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„ Alle ambtenarender bureaux staan onder zijne bevelen,
alleen uitgezónderd de zoodanige, welke bij de departe-
menten ,„ waar „administrateurs bestaan aan dezen tot

“ vaste assistentie zijù” aangewezen, en welke dus ‘onder

de bevelen dier administratéúrs: zullen werkzaam zijn.
uorss5 =5 Jem shu,

aitihegze =IEsav tnt enn

De secretaris zal de goodige, commissoriaal registers
doen. aair- en bij houden ,‘ van. alle stukken, ‘elke, zoo

wel binnen als, buiten, het de atenten onderzoek ,
consideratien en“agvies Akis AETs en dezelve op

oden es
ne aan het hoo epartements voor-geregelde tijden „het hoofd

prote ff
leggen, teu Eind deswegeEn bevelen te vernemen.

IT.
Alle inkomeude stukken. worden door het hoofd des

“deparlements geopend en aan den secretaris afgegeven,
“piet ‘uitzondering van dië, Welke lroezeer “daû” ook ‘ádmi-
nistrative zaken aanbelaugende', door het hoofd des de-
parlements beschouwd worden als zijne geheïme brief-
wisseliug , en die'hij daarom in zijn kabinet wil behan-
delen. Ë
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De secrelaris doet alle deze stukkéit:opteene ägenda voor
het geheel departement „brengen ;; welke. agenda ,;op. ge-
woon schrijfpapier , ter halvér blad geschreven , wordt
voorzien van:gen:algemêgnrdegrlonpeed dèg-nummer , het-
welk op de ingekumene: stukken, naast ,het exhibitum ge-
plaatst wordt, ens medes opl der expeditien der resolutien ,
dispositie, rapporten:‚missives-p enz, voorkomt.

eVa venVaBeren :

Bij de departementen waar adtuinistratéurs bestaan „

bel geschreveri el
ì metfs

“stukken aan den „sgctanis,

(35)
doet ieder van hun, voor zoo-veel zijn vak van bestuur
betreft, dagelijks eene dergelijke agenda, in duplo, van,
alle stuiken bij hemingekomen , opmaken door een zij-

_ er ambtenaren, die de genomsne disposilien zal aantee-
kenen en, na aeseneti der afgewerkte re-
solutien , deze agenda met de daarbij behoorende stukken
aan den secretaris tot verdere expeditie zal overhandigen.

…

eeif09 egibag sb lss eir-

zie alls nst nsbwod {id Hú
nemsjfieqeb Jed ‚nstind elr :“De algeniëenb, 8
Endaa art. 4Ë. 4 Held wordt in dub-

IS te
daarloe Beoorende ingekomene
ier “hand Sgesteld , die dezelve

il. footd” des departements inter bestemder uur 6ij tú
oe brengt.

Deze en de secfetaris houden aanteekening , ieder voor
zich, op een exemplaar der agenda, van de nopens
ieder stuk door het hoofd des-departements- genomene
dispositie; het zij dezelve finaal of slechts voorloopig zij:j .Or VIE er
Het hoofd des departemphts behoudtdedeer hem zelve

gecoteerde agenda, onder zich, tot na de resumlie der
opgemaakte resglntieusluiz, ezals zita Jaoh es.

is eulew 4 nsgy ijf. 2esahegs:
‘toesg beld zovled zt « zeigeg.”

“De sectelaii® heegnofioolaabtetder agenda > benevens
alle ‘dé stukkeli tovér pochlctorgeewijdegs‘voor het doen
ópstellen* der “côïcepts rebolagernsrtagiporten , enz. , het
geen hij onder zijt odfvérnr;zijnessleiding, door de ver”
„schillende onder zijne bevelen staande bureau ambtenaren
doet volbrengen, hun dat werk uitdeelende naar gelang
hunner kunde en, geschiktheid, -…

„ue.



(4)
IX.

