
De belasting op het gemaal en de admodiatie 
 

 

De Wet belasting op het gemaal van 1822 

opende de mogelijkheid de accijns even-

tueel door middel van uitkoop of 

admodiatie te heffen. De bedoeling ervan 

was het korenmolenbedrijf van belemme-

rende bepalingen te ontlasten. 

In de provincie Groningen werden de 

abonnementscontracten gekoppeld aan de 

reeds bestaande korenmolenressorten. De 

molenaar die zo’n ressort kreeg toe-

gewezen, had daarmee het alleenrecht om 

binnen een bepaald gebied graan te malen. 

Een succes is de admodiatie niet geworden 

en in 1833 werd de mogelijkheid van 

heffing door admodiatie, alleen nog open-

gelaten voor bepaalde grensdistricten of 

grensgemeenten. 

 

Hieronder volgt de volledige tekst van het 

reglement betreffende de admodiatie. 

 

 

 
 

 

REGLEMENT op de heffing der belasting op het Gemaal, in het belang der geadmodieerde 

Gemeenten van het Platte-Land der provincie Groningen, en op het abonnement der 

Korenmolenaars.  

 

Van den 21sten November 1825. 

 

De Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen brengen, bij deze ter kennis, van alle 

daarbij belanghebbende Ingezetenen derzelver Provincie, dat Z. Maj., bij besluit van den 

31sten October ll. No. 14, heeft goedgekeurd en gearresteerd het navolgende: 

 

REGLEMENT op de heffing der belasting op het Gemaal, in het belang der geadmodieerde 

Gemeenten van het Platte-Land der Provincie Groningen, en op het Abonnement met de 

Korenmolenaars door derzelver Bestuur aan te gaan, ter uitvoering van het Koninklijk besluit 

van den 23sten mei 1825, no. 64, waarbij de aanslag van het platteland der Provincie 

Groningen, geregeld is, en in overeenstemming met het Reglement van den 8sten Mei 1825, 

(Staatsblad no. 48.) 
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Art. 1. 

Te rekenen van den 1 Januarij 1826, zal te platten lande in de Provincie Groningen, de heffing 

op het Gemaal ten behoeve van het Rijk, overeenkomstig  de wet van den 11sten Augustus 

1822 (Staatsblad no. 36), worden vervangen door eene belasting op het Gemaal, ten behoeve 

der plaatselijke kasse, welke bij voorkeur, te gelijk met het maalloon der Molenaars, op 

abonnement met dezelve aan te gaan, zal worden geheven, en door de plaatselijke Ontvanger 

der Gemeente geïnd. 

Art. 2. 

Het bedrag der belasting zal uitsluitend bestemd zijn om den aanslag der Gemeente in de 

admodiatie voor de Provincie, bij Ons besluit van den 23sten Mei 1825, no. 64, vastgesteld, te 

vinden, en het te kort komende zal moeten worden gesuppleerd uit de verdere Gemeente-

fondsen.  

Art. 3. 

De belasting zal worden betaald te gelijk met zoo vele opcenten, als door het Rijk buiten de 

principale som van den aanslag worden gevorderd , en tevens met het collectief zegel, en de 

deswege verschuldigde opcenten, welk een en ander echter ten voordeele der Gemeente zal 

komen.  

Art. 4. 

Aan de belasting zullen onderhevig zijn rogge, tarwe en spelt, mitsgaders de daarmede bij Art. 

1 der wet van den 21stenAugustus 1822 (Staatsblad no. 36) gelijk gestelde granen.  

De belasting zal berekend worden, voor de rogge op zeven-en-vijftig cents de honderd 

ponden, voor de tarwe op een gulden zes-en-tachtig cents per honderd ponden, en voor de 

ongepelde spelt op zeventig cents de honderd ponden; meerdere of mindere hoeveelheid naar 

evenredigheid. 

Art. 5. 

