
B-16

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
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gesteld. Andere dan de voorgeschreven aantekeningen Dogen

derhalve niet in zodanige documenten worden geplaatst. Genoend

artikel (steunende op art. 20 Vw) is nader uitgevoerd bij de

art t . 10-1 4 vv.

Artikel 10, eerste lid, VV bepaalt dat in document.;m voor

grensoverschrijding te stellen aantekenin8en omtrent inrcis

in of uitreis uit Nederland moeten vermelden langs welke door-

laatpost en op welke datum de in- of uitreis heeft plaatsge-

vonden. Voor het stellen van deze aantekeningen wordt gebruik

Gemaakt van zgn. IIdoorlaatstcI:lpelslt,die de vereiste gegevens

bevatten. Deze stempels moeten zodanig worden gepl~atst dat

zij goed leesbaar zijn en dat, overigens rekening houdend Met

de overzichtelijkheid, zo weinig mogelijk ruimte i~ het docu-

ment in beslag wordt genomen. Nimmer mogen aanteke:rin88n wor-

den gesteld in paspoorten, afgegeven door een niet door

Ned"erland erkende regering of staat. Houders van d.)or zodanige

regering of staat afgegeven reispapieren dienen, 011tOçgang tot

Nederland te hebben, tev~ns in het bezit te zijn V:ln eE:naf-

zonderlijke machtiging tot voorlopig verblijf in N'3derland,

een visurnverklaring of een transitvisuDverklaring; het door-

laatstempel behoort in voorkoI:lendegevallen steeds op laatst-

bedoelde documenten te worden aangebracht.

Bepaalde identiteitspapieren van zeelieden bieden niet vol-

doende ruiI:ltevoor het plaatsen van doorlaat stempels, zoals

British Seanan's Cards. Betreft het zeelieden die op grond

van zodanig document toegang tot Nederland hebben, dan wordt

het stempel bij voorkeur geplaatst in een in het bezit van de

vreemdeling zijnd monsterboekje (bijvoorbeeld het Discharge

Book of Record Book voor Britse zeelieden). Maakt de be+'reff~n-

de vreemdeling daarteg8n bezwaar of is hij niet in het bezit

van zulk een monsterboekje, dan kan de aantekening worden ge-

steld op een afzonderlijk vel papier.

In art. 10, leden 2-4, VV zijn ae gevallen bepaald waarin geen

aantekeningen omtrent in- of uitreis in de dOCUDen~en voor

grensoverschrijding van vreendelingen dienen te wo~den ge-

plaatst (zie in dit verband ook Deel I, onder BIl. van de

Benelux Verzameling Voorschriften).

- Voorts-
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Voorts behoeft geen doorlaatstempel te worden geplaatst in het

docuoent voor grensoverschrijding van vredodelingen die

~. regeluatig via dezelfde doorlaatpost van en naar het Duitse

grénsgebied Nederland in- en uitreizen en

~. bij het personeel dat deze doorlaatpost bedient te goeder

naaD en faaD bekend staan.

In zodanige gevallen kan in het grensoverschrijdingsdocwoent

van de vreemdeling de aantekening worden gesteld: ItBeen aan-

tekening bij in- en uitreis langs de doorlaatpost. . . . . It.

Voor deze feciliteit zullen o.e. in aancerking komen gezinsle-

den v~n in het grensgebied gestationeerde Britse oilitairan.

Voorts woroen ~eeu doorla~tstempels gesteld in de èocmnenten voor

grensoverschrijding van vreemdelingen die deel uitD~ken vnn

Dilitaire transporten (zowel Dilitairen als burgers), welke

zonder oponthoud door Nederland transiteren (o.a. Brits gilitair

vervoer - leave trains).

Het bepaalde in art. 10, vijfde lid, VV inzake het stellen van

een aantekening in het document voor grensoverschrijding o~tr€nt

het a~ntal inreizende personen dat in het docuoent is bijge-

schreven of opgenomen, heeft tot doel oe bij uitreis te kunnen

~agaan of alle op grond van het docucent Nederland binnenge-

kODen vreecdelingen ook weer in gezelschap van de houder daar-

van uitreizen. Blijkt zulks niet het geval te zijn dan wordt

- Dede door ondervraging van de houder van het paspoort, of van

de reisleider indien het een collectief paspoort betreft,- een

onderzoek ing~steld naar de reden daarvan, waarbij zo Dogelijk

de verblijfplaats van de ontbrekende vreecdeling(en) moet

worden vastgesteld. In daarvoor in aancerking komende gevallen

wordt onverwijld een exe~plaar van het terzake opgeoankte rap-

port toegezonden aan het hoofd van plaatselijke politie van de

(vercoedelijke) verblijfplaats van de achtergeblevene(n).

