgaande toestemming des directeurs, aan wien
echter deswege maandelijks berigt zal moeten worden gedaan.
Art. 32.
De toegestane verminderingen of ontheffingen over het loopende jaar, voor zoo ver zij uit het
principaal kohier voortspruiten, zullen blijven, voor de geheele som, ten laste van de
gemeente, en zullen gevonden worden door herbelasting in het volgende jaar.
De ordonnantien tot vermindering of ontheffing zullen daaruit worden voldaan, of in betaling
aangenomen.
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De oninbare posten zullen insgelijks, bij herbelasting over het eerstvolgende jaar worden
omgeslagen, doch in geen geval hooger dan tot twintig percent van den oorspronkelijken
aanslag, of het maximum van f 1,40 per hoofd, volgens art. 40 der wet op het gemaal.
Art. 33.
De staat van herbelastingen opgemaakt door het gemeentebestuur, volgens het register art. 30
vermeld, mitsgaders de staat van herbelastbare oninbare posten, opgemaakt door den
ontvanger en geverifieerd door het gemeentebestuur, zullen vóór den omslag, aan de
goedkeuring der Gedeputeerde Staten onderworpen zijn.
Art. 34.
De brouwers, branders en azijnmakers in de geadmodieerde gemeenten, zullen gehouden zijn,
zich voor het graan dat zij ten gebruike hunner fabrijken doen malen, te voorzien van een
gelei-biljet, af te geven door den ontvanger hunner gemeente, welk gelei-biljetdienen zal ter
dekking van hunnen inslag van meel, welke zij, ingevolge de speciale wetten op het
binnenlandsch gedisteleerd en op de binnenlandsche bieren en azijnen, moeten
verantwoorden; de molenaar zal het origineel gelei-biljet houden en hetzelve steken in de bus,
waarvan hieronder wordt melding gemaakt.
De stijfselmakers in eene geadmodieerd hebbende gemeente woonachtig, welke hunne granen
willen doen malen door eenen molenaar, voor het gemaal geabbonneerd zijnde, zullen bij den
ontvanger hunner gemeente een gelei-biljet moeten ligten voor de hoeveelheid graan, die zij
doen malen. Dit gelei-biljet zal in handen van den molenaar verblijven, ten einde gevoegd te
worden bij het register door hem, overeenkomstig art. 10 gehouden.
Wanneer een molenaar, van eene geadmodieerd hebben gemeente, tarwe, spelt of rogge, of
daarmede gelijkstaande granen zal malen voor eene persoon in eene niet geadmodieerd
hebbende gemeente woonachtig, zal hij de originele kwitantie van den betaalden accijns, of
het origineel gelei-biljet (waarvan in art. 13 der wet op het gemaal gesproken wordt), moeten
intrekken, en in de bus steken, welke de administratie tot dat einde zal hebben doen plaatsen,
en bij de aflevering van het gemalen graan, zal de molenaar of zijnen daartoe door hem
geauthoriseerden knecht, op den rug van de duplikaat-kwitantie of van het duplikaat gelebiljet, met warte inkt, een certifikaat stellen, dat hij met zijne handteekening zal bekrachtigen,
aanwijzende den datum, de maand en het uur waarop het graan van den molen zal worden
vervoerd; voor zoo veel de molenaars niet kunnen schrijven, zullen zij zich moeten gedragen,
overeenkomstig de bepalingen der laatste § wet art. 14 der wet op het gemaal.
De molenaard welke overtuigd worden de hiervoren gemelde bepalingen niet te hebben
nagekomen, zullen onderworpen zijn aan de straffen bij de wet van 2 Septemher 1822
(staatsblad no. 36), omtrent den accijns op het gemaal, op hunne overtreding bepaald.
Art. 35.
Geen brood, beschuit of meel van belast graan, zal uit de geadmodieerd hebhende gemeente
mogen worden vervoerd naar eene gemeente, alwaar de belasting bij collecte en dus niet bij
admodiatie wordt geheven, dan voorzien van gelei- of accijns-biljetten, af te geven door den
ontvanger over de plaats van den inslag.
Alle invoer van brood ,beschuit of meel, uit eene geadmodieerde in eene niet geadmodieerde
gemeente, zal worden beschouwd als invoer van buiten ‘s lands, en daarop worden toegepast
art. 205, met de verzachtende bepaling van art. 208, der algemeene wet van den 26sten
Augustus 1822.
Art. 36.
Alvorens de vervoer van brood, beschuit of meel van belast graan, uit eene geadmodieerde,
naar eene niet geadmodieerd hebbende gemeente, vermag te geschieden, zal de accijns
moeten worden voldaan aan den ontvanger in de gemeente van den invoer.
Art. 37.
De verhouding tusschen het gewigt van het brood, beschuit en meel, en de maat van eene

De belasting op het gemaal in wetten en besluiten van 1813 tot 1856 - scans en samenstelling B. D. Poppen

34

mud, zal tot regeling van den accijns bedragen als volgt:
Voor eene mud zal worden gerekend
75 ponden ongebuild tarwen meel,
58 ponden gebuild tarwen meel,
68 ponden rogge meel,
95 ponden week tarwebrood,
89 ponden week roggebrood,
66 ponden tarwe beschuit,
60 ponden rogge beschuit;
meerder of minder hoeveelheid naar evenredigheid.
Meel en brood van gepelde spelt en turksche tarwe, wordt met meel en brood van tarwe, en
meel en brood van ongepelde spelt en egyptische rogge, wordt met meel en brood van rogge,
en eindelijk koek wordt met roggebrood gelijkgesteld.
Goedgekeurd en bekrachtigd bij, Koninklijk besluit van den 11den November 1822
(staatsblad no. 47).
Mij bekend,
De Staatsraad, belast met de directie der Staats-Secretarij,
J. G. DE MEIJ VAN STREEFKERK.

13 resoluties op de wet op het gemaal van 21 augustus 1822

gepubliceerd in het Bijvoegsel tot het Staatsblad en Officieel Journaal van het Koninkrijk der
Nederlanden of Besluiten, Resolutien, Dispositien [etc. etc.] uitgevaardigd en gegeven door
Zijne Majesteit den Koning etc., etc., te Dordrecht bij Blussé en Van Braam 1823.
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pag. 1058 t/m 1059
RESOLUTIE van den Minister van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten,
omtrent de vereeniging van het koren- en pelmolenaars bedrijf.
Van den 16den Januarij 1823.
Heeft goedgevonden en verstaan:
De Directeurs der directe belastingen, in en uitgaande regten en accijnsen worden gemagtigd,
om, uit krachte van art. 32 der wet op het gemaal, van den 21sten Augustus 1822, aan
zoodanige korenmolenaars, welke dit hun bedrijf tevens met dat van het pellen van granen op
hunnen korenmolen, reeds vóór den 12den Julij 1821, op behoorlijk patent, vereenigd hebben
uitgeoefend, dit bij voortduring toe te staan, onder de navolgende bepalingen:
a. Dat deze vergunning te allen tijde zal zijn herroepelijk en aan een’ volgenden eigenaar
of huurder van den daarin begrepen molen geen regt van aanspraak op gelijke gunst
geven zal.
b. Dat door den molenaar geene, aan den accijns onderworpene, granen, al ware het ook
om die te pellen, op zijnen molen zullen mogen worden ontvangen, dan voorzien van
eene kwitantie van betaalden accijns, gelijk mede geene onbelaste granen, dan
begeleid door het consentbiljet, bij art. 6 der gezegde wet wordende gevorderd.
c. Dat de molenaar, door het genot der vergunning, zal geacht worden, ten aanzien der
granen, op zijnen molen ter pelling aangenomen, zich vrijwillig te hebben
onderworpen aan dezelfde boeten en straffen, als bij voornoemde wet zijn vastgesteld,
met opzigt tot de granen, welke op de molens worden bezorgd om te worden gemalen,
en
d. Dat de vergunning zal worden ingetrokken, zoodra de molenaar bevonden mogt
worden daarvan eenig misbruik te hebben gemaakt.

pag. 1060
RESOLUTIE van den Minister van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten,
houdende inlichting nopens de vereenigde uitoefening der bedrijven van molenaar en
meelverkooper.
Van den 16den Januarij 1823.
Men heeft de bedenking gemaakt, of aan molenaars, welke reeds vóór den 12den Julij 1821
tevens het bedrijf van meelverkoopers hebben uitgeoefend, zonder voor die beide bedrijven te
zijn gepatenteerd geweest, de uitoefening daarvan verder kon worden toegestaan.
Hierop is door den Minister van Staat geantwoord, dat het de duidelijke bedoeling van art. 33
der wet op het gemaal is, dat, diegenen, welke het bedrijf van meelverkooper gezamenlijk met
dat van molenaar, vóór den 12den Julij 1821 hebben uitgeoefend, uit krachte van eenig patent,
en zonder dat de administratie der directe belastingen zich daartegen, ten gevolge van het
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toezigt op het werk der patenten, heeft verzet, die beide bedrijven, bij voortduring, kunnen
blijven uitoefenen.

pag. 1061
RESOLUTIE van den Minister van staat, belast met de generale directie der ontvangsten,
houdende voorzieningen omtrent het malen van granen in niet-geadmodiëerde gemeenten,
voor ingezetenen uit die welke geadmodieerd zijn.
Van den 20sten Januarij 1823.
Aan de molenaars in de niet-geadmodiëerde gemeenten kan worden toegestaan, om ook het
graan te malen voor ingezetenen uit geadmodieerde districten, mits niet, dan nadat alvorens
op het kantoor der accijnsen in de gemeenten, alwaar de molens gelegen zijn, vooraf daarvan
aangifte zal gedaan, en (zonder betaling van den accijns, doch wel, voor zoo veel de
hoeveelheid dit vordert, van het zegel), een consentbiljet zal verkregen zijn, onder geleide van
welk biljet het graan op den molen zal mogen gebragt en het meel wederom naar het
geadmodieerde district kunnen terug worden gevoerd; zullende op de grensscheiding der
geadmodieerde en niet geadmodieerde gemeenten de consentbiljetten, welke het meel
geleiden, worden ingetrokken door de beambten der surveillance, bij het verlaten van het niet
geadmodieerde grondgebied, op de daartoe aan te wijzen punten van uitvoer.

pag. 1067 t/m 1068
RESOLUTIE van den Minister van staat, belast met de generale directie der ontvangsten,
nopens het malen van granen voor buitenlanders.
Van den 22sten Januarij 1823.
De directeurs der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen, wien zulks kan
aangaan, worden gemagtigd, om, uit kracht van art. 26 der wet op het gemaal, aab zodanige
korenmolenaars, wier molens op de grenzen van het koningrijk zijn gelegen, op hun daartoe
gedaan verzoek, toe te laten, ook granen voor buitenlanders te malen, zonder dat deswege de
accijns of eenig in- of uitgaand regt worde betaald, mits daaromtrent worden in acht genomen
de navolgende bepalingen:
Art. 1.
De buitenlander zal zijne granen, bij derzelver invoer, brengen ten naasten aangewezen
eersten kantore van betaling, alwaar de partij voor hoeveelheid en soort zal worden
geconstateerd.
Art. 2.
Na het stellen van den vereischten borgtogt voor de inkomende regten, en tevens wanneer de
partij bestaat uit graan, bij gezegde wete belast, voor het bedrag van den accijns deswege, zal
er een vrije volgbrief worden afgegeven, vermeldende den dag, datum en het uur der afgifte,
de hoeveelheid en soort van het graan, de merken en het getal der zakken, den naam van den
persoon, voor wien, en den molen, op welken het graan zal worden gemalen.
Art. 3.
Onder geleide van dezen volgbrief zal het graan naar den molen worden vervoerd, alwaar dit
document bij hetzelve zal behooren te verblijven.
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Art. 4.
Het graan gemalen zijnde, zal de volgbrief, die alvorens door den molenaar op de wijze en
voorgeschreven in art. 14 der meergenoemde wet, bij het uitstorten der zakken graan, zal
behooren te zijn gemerkt, en ingevolge het zelfde artikel afgeteekend, het meel, gedurende
den terugvoer van den molen, begeleiden, en beide aan den ontvanger ten voornoemden
kantore vertoond worden.
Art. 5.
De ontvanger zal de hoeveelheid meel, met het ter maling ingevoerde graan, overeenkomstig
de verhouding bij de wet bepaald, vergelijken, en zal vervolgens, een en ander in orde zijnde
bevonden, de volgbrief bij den werkelijken uitvoer van het meel worden afgeteekend en de
gemelde borgtogt worden geroijeerd.
Art. 6.
De molenaar, aan wien het malen van granen, in voege voorschreven, zal worden vergund, zal
verpligt zijn, alvorens van deze toelating gebruik te maken, zich te onderwerpen aan dezelfde
boeten en straffen, als bij de wet tegen molenaars zijn vastgesteld, in geval hij mogt worden
gevonden, eenige bepaling, met opzigt tot de granen, voor buitenlanders, op zijnen molen, ter
maling ontvangen of gemalen, te hebben overtreden.

pag. 1118 t/m 1119
RESOLUTIE van den Minister van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten,
houdende beslissing wegens het stellen der merken op de biljetten ter maling van granen,
indien de molenaar niet kan schrijven.
Van den 3den Maart 1823.
De Minister van Staat, gehoord de voordragt van den Referendaris der 1ste klasse,
administrateur er in- en uitgaande regten en accijnsen, ten gevolge eener missive, houdende
verzoek, om beslissing op de bedenkingen, nopens de bevoegdheid, den molenaars, die niet
kunnen schrijven, aan het slot van art. 14 der wet op het gemaal, van den 21 Augustus 1822,
gelaten, ten einde, door en van wege de administratie op te geven merken, op den rug der
biljetten uit te drukken de maand, den datum en het uur, wanneer het gemalen graan, daarin
vermeld, van hunnen molen wordt vervoerd;
Gelet op de bepaling van het laatste lid van art. 14 van gemelde wet;
Heeft goedgevonden en verstaan:
De Directeurs der directe belastingen, in en uitgaande regten en accijnsen, in de respective
directien, aan te schrijven, gelijk geschiedt bij deze, om de arrondissements-inspecteurs te
magtigen, ten einde zich met de molenaars, op welke de gunstige bepaling van het
voorschreven laatste lid van art. 14 der wet op het gemaal kan worden toegepast, ten aanzien
der daarbij bedoelde merken, te verstaan, en alzoo onderling de zoodanige te bepalen, als naar
de omstandigheden geschikt en voor den molenaar uitvoerbaar zullen worden bevonden,
zullende de molenaars gehouden zijn, om, alvorens zij met het gebruik der overeengekomene
merken eenen aanvang maken, aan dezen inspecteur eene opgave te doen, voorzien van hunne
handteekening, of het merk, dat dezelve vervangt, en door twee getuigen erkend wordt; deze
opgave zal de omschrijving der merken, welke zij zich verbinden te bezigen, benevens
derzelver beteekenis, moeten inhouden; dezelve zal ter kennisse van den ontvanger en van de
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ambtenaren, met de surveillance van den molen en den omtrek belast, worden gebragt, en de
merken zullen niet kunnen veranderd worden, dan met toestemming van den arrondissementsinspecteur, die eene nieuwe opgave ten gevolge zal hebben.

pag. 1254 t/m 1255
RESOLUTIE van den Minister van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten,
omtrent het uitdrukken van den tijd van het verzenden van het meel van den molen, en het
strepen der biljetten, bij het ter maling uitstorten van het graan.
Van den 9den April 1823.
De Minister van Staat heeft, op de navolgende vragen:
1e. Of niet het uur, waarop het meel afgeleverd wordt in dorso der duplicaat-biljetten, in
woorden en niet in cijfers moet worden uitgedrukt?
2e. Hoedanig het strepen der biljetten moet plaats hebben? te kennen gegeven:
Op de eerste vraag: dat de molenaars of hunne gemagtigde knechts, verpligt zijn, om het uur
of het juiste tijdstip, waarop het meel van den molen wordt vervoerd, niet in cijfers, maar in
duidelijke schrijfletters op den rug van het biljet te stellen, en derhalve de Directeurs worden
aangeschreven, om tegen de afwijking dezer bepaling, op grond van artikel 14 der wet, te
doen waken, en bij bevinding daarvan proces-verbaal te doen opmaken;
Op de tweede vraag: dat, volgens de woorden van art. 14 der wet, bij het uitstorten van
iederen zak graan in het zoogenoemde molenkaar, door den molenaar moet worden gesteld
eene schuinsche streep van rood krijt, en dat daarenboven bij het uitstorten van den laatsten
zak graan, van de partij in het biljet vermeld, eene kruisstreep door de streep of strepen moet
worden getrokken, zoodanog, dat er steeds eene streep meerder op het biljet moet staan, als er
zakken in het biljet zijn vermeld, en dus bij eene partij van één zak eene schuinsche streep en
eene kruisstreep; bij twee zakken, twee strepen en eene kruisstreep; bij drie zakken drie
schuinsche strepen en eene kruisstreep; bij vier zakken vier schuinsche strepen en eene
kruisstreep en zo vervolgens.

pag. 1256 t/m
RESOLUTIE van den Minister van staat, belast met de generale directie der ontvangsten,
wegens de misbruiken in de heffing op het gemaal.
Van den 9den April 1823.
De Minister van staat, heeft aan de directeurs der directe belastingen, in- en uitgaande regten
en accijnsen te kennen gegeven:
1. Dat de bepaling van art. 7 der wet op het gemaal niet van toepassing is op het graan,
dat tot mesting en voeding van het vee wordt aangegeven, hetwelk altijd van consentbiljetten moet voorzien zijn, ook zelfs beneden de vijf schepels; strekkende zich de
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faciliteit van art. 7 alleen uit tot granen, welke primitief onbelast zijn, gelijk boekweit,
haver, garst, maar geenszins tot tarwe, rogge of spelt, hoezeer met onbelaste granen,
tot voeding van het vee, vermengd.
2. Dat aan de molenaars niet kan worden belet het pellen van ruwe spelt, dan alleen aan
de zoodanigen, welke daartoe, volgens art. 32 der wet op het gemaal, van de
administratie nog geene permissie, onder de noodige voorzieningen, hebben gekregen,
of welke het bedrijf van pelmolenaars, niet hebben uitgeoefend voor den 12den Julij
1821, op behoorlijk patent, en dat mitsdien het pellen van spelt moet worden belet aan
al de molenaars, die de bij art. 32 der wet gevorderde vereijschten niet bezitten.
3. Dat de gepelde spelt in geen geval vrijdom van de belasting op het gemaal heeft,
hoezeer ook vermengd met onbelaste granen en tot voeding of mesting van vee
aangegeven wordende, vermits art. 2 die vrijstelling wel toestaat voor de spelt, doch
geenszins meer voor de gepelde spelt, en dat mitsdien voor graan tot mesting,
waaronder zich de gepelde spelt bevindt, de belasting zal moeten worden betaald.

