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Beroepsprocedures bij Gedeputeerde Staten 1815-18jo 

I I N L E I D I N G  

Bij de toepassing van een wet zijn altijd vergissingen of onduidelijkheden 
mogelijk, waardoor een particulier ten onrechte wordt benadeeld.Voor de 
burger is het derhalve van belang dat hij tegen een concreet overheidsbe- 
sluit in beroep kan gaan. Heden ten dage staat dit vraagstuk bekend als het 
probleem van de rechtsbescherming tegen de overheid. In de 19e eeuw 
boden diverse publiekrechtelijke wetten de mogelijkheid om tegen over- 
heidsbesluiten beroep aan te tekenen bij Gedeputeerde Staten. In de Bij- 
lage is een overzicht van een aantal van dergelijke wetten opgenomen. 

Het is ondoenlijk om de bescheiden die met betrekking tot de bedoel- 
de beroepen in de archieven van Gedeputeerde Staten voorkomen, alle- 
maal te behandelen. Gekozen is voor de uitwerking van één type beroe- 
pen, namelijk die afkomstig zijn van militie- en schutterijplichtigen. In dit 
verband wordt gewezen op Broncommenfaren v, waar de registers van de 
nationale militie worden geanalyseerd.' 

Historische situering 

Beslechting van geschillen tussen burger en overheid, de zogeheten pu- 
bliekrechtelijke geschillen, is van oudsher een belangrijke taak van Gede- 
puteerde Staten. Reeds in het begin van de 16e eeuw kregen de toen nog 
jonge colleges van Gedeputeerde Staten2 rechtsmacht ter zake van be- 
paalde geschillen tussen een individuele burger en een overheidsorgaan. 
Het betrof met name geschillen op grond van belasting- en militaire wet- 
geving. 

In het Bataafs-Franse tijdperk hebben diverse bestuurscolleges ge- 
functioneerd, die zowel qua organisatie als qua taakstelling sterk leken 
op de colleges van Gedeputeerde Staten ten tijde van de Republiek. Het 
is dus niet verwonderlijkdat Gedeputeerde Staten na de vestiging van het 
koninkrijk in 1815 een belangrijke taak op het gebied van beslechting van 
publiekrechtelijke geschillen kregen. 

Vanaf de inwerkingtreding van de Militie- en Schutterijwet in 1 8 q 3  
rezenveel bezwaren tegen de inlijving in de dienst door respectievelijk de 
militieraad en het plaatselijk bestuur. Er moet hierbij gedacht worden aan 
tientallen zaken per jaar. De bronmet betrekking tot de Schutterijwet ver- 
dwijnt in 1900, toen de schutterijen officieel werden opgeheven. Wat be- 
treft de Militiewet houdt de bron o p  te bestaan in 192.2. In de toen in wer- 
king getreden Dienstplichtwet4 werd het beroep op Gedeputeerde Staten 



vervangen door het beroep op de Kroon. Materieel gezien verdwijnt de 
bron echter reeds in 1850. De oorzaak daarvan is dat de relevante archief- 
bescheiden uit het tijdvak na 1850 in groten getale zijn ~ e r n i e t i ~ d . ~  

Visuele kennismaking 

Voor een goed begrip van de hier te behandelen materie is een globaal 
inzicht in de dossiervorming bij provinciale besturen in de 19e eeuw 
noodzakelijk. De in die periode gehanteerde ar~hiverin~smethode staat 
algemeen bekend als het verbaalstelsel. Het verbaalstelsel houdt in dat 
alle stukken met betrekking tot één concreet geval worden opgeborgen 
bij het besluit waarin dat geval definitief wordt afgedaan. De stukken wor- 
den in chronologische volgorde opgeborgen. Het aldus gevormde archief 
wordt toegankelijk gemaakt door middel van per jaar opgemaakte indices 
of gerubriceerde agenda's. Het is niet geheel duidelijk hoe het pakket, be- 
staande uit een eindbesluit en de bescheiden die tot dat besluit hebben 
geleid, moet worden genoemd. Vooralsnog lijkt de term 'dossier' de 
meest juiste.Voor het vervolg van dit betoog wordt deze benaming dan 
ook aangehouden. 

De uitspraken op beroepen zijn altijd in dezelfde vorm gegoten, on- 
danks het ontbrekenvan een consequente terminologie. Het stramien van 
de uitspraak is als volgt: 
'Gelezen/gehoord': in dit deel wordt een korte schets van de concrete feiten 
en omstandigheden gegeven. 
'Overwegende dat': onder dit kopje wegen Gedeputeerde Staten de bezwa- 
ren van de reclamant tegen zijn inlijving af tegen andere bij het geding 
betrokken belangen. 
'Hebben goedgevonden': tenslotte wordt een oordeel gegeven over de ge- 
grondheid of ongegrondheid van het beroep met vernietiging of handha- 
ving van het bestreden besluit. 