Overigens kan op de vor~nbedoeld~ grond aan de houder van het

document niet de uitreis uit Nederland worden gewei~erd.

Art. 11 VV bepaalt dat de ambtenaren, belast met de grensbe-

waking, in het document voor grensoverschrijding van een vreeLl-

deling een aantekening omtrent het doel en de duur van diens

voorgenomen verblijf, alsmede octrent diens ciddelen van be-

sta~n, stellen, indien daartoe naar hun oordeel in het belang

- van -
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van het toezicht op vreemdelingen gegronde reden bestaat.

Het is de bedoeling dat zodanige aantekeningen voorshands alleen

in bijzondere gevallen in reispapieren van ons land binnenreizende

vreemdelingen zullen worden aangebracht, met name indien er aan-

leiding bestaat om te twijfelen of de door de vreemdeling ingevolge

art. 23, eerste lid, onder ~ of~, Vb terzake verstrekte inlichtingep
juist zijn, zonder dat er nOchtans voldoende grond voor weigering

~ de toegang aanwezig is (bijvoorbeeld indien het betreft een

vreemdeling die verklaart op familiebezoek te komen, terwijl aan

de hand van de in zijn paspoort vermelde gegevens het vermo.eden

bestaat dat hij zal trachten tijdens zijn verblijf hier te land arbeid

te gaan zoeken). In zodanige gevallen dient overigens inde regel op

de wijze, voorgeschreven in peel H, ~nder 1, van deze circulaire
contact te worden opgenomen met de hoofdafdeling Vreemdelingen-

zaken en Grensbewaking van het ministerie van Justitie. Wordt toe-

stemming tot het verlenen van de toegang tot Nederland aan de des be-

treffende vreemdeling verleend, dan zullen vanwege het minfsterie

tevens de nodige aanwtjzingen worden gegeven omtrent de vraag of

e~n aantekening als hierbedoeld in het document voor grens over-
schrijding moet worden geplaatst en hoe deze aantekening dient te
luiden.

Art. 12, eerste lid, VV bevat ten aanzien van het stellen van een

aantekening omtrent aanmelding' bij eeD hoofd van plaatselijke poli-

tie in het document voor grensoverschrij~g val} de vreemdeling,

een overeenkomstige bepaling als in art. 11 VV mOetbetrekking tot

het stellen van aantekeningen omtrent doel en duur van het verblijf

en omtrent middelen van bestaan is opgenomen. Terzake worde ver-

wezen naar hetgeen daaromtrént hierboven is vermeld.

In het tweede en het _derde lid van art. 12 VV wordt bepaald'-hoe.de
aantekening omtrent aanmelding welke wordt gesteld in het paspoort

of andere reis papier van de vreemdeling, onderscheidenlijk in een

aan deze uitgereikt "bijzonder doorlaatbewijs'" moet luiden (voor

wat betreft de afgifte van bijzondere doorlaatbewijzen. zieDeeIC,-

Hoofdstuk lIl, van deze circulaire, alsmede Deel I. onder B lil van,

de Benelux Verzameling Voorschriften).

- In -
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In alle gevallen~ waarin krachtens art. 12 VV een verpliê"hting tot

aanmelding wordt opgelegd dient daarvan door de grensb,:wakings-
ambtenaar kennis te worden gegeven aan het desbetreffende hoofd

van plaatselijke politie.

De vreemdeling die een verplichting tot aanmelding als vorenbe-

doeld niet nakomt is strafbaar ingevolge art. 68 Vb~ juncto art. 44~
eerste lid~ Vw.

Voor de te stellen aantekening omtrent aanmelding in reisdocumen-

ten van vreemdelingen die Nederland willen binnenreizen zonder de

vereiste machtiging tot voorlopig' verblijf~ doch aan wie nochtans

toegang tot ons land wordt verleend~ zie Deel C ~ Hoofdstuk III~ en

Deel G~ onder 4~ punten 2B en 7~ van deze circulaire.

Ingevolge art. 13~ eerste lid~ VV zijn de ambtenaren~ belast met de

grensbewaking~ bevoegd in het doc.urnent voor grens overschrijding

van een vreemdeling~ aan wie de toegang tot Nederland wordt ge-

weigerd~ een aantekening omtrent die weigering te stellen. Dit dient

alleen te geschieden indien er gegronde reden bestaat om te ver-

moeden dat de vreemdeling andermaal zal trachten Nederland bin-

nen te komen zonder aan de vereisten voor het hebben van toegang
tot Nederland te voldoen.