Hij zal de stukken, die gomme gemaakt of ge-
renvoyeerd zijn, onmiddellijk van den vereischten om-
slag doen voorzien , en, vóór de resumtie , dadelijk doen
verzenden. Wegens Wetstkker, Baade “®sor informatie of
notie uie aangen8fifEn geórmvoorseempla ijd aangehouden
zijn, zoo mede dvöerrdieswilkedonP chüstdératien en ad-
vies of ter dispdtïe Etiioëtenf 5wePdgae verkolfden ‚ zal hij
geene resolntieri bdo8AY optifsttenl 39ewijlPI °Sp de agenda
gestelde nola hitisg verstrcht.eb zoob ‚nel

Hij zal ook geene net-nothleh doen houden, maar acht
geven op de zorgvuldige bewaring der minuten van alle
uitgaande stukken.

XK. 7

De bureau-ambtenaren met de redactie der resolutien „
missives en rapporten belast, geven hunne opstellen ,
ten bestemden tijde , aan den. secretaris terug, en deze
biedt dezelve, na gedaan onderzoek, aan het hoofd des

departements ter resumtie Fan; Tslqüs:
== nnabnerjvidsels rrsoï:
ev ied npe .S09 nstroq.:

3 Bood taá toob' led ,üd
lau,sbisss 1eb zsslgesx:

Na deze eikle bekomt desecretaris„„Jän het hoofdFa LSE
des departements,„bet.kn Behar:eerde exemplaar
der agenda terng„Heemt “depe jade ‘gesolutien over,2 scheén zorgt wijders Voor shetĳ, doenbider stukken.

XII.

De rapporten der admiuistratèurs en der referendaris

ASSEaan‘den archivistretweeds exein lar“der agenda be:

lier en verzenden
Ì

(5)
sen, van welke art. 22 dezes .Besluits melding maakt,
worden gebragt aan het einde der agenda van den dag,
Waarop zij gerapporteerd hebben.

Ë

XL.
‘

ZitAk OD vr ii °

Er zal bij iedershepfd Sepattement.. van algemeen be-
stuur slechts een algemeen: hureau „magen zijn, op het-
„welk al het schelifs dRokepijwerktvae vhet geheel depar-
tement, onder; iet, oggnenwde;;Jeiding wam: eenen commies
of adjunct

°

soumnigs,Haarmate: 3Vaobden omvang der
werkzaamheden, door de noodige. kopisten verrigt wordt,

vod seh eeBer ER

à

"ah gaiten '
De commies of adjunct corities die aan het hoofd van

dit bureau staat, zorg\ mede voor de rigtige verzending
der ‚stukken met de daarbij behoorende bijlagen.

3

3 | _Hij ontvangt le dien einde van den „secretaris de ge-
resumieerde en vastgestelde, resolutien,met de daarbij bez
hoorende twee exemplaren. der, „algemeene agenda, en
zorgt voor het doen afschrijven ‘der “extract resolutien , d

missives , rapporten, enz. ; na het verzenden derzelveSEoverhandigt hij, hef door het hoofd des deparlemeuts )

Ve:

‘gecoteerde exemplaar der agenda, met alle de daartoe: be-
trekkelijke’ Slok gehnordike dashiaBien verblijven

EG 3

khoudt hij oié er% iden 9
enSoet Lisanteekeniks van

4den dag der verzen Mig %derstüfkege en van het nummer
der expeditie list.
‚ Hij zorgt dat de verzameling dezêr agenda volledig blijve
en le'dien einde van tijd tot tijd ingebonden worde.
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XVI,

De resolutien, rapportèn, missives , appointèmenten , enz;
„worden uitgegeven ouder de dstsehariing en het nummer
der ‘agenda, op weike zij zijn vastgesteld.

„ asbrezcll gooi
- #60 eyV mobratiebs

zsdzoov kid zis „astuemssts -

‚

_

_Be'commíes- 61 erljaieo Contakt phdijjd het ‘bureau van
expeditie bestuüttiy1 zâb eet? naduveheavigelsexpeditie- lijst

“van de op iederen “lag verzondene stukäkueimoeten hou-
dei, als ook eene lijst der verdeeling van het kopijwerk
onder de kopisten , met vilieldiag van het getal blad-
zijcen dat door ieder huuner is geschreven.

