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Wijzigingen in enkele bepalingen der Algemeene Wet op het heffen der hegten van In- , Uit- en Doorvoer enz. 

(Bijlagen der Memorie van Toelichting.) 

[XIX. 5.] 

NOTA VAN WIJZIGINGEN in het Ontwerp van Wet 
tot regelinrj van het Muntwezen in de West-Indien. [Zie 
dit Wets-ontwerp op bladz. 80 en 81 dezer Bijlagen.] 

Uit het opschrift van het wets-ontwerp weg laten de woorden: 
en ter Kuste van Guinea. 

Art. 1 zal luiden als volgt: 
» De wet van den 26sten November 18-17 [Staatsblad n°. 69), 

>! tot regeling van het Ncderlandsche muntwezen, is verbindende 
» voor de koloniën en bezittingen van het rijk in de West-Indien. 

» De krachtens vroegere wetten geslagen gouden muntspecien 
» zijn, na het in werking treden der tegenwoordige wet, geen 
» wettig middel van betaling meer, en zal alzoo art. 23 van de 
» boven vermelde wet in de West-Indien niet van toepassing zijn." 

Art. 2 zal luiden als volgt: 
n Vreemde muntspecien kunnen, in de bij art. 1 vermelde kolo-

» nien en bezittingen, in 's Lands kassen in betaling worden 
» aangenomen, volgens eenen koers, op de innerlijke waarde 
» gegrond, en door Ons, op voorstel der koloniale besturen, te 
» bepalen." 

Aan Art. 4 worden toegevoegd de woorden: in de bij art. 1 
vermelde koloniën en bezittingen. 

B I J L A G E N der Memorie van Toelichting van het Ontwerp 
van Wet houdende wijzigingen in enkele bepalingen der Algc-
meene Wet op het hejfen der regten van in-, uit- en door-
voer enz. van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n". 38). 

[LXXH. 4.] 

BIJLAGE B . 

Adres van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 
Oldenzaal aan den heer Minister van Finantien. 

OLDENZAAL, 8 Fcbruarij 1851. 

De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Oldenzaal ontvangt 
van handelaren en winkeliers gedurig klagten wegens vermindering 
in hun debiet van eenige aan belasting onderhevige waren , voor-
namelijk van gedistilleerd, tarwemeel, zout en suiker. Zij schrijven 
dezen achteruitgang in hun bedrijf' alleen en in waarheid toe aan 
de bepaling der wet , die ieder individu de vrijheid laat op het 
terrein van toezigt, zonder documenten, eene zekere hoeveelheid 
dezer waren te vervoeren en aan het meer en meer in gebruik 
komen om , door deze vergunning, de ter sluik ingevoerde waren , 
zonder straf, gemakkelijk te kunnen verspreiden en verkoopen. 
De Kamer mag derhalve niet langer achterwege blijven deze 
klagten onder het oog van Uwe Excellentie brengen , daar niet 
alleen de schatkist door deze handelingen benadeeld wordt, maar 
nijvere burgers in hun eerlijk beroep daarvan de grootste schade 
ondervinden. 

Het zal Uwe Excellentie niet onbekend zijn dat dagelijks hon-
derdtallen, bij troepen van twintig en meer , en dat meerendecls 
kinderen van tien a vijftien jaa r , de grenzen met deze waren 
verlaten, zich later verdeden en eenige daarvan zich tot in het 
hart van Overijssel verspreiden, en dat deze ter sluik ingevoerde 
waren zelfs tot aan gene grens der provincie verhandeld worden. 
Zonder zich eenigzins met administrative bemoeijingen in te la-
ten , moet de Kamer zich toch afvragen wat in het vervolg van 
zoo vele handen zal worden, die aan nijverheid, landbouw en 
andere maatschappelijke wei kzaamheden onttrokken worden. Het 
antwoord op deze vraag zal niet moeijelijk vallen. 

Om overtuigd te zijn van bovengemelde klagte zal het Uwe 
Excellentie gemakkelijk zijn te calculeren , de bevolking van Over-
ijssel en inzonderheid van Twenthe in aanmerking genomen, hoe 
veel de artikelen gedistilleerd, zout en tarwemeel daar minder dan 
in andere provinciën opbrengen. Volgens zaakkundigen wordt op 
het onvrije territoir dezer provincie 3/4 , en volgens anderen 9/ t0 
van het verbruikte gedistilleerd ter sluik ingevoerd en met de 
andere artikelen, zout, tarwemeel en suiker, zal dit wel niet minder 
zijn. Wanneer het derhalve mogelijk ware de bepaling der wet 
te veranderen, en alzoo zonder documenten niat zoo vele ver-

schillende artikelen te zamen mogten vervoerd worden, dan ver-
meent de Kamer dat de sluikerij weldra geheel zoude ophouden. 