Aangezien een aantekening als hier bedoeld voor de vreemdeling een

aanmerkelijk inconvenient kan opleveren~ dient slechts in sprekende

gevallen een aantekening omtrent weigering in het reispapier van de

vreemdeling aan te brengen. In dit verband valt met name te denken
aan:

~. werkzoekende vreemdelingen, met uitzondering van werkzoekende

E.E.G.-onderdanen, in het bijzonder indien het personen be-

treft die aanvankelijk opgaven voor toerisme of familiebezoek

e.d. naar ons land te komen, doch ten aanzien van wie bij

nader onderzoek bleek, dat hun werkelijke reisdoel het zoe-

ken van werk was;

h vreemdelingen ten aanzien van wie uit een signal~ring of anders-

zins blijkt dat zij eerst kort geleden uit Nederland werden ver-

wijderd en die - zonder aan de terzake gestelde voorwaarden te

voldoen - opnieuw toegang tot Nederland trachten te verkrijgen

(komt in het reispapier van zodanige vreemdelingen reeds een

aantekening omtrent hun verwijdering voor - zie art. 14 VV -

dan zal het stellen van een aantekening omtrent weigering van

toegang in de regel niet nodig zijn).

-Overwogen-
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Overwogen wordt in Beneluxverband een Deer gedetailleerde rege-

ling ontrent het plaatsen van weigeringsstempels in reispapier~l

van vreemdelingen vast te stellen.

In afwachtinghiervan ware, indien de toepassingvan art. 13VV

tot vragen of moeilijkheden aanleiding geeft - eventueel op de

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

contact op te nenen.met de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en

Grensbevaking van het ministerie van Justitie, teneinde te ver-

nemen hoe moet worden gehandeld.

Art. 13, tweede lid, VV bepaalt hoe de aantekening omtrent het

weigeren van toe~ang dient te luiden.

Op het stellen van. aantekeningen omtrent verwijdering door de

ambtenaren, belast met de grensbewaking, in het document voor

grensovers~hrijding van vreemdelingen heeft art. 14 VV betrek-

king. Nadere aanwijzingen omtrent de toepassing van deze be-

paling worden gegeven in Deel E van deze ciroulaire (zie ~ok

art. 45, vijfde lid, vv).

Art. 14, tweede lid, VV bepaalt hoe de desbetreffende aanteke-

ning dient te luiden.

Zoals uit art. 15 VV blijkt, mogen docucenten voor grensover-

schrijding van vreemdelingen door de ambtenaren, belast met

de grensbewaking, uitsluitend in twee gevallen tijdelijk in

bewaring worden genomen, te wetens

~. ingevolge algemene of bijzondere ~anwijzing van de Minister

van Justitie en

~. voor zover dit nodig is Det het oog op de uitzetting, of de

overgave aan de buitenlandse grensautoriteiten, van de vreem-

deling.

Algemene aanwijzingen, als.bedoeld onder ~, zullen worden ge-

geven indien daaraan. in de praktijk behoefte mooht blijken te

bestaan. Bijzondere aanwijzingen terzake kunnen worden gegeven

in incidentele gevallen, met name bij het nemen van beslissin-

gen omtrent het verlenen van toegang aan vreemdelingen, welke

door ambtenaren, belast net de grenábewaking, op de in Deel

H, onder 1, van deze circulaire voorgeschreven. wijze worden ge-

vraagd.

Nadere aanwijzingen omtrent. de toepassing van art. 15 VV in

gevallen, als hierboven onder ~ bedoeld, worden gegeven in

Deel E van deze circulaire.
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Hoofdstuk VIII. Het kleine grensverkeer

Het kleine grensverkeer wordt geregeld bij de op 3 juni 1960 ;

te Bonn gesloten overeenkomst tussen het Koninkrijk der

Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake het kleine

grensverkeer (~. 190, 162) en de ter uitvoering van deze

overeenkomst en van art. 3, eerste lid, onder ~, Vw vastge-

stelde artt. 33-40 Vb (zie in dit verband ook art. 4, onder ~
en.!l,alsmedebijlage 3a onder "Duitsland"en bijlage 3b onder

E, VV).

