
personen de grens hebben overschreden zonder formaliteiten over, ten- 

zij hun een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur is verstrekt. In- 

dien uit een vervolgens door de Nederlandse autoriteiten ingesteld onderzoek 
blijkt dat overgenomen personen niet bij het doorgaend verkeer 

de Bondsrepubliek Duitsland zijn binnengekomen, of ?.at hun een 

verblijfsvergunning voor onbepaalde duur is verstrekt, nordsri 

zij door de Bondsrepubliek Duitsland zonder formeliteiten terug- 

gei,dmentl. 

Voor wat betreft de aard en de omvang van het doorgsand verkeer 

in de zin van genoemd Verdrag moge worden verwezen naer het ver- 

melde in Deel B, Hoofdstuk IX van deze circulaire en de d~nrbij 

behorende bijlage B 4. 
Vreemdelingen van Duitse nationaliteit zullen uitersard niet 

door de Duitse autoriteiten worden uitgezet. Ten aaxien van 

personen, die vermoedelijk Nederlander zijn, dient 3p overeen- 

komstige wijze gehandeld te worden als hierboven in Hoofdstuk 

XIV, ander D, aangegeven. 

Betreft het een vreemdeling die niet de Duitse natisnnliteit 

bezit, dan dient deze aanstonds voorlopig te worden overgenomen 

indien de Duitse autoriteiten aannemelijk kunnen maken dat de 

overgegeven persoon inderdaad binnen een jaar v66r ie uitzetting, 

bij het doorgaand verkeer de Bondsrepubliek Duitsland is binnen- 

gekomen. In dat geval dient de vreemdeling onverwijld ter be- 

schikking te worden gesteld vnn de desbetreffende brigalecomnan- 

dant der Koninklijke 16arechausseej deze dient zich vervolgens 

aanstonds 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, teneinde te vernemen hoe moet worden gehandeld. 

Opgemerkt zij nog, dat in art. 41 van het Grensverdrag sprake 
is van een ttverblijfsvergunning voor onbepaalde duurt1, zulks 

ter onderscheiding van een Itvoorlopige verblijfsvergunningt', 

welke door de Duitse autoriteiten bijv. kan worden verleend in 

afwachting van de definitieve beslissing op een esielaanvraag 

van een vreemdeling. 

Hoofdstuk XVI- Verwi.idering van vreemdelingen naar Frankri.ik 

of 0ostenri.ik 

In Beneluxverband zijn met Frankrijk en Oostenrijk overeenkom- 

sten gesloten, welke de terugname regelen van wederzijdse onder- 

danen en van op onregelnatige wijze binnengekomen vreemdelingen, 

Eerste wijziging 



geen onderdam zijnde van één der partijen bij de overeenkonst, 

die afkomstig zijn uit het gebied van de andere partij, zonede 

de doorgeleiding ven onderdanen van derde lenden door het 

grondgebied van éBn der partijen. 

De Beneluxovereenkoost net Frankrijk voorziet voorts onder 

bepaalde voorwaarden in de terupme van personen, die op recel- 

nntige wijze het gebied van de andere partij zijn binnengekomen. 

De tekst van de voornamste bepalingen van deze overeenkonsten 

is opgenonen in bijlage E 8 van deze circulaire. De aendacht 

zij erop gevestigd dat ingevolge het bepaalde in art. 1,  onder 

d, van de overeenkomst net Ocstenrijk, van de voorgenomen ver- - 
\rijderin& van Oostenrijkse onderdnnen beneden de leeftijd ven 

eenentwintig jaar kennis dient te worden geGeven aan de 

Oostenrijkse vertegenwoordiging hier te lande. In voorkonende 

gevallen ware op de wijze, voorgeschrevrn in Deel H, onder 1 ,  

van deze circulaire contnct op te nemen net de hoofdafdeling 

vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het ministerie van 

Zustitie. 

