
llÊ1'' KbNtNGR_ÜK. ·. DÈR:"'NÈ.DERÎ..ANDEN:· 
~ • )§',· 

rc>W ET van den 1 3den Augustus i 84g, tot .• 
rege'ling .der toelating en uitz:et1.ing iiian 

vreemdelingen. 
,-·, · . "·r;1- · ' 

.. ; Wu WILLEM 'UI, BI/,DE GRATIE Gons, KoNI'~G nh 
'· .· .•. '"' . ·.. ,.,. "• . . .,. 
(:NEDERLANDEN,· PRINS VAN ÛRANJE-NASSAU, GROOT-HERTOJ>: . 

• JVA~ Luxm\~BURG; ENZ., ENZ., ENZ. 
'·'> .' >', 

All én , die deze zullen t:Ien , of hooreh lezen, salutl 
doen te wete1i: 

/.;~:·.A,lzoo '\vij'in ·~ve'rweging g'Emómeii hebben, dat,''vol-
gens' ari. 3' der i;;rondwé;t' de toelatingen'' uitzetÎjrig van ' 
vreemdelingen; en de. hlgemeene voorwaardèn' bp wèlke' 
trn iiànzien vanhunne uitlevering, verdragen met vreemde 
~9ge_ndheden kunnen worden gesroten, behooren geregeld 

.i1f.e"worden bij de wet; 
'c ··'Zoo )s het, rlat Wij , · den .Raad van State gehoord • en 
met ~~meen .. overleg der Staten-Generaal;,, hebben g~edge
vónden en verstaan, ,gelijk 'Wij goedvinden en verstaan 

'·1'>ij d eié ~. . ' · 

Art. r. 

Alle . vrecrt~delingen, die voldoende middelen van bestaan 
hebhen , · qf .. doox:.,.werkhan;theid k,unnen verkrijgen , wor·
·den in Mldêrland toegelaten op den voet bij de vièr eerst
volgende~artik~!en· o~schreven .. 

~. ,.,.. ·~ 

.. ·."· 
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Art. 2'. 

1ie:tçelatT~ heeft plqa,~~ o~.~e~ regelmatigJ>~~tenlandsch 
p~~pciort. · :: · · '' · . ' . · ·. 

'lluitenlandscl1e pilspoorten zijn relfelmatig , wanneer 
zij zijD,:_: 

''; ~.,r~,; 

_,a. afgegeven d()qr · of yan · wege de regering va-n het 
la11d wàartoé de vréé~ndeling ~,e?~ort ; 

,\SJ.~·-. ~eviseerd vó,?r de reis~ he~wilar.~<S,;, door eerie~t,Neder
·falids,c)tten diplomatieken of -·2onsulairen ~gent bij ;:die 
teJ_~eri~g; .-

niet verjaard. 
I , 

Art. 3. 

Ook het bezit yan. andere .geleibrjeven kan de,to~lating 
. wettigen , mits daaruit hlijke wie _de hq;p.der is , . ,en va u 
waar en met wel~. doel hij herwà~ts kqmt. 

" . 

~- · ~rt. 4· 

Ze~fs· ku1;1nen · vreemdelipgen worden tpegel~ten . Oij1 . . . ·. . . 
hl()~te,:;-~anmé!:ding van hu~a.:ne personen' met opgaye, wie 
zij zijn, <'in van. waar en. ~i:net welk ·doel zij h~f.Waarts 
kom!ffi. H ' • 

. ,,_,· . w . ' 
· In· dit .6'et·al ·kan g'e:vorderd worden ~eh p~~-ij~ van hè-

kendheid, _door twee of meer bij de pÖI1cie hekm;.ldé :per-
sénçn get,~ekend. ' ' 

'{.,"->"• 

De toelating gesèhietlt door h~t 'hoofd~' van' :jil<)licie qér 
gemeente · a~u de grenzen of ter pl~atse :~an èê'rste '~an-

.• '-"' '.jij 



Art. 6. 
':\ 'IÎ',' 

