
De overnane geschiedt op een der in bijlage E 2 bij deze circu- 

laire genoemde plaatsen; met de overnane is belast de ter plaat- 

se bevoegde brigadecommandant der Koninklijke ldnrechaussee. De 

districtscomnandant der Koninklijke Marechaussee ziet toe op een 

juiste gang van zaken bij de overname. Hij pleegt zonodig tor- 

zake overleg met de betrokken Belgische autoriteit op zijn 

niveau. 

Bij de overgave door de Belgische grensautori'teiten zal steeds 

een verklaring van ter beschikkingstelling in tweevoud worden 

overgelegd. Vindt de overnane plaats, dan stelt de brigade- 

comandant op het originele exemplaar van het formulier een 

gedagtekende en ondertekende verklaring van overname, waarna 

dat formulier wederom wordt teruggegeven aan de ambtenaar, die 

de vreemdeling heeft overgegeven. Het afschrift van de ver- 

klaring van ter beschikkingstelling kan door de brigadecomon- 

dant ten behoeve van diens administratie worden behouden. 1 > 

Hoofdetuk X I V  - Overgave en overnane van personen ingevolge 
overeenkomst met de Bondsrepubliek Duitsland 

Tussen de Beneluxlanden en de Bondsrepubliek Duitsland is een 

overeenkomst gealoten inzake het overnemen van personen aan de 

grens. Daarin wordt onder neer bepaald in welke gevallen de 

overnane van naar elkaars gebied uit te zetten vreemdelingen, 

hetzij onmiddellijk, hetzij door middel van een vereenvoudigde 

procedure, kan plaats vinden. De overeenkonst werd op 17 mei 

1966 te Bonn gesloten5 zij trad in werking op 1 juli 1966.  De 
tekst van de overeenkomst, welke geplaatst werd in het 

-' e 

Tractatenblad 1966, nr, 166,is als bijlage E 6 bij deze circu- 
laire opgenomen. In gevallen, waarin de overeenkomst niet voor- 
ziet, blijft het plegen van diplomatiek overleg catrent de 

overname van vreemdelingen mogelijk. 

l) N.B. Van elke overname van een persoon (hetzij Nederlander, hetzij 
vreemdeling) dient door de overnemende ambtenaar op de door de 
Commandant der Koninklijke Marechaussee voorgeschreven wijze een 
rapport in tweevoud te worden ingezonden, 



B. Verwi,jderin~ van vreendelinpen naar Duitsland 

hoofdregels - 2. Tenzij de Minister ven Justitie uitdrukkelijk een rndere ge- - 
betreffende de dragslijn heeft goedgekeurd of voorgeschreven noet uitzet- verwijdering 

ting van vreemdelingen naar Duitsland uitsluitend plc~ts 

vinden door middel van overgave aan de Duitse grensautori- 

teiten (een en ander onverninderd het bepcalde in art. 24 

vw) ; 
b. de overgave en overname van personen aan de Nederlands- - 

Duitse grens geschiedt aan een der in bijlage E 7 bij deze 
circulaire genoemde doorlaatpostent 

c. vreemdelingen van Duitse nationaliteit, die voor uitzetting - 
in aanmerking konen, dienen steeds naar Duitsland te worden 

verwijderd; eenzelfde gedragslijn noet worden gevolgd ten 

aanzien van uit Duitsland afkonstige vreemdelingen die op 

onregelmatige wijze het Benelwcgebied zijn binnengekonen Sn 

die rechtstreeks naar Duitsland kunnen worden verwijderd 

(zie hieronder), ook al heeft de grensoverschri jding pleats 

gevonden over het Belgisch-Duitse of het Luxemburgs-Duitse 

deel ven de gemeenschappelijke Benelux-buitengrens net 

Duitsland (voor de toepassing van de bepalingen van de over- 

eenkomst wordt het gezamenlijke grondgebied van de dris 

Beneluxlanden ale B4n gebied beschouwd, zie art. 1 der 

overeenkonst); 

d. Belgen an Luxemburgers, nlsnede vreemdelingen ven Franse - 
nntionallteit, die voor uitzetting in aannerking konen, 

dienen nimmer naar Duitsland te worden verwijderd, doch be- 

horen eventueel, hetzij ter overname, hetzij ter doorgelei- 

ding, aan de Belgische grensautoriteiten te worden overge- 

geven; 

e. voor de toepassing van de bepalingen van de onderwerpelijke - 
Benelux-overeenkomst net Duitsland wordt onder "op onwetti~e 

wijze binnenkonen" verstaani overschrijding van de geneen- 

schappelijke grens, zonder te voldoen aan de verplichting 

zich langs een doorlaatpost te begeven. 