Daar deze en andere argumenten echter buiten hare bemoeijing 
liggen, zoo vertrouwt zij evenwel dat Uwe Excellentie alles wat 
in haar vermogen is zal aanwenden om aan de gegronde klag-
ten der kleinhandelaars een einde te maken , en dat door de po-
gingen, welke Uwe Excellentie daartoe wel zal willen aan wen-
den , een aantal jeugdige menschen voor een gewis bederf be-
waard, en aan nijverheid, landbouw of andere maatschappelijke 
werkzaamheden teruggegeven worden. 

De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Oldenzaal, 
ZEHEKDER TRALS , President. 

Ter ordonnantie van dezelve, 
J . KÖHXEE, Secretaris. 

[LXXII . 5.] 

BIJLAGE C 

Verzoekschrift van ingezetenen der provincie Groningen 
aan den heer Minister van Finantien. 

. Ondergeteekenden, winkeliers en grossiers in de provincie Gro-
ningen, nemen met den meesten eerbied de vrijheid, eene voor 
hen en voor het Kijk hoogst belangrijke zaak onder uwe aandacht 
te brengen. Het betreft de sluikerij, die in de oostelijke deelen 
dezer provincie, als geoorloofd vervoer, met verscheidene belaste 
handels-artikelen gedreven wordt, en die van tijd tot tijd aan-
merkelijk toeneemt. 

Deze sluikerij wordt vooreerst gedreven door eene menigte der 
bewoners van de Oostfriesche grenzen, die gemakkelijk eene ze-
kere hoeveelheid goederen in hunne huizen kunnen binnenhülen , 
en dan daarvan aan zoogenoemde dragers zoodanige hoeveelheden 
overdoen, als volgens de wet vrij mogen vervoerd worden , en die 
bestaan in sterke dranken, wijn, kandij, suiker, zout, zeep en 
meel. Die op zich zelve geringe hoeveelheden worden inderdaad 
zeer aanzienlijk, wanneer men bedenkt, dat langs eenen enkelen 
weg , namelijk van Bellingwolde naar Blijham , dagelijks tusschen 
de 200 a 300 personen. grootendeels kinderen , zich met het ver-
voeren bezighouden; en dat er bij voorbeeld in de gemeente 
Winschoten alleen , dagelijks naar gemiddelde raming ongeveer voor 
f 200 wordt binnengebragt. Zoo gaat dit sluiken dagelijks voort 
langs de geheele grenslinie, en het vervoer langs verschillende 
wegen, behalve naar Winschoten, naar eene menigte andere ge-
meenten; 0111 slechts enkele te noemen, naar Pekel-A, Wildervank, 
Veendam, Scheemda , Muntendam, Zuidbroek, Sappemeer, Hooge-
zand , enz., enz., enz. 

De noodzakelijke gevolgen hiervan voor dm winkelier en) gros-
sier , om niet te spreken van de zedeloosheid en wettelooosheid 
die er door ontstaat, en van de verbastering van tallooze kin-
deren die op deze wijze tot eene toekomstige pest voor do maat-
schappij opgroeijen, liggen voor de hand. De ingezetenen, die 
zich op zulk eene gemakkelijke wijze en zoo goedkoop van som-
mige artikelen beneden het bedrag van den accijns kunnen voor-
zien , maken menigvuldig van de hun aangebodene gelegenheid 
gebruik, en de gevestigde handelaar, die het verschuldigde aan 
den Lande betaalt en daarenboven met hooge patentregten is 
bezwaard, wordt door den ongepatenteerden smokkelaar zelfs te 
gronde gerigt. 

Immers in sommige der bovengenoemde artikelen is de handel 
in bedoelde streken inderdaad zoo goed als dood. 

Ware dit alles ten gevolge van wettige concurrentie of wet-
tigen vrijen handel, wij zouden het vervallen onzer middelen van 
bestaan betreuren, maar moeten zwijgen, omdat het algemeene 
belang boven het bijzondere gaat , maar thans, daar de noodza-
kelijke voorziening in de behoeften van 's Kijks middelen ons be-
drijf' reeds zoo zeer bezwaart, en door allerlei daaruit voort-
vloeijende belemmeringen en lastige formaliteiten ten hoogste be-
moeijelijkt en benadeelt, te moeten zien , dat eene tallooze menigte 
sluikers die wetten straffeloos kan overtreden, en anderen stel-
selmatig volgens de w e t , maar met vertrapping der regten welke 
wij ons mouten koopen , onzen handel in den grond boren, en 
daarenboven aan de schatkist voor land en gewest aanzienlijke 
sommen ontrooven, die wij mede moeten helpen aanvullen, dit 
geeft ons, meenen wi j , regtmatige aanleiding, om ons beklag 
daarover onder uwe oogen te brengen. 