Tie we: Soren
LA XVIII

„Er zal bij ieder. hoofd depar tement slechts’ een algemeen
ar.hief zijn „ hetwzlk zoo “wel.de stukken tot: het beheer
vaa de administrateurs behoorende, als die welke door
dea Minister worden afgedaan, bevatten zal, en naar ge:
laig, van deszelfs omvang, onder de bewaring zijn zal

van eenen commies of adjunct commies , die levéns met
het opmaken van denalten}Ling,zal belast worden.

asbr:.KI,\- ne

PEN dezen archiiuisteen indexmaker zuilen, naar gelang
van den omvang,‚derWolfals Ph nensbe meer com-

ssA1owmiesen of adjunctFndnimieself, tolfai qisrdEn toegevoegd,stud hehe nSi&nstdigr

XxX.
fr

Y_ Het archief zal steeds in cene tijdrekenkundige- órde ,

Le
“ “Jgevolge da. dagteekeningen en nummer der algeureeng

(7)
agenda's moeten” gerangschikt zijn ; en nimmer naar de
verschillende onderwerpen (par ordre de matières).

y

XXI.

» De index zal moetengehonden worden in den vorm,
voorheen bij hun Hoog Mogeùden de Staten - Generaal
der Vereenigde Nederlandeng ‚reien ook tegenwoordig bij
sommige departementen, als bij voorbeeld bij dat der

„ Ontvangsten‘end bijde &aats-Setretaries gebruikelijk, met
“de - daarbij behoginendé vhoofdens oEsrybrieken lijst en
klapper of maamdgtste onobs-assav geb moi

zt csv guilesb1s7 zen Zeil or -
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Bij zoodanige departementen alwaar zulks anematië
zal bevonden worden, zullen onder den titel van refe-
reudaris een of meer ambtenaren kunnen worden aange-
steld‚die het hoofd van het departement zullen dienen
van”;„cinsiderstien. ‚én. advies op, of. assisteeren indebewerking van alle ‘stukken , welke hij zal nuttig oor-
deelen te dien. einde in hunze handen- te stellen.

—

Bij de departementen die administrateurs hebben zullen
“tot assistentie van dezen, in. het bijzonder vak aan hen
toevertrouwd , een OP hieer refetendarissen kunnen ge-
designeerd worden. _sHEd„tEXXL

casllus redstaxchut
. Deze amblepagen hebben. eenie vertrek ‘aan het|

departement em zijn âldaer.,werkzaam,mzdôch hebben nim-
„ mer bureàu ambtenaren onder’‘Bonne ‘bevelen , zelfs niet
voor eenen tijd. wtSia mee

- Bij aldien zij Schrijf of kopijwerk te verrigten hebben,
vervoegen zij zich te dien cpzigte bij den secrelaris, die
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(8)
zulks ter secretarie doet volbrengen. Zij hebben de be-
voegdheid om uit het archief alle zoodanige retroacta te
vragen , als zij in hun vak noodig hebben te raadplegen.

XXIV.

Aan hen zal bij vöoftdurings Abfden mededeeling ge-
daan vanalle wettäi:én ageligene.Hrofdeningen, die met
opzigt tot hun: dart PAnEdinisdlke- orden daargesteld ,en-die het vöön Shed ter3 inpghigkeoläntbering hunuer
Cuzclien ‚ van.algzissteRnd aombs

XXV :

Deze ambtenaren, zullen niagmgr„paar buiten kunnenike od

„

Warken , ‘noch met de directie van eenig vak van ad-"
nruistratie kunnen belast worden.

Het staat echter aan het hoofd des departements vrij ,
on, hun: het volbrengen, eener buitengewone commissie, of
inspectie; buitén’de Buréâux van het departement, ‘tijdelijk
„op:edge, onder. zoodanige instructien, als zij alsdan
ad hoe van hèm zullen ontvangen.

XXVI.
Lice or geo ded -

Het tractement;deter ambtenateumzafisvel minder, ‘doch
niet meer dan difescduizend, vijf doordlerd guldens (8500)

. ’s jaars bedragengsidicv ae eiibsqxe nav :
Too zi:SREVIE eirejoTose ns.
mmroo toasjss sgiboon sb os!