Niemand zal vermogen eenig, aan belasting onderworpen, en van dezelve niet vrijgesteld 

graan ter molen te brengen, of het meel van daar te vervoeren, anders dan na betaling der 

belasting, waarvan men door een behoorlijk , met de partij overeenkomend biljet, op de eerste 

aanmaning, zal moeten kunnen doen blijken, op de boete van vijftig guldens per vijf-en-

zeventig ponden.  

Art. 6. 

Geen Korenmolenaar zal eenig graan , aan de belasting onderworpen, op zijnen molen mogen 

ontvangen, aanhouden, malen of breken, noch daarop eenig meel van belast graan hebben, ten 

zij hetzelve door een biljet van betaalde belasting, of door een consent-biljet, ingevolge Art. 7 

van dit Reglement, gedekt zij, op de boete van vijftig guldens per vijf-en-zeventig ponden, 

voor de eerste overtreding; zullende bij eene tweede overtreding eene boete, van een honderd 

guldens per vijf-en-zeventig, ponden, en voorts bij eene derde of volgende overtreding, 

telkens eene hoete van twee honderd guldens per vijf-en-zeventig ponden, door den 

Korenmolenaar zijn verbeurd.  

Art. 7 

Van de belasting zullen zijn vrijgesteld de tarwe, spelt en rogge, welke op behoorlijk consent-

biljet gemalen zal worden.  

a. Voor de branderijen, bierbrouwerijen en azijnmakerijen, mits het graan gemout of met 

mout vermengd is.  

b. Voor de stijfselmakerijen, edoch onder de bijzondere hierna omschrevene bepalingen.  

c. Voor de mesting of voeding van het vee, mits op iederen zak, het graan met ten minste 

een derde gedeelte haver, erwten, wikken of boonen vermengd zij.  

d. De roggezemelen, die de Koekebakkers andermaal ter molen zenden, om fijnder 

gemalen te worden; en zullen worden gelijk gesteld, de Turksche tarwe en gepelde 

spelt met tarwe, en Egijptige rogge met rogge.  
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Van tarwe, met rogge, spelt of met andere granen vermengd, zal de belasting als van enkele 

tarwe, en van ongepelde spelt, met rogge of met andere granen dan tarwe vermengd, als van 

enkele ongepelde spelt, en eindelijk van rogge, met andere granen dan tarwe of spelt 

vermengd, als van enkelde rogge worden geheven.  

De stijfselmakers zullen het bij hun gevonden wordende meel, insgelijks moeten kunnen 

justificeren door behoorlijke biljetten, op eene boete van vijf-en-twintig guldens per vijf-en-

zeventig ponden.   

Tusschen de Stijfselmakers en de Administratie zal eene rekening worden geopend, op welke 

de Stijfselmakers zullen worden belast met de hoeveelheid, van het door hun aangegeven 

graan, en ontlast met de hoeveelheid, welke door hun tot stijfsel wordt gemaakt.  

Zij zullen in verband met de rekening in de vorige § vermeld, telkens wanneer zij stijfsel 

willen maken, daags voor het beslag, ten kantore van den Ontvanger verklaren de hoeveelheid 

en soort van meel, voor hunne bewerking geschikt, als ook den dag en het uur derzelve. 

Wanneer gedurende den tijd der fabricaadje bevonden wordt, dat minder meel bewerkt is, dan 

door den Stijfselmaker is opgegeven, zal door hem worden verbeurd eene boete van vijf-en-

twintig guldens voor elke vijf-en-zeventig ponden, welke in ondermaat bij de  

fabricaadje worden bevonden.  

Bijaldien bij de peiling en het opmaken der rekening van den Stijfselmaker, ondermaat in 

meel wordt bevonden, en deze minder dan een vijf-en-twintigste gedeelte bedraagt, zal enkel 

de belasting evenals van niet van de belasting vrijgestelde granen worden ingevorderd, doch 

wanneer de ondermaat een vijf-en-twintigste of meerder bedraagt, zal de Stijfselmaker  

gestraft worden met de vijf dubbelde belasting, wegens de minder bevonden hoeveelheid 

meelspecien.  