Wij verlangen daarom ook niet het een of ander voorregt of 
vrijstelling van de bepalingen der wet , maar slechts eene gelijk-
matigo en voor allen geldende toepassing van haar beginsel; de 
wijze waarop en de middelen waardoor aan wijzer beleid ea 
wijzere inzigten overlatende. 



Bijlagen. 125ste vel. 475 Tweede Kamer. 
Overeenkomst niet Beijeren tot wederkeerige uitlevering van boosdoeners. 

(Missive; Overeenkomst . ) 

Het is dus ons eerbiedig verzoek dat liet U moge behagen, onze 
klagten en bezwaren in ernstige overweging te nemen , en zoo mo-
gelijk de vercischte middelen te willen beramen en te doen uit-
voeren, opdat de bedoelde sluikerij en de door de wet zelve ge-
oorloofde ontduiking van haar beginsel, tot nadeel van eene me-
nigte ingezetenen van deze en andere grensprovincien, en tot 
schade van 's Lands geldmiddelen , worden weggenomen ; deze kan-

ker voor de maatschappij en hare toekomst worde tegengegaan en 
zooveel mogelijk afgesneden, en opdat de burger, die 's Lands 
wetten moet en wil eerbiedigen en nakomen, gehandhaafd worde 
in zijn regt tegen diegenen, die in hare verkrachting en vernie-
tiging hun voordeel zoeken. 

(Volgen 111 onderteekeningen.) 

[LXXIV. 1.] 

MISSIVE, ingekomen in de zitting van den Ibden Februarij 1852. 

's GRAVENHAGE , den 20sten December 1852. 

MIJNHEER DE VOORZITTER! 

Overeenkomstig 's Konings magtiging, heb ik de eer, ter voldoening aan het 2de lid van art. 57 der Grondwet, hiernevens, van 
wege Zijne Majesteit, aan U Hoogedel Gestr. te doen toekomen, afschrift der Overeenkomst, welke, ter wederkeerige uitlevering 
van boosdoeners, tusschen Nederland en Beijeren, den 25sten October 1852 te 's Gravenhage is gesloten. 

Ik verzoek U Hoogedel Gestr. gemelde Overeenkomst aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te willen mededeelen. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN ZUIJLEN VAN N Ï E V E L T . 
Den Heere Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal. 

[LXXIV. 2.] 

OVEREENKOMST, op den 25sten October 1852 tusschen Nederland en Beijeren te 
tot wederkeerige, uitlevering van boosdoeners. 

's Gravenhage gesloten, 

Naardien Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en Zijne 
Majesteit de Koning van Beijeren het nuttig geoordeeld hebben 
de uitlevering van boosdoeners door eene overeenkomst te regelen, 
zoo hebben Hoogstdezelven tot dat einde met volmagt voorzien, 
en wel Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden, den heer 
Jacob Pieter Pompejus baron van Zuijlen van Nyevelt, Hoogst-
deszelfs Minister van Buitenlandsche Zaken ; 

en Zijne Majesteit de Koning van Beijeren, Hoogstdeszelfs 
Kamerheer, Raad van Legatie en Minister-Resident bij Zijne 
Majesteit den Koning der Nederlanden, Maximiliaan graaf von 
Marogna, ridder van Hoogstdeszelfs orde van Verdiensten van 
den Heiligen Michaël, groot-kommandeur der Koninklijk-Griek-
sche orde van den Verlosser, en kommandeur der 2de klasse van 
de groot-hertoglijk Hessische orde van Verdiensten van Philips 
den Edelmoedigen; 

welke, na over en weder gedane mededeeling hunner volmag-
ten , omtrent de navolgende artikelen zijn overeengekomen: 

Art. 1. De Koninklijk-Nederlandsche en de Koninklijk-Beïjersche 
Regering verbinden zich wederkeeiïg om, op aanvrage der andere 
partij , aan elkander uit te leveren zoodanige personen, met uitzon-
dering hunner eigene onderdanen, welke door de regtbanken of 
door den regter van die der beide Staten, waarin of waartegen 
misdaden of wanbedrijven begaan zijn, veroordeeld of in staat 
van beschuldiging gesteld zijn, of tegen welke regtsingang met 
bevel van gevangenneming is verleend. 