verwi J dering 
van Duitse 
onderdanen(art . 
3 van de over- 
eenkomst) 

onmiddellijke 
uitzetting naar 
Duitsland (art. 
5 van de over- 
eenkomst) 

De overname door de Duitse grensautoriteiten zal aanstonds 

dienen te geschieden, indien kan worden aangetoond of aannene- 

lijk kaa morden gemaakt dat de te verwijderen persoon de Duitse 

nationaliteit bezit. Dit is steeds het geval, indien de vreen- 

deling houder is van een der in het tweede lid van nevenvemeld 

artikel vermelde bescheiden, doch het bezit van de Duitse natio- 

naliteit knn ook op andere wijze aannemelijk worden gemaakt 

(bijv. op grond van de door de betrokken vreemdeling afgelegde 

verklaringen). 

De documenten waeruit het bezit vcn de Duitse nationaliteit kan 

blijken noeten bij de overgave van de vreemdeling worden overge 

legd. 

Het bezit van de Duitse nationaliteit hoeft niet te worden be- 

wezen of aannemelijk te worden genaakt, indien kan worden aan- 

getoond dat het een illegale grensoverschrijder betreft, die 

binnen een maand na zijn binnenkomst in het Beneluxgebied is 

aangetroffen. In dat geval is art. 5 van de overeenkomst van 
toepassing (zie hieronder). 

De overname van illegale grensoverschrijders door de Duitse 

grensautoriteiten zal aanstonds dienen te geschieden indien: 

a. de vreemdeling binnen een maand na zijn binnenkomst in het 

Benelwcgebied is aangetroffen en 

b. aan de Duitse grensautoriteiten de nodige inlichtingen wor- 

den verstrekt op grond waarvan zij kunnen vaststellen dat de 

vreemdeling inderdaad op onwettige wijze (d.w.z. buiten een 

doorlaatpost om) de gemeenschappelijke Benelux-buitengrens 

net Duitsland heeft overschreden, 

Voor de vaststelling van de onder 2 bedoelde termijn is bepaler 

het tijdstip van aanhouding8 de overgave zelf kan eventueel 

ook op een later tijdstip plaats vinden, bijv. indien tegen de 

betrokkene eerst een strafrechtelijk onderzoek moet worden inge- 

steld, of indien diens gezondheidstoestand een belemmering vornt 

voor zijn omiddellijke uitzetting. 

In zodanig geval dient echter zo spoedig nogelijk, doch uiter- 

lijk binnen een maand na de illegale grensoverschrijding, aan de 

Duitee grensautoriteiten een voorlopige mededeling te worden 

- gedaan - 



gedaan van de voorgenomen uitzetting. Indien zich geen bijzon- 

dere omstandigheden voordoen dient de uitzetting uiteraard 

steeds onverwijld te geschieden. Behoort de vreendeling tot een 
f Tal@4 der categoriegn, genoena in art. 20, lid, onder 2 en 

onder 2 - f, W, dan dient ten spoedigste - bij voorkeur op de 
wijze, voorgeschreven in Deel H, onder 1 ,  van deze circulaire - 
contact te worden opgenomen net de hoofdafdeling Vreemdelingen- 

zaken en Grensbewaking van het ministerie van Justitie, teneinde 

te vernemen of de ingevolge art. 48, eerste lid, W vereiste 

last tot uitzetting wordt verstrekt. 

Is de vreemdeling door een net de grensbewaking belaste ambte- 

naar aangetroffen in een der in bijlage E 1,onder I, van deze 

circulaire aangeduide geneenten, dan kan de uitzetting zonder 

tussenkomst van het hoofd van plaatselijke politie der geneente 

van aanhouding plaats vinden en wordt de vreemdeling door de 

zorg van het danrvoor aangewezen personeel der Koninklijke 

Marechaussee zo spoedig nogelijk aan een bevoegde Duitse grens- 

autoriteit overgegeven (zie hierboven, Hoofdstuk IV, alsmede 

bijlage E 7 bi j deze circulaire). 
In deze gevallen wordt voor de overgave gebruik genaakt van een 

"verklaring van ter beschikkingatellingtt in duplo, ingericht 

overeenkonstig het model, opgenomen in bijlage E 3 bij deze 
circulaire. Een exemplaar daarvan wordt aan de Duitse autori- 

teit, die de vreendeling overneemt, overhandigd en het andere 

exemplaar wordt, nadat dit mede door deze autoriteit is onder- 

tekend, als bewijs van de overname behouden door de ambtenaar, 

die de vreemdeling heeft uitgezet. Bij de overgave moeten steeds 

alle beschikbare bescheiden worden overgelegd, waaruit kan blij- 

ken dat de vreemdeling op illegale wijze het Beneluxgebied is 

binnengekomen (zie in dit verband mede art. 15, aanhef en onder 

b, W). 