Art. 8. 

De biljetten zullen moeten aanduiden, den naam van den aangever en zijne woonplaats, met 

vermelding van het Koren-molen-ressort, volgens Art. 35 van het Reglement, gelijk mede de 

hoeveelheid, het gewigt en het soort van graan, het getal en de merken der zakken, en den 

Korenmolen, waarop hetzelve zal worden gemalen of gebroken. 

Voorts zullen de biljetten moeten inhouden, den voorgeschreven tijd tot vervoer naar den 

molen, verblijf op den molen, en vervoer van het meel van den molen.  

Art. 9. 

In allen geval zal de tijd tot vervoer van het graan naar den molen niet langer gesteld worden 

dan twee dagen, noch het verblijf op den molen langer dan voor acht dagen.  

De plaatselijke ontvanger zal telkens hij de uitgifte van het biljet moeten bepalen en op 

hetzelve vermelden, hoe lang na het tijdstip der afteekening, het biljet voor den afvoer van het 

meel van waarde zal zijn. 

De korenmolenaar zal het oogenblik van den afvoer van den molen, berekend naar het 

uurwerk van de plaats, waaronder de molen behoort, met de volle woorden en niet met cijfers 

moeten uitdrukken, zoo wat den dag als de dagteekening en het uur betreft, waarop de vervoer 

plaats heeft, te weten: vervoerd  van den molen op . . . . dag den . . . . . te . . uur, voor (of na) 

middag. 

De Ontvanger zal de bevoegdheid hebben, om den tijd van twee of acht dagen, in de eerste 

zinsnede van dit Art. vermeld, te verlengen, ingeval en voor zoo verre hem daartoe dringende 

redenen mogten voorkomen. 

Art. 10. 

Wanneer in het een of ander geval de bij Art. 9 bepaalde tijd bevonden wordt te zijn 

overschreden, zal dezelfde boete toepasselijk zijn, welke hiervoren Art. 6 vastgesteld is, en 

het graan of meel steeds worden beschouwd, als onvoorzien van biljet.  
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Art. 11. 

Bij bevinding van overmaat van meer dan één twintigste gedeelte, zal de aangever, en 

wanneer het graan of meel alzoo ter molen wordt gevonden, de Korenmolenaar tevens, en dus 

elk, gestraft worden met eene boete van vijftig guldens, per vijfenzeventig ponden.  

Art.12 

Alle zakken zullen in olieverw duidelijk met zwarte letters moeten gemerkt zijn, en die van 

bakkers, met den vollen naam van den aangever, bij verbeurte van tien guldens voor elken 

zak, omtrent welken dit verzuimd is, welke boete in allen gevalle ten laste van den aangever 

komen zal, terwijl eene gelijke boete tevens door den Korenmolenaar, ingeval de overtreding 

op den korenmolen geconstateerd wordt, zal zijn verbeurd.  

Art. 13. 

Aan niemand zal een tweede biljet voor gelijke hoeveelheid en soort van granen, ter maling 

op denzelfden molen mogen worden afgegeven, zoo lang de belanghebbende niet door 

vertoon van dit biljet, behoorlijk door den molenaar afgetekend, aan den plaatselijken 

Ontvanger zal hebben doen blijken, dat de vroegere gelijke partij van den molen is afgeleverd. 

In de toepassing van deze bepaling, zullen de hoeveelheden voor gelijk worden gehouden, 

wanneer het verschil geen tien percent of meer bedraagt.   

Art. 14. 

De granen, welke in een biljet zijn vermeld, zullen bij elkander moeten blijven op den molen, 

zoo voor als na de maling; alsmede het meel, hetwelk daarvan herkomstig is, op eene boete 

van vijf gulden per vijfenzeventig ponden.  

