
die bestemd is om uit het Beneluxgebied te worden verwijderd. 

Omtrent de tekst van de te stellen aantekening zie de artt. 

14, tweede lid, en 45, vijfde lid, W. 
In gevallen, waarin twijfel bestaat of een anntekening nls 

vorenbedoeld in het reispapier van de vreemdeling sarc aan te 

brengen, kan - eventueel op de wijze, voorgeschreven in Deel H, 
onder 1, van deze circulaire - contact opgenonen worden net de 
hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Crensbewaking van het rninia- 

terie vnn Justitie. 

Hoofdstuk X111 - Vei*ni,jderin~ van wederzijdse onderdanen en 
vreemdelingen in Benelux-verband 

De in dit Hoofdstuk vermelde regeling omtrent overgave en over- 

n m e  vnn ongewenste personen werd - m e i <  ten uitvoering van ar- 

tikel 9 van de overeenkomst inzake de verlegging van de perso- 
nencontrole naar de buitengrenzen van het Beneluxgebied (~rb. 

1960, 40) in Beneluxverband vastgesteld, Ueel V van de Benelux 
Verzameling Voorschriften heeft mede op deze naterie betrekking. 

B, Verwijdering van Belgische en Luxemburgse onderdanen 

Belgen en Luxemburgers mogen nimmer tegen hun wil uit het 

Beneluxgebied worden verwijderd. In de regel dienen zij - met 
toepassing van het bepaalde in art, 24 Vw - in staat te worden 
gesteld om eigener beweging het land te verlaten. Slechts in- 

dien daervoor bijzondere redenen aanwezig zijn vindt hun uit- 

zetting plaats door middel van overgave aan de Belgische grens-  

autoriteiten. Als gronden voor zodanige uitzetting kunnen onder 

meer worden beschouwd het zich bij herhalinq schuldig maken nar, 

overtreding van de vreemdelingen- of grensbewnkingsvoorschriften 

of het in ernsti~e mate gevaar opleveren voor de openbare rust, 

de openbare orde of de nationale veiligheid dan wel het niet 

beschikken over bescheiden, waaruit het bezit van de Belgische 

of de Luxemburgse nationcliteit voldoende blijkt (het niet be- 

schikken over voldoende middelen van bestaan levert op zich 

t.a.v. een Belg of een Luxemburger geen grond voor verwijdering 

- binnen - 



binnen de zgn. vrije termijn op - zie de artt. 92 en 93 Vb), 

Als documenten op grond waarvan het bezit van de Belgische c.q. 

de Luxemburgse nationaliteit blijkt, kunnen in elk gevnl worden 

beschouwd de documenten voor grensoverschrijding, mznrmede 

Belgen of Luxemburgers toegang tot Nederland hebben (zie bijluge 

ja, W, onder België en Luxemburg); een Belgisch of een 

Luxemburgs paspoort waarvan de geldigheidsduur sedert meer dan 

vijf jaar is verstreken; een Itcertificat de nationelit6I1 

(nationaliteitsbewijs), vermeldende dat de houder de Belgische 

of de Luxemburgse nationaliteit bezit of een afschrift van een 

akte van de burgerlijke stand, wanruit blijkt dat de houder de 

Belgische nationaliteit verkregen heeft. 

Ten aanzien van de uitzetting van Belgische of Luxemburgse 

onderdanen geldt overigens dezelfde procedure als voor de uit- 

zetting van andere vreemdelingen naar België (zie hieronder), 

Indien er naar het oordeel van een hoofd van plaatselijke poli- 

tie of van een districts- of brigadecommandant der Koninklijke 

Marechaussee aanleiding bestaat, aan de Belgische autoriteiten 

te verzoeken, een te verwijderen Luxemburger over te nemen ten- 

einde deze - ter overgave aan de Luxemburgse autoriteiten - 
onder geleide door Belgisch grondgebied te brengen, dient 

eerstbedoelde autoriteit zich steeds - zonodig op de wijze, 
voorgeschreven in Deel H, onder 1,  van deze circulaire - in 
verbinding te stellen met de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken 

en Grensbewaking van het ministerie van Justitie, opdat vanwege 

het ministerie terzake overleg met de Benelux-partners kan wor- 

den gepleegd, 

Personen ten aanzien van wie uit een door de Belgische of 

Luxemburgse autoriteiten ingesteld onderzoek is gebleken, dat 

zij op het tijdstip van hun verwijdering uit Nederland niet de 

Belgische respectievelijk de Luxemburgse nationaliteit bezaten, 

dienen te worden teruggenomen, tenzij er uiteraard voor België 

of Luxemburg uit anderen hoofde een verplichting tot overname 

bestaat. 