." .Qe,,rers~ eh verblijfpasse~ zijn geldig voor den tijd, ván 
d:rie. niraan,de.n. Zij ~uim,eri worden1" verlen~d , <}oor het 
hcio:d vaq policie , ' fer pl:;tatse waar de. vreèmdèlinv. zlc4 · 
bevmdt. · ., 

\!'.' . !"'' :'>f.·~ 

:De verlenging dezer· passen k'an alleen worderi:,gewei~ 
gefd wege-f!S g~tnis van de vereischten , bij ~rt .. I bedoeld, 

~annee,r dè betrokken ambtenaar van policie. meent, 
dat ~~d~ verlenging van den reis- en verblijfpas nie,J: ~n 
wor;dèrpoegestaan , zal hij de weigering onverwijld aán,l)d,!! 
beoo~·d~ling' van pen kantonregtei <?nderwerp~n , om 
daarorhtvént te':hànde}en OVéreenkomstig' aFt, I I • · 

l»-; · · -:· J , · ., ~w: .. f' · · , , 

... ' :Dê~ vreemdelingen zijn verp!igt hunne• reis- en verblijf. 
pa?sen en: d~ huitenlan.Jsc,~~ . ~~sroorte.n 'ofand.e~e s;lei· 

•·nr:Iev!')n dte m hun bez1t. ZIJD,· te vertoouen aan. d<r amb
te~:;uên.,,yan policie , die zuJ'ks mogten. vorderen, .eD,''aa~ 
de bewo'ners Uer huizen waarin ZIJ WOrp:eu opgenomen, 

Art. 8. 
.- . 

Aat1 vreemdelingen, die binnen 'slands ~~nd~r reis-. en 
verblijfpas worden aansetroffen, kan door het' :b.o~fd van 

. policie ~~ey. Sl~meente,.r binnen, welke zij , zich bevinden, 
zoodanige,j)as. alsnog wo.t:elen afgegeven ' met inachfnemin~ 
der;,;;Tese!~!,l· toor äe toelatiQrg vap êe~s(,aaiilkomende vrèetn-

. cle1G1geri vastgèsteld. ' ,, < 
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,( '•!ik! 'to~Ja,llm t~eem~t: die geen. reis- en ;:"_ 
,blijfpa's kunnen bêkd:i:nep.·, 'binnen 's lands ge\rondefi·.wor'

'';dendè ;~ moeten · over de,, grenzèn worden geèragt. 

Art. i::ro. 

~·~ ~ •. ;ro,(:)gel~teri v~eemcfelingen 'ku~.n·en. niet overl' ,de. ·grènz~n 
, w0r4Çn g:bragt; dan op bevel.'Van den kant,pGrêgterèer 
.flá~Js ,· .. ~wáar zij zich op~ouden, of op OnzeQ. last!h· · 

.. %: * 

Art.· II. 

~ p~·:;k~~L?nr~iffe~ kan ?êene uitzetting he\:elen á~n wegens 
g~l1)11"'dêt' y,er.èischten m art.' 1 omschreven, en -n~. ().en 
vm~'ffièf~I\}lg,\e~~;h.enlJen gehoord, of· nà.~at dez~ 11à.rtp~/'be-

.höorliJ'k ''is óndei;·dép'en. .. . '*· ;·::· .· : 
,-'s- _"s,_ .·~.~- rultl 'f'. " ~·: "-t- .. :+. 

' •· Van qit verhQQI; wordt proces-verbaall?pgema~kn,, ~ 
· hfdien de vre~mdeling niet :is 'V·&rschenen, wordt' d~ar

. vag.'ill·het hevel·~*föt uitzetting ·mellling gemaakt. 
"":H:~i}Jeve(van .U:i.t,zettin,g moet niet redendÎi omkleed zijn. 