Het gemalen graan of meel zal niet van den molen mogen worden vervoerd, dan in eens voor 

de gansche partij, voorzien van het daartoe behoorende biljet; zullende in een 

tegenovergesteld geval de hoeveelheid van het vervoerd wordende meel worden beschouwd 

als onvoorzien van biljet, en zoodanig vervoer alzoo onderworpen zijn aan de straffen, 

bepaald hij het hierna volgende 15 art.  

De partijen belast graan van Bakkers ter molen overgebragt, zullen in eens moeten worden 

afgemalen, en zal het overschietende onafgemalene wanneer ander graan gemalen wordt, 

beschouwd worden als niet tot de partij behoorende en onvoorzien te zijn van biljet. 

Art. 15. 

Geen meel van belast graan, boven de hoeveelheid van drie ponden van het tarwe meel, en 

van vijf ponden van het roggen meel, zal mogen worden vervoerd, dan voorzien van een biljet 

van betaalde belasting, of van een volgens art. 7 van dit Reglement afgegeven consent-biljet, 

bij de bestemming ter molen voor het graan zelve geligt, en welk biljet, zoo wat den tijd van 

vervoer, als de hoeveelheid betreft, volkomen met den inhoud van het biljet moet 

overeenkomen.  

Met een mud graan, in het geval omschreven bij art. 15 van het Reglement op de admodiatie 

van den 8sten Mei 1825, en aangehaald in art. 17 van het tegenwoordig Reglement, zal gelijk 

gesteld worden.  

75 pond ongebuild  }  

 58  ----- gebuild  }  tarwen meel,  

 68  ----- roggemeel,    

meerdere of mindere hoeveelheden in dezelfde evenredigheid.  

Alle vervoer van meel van belast graan, boven gezegde hoeveelheid, niet gedekt door een 

biljet van betaalde belasting, of door een consent-biljet, als hierboven is gemeld, mitsgaders 

alle vervoer van hetzelve meel, hoezeer gedekt door behoorlijk biljet, waarvan de 

hoeveelheid, meer dan een tiende, boven die in het biljet uitgedrukt, mogt worden bevonden  

te bedragen, zal worden gestraft met verbeurte van het vervoerde meel, en eene boete 

daarenboven van twee gulden van elk vervoerd pond meel, half ten voordeele van den genen, 
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die, de aanhaling doet, en half ten voordeele van den Korenmolenaar der gemeente, ingeval 

hij is geabonneerd, of anders van de gemeente kas.  

Art. 16. 

Op den invoer van meel, brood, beschuit of koek, komende uit eene Provincie, alwaar de 

admodiatie, op het gemaal bestaat, zullen toepasselijk zijn de bepalingen van art. 17 en 18 van 

het Reglement van den 8sten Mei 1825 (Staatsblad no. 48), en mitsdien geen zoodanige 

invoer mogen, plaats hebben, dan voorzien van een biljet van betaalde belasting, ten kantore 

van den plaatselijken Ontvanger, een en ander op den voet en onder verbeurte der boete, bij 

gezegde 17 en 18 artikels vastgesteld, waarvan het bedrag mede zal worden verdeeld, op den 

voet in art. 15 hier boven vermeld.  

Art. 17. 

De molenaars zullen op hunne molens de noodige maten, schalen en gewigten moeten 

houden, ten einde, op de vordering der belanghebbenden of beambten, de zaken met graan 

voor het malen, en de zakken met meel voor den vervoer, kunnen worden gemeten of  

gewogen, en door de beambten de overtredingen kunnen worden geconstateerd.  

Zij zullen het gewigt van het graan aan de ingezetenen in meel moeten terug geven, zonder 

dat aan hun meer dan één ten honderd voor het verstuiven op iedere partij zal valideren; op 

eene boete van vijf guldens, voor ieder meer te kort komend half percent. 

