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BijleRe B 2 bij de Vreemdelin~encirculaire

SamenwerkinR tussen de Koninklijke Mareohaussee te Terneuzen

en het Waterschoutsambt te Gent met betrekkin~ tot de uitvoering

van de personencontrole OP opvarenden van zeeschepen die de

kanaalzQ~e g~nt-T~rneuzen bevar~n.

ä. Ten aanzien van schepen die anders dan rechtstreeks uit open

zee naar Be~gisch gebied varen wordt door de controlerende

ambtenaar der Koninklijke Marechaussee te Terneuzen aan de

gezagvoerder ~en gesloten omslag overhandigd waarin zich de

bij de Koninklijke "Marechaussee te Terneuzen ingeleverde exem-

plaren van de gecontroleerde bemannings- en passagierslijst

bevinden. Op deze o~slag wordt een stempel aangebracht waar-

uit blijkt dat de controle te Terneuzen is geschied. Vanwege

de Waterschout te Gent wordt bedoelde omslag in ontvangst

g~nomen als bewijs van vrijstelling van inreiscontrole te

Gent.

~. Ten aanzien van schepen die rechtstreeks uit Belgisch gebied

naar open zee vertrekken wordt" door het Waterschoutsambt te

Gent aan de gezagvoerder een gesloten omslag overhandigd

waarin zich de exemplaren van de gecontroleerde bemannings-

en passagierslijst bevinden. Vanwege de Koninklijke Marech~us-

see te Terneuzen wordt bedoelde omslag in ontvangst genomen

als bewijs Ván vrijstelling van uitreiscontrole te Terneuzen.

~. Het Waterschoutsambt te Gent en de Koninklijke Marechaussee

te Terneuzen dragen er zorg voor dat beide diensten uiteinde-

lijk over een exemplaar van de bemannings- en passagiers-

lijsten beschikken.

!. Teneinde kosten te besparen blijven de vierkante datum-

stempels van beide uitvoerende diensten, n.l. het Water-

schoutsambt te Gent en de Koninklijke Marechaussee te

Terneuzen, in gebruik.

De tekst van het doorlaatstempel luidt als volgts
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Ter onderscheiding worden de stempels, in gebruik bij de

Koninklijke Marechaussee, voorzien van ONEVEN nummers (vanaf

1, 3 enz.), terwijl de stempels, in gebruik bij het Water-

schoutsambt te Gent, worden voorzien van EVEN nummers (vanaf

2, 4 enz.).

.~. In afwachting van het totstandkomen van een unificatie van

de bemanningslijsten wordt door beide diensten genoegen ge-

nomen met de thans in België en Nederland in gebruik zijnde

lijsten. Aan de gezagvoerders zal een folder worden verstrekt

waarin de voor het havengebied Gent-Terneuzen geldende voor-

schriften zijn opgenomen.

l. Passagiers die in het bezit zijn van een voor binnenkomst in

het Beneluxgebied geldig reisdocument en die voorkomen op een

door de Koninklijke Marechaussee te Terneuzen gecontroleerde

passagierslijst, mogen zich ook in België vrij van boord be-

geven. Indien echter op de passagierslijst staat aangetekend

dat.aan een passagier de toegang tot Nederland is geweigerd,

stelt het Waterschoutsambt te Gent zich in verbinding met de

Koninklijke Marechaussee te Terneuzen, teneinde - uiteraard

vertrouwelijk - de reden van weigering te vernemen. Indien

zulk een vreemdeling toestemming krijgt in Belgi~ van boord

te gaan, wordt hem vanwege het Waterschoutsambt te Gent uit-

drukkelijk medegedeeld dat het hem niet is toegestaan zich

zonder voorafgaande toestemming van de bevoegde Nederlandse

autoriteiten naar Nederland te begeven. Op overeenkomstige

wijze wo~dt gehandeld ten aanzien van passagiers, die door

de Waterschout te Gent zijn gecontroleerd.

g. Omtrent eventuele visumverlening aan passagiers van zeesche-

pen die behoren tot een der categorieën van personen, bedoeld

in de Bijlage bij Deel 1 van de Benelux Verzameling Voor-

schriften, plegen het Waterschoutsambt te Gent en de Konink-

lijke Marechaussee te Terneuzen, alvorens contact op te nemen

met de nationale visadiens~~l1, zo nodig overleg met elkaar.

!.:]!. 1. Opgemerkt zij nog, dat de regeling inzake de bewegings-

vrijheid van passagierende zeelieden voor wat het

havengebied Gent-Terneuzen betreft aldus dient te wor-

den geinterpreteerd, dat de bemanningsleden van zich in

- dit -
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dit gebied bevindende zeeschepen, voor wie het be-

paalde in artikel 44, eerste lid, Vb geldt, zich

oogen ophouden in het gehele havengebied Gent-Terneuzen

(dus zowel op Belgisch als op Nederlands gebied) en in

de aan dit gebied grenzende gemeenten.

2. Geen grensbewaking wordt uitgeoefend ten aanzien van

opvarenden van schepen die via de Westerschelde recht-

streeks uit open zee naar Antwerpen of omgekeerd varen.