- terugzending - 



terugzending van 
Belgische min- 
der jarigen 

Ingevolge notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische 

Regering, welke op 21 juli 1913 te Brussel plaats vond, geldt 

een speciale regeling met betrekking tot de terugleiding van 

minderjarigen, die zich aan het wettig over hen gestelde gezag 

hebben onttrokken. De tekst van deze nots's is cpgenomen in 

het Staatsblad van 14 oktober 191Jj nr. 371. Omtrent de terug- 
zending wordt - ingevolge deze regelïng - vooraf overleg ge- 
pleegd tussen de bevoegde Belgische en Nederlandse justitie- 

autoriteiten. Belgische minderjarigen, tot mier terugzending 

wordt besloten, behoren dan te worden overgegeven aan de com- 

nandant van een der gendarmerie-brigades te Esschen, Lanaeken 

of Visé. '17ordt de vorenbedoelde procedure niet gevolgd, dan kan 

de overgave van Belgische minderjarigen plaats vinden overeen- 

komstig de in Benelux-verband getroffen regeling. 

C. Verwijderina van vreemdelingen, dia niet de Belgische of de 

Luxemburgse nationaliteit bezitten 

hoofdregels 
betreffende de 
verwijdering 

a. Verwijdering van vreemdelingen, die niet de Belgische of 

Luxemburgse nationaliteit bezitten, naar België of Luxemburg, 

mag uitsluitend plaats vinden door middel van uitzetting, 

met overgave van de Belgische grensautoriteiten. De ambte- 

naren,belast met het toezioht op vreemdelingen of met de 

grensbewaking mogen op generlei wijze in de hand werken, dat 

te verwijderen vreemdelingen zich zonder goedvinden of nede- 

weten van de Belgische of de Luxemburgse autoriteiten naar 

België of naar Luxemburg begeven. 

b. De overgave en overname van personen aan de Nederlnnds- 

Belgische grens geschiedt op een der in bijlage E 2 bij deze 

circulaire aangeduide plaatsen. 

c. Behalve in de gevallen, waarin voor België of Luxemburg een - 
verplichting tot overname bestaat (zie hieronder), of door 

de Belgische c.q. de Luxemburgse autoriteiten uitdrukkelijk 

toestemming tot de toelating van de betrokkene tot hun ge- 

bied is verleend, dienen vreemdelingen aan wie geen verblijf 

of verder verblijf in Nederland is toegestaan, steeds zoveel 

mogelijk naar derde landen te worden verwijderd. 

- d. - 



d. Vreemdelingen van Duitse nationaliteit behoren in daarvoor in - 
aannerking komende gevallen steeds naar Duitsland te worden 

verwijderd; eenzelfde gedragslijn moet worden gevolgd ten 

aanzien van uit Duitsland afkomstige vreemdelingen die op 

onregelmatige wijze het Bencluxgebied zijn binnengekomen en 

die rechtstreeks naar Duitslnnd kunnen worden verwijderd 

(zie hieronder, Hoofdstuk X I V 9 ,  ook al heeft de grcnsover- 

schrijding plnatsgevonden over het Belgisch-Duitse of het 

Luxemburgs-Duitse deel. van de gemeenschappelijke Benelux- 

buitengrene met Duitsland. 

e. Vreemdelingen aan wie hier te lande een vergunning tot ver- - 
blijf werd verleend, kunnen na het verstrijken van de geldig- 

heidsduur, of na de intrekking, van die vergunning alleen 

dan nog naar Belgiî? of Luxemburg worden verwijderd, indien 

zij houder zijn van een Belgisch of Luxemburgs document, op 

grond waarvan hun terugkeer naar een dezer landen nog genanr- 

borgd . is. 

Te denken valt in dit verband onder meer aan een in Belgik! 

of in Luxemburg gevestigde staatloze, die houder is van een 

geldige Belgische of Luxemburgse identiteitskaart voor ,?reom- 

delingen en aan wie binnen de geldigheidsduur van :.i:! Cocu- 

ment - bijv. met het oog op studie - een vergunning tot ver- 
blijf werd verleend, 

f. Ten aanzien van vreendelingen die zich overeenkomstig art. - 
6, tweede lid, of art. 22, derde lid, Vm op vluchtelingschap 
beroepen mc.a+ rteeds worden gehandeld op de wijze, aange- 

geven in OE t ' ,  onder 2, van deze circulaire. 
middellijke Vreemdelingen die venuit België ons land zijn binncngekoncn, 
itzetting naar zonder te voldoen ann de voor het hebben van toegang tot 

, .'elgil+ - 
Nederland gestelde vereisten (zie artt. 6, eerste lid, en 8-10 
VW) en die binnen twee weken na hun binnenkomst zijn aangetrof - 
fen, worden door de Belgische grensautoriteiten teruggenomen, 

zonder dat daartoe de tussenkomst van de wederzijdse ministeries 

van Justitie is vereist. Beslissend is hier het tijdstip van 

aanhouding1 de overgave zelve kan eventueel ook op een later 

tijdstip plaats vinden, bijv. indien tegen de betrokkene eerst  

een strafrechtelijk onderzoek noet worden ingesteld, of indien 

- diens - 



diens gezondheidstoestand aan een onmiddellijke uitzetting in 

de weg staat. 