De bescheiden met betrekking tot beroepen tegen de inlijving bij de 
nationale militie of schutterij vertonen alle hetzelfde beeld. Desondanks is 
een verdeling in twee groepen noodzakelijk. Beroep tegen een inlijvings- 
besluit was - grof gezegd - mogelijk op twee gronden. Een militie- of 
schutterijplichtige kon stellen dat er sprake was van een lichamelijk ge- 
brek, waardoor een goede vervulling van de dienstplicht niet mogelijk 
was, of dat er sprake was van een andere vrijstellingsgrond. 

In het eerstgenoemde geval vond een herkeuring plaats, in het laatst- 
genoemde geval werd een advies ingewonnen van de instantie die het 
bestreden besluit hadgenomen, respectievelijk de militieraad en het plaat- 
selijk bestuur. Het eerste voorbeeld betreft een beroep op grond van een 
lichamelijk gebrek; het tweede geeft een overzicht van een beroep op 
grond van een andere vrijstellingsgrond. 



Beroepsprocedures bij Gedeputeerde Staten 1815-1850 

Voorbeeld I: Jan Wergers uit Losser tekent op 13 februari 1833 beroep aan 
tegen de afwijzing door de militieraad van zijn verzoek om vrijstelling 
wegens 'verstijving aan één der gewrichten' (zie afbeelding In het al- 
gemeen zijn de beroepschriften nog aanwezig; daarin ziet men alle licha- 
melijke afwijkingen, kwalen en ziekten uit die tijd in een bonte stoet voor- 
bij trekken. Soms ondersteunt de reclamant zijn beroepschrift met één of 
meer getuigenverklaringen. Als dat gebeurt, zijn de schriftelijke getuigen- 
verklaringen als bijlage bij de einduitspraak gevoegd. In dit dossier ont- 
breken zij. 

Gedeputeerde Staten beslissen op 6 maart 1833 op het beroep van 
Wergers (zie afbeelding 2). Naar aanleiding van de resultaten van de her- 
keuring wordt het beroep van Wergers ongegrond verklaard. 

Voorbeeld 2: Jan Hartkamp uit Raalte tekent op 7 april 1834 beroep aan 
tegen het besluit van de militieraad om hem bij de nationale militie in te 
lijven, omdat hij meent voor vrijstelling in aanmerking te komen wegens 
broederdienst (zie afbeelding 3).7 Ook bij deze categorie van beroepsza- 
ken zijn de beroepschriften bijna altijd terug te vinden. O p  8 maart ver- 
strekt de militieraad van Raalte een verklaring dat Jan Hartkamp twee 
broers heeft, namelijk Gerrit en Hendrik. Deze verklaring is als bijlage bij 
het beroepschrift meegezonden (zie afbeelding 4). O p  3 april 1834 stelt 
ook de burgemeester van Raalte dat Jan Hartkamp twee broers heeft (zie 
afbeelding 5). En Hartkamp heeft ook deze verklaring als nader bewijs 
gebruikt. 

O p  15 april 1834 brengt de militieraadvan Raalte een advies uitaan de 
gouverneur, die daarom had verzocht. De militieraad meent dat het be- 
roep op vrijstelling wegens broederdienst ongegrond is (zie afbeelding 
6). Ter adstructie van zijn advies zendt de militieraad een extract uit het 
stamboek, waaruit blijkt dat ene G.J. Pot heeft gediend als nummerverwis- 
selaar voor Hendrik Hartkamp (zie afbeelding 7). 

Gedeputeerde Staten geven in hun uitspraak een oordeel over het be- 
roep van Hartkamp. Hartkamp wordt in het ongelijk gesteld en het bestre- 
den besluit blijft gehandhaafd (zie afbeelding 8). De vormgeving van deze 
uitspraak is gelijk aan die van JanWergers (zie afbeelding Z). 
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2 A D M I N I S T R A T I E V E  

O N T S T A A N S G E S C H I E D E N I S  

Formele grondslag 

Voor een nader begrip van de dossiers is het noodzakelijk om iets te zeg- 
gen over de inlijvingsprocedure als zodanig. In de nationale militie en de 
schutterij diende respectievelijk per kanton engemeente een aantal perso- 
nen te worden ingelijfd.8 Welke daartoe werden geroepen, was 
afhankelijk van de te dier zake georganiseerde lotingen. Koerhuis envan 
Mulken geven in hun meergenoemde Broncommentaar van deze proce- 
dure een uitgebreide bespreking, zodat het niet noodzakelijk is aan deze 
procedure hier verder aandacht te besteden? 

Dienstplichtig waren degenen die de laagste nummers hadden ge- 
trokken. Wie echter meende recht te hebben op vrijstelling van de dienst- 
plicht, kon een daartoe strekkend verzoek indienen bij de militieraad.'o 
Voor de schutterij gold hetzelfde systeem, zij het, dat de vrijstellingsver- 
zoeken in deze gevallen werden beoordeeld door een vanwege het plaat- 
selijk bestuur ingestelde commissie." 

