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1~ van het vertrek van het schip naar het buitenl~nd Qoet

tijdig vóór dit vertrek kennis worden gegeven ~nn het

hoofd van de doorlaatpost ter plaatse indien:

~. het voornemen bestaat een buitenlandse haven aan te doen;

R. zich personen aan boord bevinden die niet de Nederlandse

nationaliteit bezitten, of

~. zich personen aan boord bevinden die niet tot de beDan-

2~
ning van het schip behoren.

bij binnenkoQst in Nederland moet zo spoedig mogelijk aan

het hoofd van de doorlaatpost ter plaatse waar het schip

aanlegt een kennisgeving worden gedaan indien:

~. het schip een buitenlandse haven heeft aangedaan zonder

dat daarvan bij vertrek uit Nederland kennis was gege-

ven overeenkomstig het vermelde onder 1~;

R. zich personen aan boord bevinden die niet de Nederlandse

nationaliteit bezitten, of

~. zich personen aan boord bevinden die niet tot de bem3n-

3~
ning v~n het schip behoren.

het doen van de kennisgeving, als bedoeld onder 1~ en 2~

behoort te geschieden Det inachtneoing van de aanwijzingen,

gegeven door het hoofd van de desbetreffende doorlaatpost.

Hoofdstuk VI. Personencontrole in de kanaalzone Gent-Terneuzen

Voor de personencontrole ten aanzien van opvarenden van zee-

schepen die de knnaalzone Gent-Terneuzen bevaren is in Benelux-

verband de volgende regeling getroffen:

~. Het havengebied Gent-Terneuzen, vet inbegrip van het

kanaal, wordt bes-ahouwd als buitengrens van het Benelux-

gebied.

Voor de opvarenden van zeeschepen, welke dit havengebied

aandoen, is overeenkomstig onderstaande bepalingen een

Benelux-personencontrole in de zin van de Overeenkoost van

11 april 1960 inzake de verlegging van de personencontrole

naar de buitengrenzen van het ~enëlüx~gebied (Trb. 1960,

40) ingesteld.

R. Ten aanzien van schepen, die rechtstreeks uit open zee naar

Belgisch gebied varen en ten aanzien van schepen, die recht-

streeks uit Belgisch gebied naar open zee varen, geschiedt

- de -
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de personencontrole vanwege de l!aterschout te Gent.

De Waterschout te Gent treedt in deze gevallen derhalve

op als hoofd van de Benelux-doorlaatpost Gent-Terneuzen

(ambulant).

~. Ten aanzien van schepen die niet of anders dan rechtstreeks

uit open zee naar Belgisch gebied varen, en ten aanzien v~n

schepen die niet of anders dan rechtstreeks uit Belgisch

gebied naar op~n zee varen, geschiedt de personencontrole

vanwege de Koninklijke Marechaussee te Terneuzen.

De daartoe aangewezen acbtenanr der Konink~ijke Marechaus-

see te Terneuzen treedt in deze gevallen derhalve op als

hoofd van de Benelux-doorlaatpost Gent-Terneuzen (aebulant~~)

~. Een schip wordt voor de toepassing van deze regeling geacht

rechtstreeks uit open zee naar Belgisch gebied, c.q. uit

Belgisch gebied naar open zee te varen, indien op Nederlands

gebied generlei personenverkeer Det de wal plaatsvindt.

De d~strictsco~andant der Koninklijke Marechaussee te

Terneuzen en de Waterschout te Gent hebben t~r verzekering

van G'.'Ilgoede samenwerking met het oog op de uitvoerine- Ü8r

Benelux-personencontrole op de opvarenden van z00sch8pon

Gen regeling getroffen, waarvan de tekst is opg&~ocen in

bijlage B 2 bij deze circulaire.

In verband eet bovenstaande regeling zij nog verwezen naar

art. 6, vierde lid, onder b 2~, en art. 9, eerste lid, onder
e

b 2-, VV.

Hoofdstuk VII. Het stellen van aantekeninKen in docUDenton

voor grensoverschrijding

Art. 75 Vb geeft een limitatieve opsocming van de ~ant~keningen,

welke door de ~lbtenaren, belast met de grens bewaking in de

reis- en identiteitspapieren van vreemdelingen Dogen worden

- C'c2teld -

~) De gezagvoerders van schepen die anders dan rechtstreeks uit
Belgisch gebied naar open zee varen. behoeven derhalve vP~ hun
vertrek geen kennis te geven aan het Waterschoutsacbt te Gent