In de overige gevallen geschiedt de uitzetting steeds vanwege 

het hoofd van plaatselijke politie der gemeente waar de vrecm- 

deling is aangetroffen en wel door tussenkomst van de daarvoor 

aangewezen brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee (zie 

bijlage E 7 bi j deze cjrculaire) , met ge'bruikmaking van een 
"opdracht tot overgave aan buitenlandse grensautoriteiten", 



in drievoud, ingericht overeenkomstig het model, opgenomen in 

bijlage E 4 bij deze circulaire, 
Daarbij worden overgelegd een afschrift van het terzake van 

illegale grensoverschrijding opgemaakte proces-verbaal of rap- 

port alsmede - zoveel mogelijk - alle voorwerpen of bescheiden 
waaruit kan blijken dat er inderdaad van een illegale grensover- 

schrijding vanuit Duitsland sprake is (zia mede met het oog 

hierop de artt. 15, aanhef en onder k, en 46, eerste lid, aanhef 
en onder 2, W). 
Ook vreemdelingen, niet zijnde Belgen, Luxemburgers of Fransen, 

die over het BelgischDuitse of Luxemburgs-Duitse deel 'fan de 

gemeenschappelijke Benelux-buitengrens met Duitsland illegaal 

het Beneluxgebied zijn binnengekomen en die vervolgens binnen 

een maand na hun binnenkomst in het Beneluxgcbied hier te lande 

worden aangetroffen, dienen rechtstreeks, door middel van over- 

gave aan de Duitse grensautoriteiten, naar Duitsland te worden 

verwijderd. 

Is het in zodanig geval met het oog op de overname van de 

vreemdeling door de Duitse grensautoriteiten nodig om in België 

of in Luxemburg nadere inlichtingen omtrent de illegale grens- 

overschrijding in te winnen, dan ware aanstonds, op de wijze, 

voorgeschreven in Deel H, onder 1, van deze circulaire contact 

op te nemen met de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbe- 

waking van het ministerie van Justitie, teneinde te vernemen, 

hoe moet worden gehandeld. 

Bij de overgave van de vreemdeling aan de Duitse grensautori- 

teiten dient 64n exemplaar van het formulier "opdracht tot 

overgave aan de buitenlandse grenaautoriteiten" door de betrok- 

ken brigadecommandant op de daarvoor bestemde pleet8 te worden 

ondertekend en terstond wederom ter hand te worden gesteld van 

de ambtenaar, die de vreemdeling heeft overgebracht. De twee 

overige exemplaren worden door de brigadecommandant gebruikt 

als verklaring van ter beschikkingstelling van de vreemdeling 

aan de Duitse grensautoriteiten. Daartoe wordt é6n exemplaar 

van het formulier, nadat de daaraan gehechte perforatiestrook 

is verwijderd, als verklaring van ter beschikkingstelling over- 

handigd aan de autoriteit die de vreemdeling overneemt; het 

- andere - 



andere exemplaar dient ter ondertekening aan deze autoriteit te 

worden voorgelagd, waarna het - als bewijs van de overname - 
door de brigadecommandant behouden wordt. 

Overigens ziet de districtscommandant der Koninklijke Marechaus- 

see via wiens bewakingsgebied vreemdelingen met overgave aan 

de Duitse grensautoriteiten worden uitgezet, erop toe dat de 

overgave zo snel mogelijk en met inachtneming van de terzake 

gegeven voorschriften plaats vindt. Is hij van mening dat de 

uitzetting in strijd zou zijn net het bepaalde in deze circu- 

laire, dan stelt hij zich aanstonds, op de wijze, voorgeschreven 

in Deel H, onder 1,  van deze circulaire in verbinding net de 

hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het mini- 

sterie van Justitie, teneinde te vernemen hoe dient te worden 

gehandeld. 

Aan de hoofden van plaatselijke politie wordt verzocht, in daar- 

voor naar hun oordeel in aanmerking komende gevallen, tevoren 

omtrent de uitzetting van de vreendeling overleg te plegen met 

de betrokken districtscommandant. 

