
B. D. POPPEN 

 

Wet en reglementen van 1833, tot invoering 

van een accijns op het gemaal 
 

De belasting op het gemaal, die ten tijde 

van de 80-jarige oorlog werd ingevoerd, 

heeft een lange geschiedenis, die tot de 

Franse tijd is terug te vinden in vele resolu-

tieboeken van de gewestelijke overheden. 

Na de Franse tijd is ze ook te vinden in de 

wetten en reglementen, die door de lande-

lijke overheid werden uitgevaardigd en die 

zijn neergelegd in de staatsbladen. In het 

eerst verschenen staatsblad, voor het jaar 

1813, en beginnende op 21 november van 

dat jaar, is te lezen dat koning Willem I, na 

de proclamatie van de Verenigde Neder-

landent, als één van zijn eerste besluiten op 

23 december 1813 verordonneerde dat er 

stedelijke en plaatselijke belastingen moes-

ten worden geheven, waaronder de belas-

ting op het gemaal. Op 21 augustus 1822 

werd een vernieuwde wet betreffende de 

belasting op het gemaal (No. 36) inge-

voerd, die door vele steden werd omgezet 

in een plaatselijk reglement op het gemaal 

- zie de lijst met publicaties aan het eind 

van dit document. 

Na de afscheiding van België, in 1830, 

verscheen op 29 maart 1833 een nieuwe 

wet (No. 3), tot invoering van een accijns 

op het gemaal. In deze wet en de beide bij-

behorende reglementen werd de wet van 

1822 aanzienlijk aangescherpt. De drie do-

cumenten bevatten eerstens de nieuwe wet 

tot de invoering van de belasting op het 

gemaal, ten tweede het reglement op de 

aanpeil van het gemaal en ten derde de hef-

fing van de accijns op het gemaal, bij wege 

van uitkoop of admodiatie in grensdistric-

ten of grensgemeenten.  

Uit de tekst blijkt dat met name de mole-

naars nogal werden belast met veel admi-

nistratieve rompslomp. Zo moesten zij de 

controle op de geleidebiljetten, waarmee 

de zakken met graan moesten zijn voorzien 

en die voorheen door de cherchers werd 

uitgevoerd, geheel in eigen beheer uitvoe-

ren. Hierbij moesten zij echter wel voort-

durend verantwoording afleggen aan de be-

lastingontvanger en de gemeentelijke be-

ambten. Voor de administratie werd hen 

een molenbus verstrekt, waarin de geleide-

biljetten gestopt moesten worden. In de ar-

tikelen 21 en 22 van de wet van 29 maart 

1833 is goed te lezen hoe omslachtig en 

tijdrovend deze werkwijze was.  

Alhoewel het na de Franse tijd aanvanke-

lijk verboden was om het maalloon in natu-

ra te ontvangen, bleek dit in de praktijk 

niet overal haalbaar en daarom werd het 

molsteren niet alleen weer toegestaan, 

maar moest er, voor eigen rekening, zelfs 

een schepkist (hochtkist) in de molen ge-

plaatst worden. In deze gesloten en veran-

kerde kist, voorzien van één of meer trech-

ters of openingen, moest het scheploon ge-

stort worden. Ook hieraan werden weer 

strenge controles verbonden, zie de artike-

len 30 t/m 34. 

Wanneer de molenaar zelf het graan naar 

en van de molen vervoerde, en in sommige 

gewesten was hij hiertoe zelfs verplicht, 

moest dit gebeuren met een open voertuig 

waarop in olieverf duidelijk en zichtbaar 

de naam van de molen en van de molenaar 

moest zijn aangebracht. De zakken op het 

voertuig moesten zo zijn geplaatst, dat zij 

in één oogopslag konden worden geteld. 

Wanneer het vervoer echter plaatsvond op 

lastdieren, moesten deze van een klinkende 

bel zijn voorzien. 