< • •• • • ••• • • • • • " '!i' 

. y an..,h,e~ p~ocês-verha'ál ~n~hét hE},vel .. van uitze.tting zen4t 
d~.~~\ntori~ègte,x;;:'àfsc.hrîftèn·'~aan Onzen con;w1ssarî:j, in · ~' 
pF'&;-yiMi~.;- . - ·' ,, . " -·. , ~' ·'' :!' 

, . :W,ij. be4.pudep pns de h()Voegdheid V()Or, 'i' om 'h~;, b~vèl 
'van ;".uitzeftiilfh· vf d& uitvoering er van, op te heffe.n . 

. Het is .echter uitvoerBaar ,o'niettegensta~_?d? !iel} ~e~~tep op 
Ons, of ,.overeenk()mstig art. *20, op· den 'Ho ogen ·R,àad. · 

Art. 12. 

~De vr~émdeli~g , ; gev,;IaJ'l~j k 'voorAàe . ·pt\~lie}~ "'H·St , kan 
op: O~z~ • .n last 'xor<}en ";uitgezet. " ·.' . ;, : :1.; ... -.: · . 

... D~ vree'ffidèlio~g ,~ wiens. uitzetting door:itBrls "is<·pev'~!~n , 
·is v.erpligL binnen, v.èettierr'dng~n na h.ekon"i'en ._kennisgè'Ving 
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Jîtë!t. Rij~ te. v~~la;ten. Çe?qr~~~~~~p {ij'!, J(~w ~ij .~~~r,Qi~: . 
. mak, en van de bevoegdh:e1~! ~~t~:a;rt. ·~O qe~er we~~~~~l!;~l4~'~"; 
en il!middels in verzekerde bewaring· gestelêl.l!J.'\Vorden.'' · • 

W anne·er hij van die b~yo~gdh.eid geen gebruik gemàakt, 
of de Hooge Ra:ad zijne bezwaren ongegrond hevqndén 
h.~eft1~.;\YO'rdJ àan de1,1last tot {}itzett$.1,1g onmiddellijk>t;evolg 
gegeten. . .. . , . ·. ·· ' • · ·· 

/Hi.f ~otdt dan verwijg~rd, zog mogelijk 0ver 'dièf·gr?p~~ 
~elke hiJ ·zelf zal aanw1jzen. 

',·, . 

.. 
Art. 13. 

Wij behouden Ons de ~~voegdheid voor~,, oir\ aan vreemdf!,~ 
" lingep,. geváarlijk voor de publieke rust, eenehepáalde.p!~~ts 

bl~~eri'~ het· Koningrijk rot verblijf .a;an ,te' wijze~~. <W~liiîn 
hef' witJ:llijf op ~epaalde plaatsen van·}!~'Rij.k· le~lênt~~gffe~;. 

~án·:•·àe KOfi~\l~llj~e' .\:>esl'tiiten ,"in~ dii:;en· art i~·]e~oei'tf;· 
'*bdlt medèd.Jé1ing~;)ge<taan"aari~ de ·:K.Jmers"' der Staten~ 
G.eneraal. 'h. 

~. . . 

Ar,t. ·I 4 .. 

Vre.ei:QdeFngen , die,. hinn~n vijf.;,jaren na dagt~eli'~ing 
<livan ·:liet . bevel vau uitzetting eens kantonregters: bi!lu~J.?. 
's la~~s wor~e:q., aangetroffen , ' zonder van eène ,Jat,ere: tç~-. 
latÎf!~ .. te kunnen doen blijken, wo,rden gestraft met 'gevan._ 
gen\Fs 'va~ ayllt' ~p.gen tot dr.iè maanden. " •i 

Art. I 5. 

V •·,eem'~elillt~JJU , dlè tegen ~~ne uitzetting op, O,nzen J11:st , · 
EondeF'dat d~~e ,is opgeheve:q.," ·~.Q N,ed~r;JanflteJ;p~ee~en ' 
"1,~J;d~Jj~ gèsl~ï1ft ,m,et g~ya)igeni's;. van ~df~e, ~et .. ~~s, maa,pdtm~ ... 

