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Vreemdelingenoirculaire nr, 14/1955 word-t; gewijzigd als vo.lgts
De eerste en tweede alinea van punt b 2 onder 2 van paragraaf 2
warden als volgt gelezens

b. 2. Andere vreemdelingen, voor zover deze niet de Belgische,

Luxemburgse of Franse nationaliteit Dezitten, die op onregelmatige wijze over de gemeenschappelijke Benelux "buitengrens me-t
Duitsland ons land zijn binnengekomen en die binnen een maand

na hun illegale grensoverschrijding in ^6n der grensgemeenten
als 'bedoeld in bijlage 2 dezer circulaire, door met de grensbe-

waking belas-fce ambtenaren van de Koninklijke Mareohaussee of
van het Ministerie van FinanciSn zijn aangehouden,
Het vorenstaande is niet van -boe^assing op vreemdelingen,

die over het Belgisch-Duitse of IiMxemburgs-Duitse deel van de

gemeenschappelijke Benelux buitengrens met Duitsland. he-fc Beneluxgebied zijn binnengekomen en die vervolgens in ^§n dezer
Nederlandse grensgemeen-fcen worden aangehouden; laa-fcstbedoelde
vreemdelingen dienen derhalve wel aan het hoofd van plaatselij-

ke poli-fcie van de gemeente, waar zij zijn aangehouden, te worden
voorgeleid*

Vreemdelingen, als bedoeld in de eerste alinea van dit punt,
warden . door de zorg van het personeel der Koninklijke Marechaus-

see, belast met de grens'bewaking, zo spaedig mogelijk door middel van overgave aan de Duitse grensautoriteiten naar Duitsland
-beruggeleid.. Voor wat betreft de wijze waarop hun. terug^eiding moe-fc plaats vinden; zie he-fc vermelde in paragraaf 5a, pun-

ten 4 en 6 van deze oirculaire (zie in dit verband ook artikel
5 van de -berzake met de Bondsrepubliek Duityland gesloten over-

eenkoinst, 'waarvan de teks-fc is opgenomen in bijlage 10 van deze
circulaire).
II. Paragraaf 5a vfordt als volgt gewijzigds
A. Pun-L 5 wordt als volgt gewijzigd;

1. De eerste - tussen haakjes geplaats-be - Bin word-fc als volgt
gelezens

(art. 5 der overeenkomst met de Bondsrepubliek Duitsland) .
2. De voorlaa-bste

en laatste volzin warden als volgt gelezens

Het bezit van de Duitse nationaliteit

behoeft nie-b aanne-

melijk -be worden gemaakt, indien kan worden aangetoond dat
he-b een illegale grensoverschrijdar-'betreft, die binnen een
maand. is aangehouden. In dat; geval is artikel 5 van de Beneluxovereenkomst met de Bondsrepubliek Duitsland van toepas-

sing (zie hieronder sub 6) .
Terugleiding
van illegale

B. Punt 6 wordt als. volgt gelezen;

grenscrver-

6, (art. 5 van. de overeenkomst met de Bondsrepu. Uiek Dui-fcsland.,' zie ook par. 2, onder pun-fc 2, sub b. 2 van deze circu-

schrijders,

laire),

die binnen een
maand. zijn aan-

De overname door de Duitse grensautoriteiten zal zonder
formalitei-fcen dienen plaats -fce vinden indiens .
a. de aanhouding Mnnen een maand na de illegale grensoverschrijding heeft plaats gevonden en

ge±roffen.

b. aan de grensau-tori-fceiten van het nabuurland (ie nodige

» . .

/

*

« *
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inlichtingen warden verstrekt op grand waarvan het deze au-toriteiten mogelijk is vast te stellen dat de desbe-breffende vreemdeling inderdaad op illegale v/ijze de geingenschappelijke Bene
luxbui-bengrens met Duitsland heeft overschreden.
ad a. s Beslissend is het moment van aanhouding; de overgave zelf
kan. eventueel. ook op sen later tijdstip plaats vinden,

b. v. indien tegen de 'be-fcrokkene eers-fc een strafrechtelijk onderzoek moe-t warden ingesteld. In dat geval dient
echter zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een
raaand. .na de illegale grensoverschrijding aan de grensau-fcori-beiten van het nabuurland een voorlopige mededeling

te warden gedaan van de voorgenomen -berugleiding, Indien
zich geen bijzondere omstandigheden voordoen dien-t d-e
terugleiding uiteraard steeds onverv/ijld. plaats te vinden.
ad b. s Verwezen zij naar het vermelde in paragraaf 2, onder pur. -fc
5 van d-eae circucaire. He-fc hoofd van plaatselijke politie
dien-t in deze gevallen steeds een afschrift van het -berzake opgemaak-fce proces-verbaal aan de betrokken 'brigadecoramandant der Koninklijke Marechaussee ter hand -be s-bellen,. alsmede zoveel mogelijk alle voorwerpen of 'bescheiden, we.lke in he-fc bezit van. de vreemdeling zijn aangetroffen en waaruit kan blijk. en,. da'fc er inderdaad sprake
is van een illegale grensoverschrijding vanui-fc Bui-bsland.
Ook vreemdelingen, nie-b zijnde Belgen, Luxemburgers of
Fransen, die over het Belgisch-Buitse of ^^l^^s^
Duitse deel van de gemeenschappelijke Benelux bui-tengrens

met Duiisland illegaal het Beneluxgebied zijn binnengekomen en die vervolgens hier te lande worden aan^ehouden
dienen rech-bs-treeks naar Duitsland -be worder.. -fceruggeleid

door middel van overgave aan de Dui-bse grensautori-bei-Len.

Indien me^ het oog op de overname in zodanig geval over

nadere inlioh-fcingen ui-t Selgie, c. q. Luxemburg omtren-t
de illegale grensoverschrijdingmoet worden beschik-fc,
ware aans-fconds op de wijze, voorgeschreven in d-e Treemdelingencirculaire L, kon-fcak-fc op te nemen met de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van he-c
Minis-terie van Justi-bie, teneinde -be vernemen hoe moet
warden gehandeld.

C. De eerste - -bussen haakjes geplaa-bs-fce - zin zomede de drie daaropvolgende aiinea's van pun-fc 7 ^rorden als volg-t gelezens

(ar-b. 4 van de' overeenkomat me-fc de Bondsrepubliek liuitsland).

Het be-bref-t hier vreemdelingen,

die op illegale wijze de gemeen-

schappelijke Benelux bui-bengrens met Dui-bsland hebben overschred-en en die eers-b na het verstrijken van een periode van meer dan
een maand (doch ui-terlijk 'binnen 6 maanden) na hun 'oinnenkomst
zijn aangetroffen.

In artikel 4, -bweede, derde en vierde lid van de overeenkomst me-t Duitsland s-baa-fc aangegeven in welke gevallen nis-b of
niet meer van de in di-b artikel neergelegde procedure . gebruik

mag warden gemaak-b. In di-fc verband. verdien-b de aandachl;, da-b
volgens het bepaalde in art. 4» -fcweede lid van de overeenkomst,
de overname volgens (iat artikel niet plaats vind-t, indien het
vreemdelingen be-bref-t die v6c5r hiin illegale ^innenkoms't minder
dan 2 weken (regelmatig of onregelmatig) 'in het ge'bied van de
Duitse Bondsrepubliek vertoefden. Voor-bs zij opgemerkt cLat ook
vreemdelingen, nie-b zijnde Belgen, Luxemburgers of Fransen, die
over

5-

over het Belgisch-Duit^ of LuxemburffS-Duitse deel van de ge-

meenschappelijke Benelux buitengrens met Duitsland illegaal^het
BeneluxgeMed"zijn binnengekomen en die vervolgens hier te lande
warden aangehouden, rechtstreeks naar Duitsland dienen te warden
teruggeleid.
^
^ _
___-, -, _ ^^
'Om-trent de overgave en overname ,in deze

vooraf - rechtstreeks - overleg te worden gepleegd tussen het
Nederlandse'Minis-berie van Justitie (Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken" en Oseens-bewaking) en het Bundesministerium des Innern te
Bonn. He't vsrzoek oia overname moet 'bin.n.en zes maanden^na ae

grensoverschri. jding warden ingediend;. de overname zelf kan eventueel ook op een later tijdstip . s.laa.ts vinden.

D

De eers-be volzin van isunt 9 wordt als volg-fc gelezens

"De'Benelux overeenkomst met de BondsrepuTaliek Duitsland. be-

vat een regeling om-bren-b he± transporteren door elkaars gebied
van vreemddingen, die verwijderd zullen warden naar derde landen (artt. 6 en 10) .
Personen

E. Pun-b 10 word-b als volgt gelezen;

10. Zie ar-tikel 7 van de overeenkomst met Suitisland.

die Beneiux .. Ihdien teij de overgave . eon. (icr in hy-b t, weedo lid van dit

onderdanen'zyn. 'arfcikel'vermelde documenten wordt overgelegd, kar^in^het_alSe^

meen warden aangenomen dat . de ter l5eschikking gestelde persoon
de'nationaliteit van een der Beneluxlanden -bezit. en^dient^zijn
overname' derhalve aanstonds plaat? te vinden. Dezelfde gedrags-

lijn'meet'warden gevolgd indien op_eenvoudige wijze vastgesteld

kan warden dat de betrokkene Nederlander is.