De mogelijke redenen van vrijstelling waren velerlei, doch in de prak- 
tijk vervulden slechts drie ervan een rol van betekenis."' Het betrof de 
fysieke ongeschiktheid voor vervulling van de dienstplicht, de noodzake- 
lijkheid om in het levensonderhoud van (één) van de wettige ouders te 
voorzien (kostwinnerschap) en de omstandigheid dat minimaal de helft 
van het aantal zonen in één gezin zijn dienstplicht reeds had vervuld 
(broederdienst). Met betrekking tot de drie voornoemde vrijstellings- 
gronden waren nadere regels ~astgesteld."~ 

Werd een vrijstellingsverzoek door de militieraad of de boven bedoel- 
de commissie gehonoreerd, dan werd de verzoeker vrijgesteld. Het ge- 
volg daarvan was echter ook dat een loteling die in oorsprong niet hoefde 
te dienen, zijn dienstplicht nu wèl moest vervullen. Iemand die in een der- 
gelijke positie kwam te verkeren, had dus een belang om tegen een ver- 
leende vrijstelling te ageren. 

Men kon beroep tegen inlijving bij de nationale militie bij Gedepu- 
teerde Staten indienen op grond van artikel 38 van de Militiewet uit 
1815, in 1817 vervangen door het inhoudelijk gelijke artikel 137. Beroep 
was mogelijk tegen elk inlijvingsbesluit van de militieraad. Dus een mili- 
tieplichtige kon niet alleen tegen het op hem betrekking hebbende inlij- 
vingsbesluit appelleren, maar ook tegen de aan een ander verleende vrij- 
stelling. 

Wat betreft de inlijving in de schutterij werd de formele grondslag 
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gevormd door artikel 15 van de Schutterijwet van 1815, in 1827 vervan- 
gen door artikel 16. 

Uitvoeringsbesluiten e n  -procedures 

Inde Militie- en Schutterijwet van 1815 warennog geen regels ten aanzien 
van de beroepsprocedures .gesteld. De Militiewet van 1817 stelde in de 
artikelen 138 tot en met 144 enige summiere procedureregels. Ook de 
Schutterijwet van 1827 gaf in artikel 16 een zeer voorzichtige aanzet tot 
een schriftelijk geregelde procedure. In het algemeen echter kan men zeg- 
gen dat de beroepsprocedure volgens ongeschreven gewoontenverliep.'4 
Hieronder zal een globaal overzicht van de beroepsprocedures worden 
geboden. 

Meende een reclamant dat hij door de aanwezigheid van een lichame- 
lijk gebrek zijn dienstplicht niet kon vervullen, dan was een herkeuring 
noodzakelijk. Een dergelijke herkeuring diende te geschieden door een 
commissie van twee geneeskundigen die niet betrokken mochten zijn ge- 
weest bij de eerste keuring van de militie of schutterijplichtige in kwes- 
tie.'' De gouverneur nodigde de reclamant uit om op een bepaalde dag 
ter vergadering van Gedeputeerde Staten te verschijnen, teneinde door 
de voornoemde commissie te worden herkeurd.Van het resultaat van de 
herkeuring werd mondeling verslag gedaan aan Gedeputeerde Staten, die 
het oordeel van de commissie altijd overnamen. 

Beroepschriften waarin sprake was van een verzoek tot vrijstelling 
wegens kostwinnerschap of broederdienst, werden door de gouverneur 
voor advies doorgestuurd naar de instantie die het bestreden besluit had 
genomen. De militieraad of het plaatselijk bestuur gaf een oordeel over 
het beroepschrift in kwestie en zond het advies - ten dele ook te beschou- 
wen als een verweerschrift - terug naar de gouverneur. Soms won de mi- 
litieraad of het plaatselijk bestuur met betrekking tot een bepaald aspect 
nog inlichtingen in van een andere instantie, zoals de burgemeester van de 
woonplaats van de reclamant. De uiteindelijke beslissing op het beroep 
werd genomen door Gedeputeerde Staten. 

Incidenteel stelde de gouverneur het beroepschrift en het daarom- 
trent uitgebrachte advies in handen van een commissie van één of twee 
gedeputeerden, die een concept-uitspraak dienden op te stellen. Een der- 
gelijk concept werd vervolgens in de vergadering van het voltallige col- 
lege van Gedeputeerde Staten afgedaan als hamerstuk. 



Interpretatie en betrouwbaarheid 

De informatie die uit de dossiers verkregen kan worden, moet worden 
beschouwd in het licht van het ingediende beroepschrift. De behandeling 
van het beroep is erop gericht een oordeel te geven over de stellingenvan 
degene die in beroep komt. De informatie betreft dus steeds concrete, in- 
dividuele gevallen en kan derhalve geen beeld verschaffen van een alge- 
meen beleid van het provinciaal bestuur. 

