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In de Wet is geen definitie opgenomen van het begrip grensbe-

waking; de wetgever heeft dit begrip oekend verondersteld.

Wel geeft art. 19, eerste lid, Yb een aanduiding van de inhoud

van de grensbewakingstaak. De in dit artikel gegeven omschrij-

ving houdt in dat grensbewaking de controle omvat op Nederland

in- en uitreizende vree~delingen en Nederlanders, voorzover

deze controle strekt tot uitvoering van het bepaalde bij en

krachtens d~ Wet. De uitoefening van deze controle dient recht-

streeks verband te houden met het in- en uitreizen van personen

(zie de toelichting op Hoofdstuk 11 Vb, onder "Algemeen" en bij

art. 19). Het tweede lid van art. 19 Yb geeft een uitbreiding

aan het begrip uitreizen, op grond waarvan het mogelijk is om

reeds controle uit te oefenen up zich in het grensgebied be-

vindende personen die Nederland kennelijk willen verlaten.

De primaire taken van de ambtenaren, belast met de grens bewaking

zijn:

~. het uitoefenen van controle met betrekking tot de vraag of

vreemdelingen die Nederland willen inreizen voldoen aan de

bij en kràchtens de Wet gestelde vereisten voor het hebben

van toegang tot Nederland (zie Deel C, Hoofdstuk 11, van

deze circulaire);

~. het opsporen en uitzetten van illegaal binnengekomen vreem-

delingen die zich "nog in het grensgebied bevinden (te dien

einde worden patrouilles langs de zogeheten "groene grens"

gehouden);

~. het uitoefenen van repressief toezicht op de naleving van

de vreemdelingenv~orschriften ten aanzien van vreemdelingen

die Nederland uitreizen.

Naast deze primaire taken zijn aan ~e ambtenaren, belast met

de grensbewaking, nog andere taken opgedragen, waaronder in dit

verband in het bijzonder de aandacht verdient het verlenen van

tussenkomst door de ambtenaren der Koninklijke Mar~chaussee bij

het overgeven on overnemen van personen aan de grens (zie Deel

E van deze circulaire).
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