Op iederen molen zal een bus moeten zijn, voor de gevallen, voorzien bij art. 14 en 15 van het 

Reglement op de admodiatie van den 8sten Mei 1825, welke beide artikelen worden gehouden 

in dezen geheel en al te zijn geïnsereerd.  

Art. 18. 

De administratie van ‘s Rijks belastingen zal bij voortduring aan de Korenmolenaars, in de 

gemeenten op de grenzen des Rijks, kunnen toestaan, om op hunne molens te malen, het 

graan dat van buiten ‘s Lands op hunne molens zal, worden gebragt, en zulks vrij van de 

belasting, onder de bestaande of verder te bepalen voorzieningen. 

Art. 19. 

De korenmolenaars zullen dezelfde verpligtingen bij de visitatie en onder dezelfde poenaliteit, 

te vervullen hebben, als bij art. 23 van de wet op het gemaal is voorgeschreven, hetwelk 

mitsdien wordt gehouden alhier te zijn geïnsereerd.  

Art. 20. 

Onder koren molen wordt verstaan het ligchaam van den molen en de molenberg, zoo dat ook 

op dezen laatsten al hetgeen vroeger omtrent het op den molen doen dekken van het graan of 

meel door behoorlijke biljetten, is voorgeschreven, toepasselijk is.  

Art. 21. 

Alle Rijks- en Plaatselijke beambten zullen bevoegd zijn tot visitatien, zich gedragende, ten 

aanzien van de proces-verbalen, naar het voorschrift van art. 11, der wet van den 29sten April 

1819 (Staatsblad no. 15.) 

Art. 22. 

Alle Rijks- en Plaatselijke ambtenaren zullen, op hunne bijzondere verantwoordelijkheid, 

gehouden zijn, om tegen den invoer van brood, beschuit, koek en meel, op de grenzen van het 

Rijk, in de Provincie Groningen, bijzonderlijk te waken, en daarop al de gestrengheid der wet 

van den 26sten Augustus 1822 (Staatsblad no. 38) toepassen, zonder de minste oogluiking, 

zelfs bij de geringste kwantiteiten. 

Art. 23. 

Geen korenmolenaar, welke niet tot het hierna genoemd abonnement is toegetreden, zal 

vermogen met dit zijn bedrijf, dat van Bakker, Meelverkooper, Landbouwer, of Grutter te 

vereenigen, ten zij hij werkelijk reeds bij de invoering van dit Reglement die bedrijven 

vereenigd uitoefent, en zich te dien aanzien onderwerpt aan de voorzieningen door de 

Gedeputeerde Staten der Provincie, behoudens hooger beklag, voor te schrijven. 
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Geen korenmolenaar, die zich niet geabonneerd heeft, zal vermogen bij nacht, dat is, tusschen 

zonnen ondergang en zonnen opgang, te malen, op verbeurte eener boete van honderd guldens 

voor de eerste overtreding; terwijl bij eene tweede overtreding, eene boete van twee honderd 

guldens, en voorts bij eene derde of volgende overtreding, telkens eene boete van driehonderd 

guldens, door den korenmolenaar zal zijn verbeurd. 

Art. 24. 

Het maalloon der niet geabonneerde, korenmolenaars, zal door de Gemeente-besturen 

geregeld worden, in billijke verhouding met den tegenwoordigen prijs van dagloonen en 

levensmiddelen, en zonder dat die Besturen zich zullen behoeven te houden aan het hierna te 

melden tarief voor de geabonneerde korenmolenaars, als wegens derzelver risico 

voorbedachtelijk hooger gesteld.  

Art. 25. 