In alle gevallen, waarin twijfel -blijft bes-baan of ^een in-

gevolge genoemd artikel overgegeven persoon de nationalltei'cvan

^en'der Beneluxlanden "bezit, dient door de desbetreffende brigadecommandan-t der Koninklijke Mareohaussee terstond^op_de^wijze,

voorgeschreven in. de Vreemdelingencirculaire L, ^kontakt te worden opgenomen met het Ministerie van Justitie (Hoofdafdeling
VreemdeUngenzaken en Grensbewaking) -fceneinde^te vernemen hoe
dient te warden gehandeld. Eenzelfde gedragslijn dient te vor-

den"gevolgd~indien van de Duitse au-fcsri-beiten een voor Ked-erland
als Sngewenst. vreemdeling gesignaleerde Belg of Luxemlurger
word-t overgenomen.

Met als ongewenst vreemdeling gesignaleerde Belgen

Luxemburgers, die op grand van di-fc artikel^van de Duitse^grens-^

autoriteiten'worden'overgenomen zullen in he-t algemeen niet TOcr

uitleiding'naar'. Belgie, c. q. Luxemburg in aanmerking komen^Wanneer'daartoe wel aanleiding is (b. v. ingeval er andere^ezwaren-

de'omstandighedenbestaan dan het enkele feit^van de illegale

grensoverschrijding) dan ware op overeenkomstige wijze te handelen als t. a. v/gesignaleerde

Belgen of Luxemburgers.

'Krach-bens het bepaalde in het vierde lid van meergenoemd
artikel moeten. personen, van wie uit een spoedig na^de overname

ingesielcL onderzoek is ge-bleken dat zij_niet^de nationaliteit van
een'Beneluxland bezitten, wederom door de Duitse autoritei-ben

warden teruggenomen, tenzij er op grand van andere bepalingen

der overeenkomst een verplichting tot overname voor. de Kegering
van een der Beneluxlanden bestaat. In het Mjzonder dient^daar-

bij te warden gedacht aan personen die vegens het treden in
vreemde krijgs- of staatsdiens-t hun nationalit-ei-t hebben verloTerugzending van Beneluxonderdanen, die zich illegaai naar
DuitslancThebben"begeven, kan eventueel ook geschieden op grand
van

-4van he-b bepaalde. in-.ar-fcikel 9 van de overeenkomst. In dat geval
zal, ongeacht"'d8""vraag""of''"de . nat-i-o'nal'£-t6-3:, t.. v^n een der Beneluxlanden/aannemelijk kg, R worden gemaak-fc, de overname plaa-ts vindeii.
indien aan de;daarvoor in genoemd artikel gestelde voorwaarden

wordt voldaan (zie hiervoor pun-fc 11 van deze paragraaf).
De teruggeleide personen zullen zich veelal schuldig heblsen

gemaakt aan overtreding van^ar-bikel 6 van he-t Bewakingsvoorschrift 1946.
Overname

F. Punt 1. 1 word-b als volgt gelezens

van vreem-

11. Indien vresmdelingen aan de Nederlandse grensautor. i-bei-fcen

delingen.

warden overgegeven op grand van de ar-bikelen 5, vierde lid;
5, derde lid; 6, vierde lid; 8 of 10 van de overeenkoms-fc met
Duitsland dien-b aans-bonds op d@ wijze, v.oorgeschreven in de

Vreemdeling.encirculaire. L kontakt te Virorden opgenomen .fflS'-fc (ie
Hoofdafdeling Vree.md.elingenzaken en Grensbewaking van het Mini
sterie van JustiUe, teneinde. te vernemen hoe dien-fc fe worden

gehandeld, t. enzij vanwege he-fc' Ministerie van Justi-fcie -reeds ins-bructies werden verstrek-fc omtren-b 'de -ben aanzien van de vreemdeling te volgen gedragslijn.

In. geval van terugleiding zonder formalitei'ten door de
Bui-bse grensau-toriteiten van illegale grensoverschrijders;. -dle
Mnnen een maand na hun Tsinnenkomst in Dui-tsland .worden aange-

troffeh (zie artikel 9 van. de overeenkoms-b met . Dui-bsland) dien-b
de betrokken brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee
zich eyeneens onmiddellijk overeenkomstig. het 'bepaalde in de
Vreemdelingehcircu. laire L i&e-fc he-fc Ministerie van Justi-bie

(Hoofdafdeiing Vreemdelingenzaken en Grensbewaking) in verb.-i. nding te stellen, indien

a, nte-fc vasts-fcaat dat aan de in genoemde ar-bikelen gestelde
voorwaarden voor overname v/ordt voldaan of

v>. er naar het aanvankelijk.oorde.el van de brigadecommandan-b
-bermen aanwezig zijn de v:p-eemdeling in bewaring -be doen
s-tellen of enige maa-bregel .van vreemdelingen-fcoezicht op hem
-te doen -fcoepas^en (dit zal onder meer het geval kunnen zljn,
.

indien het een vreemdellng -'b. e-treft, wiens verblijf in

Nederland nieff'door het bevoegde gezag is aanvaard) of
c. het een vreemd-eling betrefi, die vanui-b Belgie, c. q.

Luxemburg illegaal he-fc Belgisch-Duitse of Luxemburgs-Suitse
deel van de gemeenschappelijke Benelux buitengrens met
Dui-bsland heef-t overschreden.

De aandach-fc zij er op gevestigd, .dat beslissend voor de
overname is het tijdstip van aanhouding in. het an.d6re land; de
overgave zelve kan eventueel ook meer dan een maand na de illegale grensoverschrijding plaa-fcs vinden mils binnen deze -fcermijn
van een maand een voorlopige kennisgeving van de voorgenoraen
terUgleiding 'werd ontvangen. . . . .

Wegens illegale grensoverschrijding-fceruggeleide vreemdelingen zullen zich veelal schuldig gemaak-fc heb'ben aan overtre

ding van artikel 6 van het Bewakingsvoorschrif-t
Ill

1946.

Toegevoegd wordt een parasraaf 5c» weIke als volgt luid-bs
Paragraaf 5c

Verwijdering van vreemdelinffen naar Frankrijk en Oos-te. -irijk.
In. Beneluxverband zijn me-b Frankrijk en Oosten.rijk overeenkoms-ten geslo-fcen. welke de -terugname regelen van we. derzijdse
onderdanen en van onregelma-tig 'binnengekomen vreemdslingen, gee:i
onderdaan -
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onderdaan zijnde van 66n der verdragsluitende partijen, die afkomstig zijn~uit het gebied van de audere parUj, zomede de^
doorzending van onderdanen van derde landen onder.,.poli-biegeleide
over het grondgeMed van e^n der verdragsluitend. e partijen.
De Beneluxovereenkoms-b met Frankrijk voorzie-fc voor-ts onder be-

paalde voorwaarden in de terugname van personen, die op regel-

matige wijze he-fc gebied van de andere par-tij zijn binnengekomen
(zie art. 9).

De teks-b van de voornaams-be bepalingen van deze overeen-

komsten is opgenomen in bijlage 10 van deze ci.rc. ulai. re. De aan-

dacht zij er op geves-tigd dat ingevolge het bepaalde in art. 1

onder d van de'overeenkomst met Oos-benrijk van de voorgenomen

verwijdering van Oostenrijkse bnderd&nen ^ened. en de. leef-bijd van
21 jaar kennis dient te warden gegeven aan de Oos-fcenrijkse veriegenwoordiging hier te lande. In voorkomende gevallen ware op

de wijze, voorgeschreven in Vreemdelingencirculai. re L. kontakt
op te"nemen met de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van he-t Minis-fcerie van Jus-fcitie.

Een vormloze terugname van personen aan de grens is sl. echts
voorzien voorzover het na-bionalen van e^n der partijen be-treft
dan wel - ui-fcsluitend in het akkoord terzake met Frankrijk van onreselmati^ over de gemeenschappelijke Benelux buitengrens

met Frankrijk Mnnengekomen vre. erodeUngen, die binnen_twee^weken
na grensoverschrijding hier te lande warden .aangetroffen of

onderkend, zomede'van~re"elmatig binnenffekoEien vreGmdelingen die
in het bezit zijn van een door de Franse au-toriteiten^ afgegeven

geldige verblijfsvergunning. Aangezien in laats-fcbed. oelde gevallen de . overgave aan de Belgisch-Franse grens dient -te^geschie-

den, zal daarbij van Nederlandse sijde steeds vooraf de mede-

werking van de Belgische grensau-fcoriteiten moeten warden inge-

roepen"via de Hoofdatdoling Yreemdelingenzaken en Grensbev^akirtg

van'he-t Ministerie van Justitie, een en ander op de wijze voorgeschreven in Treemdelingencirculaire L.