De gegevens zijn deels objectief, deels subjectief van aard. In dit ver- 
band spelen twee factoren een rol. Ten eerste is het relevant te weten uit 
welke bron de informatie is geput. Een extract uit het stamboekvoor mili- 
tieplichtigen is betrouwbaarder dan de opvatting die een ingelijfde militie- 
of schutterijplichtige blijkens zijn beroepschrift over een vrijgestelde col- 
lega heeft. Ten tweede dient men het onderwerp van de beroepszaak in 
ogenschouw te nemen. Het aantal broers van een militie- of schutterij- 
plichtige is objectief vast te stellen. Het antwoord op de vraag of een licha- 
melijk gebrek van een militieplichtige zo ernstig is dat de dienstplicht niet 
naar behoren kan worden vervuld, bergt een subjectief element in zich. 
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3 V E R W I J Z E N D E  N O T I T I E S  

Vindplaatsen 

De hier besproken bron is te vinden in de verbalen van Gedeputeerde 
Staten. Deze verbalen maken onderdeel uit van de archieven van het pro- 
vinciaal bestuur, die zijn gedeponeerd in de onderscheidene rijksarchief- 
bewaarplaatsen. Onder 'visuele kennismaking' is reeds een en ander ge- 
zegd over het archiveringssysteem dat in de 19e eeuw doorgaans werd 
gehanteerd. Het verbaalstelsel brengt met zich mee dat een raadpleging 
van de indertijd door de administratie zelf opgemaakte indices noodzake- 
lijk is. De meest directe toegang tot de archieven van de provinciale bestu- 
ren, plaatsingslijsten of inventarissen biedt in dit opzicht doorgaans wei- 
nig soelaas, gezien de enorme omvang van de archieven. 

In de indices is een ordening aangebracht door middel van een aantal 
trefwoorden. Onder dat trefwoord zijn alle daarop betrekking hebbende 
besluiten in chronologische volgorde vermeld, dus niet alleen de eindbe- 
sluiten. Met de gehanteerde terminologie is niet altijd consequent om- 
gegaan, doch voor de bestudering van de hier besproken beroepszaken 
levert dat geen problemen op. In alle archieven van Gedeputeerde Staten 
kan men de dossiers terugvinden onder de categorie 'militaire zaken', 'mi- 
litie (nationale)' of 'nationale militie' en 'schutterij'. De betrokken dossiers 
zelf worden gekwalificeerd als 'adres', 'appel', 'reclamatie' of 'request'. 

In dit kader moet wel met de nodige zorgvuldigheid worden bekeken 
of sprake is van een einduitspraak. In dat geval staat in de index vermeld of 
het beroep gegrond of ongegrond is bevonden. Kan men een archiefstuk 
dat aanwezig behoort te zijn, niet bij het eindbesluit terugvinden, dan kan 
een raadpleging van eerdere uitspraken met betrekking tot die beroeps- 
zaak een oplossing bieden. De ontvangst van een beroepschrift werd in 
de indices apart genoteerd en in enige gevallen is de dossiervorming niet 
geheel volledig doorgevoerd. 

Concluderend kan worden gesteld dat de dossiers, hoewel niet onder 
één of bepaalde inventarisnummers gerangschikt, toch tamelijk gemakke- 
lijk kunnen worden opgespoord. Hierbij geldt uiteraard de kanttekening, 
dat raadpleging van dossiers uit de periode na 1850 in verreweg de meeste 
gevallen onmogelijk is gezien het ten aanzien van archieven van provin- 

ciale besturen gehanteerde vernietigingsbeleid. Per provincie zijn ver- 

schillen aanwezig, doch deze zijn van ondergeschikt belang.16 



Aanvullende bronnen 

Gerelateerde bronnenz7 
Wat betreft de nationale militie moet hierbij worden gedacht aan het Re- 
cueil Militair, een gedurende de periode 1813-1914 per jaar opgemaakt 
overzicht van instructies en voorschriften, voor zover van belang voor 
de administratie.18 

In de rijksarchieven kan men aantreffen:19 
register en stukken met betrekking tot inschrijving; 
registers en stukken met betrekking tot keuring envrijstelling van militie- 

en s~hutterij~lichtigen (in verband met beroep tegen inlijving 
wegens een al dan niet vermeend lichamelijk gebrek); 

registers en stukken met betrekking tot plaatsvervanging en 
nummerverwisseling door militie- en schutterijplichtigen (in 
verband met beroep tegen inlijving vanwege een al dan niet 
vermeend recht op vrijstelling van de nationale militie of 
schutterij wegens broederdienst); 

registers en stukken van militieraden; 
stukken met betrekking tot inlijving in en indeling van de nationale 

militie. 

In de gemeentearchieven kan men bovendien aantreffen: 
registers en stukkenvan militieraden; 
registers en stukkenvan schuttersraden; 
stukken met betrekking tot inlijving in en indeling van de schutterij. 

Toetsingsbronnenzo 
In de rijksarchieven kan men aantreffen: 
registers van de burgelijke stand (inverband met beroep tegen inlijving 

vanwege een al dan niet vermeende recht op vrijstelling van de 
militie of schutterij wegens broederdienst). 