De tekst van genoemde overeenkomstis, voorzien van een toe-

lichtingop de onderscheideneartikelen,opgenomenin bijlage

~ bij deze circulaire. Daarbij zijn ook aanwijzingen gegeven

omtrent de toepassing van de bepalingen van de overeenkomst.

ltrt. 33 Vb bepaalt wie - van Nederlandse zijde - bevoegd zijn

tot het verlenen, of het verlengen van de geldigheidsduur,

van vergunningen als bedoeld in art. 3 van de overeenkomst,

tot het verlenen van doorlaatbewijzen als bedoeld in art. 13

van de overeenkomst, alsmede tot het intrekken van vergunningen

en grenskaarten.

Tot het verlenen of het verlengen is bevoegd de brigadecomman-

dant der Koninklijke Marechaussee in wiens bewakingskring de

aanvrager woonachtig is, de bevoegdheid tot het intrekken be-

rust bij de brigadecommandant die het document heeft verleend

of de geldigheidsduur ervan heeft verlengd.

Voor de geldigheidsduur van vergunningen, grenskaarten en

doorlaatbewijzen: zie de artt. 4 en 13 van de overeenkomst,

alsmede de op die artikelen gegeven toelichting.

Het verlenen, of het verlengen van de geldigheidsduur, van

vergunningen, grenskaarten of doorlaatbewijzen kan uitsluitend

worden geweigerd op de gronden genoemd in art. 34 VbJ intrek-

king van vergunningen of grenskaarten mag alleen geschieden op

de in art. 35 Vb genoemde gronden. In beide artikelen wordt

onderscheid gemaakt tussen gevallen waarin de weigering of de

intrekking moet plaats vinden en gevallen waarin weigering of

intrekking kan geschieden. Op de gronden, genoemd in art. 34,

eerste lid, en art. 35, eerste lid, Vb moet weigering onder-

scheidenlijk intrekking plaats vinden, aangezien anders in

- strijd-
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strijd zou worden gehandeld met de overeenkomst (zie in dit

verband de artt. 1 en 6 van de overeenkomst). Op de gronden

genoemd in art. 34, tweede lid en art. 35, tweede lid, Yb

vindt weigering, onderscheidenlijk intrekking plaats indien

daartoe naar het oordeel van de brigadecommandant, na afwe-

ging van alle betrokken belangen, voldoende ernstige redenen

aanwezig zijn (zie in dit verband de toeliohting bij art. 6

van de overeenkomst). Voor de afgifte of de verlenging van

documenten ten behoeve van het kleine grensverkeer worden

van Nederlandse zijde geen bedragen geheven.

Vereisten vaar- De brigadeoommandant kan op grond van de artt. 34 en 35 Vb
a6~ E&n ba8chik-
,1=-- .'~ - drielrleivoor de bela.nghebbendeongunstigebesohikkingenK ~g vau \.le

brigadecomman- gev0n, te weten:
<lantmo~t vol-
doen ~. weigering om een document uit te reiken of de geldigheids-

duur ervan te verlengen;

k. verlening van sen document, of verlenging van de geldig-

heidsduur ervan, onder afwijking van de aanvraag van de

belanghebbende;

~. intrekking van een document.

De voor daze beschikkingen te bezigen modellen zijn Qp'g~no-

men in de bijlagen B 3, onder a.-o,van deze oiroula.b:G

Ingevolge art. 31, tweede lid, Yb moet de beschikking met

redenen .zijn omkleed.De m9tlverlngdient ui tS1'&ard ln de

eerste plaats om de belanghebbende in te liohten over de

achtergrond van de voor hem ongunstige besliamlng$ G~zian

de voor hem bestaande mogelijkheid om tegen de beaohikk:lng

in beroep te gaan (arto 36, eerste lid, Yb) ~al het mohrif~

telijke stuk waarin de beschikking is neergelegd eohter te-

ven$ de grondslag kunnen gaan vormen vaD een geding tuwaen

de belanghebbende en de brigadeoommandanto Ook met het oog

hierop dient aan de motivering van de besohikking de nodiga

zorg te worden besteed.

De motivering moet in het model, opgenomen in bijlaga B 3~a,

worden geplaatst na de woorden "overwegende, dat", in het

model, opgenomen in bijlage B 3-b na "aangezien"; in hat in

bijlage B 3-0 opgenomen model na "omdat". Daarbij gaat het

..er -
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er steeds om, zich er rekenschap van te geven welke feiten

er zijn die de voor de belanghebbende ongunstige beslissing

rechtvaardigen. Deze feiten moeten in de voor de motivering

bestemde ruimte kort worden omschreven, en moeten worden ge-

volgd door een conolusie die teruggrijpt op een der wettelij-

ke afwijzings- of intrekkingsgronden. Zo zal bijvoorbeeld in

het in bijlage B '-a opgenomen model de constatering, dat de

aanvrager geen redelijk belang heeft bij het verkrijgen vaD

een grenskaart, omdat hij in de onmiddellijke nabijheid van

een doorlaatpost woont, kunnen worden gevolgd door de aan art.