pag. 1298 t/m 1299
RESOLUTIE van den Minister van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten,
wegens de visitatie van bergplaatsen van aan peil subjecte granen en meel.
Van den 2den Julij 1823.
De Minister van Staat, overwogen hebbende de vier navolgende vragen, in betrekking tot de
heffing van den accijns op het gemaal, als:
1. Is het huis, door eenen molenaar bewoond wordende, onderworpen aan de visitatie der
commiesen, indien hetzelve niet als des molenaars bergplaats van meel of graan is
aangegeven? of moet
2. Zoodanig het huis beschouwd worden als door eenen particulier bewoond te worden,
tot zoo lang, dat bevonden is, dat hetzelve als bergplaats van meel en graan door den
molenaar gebezigd wordt, zoo dat de visitatie van hetzelve geschieden moet met
adsistentie der locale autoriteit, volgens de voorschriften der wet?
3. Zijn de behuizingen voor, bij de administratie bekende, molenaarsknechts, vooral
wanneer die huizen nabij den molen staan, al dan niet subject aan visitatie, even als de
huizen door de molenaars zelven in gebruik, te dien effecte, dat het graan of meel,
hetwelk daarin bevonden wordt, met de noodige biljetten moet worden verantwoord?
en
4. Indien de laatste vraag ontkennend mogt worden beantwoord, hoe is het dan gelegen
met de huizen aan de molenaars toebehoorende, en door hunne knechts bewoond
wordende?
Heeft te kennen gegeven:
Wat de eerste en tweede vragen aangaat, dat er volstrekt geene bedenkingen bestaan, of de
huizen der molenaars zijn aan de peiling en visitatie der beambten onderworpen, en dat die
huizen alzoo als bergplaatsen moeten worden beschouwd, hetzij dezelven, als zoodanig, door
den molenaar zijn aangegeven, of niet, zijnde dan ook de bepalingen der wet in allen deele op
dezelve toepasselijk; terwijl, voor zoo verre de molenaars hunne huizen niet mogten hebben

De belasting op het gemaal in wetten en besluiten van 1813 tot 1856 - scans en samenstelling B. D. Poppen

40

opgegeven, volgens art. 21 der wet, deswege door de beambten zal moeten worden
opgemaakt proces-verbaal.
En wat de derde en vierde vragen betreft, dat de particuliere woningen der molenaarsknechts
in het gemeen niet zijn te beschouwen, als te vallen in de termen van art. 21 en 22 der wet op
het gemaal, maar wel zoodanige huizen der molenaars zelven, in de nabijheid der molens, als
welke, ofschoon zij die dan laten occuperen door hunne knechts, bewijsbaar met het oogmerk
om de wet te ontduiken, daardoor echter niet ophouden te zijn, de huizen der molenaars,
waarvan art. 21 der wet spreekt.

pag. 1317 t/m 1318
RESOLUTIE van den Minister van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten,
omtrent de visitatie der bergplaatsen van granen, van molenaars, die tevens handelaars in
granen zijn.
Van den 20sten November 1823.
De Minister van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten, disponerende op een
adres, waarbij wordt te kennen gegeven, dat de ambtenaren vermeenen, dat, een molenaar
tevens het bedrijf van handelaar in granen uitoefenende, de localen, die hij voor het
laatstgenoemde beroep in gebruik heeft, aan de peiling zijn onderworpen, en dat het graan,
daarin aanwezig, door quitantien van betaalden accijns zou moeten gedekt zijn, terwijl de
vertooner meent niet aan die twee verpligtingen gehouden te wezen;
Heeft te kennen gegeven:
a. Dat, naar aanleiding der bepaling van § 3 van art. 34 der wet op het gemaal, dezelve de
duidelijke bedoeling medebrengt, dat al het graan of meel, hetwelk eenig korenmolenaar
voor een ander door hem tevens uitgeoefend wordend bedrijf mogt verkiezen in te staan,
door hem in afzonderlijke, van den molen afgescheidene en vooraf door de administratie
goedgekeurde, bergplaatsen moet worden gehouden, en dat derhalve deze bepaling zoo
wel op de korenmolenaars, tevens handelaars in granen, als op de korenmolenaars tevens
landbouwers zijnde, kan en behoort te worden toegepast.
b. Dat in art. 21 der gezegde wet bedoeld worden de localen, die de molenaars voor dit hun
bedrijf bezigen, die zij als zoodanig aan den ontvanger moeten opgeven, en die dus
volgens dat artikel peil-subject zijn.
c. Dat echter deze bepaling niet kan worden toegepast op bergplaatsen van graan of meel,
ten dienste van den landbouw, of eenig ander bedrijf door hen benoodigd; welke
bergplaatsen moeten zijn goedgekeurd door de administratie, en mogen geenszins
strekken tot berging van eenig ander graan of meel.
d. Dat alzoo, indien er in eenig gebouw van eenen molenaar graan of meel wordt gevonden,
zonder dat hetzelve van de noodige biljetten is voorzien, en hij mogt beweren dat dit
graan of meel tot zijnen landbouw of eenig ander bedrijf behoort, hij verpligt is de door
de administratie verleende admissie van dat gebouw tot dat einde, te vertoonen, terwijl,
bij gebreke daarvan, hij de boete van ƒ 200:00 zal hebben verbeurd.
e. Dat daaruit volgt, dat het graan of meel, dat zich bevindt in eene bergplaats, welke, naar
aanleiding van art. 34 der wet, voor de uitoefening van het beroep van graanhandelaar,
landbouwer of ander, is toegelaten, niet behoeft voorzien te zijn van biljetten.
f. Dat hieruit al verder volgt, dat al de localen der molenaars aan visitatie onderworpen zijn,
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doch het graan of meel niet aan de peiling, als dit zich in afzonderlijke, door de
administratie voor den landbouw of ander bedrijf, te gelijk met dat van molenaar
uitgeoefend wordende, toegelatene bergplaatsen voorhanden is.

pag. 1368 t/m 1371
RESOLUTIE van den Minister van staat, belast met de generale directie der ontvangsten,
houdende maatregelen tegen de misbruiken van vrijdom van accijns van het vermengde
graan, tot mesting en voeding van het vee.
Van den 11den Augustus 1823.
De Minister van Staat, gelezen de missive van Zijne Excellentie den secretaris van staat, de
dato 9 Julij ll., no. 137, en 9 dezer, no. 19, daarbij op last des Konings, kennis gevende, dat de
Minister zich volkomen kan gemagtigd rekenen tot het nemen van maatregelen tegen de
misbruiken, welke gemaakt worden van den vrijdom van het vermengde graan tot mesting en
voeding van het vee;
Gehoord de consideratien van den raad van administratie bij dit departement;
Overwegende, dat bij art. 2, § c der wet van den 21sten Augustus 1822 (Staatsblad no. 36),
van den accijns op het gemaal is vrijgesteld de tarwe, spelt en rogge, welke zal gemalen
worden tot mesting of voeding van het vee, mits op iederen zak het graan met ten minste een
derde gedeelte haver, erwten, wikken of boonen vermengd zij;
Overwegende dat van deze weldadige bepaling een schroomlijk misbruik zou kunnen worden
gemaakt, wanneer dezelve wierd uitgestrekt tot andere einden dan waarvoor zij, volgens de
wet, is gegeven, dat is: op de voorwaarde dat het alzoo vermengde graan strekken zal tot
mesting of voeding van het vee, en zulks in het belang van den landbouw en veehouders, maar
geenszins tot voeding van menschen; en wijders willende tegengaan de misbruiken, welke
zouden kunnen worden gemaakt door de vermenging van het graan zonder behoorlijk toezigt;
Heeft goedgevonden en verstaan:
Art. 1.
De ontvangers zullen geene consentbiljetten afgeven tot het malen van tarwe, spelt of rogge,
vermengd op de bij art. 2, § c der wet op het gemaal voorgeschrevene wijze, ten zij aan hen
vooraf gebleken zij, dat hetzelve graan bestemd is tot mesting of voeding van het vee en
geenszins tot voeding van menschen.
Art. 2.
De consentbiljetten zullen niet afgegeven worden, dan tot voeding en mesting van het vee, dat
zich op de stallen bevindt.
Art. 3.
De administratie zal bepalen de hoeveelheid tarwe, spelt en rogge, welke, vermengd tot
voeding en mesting van het vee, op consentbiljetten, zal mogen worden gemalen,
overeenkomstig de lokale aangelegenheden en gebruiken, zoo in als buiten den mestingstijd,
en berekend per stuk vee.
Het maximum zal in den geheelen mestingstijd (dewelke gehouden wordt te zijn in de
maanden September tot en met Februarij) voor de runderen, per stuk, niet meerder wezen dan
twee derde tarwe, spelt of rogge, in vier mudden vermengd graan, en voor de halfjarige
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varkens, per stuk, niet meerder dan twee derde tarwe, spelt en rogge, in twee mudden
vermengd graan.
Buiten den voorsz. mestingstijd zal het maximum niet meerder wezen dan een vierde der
vermelde hoeveelheden.
Art. 4.
Tot verzekering dat de ter vermenging, maling en mesting, of voeding van het vee,
aangegevene tarwe, spelt of rogge, in der daad de bij de wet bepaalde bestemming heeft,
zullen de ontvangers, voor de afgifte der consentbiljetten van de belanghebbende aangevers
vorderen eene schriftelijke verklaring, geteekend door den belanghebbende, inhoudende, dat
het aangegevene graan geene andere bestemming heeft, dan tot voeding en mesting van het
vee; en voorts opgave van het getal en soort van het vee, hetwelk zich op de stallen van de
belanghebbenden bevindt; welke opgave, voor zoo verre het getal van het vee aangaat, door
het hoofd van het plaatselijk bestuur, of een daartoe door denzelven behoorlijk gemagtigd lid
van het bestuur, schriftelijk zal moeten worden bevestigd.
Art. 5.
De ontvangers deze verklaring niet vindende in tegenstrijdigheid met het onder hen
berustende kohier van het veefonds, voor zoo veel het getal runderen betreft, of met de des
noods te doene opneming op de stallen, zullen behoudens de bepalingen in het volgende
artikel vermeld, de noodige consentbiljetten tot het malen kunnen afgeven tot de opgegevene
hoeveelheid graan, mits niet te bovengaande de hoeveelheid door de administratie of het
maximum bij deze resolutie bepaald.
Art. 6.
Tot voorkoming van alle misbruiken, welke door de vermenging van tarwe, spelt en rogge,
met niet minder dan een derde gedeelte haver, erwten, wikken of boonen, zou kunnen worden
gemaakt, en welke na de vermenging niet behoorlijk te ontdekken zijn, zullen de
belanghebbenden verpligt zijn, om, bij aangifte, ten kantore der ontvangers over te brengen de
tarwe, spelt of rogge, mitsgaders de ter vermenging bestemde haver, erwten, wikken of
boonen, ieder afzonderlijk, en de vermenging in tegenwoordigheid van den ontvanger of
verdere beambten der administratie, na zoo veel noodig voorafgaande meting van iedere
bijzondere specie, volgens de verhouding bij art. 2 § c, geschieden; zullende de
consentbiljetten niet mogen worden afgegeven voor dat deze vermenging in
tegenwoordigheid der beambten is gedaan.
In die gemeenten ten platten lande, welke in de termen vallen van art. 44 der wet van den
21sten Augustus 1822, en aldus de kantoren op meerderen afstand dan eene nederlandsche
mijl van de korenmolens verwijderd zijn, zal die vermenging, in het gerijf der ingezetenen,
moeten geschieden bij of in den omtrek der molens onder het opzigt der beambten.
Art. 7.
Ten einde aan de ingezetenen, zoo in als buiten den mestingstijd, de gelegenheid te
verschaffen, om, zonder de opvolging der hierboven omschrevene formaliteiten, hunne tot
mesting of voeding van het vee vermengde tarwe, spelt en rogge, op consentbiljetten te doen
malen, zal zulks hun vrijstaan, mits zich onderwerpende om het meel, na de maling van het
vermengde graan, door of onder het opzigt der ambtenaren van de administratie, en voor dat
het meel van den molen mag worden vervoerd, met zand te doen vermengen, zoodanig, dat
ieder mud meel met niet minder dan een nederlandsch pond en tachtig looden zand vermend
zij, en hetzelve alzoo ongeschikt te doen maken tot voeding van menschen, zonder schadelijk
te zijn voor de mesting en voeding van het vee, zullende de ontvangers geautoriseerd zijn, om
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onder deze voorwaarde de consentbiljetten tot maling, zonder eenige bepaling van maximum,
te kunnen afgeven.
Art. 8.
De consentbiljetten tot het malen van beestenvoeder zullen niet door de ontvangers mogen
worden afgegeven, dan alleen op zoodanigen dag en uur, in de week, als door de administratie
zal worden bepaald en aan de belanghebbenden ter kennisse gebragt.

pag. 1405 t/m 1408
RESOLUTIE van den Minister van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten,
houdende explicatie van art. 34 der wet op het gemaal, omtrent het admitteren der
bergplaatsen voor het meel.
Van den 27sten Augustus 1823.
De Minister van Staat, op de aanvraag, op eene gedane vraag, omtrent het regt verstand van
art. 34 der wet op het gemaal, en of het de intentie is, dat de bergplaatsen van het meel, welke
de molenaars voor andere bedrijven noodig hebben, in afzonderlijke localen moeten zijn
gelegen, of dat het voor voldoende zou kunnen worden gehouden, wanneer die bergplaatsen
bestaan in onderscheidene vertrekken of zolders, die zich in hetzelfde gebouw en onder
hetzelfde dak bevinden;
Overwegende, dat bij de antwoorden, welke door het gouvernement gegeven zijn aan de
sectien der tweede kamer der staten-generaal op de vragen, door dezelve gedaan op art. 41 (nu
art. 34) der wet op het gemaal, is gezegd:
Op de vraag der 6de Sectie.
Is het voldoende dat de lokalen Antwoord. Zij moeten afgescheiden zijn van elkander, onder
elkander niet aanraken?
de voorafgaande goedkeuring der administratie.
Op de vraag derzelver Sectie.
Moeten de lokalen, die
elkander aanraken, worden
afgebroken, en wie zal de
schadeloosstelling geven?

Antwoord. De tegen de bepalingen van dit artikel bestaande
lokalen, welke door de administratie niet zullen zijn
goedgekeurd, behooren niet te worden afgebroken, maar de
onvereenigbare bedrijven zullen daarin niet mogen worden
uitgeoefend.

Op de vraag der 7de Sectie.
Moeten de bergplaatsen in
wezenlijk van den molen
afgescheiden gebouwen zijn,
of wel in afgezonderde
vertrekken, in ééne en dezelfde
bergplaats?
Het eerste zou voor ieder
bedrijf wegens het meel,

Antwoord. De inrigting van sommige gebouwen en de aard
der verschillende bedrijven kan zoodanig zijn, dat de
afscheiding in hetzelfde gebouw en de gezamenlijke
uitoefening der verschillende bedrijven door de
administratie kan worden goedgekeurd, of, omgekeerd,
afgekeurd. De toepassing der bepaling van dit artikel hangt
af van zoo vele uiteenloopende omstandigheden, dat men
geen algemeen stellig bevestigend of ontkennend antwoord
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onuitvoerlijk zijn, vooral bij de kan geven op de gedane vragen, zonder het belang der
laatste §.
schatkist of der ingezetenen te kwetsen. De onuitvoerlijkheid
der bepalingen, wegens het afgescheiden houden van het
meel van ieder bedrijf, in de laatste § opgenoemd, kan
geenszins worden toegestemd, maar wel het groot gevaar
voor de belasting, wanneer het meel voor die verschillende
bedrijven in dezelfde bergplaats mogt kunnen geborgen
worden.
Men denke slechts aan eene stijfselmakerij en bakkerij, te
zamen in één lokaal uitgeoefend, en het meel in ééne plaats
geborgen wordende; het meel, voor de stijfselmakers heeft
vrijdom, dat voor de bakkers is belast; welk eene
gelegenheid voor den bakker, om het meel, dat hij als
stijfselmaker heeft doen malen, tot het bakken van brood te
gebruiken, en met inbegrip van den accijns te verkoopen,
zonder dat dit door peilingen genoegzaam te beletten zou
zijn.
Overwegende dat uit deze uitlegging van art. 34 der wet ten duidelijkste blijkt, dat de
bergplaatsen, waarin de molenaars het meel voor hunne overige bedrijven houden, moeten
zijn afzonderlijk voor ieder bedrijf op zich zelve, en afgescheiden van den molen, volgend art.
34 der wet op het gemaal, en dat deze bergplaatsen vooraf door de administratie moeten zijn
goedgekeurd, op eene boete van twee honderd gulden.
Overwegend dat de goed- of afkeuring dezer afzonderlijke bergplaatsen door de administratie,
geheel afhankelijk is van de localiteiten, de personele gedragingen der molenaars, ten opzigte
der belasting op het gemaal, en van verdere plaatselijke omstandigheden;
Heeft de directeuren der directe belastingen in- en uitgaande regten en accijnsen
aangeschreven:
1. Om de bergplaatsen der molenaars, waarin het meel voor hunne overige bedrijven
gehouden wordt, door de ambtenaren te doen opnemen en onderzoeken, of dezelve zijn
afzonderlijk voor ieder bedrijf op zich zelve en afgescheiden van den molen;
2. Of het gebruik dier bergplaatsen door hen aan de administratie is gevraagd;
3. Of, in geval die bergplaatsen, tegen de bedoeling der wet bestaan, of zonder behoorlijke
aanvragen aan, en goedkeuring der administratie gebruikt worden, de molenaars te doen
aanzeggen, om binnen acht dagen aan hunnen verpligting te voldoen, en bij de niet
voldoening daarvan, tegen het ongeoorloofde gebruik, dadelijk te doen opmaken procesverbaal van overtreding;
4. Om aan die molenaars, wier bergplaatsen tot de uitoefening hunner overige bedrijven
kunnen worden toegestaan, het gebruik daarvan toe te staan, naar aanleiding van de
localiteiten, de persoonlijke gedragingen der molenaars, ten opzigte der belasting op het
gemaal, en zoodanige verdere plaatselijke omstandigheden, als ten deze in aanmerking
zullen komen, en zulks alleen voor zoodanige molenaars, welke, volgens art. 33 der wet
op het gemaal, de vereenigde bedrijven, aldaar opgenoemd, hebben uitgeoefend voor
den 12den Julij 1821;
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5. Om in het vervolg ten scherpste te doen toezien, dat van de vergunningen geen misbruik
worde gemaakt door de molenaars, en bij de minste afwijking van de zekerheid, die de
wet voorschrijft, de vergunning tot het voorgeschreven gebruik der bergplaatsen
dadelijk in te trekken.