Daarnaast hadden de molenaars te maken 

met periodieke peilingen van hun voorraad 

graan een meel, welke moest worden ver-

antwoord middels accijnsbiljetten. Tijdens 

de peiling moest de molen worden stilgezet 

en was de molenaar verplicht de zakken 

overzichtelijk uit te stallen en de namen te 

vermelden van de eigenaars. 
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Sedert 1805 moesten molenaars ook beta-

len voor het patentrecht, een soort van be-

drijfsvergunning, die elk half jaar moest 

worden vernieuwd. Pas in 1893 werd deze 

gehate wet afgeschaft. Overigens waren 

het niet alleen molenaars die met deze 

strenge wetten en reglementen hadden te 

maken, want zij golden ook voor grutters, 

branders, brouwers, azijnmakers en meel-

verkopers. Grutters mochten alleen boek-

weit, haver, gerst en bonen verwerken, 

terwijl het pelmolenaars was verboden 

tarwe of rogge in hun molen te hebben. 

Het bezitten van een kweern, handmolen of 

ander werktuig waarmee graan kon worden 

gemalen of gebroken was verboden. 

Een bijzonderheid vormde de heffing van 

de accijns op het gemaal bij wege van uit-

koop of admodiatie, die sedert 1822 onder 

voorwaarden de molenaars werd geboden. 

Hierbij was het de bedoeling het korenmo-

lenbedrijf van belemmerende bepalingen te 

ontlasten, door voor een bepaald bedrag 

een abonnement af te sluiten. Overigens 

werd deze mogelijkheid vanaf 1833 alleen 

nog in grensdistricten en grensgemeenten 

geboden, doch ook daar bleek het, voor de 

molenaars, geen succes te zijn, zodat het 

een stille dood is gestorven. 

De hierna volgende teksten van de wet en 

de beide reglementen uit 1833 zijn inte-

graal weergegeven.  

 

 

 
 

  

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: 
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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, begre-

pen in de begrooting van 1833, ter aanvulling van de middelen, in het 1ste artikel dier wet op-

genoemd, 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 Staten-

Generaal, 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 ge-

bragt, 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.  

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 be-

vindt, 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 ad-

ministratie 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 terugga-

ve 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 hoeveel-

heid 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.  
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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 vermi-

cellie en semouille, om aldaar te worden hermalen.  

De stijfselmakers zullen teruggave genieten van den door hen betaalden accijns, in evenredig-

heid van het stijfsel door hen vervaardigd; de noodige bepalingen dezer teruggave zullen na-

der 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 aangif-

te van het graan aldaar te zullen veroorzaken, het doen dier aangifte ten kantore van den ont-

vanger 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, onvermin-

derd 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 mole-

naar, volgens art. 24, wordt vervoerd, en onverminderd de boetschuldigheid van dezen over-

eenkomstig art. 28, worden gestraft met eene boete van den vijfdubbelen accijns voor de be-

laste, en een gulden per mud voor de onbelaste granen, beiden berekend over het te min be-

vondene. 

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 ac-

cijns 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 toepas-

sing 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 ac-
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cijns, 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 belanghebben-

de 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 te-

rugvoer van het gemalen graan, welke tijd zal worden geregeld naar gelang die terugvoer ge-

schiedt, 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 ac-

cijns uitgezonderd.  

De aangifte door de branders, brouwers en azijnmakers te doen, zal schriftelijk moeten ge-

schieden. 

 

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 accijns- 

of consent-biljet ter molen moeten zijn gebragt; na verloop van dien tijd, zal het biljet ophou-

den 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 uitgif-

te zal hebben gesteld. 

 

9. De granen welke tot één en hetzelfde accijns- of consent-biljet behooren, zullen bij elkan-

der moeten blijven en bij het brengen aan den molen van de daarbij vereischte biljetten vol-

gens 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 mo-

lenaars 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 be-

paald, of tot dat einde nader, uit kracht van het slot van artikel 26, verlengd.  

 

DERDE AFDEELING. 
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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 ge-

meente 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 voor-

schreven ontvanger, op gelijke boete als voren.  

Alvorens dit zijn beroep uit te oefenen, zal de molenaar gehouden zijn eene behoorlijke ze-

kerheid 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 pro-

vincie 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. 

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, gee-

ne biljetten hoegenaamd worden afgegeven tot het malen van granen op den molen, op wel-

ken 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 gul-

den, 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 ge-

bruik 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 al-

waar 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, berg-

plaats of woning.  

