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Inleiding
Gebleken is dat bij de diensten belast
met de grensbewaking behoefte
bestaat om de geografische verdeling
van de verantwoordelijkheden aan-
gaande het uitoefenen van de grens-
bewakingstaken, zoals bedoeld in
artikel 46 Vreemdelingenwet 2000 en
artikel 4.2 Vreemdelingenbesluit 2000,
nader toe te lichten. Het gaat hier
met name om het bepalen van de ver-
deling van verantwoordelijkheden
inzake het uitoefenen van grensbewa-
king buiten de grensdoorlaatposten.
Dit Tussentijds Bericht
Vreemdelingencirculaire (TBV) voor-
ziet hierin.

Toelichting
In artikel 46, eerste lid,
Vreemdelingenwet 2000 is bepaald
dat met het toezicht op de naleving
en de uitvoering van de wettelijke
voorschriften met betrekking tot de
grensbewaking onder andere zijn
belast: de ambtenaren van de
Koninklijke Marechaussee en de
ambtenaren van het regionale politie-
korps Rotterdam-Rijnmond. In arti-
kel 4.2, tweede lid,

Vreemdelingenbesluit 2000 is nader
geregeld dat er bij ministeriële rege-
ling plaatsen worden aangewezen
waar grensdoorlaatposten zijn geves-
tigd. Artikel 4.2, derde lid,
Vreemdelingenbesluit 2000 bepaalt
voorts dat deze grensdoorlaatposten
bediend worden door ambtenaren
van de Koninklijke Marechaussee. De
in de politieregio Rotterdam-
Rijnmond gelegen grensdoorlaatpos-
ten worden eveneens bediend door de
ambtenaren van het regionale politie-
korps Rotterdam-Rijnmond. Ten
slotte is in de toelichting op dit arti-
kel aangegeven dat de grensbewaking
zowel op de grensdoorlaatpost als
daarbuiten wordt uitgeoefend.

Dit TBV werkt de verdeling van de
uitoefening van de grensbewakingsta-
ken in de regio Rotterdam-Rijnmond
verder uit, alsmede de uitoefening van
deze taken buiten de grensdoorlaat-
posten in het algemeen.

Wijziging A2/1.3
Na de laatste zin van de eerste alinea
van paragraaf A2/1.3 wordt de vol-
gende zin ingevoegd:
‘De zee- en luchthavens die zijn aan-
gewezen als grensdoorlaatpost zijn
genoemd in bijlage 4, behorend bij de
artikelen 2.4 en 4.1 Voorschrift
Vreemdelingen.’

Wijziging A2/1.3.1
De huidige subparagraaf A2/1.3.1
wordt vernummerd tot subparagraaf
1.3.2. 
De titel van de nieuwe subparagraaf
A2/1.3.1 wordt: 
‘1.3.1  Verdeling uitoefening grensbe-
wakingstaken’

De tekst van deze subparagraaf komt
te luiden:
‘Alle ambtenaren belast met het toe-
zicht op de naleving en de uitvoering
van de wettelijke voorschriften met
betrekking tot de grensbewaking zijn,
zonder territoriale beperkingen,
bevoegd deze taak binnen Nederland
uit te oefenen. 

Met het oog op een efficiënte uitoe-
fening van deze taken richten de
onderscheiden diensten zich evenwel

primair op verschillende gebieden die
geografisch als volgt zijn verdeeld.

Dienst Zeehavenpolitie
Alle ambtenaren van het regionale
politiekorps Rotterdam-Rijnmond
zijn bevoegd  toezicht op de naleving
uit te oefenen en de uitvoering van de
wettelijke voorschriften met betrek-
king tot de grensbewaking. Binnen
deze politieregio zijn deze taken in de
eerste plaats toebedeeld aan de Dienst
Zeehavenpolitie. 

De ambtenaren van de Dienst
Zeehavenpolitie zijn belast met de
bediening van de grensdoorlaatpost
Rotterdam-Havens, met daaronder
begrepen de territoriale wateren voor
zover zij worden gebruikt als anker-
plaats voor Rotterdam-Havens.
Naast de bediening van deze grens-
doorlaatpost zijn zij tevens belast met
het uitoefenen van de grensbewa-
kingstaken in de politieregio
Rotterdam-Rijnmond.

Onder de politieregio Rotterdam -
Rijnmond wordt in dit kader begre-
pen het gebied tussen de provincie-
grens met Zeeland bij de gemeente
Ouddorp tot de gemeentegrens bij 
’s Gravenzande.

Koninklijke Marechaussee
De ambtenaren van de Koninklijke
Marechaussee zijn belast met de
bediening van alle overige grensdoor-
laatposten in Nederland en met het
uitoefenen van grensbewakingstaken
in de rest van Nederland. 

In de politieregio Rotterdam-
Rijnmond zijn zij tevens belast met
de bediening van de grensdoorlaat-
post Hoek van Holland/Europoort. 

Bovenstaande verdeling laat onver-
let dat de uitvoerende diensten elkaar,
indien nodig, kunnen bijstaan in de
uitoefening van de grensbewakingsta-
ken.’

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.

Voorzover van toepassing zullen de
bovenstaande wijzigingen zo spoedig
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mogelijk in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.
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