Wordt de overname door de Duitse grensautoriteiten geweigerd, 

dan geeft de desbetreffende brigadecommandant der Koninklijke 

larechaussee daarvan aanstonds, op de wijze, voorgeschreven in 

Deel H, onder 1, van deze circulaire kennis aan de hoofdafdeling 

Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het ministerie van 

Justitie, teneinde terzake de nodige instructies te ontvangen. 

Wordt opdracht gegeven de vreemdeling (wederom) ter beschikking 

te stellen van het betrokken hoofd van plaatselijke politie, dan 

dient deze terzake zo spoedig mogelijk een uitvoerig rapport uit 

te brengen aan het ministerie van Justitie (hoofdafdeling Vreem- 

delingenzaken en Grensbewaking), een en ander voorzien van zijn 

advies omtrent de vraag of de verwijdering van de vreemdeling 

uit ons land alsnog ware te bewerkstelligen, c.q. aan welke 

speciale maatregelen van toezicht hij ware te onderwerpen. Een 

afschrift van dat rapport zendt het hoofd van plaatselijke poli- 

tie aan de bevoegde procureur-generaal, fgd. directeur van 

politie. 



De Duitse autoriteiten kunnen door hen overgenomen vreendelin- 

gen, als vorenbedoeld, wederom teruggeven, indien uit ean on- 

middellijk door hen ingesteld nader onderzoek is gebleken, dat 

niet aan de voorwaarden tot overgave is voldaen (zie art. 5 ,  
derde lid, van de overeenkomst). 

uitzetting na Ook vreemdelingen die, konende uit Duitsland, op illegale wijze 
Overleg tussen de gemeenschappelijke Benelux-buitengrens met Duitsland hebben de bevoegde 
wederzijdse overschreden en die in een periode liggende tussen édn maand 
ministeries(art . 
4 van de over- en zes naanden na hun binnenkonst zijn aangetroffen, kunnen 

eenkomst) naar Duitsland worden uitgezet, doch dan alleen na vooraf ver- 

kregen toestemming van het Bondsministerie van Binnenlandse 

Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland. 

Een verplichting tot terugname is voor Duitsland echter niet 
nanvrezig indien: 

a. het verzoek tot overname niet is ingediend binnen zes maan- - 
den nadat de betreffende vreemdeling het grondgebied van de 

Bondsrepubliek Duitsland heeft verlaten (de overgave zelf 

kan, indien daarvoor bijzondere redenen aanwezig zijn, ook 

na het verstrijken van de termijn van zes maanden plaats- 

vinden) ; 

b. de vreemdeling v66r zijn illegale binnenkomst in het Benelux- - 
gebied korter dan veertien dagen op het grondgebied van de 

Duitse Bondsrepubliek heeft verbleven (het doet hier niet 

terzake of dit verblijf geoorloofd dan vel illegaal was! is 

de vreemdeling dus bijv. met-een geldig Duits visun Duitsland 

binnengekomen en heeft hij zich vervolgens - binnen veertien 
dagen - op illegale wijze naar het Beneluxgebied begeven, 
dan is Duitsland niet meer verplicht hem terug te nemen, in- 

dien hij eerst later dan een maand na zijn binnenkomst in 

een der Beneluxlanden werd aangetroffen); 

c. de vreemdeling inmiddels in een der Beneluxlanden op de voet 

van vluchteling in de zin van het Vluchtelingenverdrag van 

Genhe verblijf werd toegeatnan; 

d. het een Belg of een Luxemburger, dan wel een vreemdeling 

van Franse nationaliteit betreft. 

- Ten - 



Ten aanzien van vreemdelingen die door de Duitse autoriteiten 

zijn toegelaten als vluchteling in de zin van het Geneefse 

Vluchtelingenverdrag geldt tenslotte nog de speciale bepaling, 

dat deze door Duitsland worden teruggenomen, zolang hun geen 

titel tot verblijf in een der Beneluxlanden wordt verleend (in 

deze gevallen geldt dus niet de eis, dat het verzoek om over- 

name binnen zes maanden na de binnenkomst van de vreemdeling 

moet zijn ingediend of dat het - voorafgaand - verblijf van de 
vreemdeling op Duits gebied tenminste veertien dagen moet heb- 

ben geduurd). 