pag. 1455 t/m 1457
RESOLUTIE van den Minister van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten,
houdende voorschriften, betrekkelijk het ledigen der molenbussen.
Van den 24sten September 1823.
De Minister van Staat, op eenige bij hem ingekomen berigten, ten aanzien van het ledigen der
molenbussen, in dewelke, volgens art. 13 der wet op het gemaal, de accijnsbiljetten worden
gestoken;
Heeft daaromtrent de navolgende bepalingen vastgesteld:
Art. 1.
De sleutels der molenbussen zullen berustende zijn onder de controleurs, die dezelve
zorgvuldig moeten bewaren, ten einde dezelve te allen tijde, des gerequireerd wordende, aan
hunne superieuren te kunnen ter hand stellen.
Art. 2.
Ten minste éénmaal ‘s maands, of zoo dikwijls zulks noodig mogt worden geoordeeld, zullen
de biljetten uit de molenbussen worden geligt, met uitzondering van die, waarvan het graan
nog ongemalen aan den molen is, en die dus tot eene nadere ligting in de bus zullen
verblijven.
Art. 3.
De controleurs zullen de ligting der biljetten uit de molenbussen, zoo veel mogelijk zelf doen,
met één of meer commiesen, en anders daartoe orders stellen dat zulks door de commiesen,
welke zij daartoe schriftelijk zullen magtigen, worde gedaan.
Art. 4.
Bij de ligting zal behoorlijk worden acht gegeven, of de molenbussen en derzelver sloten in
behoorlijke orde en steeds wel gesloten zijn, en bij bevinding van het tegendeel, daarvan
onverwijld rapport worden gedaan aan den arrondissements-inspecteur; en zal er wijders
worden gelet of de in de bussen aanwezige biljetten behoorlijk zijn gescheurd geworden, en of
die biljetten, waarvan het graan nog ongemalen aan den molen is, en welke biljetten,
ingevolge art. 2, in de bus zullen blijven, overeenkomen met de duplicaten, en zoo niet,
daarvan insgelijk onverwijld worden kennis gegeven aan den arrondissements-inspecteur.
Art. 5.
Bij deze ligting behoort alzoo vooral te worden nagegaan, door vergelijking van hetgeen
actueel op den molen is, en van de situatie bij vorige visitatien bevonden, of er ook dadelijke
overtredingen of indices van overtredingen bestaan, ten einde, in het eerste geval, procesverbaal van bekeuring worde opgemaakt, en in het laatste, nopens de vermoedens, het nog
mogelijk verder onderzoek te doen en bij de volgende surveillance daaromtrent bijzonder acht
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te geven.
Art. 6.
Nadat de biljetten uit de bussen geligt zijn, zullen de controleurs, hetzij zij de ligting zelf
hebben gedaan, of door de commiesen hebben laten doen, de biljetten tot zich nemen, dezelve
schiften; voor elk kantoor van aangifte, volgens de volgorde der dagteekeningen en
genommerd, bij elkander voegen en dezelve dadelijk, voorzien van de noodige lijsten, aan de
onder hunne controle behoorende ontvangers doen toekomen, die dezelve, behoorlijk
geliasseerd, bij hunne registers zullen laten verblijven.
Art. 7.
Voor zoo verre de biljetten mogten afgeven zijn op kantoren buiten de controle gelegen,
zullen de controleurs de biljetten voor elk kantoor, behoorlijk geliasseerd en van lijsten
voorzien, aan den arrondissements-inspecteur inzenden, die dezelve alsdan aan de respective
ontvangers of aan zijne anbtgenooten binnen de directie zal zenden, ten einde door de
ontvangers daarmede in voege voorschreven worde gehandeld.
Art. 8.
Voor zoo verre de kantoren van aangifte buiten de directie mogten gelegen zijn, zullen de
biljetten door het intermediair der directeurs ten voorsz. einde aan de ontvangers worden
gezonden.
Art. 9.
De alzoo bij de registers verblevene biljetten zullen door den verificateur voor de
comptabiliteit behoorlijk tegen den stok worden geconfronteerd, ten einde daardoor het werk
der verificatie te verzekeren.

pag. 1460
RESOLUTIE van den Minister van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten,
wegens de applicatie van art. 22 der wet op het gemaal.
Van den 2sten October 1823.
De Minister van Staat, op de aanvraag, of het graan en het meel, hetwelk in eene mindere
hoeveelheid dan 20 ponden, bij eenen korenmolenaar in de localen, bij art. 21 der wet op het
gemaal omschreven, gevonden wordt, van een accijns- of consentbiljet moet zijn voorzien,
zoodanig dat het gemis daarvan, ingevolge art. 22 derzelve wet, de boete van ƒ 25 per mud,
naar de bevondene hoeveelheid berekend, en zonder confiscatie, naar zich sleept, dan wel, of
die hoeveelheid daarvan is ontheven, en de bij dit laatste artikel bepaalde boete, te gelijk met
de confiscatie, alleen toepasselijk op de hoeveelheid, boven de 20 ponden1, zonder document
gevonden wordende;
Herzien art. 22 der wet op het gemaal
Heeft te kennen gegeven, dat het de bedoeling van den wetgever is geweest, om, bij art. 22
vermeld, alleen aan de boete van ƒ 25 per mud en de confiscatie te onderwerpen het graan en
meel, hetwelk boven de twintig ponden, zonder document, in de localen der molenaars wordt
gevonden, en dat alzoo de hoeveelheid van twintig ponden en daar beneden, ook zonder
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document, aan den molen kan aanwezig zijn, en zulks ten einde, door eene zekere speling, aan
de molenaars hun het effect te doen behouden der bepaling omtrent het verstuiven,
voorkomende in art. 20 der wet.

1833
Staatsblad
Van het Koningrijk der Nederlanden.

(No. 3.)
WET van den 29 Maart 1833, tot
invoering van een accijns op het Gemaal.

Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning
der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz.,
enz.;
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen,
salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens art. 2 der wet van den 29 December
1832 (Staatsblad no. 62), ter vaststelling van de middelen tot dekking van de uitgaven,
begrepen in de begrooting van 1833, ter aanvulling van de middelen, in het 1ste artikel dier
wet opgenoemd, nadere wettelijke bepalingen zullen kunnen worden gemaakt;
En dat tot die aanvulling voegzaam kan dienen eene heffing van accijns op het gemaal,
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg van de StatenGeneraal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, vast
te stellen de navolgende bepalingen:
EERSTE AFDEELING
Van het bedrag en de verschuldigdheid van den accijns.
Art. 1. De accijns op het gemaal zal worden betaald vóór dat het graan ter molen wordt
gebragt, en bedragen van tarwe of van tarwe met rogge, spelt of ander graan vermengd, twee
gulden.
Van spelt, of van spelt met ander graan dan tarwe vermengd, een gulden en zestig centen.
Van rogge, of van rogge met ander graan dan tarwe of spelt vermengd, zestig centen.
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Een en ander gerekend over honderd ponden; zullende de accijns van meerdere of mindere
hoeveelheid naar evenredigheid worden berekend.
De bepalingen ten aanzien van de tarwe zijn in allen deele toepasselijk op de Turksche tarwe,
en die ten aanzien der rogge op de Egyptische rogge.
2. Er zal teruggave van den accijns en aankleve van dien geschieden wegens de tarwe, spelt of
rogge, voor de mesting of voeding van het vee, hetwelk zich op de stallen of in de weiden
bevindt, mits, na de maling van het hiertoe aangegeven graan, het daarvan gekomen meel,
door of onder het opzigt van een beambte der administratie aan den molen, of wel ten kantore
van den ontvanger, kosteloos, met droog zand is vermengd, waarvan de hoeveelheid, door de
administratie voor te schrijven, echter nimmer meer dan twee en een half pond op elke
honderd ponden meel zal mogen bedragen; zullende de beambte of de ontvanger van zijn
verrigtte op den rug van het dubbel der quitantie van betaalden accijns doen blijken.
De ontvanger zal, dadelijk na vertoon of invulling van het bewijs der vermenging, de
teruggave aan den aangever verleenen, het dubbel der quitantie intrekken, en bij eigene
aftekening van het dubbel, of wel bij vertoon van het bewijs, vergezeld met het gemengde
meel zelf, een geleibiljet uitreiken voor den verderen vervoer van hetzelve naar de plaats der
bestemming.
Voor zo verre betreft het vee, aangehouden wordende op de stallen van molenaars, bakkers,
meelverkoopers, grutters, stijfselmakers, branders, brouwers of azijnmakers, zal de
hoeveelheid tarwe, spelt of rogge, onverminderd gezegde vermenging, door de administratie,
op voordragt der Gedeputeerde Staten van elke provincie, worden bepaald en berekend voor
elk stuk vee, zoo in als buiten den mestingtijd.
3. Van dezen accijns zijn vrijgesteld de hierna granen, te weten:
a. De tarwe, spelt of rogge, geheel gemouten zijnde, ten dienste der branderijen, brouwerijen
en azijnmakerijen.
b. De tarwe, spelt of rogge, ten dienste van gezegde fabrijken, mits de tarwe ten minste voor
een derde en de rogge of spelt ten minste voor een tiende gedeelte met mout zij vermengd; ten
ware de aard der fabrikaadje eene andere, alsdan door het hoofdbestuur voor te schrijvene,
vermenging noodwendig mogt vereischen.
Wijders zal geen quitantie van betaalden accijns benoodigd zijn voor het ter molen zenden
van roggezemelen door koekebakkers, of van veraccijnsd meel door fabrikanten van
vermicellie en semouille, om aldaar te worden hermalen.
De stijfselmakers zullen teruggave genieten van den door hen betaalden accijns, in
evenredigheid van het stijfsel door hen vervaardigd; de noodige bepalingen dezer teruggave
zullen nader door de administratie worden vastgesteld.
TWEEDE AFDEELING
Aangifte van het graan, uitgifte der biljetten en deszelfs aan- of afvoer van den molen.
4. Een ieder die graan wil doen malen zal ten kantore van den ontvanger over de gemeente
zijner woonplaats opgeven de soort van het graan, de hoeveelheid in gewigt van het belaste,
en in maat van het onbelaste, het getal en de merken der zakken, waarin het graan vervoerd,
en den molen waarop hetzelve gemalen zal worden; wordende door het onbelaste graan,
waarvan in deze wet wordt gesproken, enkel verstaan boekweit, gerst, haver, erwten, wikken
en boonen, terwijl onder de benaming van het belaste ook het bij artikel 3 van den accijns
vrijgestelde wordt begrepen.
Wij behouden Ons voor, om aan de ingezetenen van zoodanig gedeelte eener gemeente, welks
te verren afstand van het kantoor des ontvangers Ons zal blijken te veel ongerief in de
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aangifte van het graan aldaar te zullen veroorzaken, het doen dier aangifte ten kantore van den
ontvanger der meest naburige gemeente te vergunnen.
De ontvangers zullen door de administratie van het vereischte gewigt worden voorzien, ten
einde het graan op het verlangen van den aangever des noods kunne worden
gewogen, en daarnaar zijne aangifte ingerigt.
Bij bevinding van meerder gewigt of maat dan volgens de aangifte, zal de aangever, ook in
het geval dat zijn graan door den molenaar, volgens art. 24, wordt vervoerd, en onverminderd
de boetschuldigheid van dezen overeenkomstig art. 28, worden gestraft, wat het belaste graan
betreft met eene boete gelijk staande aan het bedrag van den tiendubbelen accijns,
onverminderd de bijbetaling van den enkelen accijns, en ten aanzien van het onbelaste graan
met eene boete van twee gulden per mud, in beiderlei gevallen berekend over het veel
bevondene.
Bij bevinding van ondermaat, zal de aangever, ook in het geval dat zijn graan door den
molenaar, volgens art. 24, wordt vervoerd, en onverminderd de boetschuldigheid van dezen
overeenkomstig art. 28, worden gestraft met eene boete van den vijfdubbelen accijns voor de
belaste, en een gulden per mud voor de onbelaste granen, beiden berekend over het te min
bevondene.
Een verschil van niet meerder dan een vijf en twintigste gedeelte zal geene boete, maar, voor
zoo veel zulks het meerder gewigt van belast graan betreft, alleen de aanvulling van den
accijns deswege ten gevolge hebben.
Het aangegeven graan, waaromtrent bij het onderzoek verschil in soort of in de merken der
zakken wordt bevonden, zal nevens de zakken worden verbeurd verklaard.
De branders, brouwers en azijnmakers, wier granen niet overeenkomstig hunne opgave of
geensins overeenkomstig de bepaling van art. 3 vermengd, mogten worden bevonden, zullen
verbeuren eene boete van 20 centen voor elk pond, welke boete echter in het eerstgemelde
geval bij een verschil van niet meer dan een vijf en twintigste gedeelte, geenszins van
toepassing zal zijn.
De merken zullen op de zakken in olieverw moeten zijn en enkel aan dezer buitenzijde mogen
worden gesteld, op verbeurte van het daarin zich bevindende graan, nevens de zakken.
5. Na de gedane aangifte van aan den accijns onderworpen graan, en de voldoening van den
accijns deswege, zal door den ontvanger worden afgegeven eene quitantie van betaalden
accijns, en dubbel van dien, beiden inhoudende den dag, de dagteekening en het uur der
afgifte, de hoeveelheid en de soort van het graan, het bedrag van den accijns, de merken en
het getal der zakken, den naam van den persoon voor wien, en den molen op welken de
belanghebbende heeft aangegeven dat het graan zal
worden gemalen.
Voorts zal de ontvanger op de biljetten stellen den tijd, gedurende welken dezelve, na de
afteekening, door den molenaar volgens artikel 22 verrigt, van kracht zullen zijn voor den
terugvoer van het gemalen graan, welke tijd zal worden geregeld naar gelang die terugvoer
geschiedt, het zij door dragende personen, of wel door middel van voer- of voertuigen, of van
losse paarden, en in verband met den afstand van de plaats der bestemming.
6. Voor het onbelaste, alsmede voor het bij art. 3 van de belasting vrijgestelde graan, zoo wel
als voor het malen der zemelen en het hermalen van het meel, aldaar vermeld, zal op daartoe
gedane aangifte, door den ontvanger worden uitgereikt een consent-biljet zonder dubbel.
Dit biljet zal moeten inhouden al hetgeen bij artikel 5 is opgenoemd, het bedrag van den
accijns uitgezonderd.
De aangifte door de branders, brouwers en azijnmakers te doen, zal schriftelijk moeten
geschieden.
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7. Aan niemand zal een tweede biljet ter maling van dezelfde soort van graan op denzelfden
molen mogen worden afgegeven, zoo lang de aangever niet, door vertoon van het door den
molenaar behoorlijk afgeteekend dubbel van het accijns- of consenbiljet, aan den ontvanger,
zal hebben doen blijken, dat de volgens het eerstverkregen biljet aangegevene partij en molen
afgeleverd, ten ware het verschil tusschen de eerste en volgende partij meer dan een vijfde
gedeelte mogt bedragen.
8. Het graan zal uiterlijk in den loop van den tweeden dag na dien der afgifte van het accijnsof consent-biljet ter molen moeten zijn gebragt; na verloop van dien tijd, zal het biljet
ophouden van waarde te zijn, zonder dat er teruggave van het daarvoor betaalde zal
geschieden.
Indien er eeene gelegenheid mogt zijn om het graan binnen dien tijd ter molen te brengen, zal
de aangever, vóór den afloop daarvan, het consent-biljet, of accijns-biljet en dubbel van dien,
aan den ontvanger kunnen overhandigen, in welk geval de ontvanger denzelven tijd met een
of twee dagen zal verlengen, ofwel het biljet te zijnen kantore zal blijven berusten, om later te
kunnen worden afgehaald, nadat hij op hetzelve den dag en de dagteekening der nadere
uitgifte zal hebben gesteld.
9. De granen welke tot één en hetzelfde accijns- of consent-biljet behooren, zullen bij
elkander moeten blijven en bij het brengen aan den molen van de daarbij vereischte biljetten
volgens de ten kantore van den ontvanger gedane opgave moeten zijn vergezeld.
Bij overtreding dezer bepaling; zal de aangever verbeuren eene boete, gelijkstaande aan het
bedrag van den tiendubbelen accijns wegens de aangehaalde partij, indien dezelve uit belast
graan, en van twee gulden voor elke mud, wanneer zij uit onbelast graan bestaat.
Het dubbel van het accijns-biljet of het consentbiljet zal op den rug zijn voorzien van des
molenaars afteekening, en het gemalen belast graan of het daarvan gekomen meel gedurende
den terugvoer van den molen moeten dekken, ten einde de vervoerder zich niet blootstelle aan
de overtreding van het in artikel 59 bepaalde. Hiertoe zal geen biljet langer van kracht zijn
dan gedurende het tijdsverloop, door den ontvanger tot den terugvoer volgens artikel 5 en 6
bepaald, of tot dat einde nader, uit kracht van het slot van artikel 26, verlengd.
DERDE AFDEELING.
Van de verpligting der korenmolenaars met betrekking tot dezen accijns.
Algemeene bepalingen.
10. Niemand zal het bedrijf van korenmolenaar mogen aanvangen dan nadat hij zijn patent, of
in het begin van het dienstjaar een bewijs van gedane aangifte, bij den ontvanger over de
gemeente waarin zijn molen gelegen is, heeft doen zien en teekenen, op verbeurte eener boete
van vijf en twintig gulden.
De molenaar, welke zijn bedrijf laat varen, zal daarvan aangifte moeten doen aan den
voorschreven ontvanger, op gelijke boete als voren.
Alvorens dit zijn beroep uit te oefenen, zal de molenaar gehouden zijn eene behoorlijke
zekerheid ten behoeve der administratie te stellen, waarvan de hoegrootheid, mits niet
beneden de honderd, en niet boven de vier honderd gulden bedragende, door den Gouverneur
der provincie zal worden geregeld, ten einde daarop des noods het bedrag van zoodanige
boete te verhalen, als door den molenaar mogt zijn verbeurd.
Deze zekerheid zal, bevrijd van het regt van registratie en zegel, kunnen worden gesteld in
vaste goederen en wel door middel van personelen borgtogt, en zullen daarop toepasselijk zijn
de bepalingen van de algemeene wet voor de heffing der regten van in-, uit- en doorvoer en
van de accijnsen, voor zoverre deze betreffen de borgtogten in onroerende goederen, of de
personele borgtogten, aldaar vermeld.
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Deze zekerheid zal, steeds gedurende de uitoefening van het bedrijf door den molenaar, de
volle som moeten bedragen waarop dezelve door den Gouverneur is gesteld, of zoodanige
hoogere sommen, mits niet te bovengaande de vier honderd gulden, als door Dezen nader
mogt zijn geoordeeld te behooren; zullende, bij ontstentenis van de vereischte zekerheid,
geene biljetten hoegenaamd worden afgegeven tot het malen van granen op den molen, op
welken door den in gebreke zijnde molenaar zijn bedrijf wordt uitgeoefend.
De werkelijk bestaande molenaars zullen, om dit hun bedrijf verder te mogen voortzetten, aan
deze verpligting tot het stellen der gemelde zekerheid moeten voldoen, uiterlijk binnen twee
maaaden na het in werking stellen der tegenwoordige wet.
11. Zij zullen mede, alvorens hun bedrijf volgens de wet te mogen uitoefenen, aan gemelden
ontvanger moeten overleggen:
1°. Eene door hen geteekende opgave, bevattende de voor- en toenamen hunner knechts, ten
volle uitgeschreven, mitsgaders, voor zoo veel noodig, den naam van den zoodanigen dier
knechts, welke door hen tot de afteekening der biljetten volgens artikel 22 is gemagtigd; een
en ander vóór dat door die knechts eenige dienst op den molen mag worden verrigt.
Zullende, bij overtreding dezer bepaling, de molenaar verbeuren eene boete van vijftig gulden, berekend voor iederen niet, of niet naar, behooren, opgegeven knecht;
en 2°. Eene gelijke opgave van de ligging, niet alleen van hunnen molen, met vermelding van
de tot denzelven behoorende schuren, loodsen en andere bergplaatsen, al of niet in eigen
gebruik zijnde, maar ook van de huizen hunner woning, en die van hen of hunne knechts, het
zij voor dit hun bedrijf, het zij tot eenig ander einde dienende, en gelegen of in de gemeente
alwaar hun molen is geplaatst, of in de daaraan grenzende gemeenten, op verbeurte eener
boete van vijf en twintig gulden wegens elk niet, of niet naar behooren, aangegeven pand,
bergplaats of woning.
Bij verandering van knechts, of van panden onder 2°. hierboven begrepen, zullen zij tot
gelijke opgave vóór het in dienst nemen der knechts , of het gebruiken van het pand, verpligt
zijn; een of ander op verbeurte van gelijke boete als hierboven onder 1°. of 2°. is bepaald.
Al deze opgaven zullen kosteloos geschieden.
12. De molenaars zijn in betrekking tot den accijns op het gemaal regtstreeks aansprakelijk
voor de daden, verzuimen of nalatigheden van hunne knechts, waardoor mede verstaan
worden de personen die hunnen wagen, kar of vaartuig voeren, en van alle andere in hunne
dienst zijnde of bij hun inwonende personen; en zullen mitsdien in zoodanig geval, ook
ondanks hunne onbewustheid der daad zelve, overeenkomstig het deswege bepaalde bij de
algemeene wet voor de heffing der regten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnsen, de
boete verbeuren, op de gedane overtreding vastgesteld.
13. De molenaars zullen op hunne molens moeten houden de noodige schalen, alsmede de
vereischte maten, bestaande uit een mud, schepel en kop, nevens een stel gewigt, bestaande
uit de navolgende stukken, te weten:
1 à 50 pond.
2 ,, 20 ,,
1 ,, 10 ,,
1 ,, 5 ,,
2 ,, 2 ,,
1 ,, 1 ,,
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Een en ander, ten einde, op de vordering der belanghebbenden of beambten, het graan vóór
het malen, en het gemalene vóór den vervoer van den molen zal kunnen worden gemeten of
gewogen, op verbeurte eener boete van vijftig gulden, telkens als het een of ander mogt
worden bevonden te ontbreken.
Eene gelijke boete zullen zij verbeuren, in geval door hen de weging of meting op de
vordering van den belanghebbende of beambte mogt worden geweigerd.
Zij zullen het gewigt van het graan, na aftrek van het graan of meel, hetwelk zij volgens art.
30 mogten hebben geschept, aan de ingezetenen in meel terug geven, zonder dat aan hen meer
dan één ten honderd voor het verstuiven op elke partij zal worden geleden.
14. De molenaars zullen niet vermogen te malen na den ondergang of vóór den opgang der
zon, zonder daartoe vooraf schriftelijke toestemming van dan ontvanger te hebben bekomen,
en zulks op verbeurte telkens eener boete van twee honderd gulden.
Bij het geven van de gezegde toestemming, zal in het bijzonder worden gelet op het belang
der watermolens, welke, aan denzelfden stroom of waterloop liggende, slechts de een na den
ander, op bepaalde tijds-afstanden mogten kunnen malen; zullende die toestemming mitsdien
niet mogen worden geweigerd voor den tijd op welken deze molens, overeenkomstig
plaatselijke verordeningen, mogten behoeven of kunnen werkzaam zijn.
De bovenstaande bepalingen zullen echter in geenen deele kunnen hinderlijk zijn aan de
bevoegdheid der beambten, tot het doen van onderzoek in de molens, ook des nachts, dat is
tusschen den ondergang en den opgang der zon.
15. De molenaars zullen voor de brood-, beschuit- en koekebakkers geene dan onbedorvene
tarwe, gepelde spelt of rogge mogen malen, op verbeurte eener boete van twintig gulden voor
elke honderd ponden. Evenmin zullen zij voor die bakkers eenig onbelast graan mogen malen,
op verbeurte eener boete van tien gulden per mud, ten ware door het plaatselijk bestuur hun
zulks mogt zijn toegelaten, en hier van aan den ontvanger kennis gegeven.
16. De administratie zal bevoegd zijn om, in zoodanige gemeenten alwaar het gerijf der
ingezetenen zulks zal noodzakelijk maken, aan de korenmolenaars toe te staan op hunne
korenmolens tevens mout te mogen malen, of granen te pellen, onder de noodige
voorzieningen.
De korenmolenaars die de bovengenoemde bedrijven, op behoorlijk patent, vereenigd op
denzelfden molen uitoefenen, en reeds uitgeoefend hebben vóór den 1 Julij 1832, zullen
daarmede kunnen voortgaan, onder de noodige voorzieningen door de administratie aan hen
voor te schrijven.
17. De administratie zal aan de korenmolenaars in de gemeenten op de grenzen des Rijks
kunnen toestaan om op hunne molens het graan, hetwelk van buiten ‘s lands aldaar zal
worden gebragt, zonder betaling van den accijns, te malen, onder de noodige voorzieningen.
Evenmin zal het inkomend regt van het bovengemelde graan en het uitgaande regt van het
daarvan gekomene meel worden gevorderd.
18. In geval eene overtreding, vergezeld gegaan met verkorting van den accijns of poging om
denzelven te verkorten, door den molenaar zelven of wel door zijnen knecht of eenig ander
persoon, voor wien hij, ingevolge artikel 12 dezer wet, verantwoordelijk is, mogt zijn begaan,
en hij wegens dergelijke overtreding herhaaldelijk mogt zijn bekeurd, met dat gevolg dat, ter
zake van dusdanige overtreding, twee of meer malen een regterlijk eindvonnis mogt zijn
uitgesproken, zal hij telkens verbeuren het dubbel van de boete op de overtreding gesteld;
terwijl hij bovendien, de overtreding door hem zelven zijnde begaan, zal worden gestraft met
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eene gevangenis van ten langste zes maanden, welke straf insgelijks zal worden toegepast op
den knecht of ander persoon, welke herhaaldelijk ter gezegder zake zal zijn bekeurd.
19. Alle koren- , mout- en pelmolens, welke bij de invoering dezer wet aanwezig zijn, zullen
onverhinderd in werking blijven.
Na het vaststellen dezer wet, zal geen koren-, mout- of pelmolen ergens mogen worden
gebouwd of opgerigt, zonder dat, nadat Gedeputeerde Staten der provincie zullen zijn
gehoord, het terrein, waarop die oprigting wordt verlangd, door Ons tot dat einde zal zijn
goedgekeurd, op straffe dat dezelve ten koste van den oprigter zal worden afgebroken, gelijk
mede geen molen, onder welke benaming ook, in een koren-, mout- of pelmolen veranderd of
daartoe ingerigt zal mogen worden, zonder dat daartoe vooraf Onze toestemming gevraagd en
verkregen zij, op de straffe dat de alzoo zonder deze toestemming veranderde molen, ten
koste van den eigenaar, buiten werking zal worden gebragt; - een en ander onverminderd de
boete, door den overtreder bij gebruik van zoodanigen molen ingevolge art. 54 verbeurd.
Wanneer een koren-, mout- of pelmolen geheel afgeschaft, of voor eenigen tijd buiten
werking en vervolgens weder in werking gebragt wordt, zal daarvan vóóraf door den
molenaar telkens aan de administratie worden kennis gegeven. Bij verzuim van een of ander,
zal hij verbeuren eene boete van vijftig gulden voor den eersten dag, en twintig gulden
wegens het verzuim der aangifte voor elk der daarop volgende dagen.
Ontvangst en verblijf van het graan op den molen en vervoer van dáár van het gemalene.
20. De molenaars zullen geen belast of onbelast graan, tot het doen malen waarvan een
accijns- of consent-biljet wordt gevorderd, in of op hunne molens, molenwerven,
molenhuizen, schuren, loodsen of stallen, molenkarren of schuiten of op hunne lastdieren,
mogen ontvangen, dan voorzien van de vereischte accijns- of consent-biljetten, op verbeurte
eener boete van twee gulden wegens elk pond belast graan, en van vijf en twintig gulden
wegens elk mud onbelast graan; zullende bovendien het graan en de zakken, waarin het zelve
is vervoerd, zijn verbeurd.
Onverminderd de bovengemelde bepaling, zal geen belast of onbelast graan, hoe ook
genaamd, door hen als voren mogen worden ontvangen dan gedurende den dag, dat is
tusschen zonne-op- en ondergang, op verbeurte eener boete van twee honderd gulden bij elke
overtreding van dit verbod.
21. Zij zullen dadelijk bij het op den molen ontvangen van het door accijns gedekte graan en
zoo veel mogelijk in tegenwoordigheid van dengenen die hetzelve aan of op den molen
gebragt heeft, het oorspronkelijk biljet ten halve moeten scheuren, en steken in de molenbus,
welke door de administratie aldaar zal zijn geplaatst, zoodanig dat hetzelve door de opening
der bus worde gestoken en dus in die opening niet blijve zitten, op verbeurte eener boete van
vijftig gulden, voor elk accijns-biljet hetwelk mogt worden bevonden niet ten halve gescheurd
