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V REE M DE LIN GE N C I RCULAIRE E 

Betreffenàe: Vreemde verstekelingen aan boord van zeeschepen. 

Door de oplevi ng van de internationale scheepvaart is het noo d
zak elijk geb leke n , opnieuw een ige aandac ht t e schenken aan het ou de 
problenn nm de vree md elinge n , di e als versteke lin g (sto,Y-away) 
rnet een schi p in Nede rl and binnenkomen. 

In t eg1::nstréllin g tot vel e vree md e mog endh ede n, di e stre ng e we tte
lijke verb odsbepalingen t egen het aan wal zetten van vers t,-ke linge n 
heb ben uitgevaard igd of wel een afdoende ambtelijke contrólc heb ben 
ingesteld. heeft de J'\er1erlandsche Regeer ing t ot dusve1-re gee n 
spe cial e voo rzieni nge n ten aanz ien van dit onderwe rp getroff en. 

Op de bedoeld e vre emd elingen zijn uitera ard de algen 1t'é:'ne voor 
schriften inzake doorlat ing en toelating va n vr ee md elingen, o.m. het 
,,Bewak ingsvoorsch rift. Hl46 ", toepa sse lijk . 
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re ispapi er en/ of voldo end e mi ddel en ,·ai 1 bestaan, di en en zij als on
ge,ve ns chte vreemdel in gen t-e worden bes chouw d , zoodat zij voor 
doorlating niet in aa nm erk ing ku n nen kom en. 

Ik stel mij daa rom op h et sta nd punt, dat zij in het algeme en ons 
lan d weer mo eten verl aten met het zelfd e schip waa rm ede ZIJ 

kwai11en. 
Het ontmoet bij mij geen bezwaar , dat een ve rst-cke lin g door het 

Hoofd van plaats elijke politi e, in overleg met , den g€zagvo,,rder van 
he t schi p, tot aan het vertre k van het se.hip, op kostf m van de 
schee pv aartm aat schapp ij of van den geza gvoerde r, in hd politie
bureau in bew aring wor dt geste ld. 

"\Vannee r een vreemd elin g wordt aangehoude n , van _wien bij 
ond erz oek blijkt, dat hij als verst eke ling m et een schip 1.ci aange -
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komen, dan zullen aanstonds maatregelen moeten worden genomen 
om hem, indien dat schip nog in een Nederlandsche haven ligt, met 
dat schip ons land te doen veda.ten. 

Het heeft zich in de praktijk wel eens voorgedaan dat een gezag
Yoerder, scheepvaartmaatschappij of scheepvaartagent aanvankelijk 
zich er t egen verzette om een verstek eling aan boord terug te nem en , 
zich daarbij beroepende op art. 371a van het \Vetboek van K oop
handel, lui cl ende: 

"Indien gedurende de reis iemand aan boord wordt ontdekt, die 
"niet in het bezit is van een geldig reisbiljet en niet bereid of niet 
,,in staat is op eerste aanmaning van den kapitein vracht te betalen , 
, ,heeft deze het recht hem aan boord werk te laten verrichten, waar
,, toe hij in staat is en hem bij de eerste gelegenheid, die zich voor
, ,doet, van boord te verwijderen . '' 

Zoodanig verweer gaat echter niet op, omdat de "gebgenhe id" 
in art . 371a van het \Vetboek van Koophandel bedoeld, uiteraard een 
geoorloofde gelegenheid za l moeten zijn. 

Hi ervan is immers geen sprake bij het aan wal zetten van een 
verstekeling, die als ongewenschte vreemdeling, op grond van de 
bestaande bepalingen, niet kan worden toegelaten, zoodat eventueel 
in strijd met de publiekrechtelijke voorschriften inzake doorlating en 
toelating wordt gehande ld . 

Indien een gezagvoerder weigerachtig blijft afdoende voorzieningen 
te treffen voor de verwijdering van een verstekeling uit ons land - en 
hetzelfde geldt trouwens ten aanzien van iederen vreemden zeeman, 
die hier van een schip aan wal gezet ,vordt , nadat hij tevor en niet op 
dat schip in Nederland was aangemons t erd - hetzij per sch;p , h etzij 
np fi.!,dere ·.vijze, dü11 zou hem onder het oog gebracht kunnen wor
den , dat alsdan overwogen mo et worden om aan de bevoegde Neder
landsche instantie te verzoeken, maatrege len te treffen om de uit
klaring van het schip te vertragen. 

Voor het geva l het schip reeds vertrokken is , zal de betrokken 
scheepvaartmaatschappij of agent voor het vertrek uit ons land van 
den vreerndeling mo eten zorgen; ook de voor den vreemdeling ge
rnaakte onkosten voor voeding, geneeskundige behamleli•1g, enz., 
di enen c1oor die maatschappij c.q. agent gedragen te worden. 

H et is mijn wensch, dat aan deze gedragslijn nauwgezet de hand 
gehouden ,.vordt en dat in voorkom ende gevallen, in sarnu1werking 
niet andere Nederlandsche ambtelijke instanties, met de noodige 
voortvarendheid wordt opge tr eden . 

De klapperwoorden van dez e circulaire zijn: 
versteke1ing-v re ernde 
blinde passagier- vreemd e 
stow-a\vay- vreemdP. 
zeeman - vreemde. 

De Minist er van Ju sti t ie, 
KOLFSCHOTE~. 