Doen zich bijzondere onstandigheden voor dan dient de uitzettin, 

van illegale grensoverschrijders, als vorenbedoeld, uiterap-rd 

steeds onverwijld te geschieden. Behoort de vreemdeling tot een 

, der categorieSn, genoemd in art. 20,fke~d-e lid, onder en on- 

der 2-f, W, dan dient ten spoedigste - bij voorkeur op dc 
wijze, voorgeschreven in Dec1 H, onder 1, van deze circulaire - 
contzct t2 worden opgenomen net de hoofdafdeling Vreendelingen- 

zaken en Grensbewnking vcn het ministerie van Justitie, tfnein- 

de t z  vernEnen of de ingevolge art. 48, eerste lid, W vereiste 
last tot uitzetting wordt verstrekt. 

Is de vreendeling door een met de grensbewaking belaste mbte- 

near aangetroffen in een der in bijlage E 1 ,  onder 11, van dcze 

circulaire aangeduide gemeenten, dan kan de uitzetting zonder 

tussenkonst van het hoofd van plaatselijke politie der geneente 

vnn aanhouding plaats vinden en wordt de vreemdeling zo spoedig 

nogelijk aan een bevoegde Belgische grensautoriteit overgegeven 

(zie hierboven, Hoofdstuk VI, alsnede bijlage E 2 bij deze cir- 

culaire). In deze gevallen moet voor de overgave gebruik morden 

geriaakt van een "verklaring van ter beschikkingstelling" in 

duplo, ingericht overeenkomstig het model, opgenonen in bijlage 

E 3 bij deae circulaire. Edn exemplaar daarvan wordt aan de 
Belgische autoriteit, die de vreendeling overneemt, overhandigd 

en het andere exemplaar wordt, nadat dit mede door deze autori- 

teit is ondertekend, nls bewijs vrin de overname behouden door 

de anbtenanr, die de vreendeling heeft uitgezet, Bij de over- 

gave moeten steeds alle beschikbare bescheiden worden overge- 

lega, manruit k m  blijken dat de vreemdeling op illegale wijze 

ons land is binnengekomen (zie in dit verband mede art, 1 5 ,  

aaniief en onder b, VV). 
In de overige gevallen geschiedt de uitzetting steeds vanwege 

hat hoofd vcn plaatselijke politie der gemeente waar de vreen- 

deling is aangetroffen en wel door tussenkonst van een der 

dL?arvoor aangewezen brigadecomnandanten der Koninklijke 

ItIarechnussee (zie bijlage E 2 bij deze circulaire), net gebruik- 

making van een 'Iopdracht tot overgave aan buitenlandse grens- 

autoriteiten", in drievoud,ingericht overeenkomstig het model, 

- opgenomen - 



opgenomen in bijlage E 4 bij deze circulaire. 
Daarbij dienen steeds te worden overgelegd een nfschrift van 

het terzake van de illegale grensoverschrijding opgenaakte 

proces-verbaal of rapport, alsmede - zoveel mogelijk - alla in 
het bezit van de vreemdeling aangatroffen voorwerpen of be- 

scheiden, nanruit kan blijken dat er van illegale binnenkonst 

vanuit België of Luxemburg sprake is (zie mede net het oog hier- 

op di artt. 15, aanhef en onder b, en 46, eerste lid, aanhef en 
onder cl, W). Een exemplaar van het vorenbedoelde fornulicr 
wordt door de bctrokken brigadeconnandant op de daarvoor be- 

stende plaats ondertekend en terstond wederom ter hand gesteld 

ven de anbtenner, die de vreendeling heeft overgebrncht. De twec 

overige exemplaren worden door de brigadeconnandant gebruikt 

als verklaring van ter beschikkingstelling van de vreendeling 

aan de Belgische grensautoriteiten. Daartoe wordt één exenplacr 

van het formulier, nadat de daaraan gehechte perforatiestrook 

is verwijderd, als verklaring vcn ter beschikkingstelling 

overhandigd aan de autoriteit die de vreendeling overneemtf 

het andere exenplaar dient ter ondertekening aan deze autori- 

teit te worden voorgelegd, waarna het - als bewijs van de over- 
nane - door de brigadeconnandant behouden wordt. 
Overigens ziet de districtscomandant der Koninklijke Marechaus- 