of niet volgens voorschrift van dit artikel in de bus te zijn gestoken.
22. Zij zullen het dubbel van het accijns-biljet bij het belaste, even als het consent-biljet bij
het onbelaste graan dat met zoodanig biljet ter molen is gebragt, moeten doen verblijven.
Bij het ter maling uitstorten van elken zak eener partij graan, zullen zij op de binnenzijde van
het dubbel van het accijns-biljet, of van het consentbiljet, daartoe behoorende, en wel over de
geheele lengte, met rood krijt, stellen eene duidelijke en zigtbare streep; en zullen zij wijders
bij het uitstorten van den laatsten zak der partij, na ook voor dien zak eene streep als voren te
hebben gesteld, tevens over de geheele lengte, dwars door alle de aldus uitgedrukte strepen,
halen eene soortgelijke kruisstreep, ten blijke dat de geheele partij is uitgestort.
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Wanneer derhalve de partij graan uit niet meer dan één zak bestaat, zullen zij het ter maling
uitstorten daarvan aanwijzen door het als voren stellen van twee elkander kruisende strepen.
Ongemalen graan, gedekt door een op voormelde wijze gemerkt biljet, zoo wel als gemalen of
in den molenkaar uitgestort graan, gedekt door een aldus niet gemerkt biljet, zal worden
beschouwd als geheel van geen biljet te zijn voorzien.
Bij den vervoer van het gemalen graan van, den molen zal de molenaar of deszelfs daartoe
door hem gemagtigde knecht, op den rug, hetzij van het dubbel van het accijns-biljet, hetzij
van het consent-biljet, op de hiertoe, en in het bijzonder wat het eerstgemelde biljet betreft,
onder no. 1 en no. 2 aldaar door de administratie aan te wijzen plaatsen, met zwarten inkt, in
volle schrijfletters, vermelden den dag, de dagteekening, de maand en het uur, wanneer
hetzelve graan van den molen wordt vervoerd, en zulks door zijne naamteekening bevestigen;
terwijl zij na dit verrigte dadelijk wat de strook of dat gedeelte van het dubbel van het accijnsbiljet aangaat hetwelk de afteekening no. 2 behelst, zulks van hetzelve zullen moeten
afknippen en steken in de molenbus, zoodanig als in art. 21, omtrent het oorspronkelijk
accijns-biljet is bepaald.
Bij verzuim van een of ander, zal de molenaar verbeuren eene boete van twee gulden voor elk
pond meel van belast graan, en van vijf en twintig gulden voor elke mud meel van onbelast
graan.
Aan de molenaars welke niet schrijven kunnen, zal worden toegestaan om den dag en de
dagteekening, de maand en het uur als voren uit te drukken door middel van hiertoe van wege
de administratie aan hen op te geven merken , en om in plaats van hunne naamteekening een
stempel te stellen.
Het verbrodden, verkladden, overschrijven of eenigermate veranderen van den als voren
vermelden dag, dagteekening, maand uur, of het daaraan toebrengen van eenige bijvoeging,
zal het biljet, onverminderd de bepalingen der strafwet tegen vervalsching, doen ophouden
van eenige kracht te wezen, tot dekking van het gemalen graan of meel, ten zij de
verbrodding, verkladding, overschrijving, verandering of bijvoeging blijke door een der
ambtenaren in de gemeente, waaronder de molen behoort, of door den ontvanger aldaar te zijn
erkend en geviseerd, vóór en aleer het gemalene van den molen wordt vervoerd.
Insgelijks zal het gemalen graan of meel worden beschouwd ongedekt van biljet te wezen,
indien deszelfs vervoer van den molen wordt bevonden te zijn geschied vóór het uur, door
dien molenaar daartoe op het biljet gesteld.
23. De molenaars zullen geen graan op hunne molens, bergplaatsen of werven mogen
ontvangen, noch het gemalene van hunne molens mogen vervoeren, dan in zakken die
duidelijk in olieverw, volgens artikel 4 , zijn voorzien van de merken in de biljetten
uitgedrukt, op verbeurte eener boete van vijf en twintig gulden voor elken zak graan of meel
welke niet behoorlijk als voren gemerkt, of met andere of meerdere merken dan ingevolge de
biljetten door hen mogten zijn ontvangen, of van hunne molens vervoerd.
In geen geval zal bij onderzoek of peiling der ambtenaren een voorgewend verschil, het zij
wat de merken, het zij wat de hoeveelheid betreft, tusschen het in den molen ontvangen graan
en den inhoud der biljetten, den molenaar in eenig opzigt te stade komen, of ter
verontschuldiging kunnen strekken.
24. Voor zoo verre de molenaars zelven het graan of het meel voor de ingezetenen naar of van
den molen vervoeren of doen vervoeren, zal zulks niet mogen geschieden dan door middel
van daartoe bepaaldelijk dienende opene voer- of vaartuigen, waarop in olieverw duidelijk en
zigtbaar zullen moeten zijn gesteld de naam van den molen en van den molenaar waaraan zij
behooren.
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De zakken graan zullen bij het brengen aan den molen en de zakken meel bij den afvoer van
den molen, en voorts gedurende den vervoer, zoodanig op de daartoe als voren gebezigde
voer- of vaartuigen moeten zijn geplaatst, dal dezelve gevoegelijk kunnen worden geteld.
Echter zullen zij het graan of het meel ook mogen of kunnen doen vervoeren op lastdieren,
mits deze van eene klinkende bel zijn voorzien.
Het meel zal nergens elders mogen worden gebragt dan aan het in het biljet vermeldde huis of
gebouw van den aangever.
Wanneer een of ander van het bovenstaande door hen mogt worden verzuimd of nagelaten,
zullen zij deswege verbeuren eene boete van vijftig gulden.
Tot dekking van het op des molenaars voer- of vaartuigen of lastdieren gevonden worden de
graan of meel gedurende den vervoer, zal geen accijns- of consent-biljet van kracht zijn,
hetwelk ouder is, dan wat het harde graan betreft, twee dagen, gerekend na dien der afgifte
van het biljet, of wel volgens artikel 8 toegestane verlenging, en, wat het meel aangaat, dan
het tijdsverloop, tot deszelfs terugvoer, volgens art. 5 of 6 bepaald, ten ware de ontvangers
den aldus beperkten tijd, op aanvrage van den molenaar en wel vóór deszelfs afloop in een of
ander geval, mogt hebben verlengd, uit hoofde van gebrek aan wind of water, of van andere
omstandigheden, welke het genoegzaam tijdig malen van het graan mogten hebben
verhinderd.
Peiling op de molens en andere gebouwen.
25. De molens, molenhuizen, molenwerven, molenbergen, de voer- en vaartuigen de schuren,
loodsen, stallen en andere bergplaatsen, door de molenaars en hunne knechts, het zij voor dit
hun bedrijf, het zij tot eenig ander einde wordende gebruikt, mitsgaders hunne woonhuizen en
die hunner knechts in de gemeente alwaar hun molen is gelegen, of in de daaraan grenzende
gemeente, zijn aan het onderzoek en de peiling der beambten onderworpen, en waf gezegde
huizen betreft, ook zoodanig gedeelte of gedeelten derzelve, als door anderen dan de
molenaars of hunne knechts mogten worden bewoond.
26. Het graan of meel dat door de beambten op- of in de bij art. 25 genoemde gebouwen of
plaatsen wordt gevonden, zal door het vereijschte accijns- of consent-biljet moeten zijn
gedekt, met uitzondering nogtans:
1e. Van het harde graan voorhanden in gebouwen, welke, als ten dienste van den landbouw of
van den handel, aan den ontvanger mogten zijn opgegeven en als zoodanig door hem erkend
of ingevolge art. 51 door de administratie toegelaten, en
2e. Van eene hoeveelheid tot en met vijf ponden meel van belast graan, welke voor
huishoudelijk gebruik in de woning des molenaars of die van zijne knechts, niet uitmakende
het molenhuis, noch grenzende aan den molen, zal worden vrijgelaten.
Bij bevinding eener partij graan of meel niet door het vereischte biljet gedekt, zal de molenaar
verbeuren eene boete van twee gulden voor elk pond belast graan of meel van dat graan, en
vijf en twintig gulden, voor elke mud onbelast graan of meel van hetzelve; zullende
bovendien de partij graan of meel zelve, nevens de daartoe behoorende zakken, zijn verbeurd
wanneer zij meer dan twintig ponden, wat het belaste, en meer dan zes schepels wat het
onbelaste aangaat, mogt bedragen, behoudens het regt van den eigenaar om zijne schade op
den molenaar te verhalen.
Tot dekking van het gevonden wordende graan of meel, zal geen accijns of consentbiljet van
kracht zijn, ouder zijnde dan zes dagen, na dien der afgifte van het biljet, of wel volgens art. 8
toegestane verlenging; ten ware de ontvanger den aldus beperkten tijd, op aanvrage van den
molenaar en wel vóór deszelfs afloop, mogt hebben verlengd, uit hoofde van gebrek aan wind
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of water of van andere omstandigheden, welke het genoegzaam tijdig malen van het graan
mogten hebben verhinderd.
De molenaar zal te dien einde van het biljet afknippen en ter invulling en teekening den
ontvanger moeten aanbieden het daartoe bestemde bovenste gedeelte van het biljet; zullende
de ontvanger, de redenen van den molenaar gegrond vindende, de verlenging niet mogen
weigeren.
27. De molenaars zullen de hoeveelheid en soort van het harde graan, mitsgaders het gemalen
graan of meel, op of in hunne lokalen voorhanden, aan de beambten bij de peiling of het
onderzoek naauwkeurig opgeven, het harde van het gemalen, en voor zoverre zij tevens
moutmolenaars zijn het gemouten of met mout vermengde graan of daarvan gekomen meel,
van het overige graan of meel afgescheiden houden, de biljetten aan de beambten overgeven,
den molen, des gevorderd, gedurende den tijd van het onderzoek of de peiling doen stilstaan,
en voorts zorgen, dat zij, of iemand hunnentwege, die bekwaam is het noodige te verrigten, te
huis of aan den molen zijn.
Elke overtreding dezer bepalingen zal worden gestraft met eene boete van drie honderd
gulden.
Zij zullen mede verpligt zijn, bij gezegde peiling of onderzoek, de zakken in zoodanige orde
te stellen, dat zij, zonder verplaatsing, dadelijk opgenomen en geteld kunnen worden, alsmede
de eigenaars van het graan of meel duidelijk aan de beambten op te geven, op verbeurte eener
boete van vijftig gulden voor elke overtreding dezer bepaling.
Een en ander onverminderd de boete, die de molenaar wegens bevonden verdere overtreding
der tegenwoordige wet mogt hebben verbeurd.
28. Het gevonden wordende graan of meel zal bij de peilingen door een Rijks-weger of meter,
ten overstaan van den molenaar, verkiezende, ten gevolge van daartoe aan hem gedane
uitnoodiging, bij die verrigting tegenwoordig te zijn, of anders zonder zijn bijzijn, moeten
worden gewogen of gemeten.
Wanneer de hoeveelheid van eenige, hoezeer anderzins door een behoorlijk biljet gedekte
partij, het zij op den molen, of eenig ander in art. 25 vermeld lokaal, gebouw of bergplaats,
het zij op des molenaars voer- of vaartuig, het zij op deszelfs lastdier, mogt worden bevonden
in gewigt of maat niet overeen te stemmen met den inhoud van het biljet, zal, bij ontdekking
van meerder, in geval het verschil boven een vijf en twintigste gedeelte bedraagt, de molenaar
verbeuren eene boete van twee gulden voor elk pond belast graan of meel, en vijf en twintig
gulden voor elk mud onbelast graan of meel, hetwelk te veel bevonden is; terwijl hij in allen
gevalle zal zijn verpligt tot betaling van den enkelen accijns wegens de te veel bevondene
hoeveelheid belast graan of meel.
Bij bevinding van minder belast graan, of meel van belast graan, zal, wanneer het verschil,
onverminderd de hoeveelheid die van de partij door den molenaar voor maalloon, volgens art.
30, mogt zijn geschept, meer dan één, doch niet boven de vier ten honderd bedraagt, de
molenaar verbeuren eene boete, gelijkstaande aan het bedrag van den tiendubbelen accijns, en
bijaldien het verschil meer dan vier ten honderd beloopt, eene boete, gelijk staande aan het
bedrag van den twintig dubbelen accijns, wegens het bevonden te kort.
Voor elken zak zal één pond bij de weging worden afgetrokken.
29. De zakken graan of meel, waarin het te veel of te kort is gevonden, zullen door de
beambten verzegeld, en aan het kantoor van den ontvanger moeten worden gebragt, ten einde
het graan of meel, des gevorderd, herwogen of hermeten worde. Dit en een en ander zal
kunnen worden nagelaten, indien de molenaar of deszelfs gemagtigde knecht, bij de weging
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en meting tegenwoordig zijnde, de herweging of hermeting niet vordert, waaromtrent zij zich
onmiddellijk na de weging of meting zullen moeten verklaren.
Van de hoeveelheid in gewigt of maat en van de soort van het graan of meel, zoo wel als van
de merken der zakken, en van het, indien, zulks geschiedt, door den molenaar berusten in de
weging of meting, zal in het proces-verbaal naauwkeurige melding worden gemaakt.
Bepalingen nopens het scheppen van graan of meel voor maalloon.
30. Voor zoo verre aan de molenaars het scheppen van graan of meel voor maalloon is
toegestaan dit schepgraan of meel dadelijk door hen moeten worden gestort in eene geslotene
en met een of meer trechters of openingen voorziene kist, welke zij zich tot dat einde voor
hunne rekening zullen moeten aanschaffen, en in het lokaal van den molen plaatsen; aan deze
kist, waaruit nimmer eenig graan of meel dan ten overstaan der ambtenaren zal mogen worden
geligt, zullen mitsdien twee onderscheiden werkende sloten worden gehecht, en zal de sleutel
van van het eene slot onder den ontvanger, en die van het andere onder den molenaar blijven
berusten.
De schepkist zal ten genoege der ambtenaren worden vastgemaakt, zoodat alle uitstorting van
graan of meel, of het geheel of gedeeltelijk ledigen der kist zonder derzelver behoorlijke
ontsluiting, onmogelijk is; en, bijaldien mogt worden ontdekt dat aan de kist, in dien staat,
eenige verandering, zonder toestemming der administratie, ware toegebragt, zal de molenaar
telkens verbeuren eene boete van vijftig gulden.
31. Wanneer het maalloon, het zij geheel, het zij gedeeltelijk, in schepgraan wordt betaald, zal
zulks door den aangever moeten, worden opgegeven, en hiervan, en dus ook van de
werkelijke hoeveelheid schepgraan, bijzondere aanteekening op het accijns- of consent-biljet
geschieden; zullende bij gebreke van dien het maalloon gerekend worden als in geld voldaan
te zijn.
32. In de schepkist zal elke soort van belast graan en van meel van belast graan afzonderlijk
moeten gehouden, en met geen onbelast graan of meel van onbelast graan vereenigd mogen
worden, op eene boete, van telkens vijf en twintig gulden, ten laste van den molenaar.
33. Het schepgraan of meel zal uit de kist niet mogen worden genomen of van den molen
vervoerd, noch hetzelve graan aldaar gemalen, dan met of op een consent-biljet, en dubbel
van dien; welk biljet de ontvanger zal zijn verpligt, op des molenaars aanvrage, dadelijk aan
denzelven uit te reiken; zullende in geval van maling, daarop dezelfde bepalingen toepasselijk
zijn, als voor alle ander graan, op consentbiljetten ter molen wordende gebragt, bij deze wet
zijn voorgeschreven, en te dien einde het dubbel van gezegd biljet verstrekken; terwijl tot den
vervoer van het graan, zonder voorafgaande maling of van meel, onmiddellijk uit de kist
gehaald, het dubbel van het daartoe afgegeven biljet, hetzelve graan of meel zal moeten
begeleiden.
De oorspronkelijke biljetten zullen in alle gevallen door den molenaar worden terug
gehouden, en voor zoo verre zij belast graan, of meel van belast graan, betreffen, door hen
moeten worden bewaard, tot dekking van het te kort in de schepkist, door het ledigen derzelve
voor dat gedeelte ontstaan.
34. De hoeveelheid van elke soort van belast graan, of meel van belast graan, welke in de kist
bij het onderzoek der beambten gevonden wordt, zal, berekend bij de zoodanige als uit die
kist, volgens daartoe uitgereikte consent-biljetten mogt zijn genomen, steeds in verband
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moeten staan met de hoeveelheid belastbare granen van dezelfde soort, welke tegen genot van
den schep ter maling op den molen, ingevolge art. 31, zijn aangegeven.
Wegens alle niet door een consent-biljet gedekte ondermaat, mitsgaders wegens alle overmaat
van het gezegde graan of meel in de schepkist zal de molenaar, wanneer in een der beide
gevallen, het verschil meer dan een vijf en twintigste gedeelte bedraagt worden gestraft met
eene boete van twee gulden over elk pond, en wel wat de overmaat aangaat, aldus berekend
naar de hoeveelheid ponden, welke in verhouding tot de overmaat gebragt, de partij graan zal
blijken uit te maken, waarvan derzelver bedrag heeft kunnen zijn geschept, en welke alzoo zal
worden beschouwd als onvoorzien van biljet door den molenaar te zijn ontvangen en
gemalen; en zulks onverminderd de verbeurte van het in overmaat bevonden graan of meel
zelve.
35. Wij behouden Ons voor om, ten aanzien van zoodanige provincien of gemeenten, alwaar
de voldoening van het maalloon in gelde tot hiertoe gebruikelijk was, en Ons mogt blijken te
veel ongerief aan de ingezetenen te veroorzaken, ook een maalloon bij den schep toe te laten
en deswege de noodige bepalingen vast te stellen, na daaromtrent de Gedeputeerde Staten der
provincie vooraf te hebben gehoord.
VIERDE AFDEELING.
Bepalingen omtrent de grutters, branders, brouwers enz.
36. Alle molens, het zij dezelve door wind, water, stoom of paarden worden bewogen, gelijk
mede de grutterijen, branderijen, brouwerijen, azijnmakerijen en stijfselmakerijen, en de
daarbij behoorende gebouwen, zijn aan het onderzoek en de peiling der beambten
onderworpen.
De gebruikers zullen verpligt zijn aan den ontvanger over de gemeente, waarin gemelde
panden gelegen zijn, opgave te doen van de soort, de ligging en het gebruik derzelven , op
verbeurte eener boete van twintig gulden voor elk niet alzoo aangegeven pand.
37. De grutters zullen geen ander graan tot meel mogen maken dan boekweit, haver, gerst en
boonen, noch tarwe spelt of rogge, of meel daarvan, boven de vijf ponden in hunne grutterijen
of gebouwen, mogen hebben; een of ander op eene boete van twee honderd gulden.
38. De branders, brouwers en azijnmakers zullen den inslag van al het bij hen gevonden
wordende meel, het zij al of niet tot hunne fabrikaadje dienende, moeten kunnen wettigen
door behoorlijke biljetten niet ouder zijnde dan veertien dagen na den dag, waarop dezelven
door den molenaar, volgens artikel 22, zijn afgeteekend, op verbeurte eener boete van twee
gulden, voor elk pond meel, waarvan de voorraad niet door zoodanig biljet gedekt mogt
worden bevonden.
Bij ontdekking dat eenige partij meel, volgens het daarbij behoorende consent-biljet dienende
ten gebruike in eene branderij, brouwerij of azijnmakerij, ergens elders dan in dezelve wordt
ingeslagen, of dat er eenige uitslag van meel uit eene branderij, brouwerij of azijnmakerij
plaats grijpt, zal de brander, brouwer of azijnmaker telkens verbeuren eene boete van twee
honderd gulden.
39. De moutmolenaars, waardoor tevens verstaan worden brouwers, branders of azijnmakers,
die een eigen moutmolen hebben, het zij binnen of buiten het lokaal hunner fabrijk gelegen,
zijn aan dezelfde verpligtingen en straffen als de korenmolenaars, met uitzondering echter van
de bepaling voorkomende in artikel 15 en 21, onderworpen.
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In de toepassing hiervan, zal het van de belasting vrijgestelde gemouten worden gelijk gesteld
aan het van de belasting vrijgestelde ongemouten graan.
40. De pelmolenaars zullen in hunne molens en gebouwen geene tarwe of rogge, noch tarwe,
rogge- of speltemeel, boven de vijf ponden mogen hebben, op eene boete van twee honderd
gulden.
VIERDE AFDEELING.
Van de verpligtingen der brood-, beschuit- en koekebakkers en verkoopers van meel van
belast graan.
41. De brood-, beschuit- en koekebakkers, noch de verkoopers van meel van belast graan,
zullen vermogen eenige andere granen ter molen te zenden, dan tarwe, gepelde spelt of rogge,
welke onbedorven en volkomen zuiver is, en zullen gezegde bakkers ook geen ander brood,
beschuit en koek mogen bakken, en evenmin als de meelverkoopers meel hebben of
verkoopen, dan van zuiver gemalen tarwe, gepelde spelt of rogge, en alzoo geenszins van
onbelast graan. Een en ander op verbeurte van het graan of van het gebakken of ongebakken
meel, en eene boete van vier honderd gulden daarenboven, ten ware, wat het onbelast graan
betreft, het doen malen daarvan, en het bakken, van het daarvan gekomen meel aan den
bakker, of de verkoop van zoodanig meel aan den meelverkooper, door het gemeentebestuur
zijner woonplaats mogt zijn toegelaten, en daarvan, door hetzelve bestuur, aan den ontvanger
en den molenaar vooraf kennis gegeven.
42. De bakkers of meelverkoopers, aan elkander brood, gebak of meel willende overdoen,
zoodanig dat de overdragt bij de peilrekening in aanmerking worde genomen, zullen zich
moeten voorzien van een consent-biljet, doch hetwelk niet zal worden uitgereikt, dan nadat
door den afleveraar aan den ontvanger het dubbel van een accijns-biljet, niet ouder zijnde dan
eene maand na de dagteekening der afgifte, mogt zijn vertoond; zullende door den ontvanger
de hoeveelheid meel op den rug van het biljet worden afgeschreven.
43. De broodbakkers zullen geen gekneed brood, van welk meel ook te zamengesteld, boven
eene hoeveelheid van vijftien ponden, gelijk mede geen meel, van welk graan ook gemalen,
boven eene hoeveelheid van vijf ponden, van eenig ingezeten ter bakking mogen inslaan, ten
zij, voorzien van een consent-biljet, op verbeurte telkens eener boete van vijftig gulden.
Vijftien ponden gekneed brood of vijf ponden meel of daarbeneden, zullen zij als voren mogen
inslaan, slechts voorzien van een door den eigenaar geteekend biljet van den navolgenden
inhoud:
“De ondergeteekende heeft den bakker . . . ter bakking bezorgd . . . ponden gekneed . . . brood
of . . . ponden meel.”
den
183 .
44. De brood-, beschuit- en koekebakkerijen, meelverkooperijen en verdere gebouwen, bij de
brood-, beschuit- en koekebakkers meelverkoopers in gebruik, zijn aan de peiling en het
onderzoek der beambten onderworpen.
Zij zijn verpligt aan den ontvanger, onder wien zij behooren, opgave van alle die gebouwen
en derzelver ligging te doen, op verbeurte van vijftig gulden voor elk niet aldus aangegeven
gebouw. Deze opgaven zullen kosteloos geschieden.
45. Het bij hen gevonden brood, gebak of meel zal, door behoorlijke biljetten gedekt moeten
zijn, op eene boete van twee honderd gulden, berekend over honderd ponden meel.