De plaatselijke Besturen van geheel het platte land (met uitzondering van de bevolking der 

Stad Groningen binnen de wallen) thans in de admodiatie begrepen, zullen onverwijld na den 

ontvangst van dit reglement, immers nog zoo vroeg dat zulks voor den 1sten Januarij 1826 is 

beslist, onderhandelingen openen en ingaan met de korenmolenaars binnen hunne gemeente, 

elk voor het ressort hem voor zijnen molen aangewezen; zullende in de bepaling van het 

abonnement, zoo veel mogelijk, de aanslag der gemeente zelve worden gevolgd, met dien 

verstande, dat hetzelve nimmer minder zal mogen bedragen dan negen tiende gedeelte van 

gezegden aanslag. De plaatselijke Besturen zullen het resultaat hunner werkzaamheden aan 

gedeputeerde Staten bekend maken, en ter goedkeuring onderwerpen.  

Art. 26. 

Het eerste abonnement zal worden gehouden te loopen van den eersten Januarij tot den 

laatsten December 1826; terwijl, ingeval deze wijze van abonnement met de korenmolenaars 

over 1827 of volgende jaren mogt blijven voortduren, de abonnementen telkens vóór den 

laatsten November van het voorgaande jaar moeten zijn tot stand gebragt, en aan 

Gedeputeerde Staten ingeleverd. 

Art. 27. 

Het abonnement met den korenmolenaar in te gaan, bestaat daarin, dat hij zich verpligt om 

jaarlijks zekere sommen per ziel van zeker ressort voor zijnen molen aangewezen, ten 

behoeve der kas van de geadmodieerde gemeente te verzekeren, of de zelve daarvoor 

genoegzaam te waarborgen, waartegen door den korenmolenaar zal worden genoten het 

bedrag van de belasting op het Gemaal, en het collectief zegel, met alle de Rijks opcenten, 

volgens het tegenwoordig Reglement, in zijn molen-ressort, door de ingezetenen daartoe 

behoorende, opgebragt wordende.  

Art. 28. 

Bij aldien in een en hetzelfde dorp of vlek zich meer dan een korenmolenaar bevindt, zal het 

ressort voor dezelve gemeen beschouwd worden, en zij gezamenlijk in solidum voor het 

abonnement, wanneer zij dit ingaan, verbonden zijn, voorbehoudens hunne eigene nadere 

schikkingen,  onderling daarover te maken.  

Art. 29. 

Wanneer een hunner zich wil onderwerpen aan het abonnement, en de andere verkiest zich 

daaraan te onttrekken, zal het abonnement over geheel het ressort met den eenen alleen 

kunnen worden aangegaan, en zal als dan op den anderen toepasselijk zijn al hetgeen omtrent 

de niet abonnerende Korenmolenaars bij dit Reglement is bepaald.  

Art. 30. 

Aan alle de korenmolenaars, welke dadelijk bij de uitvoering van dit Reglement, tot  

abonnement zijn toegetreden, hetzij dezelve een gecombineerd bedrijf uitoefenen of niet, 

wordt, zoo lang het abonnement voortduurt en door hun nageleefd wordt, uitsluitend de 
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toelating of het octrooi als korenmolenaars, onder het genot der gunstige voorwaarden, 

verbonden aan het abonnement, verleend.  

Art. 31. 

Het zal aan elken geabonneerden korenmolenaar vrijstaan ,naar welgevallen met dat zijn 

bedrijf zoodanig beroep te vereenigen, als hij verkiest, des dat bij het, ophouden van het 

abonnement, alles wederom in denzelfden stand zal moeten worden terug gebragt , waarin het 

was bij het aangaan van het abonnement, welke stand, zoo wat de bewerktuiging, aan den 

molen gegeven, als het vereenigd bedrijf betreft, door behoorlijk proces-verbaal zal moeten 

worden opgenomen en geconstateerd. 

Art. 32. 