Bij verandering van knechts, of van panden onder 2°. hierboven begrepen, zullen zij tot gelij-

ke 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.  



B. D. Poppen: Wet en reglementen van 1833, tot invoering van een accijns op het gemaal    7 

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 wor-

den 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 verbeu-

ren, 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   ,, 

 

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 wor-

den bevonden te ontbreken.  

Eene gelijke boete zullen zij verbeuren, in geval door hen de weging of meting op de vorde-

ring 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 plaatse-

lijke verordeningen, mogten behoeven of kunnen werkzaam zijn.  

De bovenstaande bepalingen zullen echter in geenen deele kunnen hinderlijk zijn aan de be-

voegdheid der beambten, tot het doen van onderzoek in de molens, ook des nachts, dat is tus-

schen 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 inge-

zetenen zulks zal noodzakelijk maken, aan de korenmolenaars toe te staan op hunne korenmo-

lens tevens mout te mogen malen, of granen te pellen, onder de noodige voorzieningen. 
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De korenmolenaars die de bovengenoemde bedrijven, op behoorlijk patent, vereenigd op den-

zelfden molen uitoefenen, en reeds uitgeoefend hebben vóór den 1 Julij 1832, zullen daarme-

de 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 wor-

den 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 uit-

gesproken, 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 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 ge-

bouwd 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 in-

gerigt zal mogen worden, zonder dat daartoe vooraf Onze toestemming gevraagd en verkre-

gen 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 wer-

king 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 ac-

cijns- of consent-biljet wordt gevorderd, in of op hunne molens, molenwerven, molenhuizen, 

schuren, loodsen of stallen, molenkarren of schuiten of op hunne lastdieren, mogen ontvan-

gen, 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 on-

belast 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 ge-

naamd, door hen als voren mogen worden ontvangen dan gedurende den dag, dat is tusschen 
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zonne-op- en ondergang, op verbeurte eener boete van twee honderd gulden bij elke overtre-

ding 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 ge-

bragt 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.  

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 be-

schouwd 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 het-

zelve 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 accijns-

biljet aangaat hetwelk de afteekening no. 2 behelst, zulks van hetzelve zullen moeten afknip-

pen 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 ver-

melden 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 gevi-

seerd, vóór en aleer het gemalene van den molen wordt vervoerd.  
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Insgelijks zal het gemalen graan of meel worden beschouwd ongedekt van biljet te wezen, in-

dien 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 ontvan-

gen, 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 verbeur-

te 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 verontschul-

diging 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.  

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, het-

welk 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 an-

der geval, mogt hebben verlengd, uit hoofde van gebrek aan wind of water, of van andere om-

standigheden, 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 mole-

naars 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 ge-
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dekt, 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 huishou-

delijk gebruik in de woning des molenaars of die van zijne knechts, niet uitmakende het mo-

lenhuis, 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 boven-

dien de partij graan of meel zelve, nevens de daartoe behoorende zakken, zijn verbeurd wan-

neer 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 mole-

naar 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 

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 ont-

vanger moeten aanbieden het daartoe bestemde bovenste gedeelte van het biljet; zullende de 

ontvanger, de redenen van den molenaar gegrond vindende, de verlenging niet mogen weige-

ren. 

 

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 on-

derzoek naauwkeurig opgeven, het harde van het gemalen, en voor zoverre zij tevens mout-

molenaars 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 gul-

den.  

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 uit-

noodiging, bij die verrigting tegenwoordig te zijn, of anders zonder zijn bijzijn, moeten wor-

den gewogen of gemeten.  

Wanneer de hoeveelheid van eenige, hoezeer anderzins door een behoorlijk biljet gedekte par-

tij, 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 
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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 mole-

naar 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 beamb-

ten 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 en meting 

tegenwoordig zijnde, de herweging of hermeting niet vordert, waaromtrent zij zich onmiddel-

lijk 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 toege-

staan 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 ge-

ligt, 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 ont-

sluiting, 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 werkelij-

ke hoeveelheid schepgraan, bijzondere aanteekening op het accijns- of consent-biljet geschie-

den; 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. 
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33. Het schepgraan of meel zal uit de kist niet mogen worden genomen of van den molen ver-

voerd, 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 den-

zelven 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 ge-

haald, het dubbel van het daartoe afgegeven biljet, hetzelve graan of meel zal moeten begelei-

den. 