De belasting op het gemaal in wetten en besluiten van 1813 tot 1856 - scans en samenstelling B. D. Poppen

60

De biljetten zullen daartoe, behoudens het bepaalde in art. 43 en 47, niet langer van kracht
zijn dan gedurende eene maand na de dagteekening van den molenaar, welke tijd echter, mits
vóór deszelfs afloop, door den ontvanger zal kunnen worden verlengd.
46. Indien bij de peiling eene meerdere hoeveelheid brood, gebak of meel mogt worden
bevonden, dan volgens de biljetten, en het verschil meer dan één tiende beloopt, zal de bakker
of meelverkooper deswege verbeuren eene boete van twee honderd gulden, berekend over
honderd ponden meel, en alzoo toegepast op de geheele teveel bevondene hoeveelheid.
47. Bij gezegde peiling zal geen gekneed brood of meel, hetwelk door den bakker mogt
worden voorgegeven aan hem door een ingezeten ter bakking te zijn bezorgd, en dus aan
dezen te behooren, als zoodanig worden beschouwd, ten zij voorzien óf van een consent-biljet
óf een, ingevolge art. 43, afgegeven eigenhandig biljet van den ingezeten.
Geen biljet zal tot dekking van dusdanig brood of meel langer dan twee dagen na deszelfs
dagteekening van kracht wezen.
48. Bij de peiling en het onderzoek, zullen aan honderd ponden meel van belast graan geacht
worden gelijk te staan:
100 ponden ongebuild meel van tarwe of van gepelde spelt.
77½ pond gebuild meel van tarwe of van gepelde spelt.
90½ pond meel van rogge of ongepelde spelt.
124 ponden week brood van tarwe of gepelde spelt.
118½ pond koek of week brood van rogge of ongepelde spelt.
88
ponden hard brood van tarwe of gepelde spelt.
80
ponden hard brood van rogge of ongepelde spelt.
77½ pond fijne beschuit.
Wij behouden Ons voor om, ten aanzien van die gemeenten, alwaar het maalloon bij wijze
van schep door den molenaar wordt genoten, de bovengemelde verhouding tusschen het
gemalene en het bij peiling bevondene, naar gelang van dat maalloon te wijzigen.
49. Alle de biljetten, met uitzondering van die, in art. 43 vermeld, zullen bij de peiling worden
ingetrokken en vervangen door een bewijs-biljet, om de gevondene hoeveelheid brood, gebak
of meel, te dekken, hoedanig biljet daartoe insgelijks slechts gedurende eene maand van
kracht zal zijn, ten zij verlengd door den ontvanger.
ZESDE AFDEELING.
Van verschillende bedrijven en panden.
50. Het bedrijf van korenmolenaar zal nimmer te zamen mogen worden uitgeoefend met dat
van bakker, meelverkooper, grutter of stijfselmaker, noch zonder toestemming der
administratie met het bedrijf van pel- of moutmolenaar;
Bakkers zullen tevens niet mogen zijn grutters of stijfselmakers;
Grutters zullen niet tevens mogen zijn stijfselmakers of verkoopers van meel van belast graan;
De bedrijven van brander, brouwer en azijnmaker zullen wel te zamen, maar geenszins
vereenigd met eenige der hierboven gemelde bedrijven mogen worden uitgeoefend; met dien
verstande, dat een brander of brouwer, welke vóór den 1 Julij 1832 zich van een eigen
moutmolen heeft bediend, met de uitoefening in zoo verre ook van het molenaarsbedrijf zal
kunnen voortgaan.
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Het bovengemelde verbod aan de korenmolenaars en verdere fabrikanten of trafikanten
gedaan, is evenzeer toepasselijk op derzelver vrouwen of bij hen inwonende kinderen of
andere personen.
Geen koren- of moutmolen mag bestaan in of grenzende aan eene bakkerij, meelverkooperij,
branderij, brouwerij, azijnmakerij of stijfselmakerij, ten zij aldus bestaan hebbende vóór den 1
Julij 1832.
Een en ander met dien verstande:
a. Dat het persoonlijk regt tot de vereenigde uitoefening uit krachte der 5de en 6de zinsnede
van art. 33 der wet van den 21 Augustus 1822 (staatsblad no. 36), bekomen, ten behoeve van
den verkrijger, bij voortduring zal blijven werken; zullende echter deze vergunning dadelijk
ophouden van kracht te zijn na gepleegd en bij regterlijk vonnis bewezen misbruik; en niet
vallen, en de bovengemelde bedrijven, op behoorlijk ‘patent vereenigd, uitoefenen, op het
tijdstip der invoering van de tegenwoordige wet, daarmede zullen kunnen voortgaan,
gedurende de drie eerste maanden na hetzelve tijdstip.
51. De koren- of moutmolenaar welke tevens landbouwer, handelaar in granen of, uit krachte
van artikel 50, brander of brouwer is, zal het tot deze zijne overige bedrijven noodige meel
voor elk bedrijf op zichzelve, en het graan, des verkiezende, voor alle die bedrijven te zamen,
moeten houden in afzonderlijke bergplaatsen, afgescheiden van den molen, het molenhuis, of
andere tot den molen behoorende gebouwen of bergplaatsen, of van de woningen in art. 25
opgenoemd: zullende gezegde afzonderlijke bergplaatsen, onverminderd derzelver aangifte
ingevolge art. 11 bovendien vóór derzelver gebruik, als zoodanig daartoe door de
administratie moeten zijn goedgekeurd.
Elk gebruik van zoodanige bergplaats zonder deze goedkeuring, zal gestraft worden met eene
boete van twee honderd gulden, onverminderd de bij artikel 11 vastgestelde boete, indien
tevens de bepaling van dit artikel mogt bevonden worden te zijn overtreden.
ZEVENDE AFDEELING.
Van de teruggave van den accijns wegens uitvoer.
52. Voor het tarwe- en roggemeel, mitsgaders voor het harde van rogge of tarwe gebakken
scheepsbrood en scheepsbeschuit, dat in eene hoeveelheid van vijf honderd ponden en
daarboven, op behoorlijk consentbiljet aan de zeezijde of langs de rivieren naar buiten ‘s lands
voor handel, en niet voor verbruik aan boord, wordt uitgevoerd, zal teruggave verleend
worden van den betaalden accijns met den aankleve van dien.
Nog zal gelijke teruggave verleend worden voor het voorschreven meel en brood, hetzij hard
of week, hetwelk mede op behoorlijk consentbiljet, in eene hoeveelheid van niet minder dan
een honderd vijf en twintig ponden, als victualie of levensmiddel aan boord wordt ingenomen
in de uitgaande zeeschepen, of wel in eene hoeveelheid van niet, minder dan vijftig ponden
wordt uitgeslagen en uitgevoerd ten verbruike aan boord gedurende de reis der schepen,
varende ter Groenlandsche, Straat-Davische, IJslandsche en Groote Visscherijen, waaronder
mede zullen begrepen zijn de groote schuiten, uit plaatsen aan zee of van de zeestranden
varende, die een gaffelzeil, bramzeil en topzeil gebruiken, en, ten minste met vijf koppen
bemand, éénmaal in het jaar in diep water ten haring varen, alsmede alle zoodanige schepen
en vaartuigen welke, met vijf koppen of meer bemand, enkel ter visscherij en geenszins tot
andere einden tevens worden uitgerust.
53. De teruggave van den accijns volgens het laatst voorgaande artikel, zal geschieden op
vertoon en tegen intrekking van quitantie van betaalden accijns, niet ouder zijnde dan drie
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maanden vóór de dagteekening van het consent-biljet tot uitvoer, en in hoofdsom berekend
worden over elke honderd ponden als volgt:
Ongebuild tarwemeel, een gulden en drie en negentig centen.
Ongebuild speltemeel, een gulden en vier en vijftig centen.
Gebuild tarwemeel, twee gulden en zes en veertig centen.
Gebuild speltemeel, een gulden en negentig centen.
Roggemeel, vijftig centen.
Week tarwebrood, een gulden en vijftig centen.
Week speltebrood, een gulden en twintig centen.
Week roggebrood, veertig centen.
Hard scheepsbrood van tarwe, twee gulden en vijf en twintig centen.
Hard scheepsbrood van spelt, een gulden en tachtig centen.
Hard scheepsbrood van rogge zestig centen.
En voor het hard scheepsbrood dat gebakken is van gemengd tarwe- en speltemeel, even
zooveel als van het harde speltebrood, en van gemengd tarwe- of speltemeel en roggemeel,
even zooveel als van het harde roggebrood.
Het meel en brood van Egyptische rogge wordt met rogge, en dat van Turksche tarwe met
tarwe gelijk gesteld, in alles wat de teruggave van den accijns betreft.
Wij behouden Ons voor om eene grootere teruggave toe te staan voor het meel, tot
buitenlandsche verzendingen bestemd, in evenredigheid van den daarvan betaalden accijns, in
aanmerking genomen zijnde de bijzondere bewerking, welke zoodanige verzendingen mogten
vereischen.
ACHTSTE AFDEELING.
Algemeene en bijzondere bepalingen.
54. Niemand zal mogen hebben of gebruiken eeenigen heimelijken molen, waardoor wordt
verstaan elke koren-, mout- of pelmolen welke niet aan de administratie is opgegeven, of
welks bezitter zich niet onderworpen heeft aan de bepalingen voor de eigenaars of gebruikers
van molens, bij deze wet vastgesteld, en zulks op verbeurte eener boete van vier honderd
gulden, telkens bij bevonden onwettig bezit of gebruik van zoodanigen molen.
Evenmin zal iemand mogen vervaardigen, hebben, gebruiken of vervoeren eenigen quaren of
handmolen of ander werktuig, hetwelk bekwaam is, of in het kort bekwaam gemaakt kan
worden, tot het malen of breken van graan; een of ander mede op verbeurte van gelijke boete
als voren, onverminderd de verbeurte van den quaren, handmolen of het werktuig, welke na
behoorlijk te zijn verzegeld, dadelijk, door de beambten onder de bewaring van den ontvanger
zal worden gesteld.
De administratie zal nogtans bevoegd zijn, om onder de vereischte bepalingen en
voorwaarden de vervaardiging van de bedoelde quarens, handmolens of werktuigen te
gedoogen, tot vooraf door haar veroorloofd gebruik in zoodanige, in dezen accijns niet
betrokkene, fabrijken, trafijken, of bedrijven, welke dezelve niet kunnen ontberen.
55. Wij zullen in zoodanige oorden ten platten lande, alwaar het zoogenaamde mengzaad, of
masteluin mogt worden geteeld (dat is tarwe, rogge of spelt onder elkander of wel vermengd
met andere onbelaste granen en alzoo onder elkander gezaaid), het bedrag van den accijns
voor het mengzaad, na geraadpleegd te hebben de provinciale Staten, zoodanige regelen, dat
dezelve in verband staat tot de hoeveelheid belaste granen, welke zich, onder het mengzaad
bevinden.
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56. Wij behouden Ons voor, om in zoodanige steden alwaar zulks voegzaam geschieden kan,
de invordering van den accijns op het verlangen der plaatselijke besturen, aan de stedelijke
beambten te kunnen opdragen, onder het toezigt en bestuur van de algemeene administratie,
en op den voet van ‘s Rijks wetten.
57. In die gemeenten ten platten lande, alwaar de lantoren der ontvangers op meerderen
afstand dan ééne nederlandsche mijl van de korenmolens verwijderd zijn, zullen de
ontvangers of derzelver gemagtigden verpligt zijn om, onverminderd de gewone kantooruren, te zitten tot het afgeven van biljetten, zoo wel te hunnen kantore op de zondagen
gedurende twee, door het hoofd van het plaatselijk bestuur te bepalen, uren, als bij of in den
omtrek van den molen, op zoodanige andere dagen in de week en uren, als aan hen, op de
voordragt der gemeentebesturen of der Gedeputeerde Staten, door de administratie zullen
worden voorgeschreven, ten einde hierdoor aan de ingezetenen het meest mogelijke gerijf
worde gegeven.
58. De bepalingen aangaande het onderzoek en de peiling der beambten, voorkomende in art.
25, tot en met art. 29 dezer wet, zijn, wat het gemalen belast graan betreft, mede toepasselijk
op alle zoodanige huizen of gebouwen als, hoezeer niet bewoond door een molenaar of
molenaars knecht, mogten zijn gelegen binnen den afstand van vijftig ellen in beslotene
steden en een honderd en vijftig ellen in opene plaatsen, nabij eenigen molen, met dien
verstande nogtans, dat de bewoners van zoodanige huizen en gebouwen kennelijk en in
verband met de handelingen des molenaars, aanleiding zullen moeten hebben gegeven tot het
vermoeden van dezelve te doen dienen tot berging van specie, aan de belasting onttrokken.
Het al of niet met andere specie vermengd meel van belast graan, hetwelk, in dezelve boven
de hoeveelheid van tien ponden, en door geene deugdelijke biljetten gedekt mogt worden
bevonden, zal worden in beslag genomen en verbeurd verklaard.
Het onderzoek zal in deze huizen en gebouwen wijders niet mogen plaats hebben, dan op last
van een der hoofdambtenaren, geen minderen rang hebbende dan dien van controleur, en zal
daarvan steeds, en hetzij al of niet van eenige bekeuring achtervolgd, door de beambten
moeten worden opgemaakt proces-verbaal, bevattende mede omstandig de redenen, waarop
hun vermoeden van sluikerij is gegrond geweest, en van hetwelk een afschrift aan den
gebruiker van het onderzochte pand moet worden gelaten.
59. Geen meel van tarwe, spelt of rogge, het zij ongemengd, het zij onder elkander of met
ander meel vermengd, zal boven de hoeveelheid van tien ponden mogen worden vervoerd,
tenzij begeleid door een behoorlijk accijnsbiljet, of ander, ingevolge artikelen 2, 6, 17, 33, 42
en 52 dezer wet, gevorderd biljet, op verbeurte eener boete, gerekend tegen een gulden van
elk pond der partij meel, welke zonder zoodanig accijns- of consentbiljet, of niet voorzien van
het vereischte accijns- of consentbiljet, mogt worden vervoerd; zullende in het bijzonder, als
een onvoldoend biljet worden aangemerkt, zoodanig accijnsbiljet, hetwelk mogt worden
bevonden nog te zijn voorzien van de strook no. 2 in de vijfde zinsnede van artikel 22
vermeld.
Evenmin zal, op gelijke boete, eenig meel van gemouten graan, in welk eene hoeveelheid ook,
mogen worden vervoerd, ten zij voorzien van het daartoe ingevolge art. 6 vereischte
consentbiljet.
Een of ander behalve de verbeurte van het vervoerd wordende meel zelve.
Insgelijks zal verbeurd zijn al zoodanig meel hetwelk, buiten de gebouwen of erven, in de
artikelen 25 en 58 genoemd, onvoorzien van het vereischte biljet, mogt gevonden worden, op
straten, wegen, landerijen, of andere dergelijke algemeene of bijzondere ongebouwde
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eigendommen, boven en behalve de boete, te verbeuren door den eigenaar, indien dezelve
bekend mogt zijn.
60. Ingeval eene of andere der bepalingen van art. 4, 9 en art. 59, door eenen molenaar,
brander, brouwer, azijnmaker, stijfselmaker, bakker of meelverkooper, mogt zijn overtreden,
zal de zoodanige deswege verbeuren het dubbel der boete op de overtreding gesteld, met dien
verstande nogtans dat de strafbepalingen vervat in de 8ste zinsnede van het genoemde artikel
in haar geheel blijft.
61. Overal in deze wet, waar de boete is geregeld volgens het bedrag van het graan of meel,
zullen ten aanzien van het belaste, de hoeveelheden beneden de vijf ponden voor vijf ponden,
en met opzigt tot het onbelaste de hoeveelheden, beneden een schepel voor een schepel;
boven een schepel tot beneden een half mud voor een half mud; en boven een half mud tot
beneden een mud voor een geheel mud, geworden gerekend.
NEGENDE AFDEELING.
Collectief zegel.
62. Het collectief zegel op de quitantien van betaalden accijns zal bedragen tien ten honderd
van dien accijns.
Het zegel voor de consentbiljetten die tot den vervoer benoodigd en aan dat zegel
onderworpen zijn, zal bedragen voor elk consentbiljet vijf centen; zullende deze biljetten vrij
van zegel zijn, in het geval dat de partij niet meer bedraagt dan vijftig ponden belast graan of
meel van belast graan of brood, of niet meer dan vijf schepels onbelast graan of meel van
hetzelfde graan.
63. Al de bovengemelde bepalingen zullen worden in werking gebragt met den eersten Mei
1833.
Wij behouden Ons voor om een aanpeil te gelasten van den voorraad meel van belast graan,
op het gemelde tijdstip in het Koningrijk aanwezig, en hetzelve voor den accijns te doen
aanslaan, alsmede om de noodige maatregelen te nemen ter voorkoming van ontduiking van
den accijns op dit voorwerp door middel van buitengewone inslagen.
64. In zoodanige grensdistricten of grensgemeenten, waar zulks zal blijken ten algemeenen
nutte of ten gerijve der ingezetenen te kunnen strekken, zal door Ons, op verlangen of met
toestemming der provinciale staten, de heffing van den accijns op het gemaal bij wege van
uitkoop of admodiatie worden ingevoerd.
Het gezamenlijk bedrag van den jaarlijkschen aanslag zal zich regelen naar het doorgaande
huisselijke gebruik van tarwe, rogge of spelt, in verband met het beloop van den accijns
deswege, zoodanig echter, dat het voorschreven bedrag voor de hoofdsom van den accijns
nimmer zal mogen te boven gaan de berekening een gulden en zestig centen per hoofd van de
bevolking van het district of de gemeente en dat de hoofdelijken omslag, tot vinding van
hetzelve bedrag niet meer zal mogen beloopen dan drie gulden voor iedere ziel des
huisgezins.
Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriele
departementen, autoriteiten, kollegien en ambtenaren aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.
Gegeven te ‘s Gravenhage, den 29 Maart des jaars 1833, van Onze regering het twintigste.
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WILLEM.
Van wege den Koning,
J. G. DE MEIJ VAN STREEFKERK.
Uitgegeven den zevenden April 1833.
De Secretaris van Staat,
J. G. DE MEIJ VAN STREEFKERK.

STAATSBLAD VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
(No. 5.) BESLUIT van den 4 April 1833, houdende een reglement op den aanpeil van het
gemaal.
Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz., enz., enz.;
Gelet op de wet van den 29 Maart ll. (staatsblad no. 3), waarbij is vastgesteld eene belasting
van accijns op het gemaal;
Willende, naar aanleiding van het slot van artikel 63 dier wet, de noodige maatregelen nemen,
zoo ter verzekering van den accijns, wegens den voorraad meel van tarwe, rogge of spelt, als
ter voorkoming, dat de belasting daarop, door middel van buitengewone in- of uitslagen,
worde verkort;
Op de voordragt van Onzen Minister van Financien, van den 26 Maart ll.,
Den Raad van State gehoord,
Hebben goedgevonden en verstaan, ten voorschreven einde het reglement vast te stellen,
hetwelk aan dit besluit is gehecht.
Onze Minister Van Financien is belast met de uitvoering dezes, hetwelk in het staatsblad zal
worden geplaatst.
Gegeven te ‘s Gravenhage, den 4 April des jaars 1833, en van Onze regering het twintigste.
WILLEM.
Van wege den Koning,
J. G. DE MEIJ VAN STREEFKERK.
Uitgegeven den negenden April 1833.
De Secretaris van Staat,
J. G. DE MEIJ VAN STREEFKERK.