In de overige gevalien vind-b de terugnarae van vreemdelingen
steeds plaats overeenkomstig een in hei betreffende^akkoord^voorziene schrif-telijke procedure, waarbij eveneens de bemiddeling
van de Hoofdafdeling'Vreemdelingenzaken en Grensl3ewaking_van he-fc
Ministerie van Justi-fcie is vereist.

Indien door he-t hoof d van

plaatselijke politie een vreemdeling wordt aangetroffen, die inet
^ebruiknaking van de in deze akkoorden omschreven procedures
naar Frankrijk, c. q. Oostenrijk dien-b -te worden verwijderd,

ware te handelen overeenkoms-big he-t bepaalde in de vijfde alinea
van punt 7 van paragraaf 5a van deze oirculaire
'Voor'wat betreft de terugname van illegaa. l binnengekomen

vreemdelingen, niet zijnde onderdanen van ^^n der verdragslui-^
tende partijen, zijn deze akkoorden met Frankrijk en Oos-fcenrijk
voornamelijk in die gevallen van belang, waarin_het voor&fgaand
.

verblijf van .be-brokkenen in de -fcransitlanden Belgig, ^c. q...
Duitsland. - wegens gebrek aan bewijs - niet aannemelijk^kan worden gemaakt doch wel het voorafgaand verblijf in Frankrijk^of^
Oos-fcenrijk. In geval transi-b of voorafgaand verllijf in Belgie,

c. q. Duitsland wel aannemelijk kan warden gemaak-fc, dien-fc ui-ber-

aard de voorkeur te warden gegeven aan terugname van 'be-fcrokkenen

door Belgie, c. q. Duitsland op grand. van de me-t: laa-fcs-fcgenoemde
landen geslo-ben'regelingen (zie in dit verband paragraaf 5a van
deze circulaire zomede de circulaire betreffende verwijdering
van -

-6van wederzijdse onderdanen en vreemdelingen in Beneluxver'band)
IV.

Paragraaf 7 word.t als volgt gev/ijzigds
In punt 1 wordt de alinea, aan.vangende. met de woorden
"Bijlage 10" als vblg-b gelezens
Bijlage 10, betreffende ove:reenkomsten ine-fc.. de Bondsrepu'bliek
Dui-fcsland, Frankrijk en Oostenrijk irizake de overname van ongewenste personen.

V,

Bijla^e 10 wordt opnieuvr vastgesteld; de tekst van deze bijlage wordt bij deze aanschrijving gevoegd..

VI.

Model nr. 2 a wordt opnicuw vastgesteld; de teks'fc van dit model
wordt. 'bij deze aanschrijving gevoegd.

VII.

Model no. 5 wordt opnieuw vastgesteld^ de tekst van dit model
wordt mede bij deze aanschrijving gevoegd.

VIII.

Model nr. 5a wordt als volgt gewijzigds
A, De zin "Datum van aanhouding in Nederland" word-b als volgt
gelezens

Datum van aanhouding in het Beneluxgebied (bij verwijdering
naar Duitsland), c. q. Nederland (bij verv/ijdering haar
Belgie).
B. De -fcussen haakjes geplaa-fcst. e z.insnede "alleen in t@ vullen
bij terugleiding naar BelgiS" vervalt.

IX.

Beze wijziging treedt in werking op 1 juli 1966
De Minister, van Jus-ti-fcie,

Bijlage 10 van VreemdeUngencirculaire nr. 14/1955
Betreffende; Overeenkoms-fcen met de Bondsrepubliek
Duitsland, met Frankrijk en Oostenrijk
inzake de overname van ongewenste
personen.

A. Tekst van de Benelux-overeenkomst me-t de Bondsrepubliek Duitsland.
Artikel 1

He-t in de bepalingen van deze Overeenkomst^gebezigde begnp^

^Beneluxland^'omvat het Koninkrijk BelgiS, het ^°other^ogdom,

L^mbur^en~het~Koninkrijk der Nederlanden. Het begnp "Bene^ux^

^mvat"het"grondgebied van het Koninkrijk Belgie, het^root-

£ertogdom"Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden. in Europa.
Art ike 1 2

Voor zover volgens de bepalingen van deze Overeenkomst he_^^e_zlt

van"de"Duitse nationaliteit voorwaarde is voor het overnemen, van, een

i7strekt~zich'de verplichting tot °vername, _ul\^t^all^per-

^n^TdIe"Dui*t8 onderdaan zijn in .de zin_van artikel 116 van de
Grondwet voor de Bondsrepubliek Duitsland.
Artikel 5

1') De Rearing van de Bondsrepubli. ek Duitsland neemt Duitse onderdanen"die de autoriteiten van een der Beneluxlanden voornemen^

~uit het Beneluxgebied te verwijderen, zonder formaiiter
ent jzonder"tussenkomst van haar diplomatieke vertegemooraigingen^
dat

^er71 vooru z^ver"kan'warden aangetoond^of^aannemelijk

gemaakt

deze personen de Dui-bse na-tionaliteit bezl-tten.

2} lSr^zlt"van de Duitse nationaliteit . kan__worden aangetoond of
aannemelijk'gemaakt aan de hand van een^'Heimatschein", . een^_^
nationaliteitsbewijs.

(Staa-fcsangehorigkeitsauswei8j,

satiebewijs (Einburgerungsurkunde),

een, na-cura11:

een Duits PasP°^rt^Deutscfte

^i^pass^ een"ide^iteitskaart_afgegeven^door^e^ond8^pubUek
-sonalausweis)'of'een "Temporary travel^ Bocument"^ook

indi^n^eze"ten~'onrechte zijn afgegeven of^sedert -fceri _hoogste^
Uen'jaar zijn verlopen. Bedoelde^ationalitei^kan^eveneens op
n-ond van andere gegevens aannemelijk worden gemaakt. ^ . ^ ^^
lulke personen warden overgenomen op vertoon van een^der
in^
ro pgesomde"documenten, dan wel op grond ya n^andere Tsescheiden
waaruit hun nationaliteit kan warden afgeleid.^

De"Regering van elk der Beneluxlanden zal^de door^haar overeen^
koms^g-de°-bepalingen van de leden_ 1 ^t/m. 5 °vergegeven pers^n

tTrug^men, "indien"uit een onmiddellio'k na de. overfave^^°^ de

autoriTeiten'van'de Bondsrepubliek Duitsland inges-fceld nader^on^

d^rzoekrb lijk:b"dat

deze

personen

op

ogenblik

het

vanJerwyderinS

;an"he:fc'BeneluxgeMecTniet in het bezit waren
van de Buitse^ade
tFonali-beirv ooTzover

voor

de

Regering

Bondsrepubl^iek

van

BuitslancTgeen verplichting tot overname op grond van
of 5 "bestaat.

Indien het in lid 2 genoemde bewijs niet kan warden^

de'verstrekte gegevens onvoldoende zijn om het^ bezit van

Suitse"nationali ^eit-

aannemelijk

te

maken,

is

het

overnemen

hankelijk van een overnameverklaring.
-

Art ike 1 4 -

af-

-2Artikel 4

1) De Eegering van de Bondsrepubliek Duitsland zal op verzoek Yan

de autoriteiten van een van de Beneluxlanden personen overnemen

die geen onderi^aan. zijn van de Sta-fcen die Par-tio zijn bij deze

Overeenkomst, indien deze personen uit. he. -t gebied van de Bonds-

republiek Dui-fcsland over de geraeenschappelijke grens op onwettigewijze he-b grondgebied van de Benelux zijn Mnnengekoinen.

2) Deze bepaling is slechts van toepassing, indien het verzoek t. o-fc
overname word-b ingediend. binnen zes maanden nadat deze personen

het grondgebied van de Bondsrepubliek Buitsland hebtoen verlaten

en indien zij tenminste twee weken op he-t grondgebied van de
Bondsrepubliek Duitsland hebben verbleven en na het overschrijden
van de grens niet in eeh van de Beneluxlanden warden toegelaten
als vluchteling in de zin van de Overeenkom. s-fc nopens de status
van vluch-telingen van 28 juli. 1951.

5) De Regering van de Bondsrepubliek Dui-tsla-nd zal vluchtelingen

die door de Dui-bse autori-fceiten zijn toegelaten als vluchteling
in de zin van de Overeenkoms-b nopens de s-batus van vluch-fcelingen

van 28 juli 1951 en in het Beneluxgebied verblijven, op verzoek
van de au-toriteiten van een der Beneluxlanden. te alien tijde

overnemen, tenzij de autoriteiten van een der Beneluxlanden hun
een verblijfsvergunning hebben verleend.

4) De verplichting tot overname bestaa-b nie-t ten aanzien van personen die onderdaan zijn van een Staat, waarmede een yan de
Beneluxlanden een gemeenschappelijke

grens heef-t, en die aan

deze S-baat kunnen warden overgegeven.