De Korenmolenaars op geheel het platteland, welke tot het abonnement zullen toe treden, 

zullen met den 1sten Januarij 1826 en vervolgens, bij nadere voortduring van het Reglement, 

gehouden zijn aan het volgend tarief van maalloon, door hun te genieten, namelijk per 

Nederlandsche mudde of vijf en zeventig ponden; wat de tarwe, en acht en zestig ponden, wat 

de rogge en het verder hierna opgenoemd graan betreft, te weten:  

Voor rogge, grof gemalen, zeventien cents.  

Voor rogge, klein gemalen, vijfenveertig cents.  

Voor tarwe klein gemalen, vijfenveertig cents.  

Beestenvoeder, hetzij een of twee maal gemalen, vijf en twintig cents.  

Gerst- of havermout, achttien cents.  

Beneden, noch boven dit tarief, zal door hun niet worden gegaan, zullende zij, bij overtreding 

hiervan worden gestraft op denzelfden voet als in art. 6 van dit Reglement is voorgeschreven.  

Art. 33. 

Met bet bedrag der belasting, bestemd voor eenen geabonneerden korenmolenaar, zal te gelijk 

het maalloon, aan den plaatselijken Ontvanger worden betaald, volgens het tarief in art. 32 

vermeld.  

Art. 34. 

Het beloop der belasting, zal, wat de geabonneerde korenmolenaars betreft, in ontvang 

genomen worden, ten voordeele van den korenmolenaar, en voor zoo verre de niet 

geabonneerde korenmolen-ressorten betreft, ten voordeele der geadmodieerde gemeente. 

Art. 35. 

De Ingezetenen zullen verpligt zijn, om hunne granen te doen malen op den korenmolen der 

gemeente of van het ressort, welke door Gedeputeerde Staten der Provincie daartoe zal 

worden aangewezen.  

Ingeval van dringende noodzakelijkheid, zullen Gedeputeerde Staten de noodige 

voorzieningen nemen, ten einde de Ingezetenen elders, dan op den reeds aangewezen molen, 

derzelver granen kunnen doen malen.  

Art. 36. 

Bij het einde van iedere maand, zal het ontbrekende aan het een twaalfde gedeelte van het 

bedrag, het welk de korenmolenaar bij abonnement heeft aangenomen te voldoen, 

gepreleveerd worden uit het voorhanden zijnde maalloon, terwijl, voor zoo verre hetzelve 

loon hiertoe niet toereikende mogt wezen, het te kort komende uit de Gemeente-kas zal 

worden gevonden.  

Art. 37. 

De geabonneerde Korenmolenaar zal het bedrag van het in art. 36 vermeld te kort, binnen drie 

dagen, na bekomene waarschuwing, moeten terug geven aan den plaatselijken Ontvanger. Bij 

gebreke van dien, zal, zonder eenige verdere formaliteiten, de nalatige korenmolenaar tot  de 

voldoening van zijn verschuldigde, bij parate  executie, volgens de meergenoemde wet van 

den 29sten April 1819, worden vervolgd.  
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Art. 38. 

De plaatselijke Ontvanger zal, enkel en alleen voor de geabonneerde Korenmolenaars, het 

maalloon van het aan de belasting onderworpen graan ontvangen, om hem dit maandelijks, 

mits het bedrag van het abonnement verzekerd zij, uit te keeren, zonder eenige korting of 

belooning voor den ontvangst.  

Art. 39. 

Hetgeen de belasting maandelijks meerder dan het bedrag van het abonnement van den 

Korenmolenaar, of wel, voor zoo verre er niet met den Korenmolenaar geabonneerd is, dan 

het bedrag van den aanslag mogt hebben opgebragt, zal maandelijks, uiterlijk voor den vijfden 

van de volgende maand, moeten worden uitgekeerd en verantwoord; - in het eerste geval aan 

den geabonneerden Korenmolenaar van het ressort, en in het tweede geval aan de Gemeente; 

voorbehoudens nadere beschikking van Gedeputeerde Staten, om de alzoo door de Gemeente 

ingehouden gelden, het zij geheel hetzij gedeeltelijk, te doen strekken ter billijke 

gemoetkoming van dezen of genen Korenmolenaar die door het abonnement onverhooptelijk 

mogt nadeel geleden hebben.  