In de gemeentearchieven kan men bovendien aantreffen: 
stukken met betrekking tot schutterij in de archieven van het plaatselijk 

bestuur (in verband met de in het archief van Gedeputeerde 
Staten gehanteerde data en termijnen); 

schutterijregisters (in verband met beroep tegen inlijving vanwege een al 
danniet vermeend recht op vrijstelling van de nationale militie of 
schutterij wegens broederdienst). 
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4 M O G E L I J K E  G E B R U I K S W I J Z E N  I N  H E T  

H I S T O R I S C H  O N D E R Z O E K  

Themata 

I Onderzoek naar de ontwikkeling van het administratief procesrecht 
als zodanig; 

z onderzoek naar de interpretatie en uitvoering van de Militie- en 
Schutterijwet; 

j onderzoek naar de verschuivende normen in de toepassing van de 
Militie- en Schutterijwet; 

4 medisch-historisch onderzoek; 
5 genealogisch onderzoek. 

Combinatie e n  verrijking van de informatie 

Men zou met hulp van andere registers en stukken met betrekking tot de 
nationale militie en schutterij kunnen bestuderen, welke medische klach- 
ten ernstig genoeg waren om voor de dienst afgekeurd te worden. 



N O T E N  

1 B.Koerhuis en W.van Mulken, De nzilitieregisters ~SIS - I~ZZ,  Broncom- 
mentaren v ('s-Gravenhage 1986) 9-10. 

2 In de gewesten Holland en Zeeland werd dit college aangeduid als 'Ge- 
committeerde Raden'. 

3 Militiewet van 27 februari 1815 (Stbl. 19); Schutterijwet van 27 februari 
1815 (Stbl. 20). 

4 Wet van 4 februari 1922 (Stbl. 43). 
5 Over de periode na 1650 is in nagenoeg alle archieven van provinciale 

besturen een streng vernietigingsbeleid gevoerd. Zie hieromtrent uitge- 
breid L.M.Koenraad, 'De negentiende-eeuwse archieven van Gedepu- 
teerde Staten', in: Nederlands Archier~enblad 92 (1988) 211-218. 

6 R A  Overijssel, Archief G S  1831-, verbaal 6.3.1833, nr.297. 
7 R A  Overijssel, Archief G s 1831-, verbaal 22.4.1834, nr. 719. 
8 Artikel 17 Militiewet 1815; artikel 48 Militiewet 1817. De Schutterijwet 

van 1827 verplichtte in de artikelen 6 tot en met 14 tot een soortgelijke 
procedure. 

9 B.Koerhuis en W. van Mulken, a.w.. 
10 Artikel 36 Militiewet 1815; artikel 112 Militiewet 1817. 
11 Artikel 15 Schutterijwet 1827. In de Schutterijwet van 1615 werd dit niet 

inet zoveel woorden geregeld, doch in de praktijk werd dezelfde proce- 
dure gevolgd. 

12 Zie artikel 43 van de Militiewet 1615 (artikelen 91 en 94 van de Militie- 
wet 1817) en artikel 3 van de Schutterijwet 1827. 

13 Voor vrijstelling wegens fysieke gebreken zie het Koninklijk Besluit ( K B )  

van 22 maart 1816, (Recueil Militair 1816-1,103-115). Het betreffende re- 
glement is herzien in 1821: het K B  van 15 januari 1621 (Receuil Militair 
1821-1, 20-31) en in 1836: het K B  van 16 februari 1836 (Receuil Militair 
1836, 26-37). Voor vrijstelling wegens kostwinnerschap en broeder- 
dienst, zie de wet van 27 april 1820 (Stbl.11) en het K B  van 2 januari 
1623 (Stbl.1) voor wat betreft de Militiewet; het K B  van 21 maart 1826 
(Stbl. 6), het K B  van 28 juni 1828 (Stbl.42) en het K B  van 7 september 
1828 (Sfbl.55) voor wat betreft deschutterijwet. 

14 Ter regeling van de -in dit Broncommentaar niet specifiek besproken - 
belastingsgeschillen (zie Bijlage) was echter wel een aantal ministeriële 
circulaires vastgesteld. 

15 Zie artikel 139 van de Militiewet 1817 en artikel 16 van de Schutterijwet 
1827. 

16 Voor een ~iitgebreidere bespreking van de per provincie bestaande ver- 
schillen verwijs ik naar de in noot 5 genoemde publikatie, alsmede naar 
L.M. Koenraad, 'Toepassingsmogelijkheden van negentiende-eeuwse ar- 
chieven van het provinciaal bestuur', in: De Negentiende Eeirzu 15 (1991) 
163-177. 
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17 Zie ook B. Koerhuis en W. van Mulken, a.w., 9-10. 
18 De bibliotheek van de KoninkIijke Militaire Academie in Breda beschikt 

als enige instantie in Nederland over een complete serie van het Recueil 
Militair. 

19 In dit verband dient met name te worden gedacht aan de archieven van 
provinciale besturen, die op hun beurt bestaan uit drie deelarchieven, 
namelijk dat van de gouverneur, dat van Provinciale Staten en dat van 
Gedeputeerde Staten. 