Ar-fcikel 5

1) Personen die, komende ui-b het grondgebied van de Bondsrepubliek

Duitsland, hot Ben&luxgebied. over de gemeenschappelijke grens op
onwe-fc-fcige'wijze zijn binnengekomen, kunnen binnen een maand na
de grensoverschrijding aan de grensau-boriteiten van de Bondsrepubliek Dui-fcsland warden overgegeven en moe-fcen door hen zonder for

mali-fceiten warden overgenomen, indien de grensautori-beiten van
een der Beneluxlanden gegevens vers-trekken aan de hand waarvan

de grensau-fcoritei-ben van de Bondsrepubliek Duitsland kunnen

vas-tstellen dat aan de voorwaarden. .to-fc overgave is voldaan. De

overgave kan ook plas. -bsvinden na het verstrijken van de termijn
van een maand, indien de autoriteiten van een der Beneluxlanden
de autoriteiten van de Bondsr. epubli. ek Duitsland binnen deze ter
mijn in kennis helsben ges-beld van hun voornemen tot overgave.
2) De verplich-bing -bo-fc overname bestaa-fc nj-et ten aanzien van personen die onderdaan zijn van een Staa-t. waarmede een van de Bene

luxlanden een gemeenschappelijke grens heeft en die aan deze
S-baat kunnen worden o'vergegeven.

5) De Regering van elk der Beneluxlanden neemt door haar overgege-

ven personen terug, indien ui. t e. Gn. onmidd. ellijk door de autorifceiten van de Bondsrepubliek Duitsland ingesteld nader onderzoek
blijk-b dat aan de voorwaarden tot. overgave niet is voldaan.
.

Art ike 1 6

1) De Regering van de Bondsrepubliek Duitsland v-erklaart zich bereid
gevolg te geven aan. verzoeken van de autoriteiten van een der
Beneluxlanden om door tussenkomst van de au-boritei-ten van de

Bondsrepubliek DuitslancL doortoGht -fce verlenen aan p.ersonen die
-

geen
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geen onderdaan zijn van Staten die^^^e. ^O^^^^m^^ar^^

2)

^^^s^^^^^^^^^S^^^S^SS:

:rri

ne

a)^SS^^j^^s^^
strafrech-fcelijk'vonnis te wachten zou^taan^

b)

de
^adrd oort^ht'do"or~het gebied
Bondsrepubl^e^
D^L^an'strafvervolgIng, ^an_wel.. aan, de, te n^:;:^egov^re en"strafrechtelijk"vonni8^ou^ijn^lootge^el^^
van

5) Bens^5s^iauS^^de^BondsrepubTiek Duitsland is niet ver-

^^s
deverleendevergunnxngkunn^nde,m^^^^o^^h^°;;^
ioT^v^noinen"perso^nweer aan de ^tonteite^va^h^^^^kende''BSneTuxland~worden overgegeven, indlen_zlch, late^f^
^rv ^r^en~'of"aa^he^licht_kome^^^^^c^^ge^^^^o^
tTchr^^n, Tan"wel-indien-een'and8r land^e^ortocht of
heriancTvsmVestemming het overnemen^van de met het oog op
doortocht overgenomen personen weigert
Art ike 1 7

1) De Regering van elk der Beneluxlanden zal Personen. ^e, on^e^^an
^an^n'van~deze'landen,. die de autoriteiten v^_de__B ds^uitsland-voornemens zijn over_te_geven, ^onder^formali^i^n"en~zonder~tussenkomst van haar diplonlatieke^er^egenovernemen, voor zover kan warden aangetoonci^of aan-

nemelijk'gemaakt dat'bedoelde personen onde. rdaan zijn van een
der Beneluxland.en.

H^t beziFv'an"de"nationaliteit van een der Beneluxlanden kan^

^rden"aangetoond"of~aannemelijk gemaakt aan de hand va^ naUo^
naliteits^wijzen/naturalisatiebewijzen,

^ PasPoorten»_of, leg^ti"

m^Ie^wIjzenFook indien-deze^ten onrechte ^^, a^ee^Tn^f, ^

^d^n^To^gste tien'jaar'zijn verlopen. ^Bedoelde ^^onaliteilTkan'eveneens op andere wijze aannemelijk warden gemaakt^^

Zulke"personen"warden overgenomen o.p vertoon van^een^der^ln,
bescheiden
ro pgeSomde"documenten;dan

wel op

grond

ya n^andere

vaarm-t'hun nationaliteit kan worden afgeteid.

KT^gering van*de~Bondsrepubliek_DuitslaAd zal overeenk^t^
de be;palingen~van~de-leden'1 t/m 5 overgegeven_per^n^terug^^

^menFind!en uit een-onmicLdeUijk na de^vergave^doo^de^ut^^
txeiTen 7anTe Beneluxlanden ingesteld nader onderzoek^lijkt

<ieze"personen op het ogenblik van de overSaveJeen, OMerdaan,
op grand
^ncel erd er^Beneluxianden-geen verpliohting tot

waren'van'een van deze^Staten, voor zover er^oor de Regenng^
overname

van artikel 8 of 9 bes-fcaat.

I^iie^h7t\n IidVgenoemde te.wijs niet kan worden_geleverd,
deiI^e^ens^nv<^doe^Le"zi;)n voor~het_ aannemelijk ^ken__van^de
na^omUteit, is het overnemen afhankelijk van een overname-

verklaring.

Ar-bikel 8

1) De Regering van elk der Beneluxlanden zal op verzoek^an^de ^uto;ItxeI?erv ln'de Bondsrepubliek Duitsland^ersonen^overnemen die^
^onderdaarTzijn'van'een der Staten, die Partl^z^n_^iJ_deze
^reenkomstTindien deze personen, koniende^uit het ^Beneluxge^

bi^TeTg^ondge^iecL van'de'Bondsrepubliek. Duitsland^ove^de gemeenschap^eli^e'grens op onwettige'wijze zijn binnengekomen.

- 2) -
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2) Deze bepaling. is slechts van toepassing, ^indien het. verzo_ek_tot

overname wordt'ingediendbinnen zes maanden nadat deze-personen

he-fc-BeneluxgeMe<i-hebben verlaten en indien zij teminste twee^

weken~op-he't'Beneluxgebied hebW verbleven_en na hi;t overschrij-

den'van'de grens.. niet in de Bondsrepubliek Duitsland worden toe-

gelaten als"vluchtelingen in de zin van de Overeenkomst nopens
de status van vluc. h-belingen van 28 juli 1951.

De Regering van elk der Beneluxlanden zal vluchtelingen die door

de au^oriteiten van een der Beneluxlanden zijn toegelaten als
vluch-beling in de zin van de Overeenkoms-fc nopens de s-batus van
de"vluchtelingen van 28 juli 1951 en op het grondgel)ied van de
Bondsrepubliek Buitsland'verblijven, op verzoek van^de auton-^

-beiten van de Bondsrepubliek Duitsland te alien tijde_overnemen,

tenzij de au-fcoriteiten van de Bondsrepubliek Duitslnnd hun een
verUijfsvergunning

hebben verleend.

De verplich-fcing tot overname bestaa-fc niet ten aanzien^van_Per~
sonen'die'onderdaan zijn van een Staat, waarmede de Bondsrepubliek Duitsland een gemeenschappelijke grens heeft en die aan
deze Staat kunnen warden overgegeven.
Ar-fcikel 9

1) Personen die ui-b het Beneluxgebied via de gemeenschappelijke

grens"op onwettige wijze he-b-grondgebied van de Bondsrepu-bUek
grensaversehrijding aan de grensautoriteiten van een der_Benelux-

Duitsland zijn binnengekomen, kunnen binnen een maand^na de

landen warden overge-geven en moeten door deze zonder formaliteiten worden overgenomen, indien de grensautoriteiten van de
Bondsrepubliek Duitsland gegevens verstrekken aan de hand^waar-

van'de'grensautoriteiten van het Beneluxland kunnon jar+o'bol^

len dat"aan de voorwaarden tot overgave is voldaan. De overgave

kan ook plaatsvinden na het verstrijken van de^ termijn^an een

maand, indien de autoriteiten van de Bondsrepu-bliek

de'autoriteiten van een der Beneluxlanden binnen deze termijn
in kennis hebben ges-fceld van hun voornemen tot overgave. .

2) re verplichting tot overname bestaa-t niet ten aanzien van Personen die onderdaan zijn van een S.taa-t, waarmede de Bondsrepubliek Dui-tsland een gemeenschappelijke grens heef-t en die aan
deze S-taat kunnen warden overgegeven.

5) ])e~Regering van de Bondsrepubliek Du-itsland neem^P_ersonen^t®:

rug7-in<iien uit. een onmiddellijk na de overgave door .de auton-^

telten"van"een'der Eeneluxlanden ingesteld nader onderzoek Tsljjkt
dat aan de voorwaarden to-b overgave niet is voldaan.
Ar-fcikel 10

1) De Regering van elk der Beneluxlanden verklaart zishbereidge~
volg'^e-ge^en aan verzoeken van de autoriteitenvan^de^Bond. sre.^

publiek Duitsland om door tussenkomst van .de autoriteiten van dLe

Beneluxlanden cLoortocht te verlenen aan personen die geenonder

daan zijn van een der Sta-ben, die Partij zijn bij^deze Overeenkomst, indien het overnemen door het land van bes-bemming en,
voor zover nood. zakelijk, de doortoch-b . door ander^ landen verzekerd is.