Omtrent de overgave en overname in gevallen als vorenbedoeld 

dient voorafgaand - rechtstreeks - overleg te worden gepleegd 
tussen het ministerie van Justitie van het betreffende Benelux- 

land en het Duitse ninisterie van Binnenlandse Zaken. Naar uit 

art. 23, eerste en vijfde lid, Vw juncto de artt. 47 en 48, 

eerste lid, aanhef en onder b, W blijkt, kail in deze @vallen 
uitzetting slechts pleats vinden, indien de Minister van Justi- 

tie daartoe een last gegeven heeft. Deze last wordt uiteraard 

niet verstrekt dan nadat van Duitse zijde de vereiste toesten- 

ming tot overname is gegeven. Indien het hoofd van plaatselUke 

politie een vreemdeling aantreft die in aanmerking komt om, 

net gebruiknaking van de vereenvoudigde procedure, naar 

~ultsland te worden verwijderd, dient hij zo spoedig mogelijk 

een mbtsbericht op te stellen, net gebruikmaking van een for- 

mulier van het als bijlage E 5 bij deze circulaire opgenomen 
model. Dit formulier wordt, nauwkeurig en volledig ingevuld, 

rechtstreeks in tweevoud toegezonden aan de hoofdafdeling 

Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het ninisterie van 

Justitie. In voorkomend geval dienen daarbij tevens te worden 

overgelegd een afschrift van het terzake van de illegale grens- 

overschrijding opgemaakte rapport of proces-verbaal, alsmede 

voor zover mogelijk, alle identiteitspapieren, voorwerpen en 

bescheiden, welke in het bezit van de vreemdeling werden aan- 

getroffen en raaruit k m  blijken dat het inderdaad een vreen- 

deling betreft, ten aanzien van wie 'Duitsland een verplichting 

tot overname heeft. Een afschrift van het formulier (en van het 

eventueel daarbij gevoegde proces-verbnal of rapport) wordt 

- toegezonden - 

Eerste wijziging 



toegezonden aan de bevoegde procureur-generaal, fgd. directeur van 

politie. 

Indien de vereiste toestemming tot overname isverleend, wordt het 

hoofd van plaatselijke politie de vereiste last tot uitzetting gegeven 

en worden daarbij de nodige aanwijzingen omtrent de overgave aan 

de Duitse grensautoriteiten verstrekt. Overigens dient ook in deze 

gevallen voor de overgave gebruik te worden gemaakt van een "op- 

dracht tot overgave aan buitenlandse grensautoriteiten" in drievoud, 

overeenkomstig het model, opgenomen in bijlage E 4 bij deze circu- 

laire  en geschiedt de mergave ook hier door tussenkomst van een 

daarvoor aangewezen brigadecommandant der  Koninklijke Mare- 

chaussee (zie hierboven onder "onmiddellijke uitzetting naar Duits- 

land"). Opgemerkt zij  nog dat e r  voor de Duitse autoriteiten ten aan- 

zien van houders van Duitse reisdocumenten voor vluchtelingen ook 

een terugnameverplichting aanwezig kan zijn, voortvloeiende uit de 

bepalingen van de Europese Overeenkomst inzake de afschaffing van 

visa voor vluchtelingen (E 1959, 153); zie hiervoor nader Bijlage 

G 2-c, onder punt 2, van deze circulaire. In geval van voorgenomen 

verwijdering van een vreemdeling met gebruikmaking van de daar-  

toe bij  genoemde overeenkomst voorziene mogelijkheid ware te  han- 

delen op de wijze, aangegeven in Deel H, onder 1, van deze circu- 

laire.  

C. Doorzending van vreemdelingen, bestemd voor verwijdering naar 

derde landen 

De overeenkomst met de Bondsrepubliek Duitsland bevat een rege- 

ling omtrent het transporteren door elkaare gebied van vreemdelin- 

gen, die verwijderd zullen worden naar derde landen (artt .  6 en 10). 

Omtrent de doorzending dient steeds voorafgaand overleg plaats te  

vinden tussen het ministerie van Justitie van het desbetreffende Be- 

nelux-land en het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. Is op 

een verzoek van de Duitse autoriteiten om doorzending onder geleide 

van vreemdelingen door Nederlands gebied toegestemd, dan zullen 

van geval tot geval de nodige instructies aan de politie- of grensbe- 

wakingsautoriteiten worden verstrekt. Indien een hoofd van plaatse- 

lijke politie meent dat e r  aanleiding bestaat, aan de Duitse autoritei- 

ten om medewerking te  verzoeken tot doorzending van uit Nederland 

te verwijderen vreemdelingen door Duits gebied, dan ware door de- 

ze een gemotiveerd voorstel daartoe in te dienen bij het ministerie 

van Justitie (hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking), 

onder vermelding van alle terzake van belang zijnde gegevens. 