see via wiens bewakingsgebied vreemdelingen net overgave ncn de 

Belgische grensautoriteiten worden uitgezet, erop toe dnt de 

overgave zo snel nogelijk en met inachtneming van de terzake 

gegeven voorschriften plaats vindt. Is hij van oordeel dnt de 

uitzetting in strijd zou zijn net het bepaalde in deze circu- 

laire, dan stelt hij zich aanstonds op de wijze, voorgeschreven 

in Deel H, onder 1, van deze circulaire in verbinding net de 

hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het ninia- 

terie van Justitie, teneinde te vernemen hoe dient te worden 

gehandeld. Door de hoofden van plaatselijke politie ware, in 

daarvoor naar hun oordecl in aanmerking komende gevallen, te- 

voren omtrent de uitzetting van de vreendeling overleg te ple- 

gen net de bctrokken districtsconnandant. 

Wordt de overname door de Belgische grensautoriteiten geweigerd, 

dan dient de desbetreffende brigadeconnandant der Koninklijke 



Marechaussee daarvan aanstonds op de wijze, voorgeschreven in Deel 

H, onder 1, van deze c i rcula i re  kennis te geven aan de hoofdafdeling 

Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het minis ter ie  van Justitie, 

teneinde t e  vernemen hoe moet worden gehandeld. Wordt opdracht gege- 

van de vreemdeling (wederom) t e r  beschikking van het betrokken hoofd 

van plaatselijke politie te s t enen ,  dan dient deze terzake zo spoedig mo-  

gelijk een  uitvoerig rapport uit t e  brengen aan het ministerie van Justi t ie 

(hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Gransbewaking), voorzien van 

zijn advies omtrent de vraag of de verwijdering van de vreemdeling uit 

ons land alsnog ware te bewerkstelligen c. q. aan welke speicale maat-  

regelen van toezicht hij  ware te onderwerpen. Een afschrift van het r ap-  

port zendt het hoofd van plaatselijke politie toe aan de bevoegde procu- 

reur-generaal ,  fgd. d i recteur  van politie. 

De Belgische autoriteiten kunnen door hen overgenomen vreemdelingen 

a ls  vorenbedoeld nog binnen een termijn  van d r i e  maanden, te rekenen 

van de datum van overgave, teruggeven, indien uit een door hen inge- 

steld onderzoek i s  gebleken, dat niet aan de voorwaarden van overname 

was voldaan (voor de in zodanig geval te volgen gedragslijn, zie hieron- 

de r  sub E).  

De aandacht wordt erop gevestigd dat voor de Belgische grensautoritei-  

ten geen verplichting tot overname bestaat in geval vreemdelingen, a l s  

bovenbedoeld, afkomstig zijn uit Duitsland en vandaar op onregelmatige 

wijze over het Belgisch-Duitse of Luxemburgs-Duitse deel van de ge- 

meenschappelijke Benelux-buitengrens met Duitsland, het Beneluxge- 

bied zijn binnengekomen. Zodanige vreemdelingen dienen op de voorge- 

schreven wijze onmiddellijk naar  Duitsland te worden verwijderd (zie 

hieronder Hoofdstuk XIV). In Beneluxverband is overeengekomen dat 

Br i tse  onderdanen, die houder zijn van reispapieren op grond waarvan 

hun toelating tot Engeland gewaarborgd is, en  tot wier uitzetting dient t e  

worden overgegaan, niet aan de wederzijdse grensautoriteiten zullen 

worden overgegeven (ook a l  zou zulks krachtens vorenstaande regeling 

kunnen geschieden), doch dat deze door de autoriteiten van het Benelux- 

land, waarin z i j  zijn aangetroffen, rechts t reeks  naar  Engeland zullen 

worden verwijderd. Bestaat twijfel omtrent de vraag of de t e  verwijde- 

r e n  vreemdeling door de Br i t se  autoriteiten zal worden toegelaten (het- 

geen o. a. het geval zal zijn indien het betreft de houder van een t e  

Hong-Kong afgegeven Br i t s  paspoort), dan ware,  op de wijze voorge- 

schreven in Deel H, onder 1, van deze c i rcula i re  een bijzondere aan- 

wijzing terzake van de Minister van Justi t ie t e  vragen. 

