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Hoofdstuk IV. Doorlaatposten

Ingevolge art. 21, eerste lid, Vb worden doorlaatposten ingesteld.

Bij art. 2, eerste lid, juncto bijlage 1, kolom A, VV worden

de plaatsen aangewezen waar deze doorlaatposten zijn gevestigd.

Aan de zuidgrens zijn geen doorlaatposten aangewezen, zulks

ingevolge de overeenkomst van 11 april 1960 inzake de verleg-

ging van de personencontrole naar de buitengrenzen van het

Beneluxgebied. In de kolommen B en C van bijlage 1 VV is bij

elke doorlaatpost aangegeven door welke ambtenaren die doorlaat-

post wordt bediend, onderscheidenlijk gedurende welke tijden

deze voor het in- en uitreizen van personen is opengesteld

(art. 2, juncto bijlage 1, VV strekt tot uitvoering van art. 21,

tweede en derde lid, Vb).

Krachtens art. 21, vierde lid, Vb kunnen met het oog op bijzon-

dere omstandigheden tijdelijke doorlaatposten worden ingesteld;

hiertoe kan bijvoorbeeld aanleiding bestaan met het oog op de

landing van zweefvliegtuigen of andere incidentele gebeurtenis-

sen. Tijdelijke doorlaatposten zijn gedurende de tijd dat zij" zijn

opengesteld te beschouwen als een gewone doorl~atpost. Bevoegd

tot het instellen van tijdelijke doorlaatposten is de Commandant

der Koninklijke Marechaussee (art. 21, vierde lid, Yb, juncto art. 3,

eerste lid, VV). In de regel zullen tijdelijke doorlaatposten worden

bediend door ambtenaren der Koninklijke Marechaussee; om redenen

van doelmatigheid kan de Commandant der Koninklijke Marechaussee

echter, in overeenstemming met de bevoegde Directeur der rijks-

belastingen, bepalen dat de bediening geschiedt door ambtenaren

der invoerrechten en accijnzen. Maakt de Commandant der

Koninklijke Marechaussee gebruik van zijn bevoegdheid om
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tijdelijke doorlaatposten in te stellen, dan geeft, hij hiervan

zo spoedig ~ogelijk bericht aan de Minister van Justitie en,

voor zover nodig, aan de bevoegde Directeur der rijksbelastingen.

Voor de samenvoeging van. grenscontrole op grond van de desbe-

treffende overeenkoDst met Duitsland: zie bijlage B 1 bij deze

circulaire.

Hoofdstuk V. Verplichtingen \l~araan personen bij grensover-

schrijding zijn on~erworpen

In de artt. 22-32 Vb zijn de verplichtingen neergelegd waar~an

personen bij grensoverschrijding zijn onderworpen. Zij strekken

tot uitvoering van art. 3, eerste lid, onder b, Vwo Het niet

voldóen aan deze verplichtingen is strafbaar gestéll bij arti-

kel.44, eerste lid, Vwo

De in art. 22, eerste lid, Yb neergelegde verplichting om zich

bij het Nederland in- eriuitreizen langs een - voor het verkeer

geopende - doorlaatpost te begeven geldt alleen voor vreemde-

lingen. Nederlanders zijn derhalve niet aan deze verplichting

onderworpen.

Vreendelingen zijn eveneens verplicht zich nnn de doorlaatpost

te v8rvocgen bij een aEbtenaar, belast met de grensbewaking.

i~an loze verplichting knn geacht worden te zijn voldaan wanneer,

in tijden van grote Jrukte, de a~btenaar, zonder controle te

hubben uitgeoefend, aan de vreecdeling een teken geeft om zijn

weg te vervolgen. De verplichtinb tot het zich vervoegen bij een

gr~nsbewakingsnDbtenaar is mede opgcnOlJen teneinde vreeodelingen

die, verborgen in een auto of schip, tersluiks l~ngs een door-

laatpost trachten te gaan strafbaar te stellen. Bovendien rust

op de bestuurders van voertuigen en op de ~ez~gvoerdersvan

schepE:n de verplichting om.eigener beueging aan t~egrensbcwa-

kings::u:-.btonaarmededeling te doen vc.n de aam1ezigheid in hun

voertuig of schip van vreeDdelingen, ten aanzien van wie zij

wet~n of redelijkorwijs kunnen verDoeden dat d~ze zich aan de

grenscontrol~ trachten te onttrekken (zie nrt. 26, eerste lid,

aanhef en onder ~, alscede art. 27 Yb).
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