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IX . Slaalabegrooting voor de jaren 1848 en 1849. 
(Memorien van Toelichting met Bijlagen; Hoofdstuk I I I en IV.) 

30 a. STAAT VAN V E R G E L I J K I N G , tusschen het toegestaan beloop bij de begrooting over den jare 1847 met het 
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2 Kosten vallende op de buitenland sch e zendingen en consulaten. • 

1 Traetementen en bezoldigingen van het personeel der gezantschappen f, 296,610.00 f 301,610.00 f 301,610.00 

2 Idem van het personeel der consulateu, alsmede spendatie-gelden 68,550.00 63,050.00 63,050.00 

3 Non-activiteits-tractementen van diplomatieke en consulaire amb
tenaren , tot geen bepaald gezantschap of consulaat behoorende. . 16,300.00 8,100.00 8,100.00 

4 Pensioenen en ajloopende betalingen. 

1 Pensioenen welke in de verschillende grootboeken zijn ingeschreven 34,000,00 47,300.00 46,300.00 

30b. U I T G E W E R K T E E N T O E L I C H T E N D E S T A A T , 
behoorende bij de raming van hosten voor het Departement van Bui-
tenlandsche Zaken, over de jaren 1848 en 1849 ; ( l i lde hoofdstuk, 
ls te afdeeling : Kosten van het Departement). 

30 c. I D E M , voor de 2de afdeeling: (Kosten vallende op buiten-
landsche zendingen en consulaten). 

30d. I D E M , voor de 3de afdeeling: (Verschillende uitgaven). 

30*. I D E M , voor de 4de afdeeling: (Pensioenen en ajloopende 
betalingen). 

De staten voorkomende onder de nrs. 30 6 — e zijn alleen 
voor de leden gedrukt geweest. 

81. MEMORIE VAN. T O E L I C H T I N G , behoorende bij het 
vierde hoofdstuk der begrooting van Staats-uitgaven, Departement van 
Justitie, voor de dienstjaren 1848 en 1849. 

De uitgaven, in de begrooting van het Departement van Justitie 
voorkomende, zijn over het algemeen tot een gelijk bedrag geraamd, 
als daarvoor bij de nog loopende begrooting is toegestaan. 

Bij den uitgewerkten en toelichtenden staat zijn dezelve breed
voerig omschreven en overigens in dier voege gesplitst, dat zij van 
elkander kunnen worden onderscheiden en in al derzelver bijzon
derheden kunnen nagegaan en beoordeeld worden. 

Tot nadere opheldering van dezelve wordt nog het volgende 
aangemerkt: 

l s t e AFDEELING. 

Kosten van het Departement van Justitie. 

A tilcel 2. Tractementen, 

Bij de vervulling der plaats gehad hebbende vacaturen in het 
personeel der ambtenaren van het Departement, zjjn eenige der 
buitengewone beambten van hetzelve, die om hunne dienstjaren 
en steeds betoonden ijver op bevordering mogten aanspraak maken, 
tot adjunct-commies benoemd geworden. — Het personeel zelf, 
noch ook de uitgaven, zjjn echter daardoor vermeerderd, alzoo 
de bevorderden reeds tot dat personeel behoorden, en de post van 
schrijfloonen, waaruit zij te voren hunne bezoldiging erlangden, 
in evenredigheid van hetgeen hun als wedde is toegekend, ver
minderd is geworden. 

Artikel 3 , 4 en 5. Bureau- en lokaal-behoeften. 

De bureau- en lokaal-behoeften, het onderhoud van het lokaal 
en het mobilair, alsmede de drukloonen, alle welke vroeger ineen 
enkel artikel waren uitgetrokken, zijn thans in dier voege gesplitst, 
dat de bureau-behoeften, de kosten van het dagelijksch onderhoud 
van het lokaal en die van het mobilair, en eindelijk de drukloonen, 
ieder een afzonderlijk artikel uitmaken. 

Het ligt in den aard der zake, dat bij dusdanige indeelingen, 
zal men tegen alle mogelijk tekort gedekt zijn, de berekening voor 
ieder onderdeel noodzakelijk eenige verhooging in het cijfar ten 
gevolge dient te hebben. 

Men is echter bij die splitsing het vroegere bedrag niet te boven 
gegaan; doch hieruit zal dan ook welligt de verpligting geboren 
worden om tot af- en overschrijving de toevlugt te moeten nsmen. 

I l d e AFDEELING. 

Kosten van de regterlijhe magt. 

Artikel 6. Schryfloonen en adsiatentie-gelden van de procureurs
generaal. 

De som, vroeger door den procureur-generaal in Noord-Braband 
genoten, is met f 1160 verminderd, doch daarentegen heeft die, 
aan den procureur-generaal in Limburg toegelegd, met f 200 
moeten worden verhoogd, alzoo het bedrag van f200 , voor dezen 
magistraat bepaald, bevonden is niet toereikend te zijn; — na 
aftrek van die vermeerdering, levert het gedachte artikel eene 
besparing op van f 960. 
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IX . Staaislegrooüng voor de jaren 1 8 4 8 en. 1849. 
(Memorien van Toelichting met Bijlagen; Hoofdstuk I I I en IV.) 

geraamde over de jaren 1848 en 1849, van de onderwerpen van uitgaaf, welke vermeerdering of vermindering behoeven. 
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l i l d e AFDEELING. 

