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Hoofdstuk 11. Aanwijzin~ van de a~btenarent belast met de

grensbewakint9:zbevoep:dhed~n-:van_die ambtenaren

Krachtens art. 3, tweede lid, Vw zijn bij art. 20 Vb de ambte-

naren der Koninklijke Marechaussee, de acbtenaren der invoer-

rechten en accijnzen en de ambtenaren der gemeentepolitie te

Rotterdam aangewezen als ambtenaren, belast Det de grensbewaking.

Welke van deze categorieän van ambtenaren cet de bediening van

de doorlaatposten is belast is, ter uitvoering van art. 21,

tweede lid, Vb, voor elke doorlaatpost afzonderlijk bepaald in

art. 2, tweede lid, juncto bijlage 1, VV. Tijdelijke doorlaat-

posten zullen in de regel bediend worden door d~ ambtenaren der

Koninklijke Marechaussee, in bepaalde gevallen kunnen zij echter

ook door ambtenaren der invoerrechten en accijnzen ~orden be~nd

(art. 3, tweede li~, VV).

Krachtens art. 44, derde li4, Vw zijn de ambtena~en, belast

m~t de grensbewaking, bevoegd tot het opsporen van feiten,

welke in het eerste lid van dat artikel strafbaar zijn gesteld.

Voor de bevoegdheden welke de met de grensbewaking belaste

ambtenaren; die een samengevoegde doorlaatpost bedienen, op

Duits gebied hebben, zij verwezen na~r de in~oud van de op

;0 mei 1958 te 's-Gravenhage gesloten overeenkonst tussen het

Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland nopens

de samenvoeging van de grenscontrole en de instelling van ge-

rneenachappelijke spoorwegstations of van grensaflosstations aan

de Nederlands-Duitse grens (~. 1958, nr. 81), waarvan de in

dit opzicht van belang zijnde bepalingen, voorzien van een korte

toelichting, zijn opgenomen in bijlage B 1 bij deze circulaire.

Voor wat betreft de bevoegdheden van de ambtenaren, belast met

de grensbewaking, zijn voorts nog van grote betekenis de volgen-

de bepalingen:

art. 19 Vw (het staande houden, en overbrengen naar een

plaats van verhoor, van vreemdelingen),

art. 20 Vw juncto de artt. 75 Vb en 10-15 VV (het stellen

van aantekeningen in, en het tijdelijk in bewaring nemen van

reis- en identiteitspapieren van vreemdelingen).

art. 23, vijfde lid, Vw, juncto art. 48 VV (uitzetting

van vreemdelingen).
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Op deze bepalingen wordt een nadere toelichting gegeven in de desbe-

treffende delen van deze circulaire.

Hoofdstuk 111. Wijze van uitoefening van de grensbewakingstaak

Aan de buitengrenzen van het Beneluxgebied wordt de controle op het

bezit van de vereiste grensQverschrijdingsdocumenten uitgeoefend op de

wijze,voorgeschreven in Deel I, onder B I, van de Benelux Verzame-

ling Voorschriften,d.w.z. dat inzage van reisdocumenten wordt gevor-

derd van alle vreemdelin~en die via doorlaatposten in- of uitreizen,

met dien verstande dat deze controle op zodanige wijze aan de omstan-

digheden moet worden aangepast dat stagnaties bij grote drukte van het

verkeer worden vermeden (zie in dit verband ook art. 23 Vb).

Onder hetzelfde voorbehoud wordt van Nederlanders die langs doorlaat-

posten in-of uitreizen inzage van de in hun bezit zijnde reis- of iden-

titeitspapieren gevraagd (zie art.25 Vb).Voor wat betreft de afstem-

peling van ,en het stellen van aantekeningen in documenten voor grens-

overschrijding van vreemdelingen:zie de artt. 10-14 VV en de in Deel B,

Hoofdstuk VII ,van deze circulaire op die artikelen gegeven toelich-

ting.

De controle op het bezit van voldoende middelen, als bedoeld in art.

8,eerste lid,aanhef en onder ~, Vw., wordt ten aanzien. van vreem-

delingen die over de buitengrenzen van de Benelux inrei~en steek-

proefsgewijze uitgeoefend op de wijze, voorgeschreven in Deel I, onder

B IV (blz. 1-17) van de Benelux Verzameling Voorschriften (zie ook

art. 23, eerste lid, aanhef en. onder ~, Vb).In deze Verzameling

wordt tevens aangeduid op welke gegevens en omstandigheden de ambte-

naar belast met de grensbewakiDg acht moet slaan bij de beoordeling

van de vraag of de vreemdéling in het bezit is van voldoende middelen

en welkè categorieën van vreemdelingen niet aan de controle op het

bezit van bestaansmiddelen dienen te worden onderworpen (zie Deel I,

onder A II,blz. 1-4; 5 en 6, van de Verzameling).

Aangezien bijde bepaling van de vraag of over voldoende middelen

van bestaan wordt beschikt rekening moet worden gehouden met aller-

lei factoren en omstandigheden welke van geval tot geval kunnen

versohilIen, kunnen hieromtrent bezwaarlijk vaste maatstaven worden

aangegeven. Dit zou trouwens onvermijdelijk leiden tot starheid bij de

.toepassing van de terzake geldende voorschriften, terwijl op dit stuk,

juist een grote mate van soepelheid vereist is.

8e wijziging Vc.
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