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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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Voor toeristen die zelfstandig in de kosten van hun verblijfen

onderdak (in een hotel of daarmee gelijkte stellen inrichting) hier

te lande moeten voorzien geldt in het algemeen als uitgangspunt dat

zijover een bedrag van tenminste f 25.- per persoon per dag moeten

kunnen besohikken.

Het voorschrift dat een Nederland binnenreizende vreemdeling moet

kunnen beschikken over voldoende middelen van bestaan vindt mede

zijn grond in de overweging dat moet worden voorkomen dat armlas-

tige vreemdelingen in Nederland gaan rondzwerven.ln dit verband

verdienen groepen woonwagenbewoners en minderjarigen speciale aan-

dacht.Wat deze laatsten betreft dient in daarvoor in aanmerking

komende gevallen à propos van de controle op middelen van bestaan

tevens te worden nagegaan of zij met toestemming van ouders of

voogden op reis zijn.

Ook controle aan de hand van het Opsporingsregister,het Opsporingsblad

of andere signaleringen, vindt - behoudens afwijkende instructies in

speciale gevallen - plaats indien zulks, gelet op de nationaliteit,

het beroep,het voorkomen o.r de wijze van optreden van de grens pas sant

naar het oordeel van de aan de doorlaatpost dienstdoende ambtenaar

wenselijk is te achten (zie Deel I,onder B V,van de Benelux Verzame-

ling Voorschriften).

Voor wat betreft de aard van de signaleringen,en de bij het aantref-

fen van een gesignaleerde vreemdeling te volgen gedragslijn,zij verwe-

zen naar Deel C,Hoofdstuk II,onder "signaleringen"van deze circu-

laire.

Voor wat betreft de gedragslijn,welke moet worden gevolgd ten aan-

zien van vreemdelingen aan wie het krachtens een der bepalingen

van de artt. 9 en 10 Vw is toegestaan in Nederland te verblijven

alsmede ten aanzien van diplomatieke ambten~ren en andere gepri-

vilegieerde personen, zie Deel C, Hoofdstuk 11, alsmede Deel G,

onder " van deze circulaire.

Voor de te volgen gedragslijn ten aanzien van vreemdelingen van wie

verondersteld wordt dat zijhier te lande ongewenste politieke activi-

teit zullen bedrijven, zie Deel H, onder 4, 'Punt 5, van deze

circulaire.

- Hoofdstuk -
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