De oorspronkelijke biljetten zullen in alle gevallen door den molenaar worden terug gehou-

den, 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 moe-

ten 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 ge-

vallen, 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 wor-

den 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 onderwor-

pen.  

De gebruikers zullen verpligt zijn aan den ontvanger over de gemeente, waarin gemelde pan-

den gelegen zijn, opgave te doen van de soort, de ligging en het gebruik derzelven , op ver-

beurte 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.  
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38. De branders, brouwers en azijnmakers zullen den inslag van al het bij hen gevonden wor-

dende 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 be-

vonden.  

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.  

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 be-

last graan. 

 

41. De brood-, beschuit- en koekebakkers, noch de verkoopers van meel van belast graan, zul-

len 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 verko-

open, 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 woon-

plaats mogt zijn toegelaten, en daarvan, door hetzelve bestuur, aan den ontvanger en den mo-

lenaar 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.  
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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 in-

houd:  

“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 on-

derzoek 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 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 be-

vonden, 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 hon-

derd 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 wor-

den 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 ge-

malene 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 
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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 administra-

tie 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 veree-

nigd met eenige der hierboven gemelde bedrijven mogen worden uitgeoefend; met dien ver-

stande, dat een brander of brouwer, welke vóór den 1 Julij 1832 zich van een eigen moutmo-

len heeft bediend, met de uitoefening in zoo verre ook van het molenaarsbedrijf zal kunnen 

voortgaan.  

Het bovengemelde verbod aan de korenmolenaars en verdere fabrikanten of trafikanten ge-

daan, 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, gedu-

rende 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 administra-

tie 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 te-

vens 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 daar-

boven, op behoorlijk consentbiljet aan de zeezijde of langs de rivieren naar buiten ‘s lands 
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voor handel, en niet voor verbruik aan boord, wordt uitgevoerd, zal teruggave verleend wor-

den 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, va-

rende ter Groenlandsche, Straat-Davische, IJslandsche en Groote Visscherijen, waaronder 

mede zullen begrepen zijn de groote schuiten, uit plaatsen aan zee of van de zeestranden va-

rende, die een gaffelzeil, bramzeil en topzeil gebruiken, en, ten minste met vijf koppen be-

mand, 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 ande-

re einden tevens worden uitgerust.  

 

53. De teruggave van den accijns volgens het laatst voorgaande artikel, zal geschieden op ver-

toon en tegen intrekking van quitantie van betaalden accijns, niet ouder zijnde dan drie maan-

den 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 zoo-

veel 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 buiten-

landsche verzendingen bestemd, in evenredigheid van den daarvan betaalden accijns, in aan-

merking 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 gul-

den, 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 
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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 voorwaar-

den de vervaardiging van de bedoelde quarens, handmolens of werktuigen te gedoogen, tot 

vooraf door haar veroorloofd gebruik in zoodanige, in dezen accijns niet betrokkene, fabrij-

ken, 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.  

 

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 af-

stand dan ééne nederlandsche mijl van de korenmolens verwijderd zijn, zullen de ontvangers 

of derzelver gemagtigden verpligt zijn om, onverminderd de gewone kantoor-uren, 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 gemeentebe-

sturen 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 mole-

naars 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 nog-

tans, 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 moe-

ten 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 logge, het zij ongemengd, het zij onder elkander of met an-

der 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 
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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 consent-

biljet.  

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 ar-

tikelen 25 en 58 genoemd, onvoorzien van het vereischte biljet, mogt gevonden worden, op 

straten, wegen, landerijen, of andere dergelijke algemeene of bijzondere ongebouwde eigen-

dommen, 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, bran-

der, 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; bo-

ven een schepel tot beneden een half mud voor een half mud; en boven een half mud tot be-

neden 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 onderwor-

pen 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 aan-

slaan, 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.  
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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 des-

wege, zoodanig echter, dat het voorschreven bedrag voor de hoofdsom van den accijns nim-

mer zal mogen te boven gaan de berekening een gulden en zestig centen per hoofd van de be-

volking van het district of de gemeente en dat de hoofdelijken omslag, tot vinding van hetzel-

ve 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 de-

partementen, 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.  