Een afschrift van het voorstel dient te worden gezonden aan de be- 

voegde procureur-generaal, fgd. directeur van politie. 
- D. - Eerste wijziging 



D. Overnane van personen van de Duitse autoriteiten 

personen die Indien de Duitse grensautoriteiten bij de overgave vnn een uit 
vernoedelijk 
Nederlander zijn Duitsland te vermijderen persoon aan aen daartoe aangei:ezen 

(art. 7 van de brigadeco~mandant der Koninklijke Marechaussee (zie bijlage 
overeenkonst) E 7 bij deze circulaire) bescheiden overlegt op ,rond waarvan 

blijkt of mag worden aangenonen dat de betrokkene het 

Ilederlanderschep bezit (bijv. een - sedert ten hoogste 10 jaar 
verlopen - paspoort of een bewijs v m  Nederlanderschap) dient 

zijn overnane aanstonds plaats te vinden. Hetzelfde geldt in- 

dien op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld dat de betrok- 

kene Nederlander is (bijv. door infornatie bij het bevo1kin~:s- 

register van zijn woonplaats). 

In gevallen wnnrin twijfel bestaat of de overgegeven persoon 

inderdaad Nederlander is, stelt de betrokken brigadecorinnndant 

der Koninklijke Marechaussee zich onverwijld, op de wijze voor- 

geschreven in Deel H, onder 1 ,  van deze circulaire in verbin- 

ding net ?e hoofdefdeling Vreende1i;igenznken en Grensbewaking 

van het ministerie van Justitie, teneinde te vernemen hoe ncet 

worden gehandeld. 

Personen, van wie uit een spoedig na de overnane ingesteld 

onderzoek is gebleken dat zij niet de nationaliteit van pen dsr 

Beneluxlanden bezitten, moeten wederon door de Duitse autori- 

teiten worden teruggenomen, tenzij er op grond van andere be- 

palingen der overeenkomst voor een der Beneluxlanden een ver- 

plichting tot overnane bestaat (art. 7, vierde lid, van de 
overeenkomst). In het bijzonder noet hierbij worden gedacht 

: r a  poroonon dio wagone het tredcn in vrceada krij!:o- of u t n c t o -  

dionot hot Hcdcrlcndcrschsp hubbcn verloren. 

rsonen die Ook ten opzichte van uit Duitsland verwijderde Eelgen en 
vermoedelijk 
Bela of Luxemburgers bestaat voor Nederland een verplichting tot over- - 
Luxenburger zijn name van de Duitse autoriteiten. Het doet daarbij niet terzake 
(art. 7 van de 
overeenkonst) of betrokkenenal dan niet vanuit Nederland het gebied van de 

Duitse Bondsrepubliek zijn binnengekomen. Worden bij de over- 

gave door de Duitse autoriteiten bescheiden overgelegd als be- 

doeld in art. 7, tweede lid, van de overeenkonst (bijv. 
Belgische of Luxcnburgse nationale paspoorten, ook al is de 

- geldigheidsduur - 



geldigheidsduur daarvan verstreken, dan wel Belgische of 

Luxemburgse nationale identiteitskaarten), dan behoort de over- 

name aanstonds plaats te vinden. Eenzelfde gedragslijn moet 

worden gevolgd als het bezit van de Belgische of de Luxemburgse 

nationaliteit anderszins op eenvoudige wijze kan worden vastge- 

steld. In twijfelgevallen dient de brigadeconmandant aanstonds 

op de wijze, voorgeschreven in Deel H, onder 1 ,  van deze circu- 

laire contact op te nemen met de hoofdafdeling Vreemdelingen- 

zaken en Grensbewaking van het ministerie van Justitie, ten- 

einde te vernemen hoe moet worden gehandeld. Dit laatste dient 

ook steeds te geschieden, indien het betreft de overname van 

een Belg of een Luxemburger, die voor Nederland als ongewenst 

vreemdeling staat gesignaleerd, dan wel ongewenst is verklaard 

(art. 21 VW). 

Van de Duitse greneautoriteiten overgenomen Belgen of 

Luxemburgers die niet als ongewenst staan gesignaleerd (c. q. 

ongewenst verklaard zijn), zullen in het algeneen niet voor 

uitzetting naar België of Luxemburg in aanmerking konen. 

Indien er naar het oordeel van de brigadecommandant niettemin 

gronden voor uitzetting aanwezig zijn (bijv. ingeval er andere 

bezwarende omstandigheden bestaan dan het enkele feit van 

illegale grensoverschrijding naar Duitsland) dient hij zich 

eveneens op de vorenomschreven wijze te verstaan met de hoofd- 

afdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het ministerie 

van Justitie. 