2) De doort. och-b kan; geweigerd warden, indien d-e persoons

a) in'een'ander. land van doortocht of in het land^van bestemming
zou komen . bloot. te staan aan politieke vervolging of aan
strafverv. olging»'dan wel hem de. . tenuitvoerlegging. van een

s-trafrechtelijk v.onnis te waohten zou staan, of

5-

i, de doortocht door het gebi.ed va^het Beneluxland^waarvtoi uherv erzoek o^doortocht te^verlenen i^gen_ch^aan^
,

strafvervoiging, dan we1 aan^e tenuitvoerlegging van e en
strafrechteiijk'vonnis

zou zijn 13100tgesteici_'___

5) Eenodo^rrei8vis^"van"de Beneluxian^en ^s^m^ ;^e^t^ door-

^ ^da;TsTe^e:nd'e vergunnin^k^nnen de m^^T^?o, ^o^^^oor'to^r^e^^ome^pe^one^^er aan^;^ri^^ I^dLter
B^Ssr^^re kTui^land'worde^o^r^ge^^^^i^^^^^er
^i^n^ordoen'of aan het licht ^komen, die^ichje^
ld^^^r^^el tre n7dan"wer^^^n^e^^^ ^^ ^;r^cht'
^rh eiTland'van^estemming
van

de overname

de

met het

oog

op

doortocht overgenomen personen weigert.
Artikel 11

Deze overeenkomst laat de uit andere i^ermt^omlj overeenkomsten
voortvloeiende verplichtingen tot overname onveneT.
Ar-bikel 12

^1) Voor zov.er voor de toepassing van deze ove^enkom, s^^^u^:.

^Sn^S irSi^om^ke^ ^°^^airejertjgenwoo^di?tn g^_
^rta n^zeHijkt,
Bondsminister^e ^^B"^^;.
?la:L^S^Z^n^rB ;n^^P^ire kSuirs Ia^_^^^M^s^e^^
8l;eUen

het

^H^Fe van Fe Beneluxlanden zich rechtstreeks me-fc elkaar

2) ^M^S. e dient ioo^de tevoegae grensautoritelten schrlf
-belijk te worden vastgelegd.

Artikel

15

De grensposten_.
aar °-rgave^pe^on^^e^h^e^ ^^^^l_n
^v7rleg"tussen"de "Grensschutzdirektio^jan^e^ondsre-

T^e^TtTl^l

^re ^oegdni^va^h^^^erie

van

^stitie~van~het desbetreffende Beneluxland aangewezen,
Artikel

14

) De kosten verbonden
^<he, ^ver^g^^^e^^v^w^^en
^r^^rt ora aFdegrenspostwordenjg ed^n^^^^Staat
^^rd euau:fcoritoi^n^everw^^r^^^^e^g^^^^^^
irk osten'verbonden

2)
2)

aan.

de

doorto. cht

tot^aan^^grens^a^

^nSo ^a^r3 ^^?, ^^^rrY-tE!\^:b.

d:. ^^^iLirrt

^ie^e"k^:be"n7^en~ten laste van het verzoekende land
Art ike 1 15

Overeenkomst geldt ook voor het_"Land" Berlijn^v^or^o^^de

S^eer^Ta?^SBo^s^p^UerD uitsland"tegenove^d. Re^^g^

^rS"Ie^uSa^'e^Sub^r^nJ^^^^^^^^^^m^^.
dFinwerkingtreding'van de Overeenkomst een verklaring Aeett aigelegd, waarui-fc het -fcegendeel blijk-b.
Ar-bikel 16

^rLO^:s^":^:^s^3]r^^^^^^

a)ss^ss^s^^^^^

tussen -

.

tussen de Belgische Regering en de Regering van de BondsrepubUak

Dultsland. voor-de regeling van het vraagstuk der^verwijdering van
'uit de'Bondsrepubliek Duitsland naar Belgig en van^

BelgiFnaar'de'BoridsrepU
,

bliek

Duitsland,

gesloten

notawisse-

bi. j

)^^^Unil
^"^VMde. B;nsI eSle LB U;::l,Ta
~en de^Regering'van^he-fc Groothertogdom Luxemburg j-nz&ke_he^wer^n ^arper^orien aan de grens, geslotenbij notawisseling van
26 September 1957; ... . ,

"-, __.. _. ..ui.

c) de. Ov^r. eenkoms^tussen de Regeringvande^Bondsre^Uek^^ ^
Duitsland^eT'de Regering van'het Koninkrijk der Nederlanden^inde
het
^krd FvergeinakkeIiaking
aan,
van, Per^nen,
oktober
19 September/10
g^ensrg esl^en"Mj-notawisseling
van

overnemen

van

1958.
Ar-tikel 17

1) Ten aanzion van het Koninkrijk der Nederlanden is deze^ver^en^
komsFuitsluitend'van toepassing op het Europese grondgebied van
2} de"toepassing van deze Overeenkomst kan_bij notawisseling_'tussen
de Reg^nng^an de BondsrepuMiek Duitsland en de_ReSerinfJan,
ie t^nintoijk"der Nederlanden na, onderling oye rleg ^ot^elk
buit'en"Europa"gelegen Rijksdelen worden uitgetreid. In^deze^^-

^wisseUng'wo^t'het tijdstip van inwerkingtreding^v^de^u^t^
brelding'vlstgelegd? de andere bij deze Overeenkomst Par-fcij zijnde landen zulien hiervan in kennis vrorden ges-fceld.
Art ike 1 18

11 Deze Overeenkomst treedt in werking op de eers-te^ag ^n^de^
^ede'maand"voigende op de datum van ondertekening. D^Over^enkomst~heeft"een geldigheidsduur van een jaar;^indien^zij
^in°ma^nrv (56r"h^-ve^strijken van de periode wordt pgezegd,
o.

ze

zij voor onbepaalde tijd.

_

_

^

^ __^ ^

SFafl^p varThet~e^rste-jaar kan de Overeenkomst_me^ inachtne-

mins van^een termijn van drie maanden warden^opgezega. ____

De"Iegering--van de"Bondsrepubliek Duitsland dient, dl°P^egg^^
de andere
^an"dr0 ve^eenkomst-gelijktijdig

de^Regeringen
ii7 deze Overeenkomst Partij zijnde Staten te doen.
aan

van

4) De'op^gging^an"de"'Cvereenkomst^oor de_Eegeri^. v^h^^^^k. -.
Sjk'Be^FeT van het'Groothertogdom Luxemburg_°^v^he^,
Konlnk;
de Bondsrepubliek
r'i^'i ^r6Nederra nden dient"aan de Regering
Duitsland te warden gedaan. _ ^ ^
^
^ ^^^^ ^^ p^^r, o.
Spzeggln g door'eenT deze_drie^ Re, e-ingcn^f^o^^^^g^g_
van

^n^r^ndsrepu^liek'Suitsland heeft tot gevolg^ da-fc^de ^ Ove^eenkMls:Tna~af]Loop"van-de desbetreffende opzeggingstermijn buiten
working treedt.

GEDAANte Bonn, op_17_mei 1966 a.n ^ier, exemPlaren:J^, ;;n^, D^^S^
dTTranse erTde Nederlandse" taal, zijnde de drie teksfyn geJ
au-fchen-fciek

B. "
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B. Doorlaatposten, aangewezen voor de overgave en overname van personen aan
de Nederlands-Duitse grens.

Brigade
Koninklijke

Dis-fcric-b

Duitse

Koninklijke

doorlaa+. post

Marechaussee

Marechaussee

Nieuwe Schans

Noord

Bunderneul&nd.

Nieuwe Schans

Ranmelbeek

Denekamp

Overijssel

Frensdorfer-

Oldenzaal-s-bation

Oldenzaal

Overijssel

BentheimBahnhof

Glanerbrug

Glanerbrug

Overijssel

Gronau/

Arnhem-s-bation

Arnhem

Gelderland.-

Rayon Oos-b

EmmerichBahnhof

Zevenaar

Gelderland--

El-fcen-Autobahn

Bergh-Autoweg

Nederlandse

doorlaa-bpost

Haar

Glanerbrucke

Rayon Oos-t

Beek'

Beek (Gld.)

Keulse Barriers

Venlo

Venlo-station

Vsnlo

Maalbroek

Roermohd

Locht

Kerkrade

Vaals

Vaals

Simpelveld-s-fcation

Simpelveld.

Gelderland -

Wyler'

Rayon Oost
Limburg "

Schwanenhaus

Bayon Noord
It^-yon Noord.

KaldenkirchenBahnhof

Limburg -

Elapt

Limburg -

Rayon Noord
Limburg -

Hor'bach

Rayon Zuid
Limburg -

Vaelserquar-

Raynn Zuid.

tier

Limburg -

Aachen-

Rayon Zuid

Haup-fc'bahnhof

^ Verzocht wordt de verwijdering naar_Du^s^dj^ ^^ne^;:iv^I^~

s) gS^Tia
^^d^r^atp^ten'ln'aanmerking^Q^e^k^n^^^^l^^^Jk
doorlaa:fcpostenBergh-Autoweg/Elten-Autobahn.
Leii
SV

a'g^^i^^n^Ia±'dev

c. -

C. Tekst van de voornaamste -bepalingen uit de Benelux-overeenkomst
met Frankrijk (Trb. 1964, nrs. 90 en 122).
Artikel 6

1) De Regering van de Franse Republiek neemt Franse onderdanen, die
de au^orit^iten van een van de Beneluxlanden voornemens z.ijn uit

het"Beneluxgebied te verwijderen, zonder formaliteiten en zonder
tussenkomst\an
haar Diplomatieke Vertegenwoordiging terug, voor
zover"vast8taat of aangenomen kan warden dat bedoelde personen
Franse onderdanen zijn.