 

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. 
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STAATSBLAD VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. 

 

(No. 5.) BESLUIT van den 4 April 1833, houdende een reglement op den aanpeil van het ge-

maal. 

 

Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-

Hertog 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, wor-

de 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, het-

welk 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).  

Art. 1. 

Alle meel van tarwe, rogge of spelt, welke door eenig brood-, koek- of beschuitbakker, meel-

verkooper, of in meel van tarwe, rogge of spelt neringdoende persoon, in zijne woning, win-

kel, 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 be-

heerd, of tot eenig einde mogt zijn opgeslagen, zal voor den accijns in aanslag worden geno-

men.   

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, ge-

mend met roggemeel als speltmeel worden beschouwd.  
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Het meel van Egyptische rogge wordt met roggemeel, en dat van Turksche tarwe met tarwe-

meel 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 hef-

fing, boven den rijksaccijns, na gezegden dag, aan de besturen is vergund, niet berekend wor-

den 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 bo-

ven 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 onbe-

laste 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 hoeveel-

heid 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, voer- of 

vaartuig, schuren, loodsen en andere bergplaatsen, of wel in hunne van den molen afgeschei-

dene woning, voorhanden mogt wezen, met vermelding van den fabrikant, trafikant of ande-

ren persoon, ten wiens name het graan of mout aldaar ter maling is gebragt, of aan wien het 

gemalene behoort.  

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 on-

derzoek 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 ver-

wisseld 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 belangheb-

bende 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, te-

ruggave 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 voe-

ding van het vee, op de stallen of in de weide bestemd, en als zoodanig aangegeven, mits het-
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zelve meel voor het inleveren der aangifte door of onder het opzigt van een beambte der ad-

ministratie 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 blij-

ken op den rug der aangifte, welke de belanghebbende hem tot dat einde zal moeten overhan-

digen.  

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 be-

palingen, te dien aanzien in gemelde wetten vervat, zullen dezelve ambtenaren het regt heb-

ben 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 ge-

zegde 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 ver-

meld, 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 hier-

na 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 behou-

dens 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. 

Bij bevinding als voren van eene meerdere hoeveelheid niet zijnde gedekt door bewijs van in-

slag, 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 na-

volgende gevallen strafbepalingen worden toegepast, en mitsdien, wanneer het verschil tus-

schen 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 hon-

derd 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 daarbo-

ven, 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 be-

wijs afteekenen, met vermelding, in het laatste geval, van de bevondene meerdere hoeveel-

heid, 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 hoeveel-

heid volgens artikel 8, tegen den aangever zullen opmaken. 
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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 aan-

gifte 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 eerstko-

mende, mogt willen vermeerderen, zal dezen inslag kunnen dekken, het zij door een biljet, ei-

genhandig 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, im-

mers voor zoo verre dezelve, volgens het slot van artikel 3 niet bereids voldaan, of de belang-

hebbende 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 uit-

zondering nogtans, dat het onderzoek der beambten niet zal kunnen plaats hebben, dan met 

inachtneming van hetgeen in artikel 14 is voorgeschreven, en dat dezelve bepalingen niet zul-

len 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 geves-

tigde branders, brouwers en azijnmakers, tot het doen der aangifte van hunnen voorraad, in ar-

tikel 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 opge-

noemd, 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 bijge-

staan 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. 
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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, Groot-

Hertog 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 ad-

modiatie, in grens-districten of grens-gemeenten, vast te stellen zoodanig als hetzelve aan dit 

Besluit is gehecht.  
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Onze Minister van Financien is belast met de uitvoering van het tegenwoordig Besluit, het-

welk, met het daarbij behoorende Reglement, in het Staatsblad zal worden geplaatst.  

‘s Gravenhage, den 13 Augustus 1833.  

 

WILLEM. 

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 onin-

vorderbare 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 Gemeen-

te-besturen.  

Artikel 3. 

Onverwijld na het ontvangen van het Koninklijk besluit, in artikel 1 vermeld, gaan Gedepu-

teerde 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 graan-

soorten, en het meerdere of mindere vermogen dier gemeenten. 