N.B. Opgemerkt zij dat Benelux-onderdanen, die zich op illega- - 
le wijze naar h1,itsland hebben begeven, door de Duitse 

autoriteiten ,,,ritueel ook kunnen worden overgegeven op 

grond van art. 9 van de overeenkomst, In dat geval zal, 
ongeacht de vraag of het bezit van de nationaliteit van 

een der Beneluxlanden van Duitse zijde aannemelijk kan 

worden gemaakt, de overname moeten plaatsvinden indien 

aan de daarvoor in genoemd artikel gestelde voorwaarden 

ie voldaan (zie hieronder). 
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vreemdelingen, 
niet zi jnde 
Belgen of 
Luxemburgers 

Een verplichting tot overname of terugpime van een vreemdeling 

(niet zijnde een Belg of een Luxemburger) van de Duitse autori- 

teiten kan bestaan in de volgende gevallen: 

a. indien het personen betreft van wie bij h u  verwijdering 

werd aangenomen, dat zij de Duitse nationaliteit bezaten, 

doch ten aanzien van wie uit een onmiddellijk na de over- 

gave, door de Duitse autoriteiten ingesteld onderzoek is 

gebleken, dat zulks niet het geval is (art. 3, vierde lid, 
van de overeenkomst); een verplichting tot terugname bestaat 

in dat geval echter niet, indien het een illegale grensover- 

schrijder betrof, die door Duitsland reeds op grond van ae 

artt. 4 of 5 van de overeenkomst diende te worden overge- 
nonen; 

b. indien het vreemdelingen bctreft die als illegale grens- - 
overschrijder onmiddellijk naar Duitsland werden uitgezet, 

doch ten aanzien van wie de Duitse eutoriteiten uit een ter- 

stond na de overgave ingesteld onderzoek hebben vastgesteld 

dat niet aen de voorwaarden voor overgave we'rd voldaan (art. 

5, derde lid, van de overeenkomst); 
J. indien het betreft een ter doorgeleiding naar een derde land 

aan de Duitse autoriteiten overgegeven vreemdeling, wiens 

doortocht op bezwaren stuit of die door het land van bestem- 

ming wordt geweigerd (art. 6, vierde lid, van de.overeen- 

komst) ; 

d. indien het betreft een illegale grensoverschrijder, dan wel - 
een vreemdeling aan wie in een der Beneluxlanden verblijf op 

de voet van vluchteling werd toegestaan, ten aanzien van brie 

- na gepleegd overleg tussen het Duitse ministerie van 
Binnenlandse Zaken en het Nederlandse ministerie van Justi- 

tie - vzn Nederlandse zijde toestemming tot overgave is ver- 
leend (art. 8, tweede en derde lid, van de overeenkomst) ; 

e. indien het betreft een - uit het Beneluxgebied komende - - 
illegale grensoverschrijder, die binnen een maand na zijn 

binnenkomst in Duitsland aldaar is aangetroffen en die recht- 

streeks door middel van overgave ann de Nederlandse grens- 

autoriteiten wordt uitbezet. De overgeve zelf ken in dat ge- 

val ook op een later tijdstip plaats vinden, doch alleen 
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indien de Duitse autoriteiten binnen een maand na de binnen- 

komst van de vreemdeling de bevoegde Nederlandse autoritei- 

ten van het voornemen tot overgave in kennis hebben gesteld 

(bijv. omdat dc gezondheidstoestand van de vreemdeling diens 

onmiddellijke uitzetting niet gedoogt of omdat deze nog niet 

kan worden verwijderd i.v.m. een tegen hem ingesteld strof- 

rechtelijk onderzoek dan wel wegens het ondergaan van een 

straf). Een verplichting tot overnnrie bestant hier eveneens 

ten aanzien van vreemdelingen, 31s vorenbedoeld, die over 

het Belgisch-Duitse of Luxemburgs-Duitse deel van de gemeen- 

schappelijke Benelux-buitengrens met Duitsland het gebied 

van de Bondsrepubliek zijn binnengekomen en voorts ten ann- 

zien van personen van wie verondersteld wordt dat zij onder- 

daan zijn v3n een der Beneluxlanden, zonder dat het bezit 

van de Nederlandse, Belgische of Luxemburgse nationaliteit 

op voldoende wijze aennemelijk kan worden gemankt. Een ver- 

plichting tot overname bestaat m, indien het onderdanen 
betreft van een staat waarmee Duitsland een geneenschcppelijke 

grens heeft en die aan die staat kunnen worden overgegeven 

(het betreft hier dus onderdanen van Denemarken, Frankrijk, 

Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechoslowakije en polen) - zie 
art. 9 van de overeenkomst met Duitsland, 

In de gevallen genoemd onder 2 - d dient de betrokken brignde- 
commandant aanstonds op de wijze, voorgeschreven in Deel H, 

onder 1 ,  ven deze circulaire.instructies te vragen aan de hoofd- 

afdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewnking van het ministerie 

van Justitie, indien vanwege het ministerie nog geen aanwijzin- 

gen terzake werden verstrekt. 