uitzetting na overleg Ingevolge de in Benelux-verband getroffen regeling kan uitzetting van 
tussen de ministeries vreemdelingen naar  Belgie of Luxemburg mede plaats vinden in de onder- van Justi t ie d e r  
Beneluxlanden staande gevallen, doch dan uitsluitend nadat daar toe  toestemming is 

verkregen van het Belgische, respectievelijk Luxemburgse ministerie 

van Justi t ie.  
E e r s t e  wijziging 



a. Vreemdelingen die vanuit BelgiB ons land zijn binnengekomen, - 
zonder te voldoen aan de voor het hebben van toegang tot 

Nederland gestelde vereisten (artt. 6, eerste lid, en 8-10 

ver) en die ten minste twee weken doch niet langer dan zes 
maanden na hun binnenkomst zijn aangetroffen, worden, voor 

zover zij niet aanstonds verwijderd kunnen worden naar het 

land waarvan zij onderdaan zijn, teruggenomen door het 

Beneluxland, w a m  zij v66r hun binnenkomst in Nederland ver- 

blijf hielden. 

Een verplichting tot terugname is voor Delgil of Luxemburg 

echter niet aanwezig, indien de vreemdeling korter dan 

veertien dwen op onre~elmati~e wijze in dat land heeft 

vartoefd en hij tevene op het tijdstip van zijn aanhouding 

sedert meer dan vier maanden in Nederland verblijf heeft ge- 

houden. hrenmin bestaat een verplichting tot terugname in- 

dien het betreft een vreemdeling die tevoren op onregelmati- 

ge wijze vanuit Duitsland over het Belgisch-Duitse of 

Luxemburgs-Duitse deel van de gemeenschappelijke Benelux- 

buitengrens net Duitsland, het Benelugebied is binnenge- 

komen en die onmiddellijk naar Duitsland kan worden ver- 

wijderd (zie hieronder, Hoofdstuk XN) . 
b. Vreemdelingen die het Beneluxgebied zijn binnengekomen als - 

houder van een geldig, door de Belgische, onderscheidenlijk 

door de Luxemburgse autoriteiten afgegeven visum, worden 

door Belgi6, onderscheidenlijk door Luxemburg teruggenomen, 

tenzij zij sedert het verstrijken van de ~eldi~heidsduur van 

het visum langer dan zes maanden in Nederland verblijf hebben 

gehouden. 

c. Vreemdelingen die hun woon- of verblijfplaats hebben in 

Belgik! of in Luxemburg en die houder zijn van een Delgisch 

bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of een 

Belgische identiteitskaart voor vreemdelingen, dan wel een 

Luxemburgse identiteitskaart voor vreemdelingen, worden 

door het land van afgifte van dat document teruggenomen, 

tenzij zij sedert het verstrijken van de ~eldi~heidsduur 

daarvan langer dan zes maanden in Nederland verblijf hebben 

gehouden. Is deze termijn overschreden en kan de vreemdeling 

- niet - 
Eerste wijziging 



Eerste  wijziging 

niet naar  een derde land worden verwijderd (te denken valt in dit ve r -  

band aan staatlozen en aan vluchtelingen) dan kan de desbetreffende 

aangelegenheid worden voorgelegd aan de  ijzo zonde re Commissie 

voor het Personenverkeer", bedoeld in art ikel 15 van meergenoemde 

Benelux -overeenkomst inzake controleverlegging). 

d. Vreemde zeelieden aan wie het door de Belgische autoriteiten is toe- - 
gestaan om, gedurende de tijd dat hun schip ligplaats heeft in een 

Belgische haven, te passagieren en die na het vertrek van dat schip 

zijn achtergebleven, worden door Belgie teruggenomen, tenzij zij  

langer dan zes maanden in Nederland verblijf hebben gehouden. Het- 

zelfde geldt met betrekking tot vreemde zeelieden, die na hun af- 

monstering van een schip in een Belgische haven, toestemming heb- 

ben verkregen om in Eelgie! werk aan boord van een schip te  zoeken 

en die zich vervolgens naar  Nederland hebben begeven. 

e. Vreemdelingen die ingevolge de met de Bondsrepubliek Duitsland 

gesloten regeling door de Nederlandse autoriteiten van de autoritei- 

ten van dat land moeten worden overgenomen (zie Deel E ,  Hoofdstuk 

XIV, onder D, van deze circulaire),  doch die hetzij zich recht-  

s t reeks  vanuit Belgie! of vanuit Luxemburg naar  Duitsland hebben 

begeven, hetzij  komend uit Belgie!, via ons land Duitsland zijn bin- 

nengekomen. 