20 Zie ook B. Koerhuis en W. van Mulken, a.w., 9-10. 



B I J L A G E  

In het navolgende wordt een overzicht geboden van wetten op rilksni- 
veau, die tegen één of meer op grond daarvan genomen besluiten beroep 

openstelden op Gedeputeerde Staten in het tijdvak 1815-1820. Daarnaast 
stelden veel verordeningen op provinciaal niveau tegen een aantal beslui- 
ten beroep open op Gedeputeerde Staten, met name op het terrein van de 
waterstaat.' Onderzoek over de periode na 1850 is doorgaans niet of nau- 
welijks mogelijk, zoals reeds duidelijk is geworden uit de tekst. 

I Bestuursbesluiten 

I .  Grondbelasting3 
W e t  van3 Frimaire An v11 [z3 november 17981, (Bull. des Lois 243). Beroep: 

Zie wet 2 Messidor An vil. 
Loi van z Messidor An vIr [zo juni 17991 (Bull. des Lois zgz) sur les 

réclamation en matière de la contribution foncière. art. 6: 'S'il y a 
réclamation contre la décision de l'administration du 
département pronnoncera en dernier ressort.' 

1 1 2  Personele belasting 
W e t  vang Nivôse An v11 [23 december 1791 (Bull. des Lois 250). Beroep: Zie 

wet 2 Messidor An v11 
W e t  van 10 februari 1815 (Stbl. 12) op den opheve der belasting, bekend onder 

den naam van dienstbodengeld. 
Art. zo: 'Wanneer eenig[e] belastingschuldige dacht 

verkeerdelijk beschreven of te hoog belast te zijn (...), zal hij zijne 
reclamatie (..) indienen bij den controleur van het district van 
contrôle alwaar de belastingschuldige woonachtig is (...). De 
controleur zal de bij hem ingediende reclamatiën met zijn advies 
inzenden aan den directeur der directe belastingen in de 
Provincie, en deze, met bijvoeging van zijn advies, aan den 
gouverneur, welke de gemelde reclamatiën (...) brengt ter 
deliberatie van de Gedeputeerde Staten.' 

W e t  van i o  februari 1815 (Stbl.13) op den opheve van het paarden-, plaizer- 
en landpassagiegeld. 

Art. 25: Zie art. zo wet 10 februari 1815 (Stbl. 12). 
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Wet van 28 juni 1822 (Stbl. 15) houdende de belasting op het personeel. 
Art. 99: 'Voor zover de schatplichtigen mogten vermeenen 

dat de aanslag niet overeenkomstig is met hunne gedane opgave 
(..) zullen zij hun beklag deswege aan den controleur der divisie 
moeten doen (..).' 

Art. 100: 'De controleur zal deze klagte (...) aan den 
directeur der directe belastingen inzenden, om door laatst- 
genoemden aan den Gouverneur te worden aangeboden. De 
gouverneur zal op de klagte beslissen en de herstelling van den 
aanslag kunnen gelasten.' 

Wet van 29 maart 1833 (Stbl. 4) houdende de belasting op het personeel. 
A r t  45: 'Degenen, welke met hunnen aanslag zich 

bezwaard achten, zullen hunne reclamatiën (...), desverkiezende 
door tuschenkomst van den controleur, kunnen indienen, ten 
einde (...) door Gedeputeerde Staten der provincie uitspraak 
worden gedaan (J.' 

I . .  Patentbelasting 
Wet  van I Brumaire An v11 [22 oktober 17981 (Bull. des Lois 234). Beroep: 

Zie Wet z Messidor An v11 
Wet  van 9 maart 1815 (Stbl. 22) volgens welke het regt van patent (...) zal 

wordengeheven. 
Art. 26: 'De patentschuldige, die zich met zijnen aanslag 

bezwaard acht, zal de bevoegdheid hebben (...) zijne reclamatie 
(..J in te dienen bij den controleur der divisie van contrôle, alwaar 
hij woonachtig is (...). De controleur zal de bij hem ingediende 
reclamatiën, na daarop het advies der zetters van de gemeente 
waarin de patentschuldige is gedomiliceerd, te hebben 
ingewonnen, met zijn advies inzenden aan den directeur der 
directe belastingen in de provincie, die dezelfde (...) zal doen 
toekomen aan den Gouverneur, welke de gemelde reclametiën 
(...) brengt ter deliberatie van Gedeputeerde Staten.' 

Wet  van 21 mei 1819 (Stbl. 34) houdende eennieuwe ordonnatieop het regt van 
een patent. 

Art. 28: 'Degene, welke zich met dezelven aanslag bezwaard 
achten, zullen hun reclamatiën (...) kunnen indienen ten einde (...) 
door Gedeputeerde Staten der Provincie, des wegens uitspraak 
worde gedaan.' 

1.2 Invordering van belastingen 

Wet  van 17 februari 1815 (Stbl. 16) waarbij aan plaatselijke besturen het regt 
wordt toegekend tot het invorderen bij parate executie van j...) 