REGLEMENT aangaande den te doenen aanpeil van het gemaal, uit krachte van artiket 63 der
wet van den 29 Maart 1833, (staatsblad n°. 3).
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Art. 1.
Alle meel van tarwe, rogge of spelt, welke door eenig brood-, koek- of beschuitbakker,
meelverkooper, of in meel van tarwe, rogge of spelt neringdoende persoon, in zijne woning,
winkel, pakhuizen, kelders, loodsen, schuren of andere bergplaatsen op den dertigsten April
1833, het zij voor eigene rekening, het zij voor rekening van een ander, mogt worden bezeten
of beheerd, of tot eenig einde mogt zijn opgeslagen, zal voor den accijns in aanslag worden
genomen.
De accijns in hoofdsom zal voor elke honderd ponden bedragen:
Voor ongebuild tarwemeel, twee gulden.
,,
,,
speltmeel, een gulden en zestig centen.
,, gebuild tarwe-meel, twee gulden en zes en veertig centen.
,,
,, speltmeel, een gulden en zeven en negentig centen.
,,
,, roggemeel, zestig centen.
meerdere of mindere hoeveelheid, naar evenredigheid.
Zullende het tarwemeel, gemengd met spelt- of roggemeel, als tarwemeel, het speltmeel,
gemend met roggemeel als speltmeel worden beschouwd.
Het meel van Egyptische rogge wordt met roggemeel, en dat van Turksche tarwe met
tarwemeel in alles wat den accijn betreft, gelijk gesteld.
In die gemeenten alwaar tot en met den 30 April voornoemd, eene belasting op het gemaal,
naar plaatselijke verordeningen, is geheven, zullen de gemeente-opcenten, waarvan de
heffing, boven den rijksaccijns, na gezegden dag, aan de besturen is vergund, niet berekend
worden over den accijns, overeenkomstig het tegenwoordig artikel verschuldigd.
Art. 2.
De in het voorgaande artikel opgenoemde trafikanten en handel- of neringdoende lieden zijn
verpligt om, vóór middernacht van den dertigsten April 1833, aan den ontvanger belast met de
inning van ‘s rijks accijns op het gemaal, of, bij ontstentenis van dezen, aan den ontvanger der
accijnsen over hunne gemeente, eene schriftelijke opgave te doen van de hoeveelheid meel, in
gewigt en soort, waarvan zij den accijns, volgens dat artikel, zijn verschuldigd, en zulks met
bijzondere aanduiding van het huis, de winkel, pakuis of de andere bergplaatsen, alwaar de
partij is gelegen.
Van het doen dezer aangifte zijn slechts uitgezonderd diegenen hunner, wier voorraad van
meel niet meer dan dertig ponden van elke soort der belastbare specien mogt bedragen.
Ter vermijding van alle misvatting zal aan den aangever een bewijs van aangifte door den
ontvanger worden uitgereikt.
Art. 3.
De branders, brouwers azijnmakers en stijfselmakers zullen gehouden zijn gelijke aangifte, als
voren te doen, van hunnen voorraad gemalen mout en meelspecien, hoe ook genaamd, op
boven gemeld tijdstip, het zij ten dienste hunner fabrijken in dezelve of de daartoe behoorende
bergplaatsen, het zij in hunne woningen, wanneer aldaar de voorraad meer dan dertig ponden
mogt bedragen, aanwezig, mitsgaders de hoeveelheid, voor het belaste in gewigt, en het
onbelaste in maat, en de soort van graan, hetwelk zich alsdan nog op hunnen eigen molen
mogt bevinden of door hun op eenigen anderen koren- of moutmolen mogt zijn bezorgd om
aldaar te worden gemalen, met opgave tevens van zodanigen molen.
Eveneens zullen de korenmolenaars en moutmolenaars aangifte moeten doen van de
hoeveelheid en soort van het harde graan en ongebroken mout, en van het meel en gebroken
mout, hetwelk op het meergenoemde tijdstip op hunnen molen, molenhuis, molenwerf, voerof vaartuig, schuren, loodsen en andere bergplaatsen, of wel in hunne van den molen
afgescheidene woning, voorhanden mogt wezen, met vermelding van den fabrikant, trafikant
of anderen persoon, ten wiens name het graan of mout aldaar ter maling is gebragt, of aan
wien het gemalene behoort.
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Voor elke als voren aangegevene partij graan, mout of meel zal een afzonderlijk bewijs aan
den aangever door den ontvanger worden uitgereikt, hetwelk moet dienen om dezelve hij
onderzoek of peiling in de fabrijk of aan den molen, of daartoe behoorend locaal te dekken, en
dus ook als zoodanig zal worden beschouwd het accijns- of consent-biljet, het geen daartoe
volgens de wet op het gemaal van den 29 Maart 1833 (staatsblad no. 3) anderzins mogt
worden vereischt, te vervangen tot het tijdstip dat hetzelve te dien einde kunne worden
verwisseld tegen het benoodigde accijns- of consent-biljet zelve, het geen door den ontvanger
over de gemeente der ligging van fabrijk, of den molen, op de aanvrage van den
belanghebbende of den molenaar, zal woren afgegeven, en bij den vervoer van het gemalene
tot dekking daarvan, ingevolge artikel 9 der gezegde wet, moet strekken.
De stijfselmakers zullen van den accijns, wegens den bij hun bevonden voorraad betaald,
teruggave kunnen genieten, behoudens de toepassing daarop van de slotbepaling van artikel 3
der wet.
Art. 4.
De accijns zal niet verschuldigd zijn wegens den voorraad van meel voor de mesting of
voeding van het vee, op de stallen of in de weide bestemd, en als zoodanig aangegeven, mits
hetzelve meel voor het inleveren der aangifte door of onder het opzigt van een beambte der
administratie met droog zand in eene hoeveelheid van twee en een half pond, gerekend voor
elke honderd ponden meel, zij vermengd; zullende de beambte van dit zijn verrigte doen
blijken op den rug der aangifte, welke de belanghebbende hem tot dat einde zal moeten
overhandigen.
Art. 5.
Onverminderd de bevoegdheid tot het onderzoek en de peiling hij de bijzondere wetten op de
accijnsen en de algemeene wet voor de heffing der regten van in- uit- en doorvoer aan de
ambtenaren der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen, toegekend, en de
bepalingen, te dien aanzien in gemelde wetten vervat, zullen dezelve ambtenaren het regt
hebben om gedurende de maand Mei eerstkomende, den volgens het tegenwoordig reglement
aangegeven voorraad van meel te onderzoeken en aan te peilen, in de gebouwen, pakhuizen,
zolders, loodsen, schuren en in of op alle andere plaatsen, alwaar de personen in artikel 1 en 3
vermeld dezelve, overeenkomstig hunne aangifte, mogten hebben geborgen of opgeslagen.
Weigering of verhindering van het onderzoek, of der peiling zal gestraft worden volgens
gezegde algemeene wet.
De ambtenaren zullen niet alleen voorzien moeten zijn van hunne commissie, maar ook van
de aangifte zelve of kopijen of extracten van dien, voor zoo verre die aangiften gedaan zijn.
Art. 6.
Aan het onderzoek of de peiling der ambtenaren zijn onderworpen al de woningen, fabrijken,
trafijken, pakhuizen, kelders, schuren of andere bergplaatsen der personen in art. 1 en 3
vermeld, en zulks, het zij, zij al of niet, eene aangifte ,volgens artikel 2 mogten hebben
gedaan.
Te dien aanzien zullen toepasselijk zijn de bepalingen van artikel 7 tot en met artikel 12
hierna volgende.
Art. 7.
Wanneer bij de opneming minder meel van tarwe, spelt of rogge mogt worden gevonden dan
de aangegevene hoeveelheid, zal de aangever desniettemin van zijne geheele aangifte
behoudens de korting hierna in artikel 12 vermeld, verantwoordelijk zijn, ten zij hij het tekort
mogt kunnen dekken door eene quittantie van accijns, volgens artikel 1 van dit reglement
betaald, of wel met een voldoend bewijs van aflevering, en dat de kooper alzoo eene nadere
aangifte voor het bedrag van dat tekort heeft gedaan.
Art. 8.
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Bij bevinding als voren van eene meerdere hoeveelheid niet zijnde gedekt door bewijs van
inslag, overeenkomstig artikel 11 van dit reglement, zullen, onverminderd de verpligting van
en aangever tot de betaling van den accijns, voor die meerdere hoeveelheid, bovendien in de
navolgende gevallen strafbepalingen worden toegepast, en mitsdien, wanneer het verschil
tusschen de aangifte en de bevinding bedraagt boven de twee, doch beneden de vier ten
honderd eene boete van tien tot vijf en twintig gulden; vier ten honderd doch beneden de zes
ten honderd eene boete van vijf en twintig tot vijftig gulden; - zes ten honderd doch beneden
de acht ten honderd, eene boete van vijftig tot vijf en zeventig gulden; en acht ten honderd en
daarboven, eene boete van honderd gulden, benevens eene gevangenisstraf van ten langste
veertien dagen.
Art. 9.
De beambten zullen van hunne ontdekking kennis geven aan den aangever, en wanneer een of
ander juist of wel de verzwegene hoeveelheid, niet meer bedraagt dan twee ten honderd van
de aangegevene, zullen zij de aangifte en het deswege aan den belanghebbende uitgereikt
bewijs afteekenen, met vermelding, in het laatste geval, van de bevondene meerdere
hoeveelheid, terwijl zij, bij bevinding dat de verzwegene hoeveelheid meer dan twee ten
honderd van de aan gegevene bedraagt, behoorlijk procesverbaal van bekeuring, naar gelang
dier hoeveelheid volgens artikel 8, tegen den aangever zullen opmaken.
De afgeteekende aangiften worden door hen aan den ontvanger terugbezorgd.
Art. 10.
In geval er bij enig in art. 1 en 3 opgenoemd persoon, die mogt hebben nagelaten eenige
aangifte te doen, een voorraad van meer dan dertig ponden meel van tarwe, spelt of rogge
mogt worden bevonden, zal deze overtreder, onverminderd zijne verpligting tot betaling van
den accijns, wegens zijnen ganschen voorraad vervallen in eene boete van een honderd
gulden, boven en behalve eene vaste gevangenisstraf van veertien dagen.
Art. 11.
Degene, welke zijnen voorraad door eenen naderen inslag, gedurende de maand Mei
eerstkomende, mogt willen vermeerderen, zal dezen inslag kunnen dekken, het zij door een
biljet, eigenhandig geteekend door dengenen, die hem de goederen heeft afgeleverd, en
bekrachtigd, door den ontvanger, onder wiens kantoor de afleveraar de aangifte van zijnen
voorraad heeft gedaan, of wel door eene quittantie van betaalden accijns, volgens artikel 1 van
dit reglement of artikel 5 der wet van den 29 Maart 1833 (staatsblad. no. 3), ten zijnen name
afgegeven.
Art. 12.
Na verloop der maand mei, zullen de rekeningen wegens al het aangegevene of bevondene
meel, en dus, het zij deszelfs voorraad al dan niet door de beambten is onderzocht, aan den
belanghebbenden worden uitgereikt.
Op den aangegeven voorraad zal in deze rekening worden gekort, en den belanghebbenden
geleden eene hoeveelheid van dertig ponden, te berekenen over elke soort van dien voorraad.
Zij zullen verpligt, zijn binnen veertien dagen, na het bekomen der rekening, den accijns,
immers voor zoo verre dezelve, volgens het slot van artikel 3 niet bereids voldaan, of de
belanghebbende als brander, brouwer of azijnmaker deswege niet reeds in rekening
gedebiteerd mogt zijn, volgens artikel 1 van dit reglement aan te zuiveren.
Art. 13.
De bepalingen waaraan de bakkers en meelverkoopers, volgens het tegenwoordig reglement,
onderworpen zijn, zullen mede toepasselijk wezen op elk particulier persoon, in wiens bezit,
of onder wiens beheer, zich, op den dertigsten April aanstaande, zou mogen bevinden eene
hoeveelheid van meer dan dertig ponden van elke soort der belastbare specien, met deze
uitzondering nogtans, dat het onderzoek der beambten niet zal kunnen plaats hebben, dan met
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inachtneming van hetgeen in artikel 14 is voorgeschreven, en dat dezelve bepalingen niet
zullen werken in zoodanige grensdistricten of gemeenten, als door Ons tot de admodiatie voor
den accijns op het gemaal, zullen zijn toegelaten, behoudens de verpligting der aldaar
gevestigde branders, brouwers en azijnmakers, tot het doen der aangifte van hunnen voorraad,
in artikel 3 vermeld, in de toepassing daarop der voorschriften van hetzelve artikel.
Art. 14.
De gebouwen of bergplaatsen, niet hehoorende tot die in artikel 6 van dit reglement
opgenoemd, en alwaar de ambtenaren vermoeden dat heimelijke inslagen van meergenoemd
meel, tot ontduiking van en accijns, hebben plaats gegrepen, zullen, na komene toestemming
van den arrondissementsinspecteur, in de plaats van deszelfs residentie, of van den controleur
in de overige plaatsen, en dáár waar de controleur niet aanwezig mogt zijn, van den ontvanger
der accijnsen, mede aan het onderzoek der beambten onderworpen zijn, mits deze zijn
bijgestaan door een lid van het gemeentebestuur of een commissaris van policie, daartoe door
den voorzitter van hetzelve belast.
De voorzitter van het gemeentebestuur moet den bijstand tot het doen van het onderzoek op
de eerste aanvrage van den inspecteur, controleur of ontvanger terstond verleenen.
Goedgekeurd bij ‘s Konings besluit van den 4den April 1833 (staatsblad no. 5).
Mij bekend,
De Secretaris van Staat,
J. G. DE MEIJ VAN STREEFKERK.

STAATSBLAD VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
(No. 56.) BESLUIT van den 13 Augustus 1833, vaststellende het Reglement nopens de
heffing van den accijns op het gemaal, bij wege van uitkoop of admodiatie in grens-districten
of grens-gemeenten.
Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz., enz., enz.;
Gezien het rapport van Onzen Minister van Financien van den 13 April ll. no. 74/829, omtrent
het ontwerp van Reglement nopens de heffing van den accijns op het gemaal bij wege van
uitkoop of admodiatie in grens-districten of grens-gemeenten, naar aanleiding van art. 64 der
Wet van den 29 Maart 1833 (staatsblad no. 3);
Den Raad van State gehoord (advies van den 22 April 1833, no. 15);
Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Financien van den 10 dezer no. 101/1345;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Het reglement nopens de heffing van den accijns op het gemaal bij wege van uitkoop of
admodiatie, in grens-districten of grens-gemeenten, vast te stellen zoodanig als hetzelve aan
dit Besluit is gehecht.
Onze Minister van Financien is belast met de uitvoering van het tegenwoordig Besluit,
hetwelk, met het daarbij behoorende Reglement, in het Staatsblad zal worden geplaatst.
‘s Gravenhage, den 13 Augustus 1833.
WILLEM.
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Van wege den Koning,
J. G. DE MEIJ VAN STREEFKERK.
Uitgegeven den negentienden Augustus 1833.
De Secretaris van Staat,
J. G. DE MEIJ VAN STREEFKERK.
REGLEMENT nopens de heffing van den accijns op het gemaal bij wege van uitkoop of
admodiatie, in grens-districten en grens-gemeententen, naar aanleiding van art. 64 der Wet
van den 29 Maart 1833 (staatsblad no. 3).
Artikel 1.
Het Koninklijk besluit waarbij de admodiatie op het gemaal voor het district of de gemeente
wordt toegestaan of vastgesteld, zal den aanslag dier admodiatie vermelden in hoofdsom.
Artikel 2.
De hoofdsom zal worden vermeerderd met het bedrag der opcenten voor het Syndicaat en met
tien ten honderd voor het collectief zegel.
Een tiende gedeelte van den geheelen aanslag zal strekken als een fonds tot dekking der
oninvorderbare posten, het zij wegens onvermogen der belastingschuldigen het zij ten gevolge
van verkeerden omslag, zoodanig dat slechts negen tiende gedeelten van het gezamenlijk
bedrag aan het rijk zal behoeven te worden opgebragt.
Het voorschreven tiende gedeelte zal tot een districts- of gemeente-fonds bestemd worden; het
overschot, na dekking der oninvorderbare posten, zal blijven ter beschikking van de
Gemeente-besturen.
Artikel 3.
Onverwijld na het ontvangen van het Koninklijk besluit, in artikel 1 vermeld, gaan
Gedeputeerde staten der provincie, in het geval dat de administratie een district betreft, over
tot het omslaan van den aanslag over al de geadmodieerde gemeenten van zoodanig district,
daarbij tot algemeenen regel der verdeeling nemende de bevolking, het verbruik van belaste
graansoorten, en het meerdere of mindere vermogen dier gemeenten.
Artikel 4.
Voor zoo ver het bestuur eener geadmodieerde gemeente van het district zich door den
voormelden aanslag bijzonder mogt bezwaard achten, zal het deszelfs beklag deswege, in de
eerste plaats, bij Gedeputeerde staten inbrengen, en, in dezer beschikking niet kunnende
berusten, zich aan Ons kunnen wenden. Voor zoo ver de aanslag eener gemeente, hetzij door
Gedeputeerde staten, hetzij door Ons, dien ten gevolge mogt worden verminderd, zal het
bedrag dezer vermindering aan de gemeenten worden te goedgedaan uit het fonds, het district
aankomende, voor zoo ver hetzelve niet tot dekking van het te kort op de aanslagen der
gemeenten, door oninbare posten veroorzaakt, zal zijn gebezigd, en, bij ongenoegzaamheid
daarvan, uit een aanslag van het district over het volgende jaar, waarbij alsdan de daartoe
vereischte som zal worden gevoegd, en met dezelve over alle de gemeenten omgeslagen.
Artikel 5.
De aanslag der gemeente bij het Plaatselijk bestuur ontvangen zijnde, zal door hetzelve
onverwijld ter kennisse van den Raad der gemeente worden gebragt, ten einde te overwegen
op welke wijze de opgelegde som in het meeste belang der gemeente kan worden opgebragt.
Artikel 6.
Bijaldien de admodiatie, geheel of gedeeltelijk, uit de bestaande gewone of buitengewone
inkomsten der gemeente kan worden bestreden, zal daarvan onverwijld door het Gemeentebestuur kennis worden gegeven aan Gedeputeerde staten, met aanwijzing van het bedrag der
inkomsten van de mogelijkheid om daaruit al de gewone, buitengewone en bijzondere
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uitgaven der gemeente te bestrijden, en alzoo met oplevering van het bewijs, dat het
overschietende bedrag voldoende is ter betaling, geheel of gedeeltelijk van den aanslag der
gemeente in de admodiatie.
Artikel 7.
Ingeval het bedrag van de admodiatie der gemeente of niet of slechts gedeeltelijk op de
voorgemelde wijze wordt gevonden, zal de som der admodiatie, of het ontbrekende aan
dezelve, over de ingezetenen worden omgeslagen, en bij dien omslag tot algemeenen regel der
verdeeling genomen de bevolking, het verbruik van belastte graansoorten, en het meerdere of
mindere vermogen der belastingschuldigen, daarbij in het oog houdende, dat de volstrekt
onvermogenden volgens het Koninklijk besluit van den 4 October 1816 (staatsblad no. 54),
niet worden aangeslagen.
Artikel 8.
Ten einde alle de ingezetenen, welke niet volstrekt tot de onvermogenden behooren, hun
aandeel in de belasting dragen, zal het Gemeente-bestuur een rooster maken, in
onderscheidene klasse verdeeld, in welke de ingezetenen worden gerangschikt, om vervolgens
in evenredigheid van het aantal personen, uit welk derzelver huisgezin bestaat, te worden
aangeslagen.
De laagste klasse zal kunnen worden bepaald een cent in de maand, of twaalf centen in het
jaar per hoofd.
De daarop volgende klasse op een en een halven cent of twee centen per maand en zoo
vervolgens telkens opklimmende met zes of twaalf centen in het jaar tot aan zestig centen, en
vervolgens opklimmende met twaalf of meerder centen: des echter dat de aanslag in de
hoogste klasse de som van drie gulden in hoofdsom niet te boven ga.
Artikel 9.
Het Gemeente-bestuur zal tot het doen van de omslag overgaan in de eerste vijftien dagen van
de maand November van het jaar, hetwelk de admodiatie voorafgaat, en voor zoo verre
dezelve in den loop van het jaar mogt worden toegestaan, binnen acht dagen nadat het besluit
tot deszelfs kennis is gebragt.
Het kohier van den omslag, door het gemeente-bestuur ontworpen, wordt door hetzelve
gedurende veertien dagen ter visa gelegd, ten einde degenen welke zich door hunnen aanslag
zouden mogen bezwaard achten in de gelegenheid te stellen om binnen dien tijd aan hetzelve
bestuur hunne bezwaren in te brengen, ten gevolge van deze bezwaren of anderzins, zullen
door het gemeente-bestuur zoo danige veranderingen in het kohier worden gebragt, als billijk
zullen worden gevonden, waarna hetzelve bij dat bestuur vastgesteld en aan de Gedeputeerde
staten ter goedkeuring zal worden gezonden.
Artikel 10.
De ingezetenen welke vermeenen mogten op het goedgekeurde kohier verkeerd of te hoog
aangeslagen te zijn, zullen de bevoegdheid hebben hunne klagten of bezwaren schriftelijk op
een ongezegeld papier aan Gedeputeerde staten in te dienen, binnen ééne maand na de
ontvangene kennisgeving van hunnen aanslag, doch dienonverminderd tot de betaling gehouden zijn.
Artikel 11.
De door de Gedeputeerde staten te verleenen ontheffingen en verminderingen zullen
goedgemaakt worden uit het fonds voor oninbare posten, aan de gemeenten toegestaan.
Artikel 12.
De aanslag der ingezetenen zal door hen bij maandelijksche termijnen worden opgebragt, en
wel zoodanig, dat vóór het einde van iedere maand een twaalfde gedeelte van den aanslag van
het geheele jaar betaald zij; zullende de nalatige schatpligtigen worden vervolgd op den voet
en de wijze vastgesteld bij de Wet van den 29 April 1819 (staatsblad no. 15).
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Artikel 13.
Maandelijks zal een twaalfde gedeelte van het bedrag der aan het Rijk aankomende 9/10 van
de admodiatie, door de zorg van het Gemeente-bestuur, bij den Rijks ontvanger over de
gemeente moeten worde gestort, en wel voor of uiterlijk op den derden dag der daarop
volgende maand.
De Gemeente-ontvanger zal, ten genoege der hoofd-administratie, behoorlijke zekerheid
stellen wegens de bij hem ontvangen wordende 9/10, het Rijk aankomende, welke echter,
onder bewilliging van het Gemeente-bestuur, zal kunnen bestaan in de wijziging van zijnen
borgtogt als gemeente-ontvanger, immer voor zoo ver dezelve toereikend mogt beschouwd
worden.
Bij gebreke aan eene geregelde overstorting der verschenen termijnen, is de Rijks-ontvanger
over de gemeente bevoegd en verpligt daarvan, op de gewone wijze, kennis te geven aan den
Gouverneur der Provincie, ten einde deze, door gepaste maatregelen, kunne zorgen, dat het
Gemeente-bestuur aan deszelfs verpligting voldoe.
Artikel 14.
De brouwers, branders en azijnmakers in de geadmodieerde gemeenten zullen gehouden zijn
zich voor het graan, dat zij ten gebruike hunner fabrijken doen malen, te voorzien van een
consent-biljet, overeenkomstig artikel 6 der Wet op het gemaal van den 29 Maart 1833
(staatsblad no. 3), af te geven door den Rijks-ontvanger hunner gemeente.
Met uitzondering eener hoeveelheid van 5 ponden meel van tarwe, spelt of rogge, berekend
voor elk dezer specien voor huisselijk gebruik, zullen zij met behoorlijke biljetten, op den
voet en de wijze vermeld in de eerste zinsnede van artikel 38 derzelve Wet, moeten dekken
allen hunnen verderen voorraad van meel, als welken zij, ingevolge de bijzondere wetten op
het binnenlandsch gedisteleerd en de binnenlandsche bieren en azijnen, moeten
verantwoorden.
Bijaldien deze fabrikanten een eigen moutmolen op het geadmodieerde grondgebied hebben,
het zij binnen of buiten het lokaal hunner fabriek gelegen, zal de bepaling van artikel 39 der
genoemde Wet op hen mede toepasselijk wezen.
Artikel 15.
De korenmolenaars in de geadmodieerde gemeenten zijn mede onderworpen aan de
bepalingen van de eerste en tweede zinsneden van artikel 10 en van artikel 11 (voor zoo verre
betreft de bij hen in dienst zijnde knechts) der Wet op het gemaal van den 29 Maart 1833
(staatsblad no. 3); en zal mede op hen toepasselijk zijn de bepaling van artikel 324 der
algemeene Wet nopens de heffing der regten van in-, uit en doorvoer en van de accijnsen, van
den 26 Augustus 1822 (staatsblad no. 38).
Artikel 16.
Wanneer een molenaar van eene geadmodieerde gemeente tarwe, spelt of rogge, of daarmede
gelijk staande granen, voor een persoon in eene niet-geadmodieerde gemeente woonachtig, en
volgens dezes gedane aangifte, zal malen, zal de molenaar, wat betreft de afgegevene
quitantie van betaalden accijns, en dubbel van dien, of wel het consent-biljet, gehouden zijn
zich te gedragen naar de bepalingen van artikel 21 en 22 der Wet van den 29 Maart 1833
voornoemd, en zullen voorts op hem, in dat geval, toepasselijk wezen de bepalingen van
artikel 12, 13 en 23 derzelve wet.
Wanneer de voorschreven granen met des molenaars voer- of vaartuig of lastdier worden
afgehaald, of het daarvan gekomen meel te huis gebragt, zullen gedurende den vervoer op het
niet-geadmodieerde grondgebied bovendien toepasselijk zijn alle de bepalingen van artikel 24
derzelve wet.
Artikel 17.
Geen brood, beschuit, koek of meel van belast graan zal uit de geadmodieerde gemeente in
eene niet-geadmodieerde gemeente mogen worden ingevoerd, dan voorzien van een accijns-