'lu de gevaU~n bij: ?it en het voorgaalid ::~itikel~ vool\~ie.q,,r 

êi' 
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:: .\ ',:, . " - -' '-; . . lW~ >/ ,_ . 

. 'W:é\ir.~rt de verdbrdeel~nî. na afloop· der .:~\raf, .ever de 
·-~'iren;~:~ti' ~sehragt. · .~ · «< « 

c ' "'. , 

Art. r6~. 

Vre~delingen ~UIHJ~n: ter. zake vaP''deser'tie~'aan P'uî~en
·!andsche r~geringen worden· a.itgeleverd uit kracht~ :v:an 
hij~ond'eré verdrageil, onder belqfte van wedêtke~righéid 
lf!n n:ietinacl;l~neming der bepalingen onder litt, C en·~. van 
bet vdVgEtnde artikel voorkomeude. . . ~ . 

Art. J 7.·. 
• < ~·.:f,.:,.';r 
•• • ,1/i;;.Îii • •,: .. • 

. ~'l}'eä ~~n~ie~·.':an de uideveri~g van· yreeilld~lilig~n. fë:- · 
geq,s)i~g~l~f~l~dr~j~en, .• "":~rden ·, ·na de u~~v~ardi~§ d"e~er 

, ~etj,~~-~~p.teuwe verdraget(gesloten ?( bestaaq:~e ver';le~wd, 
dan. ond~r inachtii!J~ng der nafÇ~IgEJp.de' hlgemeené ~i'Joli,. 
waarderi :. . . .. " 

.. ·· Qp. ~arrzo~~ ... va:q, buitenlandsch~ regeringen, kunnen 
iJitge~~\T.efèl wo~~en v:eeJ:Itge\n~~' door 1e~ . r~gt~~ gaár te, 
J:ànde• v.el'gm;-.deeld of m staat ;~;:aq;. ~besch,uldt(Jmg gesleid , of 
tegen·~w~i; door dien ~egter regtsin:gang, met he;yeH' van 
gevaifgenrfemil}g ~ i~' verleend, ter' zake van een Qf'meer't 
der na te me,lden misdrijven"i buiten. :'s land~ .gepleegd;: 

1. :moord., vergiftiging, '~àd'ermoord, 'kiildermooitd , 
manslag, verkrachting;, ' " 

~·~,;bJ';~ds~tichting~. "" 

. . 'i.J ~Îschheidp in lr~s"nti~~en, daa~onq~jhegrel?ê~ het 
namake)l\rllfi:'bati\f.bi'lj~t\en ; niuntpàpier en op~n@,are §Çh:c.Jl(i-, 
'brièven; '"' '1 .• ;.'' ·," ., · · ·~. 
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4. muntvervalsç};lins, ,/nuntschen~.!~?j\(\et: d~i be~pst in,; ,. 
omloop brengen ·vali· valsch"e !J;Iiilnt ,; ' . ' n ' ' ''ij.~ 

5. val~ eh getuigenis 

die:lfst~;tl met verzwarende oms.tanl'ligh~pen ' bplig~tns;,, 
knevelarih,.~ (;~koopitrg van openbat)e ainht'ena'i:en, terà'lll:is~ 

' -t,erine;;o'F',ontvr~~mdirig doQr ~m.btenaren met ontváftgst~,n 
tif hewai~ing•.,bela!st ; 

7. 'bêdrié'gelijke bankbreuk .. 

Geene uitlevering wordt ·te>egestaan: 
"~ ' ~ 

·"'~,g~:t;~:v.!'·' ·f·. • ' . ,' ' . ..' '\ .-

a. ' •(l~n oj) vertoon ,va:n een 'behoorlijk ge,a:u1;entisëe~d 
afschçjft;o,.va:Ï het ~qn~~ van v,e,roordee!ing ".tP:f în "Stï:ià~·ya'~{ 
beschqJdii§lng stelli:;g,. · bf van dén 'i~},t;iJg;t'ni:~~et Sf>ê~êi~ 
1 Ir' , -... • -v:·. . '1i- (:. ·. * · ·· ~ ·'!;. 

van g~~angennemmg ; , 

.• ;::,.; :.. ·!(& '.!-,. 

b. w~:tu;,te~r de vreemdeling wegens ,het buiteil 'sl~n·d~ 
gepleègde misdrijf in ~Nederland' reedl? straf onàerga:at of. 