2'! Het -bezit van de Franse nationaliteit kan warden^vas^
verondersteld aan de hand van een nationalitei-fcs-bewijs,

een

naturaii satiebewijs, een nationaal paspoort of een nationale
i(ientiteitskaart, ~ook indien deze ten onrechte zijn afgegeven ^
oFsedert ten hoogste tien jaar zijn verlopen. Bedoelde nationaJ

teit'kan'eveneens^op grond van andere gegevens warden verondersteld.

.

,,

_ _.

Bedoelde personen warden overgenomen op vertoon van een cter in

lid'(2)-opgesorade bescheiden, -dan wel op grond van elk_ander^°-^

cument'waa^ui-Tde nationaliteit van de houder kan warden afgeleid.
De~'Reffennff-van elk der Beneluxlanden neerat de overeenkomstig de

bepalingen"van de leden (1) t/m (?) uit he-b . BeneluxgeMed ye
wi^derde'personen -fcerug, 'indi'en uit een onmiddellijk door de

r-

Franse"autoritei-fcen inges-beld nader onderzoek blijkt dat^ deze per-

sonen"op"het-ogenblik van verwijdering uit^het Beneluxge-bied geen

Frans onderdaan waren, voor zover er voor de Regering van ^e

Franse'Republiek geen'verplich-ting tot overneming op grand van de
artikelen 7, 8 of 9 bes-fcaat.

Wanneer het'vermoeden -betreffende de nationalitei-b onge

blijkt, kan overneming afhankelijk gesteld worden van een overnameverklaring.

Art ike 1 7

1) De Regering van de Franse RepuTsliek neemt op^verzoek van de^autontei^en'van een der Beneluxlanden personen die geen onderdaan

zijn'van een van de bij deze Overeenkomst Partij zlJn(ie_lan(ien
te^ug, indien deze personen, volgens de in^die landen^geldende

voor^chrif-ben, het Beneluxge^ied. op onv/e-btige wijze via de gemeenschappelijke

grens zijn binnengekomen.

2) Deze"bepaling"is slechts van toepassing indien het^verzoek
overneaing wordt ingediend binnen zes maanden nada-t^deze personen
het'Franse grondge-bied hebben verla-beri, indien zij -fcenminste twee

weken~op"da:t

dan

wel,

ingeval

yan^
een verblijf van minder d:an -bwee weken, aldaar op wettige^wijze
grondge-bied

hebben

verbleven^

zi'jn'-binnengekomen. De verplichting to-t overneming vervalt indien
doze personem, -na het Beneluxgebied te zijn -binnengekomen, aldaar
een~'v^r:biijfsvergunning voor tenminste zes maanden hebben verkre-

5) Se"verplichting tot overneming bestaat nie-b ten aanzienjan^onder'
danen'van'een derde land dat in Europa een gemeenschappelijke

grens heoft me-b een der Beneluxlanden, tenzij. erns"fciSe redenen
zich tegen hun verwijdering naar het grondgebied van da-b derde
land verzetten.

- Artikel 8 -

-9Ar-bikel 8

1)^^^ ^"^^e:-;H:!ri?S^-

IJ

S^^^i^^SSS

^i^^^^^^s/s^.

^ss^s^^^^^^^^^a'

.

)

^S^°Ue
^^J\^
^n^r?^ue^Jlte
rde

^^^^^^

Iand"dat"In^Europa een_gemeenschapp^^, ^k^

^TeTs ITeA^Te^ ^ruB^el^l;nd^:
tenzi^ ernsti^^ede^n
^r^:b"grondgebiedvan"dat derd.

fe£st^lnth^tv^vni^^rn
i:1L!S^n bet Beneluxland dat ^, °"rgave^, ^^ ^r^^--,
S:eSBS^nv^nM»S^r;ar^^^^^g^. ^^e^p^^^n

SSHE^<^^^e^°Lr^^waarden to-fc overgave nie-b is voldaan.
Art ike 1 9

) ^ss^^s-^ss SISES?'

' ^ssjS^^SS^Ss^.

'^n^eurekenenTanaf heTvers-fcrijken van de geldigheidsduur van
he-b visum.

au-<
2) S^R^ng
der^anse
Repu^Uek
ne^t^P
^zof^
^.
^S
=v^&e^der"Beneluxlanden personen over dl^ln^lranto

3r^~

1

^^oZe ^?i^rh^^^rd ^, gre n^onderdaan

z.

jndeja^^e^

sS^^ij^^Sss^
5).

^^iifSSis^Sss'
SiSS^i?S^^^^?§@:J:^-a::
E^nS ^o?^^

VJS^"^ra^9?^l;^I^I:^u".Stn

en

w.

er

Opa'^^Tvan"deze verbii^sverguxm^k^i^ ^^e g;3^^^^^
^r.^r^rg^ge^^aan'de'Franse^rensautoritei-ben, lie hen . onc^
formali-beiten

overnemen.

^

.

.

.

.

De~verpUchting tot overneming bestaat, n^ts, ^^ ^^ ,. ^ ^^oTsa
Te ^^^nl zi^%anu onderdanenu
e^n d^^^a^, d^,^E^OP;en^
tenvan

1^ g^^°happeUJkrg rens_hee^^t^^B^^M^^
ziJ ^rnsti'ge redenen zich tegen hun_v^wijdering naar ne^
gr^ndge-bied van dat derde land verzetten;

2" .

-10-

2e ten aanzien van de in de leden (l) en (2) bedoelde vreemdelin-

gen die na hun vertrek ui-t Frankrijk in een der Beneluxlanden

een verblijfsvergunning van teruninste zes maanden heVben ver-

kregen.

_

Als hoofdverblijfplaa-bs

_ ,

/^

in de zin van de leden {\)

/^\

en , ^J:^an

dit artikel he-bbend, warden beschouwd zij die in het we.-fctig be-

zit zijn van een vergunning -tot verblijf welke in Frankrij. k is

afgegeven en een geldigheidsduur heeft van tenminste zes .maanden.

D. Teks-fc van de voorhaamste bepalingen uit de Benelux-overeenkomst
met Oos-benrijk <TrT3. 1965» nr. 60).
Ar-fcikel 1

a) De bevoegde autoritei-ben van de Republiek oostenr:i-3k_neme11
Oos-tenrijkse onderdanen, die de Belgische, Luxenburgse of

Nederlandse autoriteiten vo.ornemens zijn te verwijcieren, ^over

zonder formali-fceiten en zonder tussenkomst van de .bevoegde ^

Oostennjkse vertegenwoordiging in Belgig, Luxemburg of^Nederland

mits hun nationaliteit kan warden aange-fcoond of aanneraelijk kan
warden gemaakt.,

.

.

,

.

fc) De Oostenrijkse nationaliteit kan worden aangetoond_door m'

vaneen akte van nationaliteit, een nationaliteitsbewijs of een
besluit krach-fcens hetwelk de Oostenrijkse nationaliteit^is^ver-

worven of vastgesteld? zij kan aannemelijk worden gemaak-b door
middei. van een^paspoort of een identiteitsbewijs, afgeg. even door
de Oostenrijkse'autoritei-ten, -ook indien deze documenten ten onrechte zij""afgegeven of niet langer dan fien jaar verlopen zijn.

c) De Belgische, Luxemburgse of Nederlandse Regering neemt Personen

die'krachtens lid a) zljn overgenomen, binnen zes maanden na de
overname weer op haar grondgebied terug, indien de^Oos-benrijkse
autoriteiten hebben geconstateerd dat zij op het -fcijdstip van^hun

verwijdering de Oostenrijkse nationalitei-fc nie-b bezaten, tenzij

de Republiek Oos-benrijk op grand van artikel 2 tot overname is
verplicht, althans daartoe op het -fcijdstip van de overname ver-

d)

plicht was.
Indien de bepalingen

^

van

lid

a)

op

.
een

.

.

.,

.