Bij ieder departement zullen wordt Oangesteld een
genoegzaam aantal bommiesen-rp die onder de leiding en
de bevelen van den secretäris ende administrateurs , belast
zullen zijn met de: verrigting van al het, bij het

t

departe
ment ; voorkomende redactie werk,

(9)
XXVII.

De secretaris zel het werk onder de commiesen uitdeelen
naar gelang der omstandigheden en zonder gehouden te
zijn om een en het zelfde soort van werk steeds aan den
zelfden commies opteleggen; „ep. dat de, gelegenheid ge-
boren worde, omde conmiesen. langzamerhand in alle
vakken van administratie,bekwaam. te, maken, alsmede om
deze ambtenargg; speeds;heziste houden „zander den eenen
boven den anderen mekverk, te, overladen. -. :

ERIK.

Bij aldien er echter "gdödanig vak. vän ‘aduripistratie bij
een departement mogt beds: het welk uit deszelfs àard
volsirektelijk zoude vereischen , dat „dezelfde „persoon of.
personen daarmede uitsluitend belast worden „ zoo, zal. dit
kurnen plaats hebben; wordende dit aan het oordeel van
den sècretaris overgelaten na overleg” met en goedkeuring
van” het hoofd des departemeats,
t

ZXX.
Er är, í

Wanneer onder het oog van eenen commies, tableau
of ook schrijf werk amaetsrverrigt of sbij gehouden wor-
‘den, dat uit deszelfweardsniet- gevoegëlijk op het alge-
Meen bureau van expeditie kan volbragt- worden, zoo
zullen dóor den secretaris zp. zoodanig commies ten voor-
schreven einde, de zoas adjunct commieséri, tijdelijk
vorden toegevoegd. ast vasrèns

r6 m0e 125 EeRLNNrs
Voor het overige zullen er dan de commiesen nimmer

kopisten’ worden toegevoegd maar zullen zij, naar ge-



(zo)
Jang der omstandigheden, door eeu of meer adjunct
commiesen {ter keuze van den secretaris) tijdelijk en
naar mâte dex behoefte, worden geassisteerd in het op-
stellen der resolutien eù verdere stukken, onder hun
toezigten leiding. sg fjeelda.e den« : zl mon SAIL üd üs
De. in het. veótgädiid dartikebiegprunêlde ‘adjunct com-

miesen_ zullen- dokteiidntetfael rb denzelfden com-.
mies blijven assisteèren…;. …

YE} FXX
XXX.

“iliosgie wer-mimoo dorikJe commiesen:zullen al.hebdhun gepgedragen redactie
week in persóon moeten „versigten , en- alleenlijk- dat
geen door de hun assisteerende adjunct commiesen doen
bewerken , hetwelk van: minder belang is „- of. hetwelk
zij in den bepaalden tijd niet kunnen afwerken

wan: XXXIV.
5 on

t '
1 : :

Bij. voorkeur zullen tot commiesen verkozen. worden ;
zoodanige personen , die het doctoraat in de beide regten
op eene Nederlandscheets school wedn hebben.ETS MBV

EA or sh Bt.
oofze werhs ‚ämibsg be.
ET

De commiesen zullen, tot „den“ rang der. aan,het de-
: partement, toegerdëgde tefreindakissen aslljerder kunnen
!a opklimmen , Wälfteen !mhjedatesinbegsodige, geschikt;

heid en ‘kunde*dehitttnrselsg sohasb noibai
s‘oj zradtoor tid , AE Feit

; XXXVI..

Het tractement der commiiësen zal. wel minder, doch
niet meer dan drie duizend guldens (Zooo) ?sjjaars bedragen.

—

nn 4

s

pn,

‚
(a1:)
XXXVII OO

Bij ieder departement zullen worden aangesteld een ge-
noegzaam- aantal adjunct commiesen, die onder de leiding
en de bevelen van den seeretaris zullen belast wezen met
zoodanig redactie en tableau; werk , als hij zal. vermeenen
te behooren, het zij hij °dezelve’ paar luid van art. 3o
en 3r aan eenéns'derwconimiesen Etijdelijk; ter assistentie
toevoegt, het zijdat hijs huaoiù: Bekeej eenig werk
opdraagt. tan eheize:De KEV,4 OO HIE

