
Reglement of Ordonnantie der BELASTING op het GEMAAL  
 

binnen de Stad ‘s Hertogenbosch. 
 

Gearresteerd den 5en December 1822. 

 

 
 

Te ‘s Hertogenbosch, 

 

Bij W. F. Duncan, Boekdrukker en Boekverkooper in de Korte Putstraat. 1823. 

 

 

REGLEMENT OP ORDONNANTIE, volgens welke binnen de Stad ‘s Hertogenbosch zal 

worden geheven, de BELASTING op het GEMAAL.  

 

Artikel 1.  

Van de Tarwe of Spelt en Rogge welke binnen de Stad wordt gebroken of tot Meel gemalen, 

zal, overeenkomstig Art. 16 der Wet van den 12 Julij 1821 door ‘s Rijks Ambtenaren, 



gelijktijdig met den Accijns voor het Rijk en op den voet en bepalingen bij de Wet van den 21 

Augustus 1822, houdende Belasting op het Gemaal ten behoeve der Stad worden geheven en 

geint hij wijze van Opcenten, van ieder Mud Tarwe, twee Gulden en tien Cents of 150 

Opcenten.  

Ongepelde Spelt, honderd vijf-en twintig Cents of 150 Opcenten.  

Rogge, zestig Cents of 150 Opcenten.  

Art. 2.  

Van het Tarwe Meel, Tarwe of Witte-Brood, alsmede van Brood met Tarwe vermengd, 

mitsgaders van beschuit, Moppen en soortgelijken, zoo ook van het Rogge Meel, en Rogge 

Brood, mitsgaders de Peperkoek, welke binnen de Stad zullen worden ingebragt of ingevoerd, 

zal voor Stedelijken Impost of Belasting worden betaald van het Tarwe Meel, Tarwe- of Witte 

Brood, als mede van Brood met Tarwe vermengd, mitsgaders van Beschuit, Moppen en 

soortgelijk Gebak per drie Nederlandsche ponden, twaalf Cents, van Rogge Meel en Rogge 

Brood, mitsgaders van Peperkoek per drie nederlandsche ponden drie Cents, meerdere of 

mindere kwantiteit naar evenredigheid, dan wanneer het Meel gebuild is, zal de Belasting met 

één vierde worden verhoogt. 

Art. 3. 

Deze Belasting zal overeenkomstig het algemeen Reglement en de hiernavolgende, bijzondere 

bepalingen worden geheven.  

Art. 4. 

Deze Impost of Belasting zal bij het invoeren of inbrengen binnen de Stad aan de Kantoren 

aan de Poorten Boom en groote Hekel tot den Ontvangst der Belastingen voor de voorwerpen 

van buiten ingevoerd wordende geplaatst, moeten worden betaald.  

Art. 5.  

Van deze Belasting is vrijgesteld het gemalen Graan dat binnen de Stad zal worden ingevoerd.  

a. Voor de Branderijen, Bierbrouwerijen en Azijnmakerijen, mits het Graan gemout of 

met Mout vermengt is  

b. Voor de Stijfselmakerijen.  

c. Voor de mesting of voeding van het Vee, mits op ieder zak het Graan met ten minste 

een derde gedeelte Haver, Erwten ,Wikken of Boonen vermengd zij.  

d. De Rogge Zemelen, die de Koekenbakkers andermaal ter Molen zenden, om fijnder 

gemalen te worden.  

Art. 6.  

Voor de betaalde belasting bij het inkomen der Stad, zal op aangifte van den invoerder, door 

den aldaar geplaatsten Geëmploijeerden eene kwitantie worden afgegeven, inhoudende 

datums, dag en uur, de naam voor wien, mitsgaders de hoeveelheid en soort van het 

Verimposte en en tijd hoelang hetzelve van kracht zal zijn, welke kwitantie de partij zal 

moeten vergezellen tot de plaatse harer bestemming; - zullende voor het gemalen Graan bij 

het vorig artikel van de Belasting vrijgesteld, op de verklaring van den aangever en akkoord 

bevinding, een Konsent-Biljet worden afgegeven, hetgeen insgelijks de partij tot de plaats der 

bestemming zal moeten vergezellen.  

Art. 7. 

Wanneer echter in bijzondere gevallen het Graan uit deze Stad, naar elders om gemalen of 

gebroken te worden, wierd vervoerd en naderhand wederom gemalen of gebroken ingevoerd, 

zal, wanneer uit de kwitantie van ‘s Rijks Ambtenaren mogt blijken, dat van die hoeveelheid 

reeds de Opcenten ten behoeven van de Stad waren geheven, of den Impost daar van niet was 

verschuld, de Belasting van invoer niet worden, gevorderd, maar een Biljet van vrijen invoer 

worden afgegeven.  

Art. 8.  

Van het betalen dier Belasting zijn uitgezonderd reizende Personen en Vreemdelingen, in zoo 



verre dezelve aangesneden Brood voor eigen gebruik mogten bij zich hebben.  

Art. 9. 

De Bakkers en Meelverkoopers, zullen, ten einde teruggave te bekomen van het Meel, Brood, 

Beschuit, Moppen of Peperkoek, welke door hun naar buiten de Stad zal worden uitgeslagen, 

daarvan behoorlijke aangifte doen aan den Ontvanger aan den Boom, Poorten of Groote 

Hekel waardoor hetzelve wordt uitgevoerd, en zal hij, na onderzoek en goedbevinding van het 

uittevoerene, hetzelve op zijn Register overbrengen en daarvan aan den uitvoerder afgeven 

een bewijs van uitvoer met het dubbeld van dien, houdende den dag en datum, den naam van 

den afzender, de hoeveelheid en hoedanigheid, zullende de afzenders ter bekoming van 

teruggave binnen de drie eerste dagen van de volgende maand het bewijs van het door hun in 

de afgelopene maand uitgevoerde, ten Kantore van den Directeur overleggen.  

Art. 10.  

Geene teruggave zal kunnen gevorderd of genoten worden op bewijzen, welke door den 

afzender niet binnen den tijd bij het vorig artikel bepaald, ten Kantore van den Directeur 

zullen zijn overgelegd.  

Art. 11.  

Van partijen nochtans, welke bij mindere hoeveelheden worden uitgevoerd dan veertien 

Nederlandsche ponden Tarwemeel, Brood, Beschuit of Moppen, en acht-en-twintig 

Nederlandsche Ponden Rogge Meel, Brood of Peperkoek, zal geen bewijs van uitvoer of 

teruggave van betaalden Impost gegeven of veleend worden.  

Art. 12.  

Voor elk Biljet dienende tot kwitantie, alsmede tot doorvoer en bewijzen van uitvoer, zal 

buiten en behalve de verschulde Zegels, betaald worden twee en een halve Cents.  

 

Aldus gearresteerd bij den Raad der Stad ‘s Hertogenbosch den 5en December 1822; - En 

provisioneel goedgekeurd en bekrachtigd hij Zijner Majesteits Besluit van 20sten December 

1822, No. 132.  

 

FENEMA. vt.  

Ter ordonnantie van denzelven, 

H. J. ACKERSDIJCK.  
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