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contact met de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van 

het ministerie van Justitie) bijzondere doorlaatbewijzen af te geven in 

de volgende gevallen: 

a.  indien aan de daarvoor in Beneluwerband vastgestelde voorwaarden, - 
zoals deze zijn vermeld in Deel I, onder B 111, van de Benelux Ver- 

zameling Voorschriften, wordt voldaan; 

k aan onderdanen van de Bondsrepubliek Duitsland, uitsluitend voor 
toeristische doeleinden en voor een verblijf van ten hoogste veertien 

dagen in Nederland, mits  het bonafide gevallen betreft (ten behoeve 

van Duitse minderjarigen die niet in het bezit zijn van enig document, 

waaruit hun identiteit blijkt, mag alleen zonder voorafgaande mach- 

tiging een bijzonder doorlaatbewijs worden afgegeven, indien zij 

reizen in gezelschap van een der  ouders, grootouders of voogd); 

c.  aan opvarenden van jachten in gevallen als  omschreven in Deel C, - 
Hoofdstuk V, van deze circulaire; 

d. aan vreemdelingen, behorend tot het technische personeel van een - 
buitenlandse luchtvaartmaatschappij, die zich - zonder in het bezit 

van de vereiste documenten voor grensoverschrijding te zijn - naar 

Nederland moeten begeven voor het doen van de nodige verrichtingen 

in verband met een vliegtuigongeval (zoals het instellen van een on- 

derzoek, berging of het luchtwaardig maken van het vliegtuig); het 

verlenen van toegang behoort in de hierbedoelde gevallen steeds zo 

snel  mogelijk te geschieden. 

Behoudens in bijzondere omstandigheden wordt de controle op het bezit 

van documenten voor grensoverschrijding systematisch uitgeoefend 

(zie Deel B, Hoofdstuk 111, van deze circulaire, alsmede Deel I, onder 

B I, van de Benelux Verzameling Voorschriften). 

Hoofdstuk IV Het weigeren van toegang 

Art. 7, eers te  lid, Vw bepaalt dat vreemdelingen, aan wie de toegang 

tot Nederland is geweigerd, verplicht zijn het land onverwijld te verla- 

ten, een en ander met inachtneming van de daartoe door een ambtenaar, 

belast met de grensbewaking, gegeven aanwijzingen. Deze aanwijzingen 

kunnen ondermeer betrekking hebben op de weg, welke de vreemdeling 

bij het verlaten van het land heeft te volgen, of op het zich aan boord 

begeven van een bepaald schip of luchtvaartuig. Overtreding van dit 

voorschrift is strafbaar gesteld bij a r t .  44, ee rs te  lid, Vw. De leden 

2-4 van a r t .  7 Vw hebben betrekking op de verwijdering van met een 

scnip of luchtvaartuig binnengekomen vreemdeling en door plaatsing aan 
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boord van een schip of luchtvaartuig, dat bij dezelfde vervoersonderne- 

ming in gebruik is ,  alsmede op verhaal van de kosten van verwijdering 

op die onderneming. De bij het derde lid voorgeschreven uitvoerings- 

regeling is vervat in ar t .  88 Vb, hetwelk mede s trekt  tot uitvoering van 

ar t .  27, eers te  lid Vw. Terzake zij  verwezen naar het vermelde in 

Deel E van deze circulaire.  Ingevolge ar t .  7, vierde lid, Vw zijn ge- 

zagvoerders van schepen en luchtvaartuigen verplicht de redelijkerwijs 

van hen te vergen medewerking te  verlenen aan de verwijdering van een 

vreemdeling in gevallen a l s  vorenbedoeld. Ook een handelen in strijd 

met dit voorschrift levert krachtens ar t .  44, eerste  lid, Vw een s traf-  

baar feit op. In alle gevallen, waarin de toepassing van het bepaalde bij 

of krachtens ar t .  7 Vw op moeilijkheden stuit dient de betreffende amb- 

tenaar, belast met de grensbewaking, zich op de wijze, voorgeschreven 

in Deel H, onder 1, van deze circulaire aanstonds in verbinding te s te l-  

len met de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het 

ministerie van Justitie. 

Voor de door de ambtenaar, belast met de grensbewaking, te  volgen'ge- 

dragslijn, indien een vreemdeling zich overeenkomstig a r t .  6 ,  tweede 

lid, Vw op vluchtelingschap beroept, zie Deel G, onder 2 ,  van deze 

circulaire.  

Hoofdstuk V Faciliteiten voor gezagvoerders en bemanningsleden van 

zeeschepen, alsmede voor transitpassagiers van vliegtuigen of zee- 

schepen 

Bepalingen hieromtrent zijn opgenomen in de artt .  44 en 45 Vb, juncto 

de ar t t .  17  en 18 VV. Zij berusten op regelen welke in Beneluxverband 

zijn vastgesteld t e r  uitvoering van de overeenkomst van 11 apri l  1960 

inzake de verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen van 

het Beneluxgebied. 

Vreemdelingen, aan wie het krachtens deze voorschriften is toegestaan 

om op Nederlands gebied te passagieren, dan wel zich in het Benelux- 

gebied op te houden, verblijven niet in ons land op de voet van art .  8 VH 

Het betreft hier  een regeling, waarbij - met toepassing van ar t .  49 Vw - 
ten gunste van vreemdelingen wordt afgeweken van de bepalingen van de 

Wet. Met name mogen zij  onder de gestelde voorwaarden in Nederland 

vertoeven, zonder in het bezit te zijn van een voor het hebben van toe- 

gang tot Nederland vereist  document voor grensoverschrijding. 

De in a r t .  44 Vb neergelegde regeling is - verkort - opgenomen in 
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