Zoals uit a r t .  23,  eers te  en vijfde lid, Vw juncto de ar t t .  47 en 48, 

ee r s te  lid, aanhef en onder b, VV blijkt, kan in gevallen als bovenbe- - 
doeld uitzetting slechts plaats vinden, indien de Minister van Justitie 

daartoe een last  gegeven heeft. Deze last  wordt uiteraard niet verstrekt 

dan nadat - na gepleegd overleg met het Belgische of het Luxemburgse 

ministerie van Justitie - van Belgische of Luxemburgse zijde de vereis-  

te  toestemming tot overname is gegeven. Indien het hoofd van plaatse- 

lijke politie een vreemdeling aantreft die in aanmerking komt om, met 

gebruikmaking van deze vereenvoudigde procedure, naar Belgie! of naar 

Luxemburg te worden verwijderd, dient hij  zo spoedig mogelijk een 

ambtsbericht op te stellen, met gebruikmaking van een formulier van 

het in bijlage E 5 bij deze circulaire opgenomen model (met dien ver-  

stande dat in een geval a ls  hierboven onder 5 bedoeld steeds aanstonds 

op de wijze, voorgeschreven in Deel H, onder 1, van deze c i rcula i re  

contact behoort te worden opgenomen met de hoofdafdeling Vreemdelin- 

genzaken en Grensbewaking van het ministerie van Justitie, teneinde te 

vernemen hoe moet worden gehandeld). Dit formulier behoort nauwkeu- 

r ig  en volledig te worden ingevuld en rechtstreeks in tweevoud te worden 

toegezonden aan de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking 

van het ministerie van Justitie. Daarbij dienen, in voorkomend geval, 

tevens te worden overgelegd een afschrift van het terzake van iliegale 

grensoverschrijding opgemaakte rapport of proces-verbaal, alsmede, 

voor zover mogelijk, alle - identiteitspapieren - 



identiteitspapieren, voorwerpen en bescheiden, welke in het be- 

zit van de vreemdeling werden aangetroffen en wanruit kan blij- 

ken dat het inderdaad een vreemdeling betreft, die behoort tot 

een der hierboven genoemde categorieën. 

Een afschrift van het formulier (en van het eventueel daarbij 

gevoegde proces-verbaal of rapport,) wordt toegezonden aan de 

bevoegde procureur-generaal, fgd, directeur van politie. 

Indien de vereiste toestemming tot overname is verleend, wordt 

aan het hoofd van plaatselijke politie de vereiste last tot uit- 

ze~ting gegeven en worden daarbij tevens de nodige aanwijzingen 

verstrekt omtrent de overgave aan de Belgische grensautoritei- 

ken. Overigens dient ook in deze gevallen van de overgave ge- 

bruik te worden gemaakt van een I1opdracht tot overgave aan 

buitenlandse grensautoriteiten" in drievoud, overeenkomstig het 

model, opgenomen in bijlage E 4 bij deze circulaire en ge- 
schiedt de overgave ook hier door tussenkomst van een daarvoor 

aangewezen brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee. 

D. Doorzending van vreemdelingen, bestemd voor verwijder in^ naar 

derde landen 

Ingevolge de in Beneluxverband getroffen regeling zal elk 

Beneluxland toestemming verlenen tot doorreis door zijn gebied 

van vreemdelingen, tegen wie in een ander Beneluxland een maat- 

regel van verwijdering is getroffen en die naar derde landen 

verwijderd kunnen worden, indien de verwijdering aldus op de 

snelste en eenvoudigste wijze kan worden uitgevoerd. De aan 

de doorreis (en eventueel begeleiding) verbonden kosten konen 

ten laste van het land dat de maatregel van verwijdering heeft 

genomen. Indien de doorzending om enigerlei reden geen doorgang 

k m  vinden, dient de vreemdeling te worden teruggenomen door 

het Beneluxland, dat de maatregel van verwijdering heeft ge- 

nomen. 

De Belgische autoriteiten zullen eveneens hun medewerking ver- 

lenen aan de overgave van uit Nederland te verwijderen vreemde- 

lingen aan de Luxemburgse autoriteiten, indien deze toestemming 

tot overname van zodanige vreemdelingen hebben gegeven. 

- Omtrent - 
Eerste wijziging 



Omtrent de doorzending dient steeds tevoren overleg te worden 

gepleegd tussen de wederzijdse ninisteries van Justitie. Indien 

een hoofd van plaatselijke politie vzn oordeel is dat er xnlei- 

ding bestaat een beroep op de medewerking van de Belgische - el 
eventueel de Luxemburgse - autoriteiten te doen on een uit ons 
land te verwijderen vreemdeling door hun gebied te geleiden, 

dient dat hoofd van plaatselijke politie terzake ecn gemotiveerd 

voorstel in bij de hoofdafdeling Vreendelingenzaken en Grensbe- 

waking van het ministerie van Justitie, onder vermelding van 

alle van belang zijnde gegevens, opdat vanwege het ministerie 

contact kan worden opgenomen met het Belgische (eventueel 

bemburgse) ministerie van Justitie. Zen afschrift van 

dat ambtsbericht wordt gezonden aan de bevoeg? 

de procureur-generaal, fgd. directeur van politie. 