Art. 12: 'Indien de debiteur zelve vermeent, dat hij ten 

onregte of op eene verkeerde wijze is geëxecuteerd, zal het hem 
vrijstaan, zich deswege bij rekweste te adresseeren aan het 
stedelijk of plaatselijk bestuur (..J; voor zoo verre echter de 
geëxecuteerde (...) in het ongelijk mocht worden gesteld, of 
hangende de deliberatiën van dat bestuur met de executie mogt 
worden voortgegaan, zal het hem vrijstaan zich verder derwege 
bij rekweste te wenden tot de Gedeputeerde Staten zijner 
Provincie (J.' 

r.; Defensie 

1 Militie 
Loi relative van 19 fructidor An V I  [5 september 17981 (Bull. des Lois 223) au 

mode formation de l'armee de terre. 
Art. 34: 'Tout conscrit pourra également réclamer contre 

les erreurs qui auraient été commises (...); les réclamations ne 
pourront être faites que (...) par les administrations centrales de 
département.' 

W e f  van 27 februari 1815 (Stbl. 19) wiet opzigt fot de nationale militie. 
Art. 38: 'Hij, die zich bezwaard acht, zal zich aan 

Gedeputeerde Staten kunnen adresseren, die, na een nieuw 
onderzoek finaal zullen beslissen.' 

W e t  van 8 januari 1817 (Stbl. r)  omtrent de inrigtingder nationale militie. 
Art. 137: 'In alle gevallen, waarin men zich, door de 

beslissing van den militieraad, zoude mogen bezwaard achten, 
wordt aan zoodanige bezwaarde de bevoegdheid tot hooger 
beroep gegeven.' 

Art. 138: 'Diegene, welke van de gezegde bevoegdheid 
gebruik zouden willen maken, zullen zich (...) aan de 
Gedeputeerde Staten der provincie moeten adresseeren, welke in 
het hoogste ressort uitspraak doen.' 

1.52 Schutterij 
W e t  van 27 februari 1815 (Stbl. 20) omtrent de oprichting der schutterijen. 

Art. 15: 'Het gewicht dezer belangen er redenen zal worden 
beoordeeld door den krijgsraad gezamelijk met het bestuur der 
hoofdplaats van het kanton; en die zich door hunne uitspraak 
mogt bezwaard achten, zal de bevoegdheid hebben zich te 
adresseren aan de Gedeputeerde Staten.' 

W e t  van 11 april 1827 (Stbl. 17) omf~.ent  de oprigting der schutterijen. 
Art. 15: 'Tot het onderzoeken van, en beslissingen omtrent, 

de redenen van vrijstelling en uitsluiting zal er elk jaar over iedere 
gemeente (...) eene commissie worden aangesteld.' 
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Art. 16: 'Aan hen, die zich door de beslissingen der gemelde 
commissie mogten bezwaard achten, wordt de bevoegdheid 
gegeven, om deswege bij Gedeputeerde Staten der provincie (...) 
in hooger beroep te komen( ... ).' 

1.4 Milieuhygiëne 

Décret relafif van 18 oktober 1810 (Bull. des Luis 323) aux Manufactures et 
Ateliers qui répandent une odeur insalubre OU incommode. 

Art. 8: 'C'il élève des réclamations contre la decison prise 
par le préfet de police OU les maires (...), elles seront jugées au 
conseil de préfecture.' 

Besluit van 31 januari 1824 (Sfbl. 19) rakende de vergunningen teroprigting 
van sommige fabrijken en trafijken. 

Art. 11: 'De bezwaren echter, die men over admissiën of 
weigeringen van de provincie of plaatselijke besturen ten deze, 
en dus de zaak uit het oog van policie beschouwd (...) zoude 
vermeenen te hebben, zullen alléén aan de hoogere 
administrati[e]ve autoriteit (...) kunnen worden onderworpen.' 

1.5 Openbaar vervoer 

Besluif van 24 november 1829 (Sfbl. 73) houdende een reglement op de dienst 
der openbare middelen van vervoer te lande. 

Art. 49: 'Wanneer eenig[e] ondernemer zich over den 
uitslag eener keuring, of schouwing van zijn materiaal, of over de 
bij die gelegenheid aan hem opgelegde verpligtingen, mogt te 
hebben beklagen, zal hij zich deswege vervoegen tot de 
Gedeputeerde Staten der provincie.' 

2 Sancties 

2.1 Belastingen 

W e t  van 4 januari 1814 (Stbl. 4) behelzende manier van procedeeren in zaken, 
rakende de middelen fe water en te lande. 

Art. I: 'De jurisdictie en de judicatuur over den Ophef der 
Convoijen en Licenten en van het Buitenlandsch Lastgeld op de 
schepen (...) met alles wat deze belastingen depeneert (...) 
daaronder begrepen, de delicten, in officio door de hoogere en 
a.gere Ambtenaren en Bedienden der Middelen en de feitelijk- - 
heden of geweldadigheden tegen dezelve Ambtenaren en 
Bedienden gepleegd.' 



2.2 Schutterij 

Wet van 11 april 1827 (Stbl.17) omtrent de oprigtingder schutterijen. 