__-, _... -,^

po stenri3kse^onderdaan_

de~leefUjd van 21 jaar nog niet heef-b Tsereikt, worden toegepas-b,
dienen de"autoriteiten van'de Staat die deze maatregel ten ui-t-^

voer legt, de bevoegde Oos-fcenrijkse vertegenwoordiging hiervan in
kennis -be s-bellen.

e) Indien de Oos-fcenrijkse nationaliteit niet krachtens de led®n aen~b)"kan worden aangetoond of aannemelijk gemaakt, doch er niottemin oms-bandigheden aanwezig zijn die het vermoeden opleveren

dat Ae be-fcrokkene de Oostenrijkse na-tionaliteit bezit, dan geschiedt de overname op grand van een formele verklaring van over-

name. Het verzoek to-b overname moe-fc warden ingediend lij de be-

voegde Oostenrijkse diplomatieke vertegenwoordiging in Belgie,

Luxemburg of Nederland, die binnen een maand na de datum van in-

diening van dit verzoek het Minis-berie van Buitenlandse Zaken van
de desbetreffende Staat de verklaring van oyername doe-b toekomen

of dit Ministerie mededeling doet van de redenen waarom overname
niet kan plaatsvinden.
- Ar-tikel 2 -

-11Artikel 2

a): De bevoegde autoriteiten van de Republiek Oostenrijk nemen^per-

sonen'dir'geen onderdaan zijn van een der Overeenkomstsluitende
Staten/over op verzoek van'de Belgische, Luxemburgse^of^

Nederlandse autoriteiten, indien deze personen ten hoogste zes
maanden v<5<5r de indiening van dit verzoek'Oosienriok na^een ver-

blijf van. tenminste . -bwee weken hebben verlaten, ^ en Belgig,
Lux^mburg of Nederland op ongeoorloofde wijze_zijn binnengekomen.

^} Overname^door de Eepubliek Oostenrijk geschiedt op grand^van een

door"de -bevoegde Oostenrijkse diplomatieke vertegenwoordiging af-

gegeven laissez-passer. De geldigheidsduur. van dit laissez-passer.

bed-raag-b twaalf maanden.

'

,

___^... ..

c~} Een~verzoek-tot afgif-be van het laissez-passer moet worden inge-

diencTbio'de'bevoegde Oostenrijkse diplomatieke vertegenwoordiging
inBelgig, Luxemburg of Nederland, die, binnen een termijn^Tan^

twee"maanden na de indiening van .dit verzoek, aan het Ministerie
van'Buitenlandse Zaken van de desbe-breffende Staat;het laissez-

passer-doet toekomen of dit Ministerie mededeling doet van de
redenen waarom overnarae niet kan plaatsvinden,

Een'geldige verblijfsonfzegging of uitwijzing of verw^d^rin^Tan

Oost^nnoks grondgebied vormt geen bele-fcsel voor de afgifte van
een laissez-passer.

.

e) De"verplichting tot overname -best&at niet ten aanz-Len_van^ond^r~
danen van een derde. Staat die een gemeenschappelijke grens met

Belgi'e, Luxemburg of Nederland heef.t, tenzij ge@ronde_redenen^
aanwezig zijh ba niet tot hun v.er\vijdering naar het. grondgeTsied
van. die S-taa-fc. over te gaan.

Model nr, 2a

POLITIE te

(in tweevoud in -fce zenden)

Bijlagens
Nr.

In bewaring
Niet in bewaring

Voorstel tot -fcerugleiding (c. q. uitleiding) naar;
Duitsland, Belgig/Luxemburg, Frankrijk of Oostenrijk van een vreemdeling

(he-t land van bestemming -te onderstrepen).
1. Naam s
Voornamen voluits

2. Ge'boorteda-tum en -plaatss
5. Beroeps

4. Nationaliteits
5. Omsohrijving van zijn paspoort'

(en van de daarin voorkomende
visa), identi-fcei-tspapieren of
andere 'bescheideni

(Deze dienen raede te worden
ingezonden).
Indien hij nie-t over papieren beschikt, waaruit valt dan zijn ver-

blijf in Duitsland, Belgig/
Luxemburg, Frankrijk of Oos-benryk
en zijn 'binnenkomst ui-t die landen
op te maken?

(Eventueel foto's en vingerafdrukken mede in te zenden).
6a. Bi.1 voorgenoraen verwl. idering
naar Duitsland of Oos-benrijks

1. Plaats, datum en uur van.
illegale binnenkomst

(voor Duitsland)s in het Beneluxge'bied.s
(voor Oostenrijk)s in Nederlands
(afschrift van terzake opgemaakt

proces-verlsaal

bijvoegen.)

2. Vertolijfplaatsen en adressen in
Dui-fcsland of Oostenrijk, onmiddellijk voorafgaande aan binnenkofflst in he-b Beneluxgebied, resp.
in Nederland, met da-tums van
aankoms-b en vertrek;

(zo mogelijk tenmins-te over het
-bijdvak van e en maa,nd) .
6b. Bi,1 voorgenomen verwi,1dering naar
Belrie.

Luxeratsurs of Frankrijks

1. Plaats, datum en uur van binnen-.
komst in het Beneluxgebieds
Aan het Ministerie van Justitie

Hoofdafdeling YreeEidelingenzaken en Grenstoewaking
Raanweg 47

' s-G-ravenhage

Afschrift ter kennisneming aan de heer Procureur-Generaal,
fgd, Directeur van Poli-bie te

2.

model 2a

61)- 2, Was deze binnenkomst regelmatig
of onreg-elma-fcig ?

(in het laa-bste geval vermelden
Q.P . we.lk.e. gr.ond.en van onregelmatige 'binnenkomst sprake wass
ong'eldig'e papieren, onvoldoende
bestaansmiddelen, signalering

als ongewens-fce vreemdelirtg)
ALLEEN VOOR BELGIE OF LUXEMBURGs

(.Vragen ~z> t/m 6) . .. - Plaats,

datum en uur van binnen-

komst, in Nederlands

Was deze binnenkomst regelma-tig
of onregelmatig ?
In het laatste geval vermeldens
1 o o'p welke- gro'ndert'van ort^e'gel---- -.
matige binnenkomst sprake is .
.

(ongeldige papieren, onvoldoende bestaansmiddelen, signalering als ongewenste vreem-

doling),'
2« Indien de vreemdeling nie-t verwijderbaar is naar he-b land van
zljn herkomsts waaruit zulks is
geblekens

(bij onregelma-fcige binnenkomst afschrif-b van he-t terzake opgemaakte

proces-verbaal

bijvoegen).

Verblijfplaatsen en adressen in Belgi'6 en eventueel Luxemburg seder-t
zijn binnenkomst in he-b Beneluxgebied
met da-turns van aankomst

en vertreks

(indien het een vreemdeling-zeeman
betref-t)s
In welke haven en van welke autori-

tei-b heef-b hij toestemming gekregen
om zich aan wal te beg'even of werk
aan board van een schip -fce zoeken ?

(In he-b eerste geval vermelden van

v/elk schip hij is ach-bergebleven)
ALLEEN VOOB. FRANKRUKs

Verblijfplaatsen en adressen in Frankrijk, onmiddellijk voorafgaande aan de
binnenkoms-t in het Benelux-gebied, 'met
datums van aankoms-fc en vertreks.

(zo mogelijk tenminste over het txjdvak
van e6n maand)
a. Waar en wanneer werd. de vreemdeling

in Nederland. aange-broffen ?

la. Seder-b wanneer is hij in bewaring ?

8.

ffat verklaart hij omtrent zijn leven3loop ?

(Eventueel kan voor. de 'be.an-fcwoo.rding. .van
deze v-raag verwezen warden naar het gerela-

teerde in het bijgevoegde proces-verbaal).
Om welke reden v/ordt; zijn verblijf
ong. ewenst geacht ?.... ..

1°.
Het Hoof d van Plaatselijke Politie,

Model nr. 5.

De Brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee

te ............. <*....................

f heeft de vreemdeling(e)
10

vor&ngenoemd, alsmede vorenbedoeld paspoor-fc/iden-bi-fceitsbewijs )
, op ................. 19*' overgenomen

nr.

van de ... ... ........................ ..................... )
De Brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee

9)
VERKLARING VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

(in te vullen door de Brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee)
De aan ommezijde vermelde vreemdeling(e)

gestsld van de Duitse/Belgische

word-b heden ier beschikking

) grensau-fcoriteiten,

'Bijjsonderheden, van belang voor de grensau-fcori-fceiten van het. nabuurland
)s (zo nodig op een bijlage te vervolgen)

datum

plaats

handtekening
Overgenomens

Overgegevens

(handtekening en dienststempel)

(hand-fcekening en diens-bstempel)

(plaats en datum van overgave/ovemame)
. perforatiestrook

Naam en voornamen.

Reden van uitleiding vermelden.

Bij verwijdering naar Duitslands "Nederland" doorhalen^ bij verwijdering
naar Belgies "het Beneluxgebied." doorhalen.
4) Vermelding van het land,

5) Functie en naam van de amb-benaar belas-fc met de overbrenging.

6) Gemeente waarheen de overbreng'ing moe-t geschieden.

^) Func-bie van de amb-fcenaar, die de vreemdeling zal overnemen.
)
9)
0)
11)

Het land waarheen de uitleiding of -terugleiding zal plaatsvinden.
Hand-fcekening en s-fcempelafdruk.
Doorhalen wat niet van toepassing is.
Indien het een terugleiding op eigen gezag van he-b hoof d. van poli-bie be-

-brefts nauwkeurig vermelden het tijds-bip en de plaa-fcs van laa-bste binnenkomst
in het Beneluxgebied; de datum van aanhouding in Nederland; adressen in

Duitsland, c. q. Belgi'6 of Luxemburg, waar de vreemdeling heef-fc vertoefd? (in
geval van terugleiding naar Belgig -bevenss datum en plaa-bs van illegale fcinnen-

koms-t in Nederland)§ het in he-fc bezi-fc van de vreemdeling aange-troffen bewijsmateriaal en even-buele andere terzake dienende feiten of oms-bandigheden*
Indien het sen verwijdering na gepleegd overleg tussen de 'be-brokken Ministeries betreft kan volstaan warden met -be vermelden waaruit is gebleken dat de
vereiste toestemming tot overnarae is verleend.