Indien anderzijds aan een verzoek van de Belgische of Luxemburgse 

autoriteiten om doorzending onder geleide van vreemdelingen door 

Nederlands gebied wordt voldaan, zullen vanwege het Nederlandse 

ministerie van Justitie van geval tot geval de nodige instruc- 

ties aan de politie- of grensbewakingsautoriteiten w3rden ver- 

strekt. 

E. Overname van personen van de Belgische (of ~uxemburgse) 

prensautoriteiten 

overname van Indien de Belgische (of Luxemburgse) grensautoriteiten bij de 
personen die 
vermoedelijk overgave van een uit België of Luxemburg verwijderde persoon aan 

Nederlander een daartoe aangewezen brigadecommandant der Koninklijke Msre- 
zijn chaussee (zie bijlage E 2 bij deze circulaire) bescheiden over- 

legt op grond waarvan blijkt of nag morden aangenomen dat de 

betrokkene het Nederlanderschap bezit (bijv. een - sedert ten 
hoogste tien jaar verlopen - paspoort of een bewijs van 
Nederlanderschap), dient zijn overname rnnstonds plants te vin- 

den. Hetzelfde geldt, indien op eenvoudige wijze kan worden 

vastgesteld dat de betrokkene Nederlander is (bi jv door inf or- 

matie bij het bevolkingsregister ven zijn woonplaats). 

In gevallen waarin twijfel bestaat of de - als Nederlander - 
overgegeven persoon inderdaad de Nederlandse nationaliteit 

- bezit - 



bezit, dient de betreffende brigadecommandant der Koninklijke 

Harechaussee onverwijld op de wijze, voorgeschreven in Deel H, 

onder 1, van deze circulaire contact op te nemen met de hoofd- 

afdeling Vreemdelingenzake2 en Grensbewaking van het ninisterie 

ven Justitie, teneinde te vernemen hoe moet worden gehandeld. 

Omtrent de overname van Nederlandse minderjarigen zij verriezcn 

naar hetgeen in dit Hoofdstuk onder B (slot) is vermeld, Inge- 

volge de daar genoemde regeling van 21 juli 1913 zijn nls auto- 

riteiten voor de overnane van Nederlandse minderjarigen aange- 

wezen de Commissaris van Politie te Maastricht, de Burgemeest6 

van Roosendaal en - voor zover het betreft minderjarigen die in 
Zeeuws-Vlaanderen woonplaats hebben - de Burgemeester van 
Sas van Gent. 

overname van Een verplichting tot overname of terugnane van een vreemdeling 
vreemdelingen van de Belgische of de Luxemburgse autoriteiten kan bestaan in 

de volgende gevallen: 

a. indien het personen betreft van wie bij hun verwijdering - 
werd aangenomen, dat zij de Belgische of de Luxemburgse 

nationaliteit bezaten doch ten aenzien van wie uit een door 

de Belgische of Luxemburgse autoriteiten ingesteld onderzoek 

is gebleken dat zulks niet het geval is; 

b. indien het vreemdelingen betreft die als illegale grens- - 
overschrijder naar België zijn verwijderd (zie onder 

t'onniddellijke uitzetting naar 13elgiëtt) en die binnen drie 

maanden na hun overgave wederom door de Belgische autori- 

teiten worden teruggegeven, omdat uit een door hen ingesteld 

onderzoek is gebleken, dat niet aan de voorwaarde voor over 

nane was voldaan! 

c. indien het vreemdelingen betreft die op onregelmatige wijze - 
vanuit ons land Balgig of Luxemburg zijn binnengekomen en die 

aldaar binnen twee weken na hun binnenkomst zijn aangetroffen 

(in dit geval kan onmiddellijke uitzetting door de Belgische 

autoriteiten plaats vinden; indien uit een hier te lande in- 

gesteld onderzoek is gebleken, dat niet aan de voorwaarden 

voor overname werd voldaan, kunnen zulke vreemdelingen nog 

binnen een termijn van drie maanden aan de Belgische autori- 

teiten worden teruggegeven). Een verplichting tot toragnane 

- bestaat - 



bestaat in het onderwerpelijke geval echter niet, indien het 

vreecdelingen betreft die tevoren op onregelnatige w i j z ~  vzn- 

uit Duitsland over het Nederlands-Duitse deel ven de gensen- 

schappelijke a ene lux-buit engrens net Duitsland, het Benelux- 
gebied zijn binnengekoren en die door de Belgische of de 