Art. 65: 'Van de vonnissen der voorgeschrevenschutters 
raden (...) zal men zich (...) schriftelijk kunnen beroepen op 
Gedeputeerde Staten per Provincie (...).' 

3 Enige na 1850 tot stand gekomen publiekrechtelijke wetten 

Zonder pretentie van volledigheid volgt hier een opsomming van een 
aantal na 1850 tot stand gekomen wetten. 

Kieswet van4 juli 1850 (Stbl. 37). 
Men kon beroep aantekenen tegen de lijsten met de te verkiezen 
personen.4 Van deze beslissingen van c s  stond hoger beroep 
open op de arrondissemei~tsrechtbank.~ In 1896 is de hele be- 
roepsprocedure in handen van de rechterlijke macht gekomen 
(wet van 7 september 1896, Stbl. 154). 

Gemeentewet van 29 juni 1851 (Stbl. 85). 
Een gemeenteraadslid kon beroep aantekenen tegen zijn ont- 
slag6 Daarnaast was door hem beroep mogelijk tegen weige- 

ring van zijn geloof~brieven.~ In beide gevallen stond hoger be- 
roep op de Kroon open.8 

Koninlclijk Besluit Kamers van Koophandel van 9 november 1851 (Stbl. 142). 
Beroep was mogelijk tegen het besluit van het gemeentebestuur, 
waarbij afwijzend werd beschikt op een klacht van een ingeze- 
tene tegend de opgemaakte kie~erslijst.~Wef op ICerkgenootschap- 
pen van 10 september 1853 (Stbl.102) 
Tegen de weigering van het gemeentebestuur om een vergun- 

ning af te geven voor de oprichting van kerk binnen een afstand 
van zoo meter van een andere kerk, kon beroep worden aangete- 
kend.'"Hoger beroep op de Kroon was mogelijk. 

Wet op het lager onderwijs van 13 augustus 1857 (Stbl. 103). 
Men kon beroep aantekenen bij G S  tegen een afkeuring van een 
schoollokaal door de schoolopziener." Hoger beroep op Kroon 

was mogelijk. Daarnaast konden onderwijzers beroep aanteke- 
nen tegen de weigering van het gemeentebestuur om een acte 
van bevoegdheid aan onderwijzers aftegeven." Tegen het laatst- 
genoemde besluit was vanaf 1878 (wet van 17 augustus 1878, 
Stbl. 127) beroep mogelijk op de Commissaris des Konings.13 

Wet op het middelbaar onderwijs van z mei 1863 (Stbl. 50). 

Men kon beroep aantekenen tegen de afkeuring van een school- 
lokaal door de scho~lo~z iener . '~  
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Begrafeniswef van 10 april 1869 (Stbl. 65). 

Men kon beroep aantekenen bij G s tegen de weigering van het 
gemeentebestuur om een bijzondere begraafplaats op te rich- 
ten.'' 

Drankwet van 28 juni 1881 (Stbl. 97) 
Tegen de weigering of het intrekken van een vergunning door 
het gemeentebestuur was beroep mogelijk op cs.I6 



N O T E N  

Een integraal overzicht hiervan zou ondoenlijk zijn. Ik heb de situatie in 
één provincie, Gelderland onderzocht. Zie hieromtrent L.M.Koenraad, 
'Gedeputeerde Staten als geschilbeslechtende instantie (...)' in: Van her- 
togdom Gelre tot provincie Gelderland. Hoofdstukken uif degeschiedenis van 
bestuur en bestuursinrichting van Gelderland r33g-ig8g (Nijmegen 1990) 
101-126. 
Het Koninklijk Besluit van 23 december 1813 (Stbl. 17) bepaalde dat veel 
Franse wetten die in het tijdvak 1810-1813 hier te lande executoir waren 
verklaard, van kracht zouden blijven tot de inwerkingtreding van een 
nieuwe, Nederlandse wet dienaangaande. 
Pas in 1870 werd een nieuwe Wet op de Grondbelasting afgekondigd; zie 
de wet van 26 mei 1870 (Stbl. 82). 
Wet 1850, artt.78-80. Tegen de lijsten met de kiesgerechtigde personen 

kon men bij de gemeenteraad beroep aantekenen met een hoger beroep 
op de arrondissementsrechtbank (wet 1850, artt.1.z en 20). 
Wet 1850, art. 82. 
Wet 1851, art.25 (de artt. 33 e.v. zijn van overeenkomstige toepassing 
verklaard). 
Wet 1851, art. 33. In de artt. 34 en 35 zijn enige nadere procedureregels 
gesteld. 
Wet 1851, art.36. 
Wet 1851, art.11. 
Wet 1853, art. 7. 
Wet 1857, art.4; wet 1878, art.5. 
Wet 1857, art.38. 
Wet 1878, art.27. 
Wet 1863, art.2, hier werd art.4 van de Wet Lager Onderwijs 1863 van 
overeenkomstige toepassing verklaard. 
Wet 1869, art. 14. 
Wet 1881, art.11. 