Hoezeer de adjunct commiesen eigentlijk. worden be-
schouwd redigereüide oaidbisiarén : té--Zijn , zoo zal het
echter den secretaris Wrijstään, onì hen somwijlen, tij-
delijkmet schrijf of kopij werk (ook in het geval bij
art. ge bedoeld) te belasten, wanneer hij zulks, uit den
aard ‘en het belang der zaken en omstandigheden, noôdig
keurt,

f
. XXXIX:

„Tot ‘adjuüct commiesen zullen bij voorkeur zoodanige
personen” gekozen worden welke meerderjarig zijn, reeds
in een of ander vak vaù:-administratie werkzaam zijn
geweest, en daarin de n gdige kunde en. ondervindingelverkregen èn goed gedrag ên

pee betoond hebben. *

‘eb gonst asb zins dè.Tusgelijks zullen fot;zadjancbe:commieeen kunnen be-
noemd worden,ozpodaniges personen „awelke bevoegd zou-
den zijn om, indien daartoe gelegenhgid,hestoud, in con-
formiteit van artikel 34 „ bij voorkeur. tot commiesen te
worden benoemd. AWEAS

XL.

De: adjunct commiesen zullen tot- commiesen kunnen

ten Dn,
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opklimmen , wanneer zij daartoe de noodige kunde en
vereischten bezitten.

XLI. :

Het tractenient der adjunct commiesen zal wel minder
doch ziet meer dan dulsend vijf honderd guldens (1500)
's jaars bedragen. WIX

“Srogevsred XEIE draw riged
sE ne vene! iseggertjd nee. °

Al het gewoon,sschrijf en;„kapivavgels.zal , bij de on-
Gerscheïdene departementen, Jemalgemeene secretarie ver-
rigt worden , door - kopisten, welke per blkdzijde zullen

‚
worden betaald ‚ en daarvodr57 buiten het papier , inkt
en pennen, erlangen voor iedere gecollatiorineerde bladzijde,
houdende 3o: regels en iederregel 36 letters , negen (9) cents
of een‘derde minder en -dus zes (6) cents, wanneer slechts
ter halver bladzijde geschreven wordt:‚ in welk laatste geval
de regel zal moeten houden 24 letters. iederen?

‘ . .Voor gedeelten van bladrijden zal naar evenredigheid
worden” ‘betaald,

« Î bi “

Bij net“kopieren, van,„stukken, izin andere dan de neder-
duitsche en fra ische,talen, dEverZanKi werk, zullen
de kopisten, peer billijkheid,EnÄn Peventedigheid van_de
meerdere of mindsre, mgeijelijk heiddenHit ‘werk betaald
‘worden. ms aeteualdos A astectiiy

eserXLIVen: ze
De hoofden der departiiËEEzatte toezien , dat bij

hunne administratie. geene andere kopisten geuit wor-
‘den dan die Nederlanders en van een goed zedelijk ge-

(235) EE
drag zijn, op wier trouw en eerlijkheid men ‘staat kan
maken, die eene.duidelijke: en nette hand schrijven, die
de noodige aandacht en naauwkeurigheid. bij. het te ver-
rigten werk aanwenden, en die de eerste gronden van
de cijfer-kunst verstaan. ….

“T+
eN OUSE ArilB

XLV.

„De thans met kopijwerk Blläste bureau-ambtenaren zul-
len de kwaliteit van bureau-ambtenaar en, de- voorregten
‚daar aan verknóchts"waätladn gaat hèt:“genot?van leges en
de deelneming insheteediwe-foùds-Bektüden.

aq slow … ner saof
sig.XTiVI,
SER SiGe se :

De: administratie van het. weduwen-fonds voor de ge-
emploijeerden tot het algemeen bestuur behoorende, zal
Ons de wijzigingen, voordragen, welke, ten gevolge dev
bepalingen van het tegenwoordig Besluit, zullen moeten
worden daargesteld in de verordeningen, thans: ten aan-
zien van de aandeelen dier geemploïjeerden in het genot
der leges, en verder met opzigt tot het weduwen-fonds,
bestaande.

xEvE
Wij verlangen, ger dE A02éniréené ‘RekEnkamer te wor-

den gediend van Sistadatiës en ‘AdviesEbens de veran-
deringen, welke,’haat Banledingvän"ad tpalingen, van
het. tegenwoordig „Bêsluie2 CALdé BestäaÂde'ttarieven, voor
de reis- en verblijfkosten der ambtenaren er geemploijeer-
den zullen dienen te worden: geinaakt.