In een vornloze terugnane van personen aan de grens is slechts 

voorzien voor zover het onderdnnen ven één der partijen betreft 

dan wel - uitsluitend in de overeenkomst terzdce net Frenkrijk - 
vnn onregelmatig over de geneenschnppelijke Benelux-buitengrens 

net Frankrijk binnengekomen vreemdelingen, die binnen twee nek~n 

na grensoverschrijding hier te 1,mde worden aangetroffen of 

onderkend (art. a),  zomede van regelmatig binnengekomen vreen- 
delingen die in het bezit zijn van een door de Franse autori- 

teiten afgeseven geldige verblijfstitel (art. 9). Amgezien in 

laatstbedoelde gevallen de overgave Een de Belgisch-Franse trans 

dient te gdschieden, zal daarbij van Nederlandse zijde steeds 

vooraf de medewerking van de Belgische grensautoriteiten noeten 

worden ingeroepen. In voorkomende gevallen dient derhelve con- 

tact te worden opgenonen net de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken 

en Grensbewaking van het ministerie van Justitie, een en ander 

op de wijze, voorgeschreven in Deel H, onder 1, van deze circu- 

l aire. 

In de overige gevallen vindt de terugnnne vnn vreemdelingen 

steeds plants overe*nkomstig een in de betreffende overeenkomst 

- voorziene - 



voorziene schriftelijke procedure, waarbij eveneens de tussen- 

konst van de hoofdafdeling Vreendelingenzaken en Grensbewaking 

van het ministerie van Justitie is vereist. Indien door het 

hoofd van plaatselijke politie een vreemdeling wordt aan~etrof- 

fen, die, net gebruikmaking van de in deze overeenkomsten on- 

schreven procedur~s, na?.r Frankrijk, c.q. Oostenrijk dient te 

vorden verwijderd, dient terzake een anbtsbericht te worden op- 

gesteld, net gebruikneking ven een fornulier van het in bijlage 

E 5 bij deza circulaire opgenonen nodel. Dit formulier wordt 
(onder bijvoeging van alle terzake dienende bescheiden) recht- 

strseks in tweevoud toegezonden a2n de hoofdafdeling Vreende- 

lingenzaken en Grensbewaking van het ministerie van Justitie. 

Voorts doet het hoofd van plaatselijke politie een afschrift 

vnn de stukken toekomen aan de bevoegde procureur-generaal, 

f @ .  directeur van politie, 

Voor wat betreft de terugnane van illegaal binnengekonen vreen- 

delingen, niet zijnde onderdaan van b4n der partijen bij de 

overeenkomst, zijn de desbetreffende overeenkomsten met 

Frankrijk en Oostenrijk voornanelijk in die gevallen van belang, 

w ~ ~ r i n  het voorafgnnnd verblijf van betrokkenen in de transit- 

landen België, c.q. Duitsland - wegens gebrek aan bewijs - niet 
n?-nnenelijk kan worden genaakt, doch wel het voorcfg?.and ver- 

blijf in Frcnkrijk of Oostenrijk. In geval transit of voornf- 

gaand verblijf in Belgia, c.q. Duitsland wel aannemelijk knn 

worden gemaakt, dient uiteraard de voorkeur te vrorden gegeven 

aan teruggave van betrokkenen aan de Belgische of Duitse grens- 

autoriteiten op grond van de net laatstgenoemde landen gesloten 

regelingen. 1 > 

- Hoofdstuk XVII - 

1) Gewezen zij nog op een tweetal overeenkonsten t.w. die tussen 
Nederland en Zwitserland van 7 nei 1910 (gepubliceerd in E. 
191 2, 1 5)  nopens overneming van onderdanen en oud-onderdanen 
en de overeenkonst tussen Nederland en Frankrijk van 11 februari 
191 1 (gepubliceerd in E. 191 2, lgO), nopens overnening vnn arn- 
lastige krankzinnige onderdanen en oud-onderdanen, welke overeen- 
konsten overigens nog slechts van geringe praktische betekenis zijn. 