·' . . ' . .· ' § ' ~., 
~pdergáan he,eft, en.zulks OJ?.Versè\1illig of hiel' tè lande .?P 
het misdrijf~l dan niet eene ligtere straf ges!~ld zij , da"fi!bij · 
de wettén;;van het land welk~ règeri'!Jg de uitlevering vraagt] 
' 't ,. ~ 

c. w~gens misdrijven, waaD.vali d~ vervelging of de op· 
gelegde str~f' naar de Nederlan:dsche wetgeyin~ 'is· vérjá.'ard; 

~1 " ' . 

d. indien zij <ten · gey?lgè · zm:1 hehhen;_· de onttrek:king 
àan eené'_aangevangene "'vervelgi:trg~~wegèns~ overtrediîl{J de-r 
Nederlándsche strafwettéii, t~f aan~ et;~e: ~óor iie aanvragei,· , 
tot ui~~~w~rifig 1;1}tgesproklll:qe veroórdeéliirit} C!I)4.~} bedwàn~{ 
van .gijzeling; .···. · · • · . ~ · ' · · ·· , ·· ·•• 

·;;. 
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Art. 18. 
' ,1$ ·t. " • ( " .. 

• •'. vreemdelingen, kra~htens de "~rdrageii~', .in het voor-
géiand~ artikel bedoel? , o~geëisG4t ·;r kunnen V'Oorloclpig in 
hechtenis gesteld, en de op en bij hen zijnde goederen in 

'' B,es,ag genomen ~~rden. , .~ ' 
iB'inntJq\drïê maár"vier 'en twintig u:))~~ wordt" van de in

hèchtettisn.emin.g kennis gegev~ aan; het openbaar· minis
~,erie ·l>ïj de T(!gtba:r'ik, blnn~n welker regtsgel;>ied."ziJ heeft 
plaats gehad'. 

.. ,Het openp~ä:r ,ministerie requireerubinnen a~:;ht da'gen na 
·de inhechtenisneming , en , .. zoo deze ge~n plaats heeft , 
gehad, binnen acht'~ dagen pa,,~~(lrto'e. te, zijn aaQgeschreven, 
dat de wpgeëischJe persoon "in raadkamer worde gehoord 
en, de,. r~gi~imk binnen eébe ma<11,1q haar ad.vie!\,,·~,ver bet 
al· 'o:& ':qiet. t?;estaa~ der gevr~:lgde ~\\~t~e,~ering !'uithi:~~,ge. 
<~Be regtbànk beslist; als.dan tevens ~elk~. der' j~n.; beslag 

gen(:)inen goede~eli ,a~n Jderi opgeëischten perso~n zullen 
i<Prdè'I! teruggegeven, of, als stukken vari overthiging, 
~p.poeä' "Y?rdèn »-!tg~l:"~r~. '~ . .. f, ;·!l'~~t; 

Ifet a~!es en de}!>eS'hss~~ wor~~n,, m:etcl~~< tot de zaak 
' ~:e:Hqprende stukken, aán. t!,en Minister vart !üs~itie opsl%;;: 

zob,d_cn. .. ··· . ·.·· " ~.· · 
Jiet staat den opgeëi§,.chten persoon :vrij,. ged1;lf~nde den 

tijd, ,van veertien dagen, te rekenen van den äág waarop 
hij in> raadkamer is g,ehoor~~ van de b~voegdhe!~,~ebruik 
te mflkêll., hij art, ~o ve:de,çn.d. . . ·· ' 

