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VREEMDELINGENCIRCULAIBE nr" 14/1955
(lOe wijziging)

Op 1 augus+. us 1963 treedt in werking het op
8 april 1960 tussen Nederland en de Bondsrepubliek
Duitsland geslot. en Grensverdrag (Trb, I960, 68).
Ar+. ikel 41 van dit. Verdrag bevat voor Nederland een
verplichiing tot overname van personenj, die bij
het. doorgaand verkeer als in het Verdrag bedoeld
de Bondsrepubliek Duitsland zijn binnengekomen,
Aan paragraaf 5a van Vreemdelingencirculaire no.
14/1955 is toegevoegd een punt 13. waarin de t. ekst
van genoemd artikel 41 is opgenomen en waarbij t. e-
vens enkele nadere voorschriften terzake warden

gegeven..

Vorenyermelde aanvulling is verwerkt in bij-
gaande wijzigingsbladen; bestemd voor het boekwerk-
j& Vreemdelingencirculaire nr. 14/1955.

Yerwijderen:

biz. 35d/35e

biz. 36

Invoegen:

biz. 35d/35e
biz. 36 /36a
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Par. 5a

Ovemame van
vreemdeUngen

nemelijk kan worden gemaakt, de overname plaats
vinden indien aan de daarvoor in genoemd artikel
gestelde voorwaarderi wordt voldaan (zie hiervoor
punt 11 van deze paragraaf).

De teruggeleide personen zullen zich veelal
schuldig gemaakt hebben aan overtredmg van
artikel 6 van het Bewakingsvoorschrift 1946.

11. Indien vreemdelingen aan de Nederlaadse
grensautoriteiten warden overgegeven op grand
van de artikelen 1, vierde lid; 3, derde lid; 4,
vijfde lid; 6 of 8 van de overeenkomst met Duits-
land dient Steeds aanstonds op de wijze, voorge-
schreven in de Vreemdelingencirculau-e L contact
te warden opgenomen met de Hoofdafdeling
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking . van het
Ministerie van Justitie, teneinde te vernemen hoe
dient te warden gehandeld, tenzij vanwege het
Ministerie van Justitie reeds instructies werden
verstrekt omtrent de ten aanzien van de vreemde-
ling te volgen gedragslija.

Ingeval van terugieidmg zonder formaliteiten
door de Duitse grensautoriteiten van illegale
grensoverschrijders, die biirnen 2 weken na hun
bmnenkomst in Duitsland werden aangetroffen
(zie artikel 7 van de overeenkomst met Duits-
land) dient de betrokkea brigadecommandant der
Koninklijke Marechaussee zich eveneens onmid-
dellijk overeenkomstig het bepaalde in de Vreem-
delingencirculaire L met het Ministerie van Jus-
tide (Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en
Grensbewaking) in verbinding te stellen, indien

niet vaststaat dat aan de in genoemde artikelen
gestelde voorwaardea voor overname wordt
voldaan <5f

er naar het aanvankelijk oordeel van de briga-
decommandant termen aanwezig zijn de
vreemdeling in bewaring te doen stellen of
enige maatregel van vreemdelingentoezicht op
hem te doen toepassen (dit zal ondermeer het
geval kunften zijn, mdien het een vreemdeling
betreft, wiens verblijf in Nederland niet door
het bevoegde gezag is aanvaard).

a.

b.
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Bij de ovemame
te volgen
procedure

Par. 5a

De aandacht zij erop gevestigd, dat beslissend
voor de bvername is het tijdstip van aanhouding
in het andere land; de overgave zelve kan even-
tueel ook meer dan 2 weken na de illegale greas-
overschrijding plaats vinden.

Wegens illegale grensoverschrijding teruggeleide
vreemdelingen zullen zich veelal schuldig gemaakt
hebben aan overtreding van artikel 6a van het
Bewakingsvoorschrift 1946.

12. De overgave zal steeds dienen plaats te
vinden aan een der doorlaatposten, genoemd in
bijlage 10 van deze circulaire.

De brigadecommandant der Koninklijke Mare-
chaussee in wiens bewakingskring de dooriaatpost
is gelegen, waar de ter beschikkingstelling van de
vreemdeling door de buitenlandse grensautoritei-
ten plaats vindt, is belast met diens overname.

De districtscommandanten der Konmklijke
Marechaussee zien toe op een juiste gang van
zaken bij de overname. Zij plegen zonodig terzake
overieg met de betrokken Duitse autoriteiten op
hun niveau.

Bij de overgave van de vreemdeling door de
Duitse grensautoriteiten zal steeds een verklaring
van ter beschikkingstelling in tweevoud warden
overgelegd. Indien de overname plaats vindt,
dient door de desbetreffende brigadecommandant
op het originele exemplaar van het formulier van
terbeschikkingstelling een gedagtekende en onder-
tekende verklaring van overname te warden ge-
steld, waaraa dat formulier wederom moet worden
teruggegeven aan de ambtenaar, die de vreem-
doling heeft overgegeven. Het afschrift van de
verklaring van terbeschikkingstelling kan door de
brigadecommandant ten behoeve van diens admi-
nistratie warden behouden.
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Par. 5a