Art. 40. 

In het belang der geabonneerde Korenmolenaar, en om voor te komen, dat de een de anderen 

benadeele, en de naleving van het abonnement onmogelijk make, wordt bepaald, dat alle 

boeten, welke betrekking hebben tot fraudes van dien aard, zullen komen half ten voordeele 

van den Korenmolenaar, die door de bekende daad benadeeld is, en dat alle Ambtenaren van 

den activen dienst, Deurwaarders, Veldwachters en anderen van dien aard, op aanvraag van 

eenen geabonneerden Korenmolenaar, denzelven voor de visitatie van eenigen naburigen  

Koornmolenaar de behulpzame hand verpligt zullen zijn te bieden.  

Art. 41. 

Overigens zal de opbrengst der boeten komen half ten voordeele van de Gemeentekas, en in 

allen gevalle voor de helft ten voordeele van degenen, die de calange zullen hebben gedaan.  

Art. 42. 

In de gevallen, bedoeld bij § 2 van Art. 15 van dit Reglement, wanneer de boete moet 

geregeld worden naar de hoeveelheid graan of meel in maat, zal een gedeelte van een mud 

gerekend worden voor een geheel mud, ten zij het minder dan een half mud bedroeg, wanneer 

hetzelve zal gelijk gesteld worden met een half mud. 

Art. 43. 

De bepalingen omtrent de quarans of handmolens, voorkomende in Art. 37 der wet op het 

Gemaal, van den 2 sten Augustus 1822, worden gehouden alhier te zijn ingelascht.   

Art. 44. 

De Gemeentebesturen in het bijzonder zullen gehouden zijn, de rigtige naleving van dit 

Reglement te bevorderen.  

Art. 45. 

De vervolgingen der overtredingen en fraudes zullen geschieden op denzelfden voet, als die 

tegen andere plaatselijke keuren en Reglementen. 

Art. 46. 

Gedeputeerde Staten zullen, onder Onze nadere goedkeuring, bij nadere reglementaire 

bepalingen, ook de bakkers en meelverkoopers ten platten lande onder peil brengen, en 

zorgen, dat het verkoopen van brood beneden den zetting, in de geabonneerde 

Korenmolenaars-ressorten, worden verboden. Zullende die reglementaire bepalingen, met de 

boete daarbij vast te stellen, wier bedrag de hoogte van vijftig guldens per vijf-en-zeventig 

ponden niet te boven zal gaan, gehouden worden in dit algemeen Reglement te zijn 

ingelascht.  

 

Vastgesteld bij ‘s Konings besluit van den 31sten October 1825, no. 14.  
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Mij bekend;  

De Secretaris van Staat,  

 (Get.)  J. G. de Mey van Streefkerk.  

Accordeert met deszelfs origineel,  

De Griffier ter Staats-Secretarie,  

 (Get.)  L. H. Elias Schovel.  

Voor eensluidend afschrift,  

De Secretaris Generaal bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken,  

 (Get.)  Wenckebach.  

   Voor kopij conform,  

De Griffier bij de Staten der Provincie Groningen.  

 (Get.)  H. W. Hoving.  

 

En op dat niemand hiervan eenige onwetendheid voorwende, zal deze worden gedrukt, 

gepubliceerd en geaffigeerd overal, waar men gewoon is, zulks te doen, en voorts in de 

provinciale Groninger Courant worden geïnsereerd.  

Aldus gedaan in het Provinciehuis te Groningen, op Maandag den 21sten November 1825.  

 

De Gedeputeerde Staten voornd.  

 (Get.)  G. W. Van Imhoff.  

Ter ordonnantie van Dezelve,  

 (Get.)  H. W. Hoving, Griffier. 
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