Nadat de bovenvermelde {qrmaliteiten zijn nageko$en ,·1. 

de termijn va:'"'n veer!Jen c1àge~, .hij ht;Jt "Woorga<J.nd lid. ge'~: 
. s,t.etq.lf!",ver.st:t:eken· is;. of!f;,pe H;óoff'ê' .. Raad, overe,el1ko~stig , 
·~rt~ ,:~o',;· l!Îf.Spraak q'~daàû l'l;eeftr \Vord~ de· .;,\dit~~vering · 
·gelast of geweigçid. ., ~ t 

. In .het la~t.~te gev~l wordt '~è o,pgeëischt~ ~ wp.nneer hij 



'v,oorloopig in hecht.~nilJ, is gesteJif~onm~,d:d:~Jlij~ on~&!~gen t 
ten wa~:e ~hjj, :pit!li;attde,tl~t\ ,'ti{ö~fde'$èh:O.~tt 'in::ibecbt~nis te 
~lijven. ' ' ,~,' 

,jt . 
. , .;Art. ·1 9. 

De b~p~lingèn d.~e~ wet zijn niet toepasseJijk ap:. "re~ih
delingen:' ~ie ,·.lJaar a~:=t. 8 van h~t Burgerlijk Weibóe;k, met 
Nedeflander~ zijn gelijkgestel4.- en met betr:!!kking tQt,deze 
wet voor inàezeten worden gehouden ' 4~och" op de'n niimên 
het Rijk gevestigderf vreeiJ:J,.deling, die 111§l

1
t eene Neder· 

landsche .. vrouw . is . gehuwd ~f gehuwd ge:~ve:s't en . uit haar 
een kind. o~ki~deren hli!eft,~ in Nederland geboren. 

Art. 20. . 
41Jen; :-op w_ie ~~~ei;· wet' vim to~pa~sing mog~~:·wq~~èa 

gemaa\f;' en die 'pewere,n Ned~rlanders te zijn ofj:n d~ 
uitzoiiqeringen van het voorga~nd artikel te vali.eJ:l::- !iç.~
nen zich, dpc.h alleen op die gronden, bij verzoeK.schóJt, 
en , _in .;:,de gefalJen bij . de . ~,rtt. , '1 2_ en 1 8 , ·~et ina6ht
p.eming van·. den tërmijn. bif"d.ie artikelen gest.èld ' t~t· den 

.· '1Ho~gen R!:tad wenden, ten· ei~de. te doen verklaren'· dat 
deze wétr {lp. hen ~an geene toepi;tssing is. .·.. · 

* ~'X: '?•'' "'' .• 

'De Hooge :Raad bèoor.deelt deiÇ vraagpunten, na den 
procu~1,11~-generaa:l te hebb~p. ..gehoord ,1, en doet aUeen 
4,aarop m~praak. 

Alle aç~en en stukken ,.,..;ten·~ gevglge . .dezer w~t~·op te 
mal&en öf)1Nlf .te · g~ven, zijn vrij ~'~a:I1.~;zegel- ,· registratiè-

1 "~' • ,. " 't6: . 

-en griffie.:i'egte!}, · 
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( ib) 

. Lastë:ti· en' he\l~l~:a ; c )l~tFde~é' ill AletStaatsólad ,zal war
den geplàatst, ~ri d~t alle M!nis~e~el~ D~pîlr- · ... · '.:ren, 'Auto
riteiten, .Çollegien en Ambtenaren •.t ':Viex:î~ . s, aangaa(, 
aan dè naauwkeurige ui.tyoerfug d~';.harid zullen houderi.~ 

•*· ·'$; 
Gegevel) op het Loo, den 1 3den Augustu5' 184g. 

" ) 

De M~~ister vq~ Jus,titie, 

-d{ 

Uitg~even· den tiéri/l'en Sepfé~er, ·~. 84g·. 

De S~a9tsfàad, Direçte~r van, he( K~b!."n:èt des Konings ~ 

r , 1 

. . 

;;: 