De belasting op het gemaal in wetten en besluiten van 1813 tot 1856 - scans en samenstelling B. D. Poppen

73

of consent-biljet, afgegeven ter plaatse van den invoer, ingevolge artikel 5 of 6 der gemelde
wet.
Artikel 18.
Alle invoer van meel uit eene geadmodieerde gemeente niet gedekt met een accijns- of
consent-biljet, op den voet in het voorgaande artikel vermeld, zal, wanneer de hoeveelheid 10
ponden of daarboven bedraagt, gestraft worden op den voet van artikel 59 der meergenoemde
Wet op het gemaal.
Alle invoer van meel, wanneer de hoeveelheid minder dan 10 ponden bedraagt, en alle invoer
van brood, beschuit of koek, zonder onderscheid in de hoeveelheid, uit eene geadmodieerde in
eene niet-geadmodieerde gemeente, niet gedekt met een accijns- of consent-biljet, op den voet
hiervoren vermeld, zal krachtens de bepalingen van artikel 1 der Wet van den 6 Maart 1818
(staatsblad no. 12), naar gelang der omstandigheden, gestraft worden met eene geldboete,
welke echter de som van ƒ 1 voor ieder ingevoerd pond meel, brood, beschuit of koek niet zal
te boven gaan; behoudens de toepassing der bepaling van artikel 60 der Wet op het gemaal
voornoemd bij overtreding door eenen molenaar of ander daarbij opgenoemd fabrijkant,
trafijkant of neringdoenden persoon; zullende echter in geen geval de boete de som van ƒ 100
overtreffen.
Artikel 19.
In het geval dat brood, beschuit, koek of meel van belast graan uit eene geadmodieerde door
eene of meerdere niet-geadmodieerde naar eene geadmodieerde gemeente zal worden
vervoerd, zal de vervoerder verpligt wezen, om ter rijks kantore der eerste gemeente, welke
hij op het niet-geadmodieerde grondgebied zal aandoen, een consent-biljet tot doorvoer te
ligten, onder borgstelling of consignatie van het bedrag van den accijns met den aankleve van
dien; welk consent-biljet de goederen zal moeten vergezellen zoo lang zij op het nietgeadmodieerde grondgebied verblijven, en worden afgeteekend door de beambten tot het
toezigt, of, bij afwezigheid van dezen, door den Rijks ontvanger of den Plaatselijken
ontvanger, zich bevindende in de laatste gemeente op de grenzen van het niet-geadmodieerde
grondgebied, of ook door andere, door de administratie aan te wijzen personen, die de
goederen naauwkeurig zullen onderzoeken en het biljet niet afteekenen dan bij de wezenlijke
overtuiging dat de goederen het niet geadmodieerde grondgebied verlaten.
Het consent-biljet alzoo, binnen den daartoe hetzelve te stellen tijd, afgeteekend ten kantore
terug gebragt zijnde, zal de borgtogt geroijeerd of zullen de geconsigneerde gelden
teruggegeven worden; terwijl bijaldien het consent-biljet niet, of niet behoorlijk binnen den
voorschreven tijd, ten kantore voorschreven mogt zijn terug bezorgd, de gestelde borgtogt niet
zal worden geroijeerd, maar het bedrag daarvan, of wel dat der geconsigneerde gelden, ten
behoeve van ‘s Rijks kas zal worden ingevorderd of ingehouden.
Artikel 20.
In het geval dat de vervoer uit eene niet-geadmodieerde door eene of meerdere
geadmodieerde naar eene niet geadmodieerde gemeente mogt geschieden, zal wegens de
goederen geen accijns verschuldigd zijn bij den invoer in de laatstgemelde gemeente, mits de
partij 300 ponden of daarboven bedrage, en degene welke die vervoer zoude wenschen te
bewerkstelligen daartoe vooraf eene behoorlijke aangifte, in geschrifte aan den ontvanger van
den accijns op het gemaal; in zijne gemeente hebbe gedaan; welke aangifte door den
controleur moet worden geviseerd en onder den ontvanger verblijven; zullende wijders
telkens voor iederen vervoer een gelijk consent-biljet, als hiervoren gemeld, moeten worden
genomen, doch zonder borgstelling of consignatie, en de aangever zich bovendien behooren te
onderwerpen, niet alleen aan de peiling en visitatie zijner bergplaats, welke afzonderlijk tot de
oplage van het meel, brood, beschuit, of koek tot den bedoelden vervoer bestemd, zal moeten
worden aangelegd, en geheel en al moeten zijn afgescheiden van - noch grenzende mogen
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wezen aan eenige bakkerij of meelverkooperij, en alzoo door den ontvanger moeten zijn
goedgekeurd; maar ook aan de boeten en straffen in artikel 26 der Wet op het gemaal vervat,
indien bij de gezegde peiling en visitatie eene over- of ondermaat mogt worden gevonden,
door geen behoorlijk biljet, niet ouder zijnde dan twee maanden, gedekt, en meer dan vijf ten
honderd bedragende.
Artikel 21.
Ter regeling van den accijns zullen aan honderd ponden meel van belast graan worden geacht
gelijk te staan:
100 pond. ongebuild meel van tarwe of van gepelde spelt.
77½ ,, gebuild
,,
,, ,,
,, ,,
,,
,,
90½ ,, meel van tarwe of ongepelde spelt.
124
,, week brood van rogge of gepelde spelt.
118½ ,, koek of week brood van rogge of ongepelde spelt.
88
,, hard brood van tarwe of gepelde spelt of hard beschuit.
80
,, hard brood van rogge of ongepelde spelt.
77½ ,, fijne beschuit,
Meerdere of mindere hoeveelheden in dezelfde evenredigheid.
Meel en brood van turksche tarwe wordt met meel en brood van tarwe en meel en brood van
egyptische rogge wordt met meel en brood van rogge gelijk gesteld.
Artikel 22.
Het zal aan de bewoners eener geadmodieerde gemeente vrijstaan hunne granen, onder
vrijdom van den accijns, te doen malen in eene niet-geadmodieerde gemeente, mits zich aan
de volgende bepalingen onderwerpende:
a. Van aan den Rijks ontvanger in de niet-geadmodieerde gemeente op te geven de
hoeveelheid welke zij verlangen te doen malen; zullende deze na consignatie van den accijns
met den aankleve van dien, of borgstelling voor het bedrag daarvan, en voor zoo ver het
maalloon bij den schep wordt betaald, nadat de accijns voor de te scheppen hoeveelheid zal
zijn voldaan, aan hen afgeven een consent, vrij van zegel, tot vervoer van het graan naar den
molen, welk consent de quitantie van den accijns zal vervangen.
b. Van den uitvoer van het meel, uit de niet-geadmodieerde gemeente, met vertooning van
hetzelve te doen blijken, waarna den geconsigneerde accijns, of de gestelde borgtogt, zal
teruggegeven of ontslagen worden.
De voorschrevene bepalingen zijn mede op het brood toepasselijk, in het geval dat een
ingezeten in eene geadmodieerde gemeente zijn aldaar gekneed brood mogt willen doen
bakken in eene niet-geadmodieerde gemeente, of wel zijne granen in eene niet-geadmodieerde
gemeente doet malen, en ook aldaar het meel tot brood doet bakken, om hetzelve naar zijne
geadmodieerde gemeente terug te voeren.
Vastgesteld bij Koninklijk besluit van den 13 Augustus 1833.
Mij bekend,
De Secretaris van Staat,
J. G. DE MEIJ VAN STREEFKERK.

De belasting op het gemaal in wetten en besluiten van 1813 tot 1856 - scans en samenstelling B. D. Poppen

75

STAATSBLAD VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
(No. 103.) WET van den 13den Julij 1855, tot afschaffing van den accijns op het gemaal.
Wij Willem III, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.,
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de gunstige toestand van ‘s Rijks
geldmiddelen toelaat om tot eene vermindering van lasten over te gaan, en dat daarbij in de
eerste plaats moet gelet worden op die belastingen, welke op de eerste levensbehoeften
drukken;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord; en met gemeen overleg der StatenGeneraal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Art. 1.
De rijks-accijns op het gemaal wordt met 1e. Januarij 1856 afgeschaft.
Dien ten gevolge worden alsdan buiten werking gesteld de wetten van 29 Maart 1833
(Staatsblad no. 3), 26 November 1847 (Staatsblad no. 70), 26 Mei 1849 (Staatsblad no. 20),
28 Junij 1854: (Staatsblad no. 101) en art. 2 der wet van 18 December 1852 (Staatsblad no.
209).
Art. 2.
Voor zooverre de overige middelen niet voldoende mogten zijn om te vervangen hetgeen ‘s
Rijks schatkist bij de afschaffing van den accijns op het gemaal zal derven, wordt daarin
voorzien door middel van verhooging der opcenten op de hoofdsom van de grondbelasting,
het personeel en de patenten, op de hoofdsom van den rijks-accijns en het collectief zegel, op
het binnen- en buitenlandsch gedistilleerd en den wijn, op de hoofdsom der zegel-, registratiegriffie-, hypotheek- en successieregten, gelijk mede op de hoofdsom van het regt van
waarborg op de gouden en zilveren werken.
Art. 3.
Te rekenen van 1e. Januarij 1856 geschiedt de heffing der plaatselijke belasting op het
gemaal bij wijze van eigen middel.
De belasting mag niet te boven gaan de som van f 2 per 100 pond tarwe, van f 1.60 per 100
pond spelt en van 60 cents per 100 pond rogge, behoudens het geval voorzien in de 2de
zinsnede van art. 250 der wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad no. 85), als wanneer de belasting
op de tarwe f 3 per 100 pond kan bedragen.
Nogtans kan aan de gemeenten, waar het evenvermelde bedrag, naar de verhouding van het
bereids toegestane getal opcenten, wordt overschreden, de heffing tot dat hooger bedrag bij
wijze van eigen middel worden toegestaan tot op het tijdstip, dat haar stelsel van belastingen
in overeenstemming wordt gebragt met de voorschriften der wet van 29 Junij 1851
(Staatsblad no. 85).
Bijzondere wetten wijzen de gemeenten aan, in wier belang, uit hoofde van bijzondere
omstandigheden, van de bij de 2de zinsnede van dit artikel gestelde regels kan worden
afgeweken.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële
Departementen, Autoriteiten, Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de
naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
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Gegeven op het Loo, den 13den Julij 1855.
WILLEM.
De Minister van Financien,
VROLIK.
Uitgegeven den vier en twintigsten Julij 1855.
De Directeur van het Kabinet des Konings,
DE KOCK.

Verklarende woordenlijst:
Aanpeil - opneming van de voorraad die bij handelaars in verbruiksartikelen aanwezig is op het
tijdstip, waarop een nieuwe of verhoogde belasting op die goederen wordt ingevoerd.
Admitteren - toelaten, toestaan, inwilligen.
Approbatie - goedkeuring.
Cesseren - een einde nemen, ophouden, vervallen.
Considereren - in aanmerking nemen, beschouwen.
Deficiëren - tekortschieten.
Deposeren - in bewaring geven.
Exhiberen - overleggen, vertonen.
Impositien, impost - accijns, belasting, m.n. op verbruiksgoederen.
In cas - in geval van.
Incumberen - opleggen, opsteunen, aanvorderen, voor hebben.
In dorso - op de achterzijde, op de rug (van een wissel, akte e.d.)
Insereren - laten opnemen.
Jouïsseren - het genot hebben van - synoniem: genieten
Judicature - berechting.
Liasseren - aan een snoer rijgen.
Lood - een lood is 15 gram maar werd na invoering van het decimale stelsel soms ook gebruikt voor
10 gram. (bron: Wikipedia)
Nederlandsche mijl - de Nederlandse mijl is een oude lengtemaat die afhankelijk van tijd en plaats
verschillende lengtes had. De Nederlandse mijl was na de invoering van het Nederlands metriek stelsel
in 1820 enige tijd het synoniem van de kilometer. (bron: Wikipedia)
Nederlandsch pond - in 1820, toen het Nederlands metriek stelsel werd ingevoerd, werd de waarde
van het Nederlands pond bepaald op 1 kilogram. Met die invoering was de kilogram de officiële
eenheid voor massa (of gewicht). Pas met de Wet van 7 april 1869 (Staatsblad No. 57) werden oude
benamingen, waaronder ook het pond, afgeschaft en vervangen door de tegenwoordig gebruikte
aanduidingen, zoals kilogram. Met de IJkwet van 1937 werd het pond (ter waarde van een halve
kilogram) officieel afgeschaft. (bron: Wikipedia)
Percipieren - waarnemen, begrijpen, vatten.
Prejudicie - nadeel, schade, benadeling.
Provisioneel - voorlopig, tijdelijk.
Schepel - een schepel was verdeeld in vier spint. Er gingen 4 schepel in een mud.
Specien - soorten.
Subject - onderworpen, onderhevig aan.
Suppressie - afschaffing.
Wikken - voederwikke (Vicia sativa) komt voor op bouwland, langs wegen en op dijken. De plant
klimt met ranken via andere planten omhoog. De voederwikke dankt zijn naam aan het feit dat de
soort als voedergewas werd verbouwd. De plant wordt tot 1 m hoog en heeft een vrij stevige stengel.
Het meer dan 5 mm brede, omgekeerd eivormige tot langwerpige blad is geveerd en bestaat uit acht tot
zestien deelblaadjes. Aan de top bevindt zich een al dan niet vertakte rank. De steunblaadjes kunnen
getand zijn en zijn voorzien van een donkere vlek. De voederwikke bloeit met alleenstaande bloemen
of met één of twee paar bloemen in de bladoksels. Ze zijn kortgesteeld. De bloeiperiode loopt van mei
tot juli (soms tot september). De vlag van de bloem is blauwpaars en de zwaarden donker paars. De
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bloem is 1,8-3 cm lang. Alle kelktanden zijn even lang of iets langer dan de kelkbuis. De voederwikke
draagt een 3-8 cm lange, meestal zacht behaarde peul die bij rijpheid bruin tot geelbruin is. De peul
bevat vier tot twaalf geel- of kastanjebruine zaden. (bron: Wikipedia)
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