Model no. 5

formaat 20 x 50 cm

ORDER TOT UITLEIDING/TERUGLEIDING
Gemeente

y-

U. C; .

*«*»*.

».

**<*».

».

iy»»

Nr.
Het Hoofd van plaatselijke poli-fcle te

Gezien de aanhouding van de vreemdeling(e)
.

geboren op

be

van beroep ............... , laatst won-ende -be
nationali-fceit ........................ ,

(blijkende uit bijgaand paspoort/iden-biteits'bewijs nr.
3C

x

afgegeven door .................. .......

'te

(die niet in he-b bezit is van enig identiteitsbewijs;

Overwegende, da-b he-b verblijf van deze vreemdeling(e)

in Nederland

ongewenst is, omdat

x

(hij/zij ...................... .. ................... ........... )
)hij/zij blijkens het hierbijgaande afschrif-b van proces-verbaal
(nr ....... zich op of omstreeks ............... 19. « op illegale

^wijze toegang -bo-t he-fc Beneluxgebied/Nederland
(komende ui t ............................

^) heeft verschaft,

4^

; ')

Gelast, dat hij/zij uit het Beneluxg-ebied/Nederland

) zal warden ver-

5)

wijderd en beveel-fc de

om bovengenoemde vreemdeling(e)

op

19».

over te

brengen naar

en hem/haar aldaar ter beschikking te s-tellen van

7^

ora door diens tussenkomst ter verwijderlng uit het Beneluxgebied/Nederland )
8.

te warden overgegeven aan de grensautoritei-ten van
Het Hoof d v&a risats'&Lyk. e-PoU.-fcie-Towmo-ecid,

9)
z. o. z.

perforaties-brook

De Brigadecomjnandant der Koninklijke 'Marechaussee

te .................

bericht, dat de vreemdeling(e)

1)

geboren op ....................... te

overeenkoms-big- uit/terug'leidingsorder nr. ... <. op .................
ui-t het Beneluxgebied/Nederland
) is verwijderd,

19.»

De Brigadeoommandan-fc der Koninklijke marechaussee,
Aan het hoofd van plaatselijke politie
te

MINISTERIE VAN JUSTIT IE
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
en Grensbewaking

' s-Grayenhage, 24 jun. 11966

Stafbureau Algemene en Juridische Zaken

Nr. AJZ 500/E-114
onderwerps Verwijdering van wederzijdse
onderdanen en vreemdelingen in Benelux-

verband (Vreemdelingencirculaire

Nr. 14/1955)

Aans H. H. Procureurs-Generaa.l,

fgd, Direc-teuren van Poli-bie;
H. H. Hoofden van plaatselijke
politie;
de Heer Commandant der Koninklijke
Marechaussee;
he-b Ministerie

van Financien

(Directs Douane- en Verbruiksbelastingen)
De circulaire van 22 juni I960 van mijn t.Q-emaLige arabtsvoorganger
onder nummer dezes, betreffende bovengenoemd. ondeOT-erp, wordt als-volgt
gewijzigds

_

_

^ _

I. He-t ges-belde onder B, betreffende verwijdering van vreemcieling'en,

niet de Belgische of de Luxembu-rgse nationalitei-fc bezi-fc-ten, v^ord-fc' als

volgt gewijzigds

A. Aan pun-fc 1 onder c wordt de volgende alinea toegevoeg'd?

Eenzelfde gedragslijn dient -te warden gevolgd ten aanzien van uit
Dui-bsland afkoms-fcige vreemdelingen die op onregelma-fcige wijze het

Beneluxgebied zijn 'binnengekomen en die rechtstreeks naar Duitsland
kunnen warden verwijderd, ook indien de grensoverschrijd-irig over
het Belgisch-Dui-bse of Luxemburgs-Dui-tse deel van de gemeensch&pB

pelijke Benelux buitengrens rae-t Duitsland heeft plaatsg. evonden.

Aan he-b slo-b van punt 2 v/ordt de volgende alinea toegevoegd;

De aandacht wordt er op gevestigd dat voor de Belgische grensautoriteiten geen verplich-fcing to-b. terugname bes-baat in geval vreemdelingen, als bedoeld in di-t punt, afkoms-big zijn ui-fc Dui-bsland en
vandaar op onregelmatige wijze van he-fc Belgisch-Duitse of Luxen:burgs-Dui-bse deel van de gera.eenschappelijke Benelux . bui-fcengrens
me-b'Duitsland het Beneluxgebied zijn binnengekomen. Zodanige vreemdelingen dienen op grand van de overeenkoms-fc me-fc de Bondsrepubliek
Duitsland rech-fcs-treeks naar. laa-fcstgenoemd land te worden verwijderd

(zie pun-t 6 par. 5a van Vreemdelingencirculaire nr. 14/1955).-

C. Aan punt 5 onder a word-fc de volgende alinea -toegevoegd;

Evenmin- bes-baa-t .een verplich-fcing to-fc -terugname indien het vreemdelingen be-breft die tevoren op onregelma-bige wijze vanu'it Dui-bsland
over het Belgisch-Duitse of Luxemtourg's-Dui-tse deel van de gemeenschap-pelijkeBenelux. 'bu-i-fcengren. sme-b Duitsland het Beneluxgebied
zijn binnengekomen en die op grond van de me-b de Bondsrepu-bliek
Duitsland gesloten overeenkoms-fc reoh-bs-breeks naar laa-bs-tgenoemd
land kunnen warden -verwijderd (zie de punten 6 en 7 van par. 5a

van Vreemdelingencirculaire nr. 14/1955).
II. He-fc gestelde onder D betreffend. e overname van personen van de Belgische (of Luxemburgse) autorlteiten, word-b als votgt gewijzigds
Aan pun_t_2 onder c wordt de volgende alinea tdegevoegds

Een verplichting tot . terugjiame, bes-fcaa-fc ech-ber nie-b indien het. vreemdelingen beiref-b die tevoren . op onregelma-bige v/ijzevanuit Dui-fcsland
over het Nederlands-Dui-tse deel van de gemeenschappelijke Benelux

bui-fcengrens met Dui-fcsland... het Benelyxg. ebied zijn binnengekomen en die
op :grond van de me-bde. Bondsrepubliek Dui-fcsland gesloten overeenkomst
door de Belgische of Luxemburgse autori-beiten rechtstreeks naar Dui-bsland kunnen warden yerwijderd (zie bijlage 10, ar-b, 5 van de overeenkomst met Duitsland).
III.De bijlage Mj de circulaire wordt opnieuw vas-tgesteld °, de teks-fc van
deze bijlage, wordt bij deze aanschrijving gevoegd.
De Minister

van Justiiie,

Namens de Minister,
He-b Hoofd van de Hoofdafdeling
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking;
Fonteijn

Bijlage bij de circulaire van de Minister van Justi-fcie inzake de
yerwijdering van wederzijdse onderdanen en vreemdelingen in

Beneluxverband (Nr. A. J. Z. 500/E. 114)

Plaatsen, aangewezen voor d'e "overgave en overname van personen aan de
Nederlands-Belgische grens.

Brigade
Koninklijke

District

Marechaussee

Marechaussee

Kapellebrug-Kemzeke

Terneuzen

Zeeland

Sluis-Westkapelle (Sohapenbrug)

Sluis

Zeeland

Sas van Gen-fc-Zelzate

Terneuzen

Zeeland

Putte-Putte (Stabroek)

Put te

Noord-Brabant.
Rayon-Wes-b

Nispen-Essen

Soosendaal

Noord-Braban-b.

Koninklijke

Rayon-West
Roosendaal-Station

Roosendaal

Noord-Braban-i

Rayon-Wes-fc
Wernhout-WuustwezeI

Zunder-b

Noord-Braban-t-

Rayon-West

Baarle-Nassau-Baarle-Hertog

Goirle

Noord-Brabant-

Rayon-West

Goirle-Poppel

Goirle

Noord-Bra'bant-

Rayon-West
Reusel-Arendonk

Valkenswaard

Noord-BrabantRayon-Oost;

Lommel-Bergeijk

Valkenswaard

Noord-Braban-bRayon-Oost

Boosteren-Maaseik

Ech-fc

LimburgRayon-Noord

Bilserbaan-Veldwezelt.

Maastrich-t-Wes-b

LimburgRayon-Zuid

Eijsden-7/ithuis-Moelingen

Eijsden

LimburgRayon-Zuid

Vise-Sta-tion

Maas-bricht-Wijk

LimburgRayon-Zuid

Maastricht-Station

Maastrich-t-Wijk

LimburgEayon-Zuid