Kosten van het Hoog Militair Geregtshof. 

Artikel 1. Traetementen van de leden en ambtenaren van het 
Hoog Militair Geregtshof. 

Door eene in het bedrag der jaarwedden van den advocaat
fiscaal en in die van den substituut-advocaat-fiscaal gebragte wijzi
ging, beloopen de uitgaven wegens jaarwedden van de leden en amb
tenaren bij het Hoog Militair Geregtshof f 500 minder dan vroeger. 

Artikel 2. Tractementen van de auditeurs-militair. 

De militaire auditie in het provinciaal kommandement van 
Overyssel is, ter gelegenheid van de benoeming van den auditeur
militair aldaar tot andere functien, gesupprimeerd, en de werk
zaamheden derzelve opgedragen aan den auditeur-militair in het 
provinciaal kommandement van Gelderland. Intusschen is daar
door aan den laatste, behalve vermeerdering van werkzaamheden, 
ook eene vermeerdering van uitgaven voor bureau-onkosten als 
anderzins veroorzaakt, welke de billijkheid vordert dat worden 
vergoed. — Tot schadeloosstelling daarvan is hem gelijke toelage 
van f200 verleend, als de auditeur-militair in het provinciaal 
kommandement van Vriesland, voor de waarneming der gesuppri-
meerde militaire auditie in het provinciaal kommandement van 
Groningen, in der tijd heeft bekomen. 

Na aftrek van die toelage, biedt het artikel der tractementen 
van de auditeurs-militair, door de weglating van dat van den 
auditeur-militair in Overijssel, eene besparing aan van f 2000. 

Artikel 3 , 4 en 5. Bureau-onkosten, enz. 

De bureau-onkosten, het dagelijks onderhoud van het lokaal 
en mobilair en de kleeding van de hellebardiers, vroeger in een 
enkel artikel vervat, zijn thans in drie artikelen gesplitst. 

Ten opzigte van die splitsing geldt dezelfde aanmerking, die 
aangaande de splitsing van gelijksoortige uitgaven van het Depar
tement van Justitie is gemaakt. 

Om de twee jaren bekomen de hellebardiers en de komman-
deur derzelven groote of kleine montering-stukken. De uitgaven 
deswege in 1849 te doen, als wanneer de kleine montering ver
wisseld wordt , zal f 240 minder bedragen dan voor de volle 
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montering, waarvan de verwisseling in 1847 moet plaats vinden, 
is berekend geworden. 

Ten gevolge van dit een en ander beloopen de gezamenlijke 
uitgaven van de onder de 3de afdeeling voorkomende kosten over 
den jare 1848 f 3370 en over den jare 1849 f 2740 minder dan 
voor dezelve gedurende 1847 is berekend noodig te zullen zjjn. 

I V d e AFDEELING. 

Kosten der gevangenissen. 

Aan het verlangen, om eene meerdere splitsing van de artike
len , en als gevolg daarvan betere specificatie en omschrijving van 
de posten van uitgaaf in acht te nemen, is thans zooveel mogehjk 
voldaan. 

Men neemt de vrijheid zich daaromtrent aan den staat van bere
kening en aan den uitgewerkten en toelichtingen staat te gedragen. 

Artikel 1. Ter verbetering van de volgorde der onderwerpen 
van uitgaaf, is het laatste artikel dezer afdeeling van de loopende 
begrooting thans bovenaan, als artikel 1, geplaatst. De vroeger 
daaronder begrepen reis- en verblijfkosten zjjn thans afzonderlyk 
onder artikel 11 dezer afdeeling gebragt. 

Artikel 2 en 3. Ten gevolge van de gedachte splitsing, is het 
vorig artikel 1 dezer afdeeling door artikel 2 en 3 vervangen. 

Door eenige verandering en vermeerdering, welke in het per
soneel der beambten onvermijdelijk is geweest, alsmede door de 
afscheiding van personeel van materieel, hebben de artikelen 2 
en 3 (in vergelijking van het vorig artikel 1) eenige noodzakelijke 
verhooging moeten ondergaan. 

Tot opheldering der gezegde afscheiding wordt voorts opge
merkt , dat eenige uitgaven, als : belooningen van boodschaploopers, 
nachtwakers, enz., vroeger werden bestreden uit de gelden voor 
de verpleging en verzorging der gevangenen bestemd; doch dat 
die uitgaven thans , als tot het personeel behoorende, onder de 
tractementen en belooningen der beambten en bedienden zijn 
begrepen. 

Artikel 4 , 5, 6, 7, 8 , 9 en 10. De verschillende onderwerpen, 
thans onder deze artikelen gesplitst gebragt, zijn alle onder het 
vorig artikel 2 dezer afdeeling begrepen geweest. 

De gemiddelde bevolking der gevangenissen over 1815 bedroeg 
reeds 4789 gevangenen en 1,709,033 verpleegdagen. — Op den 


