
Eers te  wijziging 

5 het een vreemdeling betreft die vanuit België of Luxemburg illegaal 

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

pelijge Benelux-buitengrens met Duitsland heeft overschreden. of de 

vreemdeling zich, komende uit Belgie, via Nederland naar Duitsland 

heeft begeven. In deze gevallen kan e r  voor Belgiaof 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   enel lux landen"). 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 Belgil! 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 X V - 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 (m 1960, 68), hetwelk op 1 augustus 

1963 in werking is getreden, luidt a l s  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. 



Eerste wijziging 

personen de grens hebben overschreden zonder formaliteiten over, ten- 

zij hun een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur is verstrekt. In- 

dien uit een vervolgens door de Nederlandse autoriteiten ingesteld onderzoek 

blijkt det overgenomen personen niet bij het doorgaend verkeer 

de Bondsrepubliek Duitsland zijn binnengekomen, of dat hun een 

verblijfsvergunning voor onbepaalde duur is verstrekt, worden 

zij door de Bondsrepubliek Duitsland zonder formaliteiten terug- 

ge~~omen". 

Voor wat betreft de aard en de omvang van het doorgzand verkeer 

in de zin van genoemd Verdrag moge worden verwezen naar het var- 

melde in Deel B, Hoofdstuk IX van deze circulaire en de d-mbij 

behorende bijlage B 4. 

Vreemdelingen van Duitse nationaliteit zullen uitersard niet 

door de Duitse autoriteiten worden uitgezet. Ten aaxien van 

personen, die vermoedelijk Nederlander zijn, dient 3p overeen- 

komstige wijze gehandeld te worden als hierboven in Hoofdstuk 

XIV, onder D, aangegeven. 

Betreft het een vreemdeling die niet de Duitse nati~nnliteit 

bezit, dan dient deze aanstonds voorlopig te worden overgenomen 

indien de Duitse autoriteiten aannemelijk kunnen maken dat de 

overgegeven persoon inderdaad binnen een jaar vddr le uitzetting, 

bij het doorgaand verkeer de Bondsrepubliek Duitsland is binnen- 

gekomen. In dat geval dient de vreemdeling onverwijld ter be- 

schikking te worden gesteld vnn de desbetreffende brigatecomnan- 

dant der Koninklijke ?darechaussee; deze dient zich vervolgens 

aanstonds op de wijze, voorgeschreven in Deel H, onder 1, van 

deze circulaire in verbinding te stellen met de hoofdafdeling 

Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het ministerie van 

Justitie, teneinde te vernemen hoe moet worden gehsndeld. 

opgemerkt zij nog, dat in art. 41 van het Grensverdrag sprake 
is van een "verblijfsvergunning voor onbepaalde duur1', zulks 

ter onderscheiding van een "voorlopige verblijfsver~.unning", 

welke door de Duitse autoriteiten bijv. kan worden verleend in 

afwachting van de definitieve beslissing op een asielaanvraag 

van een vreemdeling. 

Hoofdstuk XVI- Verwi.idering van vreemdelingen naar Frankrijk 

of Oostenrijk 

In Beneluverband zijn met Frankrijk en Oostenrijk overeenkom- 

sten gesloten, welke de terugname regelen van wederzijdse onder- 

danen en van op onregelmatige wijze binnengekomen vreemdelingen, 