34, eerste lid, Vb ontleende conclusie, dat hij derhalve niet

voldoet aan de bij de overeenkomst inzake het kleine grens-

verkeer bepaalde voorwaarden. Evenzo kan bijvoorbeeld na ver-

melding van strafrechtelijke veroordelingen wegens smokkelarij

de conclusie volgen, dat verlenging van de geldigheidsduur

van een vergunning gevaar zou opleveren voor de openbare orde

of niet in het belang van het douanetoezioht zou zijn (art.

34, tweede lid, Yb). In het geval van art. 34, eerste lid, on-

der b, kunnen de omschrijving van de feiten en het teruggrijpen

op de bewoordingen van het Vreemdelingenbeeluit worden gecom-

bineerd tot de eenvoudige constatering, "dat. . . . (de Duitse

autoriteit)op . . . . (datum)heeft medegedeelddat de aanvra-

ger geen toestemming zal worden verleend tot overschrijding

van de grens buiten de doorlaatposten om". De feiten, welke de

aanleiding gevormd hebben tot het geven van de beschikking,

worden daarin niet vermeld, voor zover daartegen om redenen

van nationale veiligheid bezwaar bestaat.

Ter uitvoeringvan art. 37, eerste lid, Vb behoort onder elke

beschikking die volgens een der voorgeschreven modellen(Bij-

lagén B 3-a, b of c) wordt opgemaakt, de op de achterzijde

van dit model opgenomen aantekening te worden geplaatst@

-kennisgeving-
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Gewezen zij nog op de in art. 37, eerste lid, Vb neergelegde

verplichting voor de brigadecommandant om de beschikking on-

veruijld ter kennis van de belanghebbende te brengen. Zulks

kan geschieden door uitreiking in persoon dan wel door middel

van toezending van de beschikking bij aangetekend schrijven.

Van de datum, waarop de beschikking ter kennis van de belang-

hebbende is gekomen dient - zulks met het oog op het bepaalde

in art. 38, tweede lid, Yb - nau~keurig aantekening te worden

gehouden in de administratie van de brigadecommandant.

Van elke beschikking van een brigadecommandant waarbij wordt

geweigerd ~Gn vergunning of een grenskaartte verl~nen, dan

wel om de geldigheidsduur daarvan te verlengen, alsmede van

beschikkingen waarbij een zodanig document wordt vurleend of

verlengd onder van de aanvraag afwijkende beperkingen en van

alle beschikkingen waarbij een vergunning of een grenskaart

wordt ingetrokken, wordt een afschrift gezonden aan de hoofd-

afdeling Vreemdelingenzaken en Grensbe\laking van hot ministerie

van Justitie. Daarbij dient, voor zover de beschikking betreft

een weigering dan wel een verlening of verlenging onder be-

perkingen, een kopie van het desbetreffende aanvraagformulier

te worden medegezonden.

Hoofdstuk IX. UitvoerinK van het Nederlands-Duitse Grens-

verdrag en van het Eems-Dollardverdra~

Op 1 augustus 1963 is in werking getreden het op 8 april 1960

tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek

Duitsland gesloten ~lgemeen Verdrag tot regeling van met de

grens verband houdende vraagstukken en andere tussen beide

landen bestaande problemen (Trb. 1960, 67). Een onderdeel va~

dit verdrag vormen onder meer het Grensverdrag (~. 1960, 68)

en het Eems-Dollardverdrag (~. 1960, 69), welke verdragen

- dus -
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dus eveneens sedert 1 augustus 1963 van kracht zijn. In bijlage

B 4 bij deze circulaire wordt een samenvattend overzicht gege-

ven van de bepalingen van laatstgenoemde verdragen voor zover

deze van rechtstreeks belang zijn voor de uitoefening van do

grensbewaking. Daarbij worden tev~ns aanwijzingen omtrent de

uitvoering van de terzake betrekkelijke bepalingen van deze

verdragen gegeven. Voorts zij in dit verband nog gewezen op het

bepaalde in art. 4, aanhef en onder ~ en ~, alsmede in bijlage

3b, onder!, VV~

De 'Minister v~n Justitie,

Samkalden