Deze gedragslijn behoort eveneens te wordon gevolgd ir het on- 

der g genoemde geval indiena 

a. niet vaststaat dat aan de terzake gestelde voorwaarden voor - 
de overname wordt voldaan; of 

b. er naar het oordeel van de brigadecommandant termen aanwezig - 
zijn de vreemdeling in bewaring te stellen, dan wel enige 

speciale mnatregel van toezicht op hem toe te passen (hier- 

voor zal steeds aanleiding bestaan, indien het betreft vreem- 

delingen aan wie het niet krachtens een der bepalingen van de 

artt. 8-10 Vw is toegestaan in Nederland te verblijven); of 

- C .  - - 



Eers te  wijziging 

c, het een vreemdeling betreft die vanuit Belgit! of Luxemburg illegaal 

het Belgisch-Duitse of Luxemburgs -Duitse deel van de gemeenschap- 

pelijXe Benelux-buitengrens met Duitsland heeft overschreden, of de 

vreemdeling zich, komende uit BelgiB, via Nederland naar Duitsland 

heeft begeven. In deze gevallen kan e r  voor Belgiqof voor Luxem- 

burg) een verplichting aanwezig zijn, de vreemdeling wederom van 

de Nederlandse autoriteiten terug te nemen (zie Deel E, Hoofdstuk 

XIII, onder C, van deze c i rcula i re  onder "uitzetting na overleg tus-  

sen  de ministeries van Justitie d e r  ~ e n e l w l a n d e n " ) .  Met het oog 

hierop zal het dan ook nodig zijn om vreemdelingen, die van de Duit- 

s e  autoriteiten worden overgenomen, te doen horen omtrent de vraag 

of z i j  in het tijdvak, voorafgaande aan hun binnenkomst in Duitsland, 

mede in BelgiB of in Luxemburg verblijf hebben gehouden en, in be- 

vestigend geval, op welke plaatsen en gedurende welke tijden zulks 

het geval is geweest. 

Overigens dienen de overgave en de overname te geschieden aan een der  

doorlaatposten, vermeld in bijlage E 7 bij deze circulaire.  

Met de overname is belast de t e r  plaatse bevoegde brigadecommandant 

d e r  Koninklijke Marechaussee. De districtscommandanten de r  Konink- 

lijke Marechaussee zien toe op een juiste gang van zaken bij de overna- 

me. Zij  plegen zonodig terzake overleg met de betrokken Duitse autori- 

teiten op hun niveau. 

Bij de overgave door de Duitse grensautoriteiten zal een verklaring van 

t e r  beschikkingstelling in tweevoud dienen te worden overgelegd. Vindt 

de overname plaats, dan stelt  de brigadecommandant op het originele 

exemplaar van het formulier een gedagtekende en ondertekende verkla- 

ring van overname, waarna dat formulier wederom wordt teruggegeven 

aan de ambtenaar, die de vreemdeling heeft overgegeven. Het afschrift 

van de verklaring van terbeschikkingstelling kan door de brigadecom- 

mandant ten behoeve van diens administratie worden behouden. 1 )  

Hoofdstuk XV - Overname van personen op grond van het Nederlands- 

Duitse Grensverdrag 

Art .  41 van het op 8 april  1960 tusseh Nederland en de Bondsrepubliek 

Duitsland gesloten Grensverdrag (E 1960, 68), hetwelk op 1 augustus 

1963 in werking is getreden, luidt als volgt: "Het Koninkrijk d e r  Neder- 

landen neemt alle personen die bij  het doorgaand verkeer  de Bondsre- 

publiek Duitsland zijn binnengekomen, binnen een j a a r  nadat deze 

- personen - 

1)  N. Van elke overname van een persoon (hetzij Nederlander, hetzij 
vreemdeling) dient door de overnemende ambtenaar op de door 
de Commandant d e r  Koninklijke Marechaussee voorgeschreven 
wijze een rapport in tweevoud te worden ingezonden. 