Luxemburgse autoriteiten onmiddellijk naar Duitsland kunnen 

worden verwijderd (zie hieronder, Hoofdstuk XIV); 

d. indien het betreft vreemdelingen ten aanzien ven wie het - 
Nederlandse ninisterie van Justitie aen de Belgische of 

Luxenburgse autoriteiten toesteming tot overgave heeft ver- 

leend (het gaat hier dus on overeenkonstige categorieEr ?.is 

hierboven onder C - "uitzetting na overleg tussen de Minis- 
ters van Justitie der ñeneluxlanden" - zijn aangeduid) ; 

e. indien het betreft vreendelingen die ter doorzending nanr - 
Luxemburg of naar derde landen aan de Belgische autoriteiten 

zijn overgegeven, doch wier doorzending om enigerlei reden 

niet kon worden geëffectueerd. 

In het onder 2 genoende gevel dient de betrokken brigade- 

comandant der Koninklijke Marechaussee zich onniddellijk op de 

wijze, voorgeschreven in Deel H, onder 1 ,  van deze circulaire 

in verbinding te stellen net de hocfdafdeling vreendelingenzaken 

en Grensbewaking van het ninisterie van Justitie, indien niet 

vaststaat d ~ t  -ian de voorwaerden voor overnnne wordt voldacn of 

indien er naar zijn mening termen aanwezig zijn, de vreendeling 

in bewaring te stellen, dan wel enige speciale naatregel van 

toezicht cp hen toe te passen (hiervoor zal steeds aanleiding 

bestaan, iadien het betreft vreendelingen aan wie het niet 

krachtens een der bepalingen van de artt. 8 - 10 Vw is toege- 

staan on in Nederland te verblijven). 

In de gevallen genoend onder 2, b, 2 en g behoort de brigade- 

comandant - eveneens op de wijze, voorgeschreven in Des1 H, 
onder 1,  van deze circulaire - instructies te vragen aan de 

hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het 

ninisterie van Justitie, indien vanwege het ninisterie nog geen 

aanwijzingen werden gegeven omtrent de terzake te volgen ge- 

dragslijn. 



De overname geschiedt op een der in bijlage E 2 bij deze circu- 

laire genoemde plaatsen; met de overnane is belast de ter plact- 

se bevoegde brigadecommandant der Koninklijke Korechausaee. De 

districtscomnandant der Koninklijke Marechaussee ziet toe op een 

juiste gang van zaken bij de overme. Hij pleegt zonodig tor- 

zake overleg met de betrokken Belgische autoriteit op zijn 

niveau. 

Bij de overgave door de Belgische grensautori'teiten zal steeds 

cen verklaring van ter beschikkingstelling in tweevoud worden 

overgelegd. Vindt de overname plaats, dan stelt de brigade- 

comandant op het originele exemplaar van het formulier een 

gedagtekende en ondertekende verklaring van overname, waarna 

dat formulier wederon wordt teruggegeven aan de ambtenaar, die 

de vreemdeling heeft overgegeven. Het afschrift van de ver- 

klaring van ter beschikkingstelling kan door de brigadecomnn- 

dant ten behoeve van diens administratie worden behouden. 1 > 

Hoofdstuk XTV - Over~ave en overnane van personen ingevol~e 
overeenkomst met de Bondsrepubliek Duitsland 

Tussen de Beneluxlanden en de Bondsrepubliek Duitsland is een 

overeenkomst gesloten inzake het overnemen van personen aan de 

grens. Daarin wordt onder neer bepaald in welke gevallen de 

overnane van naar elkaars gebied uit te zetten vreemdelingen, 

hetzij onniddellijk, hetzij door niddel van een vereenvoudigde 

procedure, kan plaats vinden. De overeenkonst werd op 17 nei 

1966 te Bonn gesloten! zij trad in werking op 1 juli 1966. De 

tekst van de overeenkomst, welke geplaatst werd in het 

Tractatenblad 1966, nr .  166,is als bijlage E 6 bij deze circu- 
laire opgenomen. In gevallen, waarin de overeenkomst niet voor- 

ziet, blijft het plegen van diplomatiek overleg critrent de 

overname van vreemdelingen mogelijk. - B. - 
1) N.B. Van elke overname van een persoon (hetzij Nederlander, hetzij 

vreemdeling) dient door de overnemende ambtenaar op de door de 
Comandant der Koninklijke Marechaussee voorgeschreven wijze een 
rapport in tweevoud te wdrden ingezonden, 