Overname van 13. Artikel 41 van he.t op 8 april I960 tussea Ne-
personen op derland en de Bondsrepubliek Ruiisland gesloten
grondvanhet Grensverdrag (Trb. I960, 68), lietwclk iip 1 augus-
Nederlands- tus 1963 in werkiug treedt, luidt u]s volgt:
DuitseGrens- Bet Konirikrijk d«r Nederlanden neeut ulle personen
verdrag. die bij bet doorgaand verlinur de Bondsrepubliek

Duitsland zijn binnengekymen, 'binnen een jaiir na-
dat deze personen de grens hebben overschreden zon-
der formaliteit. en over, teiizij hun een verblijf's-
vergunning voor onbepaalde cluur is verstrekt.. In-
elien uii een vervolgetis door de Nederlandse auto-
riteiten ingesteld onderzouk blijkt dat overgeno-
men peTSonen n-iet blj het du:orgaand verkee:r de
Bondsrepubliek Duitsland zijn binnengekomen of dat
hun een verblijfsvergnnuiBg voor anbepaalde daur
is verstrekt, warden zij door de Bondsrepubliek
Duitsland zonder formaliteiten teruggenomen.

Voor wat be'treft. de aard en de omvang v&n het
doorgaaud verkeer in de zin vun genoemd Verdrag mo-
ge worden verwezen naar het vermelde onder II in de
Bijlage 4 van het BewakingsToor&chrift 1946.
Vreenidelingen van Duit.se nationaliteit, zullen uiter-
uard niet doordeDuitse autoritfiiten worden T. erag-
geleid. Ten aanzien van personen, die vermoedelijk
Nederlander zijn, dient o.p overeenkomstige wijze
gehandeXd -fce worden als aangegeven in punt 10 van
par. 5a van deze circulaire. Betref-t. het een vreein-
del ing die . niet. de Duitse national j'teit kezit, dan

dient dc.ze aans+. onds vo.orlopig te warden overgeno-
men indien de Duitse autoriteitcn a.anaemelijk }cun-
nen maken dat de teruggeleide per soon inderdaad bin-
nen een jaar voorde terugleiding bij het doorgaand
verkeer de Bondsrepubliek Duitsland is binnengeko-
men. In dat gevul dient d.e vreemdeling onverwijld
ier beschikking te worden gesteld v&ndedesbetref-
fende brigadecommandant derKoninklyke Marechaussee;
deze dient zlch vervolgens aaastonds op de wijze,
voorgeschrev&n in de Vreemdelingencirculaire L, in
verb. inding te stellen met de Hoofdafdeling Vreem-
delingenzaken en Grensbewaking van bet Ministerie
van Justitie, teneinde te vern'emen faoe moet worden
gehandeld.

Opgemerltt zij nog, dat in artikel 41 van het
Grensverdrag sprake is van een "verblijfsvergun-
ning voor onbepaalde duur", zulks ter onderschei-
dingvan een "voorlopige verblijfsvergunning"., wellce
door de Duitse autoriteiten bijv. kan warden ver-
leend in afwachting van de definitieve beslissing
op een asielaanvraag van een vreemdeling.
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Verwydering
anders dan
over land

Uitwj.mnff met
controle op
vertrek

Par. 5b

Paragraaf 5b.

1. Ten aanzien van de uitleiding of teruglei-
ding van ongewenste vreemdelingen/die (vermoe-
delijk) als zeeman of als versteking in Nederland
zijn gekomen of die per schip naar elders moeten
warden verwijderd, wordt aanbevolen, dat het
H.v.P. de bemiddeling inroept van het H.v.P. der
(haven) gemeente, waarde vreemdeling met het
schip is binnengekomen. Aan de hoofden van
politic der havenplaatsen wordt verzocht hun me-
dewerking in deze gevallen wel tewillen verienen.
(Zie voor verstekelingen (stow-awpys) bijlage 3
van deze circulaire) l).

2. Er zijn vele gevallen, dat een ongewenste
vreemdeling moet warden verwijderd, doch waar-
in er redenen zijn om hem niet te doen uitleiden,
doch uit te wijzen. Deze redenen zullea gewoon-
lijk zijn:2)

a. dat het H.v.P. overtuigd is, dat de vreem-
deling aan zijn last om Nederland op eigen gele-
genheid te veriaten, zal voldoen en geen poging
zal doen om spoedig naar Nederiand terug te
keren;

b. dat het verienen van deze vrijheid geen ge-
vaar voor de openbare orde of veiligheid zal op-
leveren en

c. dusonnodige kosten voor begeleiding bij
uit- of terugleiding kunnen warden vermeden.

In dit geval zal bet H.v.P. in de regel het reis-
papier van de vreemdelmg, dat hij tegen regu van

^ Zie ook bijlage 2 van het Bewakingsvoorschrift 1946.
Ten aanzien^van Belgische en Luxemburgse onderdanen dient m het

te warden volstaan met uitwijzing terwij! de verwijderin'g" vaD
W5.e^wlmdelmsen naar BelgieofLuxemburg^steeds dient''te"gefchi°e"

door^middel van terug- of'uitieiding met owrgave" aan"de~Bd>8Ts
(c-q:..de_Luxemburgse) grensautoriteiten" (zie 'im^~ciK^w^ maSe"dl
.
verwidcMgJan. wederzl]dse ond»danen en vreemdeiingen'in'B^to
^ObaEntl ?ododf.d^?9g6Sreemdelusenzaken-enGrcnsbe^
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