Onder de benaming van eigene onderdanen zijn, wat de uit-
voering der tegenwoordige overeenkomst aangaat, zoodanige vreem-
delingen begrepen, die, volgens de wetten des Lands , aan liet-
welk de uitlevering gevraagd wordt, met de eigene onderdanen 
zijn gelijkgesteld, alsmede die vreemdelingen, welke zich in het 
land hebben gevestigd, en na met eene inlandsche vrouw ge-
huwd te zijn, een of meer kinderen uit dit huwelijk bezitten, 
welke in het land zijn geboren. 

Art. 2. De uitlevering zal alleen plaats hebben in geval van 
veroordeeling, beschuldiging of' vervolging wegens de navolgende 
misdaden of wanbedrijven, en wel wanneer die buiten het gebied 
van den Staat zijn gepleegd, aan welken de uitlevering wordt 
gevraagd: 

1°. Moord, vergiftiging, vadermoord, kindermoord, manslag, 
verkrachting; 

2°. Brandstichting; 
3°. Valschheid in geschriften, daaronder begrepen het namaken 

van bankbiljetten, muntpapier en openbare schuldbrieven; 
4". Valsche getuigenis; 
5°. Muntvervalsching, muntschennis, en het des bewust in j 

omloop brengen van valsche munt; 

Nachdem Seïne Majestat der König der Niederlande und Seine 
Majestat der König von Bayern fiir nützlich befunden haben, die 
Auslieferung der Verbrecher durch eine Uebereinkunft zu regeln, 
haben Allerhöchst dieselben zu diesem Behufe mit Vollmacht ver-
sehen, und zwar Seine Majestat der König der Niederlande, den 
Herrn Jacob Peter Pompejus Baron van Zuijlen van Nyevelt, 
Allerhöchst Ihren Minister der auswiirtigen Angelegenheiten; 

und Seine Majestat der König von Bayern, Allerhöchst Ihren 
Kammerer, Legatïonsrath und Minister- Residenten bei Seiner 
Majestat dem Könige der Niederlande, Maximilian Grafen von 
Marogna, Ritter Allerhöchst Ihres Verdienstordens vom heiligen 
Michaël, Grosscommandeur des Königlich - Griecliischen Erlöser-
ordens, und Commandeur Hf Classe des Grossherzoglich Hessi-
schen Verdienstordens Philipps des Grossmüthigen ; 

welche, nacli vorheriger gegenseitiger Mittheilung ihrer Voll-
machten, über folgende Artikel übereingekommen sind : 

Art. 1. Die Königlich-Niederlandische und die Königlich-
Bayerische Regierung verpflichten sich gegenseitig, auf Antrag 
des anderen Theiles, sich diej enigen Personen mit Ausnahme 
ihrer eigenen Staatsangehörigen auszuliefern, welche durch die 
Gerichte oder durcli don Richter desjenigen von beiden Staaten , 
in welchem oder gegen welchen die Verbrechen oder Vergehen 
begangen worden, verurtheilt oder in Anklagestand versetzt wor-
den sind, oder gegen welche ein geriehtliches Verfahren mit Ver-
haftsbefehl eingeleitet ist. 

Unter der Benennung der eigenen Staatsangehörigen sind, was 
den Vollzug der gogenwartigen Uebereinkunft angeht , solcho 
Fremde mitverstanden, welche nach den Gesetzen des Landes, 
bei dem die Auslieferung beantragt wird, den eigenen Unterthanen 
gleichgestellt sind, ebenso diejenigen Ausliinder, welche sich im 
Lande niedergelassen und nach ihrer Verheiratliung mit eiucr 
Inlanderin, ein oder mehrere Kinder aus dieser Ehe bcsitzen, wel-
che im Lande geboren sind. 

Art. 2. Die Auslieferung soll nur im Falie der Verurtheilung, 
Anklage oder Verfolgung wegen folgender Verbrechen und Ver-
gehen Statt finden, and zwar, wenn diese ausserhalb des Gebiet 
es desjenigen Staates begangen sind, bei welchem die Ausliefe-
rung in Antrag gebracht wird: 

1°. Meuchelraord, Vergiftung, Vatermord, Kindermord, Todt-
schlag, Nothzucht; 

2°. Brandstiftung; 
3°. Verf alschung von Schriften, mit Inbegriff der Nachahmung 

von Bankbillets, von Papiergeld und öffentliehen Creditpapieren ; 
4°. Falsches Zeugniss; 
5°. Münzfalschung, Miinzverschlechterung und wissentliche 

Inumlaufsetzung falschen Geldes; 
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