XEVIL
‘Er zal geene opklimming of, invalling van regtswege
plaats hebhen,:wanneer er eene vacature ontstaat;

edn
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De ontslagene, of ten gevolge van dit Besluit uitval-

lende ambtenaren, zullen evenmin, van: regtswege inval
len, wanneer. er eene vacature ontstaat,

E ’ …KLI,
«oers8 orlsebaalgas:

Geen in dejcbeides regten ngegradueerd bureau -amb-
tenaar vermag biaódhaitgs hijokent’slands post bekleedt,
de: praktijk blijven-uitöëfenemf) enszal hij gedurende dien
tijd van de, lijste.der:nädvokfateitoarigtdede afgenomen. -

ee vbgatzeger era0 ‘uss dsctê se A.

zeer serrie dLaustosrilt br

eer j asb rasLs3Bij de bepaling. van de, aanyydesbureau-ambtenaren toe-
teleggen tractementen, alsmederbij de eventueel toetestane -

verhoogingen, zal in de.eerste plaats dienen gelet te
Worden op de ‘aanleg en de verkregene kundigheden
„en ondervinding van den .postulant,. vervolgens op zijne:
vorige diensten ,.en ‚eindelijk;op zijne. meerder. of, mine
„der. groote’ huishoudelijke hehoeften. 8 ner

f

LI.
De bureaux van alle departementen van algerneen be-sille. .stuur zullen vóór of uiterlijk op den eersten Januari 1824,

moeten georganisgerd zijn, en de werkzaamheden aldaar
‘volbragt worden, ingevolge de bepaliugen in dit Ons
Besluit vervat3 “sgris- gelasten wij dienvolgends alle hoof-
den van, departementen, van peen bestuur , om Ous s
vóór of uiterlijk“ Sp" dén “25 October aanstaande in dien
geest de *

noodige, xolledigevontgerpen van Organisatie
huuner bureaus yöonteleggen, ouder bijvoeging van zoo-
danige consideratién 5 als ‘zij %

zullende zij Ons daarbij tevens eene voordragt doeu , om,
door het toekennen van. wachtgelden, pensioenen of gra-
tificatien , naar billijkheid te “oorzien in het lot van die

ha

S2ij ZuÎléh oordeelen te behooren ;.

eer

en

tn

a

eene

on

men

etn
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be

(15)
genen hunner bureau-ambtenaren welke, ten gevolge dezer
reorganisatie, niet bij hun departement kunnen behouden
blijven.

Afschrift dezes zal worden gezonden aanOnze Ministers
van Justitie, van. Buitenlandsche Zaken ‚ voor de Marine,
van Binnenlandsche5-Zäken reis Watérstdats, voor het Pu-
blieke Onderwijs z-de‘ NetiotidleNijvertieid en de Kolonien
en van Financigi Jsaans QueenMiútsteevijkh Staat, belast
miet de GeneratebDirectietnter ‘Ontvdngsteh » aan Onzen
Secretaris van Staat, aau Onze Opperjagermeesters, aan
Onzen Staatsraad DirecteuzF Generaal voor de Zaken der
Hervormde Kerk, aan den Directeur Generaal voor de
Zaken van den RooünichEKatliolieken Eèredienst, aan den
Raad van State, aan debAlgeineene Rekenkamer, aan
„Raden en Generaalmeesteren der Munt > aau het. Amorti-
satie Sijndicaat, ‘aan de Administratie van het weduwen-
fonds voor de geemploijeerden tot het Algemeen Bestuur
behoorende „enaau de Staats-Commissie „ benoemd bij Ous
secréët Besluit van deu: eersten Augustus: 1818; litt: dbs
respectivelijk tot informatie en narigt.

Gegeven te Brussel, den 4 September des jaars 1823,
het tiende van Onze Regering. Es:5 !A2.- HSE Ge Tir
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