Artikel 4. 

Voor zoo ver het bestuur eener geadmodieerde gemeente van het district zich door den voor-

melden 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 Gedepu-

teerde 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 on-

verwijld 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.  
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Artikel 6. 

Bijaldien de admodiatie, geheel of gedeeltelijk, uit de bestaande gewone of buitengewone in-

komsten der gemeente kan worden bestreden, zal daarvan onverwijld door het Gemeente-

bestuur kennis worden gegeven aan Gedeputeerde staten, met aanwijzing van het bedrag der 

inkomsten van de mogelijkheid om daaruit al de gewone, buitengewone en bijzondere uitga-

ven der gemeente te bestrijden, en alzoo met oplevering van het bewijs, dat het overschieten-

de 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 voor-

gemelde 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 ver-

deeling genomen de bevolking, het verbruik van belastte graansoorten, en het meerdere of 

mindere vermogen der belastingschuldigen, daarbij in het oog houdende, dat de volstrekt on-

vermogenden 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 aan-

deel in de belasting dragen, zal het Gemeente-bestuur een rooster maken, in onderscheidene 

klasse verdeeld, in welke de ingezetenen worden gerangschikt, om vervolgens in evenredig-

heid 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 ver-

volgens 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 hoog-

ste 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 dezel-

ve 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 gedu-

rende veertien dagen ter visa gelegd, ten einde degenen welke zich door hunnen aanslag zou-

den mogen bezwaard achten in de gelegenheid te stellen om binnen dien tijd aan hetzelve be-

stuur 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 zul-

len worden gevonden, waarna hetzelve bij dat bestuur vastgesteld en aan de Gedeputeerde sta-

ten 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 ont-

vangene kennisgeving van hunnen aanslag, doch dienonverminderd tot de betaling gehouden 

zijn.  

Artikel 11. 

De door de Gedeputeerde staten te verleenen ontheffingen en verminderingen zullen goedge-

maakt worden uit het fonds voor oninbare posten, aan de gemeenten toegestaan.  
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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).  

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 ge-

meente 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 stel-

len 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 al-

len 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 bepalin-

gen 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 Augus-

tus 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 quitan-

tie 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 af-

gehaald, 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.  
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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- 

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 con-

sent-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, tra-

fijkant 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 ver-

voerd, 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 niet-

geadmodieerde grondgebied verblijven, en worden afgeteekend door de beambten tot het toe-

zigt, 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 grondge-

bied, 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 overtui-

ging  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 terugge-

geven worden; terwijl bijaldien het consent-biljet niet, of niet behoorlijk binnen den voor-

schreven 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 be-

hoeve 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 geadmodieer-

de 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 pon-

den 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 borg-

stelling 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, 



B. D. Poppen: Wet en reglementen van 1833, tot invoering van een accijns op het gemaal    30 

brood, beschuit, of koek tot den bedoelden vervoer bestemd, zal moeten worden aangelegd, en 

geheel en al moeten zijn afgescheiden van - noch grenzende mogen wezen aan eenige bakke-

rij 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 vrij-

dom 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 hoeveel-

heid 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 te-

ruggegeven of ontslagen worden. 

 

De voorschrevene bepalingen zijn mede op het brood toepasselijk, in het geval dat een ingeze-

ten 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 geadmodi-

eerde 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. 
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De stad ‘s Hertogenbosch gaf in 1823 een gedrukte versie van het ‘Reglement of Ordonnantie 

der Belasting op het Gemaal’ uit: http://www.bdpoppen.nl/pdf/1823_s_hertogenbosch.pdf 

 

In 1824 werd door de stad Groningen het ‘Reglement op het Gemaal’ uitgevaardigd, die in 

1831 werd gevolgd door een nog veel uitgebreidere versie:  

http://www.bdpoppen.nl/pdf/1824-1830_reglementen_gemaal_groningen.pdf 

 

Zie voor meer teksten over de belasting op het gemaal de pagina’s: 

 

http://www.bdpoppen.nl/boek.html 

 

http://www.bdpoppen.nl/publicaties.html 

 

en 

 

http://www.bdpoppen.nl/sarrieshut.html 
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